33. Torstaina 20 p. joulukuuta
k:lo 6 i. p.

Päiväjärjestys.

Siv.

Ilmoituksia:
Siv.

1

Ainoa käsittely:
1) Varojen o&ottamista kansanopetusta
varten vuodeksi 1917 koskeva hallituksen
esitys ..........................' ..... .
Asiakirjat: Valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 5'; hallituksen ·esitys n :o 17.
2) Kulkulaitosrahastoa vuodeksi 19 17
koskeva hallituksen esitys ............. .
Asiakirjat: Valtiovarainvaliokunnan
mietintö n:o 6; hallituksen esitys n:o 16.
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Kolma& käsittely:
3) Ehdotus laiksi eräänlaisen omaisuuden
käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 p :nä kesäkuuta 1917 annetun lain 14 § :n m nuttamisesta t.oisin 1nm1 uvaksi ........... ·...................... .
A s i a k :U r j a t: Suur-en valiokunnan mietintö n:o 9; elintarveasiainvaliolmnnan mietinnöt n:t 2 ja 2 a; ed. Tokoin ja. W atasen
edusk. esit. n :o 24.
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a) Laki Korkeimmasta Hallinto-oikeudesta;
b) Laki 20 päivänä heinäkuuta. 19-06 anootun Vaalil·ain 13 ja 16 § :n muutta:mi8€1sta;
sekä
c) Laki 2 päivänä huhtikuuta 1883 irt.olaisista ja niiden kanssa menettelemisestä
annetun a;setuksen 9 '§:n muuttamisesta ....
Asiakirjat: Lakivaliokunnan kirjelmä n:o 10; ed. Airolan ja· Kullervo Maunerin kirjoitus.
6) Ehdotus, että edu&kunta päättäisi vahvistaa ja voimaansaatettavaksi määrätä seuraavat lakiehdotuhet:
a) Laki mooseksenuskolaisista Suomessa; ja
b) Laki Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun
7 §:n muuttamisesta ........... :· ....... .
Asiakirjat: Perustuslakivaliokunnan
kirjelmä n:o 4; ed. Kullervo Manneriri
y. m. anom. ehd. n:o 4 ................. .
7) Maan sotalaitoksen voimaansaattamista ja ~ibyksien antamista kansanmiliisin
aikaansaamiseksi koskeva ed. Mikkolan
y. m. anom. ehd. n:o 4.
8) K·ertomus valtiovarain tilasta vuosina
1913-1915 ......................... .
Ainoa käsittely:

E~sit.ellään:

4) Ehdotus, että ·eduskunta päättäisi vahvistaa ja. julkaistavaksi määrätä seuraavan
lakiehdotuksen: Laki Korkeimmasta Oikeudesta ........ ·....................... '.
Asiakirjat: Lakivaliokunnan kirjelmä n:o 9; ed. Airolan ja Kullervo Manuerin kirjoitus.
5) Ehdotus, että eduskunta päättäisi vahvi&taa ja julkaistavaksi määrätä seuraavat
lalåehdotnkset:

9) Erinäisiä ehdotuksia elintarv.ekysymyksen järjestämiseksi ............... .
Asiakirjat: Elintarveasiainvaliokunnan mietintö n:o 1; -ed. Airolan ja Kullervo
Manuerin kirjoitus.
10) Määrärahan myöntämistä kansakoululasten ravinto- ja vaatetusavuksi tarkoittava anomusehdotus ................... .
Asia k i r .i a t: Sivistys·valiokunnan mieHntö n :o 1; ed. Latvallau y. m. anom.
ehd. n:o 44 .ia ed. Lanton y. m. anom. e4d.
n:o 45.
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Siv.

11) Ka.nsantajuisten tieteellisten luentojen avustamista tarkoittava anomus·ehdotus
A s i a. k i r .i a. t: Sivistysvaliokunnan mietintö n :o 2; ed. J 01hanssonin y. 'm. anom.
ehd. n:o 55.
12) Maaseudun
alkukoulunopettajain
palkkaetujen parantamista tarkoittavat anom\lsehdotukset .. ·..................... .
Asia k i r .i a t: Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3; ed. Alkion y. m. anom. rehd.
n:o 39; ed. Walkamari y. m. anom. ehd.
rr:o 4; ecl. Hedbergin anom. ehd. n:o 41.
13) Apulantojen maahansaanuin aikaansaamista tarkoittava anomuehdotus ....... .
A s i a k i r j a t:
Maatalousvaliokunnan
II osaston mietintö n :o 1; ed. Kairamon
anom. ehd. n :o 66.

. Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi ed.
Arajärvi, Björk, Eloranta., Holsti, Kiiskinen, Kiv~nen, •Kuusinen, Mä1kelä, Talas, Wekara ja \Vnormen.

Ilmoitusasiat:
Vapa.utusta eduskuntaty·östä yksityisten aswm
vuoksi saavat ed. B.iörk tästä päivästä ensi vuoden
ensimäiseen täysi-istuntoon, ed. Bergroth ja. ed.
Yrjö Mäkelin ensi periantain ja lauvantain istunno1sta, ed. Wekar& tämän vHkon istunnoista, ed.
Kuja.la tämän iHan istunnon alkuosasta.

,.

Lisäys päiväjärjestykseen.

Puhe m i •e s : On ilmoitettava, että ulkopuolella täJmä päivän päiväjärjestystä käsitellään ed.
Mikkolan ja muitten välikysymysasia sen asian
jälkeen, joka on kolmanneksi määrätty päiväjHr.iestykseen.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Varojen osoittamista kansanopetusta varten

koskevan hallituksen esityksen n:o 17 johdosta
valmistettu valt1ovail'ainva1iokunnan mietintö
n :o 5, joka maanantaina tämän kuun 17 päiväna
pantiin pöydälle, esitellään mainitun kysymyksen
a i n o a ta k ä s i t te 1 y ä varten.

P u h e m i e s: V aliakunta tekee ehdotuksensa
mietinnön sivuilla 8, 9 ja 10. Ellei yleiskeskusteiua haluta, ryhdyttänee ehdotusta käsittelemään
kohta kohdalta.
Kohdat 1--10. esitellään Ja hyväksytään järjestänsä keskustelutta.
11 kohta, määräraha maalaiskansakoulujen jatkokursseja varten (rajaton siirtomääräraha)
150,000 markkaa, aiheuttaa seuraavan
Keskustelun:

Ed. P a a v o V i r k k u 11 e 11: P;yydän saada
kiinnittää eduskunnan huomiota erääseen kohtaan
tämän maal!a,iskaJUisa~lmulujen ,jarl:kOikursseja. varten myönnettävän ~äärärahan perusteluissa.
Se esiintyy hallituksen esityksen sivulla 7 ja
valtiovarainvaliokunta on sen sellaisenaan hyväksynyt. Hallitus ;ilmoittaa lnäiss:ä, perusteluissa
muun muassa, että tämäln vuoden syyslukukauden
alusta on kurssien palkkio, joka nykyoloissa oli
kohtuuttoman pieni, vastaten i2 markkaa~ itunnilta, 'koroitettu 50 prosentilla, ja luulee hallitus
voivamsa ilmoittaa, että n:ämä koroi<tetut paJ:kkiot
ovat vaikuttaneet elv;yttävästi kurssien pitämiseen. Kuitenkin on asianlaita niin. ·että koulutoimen ylihallitus on tämän vuode:ri syyskuussa
hrullitukse1le ·esittäJnyt., että; tämä prulkkio koroitettaisiin 100 prosentilla, huomauttaen, että 2
marli'an tuntipalkkio saatettiin kyllä toistakymmentä' vuotta. sitten pitää ri<iWivänä,mutta jo muubma. vuosi sitä oru pidetty varsin• niukkana, ja
varsinkin nykyoloissa se on niin kohtuuttoman
pieni, että se olisi kaksinkertwiselksi koroitettava.
Ei 50:11!kään prosentin koroitus ole. omiaursa lisää.mään kainsa;koulunopetta.ia.n harrastu&ta tähän vapaaehtoiseen ja yhä tärkeämmäksi käypään kansanopetustyöhön. Tästä koulu'hallituksen esitykses-tä huolima.tta on ballitn;;: koroittanut nämä
palkkiot ainoastaan 50 prosentilla, mutta tästä
osittaisesta, 'koroituksesta ei liene ollut sitä tulosta
jatko-opetuksen elvyttämiseksi, minkä hallituksen perustelujen sanamuodosta saattaisi päiittää.
Päinvastoin on tunnettua, että ·tämäru koroiiuksen
niukkuus on kansakoulunopettajapiireissä herlilttänyt, ja syystä herättänyt, suurtf~- tyytymättömyyttä, joka myöskin viime .aikoina on julikisissa
la.usunnoissa. tullut ilmi. Niinpä on Suomen Dpettajay hdisty ksen keskushallitus äskettäin tehnyt
senaatiin anomuksen jatkokurssien palkkion koroittrumisesta. kouluhallituksen esittämään määrään ja kouluhallituskin lienee hiljakkoin uusinut
tämänsyksyisen esityksensä. Se seikka, että hallituksen -esityksessä on mainittu palkki-o koroi-

Kansanopetuksen avustaminen.
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tettu ainoastaan 50 %:lla, lienoo ollut syynä sii- vuonna tultaisiin soomalan ja:tkoknrssipa.lkkioita,
hen, että senaatissa ei ole katsottu voitavan ottaa kun paLkkio oli ·pieni, syntyi jatlwkuresilakko.
Kouluylihallitus oli kyllä päättänyt puoltaa 4
, asiaa uudelleen käsittelynalaiseksi.
Mutta jos tämä palkkiokysymys saapi jäädä markkaan jatkokurssipalkkion opetustuntia kohtälle. kohtuuttomalle . kannalle, lienee odotetta- taan, mutta kun oli tullut tietoon, että hallitus
vissa, että kuluvan lukuvuoden kuluessa ei saada tulee ehdottacrnaan varin 3 ma.r'kka.a. tunn,ilta, niin
jatko-opetusta maalaiskansalwul uissa lainkaan on taas jonkinlainen pysähdys tullut näiden jat·käyntiin. .Tos sitävastoin eduskunta nwt lausuisi kokurssien toimeenpanemisessa. Tämä seisahdus
htsovansa kohtuulliseksi kouluylihallituksen on sanomattoman suuri vahinko vapaalle valistusesittämää aikaisempaan pa.lkkioon verraten 100 työlle, sillä monissa paikoin maaseudulla ne ovat
prosentin. koroitusta, niin va:rmoonkin jo joululo- melk·ein ainoat til.ruirsuudet, joissa kaniSannuorisoUe
man aikana aJettaisiin suunniteltuja jatkokurs- opetetaan säännöllisesti määrätyitä tieteellisiä ja
seja järjestää, ja. ne pääsisivät kohta alkavan ke- taloudellisia aineita. Että nämä kurssit uudesvätlukukauden alusta hyvään kulkuun. Pyydän taan virkoisiva.t toimintaansa, pyydän l>ämpitässä y·hteydessä huomaut;taal, että 100 prosentin. mä:sti saada kannattaa ed. Virkkusen ehdotusta.
.
yhtä'vähä:n kuin 50 prosen.tin, koroitus ei vaikut~. siis 4 markkaa opetnsrtuntia kohti.
mitään itse tämän, vuonna 1917 tarvittavan mää.
rärahan suuruuteen, koska tämä määräraha. tar· .Senaattori S et ä l ä: Ha:llitus on puoJ.estansa
vitaan edellisinä lukuvuosina jo toimeenpantujen
jatkokurssien palkkioitten suorittamiseksi. Tun- kyllä ollut _tietoinen näiden jatkokurssien merkinettua .näet on, että lukuisat, jopa sadat opettajat tyksestä, .ia tahdon lisätä, että on erittäin vali' ovat pitkät ajat saaneet palkkiota odottaa vuosia tettava asia, että näitä kursseja pitkien aikojen
sitten suoritetusta työstä. Niistä kursseista taas- kulu-essa. on vain vä1hässä määrin pidetty. Pääkin, jotka. ma.hdomsestir rtän.ä syksynä on a.loitettu, syy, mi·n~kä vuoksi kurssit ovat jääJneet pitätai ,ioita tullaan toimeenpanemaan ensi kevätluku- mättä, on tieiienkin ollut se, että niistä ei lähinnä
kauden kuluessa, suoritetaan pa.lkkio vasta sen edellisinä vuosina ole mitäärn ma.ksettu, vaan kursjälkeen, kun ne ova.t pidetyt, si:is ens.i vuoden• sien pitäjät ovat saaneet turhaan odottaa palkkiota työstän1sä. Se koroiiius, jonika ·senaatti,
määrärahasta.
Sen nojalla, mitä minulla on ollut kunnia esit- oikeastaan vasta tämän esityksen yhteydessä, on
tää, pyydän ehdottaa, että valiokmman mietinnön saattanut esittää, ei tietysti ole vielä kerinnyt milsivulle 4 lisä.ttäisiin 10 kappaleen jälkeen näin lään tavaHa vaikutt:a!a !kurssien elvyttämi•seen, jokuuluva lause: ,11. Määräraha maalais- ten siis ei suinkaan voi tämän mukaan vielä ark a n s a k o u l u j e n j a t k o k u r s s e j a v a r- vostella lisäyksen vaikutusta. Minulla puolestanl
t en. Koska hallituksen syyslukukauden. alussa ei kuitenkaan ole sitä vastaan mitään sanottavaa,
1917 päättämä .iatkokurssipalkkiroiden koroitus jos eduskunta: Jratso~si nyt ehdotetun komituksen
·
50 prosentilla on nykyoloissa kovin vwhäinen eika myönnettäväksi.
ole riittänyt va~kuttama.an. elvyttävästi j•atkokurssien toimeenpanoon, katsoo eduskunta hyväksytEd. K a i r a m o : Krusirlläoleva mietintö · on
täväksi kouluhallituksen esittämää 100 prosentin yksi niitä harvoja, joissa ei huomaa mitään vas1mroitust.a".
ta.lausetta. .Siitä jo käynee selville, että valtio:varainvaliokunta. ei ole taht.on.ut osoittaa välinpiEd. W a l k a m a: Pyydän kannattaa ed. Virk- tämä.ttömyyttä tai kylmäkiskoi-suutta näitä kurslmsen tek-emää ehdotusta.
seja. kohtaan. Valiokunta on yksinkertaisesti ollut sitä mieltä, että näin myöhäiseksi kun. aika
Ed. K o k k o: Huomautukseksi hallituksen esi- on kulunut, tällä määrärahalla. ei enää olisi käytykseen, kun siinä sanotaan, että tämä 50 prosen- tännöllistä merkitystä, jos 1se otetaan kuluvan
tirn ikoroitus olisi vaikuttanut -elvyttävä.sti jatko- vuoden budjettiin. Se on varsina.inen syy, minkurssien toimeenpanemiseen, pyydän saada mai- kätähden. täJmä tärkeä twrve ei ole saiallut sijaa
nita, että lukuvuonna 1911-1912, jolloin vii- valiokunnan. mietinnössä. Nähtävästi ei tule olemeksi säännöllisissä oloissa pantiin jatkokursseja . maa;n mitään estettä, että niilmä kurssit ·ensi vuotoimeen, toimi 372 jatkokurssia, joissa oli 8,269 den budj.etissa otetaan riittävästi huomioon, ja
osaoottajaa. Sittenkun hanitus lalkkautti tämän ymmärtääkseni olisi sellainen määräraha, jota ed.
sivi.stysmääräraha:n, n~in että opett.ajat eivät enää Virkkunen ehdotti, enemmän paikallaan tulevan
saaneet pa·lkkioita•, -jäi liki 400jatkokurSISit mak- vuoden, kuin kuluvan vuodeni budjetissa, jossa se
sa.ma.tta. Vaikka sitten tuli tietoon, että tänä ei enää ehdi mitään vaikuttaa.
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Ed. Gylling: Ed. Virkkusen tässä ehdottama. asia ei ole ollut valtiovarainvaliokunnan tietoon saatettu miltään taholta. Olisi ollut syytä,
et-tä se olisi esitetty asian lähetekeskustelussa tai
muuten saatettu valtiovarainvaliokunnan harkittavaksi. Mutta koska itse asiassa ed. Virkkusen
ehdotus tuntuu perin . kohtuulliselta, niin minä
puolestani katsoisin, ettei eduskunnalla tuollaiseen lausuntoon, vaikka aivan näin valmistamatta,
olisi syytä asettua vastustavalle kannalle. Valita:n vai.n, ·ettei sitä ole ennen esitetty.
Senaattori Kallio: En ole saanut muuta, kuin
kerran kuulla ed. Virkkusen ehdotuksen•, mutta
siinä on ~rusteltu asia ikäänkuinsinä'tavalla, että
senaatin päätös olisi ehkäissyt näiden kurssien toimeenpanoa .io tänä .syksynä. En voisi 'Sellaista perusteina hyväksyä, sillä en usko sen olevan syynä
tähän. Syy on si•inä,että kun moneen vuoteen näitä
ei ole mak&ettu, niin se .on lamauttanut innostusta
tällä alalla. :Minulla ei ole niin 1huono käsHys
opettajista, ·kuin ed. Vi:rkkusella, että nä:mä kurssit
yksistää:n olisivrut pitämättä sen johdosta, onkö
3-4 markkaa tunnissa palkkiota, vaan pääasia on
se. <että. ne saavat siitä palkkion. On myöskin huomioon otettava, ·että kansakouluasetuksen muistaakseni 1212 §:ssä opettajien v·elvollfsuud.eksi jo
ilman palkkiota kuuluu tämä velvollisuus. Tällii
en kumminkaan tahdo sanoa, ett·ei olisi asiaa edistettävä palkkioita maksamalla, kut-en hallituskin
on tehnyt. Mutta. sellaista perusteina -en katsoisi
voi•vani hyvä.ksyä, joka sisäHyi ed. P. Virkkusen
perusteluun.
Ed. P a a• v o V i r k k u n e lli : Pyydän huomauttaa sen johdosta, mitä ed. Kallio tiilillä lausui,
että koul'utoimen ylliha~litus on1 pi1änyHätäopettajien toivomusta palkkion koroittamisesta niin kohtuullisena, että se jo kaksi kertaa on siitä tehnyt
hallitukseUe esityksen. Erityiset opettajajärjestöt
ovat, niinkuin äskei&essä lausunnossani ja mainitsin, hallituksen puoleen kääntyen, anoneet, että
hallitus ottaisi täanän koul uyliha.llituksen esityksen
hyvään huomioonsa. Mielestäni jo nämä tosiseikat todistavat, että a,sia todella on kipeä ja että
se on järj·estettävä ·ehdottamallani tavalla. Minä
pidän tätä opettajien toivomusta niin perin kohtuullisena, että minun kannaltani katsoelit ei voisi
olla muusta 1kysymystakään, kuin että se otetaan
v~rteen, etenkin kun nykyiset olot otetaan huomioon.
Keskustelu t.ästä 11 kohdasta julistetaan päätt;vneeksi.

P u ·h e m i e s : V as>toin valiokunnan ehdotusta. tässä ·kohden on ed. Paa.vo Virkkusen ed.
W alkaman kannattamana ehdottanut, -että. va.liokunnan mietinnön 4:nelle sivulle lisättäisiin
10:nen kohdan jälke·en näin kuuluva lauselma:
,11. Määrärahakansakoulujen ja t-·
k o kursseja varten.
Koska hallituksen
syyslukukauden alusta 1917 päättämä jatkokurssipalkkion koroitus 50 prosentilla, on nY'kyoloissa kovin vähäinen ·eikä ·ole riittänyt vaikuttamaan el vyttävästi jatkokurssien toime-enpa.noon, katsoo -eduskunta hyväksyttäväksi kouluylihallituks·en esittu- .
mää 100 prosentin !koroitusta".
.Selonteko myönnetään oikeaksi.
Äänestys ja päätös:

•Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen tässä kohd-en, äänestää ,j.aa"; jo~ ,ei" voittaa, on ed. Paavo Virkkusen ehdotus hyväksytty.
Ääri·estyksessä ovat ei-äänet voitolla. Eduskunta on siis 'Päättänyt tehdä sellaisen lisä.ykS€n
kuin ed. Poovo Virilclrunen on ehdottanut. Tällä
lisäyksellä 11 kohta hyväksytään.
Puhemies: 12:n kohdalla esitetty mätiräraha on poistettu.
'13-15 kohdat hyväksytään erikseen k?Skustelutta.
Puhemies: Esitellään 16 kohta: Määräraha
kansanlastentarhain kannattamiseksi (rajaton
siirtomääräraha) 200,0:00 markkaa.
Ke§!kustelu:

Ed. H u l t i n: Valiokunta ehdottaa määrärahan
köyhien kansakoululasten ravinto- ja vaatetusavuksi koroitettavakisi 150,000 markasta 1,000,000
markkaan. Tätä perus•tella·an sillä, minkä me kaikki
ti.edrumme, että ravintoaineiden hinnat ovat suurmattomassa määrässä kohonneet. Mutta saman perustaen tulisi vaikut-taa myös lmnsa.nlastentarllain
määrärahan koroiitamis·een.
Näissä lastentarhoissa on nimittäin tapana antaa lapsille yksi
ruoka-ateria päivässä. Monessa lastentarhassa
·ei sitä tänä syksynä ole voitu antaa syystä, että
varat eivät ole· siihen riHtäneet. Ehdottaessaan
kansakoululasten ravinto- ja v.aatetus•wvuksi tarkoit.etun: siirtomäärärahan •koroittamista, valiokunta huomauttaa, ettei ensi vuoden ra:hasääri1ö
heti vuoden alusta ehdi valmistua. ~Sama ·seikka

Kulkulaitosrahasto

------~--------------------

------------------

vuodek~i
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alkuosa, sivut 1-6, sitten kulkulaitosrahaston m~
not sivuilla 6-39 ja siinä sivuilla 32 ja 33 olevat
ponnet sekä laskelmat sivuilla 47 ja 48, vihdoin
kulkulai•tosrahastou tulot sivuilla 39 ja 40 ja laskelmat sivuilla 46.

tekee tar-peelliseksi jo kuluvan, vuoden budjetissa
koroittaa tämäkin määräraha:, joka ~kin koskee
ravinnon hankkimista niille pikkulapsille, jotka
käyvät kansanlastentarhoissa. Ehdotan, että puheena'Oleva määräraha koroitetaan 200,000 markasta 300,000 markkaan.

Ehdotettu menettely hyväks;yiään.

Ed. L ö t h m a n: Pyydän kannattaa ed. HultiYleiskeskustelussa ei kukaan halua puheenuin tekemää ehdotusta.
· vuoroa.
1

Keskustelu
nreeksi.

16 kohdasta julist•etaan päätty-

P u h e m i e s: Vastoin valiokunnan ehdotusta
tässä kohden on -ed. Hultin-ed. Löthmanin kannattamana ehdottanut, että määräraha tässä kohden
koroitettaisiin 200,000 markasta 300,000 markkaan.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Xänestys ja päätös:

Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan ~hdo
tuksen tä-ssä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,·ei" voittaa, on ed. Hultin,in ehdotus hyväJksytty.
Äänestyksessä ovat ei-äänet voitolla.. ·Eduson siis •päättänyt tässä kohden hyväksyä ed.
Hultinin 'ehdotuksen.
~mnta

17-25 kohdat ·esitellään ja hyväks;ytään järjestänsä keskust·elutta.

P u he m i e s: Aikaisemmin •tehdyn päätöksen
mukaisesti, jonka mukaan wiiäräraha 16 kohdalla
koroitettiin 200,000 ma,r:kasta 300,000 markkaan.
lienee •loppumäärä 18,.200,000 koroite-ttava .ia mää~
rättävä 18,300,000 markaksi.

Yksityisko-htainen käsittely.
Osa sivulta 1 sivulle 6 hyväksytään keskustelut-ta.
. Kulkula~tos~~has~on. menot. alkaen sivtJ-lta 6
•sivulle 39 Ja sunä s1vmlla 32 Ja 33 olevat ponnet
,s-ekä laskelmat- sivuilla 4 7, ja 48.
Keskustelu:

Ed. P a a s on e n: Pyytäisin ehdottaa, että valiokunnan mietinnön sivulla 7 oleva viimeinen
kappale, j-oka alkaa sanoilla: ,Valiokunta ei tahdo
epäillä esityksessä olevain lisäysten tarpeellisuutta", poistettaisiin mietinnöstä. :Sitten samalla
ehdottaisin, että mietinnön ,sivulle 15 ensiinäisen
kappaleen jälkeen lisättäisiin toisessa vastalauseessa sivulla 51 oleva kappal·e,joka a.lkaia sanoilla:
,Tämän vuoden ensimäisien valtio'Päivien j. n. e."
sekä vielä samalle sivu-lle myöskin ensimäisen kappaleen jälkeen vastalauseen sivulla 52 oleva kappale.
'
Puhe m i e s: Saanko kysyä edustaja Paasos·elta, tark;oititteko kaikkia niitä kolmea muutosta,
jotka ovat vaS!talause'es·sa, _vai ainoastaa-n kahta?
Ed. P a a.s o n'e n: Kyllä minä niitä kaikkia
tarkoitin.

liiyvätksytään.

Ed. Anna l a: Pyydän kannattaa ed. Paasosen
Puhemies: Valtiopäiväjärj-estyksen 63 § :n : tekemää ehdotusta. Minua kummastuttaa, että
i valtiovarainvaliokunnan porvarilliset jäsenet ovat
mukaan ovat näin tehdyt päätökset ehdollisia.
tahtoneet valiokunnassa ottaa mietintöönsä täl2) Kulkulaitosrahastoa vuodeksi 1917
laisia kohti1a., kuin sivulla 7 ja samoin sivulla 15,
ensimäinen 'kappale. .Jokaisen kai pitäisi tiekoskevan hallituksen esit;vkfJ-en n:o 16 johdosta tää, joka jonkun verran ·on seurannut aikaai1sa,
valmistettu valtiovarainvaliokunnan mietintö n :o että rautatieläiset tämän sodan aikana ovat eläneet
6, joka tämän kuun 18 päivänä 'Pantiin pöydälle, tavattoman epäedullisissa oloissa. Heidän pa:lkesitellä.än mainitun kysymyksen ra i n o a t a . kansa on normaaliaikoinakin ollut tavattoman
k ä si t t e 1 y ä varten.
niukka, niin että he hädintuskin ovat toimeentulleet. Ja nyt sodan aikana palkkaa on kohotettu.
Puhemies: Asian esittelyn ja kä-sittelyn tavattoman hitaasti.
Palkankoroitusanomuksia
olen ajatellut sellais:eksi, että ensin sallitaan yleis- kun on tehty, ovat ne viipyneet niin- kauvan, ennen~
keskustelu ja sitten ryndytään erikoiskäsittelyyn. kuin koroitusta on hiukkasenkaan myönnetty, että
Erikoiskäsittelyssä esitellään •ensin mietinnön kun koroitusta on vähän saatu, niin se ei ole enää
SJ
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likimainkaan vastannut sitä ·elintarpeid·en hinnan- 1 3) Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan ehdonousua, joka. sillä välin on tapa;htunut. J oka.isen, tu~en tässä kohden, 'äänestää ,jaa"; jos ,ei"
joka on hiukankin seurannut rautatieläisten elä- ' vo1ttaa, on ed. Paasosen kolmas ehdotus hvväk·
mää ja harrastuksia, pitäisi huomata, mitä on sytt;r.
vaikuttanut 'tämä rautatieläisten huono taloudelliÄänestyksessä annetaan 102 jåa- ja 82 ei-ääntä.
nen ·asema rautati·eläisten siveel.liseen ta;soon. On
tavattoman vaarallista koettaa antaa. hallitukselle
·Eduskunta on s1iis pääJttänyt hyväksyä vru1iovaroitus etukäteen, ·etter ha!llitus sais·i rautatieläisten palkkoja. koroittaa. Vaikkakin valiokunta kunnan ·ehdotuksen tässä osassa.
kyllä myöntää, että palkankoroitukset ovat. olleet
P u h e mies: Esitellään kulkulaitosrahaston
tarpeellisia; mutta sittenkin se tahtoo antaa tältulot
sivuilla 39-44 ja laskelmat sivulla 46.
laisen varoituks·en.
Ed. J o h a n s s on: J ag afstår.
Kes\ustelu tästä kohdasta. julistcbnn päättyneeksi.
P u h e m i e s: Vastoin valiokunnan ehdotusta
on ed. Paa'Sonen ·ehdottan'Ut sellaisi·a muutoksia,
kuin on toisessa vastalauseessa ja j'Otka ovat seuraavat: 1 :ksi se, joka on merkitty numerolla 1
sivuUa; 50; kutsun tätä ed. Paasosen ensimäiseksi ehdotuks-eksi. 'Sen jälkeen hän on ehdottanut sel,larrsen muutoiksen, kuin on vastalauseessa
mietinnön sivulla 51 n :o 2 kohdalla: Kutsun tätä
ed. Paasosen toiseksi ehdotukseksi. Edelleen on
ecl. Paasonen tehn\Yt sellaisen' muutosehdotuksen,
kuin on toisessa vastalauseessa mietinnön 51 sivulla tai ~i'keammin sivulla 52 n:o 3 kohdalla.
Kutsun tätä ed. Paasosen kolmanneksi mnutosehclotukseksi.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Puhemies: Näistä ehdotuksista lit>nee kustakin erikseen äänestettävä valiokunnan ehdotusta
vastaan?
Ehdotettu menettely hyväksytään.
Äänestykset ja päätös:

1) Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan 'Chdotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,.ei"'
voittaa, on ed. Paasosen ensimäinen ehdotus hyväksytty.
'

Äänestyksessä ovat jaa-äänet voitolla.
'2) Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan·ehclotuksen tässä kohden, äänestää ,jaa"; jos ,ei"
voittaa, on ed. Paasosen toinen ehdotus hyväk.~.vtty.

Äänestyksessä ovat jaa.-äänet voitolla.

Keskustelu:

Ed. Kairamo: !fietinnön sivulla 42 ensimäisessä kappaleessa ehdottaa valiokunta, että
uusia tariffikoroituksia ei olisi pantava toimeen
ilma,n eduskunnan hyväksymistä. Koska mielestäni ei voi olla eduksi rautatieasiain hoidolle.
että seHai,set yksityiskohdat, 'kuin uudet tariffit~
e~ite~ään eduskunnan harkittaviksi ja hyväksyttäviksi, en~en~uin ne astuvat voimaan, pyydän
saad'a ens1mäilsen vastalauseen mukaisesti ehdottaa, että mainittu kappale hyväksyttäisiin näin
·kuuluva,na: ,Tariffien: koroituksien suhteen valiokunta katsoo asiakseen lausua, että niitä ei
yleensä ole toimeenpantava eduskunnan mieltä
kuulematta". :Saattaa olla ehkä eri mieltä, onko
edes tälllai.nen asiain esittäminen eduskunna-lle
välttämätön, mutta en ole tahtonut omasta nnolestani esittää mitään eriävää mielipidettä ;iitä,
mitä valiokunnan vähemmistö on hyväksynyt.
Ed. Koti 1 a: Pyysin puheenvuoroa kannattaakse.ni ed. Kairamon tel~emä,ä ehdotusta. Olin
vali·okunnassa. myöskin sitä mieltä ja äänestin .~en
puolesta. :Mitä ed. Kairamo jo ehdotuksensa. pcrusteluiksi tässä on maininnut, on kyllä täy3in
paikallaan, mutta tämfiln liswksi täytyy meidän
ottaa huomioon, että kun eduskunta ei säännöllisissä oloissa luultavasti tule olemaan koolla kuin
korkeintaan 4 kuukautta vuodessa, tuntuu jokseenkin sopimattomalta, että j·okaisessa. yksityj.sessä tapauksessa täytyisi eduskunnan nimenomaan h y v äJ k s y ä, ennenkuin tariffien. muu1
toksia saisi panna käytäntöön. Kyllä minun ymmärtääkseni tässä aivan riittää, jos sanotaan,
ettei niitä yleensä olisi toimeenpantava i l m a n
e d u s k u n .n a. n
m i e l t äi
k u u 1 e m a t t a,
eikä noin yksityiskohtaisesti tarvitsisi edus3runna.n hyväksyä jokaista eri tapausta.
Ed. 0 r!: t e 1i n: J ag- ber också att få understöda
ldg-m. Kairaroos utt.alande, så myc'ket mer som i
§ 57 '8Jf det försla.g- till reg-ering-sform, som i pro-

Kulkulaitosrahasto vuodeksi 1917.

position lblifvit lämnadt åt landtdagen, .framhålltls, att landtdagen skulle äga enli.gt densamma
rätt att fastställa de allmänna grunderna för afc
gifter, som sk-ola erläggas vid järnvägar o. s. v.,
och icke fastställa. själfva tariffen. Om landtdagen nu skulle godkänna utskottsbetänkandet i den
form, hvari detsamma föreligger, så skulle den
redan fastställa ett förhållande, som sedermera
måS'te rifvas upp genom den nya regeringsformen,
för så vidt den antages i den form den har i propositionen.
Ed. A h m avaa r a.: Pyysin puheenvuoroa
myöskin kannattaakseni ed. Kairamon ehdotusta.
Ed. Nevanlinna: Se periaate tässä kysymyksessä, joka on saanut ilmaisun uuden hallit.usmuotoehdotuksen 57 § :ssä ja. johon eräs arvoisa
puhuja jo on viitannut, on minunkin, nähdäkseni
tässä kysymyksessä ainoa oikea, voisipa melkein
saul!Oa. ainoa. käytännöllisesti mahdol'linen. Se
on se, että eduskunta harkitsee ja vahvistaa. ne
yleiset perusteet, joiden mukaan maksuja on kannettava muiden muassa. rautatiellä. Valiokunnan ehdotuksen voisi kuitenkin-käsittää niin, kuin'
olisi tarkoitus, että eduskunnan hyväksyminen
vaadittaisiin tariffeille semmoisenaan, siis kaikille niiden yksrtyiskohdille, joita. eduskunta tuskin kuitenkaan on sovelias päättämään. Näin
ollen on mielestäni sitä suurempi syy, että ecluslnmta hyväksyy ed. Ka,iramon ehdotuksen.
Ed. G y ll i n g: Ensimäisessä vastalauseessa
ehdotettu sanamuoto sisältää, että tariffien muutoksia ei yleensä saataisi panna toimeen eduskunnan mieltä kuulematta. Si1s ·erioomaisen väljä
sanontatapa.; siinä olisi mieltä kuultava, mutta
ei välttämältt.ömästi noudatettava, j.a sitälkin vain
yleensä. Mielestäni eduskunnan oikeus, mitä tariffeihin ja valtion omaisuuclen hoitoon tulee, täytyy välttämättömästi saada tunnustetuksi laissa.
On nimittäin otettava huomioon, etHi uudempi
valtiotalous kehittyy siihen suuntaan, että suuri,
kasva.va osa valtion tulotaloutta perustuu juuri
valtion oman liiketoiminnan alalta saatuihin tuloihin. Niin on meillä asianlaita huomattavassa
määrässä ollut, vaikka sodan johdosta liikeyritysten tulot ovat tulleet verrattain pieniksi. Tässu
on siis itse asiassa kysymys hyvin tärkeästä itseverotuskysymyksestä,, peri•aatteesta, sa·a:ko eduskunta itse määr1itti, vfli jätetäänkö hallituksen
sala'kähmäisesti hoidettav!!ksi tämä kysymys, vai
annetaanko hallituksen, jossa porvaristo on vallassa, tämä asia järjestää sillä tavoin, että valtion
rautateitten, muiden mua.ssa li:i!kelaitosten, hoito
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muodostuu enemmän tai vähemmän välilliseksi
verotusmuoddksi. Ei ole mitään mahdotonta
eduskunnalle yksityiskohtaisesti käsitellä ja päättää ta.riffeista ja täHä on se hyvä puoli, että saadaan estetyksi kaikki sellainen salajuonittelu tariffimaksuista, joka muuten helposti saattaa
päästä vallalle. Mielestäni on hyvin suuri paino
pa.ntava valiokunnan lausunnoHe sen takia, että
vastoin sitä esitystä, joka koskee Suomen valtiotalouden itsehallinnon periaatteita ja joka on
eduskunnalle annettu, nimenomaan teroit-etaan itsev·er.otusoikeuden periaatetta.
Ed. S c h y b e r g s on: Det förfarande. som
föreslås i Tdgm. Kairamos reservation, är, :såsom
ldgm. Neva:nE,nna, riktigt allJmärkte, det enda pra.ktiskt möjliga. Vi kunna vara öfvertygade om
att äfven om landtdagen inskränker sig till att
träffa afgörande om grunderna för järnvägstariffen, så kommer det att upptaga. många af landtdagens sammanträden. 1Så olika som intressen.a
äro mellan stadsbon och landsbon, mellan socialister och agra.rer, komma "vi i hvarja händelse
att få rentut oändliga debatter i denna fråga.
Och den, som litet helst haft att göra med järnvägstariffen med dess hundratal och tusental
skilda poster, skall veta, att vi i denna tvåhundramans- och kvinnofö~samling komma till rena orimligheter, om vr skola, diskutera hvarje enskild
punkt. Då vi betänka, att hvarjc plenum kostar
landet 8,000 mark och anJtaga:, att järn:vägstari.ffen
skulle upptaga 20 sammanträden, och för mindre
kan det knappast gå, blir det 160,000 mark, och
troligen bli besluten dessutom aHt annat än
fiffiga.
'AUt detta bestyrker min uppfattnin,g, att ldgm.
Nevanlinna hade rätt, dä han sade, att ett förfarande sådant som ldgm. Kairamo föreslog ä,r det
enda praktiska.
·Ed. K i r v e s: Tä!mä tariffilausunto tuli valiokunnan mietintöön sen takia, että saatiin tietää hallituksella olevan suunnitelman tariffien
koroituksesta. nykyisestään 50 prosentilla., ja kun
tällainen tiedonanto tuli valiokuntaan, ei luonnollisestikaan voitu jättää sitä huomioonottama:t:ta.
Täällä ed. Nevanlinna huomautti perustuslaista
.ia hallitusri:modosta, joiden: suhteen hän näkyy
olevan erikoistuntija, mutta jätti mainitsematta,
että siellä myös mainitaan Suomen kansan itsev·erotusoiikeudesta, josta hän vaikeni, mutta minun mielestäni ei olisi mitään syytä siitä itseverotusoikeudesta luopua. Jos ed. NevanEnna ja
muut ensimäisen vastalauseen aUekirjoittajat tahtoisivatkin luopua tästä oikeudesta, niin minä'
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kuitenkin rohkenisin toivo·a, että eduskunnan keskusta, maalaisliittolaiset etupäässä, olisivat meidän kanssamme tämän mietinnön kannalla, sillä
ovathan he ennen osottautuneet olevansa näissa
a~sioi:ssa eduskunnan: oikeuksien puoltaj1a.
Mitä sitten .tulee ed. Schybergsonin lausun:toon,
että tästä tulisi kallis!J:a, lystiä, jos eduskunta, pidättää itselleen kokonaan oikeuden tariffien hyväksymisel!ln, on minun vain huoma.utettava, että
ed. Schyhergson ja ne, jotka ovat hänen kannallaan, tahtovat tulkita tätä asiaa mahdollisimman'
epäedullisesti kansanvaltaisiin virtauksiin nähden.
Minä sentähden toivon, ettei tälle mietinnölle anneta virkavaltaisuuden leimaa.
Keskustelu julistetaan päättyneek:si.
Puhemies: Keskustelun kuluessa on ed.
Kairamo ed. Kotilan kannattamana ehdottanut,
että m1etinnössä sivulla! 42 ensi-mäisenä oleva
kappale saisi seuraavan sisällön: ,Tariffien koroituksien suhteen valiokunta katsoo asiakseen lau:
sua, että ni~tä ei yleeilsä ole toimeenpa:nrtava. eduskunnmJJ mieltä kuulematta".
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Åänestys ja päätös:

Ken hyväksyy valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen tässä kohden, äämestää ,jaa"; jos ,ei" voittaa, on ed. Kairamon ehdotus hyvä!ksytty.
Aänestyksessä annetaan 104 jaa- ja 80 ei-ääntä.
Eduskunta on siis päättänyt tä·ssä kohden hyväksyä valiokunnan ehdotuksen.
Puhe m i e s: Kun muita ehdotuksia ei ole tehty, hyväksynee eduskunta tämänkin osan mietintöä.
Ehdotus h;yväksytään.
Puhemies: Tämänkin mietinnön käsittelyssä tehdyt päätökset ovat ehdolliset.
Puheenvuoron sa;at;uaan lausuu
Ed. G y 11 i n g: Sikäli kuin minä huomasin, ei
puhemies nimenomaan esittänyt sivulla 45
valiokunn>an mietinnössä olevaa osaa, joka
seuraa tulo-osan jäilkeeru ja joka. jatkuu
sivulle 46.
Siinä kyllä pääasiassa on sBllaisia asioita, joissa valiokunta t.ekee työjärj.estyksestään selkoa, mutta myöskin toisessa kappaleessa sivulla 45 sellainen huomautus, joka koske€

tärkeää kysymystä. Siinä valiokunta katsoo välttämättömäksi ,ilmoittaa odottavansa, ~että hallitds
on kiinnittävä mitä vakavinta huomiota •valtion
rautateiden tulo- ja menoarvion häiriytyneeseen
tasapainoon ja viipymiilttä ryhtyvä tarmokkaisiin
toimenpiteisiin sen palauttamiseksi, sekä aikanaan
esittämään asian vaatimat toimenpiiteet eduS'kunnan hyväksyttäviks", siis lausunto, jolla on verrattain kauvaksi karutava merkitys ja joka siis
e~kä sietäisi tulla n[menomaan hyväksytyksi.
P u h e m i e s: Minä katson, että tämäkin osa
mietintöä sisält.yy viimeiseen, mutta voitanee siitä
Brikseen päättää.
Puhemies: Kenties eduskunta tahtoo hyväksyä sen osan mietintöä, joka on sivulla 45 ja ja.t~
kuu sivulle 46?
Tämäkin mietinnön osa hyväksytään.
3) Ehdotuksen laiksi eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa
2 p :nä kesäkuuta 1917 annetun lain 14 § :n muuttamisesta toisin !':nuluvaksi

sisältävä ed. Tokoin ja \Vatasen tekemä Bduskuntaesitys n :o 24, jota on valmistelevasti
käsitelty elintarveasiainvaliokunnan mietinnössä
n :o 2 ja 2 a sekä suuren valiokunnan mietinnössä
n:o 9, esitellään kolmantee.n käsitte1 y y n.
P u h e m i e 5: Ensin sallitaan asia;,sta keskustelu, sitten t,ehdään päätös lippuäänestyks·ellä e11litarv·easiainvali-oku:tma:n ehdotuksesta, joka. on pontena mietinnön 3 sivulla, eli että esillä oleva lainsäätämisasia 'käsitellään siinä järjestyksessä, kuin
valtiopäiväjärjestyksen 60 §:n ~ momentissa on
säädetty, s·e on kiireellisenä. Jos mainittu ehdotus hyväksytään, toimitetaan lippuäänestys lakiehdotuksen hyväksymis-estä tai hylkäämisestä.
Mutta ell-ei kiireelliseksi julistamista tapahdu,
iäänestetä:än, onko lakiehdotus jäävä lepäämään
vaiko hylättävä. Lopuksi esitellään, jos asia on
julistettu kiireellis~ksi, ja la:kiehdotus hyväksytty,
se eEntarveasiainvaliokunnan mietinnön 2 sivulla
oleva ehdotus, että eduskunta· hyväksyisi ja vahvistaisi puheenaolevan lain.
Ehdotettu menettely hyväksytään.
Ku'kaan ei pyydä puheenvuoroa.
kirjallisesti laadittu ä.änesiysesitys.

Lu€Jaa~

'_rurun kaupungissa tapahtuneet ryöstöt.
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Äänestys ja päätös:

Ken hyväksyy lJUheenaolevan -ehdotuksen asian
kiireelliseksi julistamisesta, äänestää ,jaa"; <ken
sitä ei hyväksy, äänestää ,·ei". Jos vähintään 5 / 6
annetuista äänistä kannattaa mainittua ·ehdotusta,
on se hyväksytty, mutta muuten on -ehdotu;; lJ;y.
'iätty.
Äänestyksessä annetaan 17-3 jaa- ja 16 ei-ääntä.
Eduskunta on siis 'Päättänyt, että esilläoleva lainsäätäruisasia käsitellään siinä järjestyksessä, kuin
valti-opäiväjärjestyksen 60 § :n 2 momentissa on
sääd-etty, s. o. kiiteellisenä.
Sen jälkeen luetaan hyväksyttäväksi seuraava
äänestysesitys.
.i\äD.estys ja päätös:

Joka hyvä:ksyy la:hehdotuksen s'eHaisena, kuin
t.ois·essa käsittelyssä on päätetty, äänestää ,.iaa";
Jos
joka ei sitä <hyväksy, äänestää; ,;ei".
vähintään 2 / 3 annetuista äänistä on jaa-ääniä, on
lakiehdotus hyväksytty, mutta muuten se on hylätty.
se

Äänestyksessä annetaan 168 jaa- ja 18 ei-ääntä.
Eduskunta on siis päättänyt hyväksyä lakiehilotuks·en sellaisena, kuin se toisessa käsitt-elyssä on
päätetty.
Lakiehdotuksen kolmas käsitt-ely jå.listetaan
päättyneeksi.
Puhemies: Vielä'tahton-ee eduskuutn hyvä~(
syä sen ehdotuksen, joka löytyy ponnessa elintarveasiainvaliokunnan mietinnössä 2 sivulla ja tarkoittaa: että eduskunta hyväksyy ja vahvistaa
seuraavan lain?
Ehdotus hyväksytään.
Puhemies: Asia on loppuun käsitelty.
Turun kaupuugiiSa tapahtuneiden rylistlijen

johdosta. tehty -ed. Mikkolan y. m. tekemä välikysymys ja -sen johdosta anrnettu vastaus esitellään käsittelynalaiseksi.

P u h e m i e s: Keskustelua asianomaisen senaattorin vastauksen johdosta jatketaan.

Keskustelu:

·Ed. J- u u t i 1 a i n· en: Laina laista. yhteiskuntajärj-estystä ja -kansalaist€'lll lou<k'kaa:maltt.omuutta
vastaan tähdätyt -epäjärjestykset, joita Turussa on
näytelty, ovat ilmauksia siitä laajasta järjestelmällisestä anarkiasta, jonka. alaiseksi meidän lainwlainen yhteiskuntamme on tänä syksynä joutunut. Joutuu aivan ·pakoSita. kysymään, mikä on
järkyttänyt meillä laina>lais·en yhteiskurutajärjestyksen, mikä -on saa:ttanut voimattomaksi maan
perustuslait. jotka turvaavat tämän järjestyksemme ja -kansalaisten loukkaamattomuuden.
Meillä ei ole turvaa ny.t, ei liioin millakäi,i;n <kansalaisvapa:udella. Vuosisaioja rakennettu maan
laillinen järjestys on joutunut muutamissa. kuukansissa näkymättömiin•. Vallitsevan anarkian
huippukohtana on :pidettävä Turun epäjärjestyksiä. Ne ovat kapinaa laillista yhteiskun1taa. vastaan. J o'ku järjestö, niin •sanottu m~liisi, on noussut kapinaan .Suomen lai-llista eduskuntaakin vastaan. Eduskunta on asettanut sen ha-llituksen,
jolta turkulainen' miliisi, nojaten huligaanijoukkoihin, on koettanut kiristää, itRelleen virkapaikat
ja aineellisia etuja, jotka lakien mukaan kuuluvat
lailliselle järjestysvallalle ja. kun eduskunnan asettama haUi:tus ei ole ;sii'hen voi-nut suo.stua, on hallitusta, mi-k&li kävi ilmi sena.attori Castrenin lukemista sähkösanomista, uhruttu Turussa toimeenpantavilla epäjärjestyksiHä, jopa verilöylyi-lläkin. Ja 'samalla, kun on uhattu, on myös annettu
tietää, että jos senaatti, sittenkun epäjärjestykset olivat jo alkaneet, suostuu näiden :kiristäjien
vaatimuksiin, niin puolessa tunnissa palautuu
rauha Turussa. Tämä siis osoittaa, että ryöstöjen
toimeenpanijat olivat niiden hallittavissa, jotka
ahdistivai maan hallitusta taipumaan heidän laittomiin vaatimuksiinsa.
Olemme lukeneet usein k-ertomuksia, kuinka
suurissa maissa ja niiden suurissa kaupungeissa
n;modostuu salaisia jä;rjestöjä, joita kutsutaan mil'loin milläkin nimellä, ,Mustakäsi" j. n. e. Ne
lähettävät jollekin yhteiskunnan jätsenelle uhkavaatimuksen, e-Mä määrätyn ajan sisällä on toimitettava sen ja sen verran rahaa siihen ja siihen
paikkaan, muutoin -ei ule hänen henkensä ja lonkkaamattomuutensa turvattu. Samoissa kerto-.
muksissa usein nähdään, että on vangittu j-onkun
varakkaan :perheen jäs•en ja sitten jonkun a:jan
perästä 1lähetetty salainen tieto, •että siellä on tämä
panttivanki, ollen määrätyHä hinnalla sieltä lunastettava. Turussa esiintyy .tälJainen kiristys
suuressa mittakaavassa. Sieltä ·ki!.sin yritetään
Suomen 'lailliselta hallitubeHa. kiristää varoja ja
ilmoitetaan, että lainmukainen ja lai>llisesti ase-
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tettu kuvernöÖri ja polii•S'imestari ovat panttivankein-a eikä niitä enn,en vapauteta, ennenkuin noihin vaatilmuksiin myönnyi;ään·. Edelleen ilmoittaa
Turun lakossa oleva miEisi, joka on tunkeutunut
lail·lisen poliisin tilaHe, ryhtyvänsä asevoimaHa
torjumaan, ettei .laimnen .poliisi saa a;stua epäjär.iestyksiä estämään. Lakossa oleva miliisi siis
lopettaa la:kkonsa'kin siinä tapauksessa, että se
haluaa käydä laillista järjestysvwltaa. ehkäisemään, jos tämä ryhtyisi ·kansalaisten henkeä ja
omaisuutta suojarumaa~n hyöikkääjiä vastaan. Edelleen, ilmenee tässä menettelyssä niin äläretön edesvastuuttomuus, eUei sen ääwiä näy. Kuka tatkaa,
että ne ryöväykset, joita Turus~a on toimeenJpantu, ja. ne louk'karukset, mitä siellä on kans·alaisten
omaisuutta ja kotimuha;a va•staan tehty, voidaan
edes sovitt>aa vetämällä rikokselliset la-in kouriin.
Nämä rikokselli,set ·suojautuvat nimettömien järjestöjen taakse ja järjestöt :taas as·ettuvart näitä rikoksellisia: suojelemaan. Ei olisi ·luullut, että meidän maassamme, jossa. on, niinkuin jo alussa mainillsin, vuosisatainen 1laillinen järjest~s, kansanvaltaisempi järjestys, kuin missään muualla maailmassa, nousevat jotkut edesva;stuuttomat piirit
meidän oikeusjärjestystämille 'kumoamaan ja että
ne löytävät puoltajia itseHeen kan:saneduskunnassakin. '
·
Kuitenkin on aivan turhaa luulla, etrtä laki olisi
meidän ma;assamme kuollut. Lait •ovat edelleen
voimassa, ja ne valvovat meidän yhteiskuntaamme, eikä y.hneiskuntamme voi ·kauvan olla ilman,
että se saattaru lai't ja lainalaisuuden voimaan,
ma'ksoi se mitä maksoi.
Näitä epäjärjestyksiä, sanon kapinoita, on koetettu puolustella sillä, että muka maan toiset kansanluokat eivät myönny työväestön oikeutettuihin
vaatimuksiin. Tämäntapwinen vetoaminen ja väittäminen on valheeliisin perusta, mitä kos·kaan
voidaan jonkun ta·pathtuman tueksi esittää, Epäjärjestys ja ana.rkia on pa1inautunut jo niin s;yvälle yhteiskuntaamme, ettei se valheellisilla selvittelyillä enää ole tor.iuttavissa. Siinä on katsottava totuutta suora,an silmiin. Jo mainitsin,
että maas·sa on pa;lautettava järjestys, m'a:ksoi mitä
maksoi. Sitä vaatii isänmaan kohtalo, sitä vaatii
kansalaisten hengen .ia omaisuuden turvaaminen.
Ja aivan varmwa on, että meidä.n yhteiskuntamme
kykenee luomaan maahan järjestyksen ja järjestysvallan. Ei olekaan tällä hetkellä sen yhteisempää vaatimusta tässä maassa, kuin saada ai'kaan laillinen järjestys, 'lait voimaan ja kunniaan,
niin erttä ne turvaav•aJt jdk'ikisen Suomen kansa-.
laisen loukka,amattomuuden, niin ylhäisen kuin
alhaisen. Se vaatimus on aivan y,leinen ja se vaåtimus kohdistuu ennen kaikkea tähän eduskun~
ta.an.

Kansamme odottaa, että eduskulllta korkeimman
vallan omaavana täyttää kansan yksimielisen
toiveen. En voi uskoa, että sellainen onnettomuus
meidän kamsawmme kohtaisi, ettei kansan valitsema eduskunta yksimielisesti palauta maahan
järjestystä. Jos tämä eduskunta osoittautuu niin
voimattomaksi ja uljin kykenemättömä:ksi, ettei se
sitä tehtävää kykene täyttämään, niin se silloin
huonosti täyttää tehtävänsä ja varmaankin yhteiskunta ·on pakotettu siUoin menemään sivu tästä
kykenemättömästä eduskunnasta ja luomaan muita teitä järjestyksen tähä.n maahan. (Vasemmalb:
Sääty·eduskunta py.S/tyyn, vai?) Mainitsin, että
jos eduskunta ei siihen kykene, se täytyy muuten
tehdä. En usko, että tässä eduskunnassa on sellaisia edustajia, jotka uskaltavat asettua sitä vaatimusta vastaan, että maahan on luotava järjestys
ja järjestysvalta. (Vasemmalta: Kansanvaltainen.) Ehdottomasti 'kansanvaltaoinen, mutta sellainen, että se tottelee maan lakia ja maan ha1 iitusta eikä mitään nurkkakuntia. Ei saa ilmestyä mikään henkilö Turkuun tai muualle, joka
asettuu eduskuntaa ja hallitusta sekä maan lakeja
va1staan nojautumalla huli·gaaneihin. (Hyvä!) Mitä tässä turha puhe hyödyttääkään. Emme voi
enää ja.tkaa. sitä levä!peräisyyttä, mitä jo kuukausimääriä on jatkettu, mikäli se koskee järjestyks~n
maahan palauttamista. Tämän maan kansalaisten eteen, olkoot ne keitä hyvänsä, kuulukootpa
mihin luokkaan hyvänsä, on asetettava ratkaistavaksi, tahiovatko he asettua lainalaisen ;yMeiskunnan taakse vai anarkian taakse. Kun tämä.
ratkaisu viedään jokaisen Suomen kansalaisen
eteen, niin silloin tuskin tänne monta jää, jotka
kannattavat anarkismi- ja ryöstövaltaa. Erikoisesti tämä ratkaisu on ·saatettava maan työtätekevän väestön ratkaistavaksi, sillä anarkia on heidän 'keskuuteensa P'eloitta vasti levinnyt. (Vasemmalta: Nälkä synnyttää anarkiaa! Puhemies koputtaa.) Täälllä ei vielä ole sellainen nälkä. (VaS'emmalta: Te ette tiedä sitä.) Meidän maamme ei
vielä ole ollut sodan jaloissa eikä muutenkaan
semmoisessa tilassa, että millään syyllä voitaisiin puolustaa niitä anarkistisia tekoja, joita täällä
on tehty. Elintarvekysymyskin on järjestettävä
elintarvelain mukaan ja semmoisen järjestysvallan kautta, joka noudattaa lakia siinäkin kohdin.
Ryöstö on kaikkein huonoin keino siinäkin.
Täällä maassamme ovat työväentalot, jetka suomalainen työmies aatteelleen innostuneena on rakentanut ja joiden kanttia hän toivoo vapautta,
veljeyttä ja tasa-arvoisuutta saavansa, muuttmi€et
arsena.aleiksi, joissa on kiv'äärivarastot, ja vankilaiksi. Niihin väkivaHoin raahataan tutkima~tta
ja tuomitsematta Suomen kansalaisia. Näitä
vankiloita ja arsenaaleja on kaikkialla maa'"Sam-
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me. ,Ta ~iten on sosi~lidemo~raatti~en puolue j?~~
tunut v01mattomaks1 ~tnark1an torJUmiseen. Mma:
koetan uskoa asian olevan näin puolin. Ja kun
s~ on joutunut voimattomaksi, kun an!lrkia on sen
jalkoj~n alle, niinikuin laava., virannut, :täytyy yhteiskunnan tulla mainitulle puolueelle avuksi sillä
tavoin, Pttä tämänkin puolueen jäsenten ·eteen on
vietävä ratkaistavaksi, tahtovatko he saada maahan lwillisen tilan yhtymä1l1ä luomaan laillisen
järjestysvallan vaiko anarkian. Ja \kun tämä
ratkaisu sille asetetaan, niin silloin pääsee sosialidemokraattinen puolue liikkeelle, ja se toivotta.va.sti kykenee silloin myös· karistamaan pois
ne li.at, mitkä sen lippuun ovat nyt ta:hraantuneet.
(Vasemmailta: Ei ole si,inä likaa!) Kyllä siinä
pesemistä on, jumala pa,ratkoon. (Vasemmalta:
PeSJkää oma puolueenne!) :Sillä 'ennen kaikkea työväen ja työtätekevän luokan vuoksi maassamme
tarvitaan laillinen järjestys, ja niiden edut yhtä
hyviu, kuin muittenkin kansalaisten, sitä vaativat,
samoin kuin sitä, että eduskunta ja hallitus hoitavat maan asioita eikä joku huligaaneihin nojautuva diktaattori, niinkuin Turussa on tapahtunut.
Yleensä kaikki •hallitukset tarvitsevat järjestyi'valtaa maata hallitessaa.n. Sosialidemokraattien
taholta on erikoisesti sopivissa ja sopimattomissa
tilaisuuksissa syytetty nykyistä hallitusta, että se
pyrkii luomaan järjestysvallan maahan, ja syytetty, että se käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa.
Tässä asiassa sopisi sosialidemokraattien puhua
vahän hillitymmin, sillä niin sanotuUa ,punaisella senaa.tilla", jonka sosialistinen puolue aikoi
panna kokoon, oli myöskin amnestian ohella ohjelmassaan järjestysvallan luominen. Se järjestysvalta, jonka he aikoivat valtiolle palkata, jos
olisivat maan hallitukseen tulleet, harjoitti saman aikaan praktiikkaa maassa, ja se esiintyy nyt
epävirallisena Turussa epäjärjesty,sten toimeenpanijana. Pyydän huomauttaa, että ,punainen semmiti", ottaessaan ohjelmaa.lllsa. järjestysvaUan
muodostamis-en jo muodostuneest'a kaartista, kukistui itse sen ohjelma.n eteen. Siihen jyrkästi
katkesivat ne neuvottelut, jotka. tarkoittivat kokoomus·hallituksen muodostamista eduskunnan
vasemmistoryhmien kesken. (Vasemmalta: Täällä
ei ole kuin yksi sellainen! Puhemies: Ed. Hän~
nisellä ei ole puheenvuoroa, minä kutsun järjestykseen.) Sen vuoksi minusta s·opisi heidän puhua hillitymmin syytellessä nykyistä hal'litusta.
Ehdotan, että eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen huomauttamalla, että maahan on luota.va laillinen, lakia suoja'ava järjestysvalta kaikista uhrauksista huolimatta ja myöskin kaikista esteistä
huolima.tta. Sekään seikka, että vaikkapa tässä
equskunnassakin olisi sellaisia jäseniä, jotka aset-
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tuisivat hallituksen pyrkimyksiä vaikeuttamaan,
ei saa estää järjestysvallan luomista ja maan lakien voimaan saattamista.
Tu.rkulainen yhteiskunta, joka on nähnyt sellaisen kauhun.näy.telmän, jota se ei missään tapa.uksessa ole voinut odottaa, ei ainakaan odottanut, että se tulisi sieltäpäin, mistä se nyt tuli,
on kuitenkin jaksanut tyynesti kestää tuon alhaalta- ja sisältäpäin. tuHeeru raa'an sorron yhtä
tyynesti, kuin Suomen yhteiskunta on kestänyt
samantapaiset hyökkäykset, kun ne ovat tulleet
ulkoapäin. Se seikka, että turkulainen yhteiskunta on turvattomuuden ja kauhujen keskelläkin
luottanut vain lailliseen järjestykseen, lain pääseväln Suomessa takaisiin kunnias1Ja11leen, osoittaa,
että meidän yhteiskuntamme kykenee maahan palauttamaan järjestyksen ja turvaamaan tämän
kansan olemassaolon.
Ed. E s t 1 a u d ·e r: Det tillstånd af upplösni.ng
och förfall, hvari V'årt s•a.mhälle nu oofinner sig-,
utgör i viss mån den indirekta frukten af de senaste årens 'ryska förlryck och det direkta resultatet af eu främmande soldatrsks inblandning i
våra angelägenheter. Men· denna anarki härrör·
iän högre grad af den medvetna och sedan länge
planlagda pol.itik, 'som det sosialdemokratiska partiet i vårt land, utom som inom la.ndtdagen, fullföljt och ännu fullföljer. Redan omedelbart -efter
d·en förändring händ·elserna i vårt land undergingo
i samba.nd meili marsrevolutionen i Ryssland framträ!dde de otvetydiga teclmen af denna partiets
politik i och med våldsamma strejker å landsbygden såsom bakgrund för yrkandet i landtä.agen på
8-timmarslag samt ·a.nordnandet :af tvång mot korumunala myndigheter i ·ett flertal .städer i ·och för
genomdrifvaride af de nya kommunallagarna. ·
I samband därmed eft·ersträfvade partiet att
med hot och pock få i sina händer polisma.kten,
hvilket ocksa dess värre till stor Jel lyckades till
följd af svaghet och handfallenhet 'På flere lhåll
samt på vissa håll åter ruågon sorts oklar föreställning om, a.tt sådant vore ·ett nödvändigt ll"ekvisit
vid en sant demokratisk revolution. Att den revolution af V'år statsförfattning och V'årt samhälle,
som åsyfta.s; iuga.lunda är i djupare mening demokratisk, utan tvärtom medvetet syftar till klasshegemoni och komme att leda till ett hos oss
kanske ·aldrig förut förspordt klasstyranni, torde
småningom blifva klaral'e och uppenbarare för allt
vidare kretsar af medborga.re.
Allt s.edan våren har sosialdemokratiska. partiets politik noga a.nslutit sig till d-en utveckling-,
som den ytterliga socialismen. i Ryssland tagit.
Sa.mtidigt ha.r en ·energisk verksamhet bedrifvit~
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för UIJpställand-e - som komplettering till den ; klaring och meddelande .sy·nas mig i betraktande
socialdemokratiska milisen ti. städerna - af beväp- af närvarande sa.kläge tillfredsställande. LandtHärvid visade sig den dagen måste göra hvad möjligt är för att undernade s. k. röda garden.
antydda nära samverkan med de ryska social- stöda r-egeringens. bemödanden. Landtdagen bör
demokratiska ytterlighetsmännen och de ryska, uttala. ·sitt förtroende för s·enaten~ men landtdahä~ förlagda truppernas m-est förvildade ·element gen bör ock därjämte uttala, att den pålägger det
vara utomordentligt gifvande, på sätt de,sista da- socialdemokratiska. partiet och särskildt dess regarnas händels·er alltjämt ådagalägga.
pr·esen:tanter inom landtdagen ansvar för det till·Sålunda utrustadt och understödt af s•ådana stånd af förvildning inåt och af svaghet utåt, som
bundsförvanter har partiet känt sig starkt nog att nu råder och ·hval'På något slut icke ännu kan
skrida till nya fortsatta försök at ernå sitt syfte- ses och som just nu, då Finland bereder sig att
mål: att upphäfva sig till ·envåldsmakt inom sam- söka vinna •erkännande för sin själfständighet hoB
hället, stödjande ,sig på dessa med ryska vapen öfriga kulturfolk, vållar vårt land :mer ondt än
försedda hopar, hvilka anlita brandskattning, ut- r.ågonting och äfv·entyrar dess framtid, -- liksom
pressning och pli:mdring för besoldandet och un- clet kommer hvarje hederlig medborgare att rodna
af skam och ·blygsel ·och förbittri.ng. Landtdagen
derhållet af sina styrkor.
. Situationen nådde sin kulmen i den s. k. stor- bör inför folket som imför utland-et göra detta parti
strejken, ,som afsåg att sönd·etbryta statens och och dess ledare - från hvilka partiet ej tagit afkommunernas organisation och utgjorde ett syste- stånd - ansvariga •e.i blott för denna politik, utan
matiskt våldförande af samhället samt :ledde till ock till en dryg del för de Kains-dåd, rsom begåtts
föröfvand-et af vidriga, kallblodiga mord och andra mot det egna samhället, för den J udas-gärning,
som föröfvats mot fosterlandet. (Ed. Walpas: Ni
illgärningar.
. .
Det såg ett ögonblick ut s"om om socialdemokra- själfva äro ansvariga därför!) J ag förordar enk€1
tiska partiet skulle ryggat tillbaka för de mörka öfvergång till dagordningen.
krafter, det själft genom flitig upphetsningsverksamhet med herådt mod satt i rörelse (Vasemmalta:
Ed. Relander: ,Siitä vastauksesta, jonka
Det är lögn!) men dessa betänkligheter, som hallituksen sisäasiainpäällikkö, ·senaattori Castren
gåfvo sig uttryck i halfva, slingrande, motbju- täällä toissapäivänä antoi Turun tapahtumien
dande undskyllningar, öfvervunnos nästan strax. johdosta tehtyyn välikysymykseen, käy mielestäÅnyo upptog vederbörande tidningspress sin förra ni kyllin hyvin selville, minkätakia siinä taisteuppgift; ånyo hörd·es .i landtdagen hot om våld lussa, jota Turussa viime päivinä on käyty, ei
mot både landtdag och styrelse. Och snart utto- ainakaan toistaiseksi ole päästy minkäänlaiselle
gos nya sieg på den en gång beträdda. bana·n. Emot S'ovittelutielle. Syy on ollut yksinkerta:iJsesti se,
dessa öppna fönsök tili skräckvälde, emot d~tta po- että Turun lakkolaiset tinkimättömästi vaativat
litiska parti, som ohöjdt vädjar till makt mot rätt vastapuolelta sekä hallitukselta sellaisia toimenoch våld mot lag, samt tag.er blodsutgjutelse •och piteitä, joihin ei mikään oman arvonsa tunteva
grofva förbrytelser med i räkning·en bland sina h-enkilö, vielä vähemmän koko ma·an hallitus, voi
,utomparlamentariska kampmedel", står L. 0. ryhtyä. Silloin kun lakkolaisten taholta vaadimaktlös liksom .ock styrelsen är dei, då äm bets- taan puolueperustealle ra.kennetun järjestysvallan
och tjänstemän misshandlas och fängslas, myndi.g- laillistuttamista, siis järjestelmän käytäntöön otheter och domstolar hindras i sin verksamhe1-. Det tamista, joka ilmeisesti johtaa ennemmin tai myöhar sofistiskt frågats hvad vi egentligen ha att hemmin kansalaissotaan, kun vaaditaan, että soförebrå socialdemokratiska -partiet för. Samhället vitt.eluiljin on ryhdyttävä kokonaan välittämättä
förebrår, nej, anklagar detta parti att uppresa sig siitä, että lakkolaiset ovat tehneet valtion paika1mot det, som i hvarje ·samhälle äfv.en det mest list.en virastojen toiminnan mahdottomaksi, vandemokratiska måste vara det. högsta, 'sa:mhällets g-inneet hallituksen pajkallisen edustajan, läänin
lagliga representation och den rättsordning-, sorn maaherran j. n. e., kun samalla ilmoitetaan, että
genom densamma i laga former antagits. Det är jos lajllinen järjestysvalta ryhtyy järjestystä pamot denna landtdag och d-en samhällsmakt landt- lauttamaan, .siis muun muassa suoranaista rosdagen företräder, som :socialdemokratiska partiet vousta ehkäisemään, tulevat lakkolaisten joukot
riktai s.itt hot och hetsat sina hopar.
tällaista toimenpidettä asein vastustamaan, silDenna interpella.tion har framtvungits af situa- .loin -ei asian kärjistymisest.ä voi syyttää hallitionens allvar för att visa a.tt landtdagsmännens tusta. Tällaisissa merkeissä ojennettua soviimonmedkänsla och uppmärksamh-et följa medburgarna kättä e1 mikään kunniallinen hallitus voi pu,ri~
i deras kamp mot våldsmännen. Regeringens för- ta:a.
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Pyysin oikeastaan puheenvuoron ed. Wiikin · Suomen lujan sisäisen järjestyksen vankalle poh..:
aikaisemmin antaman lausunnon johdosta. Tässä jalle. Se on järjestyskysymyksessä samalla -kanlausunnossa, kiinnitti huomiota erilmisesti se nalla· kuin maan hallitus.
kohta jossa ed. \Viik kosketteli sosialidemokraattisen ~duskunta.ryhmän suh-tautumista Turun taEd. Koti 1 a: Tästä asiasta on jo niin paljon
pahtumiin. Ed. Wiikin lausunto pohjistui siihen puhuttu pitkin ja poikin, etten tahdo tällä kertaa
käsitykseen, ett.ei S'osialidemokraattinen edus- ryhtyä pitempään lausuntoon tässä kysymykkuntaryhmä voi tehdä mitään muuta järjestyksen sessä. Tahdon heti aluksikin saada sanotuksi,
palauttamiseksi Turussa, kuin antaa ohjeita por- että hallituksen edustajain toissailtaisessa istunvareille. Ei kukaan voi vaatia, niin kuuluivat ecl. nossa antamat lausunnot tyydyttivät minua pääWiikin sanat, ,että sosialidemokraattinen edus- asiallisesti. Mutta kun täällä on äskettäinkin vakuntaryhmä pettäisi turkulaiset puoluetoverinsa semmiston taholta eräässä välihuudahduksessa sakehoittamalla heitä lakkotaistelussaan antamaan nottu, että nälkä tuo meille ana.rkia.a. tullessaan,
perään ja luopumaan vaati~uksista.an. 9nko ~ä_mä niin tahdon muutamaila sanalla katsella, luoda
tosiaankin ed. Wiikin käs1tys as1assai' OllSlko lyhyen viittauksen siihen ,anarkiaan", mitä on
se sosialistisen toveruuden pettämistä, jos sosiali~ tuolla Pohjan perulmilla. mitä on tuolla etäisimdemokraattinen eduskuntaryhmä. hnomauttaisi tur- missä sisämaan hallanarimmissa kunnissa, joissa
lmlaisille tovereille, etteivät kaikki heielän vaati- on, minä voin sen vakuuttaa teille, tänäkin päimuksensa ole oikeutettuja, ettei 1ole mahdollista vänä kumminkin nälkä painama•ssa. suuremma;ssa
millekään hallitukselle niitä 'kaikkia hyväksyä' määrässä, kuin näissä. kulntuskeskuksissa, niinia että tällaisista Yaatimnksista olisi puolue- ja kuin Turussakin ja monissa muissa kaupungeissa.
tässä tapauksessa koko maan etua silmäUäpitäen ,Jos te menette katselemaan, kyselemään näiltä
luovutta.va? Ei suinkaan! Olen vakuutettu siitä, nälkämaan kansalaisilta, mitenkä he vastaavat täettä sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä täyt- hän kysymykseen, joka. nyt täällä meillä on kätäisi velvollisuutensa puoluettaan ja puoluetove- siteltävänä, jos te käskette heidän panna kätensä
reitaan kohtaan, jos se turkulaisille sosialisteille svdämelle ja vastata siihen rehellisesti, mitenkä
suoraan sanoisi, että sen mielestä olisi sovittelujen hce katsovat, että isänmaan n:v kypäivien hyvinalulle saamiseksi nyt heti virastojen toiminta '!'u- v·ointi .ia tulevien päivien kohtalot voisivat parhairussa saatava mahdolliseksi ja tässä mielessä ten meille onneksi muodostua,- jos nimittäin me
muun muässa läänin maaherra ja poliisimestari kokonaisuudessa sitten :sen vastauksen mukaan
vapautettavat. (Vasemmalta: s-e on sanottu toimisimme, minkä nämä nälkämaan kansalaiset
niille.) Ed. Wiik huomautti kyl.lä, että p~ras antaisivat - . niin se vastaus kuuluisi, että h e
Yaltti turkulaisten sosialistien käsissä on hmdän vaativat ·j ä r j e s t y s t ä, he vaativat sitä,
lakkotaistdussaan maanerran ja poliisimestarin että ,silloin kun me pidämme tässä maassa suuria
IJanttivankeina pito. Uskon kuitenkin, että täl- kansalaiskokouksia, joissa koetetaan säännöstellä;
lai3ta väitettä ei ed. Wiik ole tehnyt täysin vaka- meidän vähäisten elintarpeittemme kulutusta, niin
vassa mielessä. Jos tällaisten yksityisten henki- että niistä vähistä varoista, mitä meillä on, riitlöitten piinaaminen vankilassa ol'isr todellakin täisi kaikille vähänkin antamista, niin he vaatiturkulaisten lakkolaisten paras taisteluvaltti, sil- v.at, että sillqin täytyy tämän maan hallitukse~,
loin täytyy sen asian, jota. sosialistit lakolla aja- tämän maan eduskunnan antaa kannatuksensa ]a
vat, olla sellainen, ettei sitä asiallisesti voida puo- voimaKas tukensa kaikille sellaisille toimenpilustaa.
teille, jotka tarkoittavat järjestyksen ylläpitäKun minulla kerran on puheenvuoro, en voi mistä ja tämän elintarpeiden .iaonkin säännöllistä
k~kona~~p .:'~~kenemalla sivuuttaa ed. Colliand~~i~ toimittamista. Sillä he myöskin tietävät, että
toJssa}Jaivana antamaa lausuntoa. Tahdon snta , mitä enempi meillä epäjärjestyksiä aikaansaavain lyhyesti saa,da sanotuksi, että se mielestäni daan, sitä enemmän ennen kaikkea ne kansalaiset,
oli hyvä lausunto .ia eritoten siinä suhteessa hyvä, joittenka elintarpeet ovat korttien varassa, sitä
että siinä oikeiston taholta täysin rehellisessä enemmän ne kansalaiset juuri saavat tästä tilanmielessä tarjottiin tässäkin sovintoa vasemmis- teesta kärsiä.
tolle.
Meillä tällä kertaa on jotenkin epätoivoinen,
Ennenkuin lopetan }Juheen vuoroni, kehoiitaisin mutta samalla myös hyvin lupaava tulevaisuus
Yasemmistoa tarkoin harkitsemaan tähänastista edessämme. Epätoivoinen siinä merkityksessä,
kantaansa järjestyskysymyksessä ja sitä tehdes- että elääkö meidän kansamme yli tämän talven,
sään ottamaan huomioon, dtä meidän kansamme leivtin puolesta, elintarpeiden ]Juolesta, ja kykevaltava enemmistö tahtoo rakentaa itsenäisen neekö se kestämään kaikkia niitä kärsimyksiä,
1
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joi~ elintaJ;peidenkin puute tuo IlJ.eiUe tvlles~?a[\,n;
epfutoivo~qi)Jil vielä ~?Unä,kin, :\iykene~k;ö meiMn

t.aan wuutamien suurempien paikkakuntien t;yöläispiirei%~ä ja etten sanoisi yleensä, huligaa.nien
kansamme täl'lä kertaa· saaVll_ttamaaJ;J, niitä laa- keskl,lu(lefltl),, sillä meillä on t~s;i.aankin Supll}.en
jempia kansallisia oikeuksia, jotka näyttävät nyt kaUJsan ~erveesti ajat-televa suuri, enemmistö, joka
meille tarjoutuvan. Muttru se on myöskin lupaavn tahtCf>.O au,ta~ täy~llisen tunnustuksensa hallisiinä merkityksessä, että jos meidän kans.amme tuks-en laillisille toimenpiteille. Mutta ellei tämän
suurella yksimielisyydellä ja etenkin Suomen tu~ustu~sen kautta sa:ada. . asi,oita korjatt1iksi,
kansan-eduskunrtå yksim1elisesti tahii<lO pyrkiä sii- niin minä pelkään, että kaikista vastoinkä:ymihen laajempaan its-en~isyyteen, johon- meille on sistä huolimatta tämä kansa on nouseva p1uolus- tie avautunut, niin se on siksi lupaava tämä aika, tamaan niitä laillisia oikeuksiaan, niitä laillisia
että me voimme jot-enkin varmuudella sanoa, että vel'voituksra, joita kansan koko1,1aisuudessaan on
meillä on suuret mahdollisuudet edessämme. l\-Iei- e(lis~ti;äyä. Ja sillqin jos meillä kan'Sjtllinen elädän on joko otettava tämä itsenäisyytemme vas- mä tosiaankin siihen vie, niin siitä ei voi olla
taan s-ellaisena, kuin se näyttää meille tarjoutu- kenellekään kansalaisell-e hyviä ja hyödyllisiä
van, t-ai sitt-en työnnettävä se pois luotamme. ;Ja seurauksia.
ellemme me t.äällä Suomen kansan eduskunnassa
1\riinä siis toivon, että meidän eduskuntamme vatahdo antaa lwnnatusta niille pyrkimyksille, joita semmistoedu:sta.iat asettaisivat kätensä sydämelmeidän hallituksemme suunnittelee sisällisen jär- leen ja kysyisivät itseltäau, mitä minun on tehtäjestyksen palauttamiseksi ja meidän its.enäisyy- vä, että Suomen kansa,lle ka,ikkein parhaimmat
tem:nW saavuttamiseksi, ellemme tahdo tarjota päivät voitaisiin tuoda ja k'aikkein parhaiten voiauttavaa, v-oimakasta kättämme hallituksell-e taisiin meidän sisällistä ja ulkonaista itsenäisyytnäissä kysymyksissä, niin meidän itsenäisyysaja- tämme edistää? Ja ellei tähän kysymykseen saada
tuksemme se käsitetään vain tuulentupana, jota täällä ~du,s:\iunnassa ja koko Suomen kansan l-aaei ajatellakaan todellisuudessa saavl1ttaa.
jemmissa piireissä suurempaa. kannatusta ja yksiTäällä on jo hallituksen vastauksessa myöskin mielisempää vastausta, kuin m.itä tähän asti vielä
huomautettu, että ulkoapäin on meille oliut lu- on näyttäytynyt, niin minä p·elkään, että tulevaivattuna -elin tarpeita; mutta niiden saami~en en- suudessa vielä lisäksi maamme historiankir,joitsim,äisenä ehtona ja edellytyksenä on se, että tajat tulevat ankaran arvostelun heittämään meiti.i(ällä .iärjestys pa.lautuu ja eHä voidaan taata, dän kansamme ja etenkin tämän eduskunnan nisettä namä elintarp-e-et tulevat todella puutteenalai-1 koille. ·Minä uskon ja olen siitä jokseenkin YasUle jac;Jttaviksi. Kun tä.mäkin tieto hallituksen kuutettu, että jos meidän kansamme noiden sitaholta tuodaan esiin, ja se tieto vierii sanomaleh- sällisten eripuraisuuksien paina.mana ei pääse siidistön kautta maamme etäisimpiäkin koJkkia hen toivomaamme laajempaan its-enäisyyteen, niin
uskon, että tulevien sukupolvi-en tuomio lepää
myö~en, niin me voimme olla varmat siitä, että
sieltä tulee meille taasenkin tieto ja vastaus, että meidän hartioillamme, ja meistä sanotaan, että
tällaisia mahdollisuuksia on myöskin ennen kaik- meillä oli ~uuret mahdollisuudet käytettä'Virnämkea -otettava huomiooru .ia suhtauduttava, .asioihin me,. mutta IUC emme taht<Oneet emmekä olleet valsillä tavoin, että sellaiset mahdollisuud~t eivät miit niitä mahdollisuuksia. käytt~mään!
jäisi saavuttamattomiin. Sillä vaikka ne. kaikki
hyvät järjestelmät, mitä meidän maassamme kurEd. Kokko: Näiden Turun ryöstöjen yhie3·.iuud~n lievent~iseksi koet-etaankin nyt matkaandessä on monta kertaa huudettu, -ett11 ryöstöihi.n
saattaa, vaikkapa ne kaikki hyvin onnistuisivat, on ollut syynä kansan nälkä. Samoin myö" lakkyllä sittenkin meillä tulee puute ja kurjuus ole- koviikolla tehtyjä ryöstöjä ja, kauheita murhia
maan siksi uhkaava, että kysytään todellakin puolustettiin sillä, että nälkäinen kansa -etsii ruokansan kuntoa, jos se jaksaa ensi satoon saakka kaa, mistä sitä p.arh.ait.en saa. Mutta Turun ryös' kuunolleen elää.
t.Öt -eivät suinkaan ole tehdyt sella~sessq, tarkoitukKun tapahtuneen epäjärjestyksen tueksi esi- sess·l,l, nimittäin leivän vuoksi, koskapa 1sieltä. tultetään sitä, että 'on nä-lkä, ulkonais-et olosuhteet leid-en viestien mukaan on saatu tietää, -että on
niihin pakottavina syinä, niin' kyllä täytyy kan- ryöstetty tupakka-, väkijuoma-, kulta- ja kellosesan psykologiaa kokonaisuudessaan tutk;ia näiden- pänliikkeitä, vaat-etus- ja. kenkäkauppoja., ylellikin henkilöiden ja ennen kaikkea ka.nsanedus- syystavaroitRJ ja si]s sellaisia, joita ei suinkaan nältajien, joiden on etukädessä vastattava maamme käinen kansa välttämättömästi tarvitse. Ryöstänykypäivien elämäst.ä ja tulevilsista koht?-loista; miserr on siis täytynyt tapahtua pelkässä varastekyllä meidän täytyy tutkia kansamme käsityksiä lemisen tarkoituksessa ja ilke;ydessä. rriedämmeja mieliph,eitä. vähän laajemma1takin, kuin ainoas- hä:n sanomaleht-iuutisten perusteena, ·että satojen-
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tuha~en markkojen arvosta on säretty kallisarvoisia. näyteikkunoita ja· sen sellaista. Niistä ei
nälkä päkene. Sitähäri ei voisi ,ihmetelläkään,
jos roistoväki ja huligaanit tekisivät ilkeydessään
vaiilika ·minkälaista väkivaltaa, murhia ja säu-emisiä., sillä sehän kuuluu heidän luonteeseensa, mutta
sitä täytyy ihmetellä, ·että n;teidän vasemmistossa
olevat edustajat, jotka eivät tietysti voi lukeutua
sellaisiin joukkoihin, nehän ovat työvä-en kermaja kulttuuriväki, kuinka he voivat sellaista puolustaa. Sillä kun täältä puhujapaikalta ovat porvarilliset tuominneet tällaisia tekoja, on vasemmis,tossa kaikenlaisia huudahduksia sinne väliin lähetetty1 huudahduksia, joilla on tahdottu todistaa,
että nuo porvarilliset paheksuessaan ovat tehneet
heidän mielestään väärin. Sosialidemokraatit ovat
ta.htoneet mielensä sillä tavoin ilmaista, että tavallaan ryöstöjä kannattavat. Esimerkiksi, kuu· ed.
Mikkola puhui, niin ed. Airola huudahti, että porvareille olisi tullut paljon lmokeammaksi, jos olisivat antaneet 54,000, kun nyt ryöstöt kumminkin
ovat nousseet miljooniin. Samanlaisia .ia mön2nlaisia muita samaan tapaan käypiä välihuudahduksia on muillekin 1mhh.iille tehty,aivan niinkuin
nytkin minullekin, jotka vain ilmaisevat, että vasemmistossa kannatetaan tavallaan tällaisi~ ryöstöjä ja murhia. (Vasemmalta: Törkeää valetta!)
Ei se millään: tavalla YRletta voi olla. koskapa
siellä vasemmalla on 'Turun tapahtumia aivan puhevuoroissakin kannatettu. Ryöstöihin ·On sanottu
olleen syynä ei ainoastaan nälkä, vaan myöskin,
kuten ed. ,V,iik puhui, että syynä kansan ryöstämishaluun on ollut se, että kansalle ·ei ole annettu sen pyytämiä oikeuksia. Muiden muassa
ed. Wiikin mielestä oli kyllin pätevänä syynä se,
että Jumalan pilkkaamisesta rangaistusmääräyksiä
ei ole rikoslaista poistettu. 8e hänen mielestään
siits oli kyllin pätevä syy tällaisen ryöstämisen
kannattamiseen. Jos nyt onkin tällaisia 'kauheita
rikoksia ja ryöstöjä ollut ja kansa on siitä joutunut
kärsimään, niin minä uskon, että sillä on päinvastaisetkin ja sangen suuret ja hyvätkin seuraukset
sillä sanotaan, että Jraikki paha palvelee Jumalan
hyviä tarkoituksia. Uskon, että voi niin käydä,
jos sosialistinen eduskuntajärjestö, sosialistiset
edustajat .ia yleensä järjestynyt työväestö tällaisia ryöstöjä hyväksyy ja kannattaa, niin ne kannattavat ,<;illoin samalla ri-ehumista heidän puolueensa haudalla. Suomen ka'nsalla. on toki vielä
siksi luja usko hyvään ja niin ankara tuomitsemisvoima, että se tällaisen, tulee tuomitsemaan niin
ankarasti, kui11 suinkin. Onhan ollut näkyvissä jo,
että kansa asettuu ankaran tuomion kannalle, koskapa edistysmielisemmät ja järkevimmät sosialistit ovat tämän johdosta sanoutuneet puolu~estaan

f
irti. Tämä irtisanominen on jo· tapahtunut niin
· ·suuressa määrässä, että hfl lunlevat voivansa ruveta kannattamaan omaa sa.nomalehteäkin. Eihän pitkää aikaa ole siitä, kun eduskunnassakin
semmoisen näytenumeroa jaettiin. (Vasemmalta:
On niitä ennenkin ollut! Porvareita!) . Olkoonpa
vain, että ne sosialistit tul•ev8Jt porvarillisiksi, en
minä sitä ollenkaan ,paJheksu, kunhan he vain sosialisteista luopuvat ja paheksuvat a.narkiaa; eivät
he silloin pahempaan päin mene, ,i'Os porvareilrsi
muuttuvat. (Huutoja eduskunnasta.) Tälla.inen
}ohkeileminen ja porvareihin liittyminen, niinkuin
siellä tun.n.utaan huudahdettavan, sekin kyrn\ tekee l·opun vähitellen tällaisista mellakoista, m'U'tt.::-,
mf:illä ei ole aikaa odottaa sitä hiljaista rauhantuloa, .iokru tämän lohkeilemisen kautta. tapahtuisi,
vaan minun mielestäni olisi hallituksen pikaisesti
ryhdyttävä sellaisiin tekoihin .ia toimiin, ja millä
hinnalla tahansa, että saataisiin tällaiset kanheat
teot mitä pikimmin lopet.etuiksi. .Tos ei hallitu<s
asetu väkivaltaisuuksia, estämään ja ryhdy kaikkiin
voimakeinoihin, niin tämä palo voi levitä vielä suu- •
remmaksi. Eilisiltana ja tänään tuLi tieto rauhallisesta Joensuun kau1Jungista, että sinne pikkuiseen Joensuun kaupunkiin oli lähetetty venäläisiä
sotamiehiä, jotka ovat siellä mellastaneet ja ampuneet pankkien, maistraatin ja seurahuoneen ovet
ja ikkunat .ia tehneet kaikenlaista kauheaa väkivaitaa. Siis se on merkki siitä, että tällainen palo
leviää, ja se kiireMii sitä suuremmalla voimalla
ryhtymään ankariin toimenpiteisiin sen estämiseksi. Jos ei hallitus tällaiseen ryhdy, niin voi
kansa mennä omin lupinsa. järjestysvallan edelle,
aivtm niinkuin ed. J uutilainen jo sano!, ja. silloin,
jos se tapahtuu sillä tavalla, ei se tietysti tapahclu
järjestyneesti, vaan siitä voi tulla myös toiselta
puolenJ pahoja seurauksia. On sii<> kiirehdittävä
.iär.iestysa·siaa, !Sillä kan•sa ei suinkaan ristissä käsin tule ·odottamaan, mitä Turun cliktaattoripäällikkö Lundberg tulee määräämään, mitä häm tahtoo aika.ansaada ja mitä hän tahtoo kansaltamme
ruveta kiristämään.

Ed. II ä r m ä : Täällä ed. J uutilainen mainitsi äsken, että tähän maahan pitäisi sooda järjestys, maksoi mitä ta:hansa: Me sosialidemokraatit olemme va1miit ensimäisinä hyväksymään tämän lausunnon, sillä m~hän olemme siihen rehellisesti pyrkineet. Meillä on ero ainoasta.an siinä
asiassa, että me sosiwlidemakraatit käsitämme, että
ainoastaan kansanvaltaiseHa jär,iestykseHä voidaan rrvuha ja järjestys tähän maahan pa.lauttaa.
Oikeisto, porvaristo, on sitä mieltä, että se voida.an
palautta.a ha,rvainvallalla. Siinä ainc>ilsta·aJJ. on
ero a.s1assa. Tällä kertaa ·tämän järjestyksen pa-
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!auttaminen T.urussa maksaisi rwhassa niin pienen
määrän, ·että siitä ei ensinkään kannata puhua. ·:
Mutta toiselta puolen näihin vaatimuksiin liittyy ,
myös p()lliisilaitoksen kansanvaltaistuttaminen. !
Ja kansanvatltaisuus se on .porvaristolle niin kipeä l
paikka, että se antaa enrnen huligaani,en ja roisto- '
jen hävittää yhteiskunnan omaisuutta miljoonien
arvosta, ennenkuin ·se puuttuu asiaan ehkäistääk- '
seen nämä sillä ainoaUa 'keinolla, jolla. ne voidaan !
ehkäistä, mmittäin :,palauttama:lla kansanvaltainen järjestys tähän maahan.
. Täällä eduskunnassa on useasti huomautettu
porv~aristoa siitä, mihinkä sellainen politiikka johtaa, sellainen edesvwstuuton jarrutuspolitiikka,
jota porvaristo heti eduskunnan lrokoonnuttua alkoi harjoittaa. EllJilJen marraskuun ,suurlakkoa sitä
aivan vakavasti varoitettiin ·sekä vaHemmiston että
keskustan taJholta. Me muistamme vielä kaikki
ed. Rentolan kaamean, osittain valitettavasti jo
toteutuneenkin lausunnon, kun 'hän mainitsi, että
porvaristo harjoittaa sellaista politiikkaa, että se
' tulee vielä kylpemään veressä, ennenkuin tämä
(Oikealta:
vallankumouskausi ron tloppunut.
Kuinka. käy sosialistien?) Minä en tiedä. Tämä
ei ollut sosialistien lausunto. Se oli maalaisliittolaisen taholta a.nnettu, joka ei ainakaan ole sosialisti. (Va<semma:lta: Papin puhe!)
Nämä varoitukset, jQita on annettu sekä vasemmistosta että keskustasta sekä sopivissa että sopimattomiSisa ·paikoissa 1ovat kuitenkin kaikuneet
kuuroi<Ue korville. Ne on l·einiattu uhkauksiksi,
joilla on tahdottu porva.ris;toa peloittaa ja taivuttaa
myönnytyksiin, ja ne on ·sivuutettu ylimielisesti.
Porvaristo ei tahdo ymmärtää vallankumouskauden muuttuneita olosuhteita ja sen :luomaa tilan"
netta, vaan menettelee aivan niinkuin ei mitään
olisi tapahtunut, jarrutuksella estli!en edistystyön
silloin, kun 'koko maa huutaa uudistuksia, joilla
yksin,_ nimiHäin uudistusten toimeen:panCJllla, voitaisiin järjestys tähän maahan saada. Nyt sitävastoin, kuten täällä on useat kerrat huomautettu,
vallankumous yhä jatkuu j.a se tulee varmasti jatkumaan niin kauvan,kunnes porvaristokin ymmärtää, mihinkä toimenpiteisiin muuttuneet olosuhteet sen pakottavat. (Ed. Juutilainen: Ei vallankumous, vaan ana.rkia). V a:llankumous johtaa
anarkiaan. Juutilainen ei voi hillitä kauvan kiusaantuneita kansanjoukkoja., paremmin kuin sosialidemokraatitkaan voivat niitä hillitä silloin
kun niiden olosuhteet kärjistyvät niin katker1ksi
ja kurjiksi, että niiden on ehdottomasti lähdettävä
liikkeelle. Näissä joukoissa on aina s•ellaisia huono.]a huligaaniaineksia, jotka eivät kuulu ,sosialidemokraattiseen pa.remmin kuin porva.rilliseenkaan puolueeseen, jotka tekevM sellaisia tekoja,

joista eivät ainakaan sosiaJidemobaati:t ol.e vastuussa.· (Eduskunoo'8ta.: Puolessa tunnissahan te
lupa~sitte palab.ttaa järjestyksen.) Turussa olisi
voitu puolessa tunnissa .palauttaa järjestys, jos
hallitus ja. Turun porvaJristo olisi taht-onut.
Miksikä tli!mä vallankumous sitt~m tällä kertaa
vyöryy Turussa voimakkaammin kuin muualla?
Turkuhan on kautta aikain tunnettu sellaiseksi
paikkakunnaksi, jossa työväenliike ja järj.estäyt.yminen on ollut huonompi, kuin muissa paikkakunnissa. Ainakin ulospäin tällä kertaa näyttää :kuin
työväestö olisi siellä levottomampaa, :kuin muualla.
Minä turkulaisena. tahdon lyhyesti kosketella niitä
sei'kkoja, jatka käsitykseni mukaan ovat vaikuttanoot, että val1lan1kumouskausi Turussa on muodostunut niin levottomru:Wsi.
Ne syyt, jotka Turun työväestön viimeaikaiseen
liikehtimiseen ova.t vaikuttaneet, ovat aivan luonnolliset jälkeen s:en moni'kymmewvuotisensort-okauden, jonka alaisena työväestö siellä on saanut elää.
Turussa tietääkseni on rikkain, vahvin ja ylpein
porvaristo, kuin missään muualla Suomessa, oikeita. vanhan ajan viikinkejä, sellaisia herrasmiehiä. joille ei työväestön •esityk1set tähän asti ole
merkinneet mitään. TyöväJestö, kuten .io sanoin,
on ollut huonosti järjestynyt, se ~ei ole voinut siiLi
ponnek.kuuclella esittää vaatimuksiaan, •että ne olisivat tulleet huomioonQ1Jetuiksi. Elinkustannusten kaHeuteen nähden on Turku kalleimpia paikkakuntia Suomessa. Työväestön asema kautta aikain on ollut mahdollisimman kurja. Kun alkoi
sota ja maataJloustuottaja.t yhtyivät kiinteiksi' jär.iestöiksi tarkoitu'ksella poistaa kilpailu markkinoilta ja nostivat elintarpeitten hintoja määräämättömän korkdksi, silloin rteollisuuspaikoissa
Turun työväesiölle luettiin Siperiaan karkoitusuhkia ja kuolemantuomion uhkia, jos he vaan
uskaltaisivat ryhtyä toimiin palkkojensa nostamiseksi. (Oikealta: .Se on valhe!) Kun työväestö
näistä julistuksista huolimwtta, jonka. palkat alkoivat painua alle nälkärajan, oli pakoitettu esittämään palkkavaatimuksia, silloin nämä turkulaiset
herrat tehtailijat toivat teollisuuslaitoksiinsa vieraan maan sotaherrat yhdessä silloisen Turun
kaupungin poliisimestarin, herra Ståhlen ka!lBsa,
jotka sitten työväestöHe lukivat näitä Siperiaan
:karkoituksia. ja. :kuolemanrangai~tusuh'kia. Viim2
kesän kuluessa olin tilaisuudessa aivan läheltä ·
swraamaan näitä työväen palkka:kysymyksiä Turussa, ja siellä oli useilla teollisuusaloilla useita
arumattityöläisryhmiä, huomioon'otta.en palkat
vie~ä viime kevätkesänä, 60-115 penniä tunnilta.
Kun vertaatte näitä palkkoja nykyisiin tavattoman kalliisiin elinkustannuksiin .ia vertaamm ~
vielä niitä sirhen; että Turku, kuten jo san,()in, on
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kalliimpia :paikkakuntia Suomessa - (Oikealta:
Se on kaikkien halvimpia!) Ei missään tapauksessa,
muistaakseni olen lukenut tilastoja, jois-sa Turku
olisi kolma}l.nella tai neljänn·ellä tilaNa. (Oikealta:
Ei ole!) Se kokemus, mikä minu!Jla on näissä,
olen· nimittäin viime kesänä liikkunut Turus·sa ja.
Hämeessä ja milloin missäikin ainakin maaseudulla, Turku on luettava. kalli~mpien' paikkojen
joukkoon. (Oikea1ta: Teidän mielestänile!) Kun
niin <Qn, ei ole e111sinkään i.'hme, ~ttä työväestö silloi~,. kun vähä:n· vapaampi aika koittaa, ryhtyy
1iikehtimään. Jos verta~tte Helsingin työläis·ten
palkkoja Turun työläisten palkkoihin, vaikka elin·kustannukset olisivat ha:lvemmat, on suhde paikoissa kuitenkin ollut siksi erilainen, että jos :siellä
1sattuisi olemaan elinkustannukset halvemmat, kuten te väitätte, jota en usko, niin sittenkääin ei ole
ihme, jos työväestö lii.'kehtii. Kaupunginvaltuustolle nama yksityiset teollisuudenharjoi1tajat
esittivät vaatimuksen, että ka,upungin töissä on
maksettava vielä 10 prosenrbtia vähemmän palkkaa
kuin yksityisten töissä. (Oikealta: Hätä:a:putöissä!)
Kau:punkj. teettää vain hätä;apu1öitä. Tätä vaatimusta valtuusto auliisti noudattikin. .Ja kun te
vain, herrat Mikkola ja: Colliander muistuttelette,
minkälaisia ~ausuntoja te olette Turun kaupunginvaltuustossa antaneet, millä t!l!valla te olette työväestön esityksiä ja palkka!kysym;y1ksiä kohdelleet (Oikealta: Kooka!), aivan yhtenään, ainakin
koko sodan ajan. (OikeaJta: Valhe!), niin ei teidän tarvitse 'kummeksua, jos työväestö on tällä
kel"taa levoton. Jos tahdotte muistella, mitä Turun kaupungin vaHuus1ossa olette lausuneet, ne
ova:t sanomalehdistössä ja valtuuston pöytäkirjassa
tavattavissa. (OikeaJta: Ei ole, herra kuv'E't11Ööri!)
Samalla kun lausuin, että se ·ei ole ensinkli,än ihmeteHävää, että työväestö siellä on 1levoton ja liikehtii, tahdon mainita, etten ensinikään tarkoita.
niitä cyöstö,jä ja tihutöitä, .ioita Turussa on tapa):ltunnt, siHä niiden kan1ssa ei .iärj.esi.yneellä työväestöllä ole, eikä s·aakaan olla, mitään tekemistä.
Vielä viime 'kesänä val·tuusto ei tahtonut tunnustaa työväenjärjegtöjä työväestön iedust.a.iiiksi ja
kaikki ne esityks:et, pal'kankoroituspyynnöt, työ.ttömyyshädän lieventämiset, joita järjestöjen puolesta työväen nimes·sä tehtiin,, tulivat hylät;yiksi.
Näistä pienistä pa•lkoista, niiden luomista tavattoman pienistä elämismahdollisuuksista, siitä ylimieli\<lyydestä, jolla kaupungin kunnallisviranomaiset ovat työväestön varutimu'ksiin suhtautuneet, kuin myöskin kurjasta elintarvekysymyksen
järjestelystä johtuen ovat siellä työvä{•stön mielet
tavattoman katkeruuden va•llassa. Tämä katkeruus puhkesi ensi kerran n. s. kunnallisen suurlakon muodo;s!sa. jolloin· valtuusto edesvastuutt.o-
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masti hy lkäisi vakinaisen palomiehistön niin pienet ja kohtuulliset vaatimukset, että paikkakunnan
kaikkien ·porvarillistenkin sanomalehtien mielestä
ne olivh.t arvan oikeutetut. Eikö oHut? (Oikealta:
Ei!) Olihan! Tällä toimenpiteellä valtuusto
'kruunasi aikais-emmat :t~on:sa, jättäen koko kaupungin tu·len vaa.ralle alttiiksi. Työväestön kiihtymys vaJtuUJSt@ menettelyä vrustaan oli hyvin
suuri ja ne toimenpiteet, joi.'hin silloin lakkdkomitea ryhtyi, nimittäin pidättämällä valtuusher-.
rat istuntos-aliin, olivat väJlttämätön· teko, jos tahdottiin ·pelastaa. heidät joutumasta raivostuneen
ka.nsanjoukon käsiin. Tämän toimenpiteen näistä.
pidätetyistä useat tunnustiva.tkin. Ja 'siHoilsella
lakkojohd·olla oli •täysi ·työ säilyttää rauha1lisuus
edes siinäkin mitassa, ·kuin se säilyi, kllll edesvastuuttomat :porvarishuligaanit tekivät voita.vansa
saadaks-een epäjärjestystä ·syntymään.
(Ei!)
Kyllä ne tekivät. Niitä pidätettiin pitkin katuja
aivan yhtenään si·itä, että revolveri kourassa pyrkivät saamaan pogromeja •ai'kaan.
(Va.lhe!)
Lakko päättyi sitten erinaisillä ehdoilla, joissa
työväestölle luva,iltiin suhteellinen edustuts vaJtuustossa. (Se on va1lhe!) Silloinenr ·senaattori
Tokoi oli siellä sopimuksenteossa 1äsnä ja hän
kai voi tämän todist3!a. Kyllä niissä ehdoissa oli
myöskin sellainen kohta. Se oli silloisissa. sa.nomalehdissäkin sanottu, että .työväestölle •luvataan
suhteellinen edustus va:ltuustoon. (Eduskun.n~RSta
huutoja. Puhemies: Minä pyyd.än huomauttaa,
että ed. Härmällä on puheenvuoroi ei·kä · k-enelläkään muulla.) Onko tätä lupausta täytetty? Ei
ole. Kesän kuluessa sosialidemokraateille tarjottiin sieltä ka'ksi paikkaa. Onko tämä porvariJSton
suhteeHisuui.ia. Jos niin on., niin a.inakaa.n työväestö ei ole siihen tyyty.väinen. Elintarvekurjuuden yhä lisäänty.essä puhkesivat levottomuudet
uudestaan n. s. voijupakan yhteydessä. Siellä oli
työväestö jo useamm!l!n viilron ollut ilman voita.
Tässä ei tietysti olisi mitään pahaa, eikä se muuten olisi niin ärsyttänyt, sillä kyHä:hän työväestö
on tottunut olemaan i:Jman ennenkin, mutta :Kun
tähän yhtyi vielä huhuja, että Valion kellareissa
löytyi voita suuret määrät, suuremmat, kuin koskaan ennen, ja kun nämä ·huhut yhä varmenivat,
;jättivät teollisuustyöläiset useissa paikoin työpaikkanlsa ja lähtivät näitä ·varastoja tarkastamaan. Ja kyllä näitä varastoja löytyikin. (Oikealta: Valtion. varaiStoja.) Löytyi voita sekä juustoa, josta osa oli jo pidätetty siellä varastossa niin
kauvan että se oli pilaantuniUtta. (Oikealta: Se on
vaJhe!) Myöhemmin selvisi, että tämä O:li Yill•tiolle ostettua tavaraa. Mutta. olkoon kenen iahansa, silloinkull' tälla,isena elintarvepulan ·aikana
pidetään varastoissa eHntarpeita niin kauvan, että
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ne siellä mältänevät, on se rikollista, ja antoo se n.ettely kiihdytti edeHäma.initun kysy111yksen
aihetta heräittämään oikeutettua suuttumusta ja ohella työväestön mieliä. Kun työväestö sai olla
kiihtymystä kansanjoukoissa. Siellä. torilla 'kie- useita päiviä ilma-n leipää ta1 useiden tunetien odDritteli sellaista pj'laantunutta juust1Qa hyvin pail- tusten jälkeen sai millt'ei rwvinndksi kel)J'a.amajon. Koska elintarvelautakunta ei niitä !suostunut . tonta kauraleipää, jaettiin elintarv·elaiäakun.nassa.
jaJmmaan, vaikka sitä siihen pyydettiin ja vaikka varakkaille 'lupalippuja, joilla he vastoin elinsenaatin antaman l u vankin mukaan ölisi niitä voitu tarvelakia ja· senaatin antamia ohjeita oikentettiin
200 astiaa siellä jakaa, ryhtyi kansa:, joita jo kaksi <tavaroiden hankintaan ja. oma.varaistalouksien pepäivää oli petetty lupauksilla voin jakamisesta, rnstamiseen. Maaseudulla alkoi h:Hlitön kilpai,lu
itse tuohon epätoivoiseen tekoon ja jakoi itse itsel- trokarien kesken, jotka näiUe omavaraistalouden
1eEm voita. Ja täSISä tilaisuudessa olivat parempi- luvan saaneille hankkivat .elinlirurpeita, ja hinnat.
osaiset aivan ·sama:l!la tavalla osallisina, kuin työ- kohosivat huimaava1sti. Elintarpeitten tulo kauläisetkin, sikälli kuin he vaan ·olivat tilaisuudessa pun:kiin ja työläisten elämismahdollisuudet ,kävilähelle pääsemään. Ja se sama poliisi, jota herra · vät entistä huonommiksi.
Mielet olivat n·iin
Mikkola tääl·lä kiitteli tii.stai-i,Ltana, se sama po- i kiihtyneet, että yleinen vaatimus oli ryhtyä pailiisi järjesti vielä jonotusta voin tasaajille. Sitten ! kaUiseen 'kunlllallis:lakkoon, jolla pa1rotettaisiin
seurasi ju<tun jälkinäytös. Viranomaiset va.ngitsi- : vallanpitäjät oikeudenmukaisempaan menettevat 6-7 työläis:tä, jotka eivät olleet vähää-kään ; <lyyn. Ainoastaan ammatiijärjestöjen rtoimi.kunnan
sen syyllisempiä, 1min ne tuhannet muutkaan, ' välityksellä 'Sawtiin paikallinen 'suurlakon puhjotka ol.ivat juttuun s€!kaantuneet .ia joita ei kos- keamin!Cll sillä kertaa estetyksi, kos:ka sieltä ilka:an aiottu eikä olisi voitukaan kaik~.:ia saattaa moit~ettiin, että joka '}laikasta ympäri maata saasyytt.eeseen, mutta näi1ä onnettomia, vMtaan, jotka : pui tietoja., että koko maan työväestön esiintymioli va.littu porvarist.au luokkaoikeuden uhreiksi, [ n<en oli väHtämäJtön, elleivät omistavat luokat
jatkui oikeudeiJJk:ä;vnrti kummastuttavan hitaasti. · suostu luopumaan rikoiksellisesta1 politiikru~aan
3-4 kuwkau<tta saivat he virua tut.kint.ovankilas- elintarvekysymyks-en alalla. Myöskin huomau1etsa, eikä vi·eläkään mitään päätöstä ollut toivotta- takoon, että järjestynyt työväestö vaati Turun
vissa. Tämä mene.ttely kiihdytti :työväestön mie- kaupungin siHoiJSen elintarvelautakunnan johtajan
liä tavattomasti, sillä työvfuestö nä!ki siinä por- asetettavaksi rikosoibudelliseen syytteeseen, ko~
variston luokka1mston. J.uttu päättyi, kuten tie- lm hän elintarvelakia .ia senaatin antamia määrädetäån, si,ten, että venäläiset sotilaat sekaa:ntuivat yksiä rikkomalla antoi varakkaihin kansan}noltasiaan, vapauttivrut tu<tkillltova,ngit, ilmoittamalla, kiin kuuluville henkilöille tilaisuuden näitten omaettä va11ankumous ei salli, että kylläiset i:uomihe- varaistalouksien perustamiseBn .ia sillä 1a valla va.iv:at nälkäitsiä. Työviilen suuttumusta. ja kiihlwa keutti jo ennestäJäinkin huonoja työväestön elämisnäiden ta.pausten aikana lisäsi vielä se, että oi- mahdollisuuksia. Samaan aikaan myöskin julkikeuspaika1la, jossa 'näitä syytettyjä tu<ilkittiin, oli suuteen tulleen silloisen ·proltur::w ltorin Svinhmfsivuhuoneen ravintolassa .iuopuneita laMarikaar- vudin kirjelmästä huolimatta, jossa käskettiin ryhtrlaisia PllliDput nätkyvissä. Haulivat tietysti tuo- tymään tarmokkaisiin toimenpiteisiin dintarv~lain
dut sinne oikeuden suojarosi, mutta ainakin rau- ' rikkojia vastaan, ei kuitenkaan tästä huolimatta
hallisia ihmisiä he häiritsivät. (Oikea.lta: Se on vielä tänä päivänä ole häntä vastaan syytettä nof'valhe1Jta,!) Se ei ole valhetta, siihen voidaan tuoda tettu, eikä ryhdytty toimenpiteisiin häntä va,<;taan,
todistuksia niin paljon kuin hwlutaan. Järjesty- vaikka järjestöjen taholta on sitä pyydetty.
nyt työväestö, vaikka se tuomitsikin nämä voiSitten kokoontui eduskunta. Kansa odotti, että
ryiistöt työväestölle vahing1oHisina menettelyta- se kiireBllisesti ryhtyisi varsinkin rempallaan olcpoina ja ryhtyi järjestö erinäitsiin toimenpiteisiin vatt. €lintarvekysymystä järjestämään. Mutta 1mniitä järjestön jäseniä vasta•an, jotka olivat olleet lui useita viikkoja, jolloin porvaristo puuhaili
tässä voi,tasauksessa, niin järjestynyt työvä•estö omissa puuhissaan, eikä mitään positiivista työtä
ei kuitenkaan tuominnut sitä tekoa, jolla venäläi- tehty. Vasemmiston esitykset, jotka tarkoittivnt
set sotilaat vapauttivat nämä s;vytet;vt. Sillä työ- asian rauhallista ratkaisua, hylättiin. Tällä meväestön oikewstajunta sanoi. että näiden uhreHrsi nettelyllä sai porvaristo syntymään marraskuun
va1ittujen vangittuua: pitäirnin.en ei ollut oikein sil-. suurlakon, jonka aikana s·e työväestön painostukloin~ ·kun tuhannet muut yhtä syylliset -tai sy;yi:- sesta oli pakotettu tekemään pieniä myönn:ytyktömät olivat vapa,ina .ia koska omistavien luokkien siä. Olen tahtonut kosk€tella näitä aikaisempia
rikoHiuen menettely oli kansanjouko<t tällaiseen tapahtumia senta'kia, että ne luovat pohja.n. joiden
tiJanieeseBn saatta.nut. Omistavia luokkia suosiva. valossa viime päivien Turun tapahtumia on arvo,.:e1intarvelakia rikkova €'1intarvelautfllkmman me- teltava. ·Vuos:Ukausia jatkuneet soilo, alhaiset pa.]-
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kat, anastajaluokki'en ylimielinen kohtelu ja var- Täällä ed. Mikkola tiistaina lausui my'öskin, .että
sinkin sodanaikainen rikollinen menettely elih- tämä miliisilaitos toimii hyvin ja lnl.nnoili.&esti.
'Mahdollisesti se on totta. 'Minäkin ol'in siellä ei.·äätarv·ekysymyksen a'la.lla, minkätakia työväestö
saanut tarpeettomia lisäkär'simyksiä,. siinä ne to- liä iltana näkemäsSä, että se toimii kunlö.olli~~sti.
delliset pohjavoi:inat, jotka nyt mieliä Turussa, Mielet kun olivat tavatt.oma.sti kiihtyneet tsentäkia,
niinkuin muuallakin, kuohuttavat. Se, että työ- että nämä muutamat henkilöt olivat voijlitun tavä-estön vaatimukset tällä kertaa erikoisesti koh- kia vangitut .ia kun työväestö meni katker'åa niieldistuvat poliisilaitoksoon, johtuu siitä, :että työ- tään ja vastalausettaan ·esittäm.ääii :PoliiiSilaitoksen
väestö polii"silaitoksessa on aina tottunut näke- edustalla; hyökkäsivät 'herra :Mikkolan kiittätttät
mään sen taantumuksen personoidun ölemuks·en kunnolliset miliisimiehet, ratsupoliisit •aivankuin
häikäilemättömän toimeenpanijan, joka kullakin vanhan ajan hunnit tatä rauhallista mieltäoS'öit.Hloorralla vallassa ollessa on työväestöä sortanut. vaa joukkoa vAstaan. (Oikealta.: Se on valhe!)
Maaliskuun; vallankumouksessa :nämä laitokset Minä seisoin sillalla ja katselin. (Ed. Uiklwla:
puhdistettiin kansansorta.i~sta. Niin ei käynyt Minä seisoin myös.) Siellä työväestö pakeni, kun
Turussa. Täällä ·ed. Mikkola ti1staina mainitsi, ratsupoliisit hyökkäsivät sitä vastaan. (Oi.keaita:
että järjestyslautakunna.ssa, joka. asetettiin ja jon- Sekin on valhe!) TyöväestÖllä 'fii ollut mitään paka tehtävä oli ottaa miliisimiehistö takaiSin palve- hoja tarkoituksia. !Se •ei mitenkään esiintyn;v-t ärlukooen, oli sosialidemokraattinen enemmistö. Lo- syttävästi, jotta sellainen esiintyminen poliisien
pun >herra Mikkola jätti mainit>sematta. Senaattori puolelta olisi tarvinmtt tapahtua. ·Minit myörl.iiän
Castren myöskin mainitsi, ·että marra:skuun suur- kyllä, että siinä poliisilaitoksessa oli paljon ed-ellylakko. pyyhkäisi tämän jå!rjestyslautakunnan. tyk!siä, jotta siitä olisi syntynyt se kmi.uollinen,
Valitettavasti hä,nkin oli . 'saanut vääriä tietoja, teidän luokka.eduillenne 'mahdollisimrhan toUelejoita sitten oli pakotettu eduskunriaUe totena. la;te- vainen ja kuulilllinen poliisilaitos. Työväcl>tö ei
lemaan. Tosiasia on, että tämä järjestyslautaklm- voi kuitenkaan tällaista hyväksyä. 'Varsinkaan
ta jc hajosi aikaisin kesälllt 'siitä •syystä, että por- vallankumouskautena se ·ei voi sallia, ettii nykyivarilliset edustajat siitä poistuiv11;t. ISyyksi mai- nen poliisilaitos entisen taantumuksellis'eJi poliisinitsevat he sen, että eräs sosialideriwkra:attineri lau- la:itoksen tavoin taistelee työväestön oikeutetthja
takuni:J:an jä:sen oli ollut torilla pidety·ssä kahsa- pyrkimyksiä vastaan. Sentähden on se tällä kerlai:Skokouksessa. siht€-erinä. (Oikealta: Vai kokous.) taa ·tehnyt sen Turussa, minkä hifian työväestö jo
Se oli kyllä kokous, joka oli syntynyt sen voi.ili1m- muualla maaliskuussa t.tlki, nimittäin ottanut mika.n yhteydessä. Siinä kokouksessa ei mitään rikol- liisilaitoksen haltuunsa.. Ha1litriksen t!i.hcilta ei
lista tehty. .Suomen kansalaisilla ori oikeus ko- kuitenkaan ta.hdot.a tätä :i:hiiiisilliitosta ttmnhs.taa
koontua ja Suomen kansalaisilla on myös oikeus eikä ma;ksa.a. sen mi€histöUe lJalkJkaa, jonkatak i,1
tällaisissa julkisissa kansa.laiskokouksissa ryhtyä miehistön on täytynyt turvautua tuohon idnöilan
sihteeriksi. ·SosialiclemoLraattien jiirjestyslauta- : taisteluvälineeseen. mikä työväestöllä on, nimitkuntaan ;yksin jäätyä, he eivät ole olleet ;päätös- täin lakkbon. Sillä ~iköhän se ole ecl. :M'rikkölanvaltaisia eivätkä siis myöskä.än voineet toimia. kin mielestä kohiuutm;J.ta, että jollekin lahtarikaarSosialidemokraa.ttist~t::n jädestöj.en kehoituksista tille, jonka olemassa{ilon laillisuus on aivan yhtä
huolimatta eivät porvarilliset ole suostuneet täyt- kyseenalaista kuin Turun miliisin. että sille toitämään tätä järjestyslautakuntaa, jotta se olisi voi- mettomalle joukolle maksetaan pall~kaa ja sitävasnut toimia, ja se hajo>Si rpqrvarien poistuttua juuri toin kielletä.äri sitä 'maksamasta miliif:'il1e.. jOka
siihen aikaan'" kun mitä tärkeimmtit tutkimustoi- täyttä.ä tehtävänsä ja toimii kunnollisesti. Tliiilä
menpiteet poliisilaitoksen miehistöön nähd·en oliRi ainakaan senaattori Caslrenilla, jo:ka EJsitti halliollut tärkeä suorittaa. (Ed. Mikkola: N·e olivat jo ltuksen suhtautumista Turun tap~htumiin, ei ollut
suoritetut.) . Miks'ei ed. Mikkola maininnut iätä mitään ronistuttamista ;tämän miliisin toiniilita:t
s'eikkaa ollenkaan? Miks'·ei maininnut etles oiko- vasta.an, niin kauvau kun se oli toimessa, eikä ed.
malla senaattori Ca.s;f;renin tekemää .erehdystä, ettei Mikkolallakaan ollut mitään sl.tä va.staaii, n'iintoimi. (Ed. Mikkola: Oli.) ~e
sitä va&emmi·st.on taholta olisi tarvinnut tehdä. kauvan, kun
Työväenjärjestöjen vastalauseista huolimatta, jot- vangitsi Turussa tavattoman paljon suuria rikollika vastalauseet saatettiin pöytä;kirjanotteclla polii- sia, joita ei ed. Mikkolan mielestä kunnollinen posilaitbksen tietoon, tähän poliisilaitokseen hyväk- l:iiJsilaitos kyenn;yi vangitsemaan. (Va.seriimalia:
syttiin la:k•onrikkur€ita y. m. työvä>elle syvästi vas- Se oli vissiin pahasta. Melua. Puheinies kop11ttenmielisiä henkilöitä, jotka jo aikaisemma1~ « toi- taa.) Kun ottaa vielä huomioon nykyisen vallanminnallaan olivat osoittaneet, että he olivat aivan kumou:ksell:Usen ja tavattoman levottoman tilanmahdottomia tl:Wlaiseen ede•vastunlliseen t(Jimctm. teen, niin sitä kummalliS<emmaHa tuntuu pofva-
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ri.ston menettely, j-olla se miliisin palkan kielsi ja
syöksi kaupungin 1sen hävityksen alaiseksi, missä
se viime päivinä on ollut. Sillä ei voitane lukossa
olevan miliisin syyks-i lukea niitä huligaanitekoja
ja ryöstöjä, joita mu~sta kaupungeista. saapuneet
ammattivarkaat ovat yhdessä paikkakunnan huligaanien kanssa harjoittaneet. Nämä kauhuntapaukset olisi voitu kaikki välttää ja järjestys säilyttää niin hyvänä, kuin se tällais·ena aikana voi
minkään poliisilaitoksen alaisena säilyä, jos hallitus olisi osottanut pikkuisen ymmärtämystä ja ·sovinnonhalua. Eräässä sähkösanomwssa, jonka senMttori Castren viime tiistaina luki, mainittiin,
että jos hallitus suostuu maksamaan miliisin palkat tehdystä työstä, niin vangitut kuvernööri ja
poliisimestari heti vapautetaan ja mil~isi edelleen
hoitaa tehtävänsä. Ettei hallitus tähän suostunut,
osoittaa m1elestäni lyhytnäköistä ja turmiollista
politiikkaa .ia on sentähden hallitus vastuunalainen niistä epäjärjestyksistä ja ryöstöistä, mitä Turussa on viime päivinä tapahtunut. Paikkukunnan miliisi ja järjestynyt työväki ei ole niistä
va.stuussa. (Oikealta: On.) Sillä ne eivät ole olleet niissä mukana, (Oikealta: Ovat!), päinvastoin
ovat tehneet voitavansa saadakseen. sovinnon aikaan ja epäjärjestyksen välteiyksi. Hallituksen
taholta ei ole tositeolla pyrittykään sovintoon. Viime maanantai-iltana, kun tilanne Turussa oli äärimmäisen kärjistynyt, sieltä !Soitettiin ja selitettiin tilanteen vakavuutta ja pyydettiin saada puhutella senaattori Svinhufvudia. Minä pariin kertaan
pyysin senaattoria puhelimeen ja keskustelemaan
Turussa vallinneesta tilanteesta, mutta hän ei
suostunut tulemaan. ilmoitti vain, ettei asia kuulu
hänelle ja ettei hänellä ole siinä mitään Panottavaa.. (Vasemmalta: Hävytöntä.) Kun näin hallituksen esimies suhtautuu tietoisena siitä, mitä Turussa tapahtuu, näihin tapahtumiin, osoittaa se,
eiltei ole tahdottukaan todent-eolla sovintoa. (Vasemmalta: Oikein! ProvokatsiDonia! He hyväksyvät ne silloin.) Kun ~sitten senaattori CaJStrenin
kanssa lähdin tiistaiyönä Turkuun, lähdin "iinä
hnrskaassa uskossa, että senaatt.ori pyrki neuvottelun kautta järjestämään asioita. Tässä kuitenkin
petyin, sillä mitään neuvotteluja 'J)yynnöistäni
huolima.tta ·ei yritettykään senaattorip. taholta.
Pi€nen ajan esitelmöityään siitä, mitä kaikkia
sähkösanomia hän oli Turkuun lähettänyt, oli hän
valmis sieltä lähtemään. Uudistetuista nyynnöi;,täni, huomautettuani tilanteen vakavuudesta, lupasi hän, jos nyt .sattuisi jonkun valtuusmiehen
siellä näkemään, puhumaan asiasta. Mitään ehdot'!lsta ei hän .kuitenkaan paikallista milii8ila itosta
edustaville henkilöille tehnyt. Myöhemmin ilmoitti
hän puhelimella miliisilaitokseen, että mitään neu-

votteluja ei tule. (Ed. Mikkola: Rosvojen kanssa.) Herra Mikkola käyttää mielellään sanaa rosvo. Niitä on vähän joka paikassa niitä rasvoja,
jos siitä tahdottaisiin puhua. Tämä, ctt.3i hen~a,
senaattori pyrkinytkään tarmokkaasti neuvotteluja aikaansaamaan, •se jonkun verran kummastutti
minua enkä sitä ymmärtänyt, ennenkuin täällä istunnon kestäessä, kuin juttua käsiteltiin, ja jälkeen
ed. Mikkolan puheenvuoron, jossa hän ilmoitti,
että asiat luistavat hyvin ja Turun porvaristo on
toivorikasta. Kun ei va<au seuraisi pettymystä .
.Siellä tiistai-iltana pyydettiin miliisiä estämään
rosvotekoja, johon miliisi suostui, lähti •automohiilillä kiiresti estämään ryöstöjä. Miliisin sieltä
pa:laiiessa Arsenin~kadulla ympäröi suojelusokaai-ti -.en tahdo heistä käyttää rumempaa nimitystä
- kotiinpalaavan miliisin ja alkoi tulen, poliisikamarin auto ammuttiin käyttökelvottomaksi. Miliisimiehet tietysti vastasivat tulella tuleen. Seuraus oli, että suojeluskaartilais·et pakenivat T·orninmäkeen, jos.ta sitten ammuskelivat kaupungille ia
jonka sitten miliisimiehet luultavasti yhdessä
puna:kaartilaisten kanssa piiribtivät ja vangitsivat siellä muutamia henkilöitä. Minä en
tiedä, mitä ·ed. Mikkola tuolla toivorikkaudella tarkoittaa, .tarkoittaako thän, että kun näiden kysymysten annetaan jatkua, annetaan epäjärjestysten
kehittyä, että sillä tavalla saadaan eduskunta suostumaan siihen, että hallitukselle a.11netaan oikeus
laillistuttaa, virallistuttaa tuolla•isia p:orvarillisen
sanomalehdistön suosittelemia 'J)oliisikouluja, kuin
Saksan maalla on, tai luul•evät.iw he saavansa
siten kiireemsesti sotalaitoks·en aikaan vai
tarkoittavatko, ·että ruv·eiltaisiin luot.tamaan lahtarikaartilaisiin, jommoisia, 'Turussa on. Mutta ei
ainakaan se ·ensimäinen edesottaminen, johonka
nämä Turussa ryhtyivät, ei se ole om·iansa synnyttämään kovinkaan .painon toivorikka.utta, niin
että jos se toivorikkaus; josta ed. Mikkola puhui,
perustuu niihin, niin kyllä se sitten on heikolla
pohjalla.
Ja kun viielä ottaa huomioO!ll ed. Elorannan
maini:ts.eman seikan, että pastori Kares oli tar.iouitunut maanantaina ru'peama.an •neuvotteluihin, mi,k;ä tarjous miEisin puolelta hyväksyttiinIcin, mutta .ios•ta hän J>'Orva.ri.en taholta ,sai hyvin
paljon mieli7Jahaa. kärsiä, ·ettei ollut halukas ~itä
yriltysltääm uudistamaan, nii,n nama seikat
lmmoarnat.tomasti <?Soittavat, eUei porvariston ja
ha:lhtuksen taiholta ole y.rite!ttykään ·eikä sallittuka;an ·asiam kulkua rauhallisilla k~einoilla järjestää. Niin ollen va:statkoon pona.ri•t t€ostaan
älköötkä sysätkö edesvastuwt.a työväestön ja
edluskunm:an vasemmiston kannettavak.si. ,Jos
nämä ryöstöt olisivat aiheutuneet ,Työmies"--leh-
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den kiihoitukses.ta, niin samaa tapaa seuraten
ei tässä maassa olisi ainoatak·aan sosialidemokraattista työläistä elossa, ci a:llnakal8lll ,Turussa,
siksi perin ärsyttävää on porvarilehtien kirjoitustapa ollut, jolla se on työläi,siä mustannut. Tai
ehkä saamme kiittää ainoastaan teidän luokkaetujanne, jotka edellyttävät työläisilen olemasSaoloa, joilta teidänkin olemassaolonne olisi mahdollinen, siitä, että .tässä maassa vielä on työläisiä oleiillassa. Senaattori Castren täällä mai·
nitsi myös, -että herra Lundberg olisi maanantaiiltana ilmoittanut, ettei hän voisi mitenkään
saada ·.iäT.ies•tystä rui,]mam, vaikka sovinto pa1autuisikim.. Minull-e ;herra Lundberg ilmoitti aiva.n
toistla. Hän nimittäin ilmoitti, että he ainakin
puolen ~tnnnin kuluessa tulevat •saamaan rauhallisuuden ;palautetuksi, jos vaan täällä saadaan
asiat järjestetyiksi. 'Tämän minä myös ilmoitin
tuolla huoneessa, jossa silloin luu'ltavasti kaikki
senaattorit olivat läsnä. Ed. Mikkola tahtoo
mielellään käyttää niitä ,Turun Sanomien" esittämiä vaiheilta, jotka ,Turun Sanomat" jo itsekin
ovat 'aikaa si'tten peruuttallleet, .nimittäin siitä
rahamäärästä, jonka Turun m.iJ.iisi!laitos -'*1i
niiden
järjestyskustannusten
peittämis-eksi,
jotka suurlakon aikana syntyivät, kun ·ed. Mikkola mainitsi, että kai ne antoivat niistä o.san
-avustajilleen sotamiehille. ,TU>run Sanomat"
ovat tämän aikaa sitten levittämämsä valheen
myöntämeet perättömäksi. Herra Mikkn:la tahtoo
käyttää sitä edelleen.
En tahdo tässä yhteydessä lähteä kuva:Llema,an
siitä sanoiln kuvoomatonta hävitystyötä, jonka
a.laieeiksi Turun kaUIPunlci on viime päivien huligarunimellastuben ja ryöstön ·tähden joutunut.
Mainitsen vaan, että ihmiset siellä ollessaan
itk'ien ~yysivät apua omai:suute.nsa suojaamis~ksi cyöväystä vastaan.
Hal.litus, joka olisi
voinut järjestää ·a.s~at, ei .si,tä tahtonut, sosialid•emokraatit eivät sitä voineet. Sitten olisi kyllä
miliisimiehistö voinut sen järjestää, ,olisi saanut
rauhallisuuden aikaan, jos vaa.n hallituksen puolelta olisi tahdottu todenteolla tehdä sovinto.
Koska tämän jutun samoin kuin muiden v:iiJme
a~koim.a ta}Ja;htuneiden levo!ttomukstilen takia ovat
täällä eduskunnassa porvarillis-et edustaja.t, samoin kuin heidän s·anomalehdistönsäkin, tahtoneet mustata työväiteä ja lykätä .sy-yn :ta.}Ja.htumista sen niskaan. tahdon mitä jyrkimmin torjua
sellaiset väitteet. Sosial:idlelllokraabtiseUa jär.iestyri.oollä työväellä e] oloe }Jienintä;kään osuutta
niis.sä rotistontöi.s,sä, .ioita viime aikoina on tapahtunut tässä maassa. Täällä ·eduskunnassa e.i
yksiikään ·sosialidemokraatti nouse hyvä.k.symään
nä,if"å ryöstö.iä, .ieita on tapahtunut eduskunnan
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enemmistön ja •hallituks-en politiikan takia.
(OHmaHa.: Entä herra Härmä?) Herra HäTmä
sanoi, että ne taloudelliset olosuhteet j,a sorto,
jonka porvarist'o on aikaansaanut rikolli:sella
menettelyllään, se synnyttää vallankomouks·ellisen lilikkeen .ia s·en mulmna on aina sellaisia huliga.ani- .ia anarkjstiaineksi.a, ,joiden teois·ta ei
sosia.Edemokratia vastaa.
Näiden tietoisesti
valheellisten syytösten tarkoituksena, joissa. järjestynyttä työväkeä on syy;t,etty, on saada työviilenliike hajalleen ja pirstotuksi, jotta se h-eikkenilsti. ja olisi 'helpom}Ji sitä hallita. TahdOtn
näiden syytösten torjumiseksi esittäiä otteita
·Sanoma·lehtild.rjoituksista ja varoitu!ksista koko
v'allan!kumouskauden kestäJessä, koska niis•sä käy
· ilmli järj.e'Sty.neen työväen suihde tapahtumi~n
Turussa. Heti marraskuun suudakon "PUhjettua
.ensimäisenä pä.ivänä oli ,Sosia.liisti:ssa" julistus,
jossa muun muassa epä(järje.styksien välttämiseksi
ja tällaisten pogromien ·syntymisen ehkäisemiseksi
kielletään ihmi1siä liikkumastoa kadulla yöllä, ja
sitten sanotaan: ,Jokainen, joka rikkoo tätä määräystä vastaan, tullaan "Pidättämään ja rankaisemaan vallankumouksen lakien mukaan. Samanlaisten rankaisumääräysten uhalla on päihtynt:enä esiintyminen ja kaikenlainen ilkivalta kielletty muinakin, kuin edellämainittuina. vuorokaud-enaikoina.
Turussa 14 palVa marraskuuta
, 1917. Turun sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön johtava komitea". Järjestyksen hyvänä
j
· säilymiseksi a.ntoi }Jiirineuvosto julistuksen, jossa
sanotaan: ,Jär]estyskaartit on -edelleen pidettävä
kunnossa, niitä on vahvistettava, tarkastettava,
poistettava huonot ainekset pois joukosta. VallankumouklsBlliset komiteat on edelleen pidettävä pystyssä, niitä ei sa·a hajoittaa, niitä on vahvistettava,
niiden toiminta såännösteltävä, kaikki ·epäluotettavat ainekset armotta rpoistettava•t". Edelleen kirjoitetaan ,.Sosialistissa" 21}Jäivänä marraskuuta 1917
suurlakon loputtua pääkirjoituks-essa, jossa bpahtumia selostetaan s·euraavaan tapaan ja kirjoituks-en lopussa sanotan: ,Siks] on meidän pidettävä rivimme lujina., rintama ehjänä ja järjestys
pyhänä". 22 päivänä marraskuuta julkaisee toimitusvaliokunta tiedonantolehdessä harkitsemattomia tekoja vastaan juliistukisen, jossa sanotaan:
,Toiminta harkituksi.
Viittamalla: t:vö,·äen
vallankumouks-ellis-en keskusneuvoston j~listuk
sessa ann-ettuihin käytämnöllisiin neuvoihin sunrlakko-toiminnassa. kehoitetaan yleisöä ta.rkasti ·
seuraamaan siinä annettuja ohjeita. Jokaisen yksityisen henkilön on esiinnyttävä harkitusti. Kaikenlainen yltiöpäinen käyttäytyminen on kielletty ankarasti. Epäjärj.estysten aikaansaaminen
on asiallemme vahingoksi. On pysytettävä elämä
86
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rauhallisena, ka.ikkea turhaa liikehtimistä on väl- . lansutaau m. m. seuraavaa:· ,Sosialid.em6kratia
tottävä." 23 päivänä marraskuuta 19117 ,Sosia- 1 pyrkii toteuttamaan suqret historia.lEset tkhtäli:sti\Ssa" ·on pääkirjoitus, joss-a sanotaan: , Viime vänsä kaikilla kansa.n oike'udentuntoa vaståk\rilla
päivinä on kieltämättä tapahtunut melko paljon _keinoilla ja vaa:tii työväellekin oikeutta, li\in muu
sellaista, jota ei sosialidemokratian kannalta mi- ei auta., myös ase kädessä puolustaa, itseä.nsä asestenkään käy hyväksyminen, niin vallankumouk- tettuja viholQisia vastaan. Mutta sillöin, 'kun työsen pyörteissä kuin on elettykin. Järjestyneen väki on pakotettu ·esiintymään ase kä·d'essä; on
työväen tulee käydä taiste]ua kapitalistista jär- rlidettävä kiinni siitä, että väkivaltaa ei käYtetä
jestelmää, mutta ei yksityisiä henkilöitä kohtaan. muuta, kuin väkivaltaa vastaan. Aserttomia 5ekä
Yhteiskunnalliset epäkohdat ovat, löydettävissä niitä, va.staaJi.., jotka itse eivät väkiva.ltaail turkapit.alistisesta tuotantojärjestelmästä ja vallitse- vaudu. ei saa väkiva1taa käy·ttää, eikä missään
vasta harvainvallasta. Kapitalistinen yhteiskunta tapauksessa sen enempää väkivaltaa, kuin on tar. on semmoisenaan suuri epäkohta. eikä sen epäkoh- p-een työväkeä vastaan esiintyYän väkivallan miirdan olemassaolosta voida syyttää sitä tai tätä yk- -ta.miseksi. Tästä yleisestä ~äännöstä poikkeavaa
sityistä kapitalistia. Valitettavasti ei työväen- aseellista toimirutaa puoluekokous ei hyväk-sy.
lu{)kka nyk;ris:een mennessä ole vielä ennättänyt Murha·t, ryöstöt .ia muut anarkistiset ilkityöit sosiinä määrin kypsyä, että se kykenisi yhteiskun- sialidemokra.tia tuomitsee. Katalana her.iana on·
nallisen vallankumouksen suorittamaan ja asetta- torjuttava porvarien valheet, että suurlakon
maan inhimillisen yhteisedun ylevän aatteen yh- aikana tai sen jällkeen sattuneista ra.äoista anarteiskunnalli~en .elämän johtavaksi va.llitsevan riiskis·tisista teoista on annettu edesvastuu sösiälideton ja omanvoiton pyynnin tilalle. Tämän suurla- rnokraatti..."Clle puolueelle tai puolueen järjestöille
kon aikana sielläJrtäällä sattuneet ykisityisten porva- taikka työväen va.llankumoukselliseUe .keskusheurien vara.ttoman omaisuuden pirstomiset ja anastuk- vostolle, s~llä nämä ovat juuri' koettaneet .estää
·
set, tarpeettomat pahoinpitelyt y. m. sellaiset ovat sellaisia tekoja."
·3 päivänä joulukuuta Turun järjestyskaartin
ilmiselviä osoituksia siitä, kuinka kan:kana sosialidemokratiasta eräs osa köyhälistöä vieiä on. Jär- ylipäällikön kehoituk•sessa, joka kehoitus on anjestö.fen rivei1ssäkin on monia työläisiä, .rotka. e!vät nettu Turun .iär.iestyskaarlille, sa.notaan: ,Kässaata eroittaa järjestelmää yksilöistä ja jotka pitä- ken .komppanianpäälliköitä tarkoin pitämään silvät alhaista persoonallista kostoa paljon lähem- mällä, ettei pääse tulemaan riveihin epäluot:eitapänä tarkoitusperänä, kuintyöväenluokan yhteisen via aineksia ja .ios on .io päässyt, niin ön ne heti
poistettava" _: nä~llä -epäluotettavilla. hen.kiiöillä
~~;siaDJ ajamista. Jokainen tarpeeton · väkivallan
työ, jokaioon ilman pa.kkoa ann·ettu isku, kohdat- ' tarkoitetaa.n henkilöitä, jotka. liitt;vvät .iädestöikoonpa •se vaikka porvariakin, on karhunpalvelus himme tarkoituksella saada provosf'eratuiksi nämä
sosia.lidemokratialle. Se, mik:ä on vastoin inhimil- joukot harkitsema.ttomiin t-ekoihin ja siten .näillä
listä oikeuskäsi·t;vstä, on myöskin va•stoin sosiali- harkitsemaiitomilla teoilla, tuottaa työväen'liikkeeld-emokratiaa, sillä sosiaHdemokratia on suuri lemme vahintkoa. E~elleen, sanotaan tässä julisihmisyyden ja oikeuden aate sen kauneimmassa tuksessa: ,Jo'kaisen on ehdottomasti töteltava ja
merkitymsessä." Edelleen samassa ·kirjoituksessa DJondatetta·va päällikköjensä komentaa .ia maäsanotaan: ,Mutta silti myönnet·täköön, että työ- räyksiä uha1la, että jokainen omavaltainen teko
väen järjestöihin on päässyt pujahtamaan huonoja tullaan rankaisemaan siten, että erotetaan .ionkosaineksia, joiden teot eivät suinkaan ole olleet so- tamm-e ja pidetään vastusta\ianamme."
pusoinnussa työväen suurlakkoliikkern tarkoi•tuktAmmatti.iär.iestön toimikunta. .ia puoluetoimisen kanssa ja. joi·ta tekoja. jokaisen valistuneen kunta Y'hdessä antoivat maan työväestölle 10 päi-sosiailistin tulee ankarasti paheksua." 25 päivänä vänä joulukuuta 19'17 ju\listuksen, jossa sanotaa.n:
marraskuuta piirineuvosto antoi julistuksen, jossa : ',Suurta seka-annusta ja häiriötä onkin tuottanut
m. m. sanotaan: ,Samalla vakavas.ti varoitamme , se, että suurlakkoaikana .ia sen myöhäisemmissä
kajkenlaisesta. ilkityöstä ja omaisuuden hävittä- jälkiselvittelyissä enemmän •tai vähemmän edesmisestä. Jär.iesty.s on pidettävä mahdollisimman vastuu-ttomat henkilöt, työläisryhmät ja erinäiset
eheänä, kaikki provokatooriset teot ehdottomasti työväen jär,iestyskaartiU> osastot ovat ryhtyneet
estettävät ja 1:arkoin noudatettava nii·tä määräyk-. oma,päise.en toimintaan, vieläpä vastustaneetkin
siä, joita vallankumouffis,ellisen keskusneuvoston edellämainittujen: keskusjär.ies·tö.ien päätöksiä .
.ia. piirineuvostojen taholta tullaan antamaan." T:vöriitain sovittelemineti .ia .suurlakon jälkiselvitPuoluekokouksemme päätöksessä. joka 28 päivänä telyjen suorittaminen on käyrtyt toisin. paikoin
marraskuuta oli .iulaistuna [ehdissä ja. .iossa puo- a.ivaDJ toivottomaksi, kun h:vvä:ksytt:v.iä sääntöjä
lueen kanta nykyisen a.j.an tapahtumiin osoitetaan, .ia. edustajakokousten päätöksiä sekä keskustoimi1
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kuntahi .ia valtuutettujen näihin sääntöihin perustuvia ohje~ta ei aina ole nouda.tettu. Tälllainoen mene1Jtely on työväenjärjestöjen puolelta ankarasti
tuomittava. Työläistoverit, te, .ioille työväenliikkeen: menestys on kallis, tällainen ha.iaamrus ei
saa pitemmaUe jatkua. On muistettava, että työväki €i taistele pienten ryhmä>etujtm, vaan koko
t~·övruenluokan puole::;ta. ~\ina ja .ennen kaikkea
näinä his·toria1llisina hetkinä on mielessä pidettävä,
että työväenliike on ehjä kokonaisuus, jonka
edessä. ryhmäetujen .ia vielä eoommän> persoonaetujen on ehdottoma<Sti väistyttävä. Jokainen teko,
joka ei perustu edellämainittujen järjestöjen sään~
töihin ja. edustajakokouksen päätöksiin, on pidet·tävä työväenliikettä vahingoittavana .ia sellaisena
tuomittava.. Sellaisiin tekoihin •syylliset jäsenet
ovat järjest.öistä eroitettavat. •S.osialidemokraattisen puolueen ja. ammattijärjestön ·alaisten järjes>töjen on'ta.rkoin valvottava. että heidän jäsenensä
kaikiS!sa toimissa pysyvät uskollisina .iär.iestöjensä säännöi!Ue .ia päätöksille. Puoluelehdistön on
jatkuvasti vastustettava puoluetta ja ammattiyhdistysliikett.ä vahingoittavia pyrkimyksiä ja tekoja sekä teroitettava rnic•liin sisäiilen kurin kunnioittamista".
13 päivänä joulukuuta 1917 .iärjestyskaartille
ocsoitetussa julistuksessa kartin ylin johtava toimikunta tiedoittaa mnun muua'Ssa seuraavan:
,Järjestyskaartien kullakin vaikkakunnalla on
tarkoin otettava selvää kaartiin liittyneistä .iiisenistä .}a. niiden sopivaisuudesta järjestyskaartien
jä:seruiksi huomioonot.tamalla sääntöjen 2 § :ssä
oleYat määräykset. ,Jos huomataan kaartiin kuuJuvan jäseniä, jotka toiminnallaan aiheuttavat
vahinkoa järjestyskaartin tarkoitukseUe j·a samalla
jär.iestyneen ·työväen ylempien orga.an.ien hyväksymiin päätöksiin perustuva1le luokkataistelulle,
ovat sellaiset jäsenet heti kaarteista erotettavat".
Kun miliisilaitos Turussa, sentähden ettei sille
maksettu palkkaa. työstänsä, 'J)akotettiin lakkoon,
selosti se tapa.htumia seuraavrusti: ,Turun .iärjestynyt työväki on tehny•t kaiken voitavansa
saadakseen kaupunginvaltuuston ja maan hallitu'ksen sovinnolli-sta tietä tunnustamaan ja lail~
listuttamaan kaupunkimme nykyisen, miHisilaitoksen sekä: myöntämään varoja miliisin · miehistön pa.lkkaukseen, mutta mitkään sovitteluyritykset eivät sena.atin enempää kuin valtuu~tonkaa.n
taholta ole johtaneet suotuisiin tUiloksiin. Työväen sovitteluyritysten viimeisimmät vaiheet
Tämän kuun 1~ päivänä pitämässään kokouksessa
kanpungilllvaltuu:sto röyhkeäisti hylkäsi vallanknmouskomitean ja järjestyslantakunnan yMeisesti esittämän pyynnön saada kaupungilta varoja
mi1iis1miehistön palkkain rna.ksamisek;si siihen

asti, kunnes senaatti suostuu laillistuttamaan
kaupunkimme miliisilaitok&en. ·Tämän .iälkee.n tämän kuun 14 päivänä pidetty Turun ·sosiallidemokraattisen kunnallisjärjestön kokous päätti vaatia senaatin myöntämään: varoja miliisimiehistön
palkkain maksamiseen vielä käyttämättä olevista
Turun entisen polii•silaitoksen tämän vuoden määrärahoista. Samalla. järjestö ilmoitti olevansa halukas va'litsemieD>Sa edustajain kautta neuvottelemaan sena&tin ja valtuuston edustajien kanssa mi. liis~laitoksen järjestämisestä. Tänään iltapäivällä
i puhelimitse antamassaan vrustauksessa senaatin
i edustaja, sisäa~iaintoimituskunnan päällikkö, se! naattori Castren jyrkästi ilmoitti, ettei senaatti
myönnä vaadittu,ia varoja, ilmottaen :samalla, että
· se on kaupunginvaltuuston asia, jos se tahtoo varoja myöntää. 'l'ämä senaatin edustajan vastaus
ilmoitettiin va.ltuuston puheenjohtajalle, joka
taas puolestaan jyrkästi kieltäytyi ryhtymästä
asian johdosta mihinkään toimenpiteisiin varojen
myöntämis-eksi. Vielä yritettiin usean kerran
saada. senaatin sekä valtuuston puheenjohtaja t.aipuma.an ja ~amallla vakavasti huomautetti"in vaarasta .ia seurauksis-ta, mitkä saattavat aiheutua
siitä, että ellei järjestyslaitoksen ylläpitämiseksi
. tarvittavia varoja myönnetä. mutta kaikki yrityk:set saada herrat myöntämään a.sian sovinnollisen järjestyksen jäivät tulol}settomiksi; Herro.ien härkäpäisyyden seurauksena oli miliisilakko.
Kun Turun järjestynyt· työväestö on päättänyt
hinnalla millä tahansa pi·tää kaupungin järjestys: laitoksen käsissään siihen asti, kunllels koko maan
i ~ärjestyslaitoksen kysymys tulee.Iainsäädännöllistä
; tietä uudelleen järje,tetyksi .ia kun miliisimiehistö
on jo yhden viikon toiminut .iärjesty,c;:;laitoksen palv~luksessa ilman palkkaa eivätkä asianomaiset
virastot kaikista sovinnollisista yrityksistä huolimatta suostuni;ot myöntämään tarvittavia varoja,
katsoi vallankumouskomitea ja järjestysvalio-kunta tänä ilta.na 'pitämässään yhteisessä kokouksessa olevansa pakotetut käyt.tämään järjestyneen
työväestön ja kaikkien rehellisten kansalaisten
hyväksymää taistelukeinoa, lakkoa, toinen tois. tall!sa tunnu:stamaa.n ka.upunkiimme nykyisen mii liisilaitoksen 1sekä myöntämään vaJ'O.iR .sen yllä! pitämiseksi.
Edellä esitettyjen syittrm pakotuksesta alkoi siis Turussa miliisilakko tänä iltana
k:lo 10, joten mainitun kellonl;vömän jälkeen ei
.iär.~stynyt .työväestö vastaa järjestyksestä, ei
yleisön eikä omaisuuden turvalEsuudesta kaupungissa eikä mistään muusta tämän ><t>kä Vflltnnston herrain .ia hallitusherrajn aiheuttaman lakon
haitallisista seurauksista siih-en asti, kunnes mainitut herrat suostuva.t m~·öntämään varat miliisilaitokselle sekä r:vM.Ymään neuvotteluihin Turun
1
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so:sia.lidemokraattisen kunnallisjärjestön esi•ttämäin vaatimusten pohjana. Kaikki edesvastuu
järjestyksenl)idon lakkaamisesta sekä tämän laJmn
mahddllisista seurauksista lankee senaatille ja
valtuustolle. Samalla kun ·edetläesitetyn tef'mme
kaupungin väestölle tunnetuksi, "lmomautamme,
että kaikki yritykset lakon rikkomisesta, yritettäköön:pä sitä miltä taholta tahansa, tule~ järjestynyt työväestö joukkovoimallaan ehkäisemään.
Turussa. joulukuuu 15 päivänä k:lo 10 i'l:la.Ua
1917. Turun kaupungin milii.sijärjestyslautakunta. Turun sosialidemokraattisen kunnallis.iär.iestyksen asettama vaUankumouskomitea."
·Turun sosiaalidemokraattisen kunnallisjär.iestö.n
kokouksen: päätöksen johdosta, jossa, kokouksessa
suurella äänten fmemmistöllä "Päätettiin, että vimstot saatetaan käyntiin, kirjoittaa ,Sosialisti"
10 päivänä joulukuuta '1917: ,,Päätöstä, että hallinnolliset viranomaiset tullaan panemaan jälleen
käytiin, on t.ervehdittävä mielihyvällä ja. sopivaan aikaaTh tulevana toimenpiteellä. Ei kukaan
toivo sen hartaammin, Jiuin työväki, että läänissä
saataisiin aikaan järjestys, että onneton ·seisaustila
saataisiin: lopetetuksi ja asia ratkaistaisiin koko
Turun .ia Porin [ää.niä tyydy·ttävällä ta.valla..
Työväestö on yrittänyt koko suurla.kon jälkeisen
ajan järjestää oloja, mutta sen on tehn~t tähän
asti mahdottomakJSi porvarien itsepintainen vastarinta. Se ei ole tahtonut myöntää työväestön oikeutetuille vaa.timuksille oikeutta. Nyt porvaristolla ei liene mitään tekosyytä olla ·enää esteenä
lai1liste!lJ olojen pailautumiselle. Olemme sitä
mieltä, että kunnallisjärljestön olisi pitänyt vapauttaa s·ekä läänin ent.inen kuvernööri Collan että
entinen poliisimestari Nika!lJdoer. Entisiin virkoihinsa eivät ne pyrkine ja mitä hyötyä t.uollaisten
herrain syöttämisestä on kun1nan kustannuksella.
Työväki, joka tuntee .ioukkovoimansa, voi minä
h·etkenä hyvänsä valvoa, etteivät virkaherrat pääse
ollenkaan vehkeilemään. ·Katsolraamme, onko heidän kauniissa 1upauksissaan totta takana . " Vielä
olisi mainittava ·Turun piirin sosialidemokraattis~m piirineuvaston kokouksen päätös .ia lausunto,
.iossa kaikki tuollaiset epäjärjesty.kset ja ana.rkistiset teot kielletään jyrkä•sti ja jostsa ·kehoitetaan
rauhallisuuteen ja laillisten olojen palauttami·seen.
OI.en tahtonut näitä sanomalehtileikkeleitäi lukea
juuri sentähden, että täällä sekä oikeiston taholta
että porva.rillin1en sanomalehdistö aivan! yhtenää.n
syyttää järjestynyttä työväes·töä .ia työväestön
sanomalehdistöä niiden epäjärjestysten aikaansaamisesta . .ioita viime päivinä on tapahtunut. Kuitenkin koko \·a.llahlkumouksen aikana on näissä
;;anoma.lflht.ileikb•loe.issä, .ioiia olen esittänyt että
työväenjä,rj.estöjen taiJOlta samoin knin t;vö-

väen sanomalehtien taholta on jatkuvasti, yhtämittaisesti pyritty rehellisesti .iär,}estämään asioita
rauhallista· tietä. Ja siitä, etteivät kaikki porvarillisetkaan ole sillä kannalla, kuin oikeiston taholta esitetään ja että teidänkin joukossanne löytyy 'henkilöitä, jotka rehellisesti, peittelemättömästi uskaltavat tunnustaa, teidän politiikka.nne
viheliäisyyden, sen onneHomuudeu, mihin sellainen ed~stystä jarruttava politiikka. johtaa, jota te
olette harjoittaneet, siitä todistuksena tahdon esittää osia herra Ritavuoren alustuksesta Edistysmielisten kln:bissa, koska .siinä kuva:stuu, että -teidänkin ~ivät kaikki hyväksy sitä menettelytapaa,
jota te olette harjoittaneet. (Eduskunua.sta: Ne
on jo kerta luettu!) Kyllä kai se on opiksi teille,
jos·luetaan toinen kerta. Tässä alustuksessa muun
muassa mainJ:ifitiin: ,Sosialistiselta ta.holta harjoitettu kiihoitustyö ei olisi voinut johtaa sentapaiseeu rikolliseen joukkokäsitykseen kansan .Pohjakerrosten puolelta, mikä viime päivinä on ollut
ha v.aittavissa, ellei kansamme poh.iakerroksiiia
todella olisi oikeutettuakin tyytymättömyyttä
vallitseviin oloihin, eUei porvarilliselta iaholta
harjoitettu politiikka monesti· olisi ollut sellainen, ettei .se ole ollut omiaan symnyttämlilin luottamusta :siihen, että ·epäkohtia. todella tahd1Yt.aa.n
perin,pohjin korjata. Me tiedämme kaikki t.orpparikysymykseru vaiheet, kuinka kauvan sitä on
viivytelty ratkaisematta, kuinka itsepintaisesti
· siinä on pidetty kiinni vaUi'hsevista oloista, jotka
kuitenkin maassamme ovat räikeämmät, kuin missaan muussa maassa. Vain mitätön prosentti
maalaiskuntien perheistä omistaa omaa maata.
Valiava osa on torppareita tai Hlattomia. Myönnytyksiin on oltu vallmiita vain silloin, kuin ulkonaiset olosuhteet ovat :suorastaan pakottaneet
myönn~tyksiin, kuten edellisen suurlakon jälkeen.
1914 vuoden valtiopäivillä, jolloin· porvarit olivat
enemmistönä, ei saatu aikaan edes viideksi vuodeksi eteenpäin kohdistuvaa väliaikaista lakia.
Tämä :saatiin aikaan va.sta seuraavilla valtiopäivitl~ä, jolloin sosia.listit olivat enemmistönä. ,Ja
kuitenkin täytyy kaikkien tunnustaa, että tuollainen laki on aivan välttämätön. Kunnallislaki
hyväksyttiin aikanaan eduskunnassa. Mutta aiv:an yleisesti on porvarillisissa piireissä toi vottn,
ettei se tulisi va.hvistetuksi .•Ta nämiil toivomukset
kai vaikuttivatkin sen, ettei se vahvistusta saanut.
Tämä johti siihen, että eduskunta. viime \'t~ltio
päivil.Iä va.llankumouksen .iälkeen . .io:Uoin porvareihin nähden oli .ionkunlainen pakkotila olemassa, joutui hyväk,symä.än vielä 'enrtis-estää:n pal.ion
ra.dikaaJisemman kunnallislain: .Sen .i1ilkeen muuttuivat olot taas porvareiille edullisemmiksi, valtiopäivät hajoitettiin ja heti ryhd:vttiin puuhaama.3n
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ra.}oittavia muut-oksia sekä tähän kunnallislakiin
että samoilla valtiopäivillä hyväksyttyyn lakiin
kahdeksan tunn.in työpäivästä." Sekä edelleen:
,,Olen tahtonut vain edellisen kautta osoi,ttaa, että
. porvarilliselta taholta aivan ilmeisesti on harjoitettu sellaista politiikkaa, että reformeihin, sellaisiin, kuin sosiahstit ova,t vaatineet, yleensäkin on
ryhdytty vain silloin. ·kun on ollut pakko edessä
ja että pakon vähetessä usein heti Olll ryhdy·tty
perääntymään. Tämä ei ole voinut olla politiikkaa. ei &ellaista poHtiikkaa, job synnyttäisi luottamusta. Oikein tai väärin, on :se antanut sosialisteille sen käsityksen .ia.· pitänyt sitä käsitystä
vireillä, että porvarei1ta ei saada mitään, jos ei
heidän ole pa.kko siihen myöntyä ja että jos tahtoo jotakin aikaansaada, on porvareita kiristettävä aina silloin, kun siihen tilaisuutta on. Viime
aikoina on siihen lisäksi tullut uusia syitä. Viittaan vain ·elintarvekysymykseen. Viime kevännä;
kun meillä oli kokoomusha;llitus, tehtiin ainakin
jotakin tämän kysymyksen ratkaisemiseksi. Mutta
st>n jälk•een, kun sosiali1stit erosivat senaatista ja
-eduskunta ha.ioitettiin, tehtiin tuskin mitään.
Mistään sosialidemokraattisesta järjestelmästä ei
·kai ole ollut puhettakaan. Hallitubelta, joss:;t
sen jälkeen, kun sosialistit siitä erosivat, ·On ollut
vain mtiuiamia jäseniä, ei tosin, p:a;ljon voinut
vaatiakaan, .ia uuden hallituksen aikaansaamisesta
€i ollut toiveita ennen eduskunnan kokoonkutsumista. Suureksi tappioksi maalle olikin, että se
kriitillisenä aikana näin kauvan oli, ilman 'hallitusta. Muilta on huomattava, ettei kuulunut julkisuudessa tuskin ainoatakaan .sanaa porvarillis€ilta taholta, joka olisi paheksunut eduskunnan
hajoittamista, ettei kai pantu kortta ristiin hajoituksen estämisek!si, niin •että päinvastoin sosialisteihin kohdistuvalla ivanaurulla ja. tyydytyksellä
vastaanotettiin eduskunnan hajoitus. Kun sitten
uusi eduskunta kokoontui, ryhdyttiin aluksi toimiin ikäänkuin näitä päätöksiä, jotka edellisessä
eduskunnassa olivat t-ehdyt määräen-emmistölläkin, ei olisi ollut ol-emassakaan." :M:inä uskon, että
on sopivaa. [opet.taa. juuri tällaiseen lauseese-en,
jossa teidän omat 'miehenne arvostelevat teidän
vahinkoa tuottavaa politiikkaanne.
Senaat•t.ori K a 11 i o: Minulla ei ollHt tarkoitusta pyytää puheenvuoroa tässä asiassa. Mutta
edellinen puhuja, ed. Härmä arvost·eli a.sioita sillä
tavalla, että katson muutamalla sanalla kumminkin olevan syytä· koskettaa hänen lausuntoansa,
samalla kun valitan, että senaatin .sisäinasiaintoimituskunnan päällikkö ei ollut kuul-emassa ·niitä
kieroja perusteluita, joita puhuja käytti hallituksen suhteesta nykyisiin Turun tapahtumiin.

Puheenvuoroni aiheutui pääasiallisesti niiden perustelujen johdosta, mitä ed. Härmä tässä käytrti
niistä syistä, jotka ovat aiheuttaneet nykyisen olotilan. Hän johti syyt. kesällisistä Turun tapahtumista, jolloinka Turussa anarkistis·esti ryhdyttiin
ryöstämään valtion omistamia voivarastoja, ja
kuvasi ·valtion hankinnan sillä tavalla, että sen
kautta oli tahdottu vain hätäännyttää työväen
asemaa tä:ssä maassa. Niiden voivarastojen tarkoitus oli aivan päinvastainen. •Siihen asti oli
jaettu säännöllisesti voita joka viikko kaikissa
Suomen kaupungeissa. Mutta kun hallitus tiesi,
että syksyllä ei tule niin olemaan, kun tuotanto
vähenee, niin ryhtyi se varaamaan juuri pula.kautta
varten varastoja, joi:sta olisi kansalle ja juuri puutteenalaisille jakaa. Tämän kaukonäköisen suunnitelman oli •silloisen elintarvepäällikön, •sosialidemokraattisen senaattorin Väinö VuDlijo-en rhdotuksesta senaatti yksimielisesti hyväksynyt.
.Siis ne varastot olivat vallan päinvastaisessa tarkoituksessa, kuin puhuja tahallaan tahtoi täällä
asian esittää. Ne ei:vät olleet mätänemistilassa,
kuten hän sanoi. .Sanomalehdissä kerrottiin kesällä, että torilla ja turuilla oli ajellut juustoja,
joitten oli sanottu olevan mätänemistilassa silti.
että niissä oli homepilldmja, niinkuin aina on
juustoissa, joita täytyy kuukausittain :hoitaa kellareissa kehittääkseen ·ne sill.e asteelle, jolloin ne
kauppaan lasketaan. .Siis tällaista oli •se mätänemistila, josta ed. Härmä luullakseni vastoin Pilrempaa tietoaan esitti. Mitä vieHi noihin voiryiistöihin tul·ee, niin on mainittava. että ne :<lkoivat
siellä aivan anarkisesti, jolloin r_vöstettiir.. ia
jaettiin 9·3 dritteliä ilman edestä kansalle, ja hä-peä
sanoa, poliisikin oli ollut osallisena niissä jaoi,ssa
jo ennenkuin täältä tuli lupaus sen 200 drittelin
jakamisesta, jo·tka päivää myöhemmin ol~si muutenkin jaettu. Se määrä oli jo voilaboratoriossa
otettu jakolistalle.
Mitä sitten nykyisiin Turun tapahtumiin tul.ee.
toiminut
niin puhuja sanoi, että miliisi siellä
kun n. o 11 i :s 1e s t i ja :oli:si :sentäh<1en myöskin
ollut kohtuullista, että sille olisi hallituksen puolelta maksettu palkka. Mutta tässä on kumminkin huomioonotettava se, ·että se miliisi oli astunut anarkisesti tehtäväänsä ja poistanut sen jär. jestysvallan, jonka hallitus oli sinne as.ettanut.
Se oli läänin ylimmän poliisivalvojan, kuvernöörin pi.stänyt telkien taa, samoin kuin 'rurun poliisimestarinkin, ja onhnn silloin kohtuutonta,
että miltään 'hall~tukselta vaaditaan 'Palkkaa sellaisilLe joukkioille, jotka. juuri olivat suistaneet järjestysvallan, jonka hallitus oli asettanut. Tällai'Sta
tekoa ei voida pitää kaikin puolin hyväksyttävänä, niinkuin puhuja tahtoi esittää. On suoras-

oli

676

Torstaina 20 p. joulukuuta.

taan törk·eä sellaimm s,yyte hallituksen suhtautu- täytyy, kuten sanoin, kaikkien tuomita. ja toivonmisesta Turun tapahtumiin, joihinka edellinen kin, että eduskunta sen kumminkin lopuksi yksipuhuja johtopäätöksillään taht.oi pyrkiä. Hä:n mielisesti tuomitsee ja tekee kaiken tehtäväns.:'i,
jotenkin suoraan väitti, että hallituksen t.oimen- minkä se voi, jär.iestyksen saamiseksi tässä maa~
piteet ovat olleet provokatoorisia. Hän luki sano- sa.
malehtileikkeleitä täällä, joita on osaksi 'jo kolmasti täällä ennen luettu, joissa sosialidemokraat- · Ed. Välisalmi: 'rältä paikalta on monta
tinen puolue on kyllä osittain asiallisesti arvo3iel- kertaa sanottu, että vallan-kumous yhä vielä j.a,tlut väkivallantekoja ja jopa niitä jossain mää- kuu. Siinä puheessa li{;)nee kyllä perää. Jo roelrässä tuominnutkin. ja hän ·tahtoi näillä sanoma- kein koko sodan ajan on useissa paikoin maaillehtileikkeleillä, jotka ·olivat toisissa oloissa kir- ma'lsa esiintynyt merkkejä vallankumoukse1li'S81Sta
joitetut, todistaa, että Turun työväen jär jostöillä liikkeestä. ·Sitä on tapahtunut Saksassa, lujan järei ole mitään tekemistä noitten ryöstöjen kanssa, jestyksen ja. kurin luvakussa maassa. Ovathan
jotka Turussa nyt ovat raivanneet. Mutta kuinka .siellä vasemmistososialidemokraatit jo melkein sovoidaan tästäl perinjuurin puhdistautua, kun sa- dan alusta. saakka käyneet luonteeltaan aivan valmalla hetkellä puhuja itse todistaa, että Turun lankumouksellista taistelua sotaa vastaan. Satyövälenjär.}estö, ainakin sen luottamu;;ota nauttiva manlaista on ollut Ruotsissa ja on muuallakin.
miliisi, olisi puolessa tunnissa voinut järjestyksen Venäjän kevääl.linen suuri vallankumous antoi
palauttaa ja estää nämä ryöstöt, estää teot, joit;1 tietysti uutta virikettä vallankumouksellisellle
tä;ytyy jokaisen kunniallisen kansalaisen pyrkiä mieliaJalle maailmassa. Eikä sitä voine .kieltää,
estämään, jos yhteiskunnassa sellaista ilmestyy. etteikö täällä Suomessakin olisi ollut havaittaHän lausui nim€11Dmaan, että työväenjärjestö oli vissa vaJlankumouksellista kuohuntaa.. Mi.ksikä ei
päättänyt pitää käsissään poliisilaitoksen hinnalla täällä, koska sellaista paloa on tapahtunut vielämillä hyvänsä. Siis täytyy kai tästä tehdä se kin lmnsanvaltaisemmissa ma,issa, kuin tämä meijohtopäätös, että miliisi oli ·sen luottamusta nautti- . dän maamme on.
va järjestysvalta ja sen olisi ollut tällä hetkellä
V allankumoukseUisen kuohunnan valossa me
astuttava ryöstöjä vastaan. Kun se olisi sellaista ymmärrämme myös sen :Suurlakon, .ioka mar.raskuntoa osoittanut, niin silloin olisi se m;yöskin kuussa tapahtui. Työväes·tön kumouksellisen voivoinut vaatia yhteiskunnallista luottamusta, mutta man täytyi jol[ain ta.voin purkautua ja .se purei sillä hetkellä, jolloin se kädet ristissä katsvi, kautui suurlakkoon. Porvaristo oli osaksi sauokun tällaista raivoa vastuuton joukko harjoitti i malehtikirjoituksissa, osaksi täällä Bdus·kunuassa
yhteiskunnassa. Päinvastoin esitti hän työväen- osoittanut, että se aikoi ryhtyä edistystä .ia uudisjärj.estön suhteen lakkoon sillä tavalla, että joukko- tuksia jarruttamaan, .ia. silloin työvoostö turvautui
voimalla päätettiirn estää, jos joku lakkoa yrittäisi tuohon va.rmimpaan .ia ain·a käytettävissä olevaan
ehkäisemään. Eikö .se ollut silh:lin välillistä kan- aseeseensa, suurlakkoon. VaUankumouksellisena
natusta teoille, joita hekään eivät voi hyväksyll. liikkeenä on suurlakko hyvin ymmärrettävissä,
paremmin kuin kU'kaan kunniaUin.en yhteiskunnan eikä sitä v8JStaau sel:laisena ole mitään, muistuttajäsen? Mutta meidän täytyy ajatella, että yhteis- mista. Mutta on otettava huomioon, että suurkunnan etu vaatii raU'haa ja meidän täytyy tällai- lakk(} meillä ei pysyny.t kokonaan selvänä valsistakin oloista koettaa päästä säännöllisiin oloi- lankumoukselli.sena .ioukkoliikkeenä, selviä päähin, ja sentähden minä uskallan toivoa, että sosiali- määriä tavoittelevana luokkatietoisen köyhälistön
demokraattinen puolue puolueena juuri nouseD liik.keenä, vaan sattui sen kulutlssa tapauksia,
tuomitsemaan tällaisia tekoja ja koettaa tehdä jotka epäilemättä mitä syv-immin olivat omian:sa
kaiken voitavansa ja. käyttää Yaltaansa silloin, loukkaamaan ihmisten oikemlentuntoa.
kun se voi sen niin vähällä tehdä, että voi puoVenäjällä, jossa vallankumous alkoi niin suulessa tunnissa tällaiset tärkeät teot estää, jos sillii rin •toivein, on se sittemmin 'monina. ajankohtina
kerran hyvää tahtoa siihen on. (Vasemmalta: muuttunut jokseenkin selväksi sekasorroksi, anarMaksakaa miliisin palkat.) Palkoista voi neuvo- kiabi . .iär.iestyksettömyydeksi, jossa ei ole laintella silloin, kun järj.estys on mallikelpoinen ja kaan voitu hallita niitä aineksia, .iot.ka käsittäJvHt
kun myös yhteiskunnan kunnialliset jäsenet saa- sanalla va.Uankumous murhaa. ryöst-öä ja. yleensä
vat nauttia. kansalaisvapautta ja yhteiskunnan kaikenlais•ta väki.vaJltaa. Tämän esimerkin ei olisi
turvaa eikä niitä : pidetä telki,en takana syyttä- luullut kulkeutuvan meille, mutta osittain kum. mästi, niinkuin Turussa nykyään kuvernööriä minkin niin kävi. Onhan meillä niin erilaiset olot.
y. m. pidetään. Minusta se on kekäleen pesemistä, kuin Venä.iällä, ollaanl1an meillä Venäjästä edellä
kun koetetaan puhdistautua tällaisesta teosta. jota mm paljon, rUei olisi luullut kaiken sen, mikä
1
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Y enä,j},i,tlä oli välttämä,ttömyys, siirtyvän täuoo.
V ~n~jä,lil.ä on valli~ut a~~:arkw~ pitkät ajat. Siellä
·e~. v~lla}\~Un;lOU;&ta har,joitti hallitus täydellistä' a.na:~;kiaa ja tapahtui vain V'allankumouksen
ka,uttl!, siirto hallituks-en. anarkiasta kansan an~
ki~. (Vasw:malta: Niin meilläkin tapahtm!)
Niin ta.whtuikin. Työväestön mukaan oli tarttuU.iit s~orima.isia rikolilisia ain~ksia, jotka kulkivat 'omia teitään. lakkojohdoota mitään. välittämät~.. Monill~ suurlakon aikaisille ilmii;iille on
minun a!nakin mahdotonta löytää tyydyitävää
selitystä vallankumouksen taus·taa vas.taa.n. Ne
olivat konnantöitä, pysyvät sellai:sina ja ovat jyrkästi tuomittavia. (Eduskunnasta hyvä-huutoja.)
~untui kuitenkin siltä, että suuTlakon jälkeen
elämä" alkaisi taas asettua rauhallisiin uomiin;;a,
että p~täisiin. ta,a.sen .ionkuulaiseen• järj~stykseen
ja e~tä 'huumaantuneet mielet tasaautuisivat ja
malttuisivat k;urin ja. järj-estyksen puitteisiin.
Niin tapa}ltuikin mtllkein kaiklrialla. Turku vain
siinä ~uhteessa teki poikkeuksen ja sangen surullisen ppi~kwksen. tS.uudakon aikana vangittiin
sieUä kuvernööri ja poliisimestari ja. näitä on yhä
edelloon säilytetty pidätettyinä, siitä huolimatta,
ett-ä suurlakko a~oja sitten on julistettu loppun~]f.Si .. Samoin on mieHenkiihkoa Turussa yhä
edell~~ tiittäuy;t. Myönnän kyllä, että porvaristossa on suuri syy siihen, että näin on: ta.pahtunut.
Jos porvaristo ei olisi ollut niin- its.ep.äin·en ja olisi
ajoissa ryhtynyt neuvottel~maan tilanteesta Turussa, miin tulos tällä hetkellä olisi toisenlainen.
Syyrtä -lieruee hallituksessakin. Sittenkun kerran
halQitll:f> oli .saatu, niin olisil;tan se voinut niin paljon antaa perään ylpeyddleen, että oli·si lähtenyt
uhka~vaa, yhä suuremmaksi käyvää vaaraa torjumaan.
Olkoon: niinkin. Mutta sittenkään minä en jaksa
nähdä mitää;n järjellistä syy-tä siinä·, että näitä
kahta virkamiestä yhä edelleen vangittuina säilytetään. Tääl-lä on sa,nottu, ·että koko Turun
porvaristo on. työväestöä vastaan. Jos kerran. niin
on. niin kai Turun työvä.estö vielä olisi jaksanut
sietää nämä kaksi porvaria lisäksi. Eikä Olle lainkaan: san9ttua, että juuri nämä kaksi olisivat olleet ne pahimmin härkäpäiset. Ehkä olisi ollut
myÖs m/],>hdollista, että he, päästyään pakollisesta
vankeud<()sta vapaiksi, olisivat vielä suostuneet
ottamaan virkaeronkin ja lä:htemään sellaisista
paikois.ta, joissa he oliva't tulleet va-ste11mielisiksi.
Mutta, intohimot .olivat kiiht;vneet molemmin puolin, .ia täh~n nyt on tultu.
~utta Turussa on tapahtunut paljon pahempaa;k;in, kuin tämä juuri maimitseman,i seikka. Minun <iD, tarpeetonta ruveta tässä toistrurriaan kaiKkea, sjtä surk€utta. mitä kulttuurikehtomme on

677

saanut kokoo. Kaikkihan se on jokaiselle tunnettua.· Todettava. vain on, että Turku on ollut täydelli~n hävityksen alai,sena. Siellä on riehunut
ennen kuulumaton rivous .ia rosvous. Siellä ei o~
säästetty mitään, mikä on joutunut rikollisten käsiin. Siellä ovat kansalaiset olleet vailla omaisuuden ja ehkä - en vo~ va-rmasti sanoa --'- ruumiillisen kos~kemattomuudenkin turvaa. Täällä on
sangen -laajasti et:sitty psykologisia syitä näihin
tapahtumiin. Ne syyt ovat kai olemassa. Mutta
toiselta puolen minun turkulai:s·et lJUoluetoverini
ovat kertoneet ja on siitä maininnut Turun sosialidemokraattinen 1-ehtikin. ettei .siellä ole nälkää
sammuttaakseen ryöstetty, vaan on ·suora.sta.an
ryöstetty ryöstämisen ha.lusta ja hävitetty hävittämisen ha.lusta. Siellä· on vallinnut täydellinen
van-dalismi. Siellä ovat olleet - ovat turkulaiset
kertoneet - edesvastuuttomat ainekset liikkeellä,
.iotka ovat yleensä ot-taneet sen, mitä on käsiin.
sattunut, ja rikkoneet sillä sen, mitä ovat suinkin
ehtineet.
Näiden tapahtumien sauotaa.n johtuvan siitä,
että Turussa syntyi miliisila;kko. Niin kai olikin
(Va.se.mmalta: Ei suinkaan!), että nämä tapauk~t juuri silloin ilm~nivät, kun Tnru-ssu miliisi'la~ko syntyi, kun ei ollut järjestysvaltaa ole- .
massa,, siitä ei päästäne mihinkään, ja minusta on
tämä miliisilakko käsittämätön. En voi tietää, mi•ten.kä hyvilll Turun miliisilaitos on• toimiuut, malldolli:sesti a.ivan1 moitteettomasti, olen vielä taipuva.in-en uskomaankin, että niin on ollut asianlaita.
Mutta minä en voi sittenkään ymmärtää - niin
hyvin, kuin minä käsitänkin lakon ja niin hyvin,
kuin minä tiedänkin, miten hyvä ase se on' palkkataistelus.s-a-- en voi sittenkään ymmärtää, onko
tarpeellista, pitää niin järk'ä:htämättöm.ästi kiinni
lakkopäätöksestä, että täy-tyy allltaa mennä vaikka
koko kaupungin maan· trusaJlle saada,kseen1 osoittaa,
mihinkä järjesty.s'"allan puute vie. Muistan, kun
viime keväänä syntyi useissa paikoin maatyöläisten lakkoja, niin silloin. me sosialidemokraatit,
meidän piiritoimikuntamme ja yleensä järjestömme, ·koetimme 'selittää lakkolaisille, että karja
ainakin on' ruoki-ttava, sillä jos se jätetään• ruokkimatta, niin tu-lee tehdyksi rikoslainalainen teko.
Kun Turun· miliisi ryhtyi lakkoon. ja vaikka oli
todellakin vaa.ra, että koko kaupunki menee maan
tasalle, .ia vaikka saa,ttoi olla sangen' ilmeistä. että
ihmishenkiäkin joutuu vaaraan, niin ei Turun miliisi hievahtanut. Siinä snhtoossa minä en voi persoonallisesti hyväksyä Turun miliisilakkolaisten
menettelyä.
Sekä jo aikaisemmin sumlakon :vhte:vdessä sattuneet rikolliset teot että nämä v'i·imeiset Turun
tawthtumat osoittavat minusta. että tässä maassa
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lö:rtyy rikollinen aines, .ioka uhkaa koko yh<teiskunta.mme mi:lne:st.ystä. 'Sellainen aines on saatava
juuri~ttua pois, sillä kuka takaa, etteivätkö Turun tapahtumat uusiudu .tänään taikka huomenna
.ia uusiudu, jos mahdolHs.ta, vielä suuremmalla
voimalla, kuin 'Turussa. Minusta ei nyt tässä enää
auta syytellä toisiaan, i:likä tall"vitse enää ha~ea
psykylogisia syitä näille tapahtumilk Jos me
·tahdomme vähänkään .iärkeämme käyttää, niin ne
syyt me ymmärrämmi:l. Eihän ·tulipalonkaan tapahtues8a ruveta kysdemään, mistä tuli on syttynyt tai kuka on :sen .sytyttänyt, vaan ryhdytään
sitä epäilemättä sammuttamaan, niin sosialistit
kuin porvaritkin. Ja minun nähdäkseni on täJssä
nyt keksittävä keino tällaisten tapahtumien uusiutumisen "'llralle. Ei pidä jättää tätä karusaa turvattomaklsi rikol<li:sta mellastelua vastaan. Minun
luullakseni on ainoa pelastus voimaka,s järjestysvalta (Hyvä! Hyvä!), mutta sen ·täytyy olla
kansanvaltaisen, s-e ei saa. tulla minkäänlaisiksi
rankai:suretkikunniksi, sillä niillä ei näitä tapahtumia saada lakkaamaan, eikä voida estää
niiden uusiintumista. Ne ovat provoseerausta,
ja minä 01len kuullut, että tällaisia rankaisuretkiä
aiottaisiin, mutta pitää tulla kansanvaltruiselle
·pohjalle perustettu niin kokoonpantu järjestysvalta, että siihen voivat kaikki kansank-errokset
luotba. että :siihen saa luottamuksen myös Suomen työväestö. Ja täällähän on tä;ssä ,eduskunnassa käsittelyn alaisena uusi asetusehdotus poliisitoimen hoidos-ta kaupungeissa. >Sitä pitäisi kiirehtiä, ei pitä~si vitkastella sen1 kanssa; siitä saadaan se pohja,, jolle Suomen .iär.iestyslaitos on perustettava, :sellainen .iär.iestyslaitos, joka ehdottomasti pystyy saamaan tässä maassa järjestyksen
aikaan. (Eduskunnasta: Oikein!)
Ed. R o o s: Det bjuder mig a:lltför mycket
emot a.tt ingå på bemötand·e af de uttalanden,
hvilka gjorts från vänsterhåll. De hafva också
delvis redaru ställts i rätt belysning, nu senas1t af
senator Kallio, och komma väl att ytterliga.re be;Iysas af dem, hvilka lefva:t närmare förhållandena i Abo. J ag ka.n därför inskränka mig till
några få ord.
Det allmänJla rättsmedvetandet inom vårt folk
har på det allra d.iupaste blifvit kränkt utaf de
terroristiska våldsdåd, hvilka hafva öfvergått Åbo
samhälle. Och detta kränkta rättsmedvetande
fordra.r ovillkorligen satisfaktion, och landtda.gen
karu för närvarande gifva denna endast på det
sättBt, att landtdagen enigt och kraftigt utta:lar
sitt ogillande och fördömande af dessa våldsdåd..
Di:ltta är la.ndtdageru:; ovillkorliga :sky.ldighet,
hvilken den utan a1t•t svika sin plikt mot folket
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och l!mdet icke får uraktlåta att fylla., ooli jag
kan icke a.nnat än hoppas, att landtdagen åtmin:stone i denna fråga skall uppträda enigt.
J ag ser ·en underpani härpå uti det uttalande, som :senast gjordes af ldgm. Väl~a.lmi .
Våldsdåden i Åbo hafva väl i första hand gått
öfver de borgerliga samhällsmedlemmarna, men
di:l träffa samhället i dess helhet och således äfven
de arbetande .ldassema, ty det ä:r en omutlig 1ag,
att där käruslan av trygghet för:s.vinner, där lifvets
normala gång rubbas, där arbetsron störes och
mö.ilighet f.ör näring och handel icke längre förefinni:ls, där upphör företagsamhet-en, där drager
sig ka.pitalet tillbaka, där stanna de industriella
verken och a.rbetsplatsern& blifva toma, och föl.iden af allt detta blir ovi>llkorligen, att arbetarna
blifva utan arbet-e och utkomstmöjligheter, hvaraf
ovillkorligen föl.ier elände och brist i :spåren. Samhället är en lefvande organism', hvars fortbestånd
och förkofran bero dära.f, att alla. dess olika lemmar och organ uppfyilla sina. skyldigheter och utföra det värf, som åligger dem, men då en del af
dessa organ icke blott s.iälfva. svika sin plikt, utan
äfverr genom våldsamt ingripande omö.iliggör de
öfriga organens funktioner, där lider hela organismeru, där hotas hela. samhället med undergång.
Detta är ett obestridligt fa.ktum, en orubblig sanning. Jag vågar uttala det hoppet, att deUJl.a
enkla sanning måtte, med de kända genomsorgliga föret.eeJlserrua. i Aho för ögonen, behjärtas af
alla. folkkhvsser i vårt land, och att härigenom
känslan af samhörighet åter skall vakna inom a:lla
folklager och alla och enhvar allva.rligen vilja
sträfva till att uppfylla sin plikt. Och då skall
vårt folk kunna fylla sin plats inom de fria, s.iäilfständiga nationernas led och utföra .den mission,
som folkslagens Gud har gifvit detsamma.- Jag·
förordar enkel öfvergång till dagordningen.
P u he m i e s: Ennenkuin annan puheenvuor01i,
ilmoitan, että tänä iltana suoritetaan keskustelu
asiasta.loppuun, mutta mi~ään äänl8stystä tai päätöstä ei tehdä.
Ed. E 1 o J.' a n t a: Minulla ei ole pa.ljon Ji,sättävänä sii·hen, mitä jo tämän asian aikais1emmin
esillä ollessa sen johdos·ta lausuin. Mutta kun
ed. Mikkola :samaJla kertaa käyttämässään puhee~nvuorossa vetosi ,e,rikoiseslti siihen, ·että Turun mi"lii,si1a.itos nykyisessä kokoonpa•nossaan on
laiton .i.a sitä ei si!itä syystä voi missään tapau:ks•essa hyväksyä, niin on syytä s1en johdesta herra
Mikkolalle huomauttaa, että tässä maassa on olemassa muultakin nlii<n sanottua epälaiUista, jorrka
kumminkin 'heJ'II'a Mikkola on valmis :ilman muuta byväks~määJl. Tiedetään, että mei'11ä on ha:l-
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litus myöntänyt suuria summia varoja as•eellisen
porvarikaartin järjestämiseen, joka kaarti sellaisenaa,n .e•] ole mil'lään laiHa taQn.istettu. Se on
täy,sin lai1Esta>mat1on, puoleksi salai1nen järjestö,
jota vailtion vaToi:Ha on tuettu. Mutta herra .Mikkolalla ·ei ole s1en suhteen ollut mitään muuta,
kuin 'kiitettävä·ä sanottavana, vielä senkin jälkeen, vailkka samantapaitsen kaartin yksi joukko
on Turussa lähtenyt ·hyökkäämään miliisiä vastaan silloin, kun milii'Si on ollut rosvojoukkoja
h.illits•emäs.sä. Herra Mikkolan ,laillitnen omatunlto ei ole ollenkaan soimanuut 'häintä ~ill'l'oin,
kun b.•än on ollut hyväksymässä noita porvarien
järjes:tämiä, valtion va.roilla yHä:pidettäviä laittomia järj-estöjä. (Oi'lma:lta: En oie koskaa.n ollut.) Ette ole koskaan ollut, sanotte, mutta ette
ole koskaan niitä vwstaan julkisuudessa nous·seet,
joi!en olette ne ai,nakin vaitiollen täydeUee·n hyväksyneet.
Ed. .Juutilainen ihmetteli täällä, ~tä meillä
on olemassa vanha, satoja vuosia vanha oikeusja yhteiskuntajär.iestys, ·niin että mitä .ihmettä
tässä oik·eastaan kapinoidaan. Herra .Juutilainen ei
näy ymmärtävän, mikä •eroitus on vuosisatojen
taka!ll·a oltetViUa tapa:htumilla sen aja·nkohdan
kanssa, jossa nyt elämme, ja että siitä lähtien,
kun vuosisadat ovat kuluneet, on tapahtunut
pa1j.on sel'lai'Sta, joka. va·aHs.i ehdottomasti muuttamaan myös yhteiskuntajärje~ystä lakeineen
.ia laitoksineen muuttunei:tten olojen mukais:eksi.
Ja juuri se seikka, että nämä herrat niin intohimoisesti piltävät kiinni siitä ikivanhasta, on
y'hte~nä suurena syynä siihen, ettei meillä päästä
eteenpäin a.skeltakaan muuta, kuin sen v~erran
kuin kansanjoukot pys,tyvät kehi·tystä eteenpäin
viemään jowkko.iensa. painoUa.
Sitten herra. Mikkolan viimeksi tästä asiasta
antamassa laus,unnossa on toi,nen kohta, job.on
erityisesti huomio kii1ntyi. Se oli SP, jos&a hän
mainitsi, että pogromeja on tulossa muuallakin.
Jos herra Mi1kkola on siitä varma, niitn hä'll
myöskin tietää, millä tavalla niitä pogrome.ia
oikein valmistellaan. Kun muis~taa mi·nkälaisia
menettelytapoja käytti V enäjä.n vamha tsaarihallitus, niin tietää, .että yhtenä tärkeänä t-ekijänä sen toiminnassa oli pogromien järjestäminen, sinä lhallitus ja va:llassaol~va luokka hallituksineen tarvitsivat pogromeja määrättyä tarkoiltusta va.rt·en. En ta·htoisi näitä ehdottomasti
ritnnastaa, mutta jos herra Mikkolan tiedona.nn:oissa, että sellaisia on tu'lossa muna1lekin, pitää
pwikkansa, niin aina1ki:n jonkinlaista henki1siä
jehteyttä .näidten välillä on, nimittäin Venäjän
va.nhan hallituksen ja meil'lä nyt es·iåintyvien
pogromien vä:liHä. Ihmettelen muuten, ikuin:ka
ed. Mikkola oli miliisilakosta Turussa ja niåstä

kauhuntapahtumista olevinaan 'Pahoillaan. Ed.
Mikkola on täälhi eSiittänyt ehdotuksen sotalaitoksen voimaansaattamisesta .ia sitä tarkoitusta
tuo Turun mella.kka on erinomaisen hyvin palvellut. Se on palveliut sen porvarillisen aSieellisen jä1:iestön muodostamistarkoitus1ta, joHe
tä1Hlä senaati<n: ta:holta on nyt pyydetty tukea
tämän· asian yhteyde,ssä. Ed. Mikkolan ·p~täisi
oHa e~rittäin: kiitollinen siitä tila.nteesta, mikä
Turussa on ollut vallallta, koska se on ollut kaikkeiln voimakkaå·n tekr.iä v:Uemään eteenpä>in
·11äoon ja. hallituksen yhteisiä pyyteitä aseelllisten .iär.iestöjen työvä-estöä vastaan muodostamisessa. Intoi:lu kai its:e as·iassa onkin tavallista
ulkokultaisuutta, jonka taakse peittyy se ilo, että
nHn on käynyt ja että hänen alotteensa QiU tuollai•sista teoiJsta saanut voimakasta yllytystä
eteenpäin.
Milii.silakko ja pogromit ovat kaksi eri asiaa.
iKun miliis·~lakko syntyU., :pä.ä,S'ivät irti mel1astamaa1n ne a.inekset, jotka jo piit·emmän ajan
kuluessa pesiytyivät esikaupung€issa ja muualla.
Ne kyllä ovat y:ritelleet ennenkin: ja luultava.t!lti
ne tulevat vielä jälkeenkinpäin yrittämään.
Mut:ta mitään erikoista tekitiää ei miliiSiilakko
nii,cl.en i1limiöiden synnyttämisessä muodostanut.
Se ai·noastaau teki mahdolliseksi nii1lle :päästä'
irti, mutta ne syyt, .iotka siihen joMivaJt, olivat
oltemassa jo ennen .ia niiden syiden a~kaa·nsaa
mista on erityisellä innolla kehittänyt ja kiihoittanut ·ed. Mikilwla. 'SamanlaiseHa häikäi1emäJtiö·myydellä .ia ju~keudella, .iol'la häm tääillä eduskunnassa hyökkäsi vasemmiston kimppuun ja
tY'öväkteä vastaan, samanlaisena häilkäHemättömyydiellä herra Mikkola on my:öskin 'hyökännyt
työväestöä vastaa.n Turussa. Turun valtuustossa
isttuess•aam ja yhtenä sen vaikutusvaltais·emmista
henkil•öis•tä on ed. Mi}{1kola aina cillut ensimäi'llen
vastustamassa työväestön oikeutettuja vaatimuksia. (OikBalta: .Se on valhe!) Olen istunut
ed. Mikkolan kanssa .eräässä Tm1Un vaLtuuston
asettamassa toimikunnassa ja tiedän; minkä.lR~ista se toiminta on ollut. 'Sill'Oin kun oli kiire
ja elintarveasiat rempallaan, ei päästy minnekään, ei mitään ratkaisevia askeleita herra Mi•kkola uskaltanut siellä ottaa. Mutta kun sitten
tuli, niinkuim. esimerkiksi kerran sa•ttui, joku
venä:läin~n sru:uriruhHnas Turkuun, nii,n kyllä
herra Mikkola (}li valmis hommaamaan vaHuustoa .kokoon nopeasti ja juhlapuvussa pyrki sitä
vastaanottamaan :sama:lla ai.kaa, kun: elintarvelautakunnassa pitä käsiteltämän pulmallisia
e1Hntarvejuttuja. Silloin ei Mikkolalta niihin
riittänyt ai1kaa, oli muuta tehtävää hel'lroilla.
Jos ta'htoo saada hyvän läpileikkauksen Turun
valttuustosta, joka on yksi suurimmista syylli87
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sistä Turun l!evottomuuksiin, tarvitsee tutustua
vai·n siJihen esriintymisee:n, jota ed. Mdclmla
edtuskurunass•a täJrnän asian yhteydessä on esittänyt. Herra Mikko:la antoi niin hyvän 1äpi,Jeikkauksen Turun valtuustosta, että l)arempaa
kuvaa ei voi siitä saada. Törkeää hyökkäämisrtJä
tYlöväkeä vas·taa.n, häikäilemätön aseellisten järjestöjen muo.do.sbmishalu, mutta myöski n h~i
kärilemäoon halu vastustaa oikeutettuja uudlstttksia ja yhteiskunnallisten olojen parantamista. Tää.llä jo ed. Härmä huomautti si·jjtä,
kuilnka porvarrillilsten sanomalehtien menettely
Turussa on .suunnattoman suuressa määrässä
kiihoittanut työväk·eä menettelemään siten, kuin
se on meneteHyt. Ed. Mikko:l.arn esiintymvnen
tämän asioo yhteydessä ltääJllä on myös omiaan
vaikuttamaa.n sramaan Olnnet:tomaan suuntaan.
Olojen ymmä.rtämättömyys, jyrkkä takaisinpäin vanhaan jävj·estelmään pyr'kiminen kuvastuu h€rra. Mikkolan harrastuksista. Ja sellaisilla
harrastu:ksiUa ei saada rauhallisuutta sy.ntymäJän, siitä voidaa.n ol~a k3iikki varmoja. Tarvjtaan uudistuksia, ja uudistuksria täytyy koettaa ,saada nop.e:aan. :MUJtta silihen te ette py·ri,
vaan sen sijaan muodos•tamaa.n voimaa, jo:lla te
siten kurjuuteen joutuneita työväenjoukkoja
, rankaJisisitte. Herra Mikkola huomautti, etttä
Turun levottomuuksista lankeaa vastuu vasemmistolle, ja se veri huutaa muka kostoa tyvväestöHe. Uska.llan heitttää nuo huomautukset
ta:kaisin 'herra Mi!kkolalle ja saooa, että herra
Mikkola.l'la on raskas osuus sirhen, että Turussa
tällä kertaa nuo levottomuudet alkoivat, että
heiTa Mikkola on tehnY!t voitavaillsa estääks·ensä
siellä jär:kevät uudistukset, ja s·iitä syystä siellä
nyt on levotonta, ja jos tässä kenen niskoi'l'l1e
t;u,lee nyt veri asetet<tava.ksi, niin kyllä kai silloin kulkee siinä suhteessa etuma.isena h>erra
Mikkola. (Vasemmalta.: Oikein!)
1

Ed. W r e d e: J ag har icke begärt ordet för
att bemöta de yttranden, som från socialdemokratiskt håll här afgifvits, yttranden, i hvilka man
försökt öfverskyla de i Aibo begångna våldsdåden
med tal om demokrati och fåvälde, om reformer
och reaktion och annat dylrkt, som har med saken
ingenting att skaffa, yttranden, hvi·lka öfver hufvud präglats af fullkomlig brist på uppfattning om
hvad ett lagbundet samhälle innebär och en lika
total brist på all samhällssolidaritet. J ag vill endast anmärka, att man icke därigenom gör sig fn
från skuld för utbrott af hat ocrh lidelser, hvilka
man genom upphetsande pressuttalanden dag efter
dag och år efter år framkallat och underblåst.
J ag bör dock, då jag nämner detta, göra ett un-

dantag för det ;yttrande, som afgafs af hr Välisalmi och som visar, att på detta håll också kan
finnas känsla för samhällskrafven. Det vore blott
önskligt, att en sådan uppfattning skulle vinna
mera spridning. Jag vill därför icke heller Yidare uttala mig om orsakerna tili det som skett.
Efter de uttalanden, som här gjorts af hrr Mikkola, Golliand,er och ~Estlander och andra, har jag
öfver hufvud taget icke mycket att tillägga i sak,
men jag har trott mig böra särskildt betona en
synpunkt, som måhända icke blifvit här tillräckligt framhållen.
J ag her att få göra detta genom att uttala mitt
fulla erkännande för den hållning, som under
dessa sorgliga händelser intagits af landets regering och jämväl af Aho samhälle. Det har sagts
på vänsterhåll, att plundringar och V'åldsdåden
omedelbart hade upphört, om man blott gått in på
de fordringar, som framställdes af den så kallade
milisen i Åbo. Dessa fordringar gingo som bekant
ut på, att denna så kallade milis skulle legaliseras och att åt densamma skulle utbetalas stora
penningebelopp. Enligt min tanke hade det varit alldeles omöjligt såväl för regeringen som för
Aho stad att gå in på dylika fordringar. Dels
äro dessa af d·en beskaffenhet, att det icke är möjligt att bifalla till dem, dels har den så kalla.de
milisen i Åbo uppträdt på ett sådant sätt, att man
icke gärna ens kan s!krida till underhandlingar
mred densamma. Denna 1så kallade milis har fängslat ·ordningsmaktens högsta organ på orten, har
begått åtskilliga andra brottsliga handlingar, och
med dess goda minne hafva slutligen de senaste
röfverierna och våldsdåden i staden föröfvats. Att
ingå på dess fordringar skulle således innebära,
att såsom ordningsmakt skulle legalii'>eras en
brottslig sammanslutning och vidare att samhället med penningar skulle köpa sig fritt från banditers plundringar och våldsdåd. På sådana villkor kan en samhällsmakt icke gå in, så länge
den vill representera ett lagbundet samhälle. Det
kan ju inträffa, att den, som råkat i röfvarhänder,
icke har någon annan utväg, än att köpa sig lö,o,
därifrån med pengar. Detta kan vara berättigadt
i fråga om ensiklda personer, ehuru det också då
leder till befrämjande af röfveriet, men i fråga
om samhället är sådant icke berättigadt. Det
skulle nämligen innebära ett fullkomligt öfvergifvande af rättsståndpunkten, och detta gör man
aldrig ostraffadt. Det skulle också i praktiken
leda till raka motsatsen mot hvad man åsyftar,
ty att gå in på sådana fordringar skulle endast
framkalla nya utpressningi'lförsök på samma ort
och på andra orter, såsom också i själfva verket
skett. J ag måste därför räkna senaten och chefen
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för dess aivilexpedition till stor förtjänst att icke
hafva gått längre i beredvillighet tili uppgörelse
llied Åbo lliilis än de gjort. Och hvad beträffar
Åbo sallihälle får jag lof att säga, att det är rent
af upplyftande att se, huru detta sallihälle hellre
underkastar sig lidanden och förödelse än det gifver vika för våldet. U r en sådan ståndpunkt, Olli
den också för ögonblicket lliedför svåra följder,
skall en bättre ordning slutligen uppväxa, lliedan
därelliot, Olli landtda.gen, regeringen eUer Åbo
sallihälle gåfve efter för den s. k. lliilisens oblyga
fordringar, llian kunde vara säker på, att dylika
fordringar skulle efter några dagar fralliställas
däT ooh fralliställas rundtolli i hela 1and·et och
penningeutpressningar öfverallt äga rulli. Håller
man blott fast vid rättt;ståndpunkten, såsolli ett
lagbundet sallihälle bör göra, så lliåste förr eller
senare, hvilka lidanden än må föregå detta, anarkin slutligen kunna nedslås och den lagliga, rättsliga ordningen åter kollillia till väldet ooh triumfera.
Det är i hufvudsak detta jag velat frallihålla.
Men visserligen är det nödvändigt, för att ordningen skall kunna återställas, att regeringen llied
all energi använder de kraftigaste med-el, solli stå
till buds, för att skapa en så stark ordningslliakt
solli möjligt och llied den nedslå brottet och okynnet. Vi hafva hört af regeringens frälliste llian
för ett par dagar sedan, att regeringen har för
afsikt att så förfara, och jag tänker, att landtdagen
kan vara öfvertygad Olli, att så också kollimer att
ske. Detta är också nödvändigt, om icke detta
samhälle skall gå under. Finlands regering och
landtdag hafva förklarat landet själfständigt, llien
får anarkin fortfara och tillväxa, kollillier denna
själf!ltändighet aldrig att förverkligas. Vi hafva
också att upptaga kallipen lliot en hotande hungersnöd, llien Olli vi icke kunna bekällipa anarkin,
kunna vi icke heller bekällipa hungersnöden, ty
det är anarkin, solli är svåraste hindret för dess
öfvervinnande. Det närvarande tillståndet i landet är förödllijukande både för regeringen, som
saknar fysiska lliaktlliedel att bekällipa brottsligheten, och ännu llier för landtdagen, SOlli förklarat sig för innehafvare af den högsta statslliakten,
llien icke har lliöjlighet att uppfylla ens de mest
elellientära fordringar, solli lliåste ställas på statslliakten i ett ordnadt sallihälle. Landtdagen kan
elliellertid, ::,åsolli jag nällinde, nied tillförsikt
räkna på att regeringen skall göra hvad i lliänsklig förlliåga står för att få laglig ordning åter
införd i landet. Denna uppgift är utan tvifvel
und('r nuvarande förhållanden svår, ja, ytterst
svår, nien den är tillika den viktigaste uppgift,
solli nu föreligger, ocJh en uppgift, hvars fullgö-
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rande utgör ett lifsvillkor för landet, ooh regeringen kan därför också vara försäkrad Olli, att de
belliödanden den kollillier att göra. för vinnande
af detta syftelliål skola vinna landtdagens understöd.
Jag upprepar ännu, att Olli llian vill köpa fred
för tillfället genolli otillbörliga eftergifter ooh
lJenningeutbetalningar, så kan llian vinna endast
en tillfällig 'fred, för ögonblicket och på en enda
ort, llien förvärrar sjufaldt tillståndet öfver hufvud. Det är helt andra och kraftigare lliedel, SOlli
lliåste användas. J ag ber att få uttala fullt förtroende till att regeringen skall veta att förstå
situationens kraf och använda alla lliedel, solli stå
till buds, och förordar därför enkel öfvergång till
dagordningen.
Ed. S c h y b e r g s o n: I likhet med den föregående ärade talaren har jag icke heller behof af
att ingå i belliötandet af alla andraganden, från
vänsterhåll till förlliån för den s. k. lliilisen i Åbo.
Men ett undantag bör jag dock göra beträffande
herr Wiiks andragande. Det innehöll nälliligen
ett påstående, solli ännu icke har blifvit bemödt,
men bör bemötas, att nälliligen Åbo sallihälle vore
ett af de värsta solli öfver hufvud 'taget kunn~ tänkas i detta land. Och han anförde såsolli källa
•en bok af författaren Adolf Paul. J ag har händelsevis för ett antal år tillbaka sedan stiftat bekantskap med boken därför ait de skildrade händelserna åtlliinstone delvis förlagts till ett gods,
llied hvars förvaltning jag hade att skaffa under
·ett antal år. J ag kan försäkra, att den miljö,
uti hvilken herr Paul, då ännu icke förfailtare,
utan något slag~s jordbruksar!'endator, och 'haus
bok rörde sig, var sådan, att det verkliga Åbo,
denna donatorernas stad, s'åsom äfven herr Wiik
kallade d·en, icke hade något slags beröl'ing llied
den. Det kan vara nog Olli den saken.
H vad sedan beträffar herr Lundbergs s. k.
lliilis, så <ber jag att få fästa uppmärksamheten
vid en omständighet, solli icke tidigare under diskussionen frallihållits. När lliilisen i Helsingfors
i somras gjorde strejk, så gick allt fortfarande
sin jämna gång. Strejken varade n'ågra veckor~
Olli jag icke lliisslliinner lliig, och allting var som
förr U:tan att afsaknaden af polis gjorde sig särskildt känrnbar, snarare tvärtolli. Nu därelliot, i
sallillia ögonblick solli den Lnndbergska polisen
strejkade, utbröto oroligheterna, plundringarna,.
röv·erierna. Finnes det icke ett sallillianhang lliellan de ·bägge företeelserna? Måst-e illan i~ke anse
strejken hafva varit en signal, nästan en uppllianing tili hvad solli sedan skedde. (Oikealta:
Riktigt!)
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Herr Wiik har sagt, att man icke gärna lämnar
från sig en så.dan maktställning, som man vunnit,
och att d€11 Lundbe.rgska milisens -partivänner
inom landtdagen därför icke kunna taga afstånd
från den. Men det har redan sagts, att äfven om
denna milis skulle re:presentera arbetarna i Åbo,
och det gör d€ll s;vnbarligen icke, då åtminstone
halfva antalet är mot den, så representerar den
för ing.el del Abo samhälle. Den har vidare, s'åsom landtdagsman Härmä framhöll, tydlig@ brutit mot de förhållningsorder, som det sosialdemokratiska ·pa.rtiet har gifvit. Den är sålunda på
intet sätt att betrakta såsom folkelig ens i den
bemärkelse 80m sosialismen tager detta ord, d.
v. s. broholmsfolkelig, utan d·en är en ho:p af ett
hundra.tal män med vapen i hand, hvilka besluiit sig för att tyrannisera och terrorisera samhället. Jag hade väntat mig, att ick-e en -enda
af de sosialistiska talarena skulle hafva tagit
denna själfvalda röfvarhop i försvar eller talat
om dess höfdings goda hjärta, och annat sådant,
såsom herr Wiik gjorde, utan jag hade väntat mig,
att partiet såsom 'en man •hade uttalat sin förkastelsedom öfver d.essa dåd, som väl icke ens
för sosialismen själf kunnat vara önskvärda.
Hvad har resultatet 'blifvit? JQ, att den rysh
militären öfvertagit ordningens handhafvande i
Abo. Detsamma hände här i Helsingfors vid
det beklagliga up-pträdet vid Hagnäs hallar 1906,
då äfvenså rysk militär uikommendemdes för att
göra slut på oordningarna. Det lyckades också
då. En kosacktrupp behöfde enda.st komma till
stäUet för att den tidens Lundbergska rtrupper
ögonblickligen •skulle skingra sig. Det väclde
stor ovilja på borgerligt håll att den ryska militären blef anlitad. Och likvisst skQla vi komma
ihåg, att vi då obetingadt erkände den ryska
riksmakten och enligt gällande lag var vår mdningsmakt berätt.igad, aii då .polisen icke förm'ådd·e upprätthålla ordningen, tillkalla militär
till dess hjälp. Men huru förhåller d-et sig nu?
År det icke under nuvarande ändrade förhållanden en outplånlig skam att det blef nödvändigt
att låta rysk militär öfvertaga ordningens u-pprätthållande, låt så vara att det lyckligtvis icke
har skett på tillskyndan af finsk myndighet eller
finsk man, utan på yrkande af härvarande utländska konsuler.
Herr Välisalmi har sagt, a:tt vi icke skola skylla
på hvarandra. Herr Wiik sade detSamma, ehuru
hans andragande sedan utgjordes af idelibeskyllningar emot de borgerliga. J ag skulle vilja i
.detta afseende förena mig med herr Wiik och
naturligtvis ännu hellre med herr Välisalmi.
.Hvad tjäna alla d·essa beskyllningar till? - Rvad

ligger det för vikt på en utredning af de :ps;ykologiska orsakerna till det passerade? J ag har
en alldeles särskild anledning att undvika att
ingå härpå. - Ty jag kan nämna, att för ett
år tillbaka, då jag vid ·ett besök i Stockholm
sammanträffade med en af våra politiska f•lyktingar där och det bloef frlåga om, huru förhållandena skulle gestalta sig vid fredslutet i Ryssland, så blef svaret: ,anarki" och i Finland:
,också anarki". Anarkin är en följd af kriget,
af revolutionen i Ryssland, af allt det, som därmed sammanhängt. Vi ilmnna med skäl, såsom
jag redan förut i annat sammanhang framhållit.
anse d-en för den egentliga. syndalbocken. Men det
lekande med elden, hvartill vänsiern gjort sig
skyldig (Vasemmalta: Högern också!) har utan
tvifvel i :hög grad ibidragit till att d·essa föret.eelser blifvit så svårartade.
M-en, som sagdt, vi skola icke skyl'la på hvarandra. Vi skola se på företeelserna sådana de äro,
och vi skola framför allt icke förtvifla om vårt
folk, såsom det numera blifvit så vanligt till och
med på finskt håll. Detta folk är väl ick-e så
mycket bättre än andra, såsom vi tidigare trodde,
men ·det är väl icke heller så mycket sämre än
andra, såsom vi nu börja befara, utan det är
som folk mestadels, och jag ville tillägga, att ett
folk, som i hundra år varit förenadt med det
ryska riket, med dess brist på ordning, kunde
stå mycket lägre än vårt folk det gör. Vi tfå
vara tacksamma för att under d·essa hundra •år
förvildning€n icke varit större och rättsbegrepnen dock under normala förhållanden varit s:å
pass stadgade, som de varit och ·som, vill jag
hoppas, de i en framtid åter skola blifva.
Men ehuru jag sålunda vill söka im förklaring af dessa föret-oolser, äro d·e så ödesdigra, så
fadiga, att botemedel mot dem måste utfinnas,
och i detta afseende har jag förmånen att få förena
mig med herr Välisalmi, •som uttryckligen framhöll, att en stark ordningsmakt göres oss alla behof. J ag kan nämna att ja:.g, då jag aflägsnad·e
mig från det plenum, ·då frågan senast förevar,
hörd-e i trapporna. uttryck sådana som atlt några sådana händelser SOm dessa till, {)Ch sosialismen vore
förlorad. J ag fäste mig icke s!å mycket härvid.
Jag vet, att socialismen är en så lifskra'ftig företeelse, att icke ens sådana tilldragelser som dessa
•kunna göra slut på den. Det är med den som
med allt annat här i världen. Den lefver sina
50, 60 år, och s'å kommer någon ny -ism, som
träd.er i dess ställe. Men låt så vara, att den
icke härmed har f1ått dödsstöten, så ha.r den dock
blifvit försvagad. Utan att nu iala om fosterlandskädek och e.ndräkt och sådant, som på vän-
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sterhåll har någon klang, och med hållande på
den intressesynpunkt, som i stället nu värderas
högst, kunna vi säga att d.et ligger i allas vårt
intresse, i de borgerligas, men kanske ännu mera
i socialisternas, att la.g och ordning här upprätthålla.s och en stark ordningsmakt .iu förr\ dess
hellre fås till stånd.
I dagens tidningar har nämnts, att underhandlingar mellan den s. k. milisen i Åbo och regeringen hafva ägt rum, och t.ecken ha1fva under
detta plenum tydt på, att de allt ännu fortsättas.
Det är sålunda för tidigt att yttra sig om regeringens slutliga hållning, men jag vill lwppas,
att den icke har förändrats, och under sådana förutsättningar kan också jag rösta för enkel öfvergång till dagorclningen.
Ed. A n t o n H u o t a r i: Tänä myöhäisenä
hetkenä en tahdo pitkältä vaivata eduskuntaa.
Pyydän vain saada .lausutuksi, että sellaiset tapahtumat, joita Turussa on nähty, ryöstöt ja kiristykset, eivät ole hyväksyttäviä, ja että niitä
täytyy tuomita. Yhteiskunnalla täytyy olla keinoja, joitten avulla se suojelee itsensä sellaisten
tapahtumien uusiintumiselta. En tahdo lähteä
pohtimaan niitä syitä, jotka ovat vieneet tällaisiin tapahtumiin, mutta ta:hdon lausua, että ne,
.iotka ovat tällaisia tekoja aiheuttaneet, eivät suinkaan ole ajaneet sillä sosialidemokraattien eikä
työväen asiaa, vaan niitten syitten täytyy olla kokonaan toiset. Me emme tiedä, kenenkä asiaa ajavat ne, jotka tällaisia tekoja ovat toimeenpanneet,
mutta siitä minä olen vakuutettu, että se asia ei
ole kansan syvien rivien asia. On otaksuttavissa,
että noissa tapahtumissa täytyy olla myöskin
mustia voimia mukana, sillä muuten ei voisi sellaisia tapahtumia ajatella mahdollisiksi. Niitä
täytyy ol'la, koska, kuten aikaisempina aikoina
olemme nähneet, sellaisia mustia voimia on käytetty itäisen rajamme takana taistelussa työväestön pyrkimyksiä vastaan ja osittain myöskin meidän maassamme. :Minulla on luulo, että tässä ollaan tekr:misissä osittain samanlaisten voimien
kanssa, sillU mihinkäpä olisivat jääneet ne taistelukeinot, joita kansan viholliset aikaisemminkin
ovat käyttäneet. Sellaisille mustille voimille Bpäilemättä ovat hyödyksi tällaiset tapahtumat ja rumat teot, joHaisia olemme nyt Tmut>sa nähneet
tapahtuvan. Sosialidemokraattien täytyy niitä
tekoja paheksua.
Toisaalta on kaikkein tärkeintä tällä hetkBllä,
millä tavalla saataisiin ·estetyksi tälla.isten tapahtumien uusiutuminen ja leviäminen. Nähdäkseni
ei asiasta päästä tulokseen sillä. että syytelJään
toisiaan, vaan tä~·tyy jotakin tehdäkin asiassa .•ra

mielestäni on asiassa hyvään tuloheen pääseminen
helppoa, kun kaikki yhteisesti yhdymme ajamaan
sellaisen kansanvaltaisen järjestysvallan luomista,
joka nauttii yhteiskunnan luottamusta. Siitä on
olemassa ehdotus täällä eduskunnassa, valmis lakiehdotus. Sitä asiaa olisi jo aikaisemmin pitänyt
kiireellisemmin ajaa.
Täällä on sanottu, ettei voida luottaa mihinkään
luokkajärjestysvaltaan. Se ehdotus ei perustu mihinkään puoluevaltaan, vaan nojaa kunnalliselle
pohjalle, ja kun nyt uusien kunnallislakien kautta
kaikki kansankerrokset pääsevät vaikuttamaan
kunnallishallintoon, niin pitäisi meillä olla niin
paljon luottamusta tähän luomaamme uuteen järjestyheen, että me annamme myös järjestysvallan
hoitamisen näille kunnallisille elimille. Sitä tietä
luul~m päästävän siihen tulokseen, että jä.rjestysvalta jälleen alkaa nauttia yhteiskuntamme luottamusta, ja silloin ·ehkä pä.ästään myös sellaisista
tapahtumista, joista täällä niin paljon on puhuttu.
Lisäksi täytyy minun muistuttaa, että nyt, kun
tällainen tulipalon aika on, kaikkien kansalaisryhmien tulisi tarkoin harkita tekojaan. On kuitenkin
näkynyt sanomalehdissä uutisia, jotka viittaavat
päinvastaiseen. On nimittäin näkynyt eräissil
työnantajapiireissä suunniteltavan työsulkuja silloin, jos jotain levottomuutta alkaa ilmetä. Jos
sellaiseen toimintaan lähdetään työnantajain taholta, niin minä uskon, että se ~n öljyn heittämistä tuleen, ja minä pyytäisin vakavasti varoittaa sellaiseen keinoon tarttumasta. Sillä jos se
pannaan käytäntöön, niin epäilemättä se vie Yain
uusiin ristiriitoihin, ja silloin ei ole toivoakaan sen
rauhan ja järjestyksen palaamisesta, .ioka rauhalliselle yhteiskuntakehitykselle on välttämätön ja
joka on välttämätön myös sille eclistystyölle, jota
tämä kansa odottaa. Toivon, että tässä kysymyksessä eduskunta asettuu sille tielle, jonka kautta
on luotavissa yhteiskunnan luottamusta nauttiva
järjestysvalta, ja sen avulla toivottavasti päästään
sellaisiin oloihin, ettei meidän tarvitse näin monituntisia keskusteluja epäjärjestyksistä täällä eduskunnassa pitää.
S€naattori Setälä: Haluan saada lausua
iloni siitä. että tänä iltana on kuulunut sellaisia lausuntoja, kuin ed. Välisalmen ja myös
viimeisen arv'Oisan puhujan.
V~imeinen puhuja viittasi mustiin vo1mnn,
mutt'a meidan täytynee sanoa, että jokainen hirmuvalrt:a, oli'pa se musta tai punain.en hirmuvalta, näyttää käyttävän hyvin samantapaisia
keinoja. Me olemme nähneet, mitenk& punainen
hirmuvalta yhtä hyvin, kuin mustakin ensimäiseru'J, keinona käyttää vapaa.n .sanan tukahuttn-
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mista. Me olemme nähneet, mitenkä nämä kum-paisetkim ensimäisinä keinoinaan käyttävät järjestysvallan turmelemista. Me näemme sa:mat
menetelmät: kotietsinuät, kuulustelut, van~itse
miget ja vihdoi·n me näemme tuonkin yhteisen
keinon, -pogromin, hyökkäyksen kansalaisten
henkeä ja omaisuutta v.astaan. Ni•in, pogromiakaan ei poliisi koskaan itse pantl toimeen, mutta
poliisi s·eisoo katselija.na, se ant.aa sen tapahitua.
Eihän sui•nkaan sosialidemokratia tämäntapaista m1s.saan tapauksessa voi hyväksyä.
Kuinka voisi semmo~nen puolue, jonka tunnussanana on: aseet pois kansainvälisissä taisteluissa, kuinka se saattaisi hyväksyä kansalaisten asestautumista toisiansa vastaan? Kuinka
saattaisi semmoinen puolue, joka y:b.ä •edelleen
vaatii vapa.utta, veljeyttä ja tasa-arvoa, kuinka
se saattaisi vaatia vähemmistövaltaa: harvainva.liaa? Kuinka saattais'i puolue, joka vaatii
kansanvaltaista järjestystä, kuinka se saattaisi
vaatia semmoista järjestys-tä, jossa vähtJmmi:stöllä olis·~ valta käsissään? Sehän kai ainakin
kansa.nva1taa.n kuuluu, että kansalaisten enOOJ.mistö hallitsee, eikä vä'hemmi.s,t.ö, mutta hallitsee sillä tavalla, että vapaus ja tasa-arvo val1it.see. (Vasemmalta: Ei se niin hallitse.)
Eihän pitäi,si sosialidemokratian myöskää:n
voida ka11nattaa sifä Turun ·niin sanottua mil'iisiä, .ios•ta. nyt on -puhe. Tuleehan meioän muistaa, -että se asevoimalla on ottanut haltuunsa
järjestys'vallan, että stl on vanginnut virkamiehiä,
että se on kiristyk~>eHäl it.selleen ha·nkkinut
500,000 ma.rkkaa. Se on ottanut Turussa järjestysvalla;n huolekseen ja vieläpä estänyt kaikktJa
muuta järjeRt.ysva.ltaa. Totta kai sen näin ollen
täytyy olla vas•tuunailainen järjestyksestä. Ni1in,
se on kyllä vaat·inut palkkaa siitä, se ei ole tyytynyt saamiinsa 500,000 markkaan, mutta pitäisihän olla jonkun verran epäkainoa vaatia maksua .ia palkkaa semmois,esta työstä, johon itse on
tunkeutunut kenenkään pyytämättä. Tämähän
on semmoi:nen vallankumous, jdka rtahdotaan
tehdä toisen ma'ksulla.
Nilmlai I kerrotaan
ktlrran kysynee.n eräältä suoma:la.iselta hovimieheHä, jommo:isia sii'hen aikaan vielä oli, tokko
oli luultavaa, että Suomen kansa haluaisi tehdä
ka-pinaa. Johon rtämä liuka;s hovimies vastasi:
,kyl'lä, teidän majesteettinne, jos teidä.n majesteettinne kä:skPe .ia itse maksaa kaikki kulut".
Tässä nii nikään tahdotaan te;hdä va1lan1kumous
nriid~n maksul1a. joirta vasta.an w tehdään. On
ollut omituista se, mitä tänä iltana on uSieampia
kertojf!, huomaut-ettu, ,että Turun miHisimiehist·ö
olisi voinut % .tunnin kuluessa kaikki rau'hat.tomundet lopettaa, mutta ei ole sitä tehnyt. Tämän1

päiväis·is.sä sa:nomalehdissä kerrotaa.n - en tiedä
lieneekö oiJkern - että huligaani:t vaativat, elttä
miliisille on maksettava nuo palkka.rahat, muuten he, huligaanit, ryöstävät Suomen Pa;nkin!
Onha.n siis omituista yhiteyttä huligaanien ja
tuon miEisin vä.Ullä (Vasemmalta: Porvarien
juttuja; Puhu.i·a.: mwhdollisesti; Puhemies koputtaa: Herra Walpas.Jlännisellä ei ole puheenvuoroa, se on s~enaattori .Setälallä!), mutta a.iva•n
viimeiset telefonitiedot kertovat tämän lisäksi
- en tietys·ti voi taata ·niiden luotettavaisuutta
että parraillaan tapahtuu ryöSitöjä, joissa
miliisi itse on mukana.
On syytetty hallitusta ja on syytetty turkulaisia siiltä, ettei ole tahdottu ryhtyä minkä!änlai!Siin neuvotteluihin tämäm: miiliisin kanssa.
Tahidon huomauttaa, että neuvottelut kuitenkin
aina ovat .rauenneet sii'he.n, että niiu sanotun
mi!lriisiiU puolelta on vaadittu, 1että ennakolta ou
suostuttava kaikkiin ehtoihin, mitä siltä taholta
asetetaa!ll. Se on o'llut huono alkuperustus ·neuvottelui'lle. Vaadittiin määrätyn raJhasumman
maks•amistta. Mutta oliihan kokemus edelliseHä
kerralta osoittanut, että 500,000 markan maksaminen ei vapauttanut Turun kaupunkia ryöstämisestä, vaa:n päinvastoin olisi ilmeisesti ollut
hyvin paljoa vii•saampaa jo a.lussa helttäytyä
mruksa.mas.ta, kOS'ka ryöstö kuitenkin tuli lopulta,
vieläpä pienemmän summan vuoksi. Ja. nyt, kun
VIielä tämän päi'Vä•n kulrnessa neuvottehtja on
yriil;etty jatkaa, nii<n .ne ·niiyttävät .raukeava:n
siihen, ettu, vaaditaan sosialidemokraateille
'ehdotonta enetmmistöä siinä komirt.eassa, joka
asioita jär.iestelisi. Eihän tämä ainakaa.n ole
mi:tää.n •kansanvaltaista menettelyä, kun vähemmistö] k~ vaaditaan ratkaisu valtaa. enemmistön

0i.

.

Sovi•nnon hinnaksi on vaadittu Turun niin
sa•notun miliisin lai,llistusta ja palkkaa semmoiseUe miliisille, joka ei ole käsittänyt, että järjestysvalta ei milloinkaa.n ole oikeutettu t.eroemiiiin lakkoa. Onhan tämä miliisi suorastaan rikkonut yksinkertaisimma·n ei ainoas.taa:n kansalais- vaan i h m i s velvollisuuden, kun se ei ole
ryhtynyt auttamaan hetkenä, jolloin lähimäise.n
omaisuus ja henki ou ollut vaarassa. Se on
asettanut, niinkuin monasti ·on huomautettu,
meidät semmoisen häpeän alaisiksi, että vieraan
on täytynyt osoittaa, mi'hin ihmisv.elvoUisuus
vaatii, kun toinen on hädänalaisena. Venäläisen
sotajou1wn on täytynyt ryhtyä hilliltsemään
suomalaisten ke.skillläistä hurjiistelua. Turun
niin sanottu mi'liisi ei ole ymmärtänyt, että
kaikiiSit.a vä.himmi•n on oikeutta tehdä lakko semmoisina hetkinä. jolloin kansa 'kokonaisuudes1
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saan ~aistelee olemassaolostaa:n sekä vierasta val- humaniteismeclvetande kau och bör reagera mot
taa vastaan, että myös n.älkää vastaan. (Vasem- hån och gäckeri af andras religiösa öfvertygel.se.
malta: Olisitte a·nbneelt ruokaa silloin.)
I dag hafva vi stått och stå inför en betydhgt
Tää:l'lä on koeteHu ivata .srtä v-aatimusta, ,e,ttä enklare fråga, nämligen den, om ett rättssamhälle
tarviltaan rauhaa, jotta voitaisiin s,aalda aikaan äger rätt att r.eagera moi ·ett hänsynslöst öfveruudistuksia. Mutta pitäisihän kuit·en'kin jokai- trädande af och ett hänsynslöst förakt för rättssen myöntää että on olemass'a joi•takuita oikeus- ordning·en, mot Vlåldsdåd, och röfverier åS värsta
valtion yksi,;k·ertaisimpia edellytyksiä, joita il- slag. Att en sådan fråga alls behöfver uppst.ällas
ma•n ei~ät edl{ls mitkään reformit, ·ei eläminen och diskuteras i en lagstiftande församling är
ylipäänsä, ole mahdollinen. Tärtyyhän olla förvisso något upp- och nedvändt, lika upp- och
omai,suuden, heng-en ja persoonaU1sen loukkaa- nedvändt som om man till en kongress af matemattoml\uden turva, jotta yhteiskunta ylip•äänsä matiker skulle hänskjuta frågan, ·om två gånger
voilsi pysltyssä pysyä.
två vterkligen under alla förhlållanden är fyra.
!Syytä näihin tapahtumiitn on etsitty kaukaa, Emellertid synes liian här !ha:fva hyst tvekan, om
meidlän :0lt·eiskunnallisista oloista.mme. Olkoon- frågan, huruvida rättssamhäll~ äger rätt och
pa, että ·niissä on syytä, jokainenhan meistä t~e plikt att skydda och U!)prätthålla rättsordningen,
rt:ää että :niissä o.n korjaamis-en varaa, mutta JO- verkligen alltid kan besvaras jakande. Hr Wiik
ka.i·~en myös tietää, ett.ei nykyiseen 'huligani,s- har i sitt anclragande häromdagen synbarligen
miin oloe ,syynä yhteiskunnalliset e:pä!kohdat. Me kommit till ett nekande, åtminstone ti:ll ett viltiedämme myös, että mei>Uä on edte!Ssä ma:bdol'li- korligt svar l>å nä:mnda fråga. Han erkände
suuoot tehdä reformien työtä. Mei1lähäm on visserlig·en behöfligheten af en ordningsmakt i
ecluskunota, .i·oka on valittu yleisen äänioikeuden samhället. Han förklarade, att Åbo stad i sin
perustuks·ella. Meillä ei ole edes ensimäistä ka- milis äger en förträfflig sådan, men man var icke,
maria, jonka ylivaltaa. vas•taan Ruotsissa tätä mente han, berättigad, vare sig från kommuneus
nykyä taistella.an, mutta tarvits,emat1a ollenkaan eller från r,egeringens sida, att fordra att denna
ryhtyä s•emmoisiiln k·einoihin, joifb.in tääUä on ordningsmakt. skulle inskrida mot huliganuppträr:v·hdytty. Meillä on vasta hyvä:ksytty lmnnal- den och röfverier. Detta kunde nämligen ske eniislaki, joka on 'epäilemälttä maailman :ka.nsan- dast på eit vilkor, på det vilkor att kommun och
valtaisimpia, samalla aikaa kuin Ruotsissa rau- stat först böjde sig för denna s. k. ordningsm.a;kt,
hallisin keinoi•n taistellaan semmoista lmnnaHis- böjde sig för dess fordringar och tillmötesgmge
lakia vastaan, joka sisältää 40 ääneen päättyvä:;n dess utpressningsförsök. Blott detta skedde, kunde
ääniasteikon, ja me tie-dämme, että nykyinen ml- nämnda ordningsmakt en half 1iimme dlärefter innrsterisltö, jossa on muka,na sosialidemokraatteja, skrida mot röfvare och plundrare, och ordningen
Branting etunenässä, on ohje1ma:ksteten asettanut vore d'å återsiälld. Och detta enkla medellbeteckvain .semmoisen kunnallisen äänioikeuden .saa- nades af talaren såsom ,erkännande af arbetarena
vuttamisen, jonka muikaa·n jokaisella veroa m~k slåsom en samhällsmakt", &åsom ,ett tagande af
savalla on yksi ääni. (Va..semma1ta: Brantuug situationen sådan den är" o. s. v.
on porvari!- Keskustasta: On Valpaskin.) Joka
För denna af rödgardister sammansatta •S. k.
tapauksessa .meilliä on edistymisen ma;hdtollisUlUd.elt. Se, mikä eduskunnan päätöksiä on tä'hän ordning.smakt, hvilken för några veckor. sedan af
asti es·tä:nyt toteutumasta, valta ulkoapäin, on ett vapenlöst och försvarslöst samhälle genom
nyt poissa; meidäm v.elvollisuuttemme on vain pic. våldsdåcl, utf.örda med stöd af ryska vapen, uitää huolta siitä, et.tä Sle pysyy poiss·a, mutta sitä pressade en half miljon, skulle nu kommun och
ei p~d:etä poissa semmoiseUa tavaHa ja sentapai- r·egering böja sig och lägga yttermera nagra tiosilta tapa!htumima, jotka nyt meitä kai•kkia ovat taltus-en mark till de redan utpressade. På denna
•enkla väg skulle, enligt hr Wiik, Abo åter bli
.iäl'kytltäneet.
..
Toivoisin, että eduskunta saattaisi yhtyä nu- ett rättssamhälle. Och detta kallas att erkänna
hin a.iatuksiin, joita edustaja Välisalmi on tuo- arbetarena såS{)m en samhällsmakt. Vi s. k. bornut esiin. Siinä pitäisi olla semmoista, jossa me gare hafva ett annat namn för -dylikt. Vi säga,
kaikki löyltäisimme yhte]sen pohjan työl·lemme. såsom hr Mikkola häromda.gen sade: ,Här . stå
Pitäisihän meidän ennen kaikkea. voida osoittaa, mot hvarandra rätt och oräit, lag ooh våld, rätt
että me todellakin o1emme valtiota muodostava och lag köper man ej med penga.r." För oss vore
ka.nsa, jos :ine kerra.n yrittämme itsenäisen ka.n- Wiiks enkla medel till .sa:mhällsordningens återställan-de ·en neslig eftergift, för en hänsynslös,
san a.semaa vaatia.
på all moraHsk halt utblottad terror, ooh vi hafva
Ed. R o s.e n q v i s t: Här om aftonen diskute- redan i skolan lärt oss, att man icke bör för en
racle vi fråg:m om ett folks rättsmcdvetande, des:,; ärtsopl)a sälja sin förstfödslorätt.
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sovat, että kaikki järjestys on pa.hasb, se kun
muka on kansanvaltaa vastaan, on sitä kansanvallan nimessä vastustettava. Onhan ni:tä kyllä
ennenkin ollut .sellaisia haaveilijoita. iotka ovat
uskoneet hyviin hengettäriin ja muihin olioihin,
olihan eräskin hallitsija, joka meidänkin kohtaloihimme paljon vaikutti, joka halveksi voimallistakin vihollistaan niin, että odotti va·in, että enkeli
Gabriel tulisi häntä pelastamaan. Hän kumminkin pettyi ja historia, puhuessaan tästä hallitsijasta, sanoo häntä idiootiksi. Kaukana tästä ha.aveilusta eivät ole ne tässä eduskunnassa, jotka
luulevat, että koko ihmiskunta on nyt tullut semmoiseksi, ettei se tarvitse enää; mitaän voimakeinoja. Kun ·samaan aikaan, jolloin me näemme
surullisia kokemuksia maassamme, !kokemuksia,
joita tämä kansa ·ei koskaan vielä ole nähnyt eikä
kuullut, nimittäin, että jä.rjestetyt rosvokaartit
kulkevat ympäri maata, murhaavat ja pahoinpitelevät kansalaisia ja hävittävät niiden omaisuutta, kun samaan aikaan puhutaan järjestysvallan tarpeettomuudesta, niin ei silloin todella
enää voi jaksaa näiden ajatllsjuoksua käsittää.
Ne teot, joita viime kunkausina maassa on tapahtunut, ovat olleet todella niin surulliset, että
olisi odottanut, ettei tässä eduskunnassa löydy yhtään edustajaa, joka ei heti niitä ankarasti tuomitse. Mutta valitettavasti on a~lia aivan toinen.
Täällä tuntikausia kulutetaan siihBn, että koetetaan hakea pehmikettä noille roistoille, koetetaan
maala,ta, kuinka juuri yhteiskunta on syynä kaikkeen ja olot ovat muka sellaiset, että kaikki se,
mitä nuo heittiöt ovat tehneet, on täysin oikeutettua. Ja kuitenkin samat puhujat lopuksi vakuuttavat, etteivät he hyväksy noita murhia ja
ryöstöjä. Mitä tällaisesta moraalista on sanottava? Se on surkeaa moraalia se.
Kun on haettu täällä syitä ja PBhmikkeitä noille
Ed. A h m a v a a r a: (Vasemmalta: Haukkuu kansan kaikkein huonoimmille aineksille, joita
nyt oikein!). Suomen eduskunta on aivan vasta valitettavasti kaikissa sivistyskansoissakin on, .ia
julistanut Suomen itsenäiseksi tasavallaksi ja niitten tekoja koetettu tällä tavalla lieventää ja
tämä päätös on tietysti otettu suurella ri·emulla pehmitellä, niin minäkin aivan lyhyesti vi·ittaiva.staan kaikkialla maassa ja se olisi otettu vielä- sin muutamiin ilmiöi'hin, joista nämä teot saavat
kin suuremmalla riemulla, jos teot ja tositoimet selityksensä.
Jo pitemmän aikaa on meidän maassamme ol·eduskunnan puolelta myös olisivat osoittaneet, että
se todella pyrkii tähän suuren päämäärään. Mutta lut etupäässä niiden taholta - minä en sano,
kun seuraa eduskunnan keskusteluja, olipa kysy- ettei muultakin taholta sitä ole kuulunut - jotka
mys minkälaisen järjestysvallan kokoonsaami- sanovat tässä maassa muka kansanvaltaa ajavansa,
sesta tahansa ulkonaista ja sisäistä vihollista vas- yleinen lakien ja oikeusjärjestyksen halveksimitaan, niin silloin t.oiset liitelevät pilvissä ja hake- nen. Näitä hyveitä on pilkattu, ne on tehty usein
vat hyviä hengettäriä, joiden nojalla kansa muka naurun alaisiksi kansanjoukoissa. Lain kunnioikyllä tul.ee toimeen ilman mitään aseellista tur- tusta ja lainkuuliaisuutta on pidetty jo aivan
vaa. Ja kun nämä sa.mat heDJkilöt samassa hBn-~ joutavana. Tällä tavalla on kylvetty sellainen
genvedossa sanovat olevansa realipolitikkoja, niin anarkia, mitä nyt saamme nähdä. Sillä niin plan
tuntuu jo melk€in naurettavalta. Toiset .taas kat- kuin joku kansa luopuu lainkunnioituksesta, kun

Det innebär också ett groft vanställa.nde a.f de
verkliga förhållandena, då man, såsom här från
fl.era håll skett, vill göra troligt, att här är fråga
om någon kamp m o t eller f ö r arbetarena och
deras intressen. Arbetarena behöfva lika väl som
andra samhällsrnedlemmar en sarnhällsordning.
Åfven de behöfva en regering, sorn häfdar rättsordningen helgd och sorn ick·e böjer sig för terroristiska utpressningsförsök. En regering, sorn
skuU.e beträda en dylik väg, s.kulle förlora all
auktoritet inorn sarnhället.
I spetsen för Finlands nuvarande regering står
den man, sorn under tsarväldets mörkaste tid stod
klippfast genternot det våld, det förtryck och den
moraliska ruttenhet, sorn då reste sig upp mot
Firrlands folk och som drog den monarkiska
principen i smutsen. Det gäller för samrna man
och hans regering att nu liksom då hä:fda oförgängliga grundsatser, att stå modig och fast gentemot tyranniet och t·errorn ne d i f r å n, från moraliskt förvildade hopar, hvilka begagnande sig af
fosterlandets försvarslösa siällning och med stöd
af en främmande odisciplinerad soldatesk, medels
de mest förkastliga medel söka genomdrifva sina
cgoistiska planer och afsikter oeh som sålunda
i sin tur nedsmutsa såväl socialismens som demokratins fana. En ·eftergifven,het nu vore icke
mindre förkastlig än den var då, och den regering,
som köpte en tillfäl1ig fred och .ett skenbart lugn
med uppoffrande af grundsats·er, utan hvilka ett
ordnadt sam!hälle icke kan finnas, skulle förlora
all aktning bland samhällets såväl ordningsälskande som ordningen öfverträ.dande skaror. I
den förvig.sningen, att f. d. prokurator Svinhufvuds regering icke skall beträda en sådan väg,
förenar jag mig med dem, som yrka en enkel
öfwrgång till dagordningen.

1
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se luopuu siitä, mitä kansa·n oikeusjärjest;ys ja
laki vaatii, niin on seuraus anarKia. ·Ei ~.;;iinä
löydy mitään väliast,etta. (Vasemmalta: Miksi se
luopuu?) Se on juuri tämä lain halveksuminen
ja -polkeminen, jota on vuosikausia saarnattu, joka
on n;yt hedelmäni>ä kantanut. (Vasemmalta: Miksi
niitä poljetaan?) Tuulta on kylvetty ja myrskyä
saadaan nyt niittää. Minä myönnän, että ed.
W alppaalla on syytä ehkä enemmän, kuin kellään
muulla täällä eduskunnassa tässä asiassa olla levoton. Mutta minä en tahdo kuitenkaan nyt tässä
ruveta syyttelemään sitä, €ttä työväenjärjestöt
suorastaan olisivat Turussa sen enempää, kuin
muuallaka.an kehoittaneet ryöstöön, mutta niiden
johtajain toiminta yleensä on johtanut siihen.
Tuon muutamia esimerkmejä juuri tästä. Täällä
on sanottu, mihinkä asti tällä tiellä järjestynyt
työväki Turussa on mennyt ja mitä se on sallinut
tehtävän. Tämä juuri osoittaa, ettei ole enää paljon ra.iaa siihen, että toinen ryhtyy ryöstöihin,
sillä tässä mllitussa -i'lmenee jo anarkiaa, lain
polkeminen ja. laillisen yhtei-skuntajärjestyksen
rikkominen. Täällä ovat sosia,lidemokraattiset
puhujat myöntäneet, ·että Turun kuvernöörin ja
poliisimestarin vangitseminen on tapahtunut työväenjärjestön päätöksen ja harkinoon mukaan,
ja on sanottu, että niitä ei missään tapaubessa
vapauteta, €nnenkuin kaikkiin vaatimuksiin on
suostuttu. Laiton vangitseminen yksityistä kansalaista kohtaan on jo törkeätä ja aina moitittavaa,
ja kun tsaarivallan aikana harjoit-ettiin tämmöisiä
laittomia va.ngitsemisia, niin, kunniaksi olkoou,
vasemmistolehdetkin niitä tuomitsivat ankarasti.
Mutta nyt, kun vangitaan laillisia virkamiehiä,
jotka kansa on asettanut virkoihinsa lailli.;;;essa
järjestyksessä, ja piddään niitä vangittuina Yiikkoja .la kuukausia, niin onhan tämä jo niin törkeätä lain-rikkomista, että tämä lähentelee ja on
jo oikeastaan täydellistä anarkiaa. Mutta ei tämä
vielä riitä. On sanottu täällä myöskin, että työväki Turussa on ottanut poliisilaitoksen haltuunsa
eikä aio luovuttaa sitä laillisille hal-tijoille. Taaskin siis jul:Kea laiton teko, se on väkivaltaa yhteiskuntajärjestystä vastaan ja ana.rkiaa. Täällä on
tänä ·päivänä -ed. Härmä vakuuttanut. että työväki Turussa on täydellisesti hyväksynyt s-en ennen kuulumattoman rikoksen, että venäläiset,
muukalaiset sotamiehet tulivat ja ryöstivät oikeud-en edestä rosvouksista syytetyi-tä henkilöitä,
uhaten tuomareita hengen menettämisellä, .ios vähänkin yrittävät vastustaa. Onko tämä mitiiän
muuta, kuin anarkiaa? Ei tämä ole mitään lievempää, kuin sekään, että toinen ryöstää ihmisen omaisuutta. Ja tämä on sanottu tapahtun€en
Turun jä.rj·estyneen työväestön tahdosta (Ed.
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Härmä: En sanonut!) Niin on Härmä sanonut. On
surullista, että näin on tapahtunut, mutta totuus
on sanottava. Jos oman maan kansalainen t-ekisi
näin tärkeään rikokseen its•ensä syypääksi, että
oikeuden ed€Stä riistäisi syytetyn pois, ilman että
sitä saa tutkia ja tuomita, on se sangen raskas rikos. Mutta että muukalainen sotilasmahti tulee
ryöstämään ja se saa kiitokse.nsa suomalaiselta
järjestyneeltä työväestöltä, se on jotakin hämmästyttävää. On vedottu va.llankumouk&een .ra
täsiä haettu syytä ja -sanottu, ettei vallanlmmouksessa muuten voi ollakaan, mutta, hyvät ystävät,
ei suinkaan kenen'kään päätarkoituksena ja pyrkimyksenä ole vallankumous. Eihän se voi olla
muuta, kuin keino, jolla pyritään parempiin oloihin. Ei suinkaan meidän iänkail~en pidä ihaila
sitä, että on vallankumouksen aika. niinkuin on
useissa lausunnoissa sanottu. 1\IIeidän täytyy
päästä v-allankumouksesta laillisiin yhteiskuntaoloihin. Vallankumous on oikeutettu hyvin usein ja
se on ollut nytkin '()ikeutettu, mutta jos pysähdymme -siihen, emmekö pääse vallankumouksesta edemmäksi, niin •emme ole mitään voittaneet, vaan lmdotamme kaiken sen, mitä on vallankumouksessa
saavutettu, ja vielä kenties paljon -enemmän.
Vielä on sanottu, että Turun järjestynyt t~,ö
väestö ei ole luvannut väkivaltaa käyttää, kuin
vississä rajoitetussa määrässä ja järjestöjen käskystä, mutta ei yksityisen henkilön. Tämä taaskin todistaa sitä lain polkemista, mitä edellisetkin.
Mikä oikeus on jollakin kan.salaisryhmällä vähemmistönä eikä edes enemmistönä tarttua aseisiin laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan ja
omaa kansaansa vastaan? Ei sitä pyhitä sekään,
että työväenjä:rjestöt valtuuttavat tähän kat.alaan
tekoon. Se on yhtä tuomittavaa, kuin sekin, että
yksityinen tekee tätä. Se on kansan oikeutta ja,
kansanvaltaa vastaan tähdätty. Ja harjoitdtakoon sitä minkä järj-estön nimessä tahansa, on sö
tuomittava ja v~elä ankarammin tuomittava, että
se on oikein järjestetty, oikein tarkoituksellisesti
kansaa vastaan tähdätty. (Vasemmalta: On sotakin järjestetty.) Sota. on toista, se on kansainvälistä taistelua, mutta ei suinkaan sotakaan o1e
ihailtavaa, en luulisi vasemmiston.kaan sitä ihailevan. Kun vielä tähän lisään, että eräJS, en
tiedä hänen titt-eliään, titulus Lundberg, joka
näkyy olevan johtomiehiä näissä punakaartien toimissa. Turussa, on sanonut, että kyllä järjestynyttä työväkeäkin on ottanut ryöstöihin osaa.
mutta hän selitti niidBn motiivina, etteivät ue
olleet ryöstäneet saadakseen tavaraa, vaan saadakseen vaatimuksensa perille. On tämäkin kaunis keino: ryöstetään toisen omaisuutta, jotta toinen olisi pakot-ettu taipumaan mihinkä tahansa.
SS
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Tuo herra Lunc:1berg kuuluu kai järjestyneihin voi-ttamaan anarkistit ja murhamiehd. Meidän on
ja hän selittää tällaista. Kyllä tämä on jotain annettava hallitusvallalle niin voimallinen järjestodella surkuteltavaa. On viitattu siihfon, että tyskunta, että se pystyy tuka'huttamaan tällai:set
tässä on provokatsioonia ja mustia voimia. ,Ja surulliset ilmiöt, joista nyt on puhe. (Vasemmalta:
niitä on, siihen minäkin yhdyn. Sillä ei•;ät suin- Stolypinilla oli sellainen! Mutta se hävisi lokaan ne ole valkeat voimat, jotka tällai::;ta har- pulla! Puhemies koputtaa.) Minä katson puojoittavat, enkä usko työväestöstä niin pahaa, että lestani, että hallituksen velvollisuuson-ja minä
se olisi sellaisiin toimiin ryhtynyt, ellei sitä olisi olen vakuutettu, että samaa mielipidettä on suurin
eksytetty. Se on va.lmistettu !työvåleln [eiris'sä osa Suomen kansasta, olen sen matkoillakin kulvalheellisilla uskotteluilla, kuinka sitä muka uha- kiessani kuullut - kansalla on se vaatimus, että
taan muiden kansalaisten puolesta. Uskon, että hallituksen ja ·eduskunnan pitää ;yksissä toimin
tässä on musta käsi idästäkin mukana. Kaikki saada tähän maahan niin luja järjest;ysvalta, 'että
ne surkeat tapahtumat, mitä venäläisen sotaväen tällaiset surkuteltavat ilmiöt loppuvat, - .ia minä
puolelta on tapahtunut täällä, osoittavat, ettei uskon, että nykyinen hallitus käyttää kaiken voisiellä ole provokaattoreista puutetta. Siellä ovat (mansa luodakseen tällaisen järjestysvallan. Toivarmaankin mustasoinialaiset mukana, samat, voisin, että ·eduskunta antaisi siihen tarvittavat
jotka tsaarivallan aikana koettivat . eksyttää, varat, olkootpa. ne vaikka suuriakin, sillä kysysurkea kyllä, kansanjoukkoja tämmöisiin tekoi- mys on niin suurista eduista .ia arvoist-a, että siinä
hin. Se on minun uskoni, että .nuo samat voimat ei auta kitsaileminen. ·Toivoisin, että 'eduskunmyös liikkuvat täällä. Ja sitä enemmän pitäisi. nassa heitetään pois kevyet ivat ja vastustuksenjärjestyneen työvii.len ryhtyä näitä mustia, pimeitä teko, kun on kysymys järjestysvallan voimaanV6imia ja murhatekoja vastaan. (Vasemmalta: saattamisesta, 'sillä nämä viimeiset päivät, joita
va:semmistonkin puolelta on surkuteltu, ovat osoitNiitähän he vastustavat!)
On sanottu, että porvarit eivät tahdo rauhaa, taneet, että me olemme velvolliset kehoittamaan
ne muka tahtovat jatkaa tätä. No on sekin us- hallitusta luomaa.n mahdollisimman lujan .iärj·eskottavaa, että porvarit niin vähän välittävät omai- tysvallan, niin että se kykenee pitämään järjessuude-Staan ja hengestään, että antaisivat- jatku- tyksen täällä pystyssä. (Va,semmalta: llarjoittavasti ryöstää ja murhata. Hyvät ystävät, älkää maan porvaripolitiikkaa.)
ny:t tällaista tuoko täällä esille. Sillä se -ei mahdu
pimeimpäinkäin kansalaist-en päähän tuollainen
Ed. M i k k o l a: En minä aikonut tässä a.siassa
uskottelu. Se on vain sangen huono puolustus, enää käyttää puheenvuoroa, koska viime kerralla
joka pilaa kolw teidän asia.nne, ei'kä teillä ole sanoin jo sen, mitä minulla on siitä sanottavaa, ja.
parempaa puolustusta. On puhuttu paljon har- lisäksi siitä syystä, että minä en odottanut, että
vainvallasta, ja kun tässä maassa koetetaan saada puheellani voisin vähimmälläkään tavalla vaivoimaan järjestetty hallitus, rriin vasemmiston ta- kuttaa ainakaan vasemmistoon tai sen kantaan
holta väitetään, kuinka harvoille tahdotaan jättää asiassa. (Vasemmalta: Mi-täs valehtelee niin palvalta j. n. e. Tahtoisin tästä harvainvallasta jon!) Mutta minun täytyy siitä huolimatta pyypäästä P<;>is sitäkin enemmän, kun harvainvalta tää puheenvuoroa oikaistakseni niitä lukuisia vääon kaikkein huonompain kansanainesten kädessä, riä esityksiä, joita Turun kaupungista kotoisin
niinkuin se nyt on joutunut. Tämä on pa)hinta oleva ed. Härmä toi esille, kun oli kysymys Tuharvainvaltaa, kun sitä harjoittaa musta sakki, rusta ja Turun nykyisten olojen syistä. Yhtenä
joka on pi-eni, kuin pisam mel'eSsä Suomen kan- syynä mainitsi ed. Härmä sen, että Turussa työsaan nähden; siitä huolimatta se harjoittaa terro- väen palkat yleensä ovat sellaisia nälkäpalkkoja,
ria kansaa vastaan. Tästä kaikkien surkeimmasta että se on saattanut työväeDJ epätoivoon. Minä
harvainvallasta on meidän päästävä irti keinolla luulen, ~että ed. Härmä' tässä suhteessa erehtyy.
millä taha,nsa, sillä muuten me hukumme. (Va- Sillä kaupungin elintasoon verraten, sen suhteessa
semmalta: Turun valtuustosta myöskin.) On sa- elintarpeisiin minä luulen, että Turku työväen
nottu, ettei hallituksen puolelta ol-e tehty mitään. palkkoihin nähden kykenee kilpailemaan minkä
Minä yhdyn tähän, vaikka toisessa. tarkoituksessa. muun paikkakunnan kanssa tahansa. Se siis ei' voi
Se on juuri valitettavaa, että meidän hallituksel- olla varsinaisena syynä siihen, mitä nyt Turussa
lamme vi-elä tähän asti ei ole ollut keinoja, millä on tapahtunut. Ed. Härmä mainitsi myöskin, että
ehkäistä tä,llai:sia vallattomuuksia. Mutta ~edus valtuusto on Turussa päättänyt kaupungin työkunnan velvollisuus on hallitukselle antaa keiMt, väen pitää ·alhajsemmalt.a palkalla, kuin mit-ä ne
millä se saa tässä maassa kansanvallan turvatuksi saavat tehtaissa. ja yksityist1:m töissä. Tämäkään
.ia kans~nvallan myös jatkumaan tässä maassa .ia tieto ei pidä paikkaansa, sillä kaupungin varsinai-
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sella työväellä on aina.kin yhtä suuret palkat, kuin
yksityisten työnantajienkin työväellä. Mutta se
on totta, että valtuusto myönsi niille työläisille,
jotka ovat •pakotettuja käyttämään kaupungin
hätäa.putöitä, joihin kaupungin täytyy antaa sellaisia töitä, jotka ·eivät ole tuottavia, näistä töista
maksaa jonkun verran alhaisemman palkan, kuin
vakinaiseHe työväelle tai yksityisten töistä maksetaan, mutta kuitenkin niin riittävän, että kohtuudella pitäisi työläisperheitt,en myöskin noilla
hätäapupalkoilla tulla toimeen. Minä pyydän
tämän lisäksi ma.inita vielä, että Turun kaupunki
on uhrannut juuri hätäwputöihin nyt kulumassa
olevan vuoden kuluessa vermttain suuria summia.
~e lueta·an sadoissatuhansissa ja luultavasti, en. nenkuin ensi talvi on lopussa, nousevat ne useihin
miljooniin, sillä niin on työväki ahkerasti käyttänyt tätä tilaisuutta, että niissäkin paikoissa., missä
työtä olisi ollut saatavissa, työläiset. ovat lä,ht.eneet
Yakinaisista paikoista pois ja käyttäneet hyväkseen kaupungin hätäaputöitä. Sitten rpuhui ed. Här~
mä, että porvarillinen sanomal·ehdistö on käyttän;d kiihoitusta ja tämän kiihoituksen aiheuttamaa
osaltaan myöskin olisi se kuohunta, mikä Turussa
nyt val·litsee. Tämän väitteen vääryYiS on milloin
tahansa todistettavissa, sillä lukekoon ken tahansa
:porvarillisia lehtiä, niin sellaista yllytystä ja kiihoitusta ne eivät sieltä löydä. Sen sijaan on asianlaita aivan toinen, mikä;li tulee ~aupungissa ilme.styvään sosialid·emokraa.ttiseen 1lehteen ,Sosialistiin" ja siellä myöskin laajalti ruotsalaisiin piireihin levinneeseen ,Arbetet" -lehteen. Varsinkin
siit-ä asti, kun nämä uskalsivat jota.kin puhua sillä viime maaliskuuhun asti ne noudattivat kaikkein tarkimmalla huolella kaikkein äärimmilleenkin meneviä sortovallan määräyksiä, eivätkä uskaJtaneet sanoa mi·tään, eivät ed·es senkään verran,
kuin porvarilliset lehdet puhuiv81t - käyttivät
nämä lehdet kaikkia mahdollisia tilaisuuksia ja
erityisesti juuri elintarvepulaa hyväkseen kiihoittaakseen lukijakuntaansa niin suureen tyytymättömyyteen, kuin suinkin, kaikkia, oloja ja kaikkea
järjestystä sekä kaikkia virasto.ia vastaan kaupun_g-issa. Siitä ovat todistuksina näiden lehtien omat
palstat, joihin minulla tällä kertaa ei ole tilaisuutta tietysti muuta kuin viitata. Sitten mainitsi ed. Härmä, että Turun kaupungin valtuusto,
silloin kun viime kevännä valtuusto oli vangittuna ja piiriiettynä ja useita vuorokausia pid·ettiin
vankina, kun sen johdosta sitten lopulta tu:li sovinto, silloin muka annettuja :lupauLia valtuuston paikkojen myöhemmäs·tä täyttämisest-ä ei ollut
porvarillisten puolelta täyt.etty. Mutta sekään
väite ei ole totta, siNä sopimuksessa sanottiin nimenomaan, että. sosialistit saavat paikkoja, mikä1i
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niitä tulee avonaisiksi ja. kaksi paikkaa tulikin
silloin avoimiksi. Nämä tarjottiin mollemm~t,
mutta. työväestö ei huolinut niistä. Nyt j-oulukuun vaaleissa tarj-ottiin kaikki a.vona.isiksi tulleet,
paitsi varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan paika.t, mutta työväestö kieltäytyi niitäkin ·ottamasta
vastaan. Kun ·kunnallislaki oli edelleen voimassa.
ei suinkaan va-ltuuston vallassa ollut antaa enem~
män paikkoja, kuin niitä oli vapa.ina. (VasemmaHa: Olisitte eronneet jarruttamasta!) Sitten on
ed. Härmä myös aivan väärin kertonut sen kuuluisan voijupakan .ia sitä seumnneen oikeudenkäynnin. Asia oli sillä tavalla, että samana hetkenä, kun voiryöstöjä alkuunpantiin täällä Helsin~ssä, samana :k,eUonlyömänä kokoontui Turussa elintarvelautakuntaan suuri määrä kaupungin työläisnaisia ja vaati voita ja sokeria. Nämä
naiset, joihin sitten myöhemmin liittyi muutakin
väestöä, saattoi 'Turun anarkistihommista tunnettu
herra Hyrskymurto sitten työväentalolle ja siellä
tehtiin päätökset ja vaatimukset, mutta sillä kertaa ei vielä .päätetty tehdä ryästöjä, vaan .idku
'Päivä myöhemmin kokoontui sama joukko, lisättynä Raunistulan, Nummenmäen ja muitten esikaupunkien väestöllä, joka piti kaupungin torilla suuren kokouksen, jos:sa kaupungin poliisikomitean yksi jäsen, talonomistaja HeHsten, sosialisti, oli sihteerinä. Se torikokous päätti ruveta
ensin tutkimaan elintarvevarastoj•a ja sen pä-ätöksen jatkona oli sitten, että kaupungin ja. Valion
huostassa olevat vaUion voit päätettiin ensinjakaa
alemmasta hinna•sta, kuin mitä rajahinta oli, mutta
sitten katsottiin edullisemmaksi, että ne on paras
jakaa ilm!Useksi ja kaikille, jotka silloin tulivat,
täytettiin, kelle helmat, kelle 'liiMt, kelle perunakassit. voita niin pa1ljon, kuin suinkin voivat korjata ja kulett.aa mukanaan, mfkäli se ei kuumassa
päivänpaisteessa sattunut ·sulamaan. Näin tapahtui tämä kansanvaltainen ryöstetyn voin jako.
(Vasemmalta: Mikä surkea kuva nälästä!)
Ei se ollut nälkä, joka sii·hen vaikutti, sillä suurimman osan nämä voinryöstäjät myivät 15 markasta kilon taas ·porvareille.
(Vasemmalta:
Porvarit nimittäin jäiOstaakseen silakoita!)
vät kokonaan ilman voita ja täytyi päinvastoin
heidän ostaa silakoita, kun kaikki voi ryös·wttiin.
(Vasemmalta melua.) Kun tämä voinryöstö oli
tapahtunut julkisen ·ko'kouksen. päätöksen :nojalla,
ja se ali oHut valtion ja elintarvelautakunnan voita, .ioka ryöstettiin ilmaiseksi ja. jaettiin kelqe sattni, etupäässä esikaupun'kien asukkaille, niin oli
kaupungin järjestyslaitdksen pakko ryhtyä tutkimaan asiaa ja tutkittiin:kin kaikkia niitä hen·kilöitä, jot.ka. poliisi tunsi tai sai tietoonsa, siHä seurauksella, että toiset van~Pttiin, toiset vangitse-

690

Tors~aina

20 p. joulukuuta.

mattomina kutsutt.iin teoistaan vastaamaan oikeutef)n. Tutkinno;;:sa havait.tiin, että näitten joukossa
oli suuri osa entisiä rangaistusvankeja, ehdo11iseen vapaut.een laskeituja vankeja, mutta myös
suuri joukko sdlai:s1a, joitten ta,s'lmssa oli Turun
työväenyhdistyksen jäsenkortit. Ja näitten vangittujen ja oikeuteen kutsuiitujen asiaa raastuvanoikeus tutki pari eri kertaa tai ehkä kolmekin.
Mutta se, että ne olisiva·t kuukausimääriä olleet
tutkintovankeud~ssa, se on myös luettava herra
Härmän väärien tietojen joukkoon. (VasemmaHa:
Ei se ·ole väärä!) Mutta kun asia oli kypsynyt
päätökselle, hyökkäsi jou1kko asestettuja merisotilaita oi:keuden istuntohuoneeseen, vapautti s·iellä
nämä vangitut, ryösti oikeuden ja yleisen syyttäjän asiakirjat ja suuren työläisjoukon s·aattamana
riemukulussa nämä vapautetut sitten kuletettiin
työväen talolle. (Vasemmalta: Niin se oli lehdissä!) Ja mm se oli todellisuudessakin!
Ed. Härmän väite, että olisi tilaisuudessa
ollut juopuneita 1poliisimiBhiä vartioimassa, on
niin perätön tieto, kuin joku tieto konsanaan
perätön voi olla. Ed. Härmä mainitsi myös, että
järjestyneel'lä työväe>'töllä ei saa olla mitä.än tekemistä ryöstöjen ja muitten vä&ivaHantekojen
kanssa. Sitä minä;kin tahtoisin· aivan kernaasti
uskoa ja toivoa, että asia niin olisi. mutta. ikävä
kyllä täytyy minun mainita muutamia esimerkkejä
. jotka osoittavat, että asia todellisuudessa ·tällä kertaa nyt on päinvastoin. On huomattava nimittäin,
että herra Lundberg, Turun n. s. miEisin eli oikeastaan punakaartin päällikkö, on sosialidemokraattisen ,Arbetet" -lehden taloudenhoitaja ja miEisi]'läällikkönä on kai vastuussa yhdessä Turun
työväendärj€Stöjen ka.nssa aina:kin siitä laittomasta
teosta, joka sisältyy kuvernöörin ja poliisimestarin laittomaa.n vaiigits-emiseen ja. niiden laittomrusti ja syyttömäst~ .io toista 'kuukautta vankeina
pitämiseen. (V a.semmalta: Onko hän ryöstänyt
myös?) 'l'ulemme siihen pian. Minä en tiedä, onko
herra Lundberg ollut mukana eräällä retkellä tämän viikon alussa, jossa harjoitettiin tätä nyttemmin joka. yö tavllllliseksi tullutta tointa, ryöSJtää
kaupungin kaduilla, ja jossa tätä ryöstöä koettivat estä!ä eräät suojeluskuntaan kuu<luvat jäsenet,
kuitenkaan siinä onnistumatta. Mutta silloin, kun
nämä suojeluskunnan jäsenet olivat pahamassa
saapui poliisi!lluto ja sanomalehdissä ainakin oli
kerrottuna, että autossa oli mukana herra Lund·
berg ja he vangitsivat nämä miehet ja pahoinpitelivät heitä veriin asti vangittaessa ja poliisivanki'laa.:a 'ku-l,j.etettaessa, jonka jälkeen luovuttivat ne,
kuten a.inakin sanomaJlehdissä on ma.inåttu, venä,]äisen sotaväen huostaan. Se ei ole S'UOranaiJSta
ryöstöihiJl os.aaotta.mista. }futta. ryöstöihin osaa-

ottami:sta sen sijaan on se, mitä toissapäivänä tapahtui Turussa leipuri ja kauppias Elloren myymälää ryöstettäessä, Uudenmaan kadulla. Sinne
oli huligaanijoukko kokoontunut ja a.lkanut r;yö;;tötyönsä. :lYiutta sinne oli myöskin tullut Ilarikolmekymmentä suojeluskunta.laista .estämään tätä
ryöstöä. Nämä suojelluskunta:laiset 01livat as€Stetut browningeilla ja laukasivat yht.eislaukauk&en
ilmaan, joruka jälkeen kivääreillä as·estetut huligaanit, pelkureina, kuten tavallisesti, hajaantuivat.
.1\{utta nämä menivät ilmoittamaan ,lakossa" olevall'e miliisille asiasta, sillä seurauksella, e.U.ä poliisiauto, asesiettuja miliisimiehiä mukana, saa.pui
paikalle ja rupesi ampumaan, ei ryöstäjiä, vaan
suoj-eluskuntmlarsia, jotka olivat !lljaneet ryöstäjät
pakosaUe. Suojeluskunta,Jaiset asettuivat ketju'hi
kadulle ja ampuivat browningeillaan niin paljon,
että poliisiauton - en tiedä oliko herra Lundberg
siinä mukana - täytyi lähteä pakosalle. Mutta
se ei sopinut polii,siva•llan arvoon, että se näin joutui tappiolle, ja. se mmi ja ha:ki venäläistä wtaväkeä apuun ja venäläinen sotaviiiki taas vuorostaan karkoitti suojeluskuntalaiset.
Tänä i'ltana soit-ettiin minulle Turusta - luotettava henkilö sen teki, mutta on hän voinut tietysti erehtyäkin -että tänään siellä ova·t alkaneet
vanhaan ·totuttuun tapaa.n ryöstöt uudelleen ja
että klo 11 ajoissa ~Halla ensiksi saa.pui ~Standard
n~misen hotellin edustalle poliisia.uto, siinä kuuTaruiskuja ja joukko milliisimiehiä mukana, jotka
rupesivat ampumaan hotellia., ja sen jälkeen meni
joukko toimittamaan muka elinta.rpeiden tar'ka.s·tusta. Kun tämä tarkastustyö oli toimitettu, siirtyivät he :lähellä olevaan Korkeala-veljesten leipomolii>kkeeseen ja poliisiauton kuularuilskuineen
ollessa portin edessä meni 60 mi1liisimiestä, muutamia merisotilaita ja huligaaneja 'läpi koko 'liikkeen, tehden siellä puhdasta jälkeä. Minä tahtoisin kysyä vielä, eikö tämä ole osanottoa ryöstöön;
ja onko tämmöinen järjestysvaHa paikrullaan ;ia
onko tämmöisellä järjestysvalla!lla valtaa tulla
vaatimaan senaatilta palkkaa järjestyksen ;dläpidosta?
Muuten senaatt-ori1 Setälä jo mainitsi sen, jota
minä aioin tuoda esille, nimittäin kysymyk&e·n
lakosta ja missä lakko on oikeutettu. Minä rohkenisin olla sitä mieltä ja toivon, että sosialidenwkraatitkin sen hyväksyisivät ja koettaisivat saada
sitä yleisesti tullJlustetuksi periaatteeksi, nimittäin, että sellaisissa asioissa, kun on kysym;yksessä hengen ja omaisuuden turvaaminen, lähimmäisen auttamiruen, silloin kun siVd. oikeudettomasti loukataan tai kun on kysymys ·tulipalon torjumis€Sta tai muusta sellaisesta yhteis·kunnaU.isesta vaarasta~ joka kohtaa lä!himäistä, niin sil-
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loin ei ole oikeutta tehdä la.kkoa. Viime kevännä tajaa, jotka ovat suoraan ja. ~elvään ·sanoneet ajatapahtui Turussa palomiehistön lakko. Ja niin' tuksensa ja suoraan tuominneet ne rosv·oteot, 'laitpian kun miehistö oli ryhtynyt lakkoon, syntyi tomuudet ja anarkian, joita tässä maassa on tauseita tulipaloja eri osissa kaupunkia ja vääriä pa.htunut ja Turussa erityisesti. Kaikkien toishäly;yi;yksiä tuontuostakin, ja missä tulipalo syn- ten nuotti sitävastoin on ol'lut sitä tavaHista: oltyi, osoi·tti myöhemmin tapahtunut tutkimus, että laan paheksuvinaan a~siaa, mutta tehdään se selne kaikki oli'Vat murhapoltt·oja; ei saatu selville laisessa muodossa., että ainakin oman puolueen
kutka olivat nämä toimeenpinneet, mutta kaikissa jäsenet tulevat siihen käsitykseen, että se on seltapauksissa todettiin, että ne olivat murhapolttoja, laista ·paheksumista, josta kansan keskuudessa
jotka tapahtuivat seuraavana yönä heti .sen jäl- sanotaan, ,vi·e sinä, minä vikisen, ole vievinäs
keen, kun palomiehistö oli julistanut lakon. Nyt väkisin". (Vasemmalta: Häpeä!) En, sillä. se on
kun tämä n. s. järjestysvalta Turussa, herra Lund- minun varma vakaumukseni, sen käsityksen minä
bergin miliisi tai .punakaarti tai mikä se nyt lie- olen saanut ja sen käisityksen täytyy myöskin olla
nee, kun se oli julistanut lakon alkavaksi klo 1;2 10 oikean, koska varsinkin ed. Välisailmen ja. osabi
illalla ja julistanut sen jo päivälehdissä, kokoon- Huota.rin lausunnot sekä asiaUisuudessa että näituivat esikaupunlki-en ja kaupungin huiigaanit den syiden ymmä.rt.ämisessä, olematta mitään porkäytiälmään tilaisuutta hyväkseen ja alkoivat varillitSia puheita, 'kuitenkin n:Uin jyrkästi sekä säryöstöt ja sillä tavoin se alkoi. Miliisi oli olevi- vyltään että sisällöltään erosivat muiden sosianaan lakossa, mutta se ei ollut lakossa silloin, kun list~en puheista. (Huutoja eduskunnassa. Puhese ryhtyi tämän ryöstäjäjoukon tarkoituksia edits- mies koputtaa. Puhemies: Ed. Räuninen-Walpas
tääikseen vangitsemaan rauhallisia, syyttömiä, ei ole sa.a.ll!Ut puheenvuoroa. Ed. Eloranta: Minä
r:vöstöön osaaottamattornia kansalaisia ja. suojelus- pyysin kummink·in.)
k'Untalaisia.
Täällä on huomautettu myöskin siitä, että olot
Ed. W i i k: J ag begärde ordet för att konstakyllä tulevat ·paremmi'ksi, kunhan S'aadaan uusi tera ett par fakta. Elli mängd händels<er, som här
järjestyslaki, ja tässäkin on aivan väärin ta.hdottu blifvit omnämnda, ha. blifvit belysta. på helt
syy, ettei sitä nyt jo saatu, pa.nna porvarien nis- olika sätt från olika håil, icke blott sålunda, att
koille. Tietysti.. (Vasemmalta: Mi:ksi se seisoo olika åsikter i princip uttala:ts, utan också att
suuressa valiokunnassa?) Lakiva'liokunnan sosia- olika uppgift.er i sak ha meddelats. Detta visar
lidemokraattiset jäsenet voivat vakuuttaa sen, että enEgt min tanke, aM här förefinna.o; saker, som
porvarilliset jäsenet eivät suinkaan sitä lakia ole mer äu väl behöfva en opartisk undersökning. valiokunlllassa jarruttaneet, vaan kaikella kiireellä För det andra: De.t ha.r blifvit konstateradt, att
koettaneet saada. sitä valmi~ksi ja va.lmistuikin se under de excesser, som för ett par nätter sedan
niin pian, että se olisi saatu tällä istuntokaudella försiggin.go i Åbo, aflossades ett mycket stort
loppuun käsitellJ(ksi eduskunnassa, jos .ni.mi.ttäin antal .skott ur coltpistoler, och vid något tilled. Gylling ei olisi· toimittanut suureen valiokun- fälle, då personer, Wlhörande den borgerliga
taan tämän lain edelle kiireellisenä lakiehdotusta skyddskåren, blefvo häktade, befunnos de innetUJlojen ilmoitusvelvollisuudesta. Suuressa valio- hafva dylika pistoler. Några coltpistoler finnas
kunnassa minä tein nimenomai,sen huomautuksen, icke i milisens eUer röda, gardets händer, icke
että tämä jäJrjesiyslaki pitäisi saada välttämät- heller den ryska. militären innehar sådana.. Men
tömästi edelle tätä tu•lojen ilmoitusvelvollitsuutta, tidiga.re, då ett antal skyddskårister Hllfångamutta siihen ilmoitti puheenjohtaja, että se on togos i Loimaa, befunnos de innehafva dylika.
mahdotonta, koska i'lmoirtusv,elvollisuuslaki on ju- Vidare: Häromdagen utfärdades af mi,litär-en i
list.ettu kiireelliseksi, ja nyt tapahtuu, että yhtä Åbo ett påbud, a.tt ingen matros finge röra sig
vä:hän laki ilmoitusvelvollisuudesta, kuin laki jär- på gatorna efter kl. 9 om kvällent utan att vara
jestyksen pidosta kaupungeissa ehtii ennen joulua, försedd med ett särskildt tillstånd. En person,
siis uudeksivuodeksi valmistua. (Vas-emmalta: iförd matrosuniform, blef häktad, emedan han
Kenen syy?) Yhtenä syynä tait-aa oUa se, että utan sådant till.stånd an,träffades på gatan efter
tulojen ilmoittamisl<aki oli ruiin va.illinainen, että kl. 9. Denne man befanns icke kunna. ett ord
siitä korjaamallakaan ei tahdo saiida kunnon ka- ryska., men talade däremot finska. Han skickades
lua. (Vasemmalta.: KOBtatte estää sitä valmisrtu- -till Helsingfors för undersökning, och det bemast.a.)
. fanns, att han hade tillhört härvarande borgerliga
·Minun täytyy vielä, ennenkuin lopetan, ilokseni skyddskår, blifvit häktad under storstrejken och
myöskin merkitä se tosiasia, että va&emmistossa frigifvits efter det han undertecknat en förbinon kumminkin tä.nä iltana esiintynyt ka:ksi edus- delse att icke vida.re tillhöra. en sådan kår.
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Dessa fakta synas mig styrka det påstående ja.g
gjorde, att här föreligga omständigheter, som i
hög grad tarfva en opartisk undersökning, och
· ja.g understöder förty det förslag, som i sådant
syfte blifvit framlagdt. Ja,g vågar till och med
hoppas, att detta försla.g enhälligt shll bli god- ·
kändt, ty ingen vill väJl g€nom att motsätta sig
detsammw draga öfver sig risken att bli ansedd
såsom en, den där fruktar sanningen.
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kunnan ja yleensä koko tämän maan yhteiskun-talaitoksen enemmän kansanvaltaistuttamista, kuin
mitä se vielä tällä hetkellä on.
Minä en tahdo viipyä pitemmältä näissä asioissa~. Tahdon vain tuoda esiin vielä erään seikan.
nimittäin sen, olisiko hallituks.elle ollut mahd-o~
touta, jos s~llä todella olisi ollut hyvää tahtoa,
saada asiat .iärjestet;)liksi niin, että nämä levottomuudet, jotka. siellä ovat tapahtuneet, olisiva.t
tulleet estetyiksi. Minä olen tämän viime vuoroEd. T o k o i: Minä en tahdo tässä asiassa olla kauden aikana; koettanut saada syntymään .wvitmonisanainen. Pyydän vain saada lausua sen telua hallituksen ja Turun työväenjärjestön väkäJsityksen, että tämä Turku näyttää tulevan kai- lillä .ia olen saanut nä:issä yrityksissäu-i tietää
kill-e harllituksille sellaiseksi murheenlaaksoksi, ainakin ne perussyyt, .ioissa. erimielisyydet ovat.
joka. tuottaa. hyvin paljon vaivaa. Viime kesänä, Tärkein perussyy, tärkein: erimielisyys .ia tärkein
niinkuin muistetaan, silloiselle hallitukselle myös riidan(l.rihe on kuitenkin sitä laatua, että ymmärTurku tuotti aika pa.ljon vaivaa ja vastusta. tääkseni sen poistamin,en ei olisi ollut hallitukKuitenkin me onnistuimme silloin; hyvällä tah- selle mahdoton, jos todella olisi ollut hyvää tahdolla jär.iestämääJn asiat siten, että silloinen suur- toa. Tämä lakko ei olisi syntyn\Yt, jos työväestölle
lakko saatiin lopetetuksi ja vangitut valtuuston olisi taattu se. mitä tässä maassa jo yhdeksäs3ä
jäsenet va1pautetuiksi yösydännä .siitä vankeu- kaupungissa työväestölle on taattu, nimittäin se,
desta, jossa he olivat olleet .io pari kolme päivää. että heillä on enemmistö .siinä .iär.iestyslauta;kunTäällä senaattori Svinhufvud lausunnossaan na.ssa, joka huolehtii järjestyksenipidosta kaupunmainitsi, että hyvä järjestys on itsenäisyytemme gissa, ja että tämä järjestyslautakunta saa ottaa
välttämätön eht-o. Tä:mä senaattori Svinhufvudin ja eroittaa miehistön ja samalla, että tämän järlausunto ei ole mitään uutta, vaan olen minä sa- j-estyslautakunnan ehdotuksesta myös nimitehän
man aja,tuksen lausunut tältä samalta paikarlta järjestyspääillikkö. Tämä; on ollut Turun työväesjo ennemmin ja yhtä selvästi ja pyydän edelleen tön niitä vaatimuksia, joista se tinkimättömästi
myös sen lausunnon takana seisoa.. Minun mie- pitää kiinni. Muista kohdista olisi ymmärtääkseni
lestäni juuri hyvä järjestys on meidän olemassa- sovinto ollut mahdolliruen saada. Tähän ei kuiolomme välttämätön ehto. Olen myöskin lausunut tenkaa:n ole tahdottu suostua sen vuoksi, että se
sen käsityksen, että jollemme me voi pitää jär- loukkaisi ta:as hallituksen käsityksen mukaan
jestystä tässä maassa yllä, voi tulla vieras, joka toisten kansanluokkain oikeuksia .ia. näin ollen
pitää järjestystä .ia perii tästä ylläpid-osta. ehkä tulisi työv-äestö etuoikeutettuun asemaan muiden
Eian kalliin maksun. Siitäkin syystä Turussa ta.- luokkien rinnalla.. Kuitenkin työväki 'v-äittää,
pahtunoot epäjär.iestyks·et, vandalismi on- minun- että Turussa' työväki edustaa 60 prosenttia Turun
kin mielestäni ankarasti tuomittavat. Mutta se on kaupungin väestöstä, joten jo tällä perusteella
tuomittava toisastarkin syystä. Se on tuomittava työväestöllä pitäisi olla oikeus tähän järjestyssiitäJ syystä, että se on myöskin meidän työväen lautakunnan muodostamiseen. Toiseksi he sanovallankumousliikkeen pahin vihollinen. Vallan- vat, että kun he ottavat myös vastuull-een järjeskumouksen, voidakseen olla menestyksellinen ja tyksen ylläpidon ja he tahtovat olla vastuus~a
voidakseen saada. sil-le YJleisen kannatuksen ja kunnall-e siitä, että he järjestyks-estä pitävät huoltunnustuksen, täytyy myös kyetä turvaamaan ta, niin he ottavat silloin niin raskaa.n velvollisuuyksityisen omaisuuden ja yksityisen hengen ja tur- den niskoilleen, että senkin seikan pitäisi antaa oivallisuuden. Siihen ovat vallankumoukselliset kai- keuden muodostaa enemmistön. He eivät tahdo
kissa maissa pyrkineet ja siihen on myöskin Ve- antaa porvarist.olle enemmistöä järjestyslautakunna,]an vallankumouksellinen työväki pyrkinyt. nassa sen vuoksi että heitä on niin useasti ennen
Sen vuoksi ovat nämä väkivaltaisuudet ja tämä näissä kysymyksissä petetty .ia he ovat aina saavandalismi Turussa vielä kaksin kerroin masenta- neet katkerasti katua lyhyt.näköisyyt.tänsä ja sitä.
via. Merkillis.tä kui•tenkin on, että tä.mä vandalismi että ovat liian herkkäuskoisesti us:konoot porva·tulee ihan kuin tilattuna sellaiseen aikaan, jolloin riston lupauksiin, ja nyt tässä <tapauksessa. eivät
täällä meidän maa,ssamme yhä enemmän ja. enem- · aio antaa itseään vetää nenästä. Niinkuin tiedemän kasvaa vastustus ja kaikin keinoin pyritään tään, maaliskuun vaHankumouk.sen jälkeen .iärvastustamaan sitä työväen' vallankumouksellista .iestyslait.oksen ylläpito muodostettiin sille peruBliikettä. .ioka tarkoittaa tämän maam virkamies- teell-e, että annettiin jä.rje.styslautakunnille jär--
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jest.yben ylläpitö, joihin työväenjärjestöillä oli
oikeus valita vähintäin puolet edu.stadista. Tällä
tavalla muodostettiill' järjestyslaitos Turussa alkuaan sillä tavoin, -että siellä oli 4 työväen edustajaa. ja 3 porvariston . Tämä näytti mahdolliselta tulla toimeen tällä tavoin, vaikka työväestö
olikin enemmistönä. Järjestyslautakunta siellä
hävisi ja on uudestaan tahtonut pwlauttaa sille
kannalle, kuin maaliskuun vallankumouksen jälkoon .illl saada muodostetuksi siellä edelleen enemmistön. Olisiko hallituksella Qlllut mahdollisuutta
- epäilemättä olisi ainakin se voinut vaikuttaa
siihen, että Turun kaupungin valtuusto olisi
myöskin siihen suostunut. Mut.ta olen huomannut
ikäväkseni sen tosiasian, että hal'lituksella ei ole
ollut rohkeutta, eikä todellista haluakaan saada
tätä kysymystä tällä tavoin jär.iestety.ksi. Toiselta puolen siltä on puuttunut voimaa järjestää
tätä kysymystä toisella tavalla ja sen vuoksi tämä
kysymys on jäänyt rempalleen ja tulokset ovat
olleet surulHset, joita meidän kaikkien täytyy paheksua .ia joiden johdosta. meidän täytyy yksi
toisensa perästä nousta lausumaan mielipahansa
ja vastalaus.eensa. Minä siis toivoisin, cltä hallitussamalla kun s·e tahtoo todella palauttaa tähän
maahan järjestyksen, palauttaa sen sillä tavoin,
että se todella tyydyttää myös krunsan työtätekeviä luokkia sillä kansanvaltaisella tavalla, johon
ed. Välisalmi täälrlä viittasi, sillä minä rohkenen
olla sitä mieltä, että muulla tavoin järjestyksen
luominen tässä maassa ainakin nykyään vie vielä
suurempiin onnettomuuksiin, kuin missä tällä hetkeHä olemme.
Senaattori C a s .t r e n: En katso asiakseni
va,stata kaikkiin niihin syytöksiin ja sal.aviittauksiim, joita keskustelun kuluessa on lausuttu
hallitusta vastaan. Ne jMäJn niiden omaan arvoonsa. Mutta täällä on tehty eräitä väitteitä
suhtaut.umisesltani näihin kyseenalaisiin tapahtumi~n, jotka vaativat jonkinlaista Vl!lstausta.
Tääl'lä ovat monet puhujat muun muassa esittäneelt ka.nt!llni sovitteluiihin nähden ja syyttäneet
sen takia hallitusta siitä, että hall:i:tus olisi ollut
siinä suhteessa vll!Stahakoinen. Olen jo viime
kerralla esiintyessäni kertonut, että jo toimintaaika·ni alussa eli 28 päivänä viime mar:raskuuta,
jolloin herra Lund'berg tovereineen kävi lähetysiönä luonani, esitin sovitteiuja ja neuvotteluja
asiasta pidettäviksi. Herra Lundbergkaan ei
vastustanut niitä silloin, vaa-n piti sellaitsi'a ,suotavana. Parin päivän kuluttua eli 30 päivänä
&amaa kuuta lähetin sähköteitse ehdQtuksen soviilteluista. Mutta, niinkuin lukemastani vastaussähkösanomasta kävi ilmi, va.stattii·n seuraa-
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va;na päivänä, ettei edes ryhdyttäisi meskusteluihin vang-ittu.ien henkillöj.en vapaJUtltami,sesta, ellei
miliisiä laillistuteta ja kuvernöörinvirkaa täytetä sillä tavoin, kuin lähetystö pöytäkirjan mukaan oli vaat~nut. Pitkin matkaa tehtiin näiJhin
sovittelruehdotuksiin herra Lund!bergin puolesta
semmoi.Jsia mahdottomia vaatimuksia, nimittäi·n
vaatimuksia milrisin ehd{)ttomas:ta la~llisrtutta
misesta ja sen palkkain suoriHamisesta, ·etten
voinut nii'hin suostua.. 'Sil!lä mitä olisi siUoin
jäänyt .sovilttelu:n varaan, jos olisi·n kaikkiin vaatimuksiin suostunut( Sillo'inhan olisi asia tullut
neuvoilteluitta vaatd,ittuun suuntaan suoriterl:uksi.
Sähklösanomista, joita viime kerralla tää:llä julkilu:Un, kävi siis ilmi, että olen te1hny;t ai'llakin
kaksi ehdotusta sovitteluihin ja esittän\Yt vielä
poh.iankin niille, menn'tln siinä niin pitkälle, että
sitä toiselta- puolen on jo pidetty liiallis~ma myöntyväisyytenä. Myöskin on tääl,lä moitittu sitä,
etten ole itsekohtaisesti käynyt paikalla, ennenkuin vasta tapahtumien jälkeen. Olin puolesta.ni
alkua.ankin sitä mieltä, ettei tuollaisista pulwluista olisi asialle .suurtakaan ·hyötyä, ja varmistuin
tuossa mielipiteessäni niiden keskust·elujen kautta,
joita minulla oli sosialidemokraattisen puolueen
eturivinmiesten kanssa; ja joissa he valittelivat,
että heillä itselläänhän ei oHut mitään valtaa
tovereihirusa. ja heidän menettelyynsä nähden Turussa. Ja he lausuivatkin suoraan minulle, ettei
heidän mielestään olisi mitään hyötyä käynnistäui ja ·esiintymisestäni siellä.
Ed. Tokoi mainitsi vastikään. että hatllitus oli
asettunut maltittomalle kannalle sovi·tteluissa,
luopumatta sellaisista vaatimuksista, jotka hänen
mielestään oliva.t kohtuullisia, esiirutuoden semmoisena sen, että olin ehdottanut kuusmiehisen
neuvottelukunnan eli neuvottelukunnan, jossa
kummalta1kin puolen olisi kolme jäsentä. Vasta
·tänä iltana on tehty huomautus tuota järjestelyä
vastaan. Seuraavana päivänä, sen jälkeen, kun ehdotukseni olin tehnyt, :suostui siihen Turun kaupungin valtuusto, .ia sosia1lidemokraattisen puOilue.i.är.iestön ja vallankumouskomitean puolesta vastattiin myöskin, että. heidän puoles.taaDJ oli -edustajia tuohon lautakuntaan valittu, eikä mainittu
sanaakaa.lll siitä, että itse kokooni)anoa vastaan
olisi mitään muistuttamista. Ainoastaan esiintuotiin ennen mainitsemani ehdot miliisin lailEstuttami.sesta ja palkkain suorittamisesta. Vasta
tänä iltana, niinkuin mainitsiru, on minulle tehty
esitys siitä, että tuo lautakunta olisi toisin asetettava, ·että sen jäseniä pitäisi: olla joko seitsemän
taikka viisi luvultaan, josta enemmistö, siis neljä
tahi kolme jäsentä, olisi annettava työväenjärjestöille ja vähemmistö, kolme t-ahi kaksi jäsentä,
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pcrvarillisille puolueille. Muuten olimme herra
Tokoin kanssa tänä päivänä molemminpuolisten
myönnytysten kautta jo sopineet neuvottelujen
pohjasta,. Ettei sovitieluihin ryhdytty, riippui
siitä kieHeisestä vastauksesta, jonka herra Tokoi,
ilmoituksensa mukaan, puolenpäivän aikaan sai
Turusta. Myöskin on mainittu, että olisin esiintynyt käskevrusti herra Lundbergiä va.staan. Ymmärtääksen,i olen kuitenkin esiintyny<t täysin sopiva.sti ja kohteliaasti hwntä vastaa1n,. <Sen kyllä .
myönnän, että maanantaina, pogromi-iltana., sil- ·
loin, kun väkivaltaisuud-et ja ryöstöt oliva,t alkaneet, pyysin painolla ja vaatimalla, että hänen oli
annetta.va järjestyskuntansa toimia., koska hän
oli ajanut asian semmoiseen umpikujaan lakon
kautta, ettei mitään .iär.iestyskurutaa kaupungissa
ollut, ja koska hän suoraan minulle oli ilmoittanut, että hän a.sevoimin tulisi vastustamaan, jos
entinen tai joku muu järjestyskunta 'tulisi asiaan
ryhtymään. Silloin minä tosiaankin vaadin häoon esiintymistään ja huomautin hänelle, kuinka
suuren edesvastuun hän otti pääll€en kielteisellä
menettelyllään.
Turussa käyntini on ed. Härmä esittänyt ta.valla, joka, ei minun ymmärtääkseni ole totuudenmukainen. Mennessäni hänen kans.saam· hra Lundbergin luo miliisikontto'riin kohdeltiin minua
siellä töykeästi, etten sanoisi kouriintuntuvasti.
Ja kun minä ilmaisin siellä matkani, samoin kuin
ed. Härmänkin matkan ta.rkoituksen, joka oli tulla
tiedustelemaan tilannetta; Turussa, rauhoittamaan,
mikäli voisimme, mielialaa. .illl saatta:maan kumpaakin puol~ta, sekä työväenjärjestöä ja miliisiä
että porvaripuolueita, sovitieluihin ja neuvotteluihin, miin sain minä aika ripityksen juuri herra
Hä.rmältä. Hän kääntyi nimittäin minun puoleeni herra Lundbergin ja hänen sta.abinsa läsnäollessa ja sanoi, että minun pitäisi tietää, että
porvarillistlt ·ova~t yksinomaan syypäät siihen
asiaintilaan, missä oltiin, ja teroittaa mieleeni ja
ilmaista sekä ha,llitukselle että porvareill-e, että
heidän syynsä oli tilanne ·kaupungissa se,
että siellä levottomuuksia oli syntynyt ja
tulisi syntymään, kuin myös, että ainoa keino pelastumiseen oli se, että minä hallituksen puolesta
heti lupaisin ,]äpia.iaa kaikki milii.sin vaatimukset. Ed. Härmän esiintyminen tli suinkaan ollut
neuvotteluihin ja sovitteluihin kehoittava:, joskin
hän sanoi sitä kan.rtaa. a.iava,nsa. Päinrvast<>in.
Vastoin otaksumista.ni toimi hän siis päinvastaiseen suun-taan, josta minun tilaisuudessa täytyikin
hänelle huomauttaa. Ed. Härmän esityksessä oli
monta muutakin. erehdyttävää kohtaa, muun
muassa se, jossa hän sanoo yksin<>maa.n ha.llituksen syyksi, ettei sovintoa ole aikaansaatu, hallitus

kun fli olisi muka suostunut suoritta.maan miliisin
palkkaa. Mutta sellaista ehtoa yksinään ei ole
koskaan tehty. Aina on ollut, paitsi palka:nsuoritusta, eht>Olla myös se, että miliisi ol'isi laillistutettava. Molemmat nämä vaatimukset on aina
esitetty sovittelun: ehdoksi. Ainoa kohta, joka. on
toisarvoiseksi asiaksi siirretty, on kuvernöörinviran täyttäminen, josta on luvwttu keskustella. Se
on herra Lundbergin puolesta ollut ainoa myönnytys. Olen puolestani tullut siihen käsitykseen
.ia olen edelleen sitä mi-eltä, että. haHitus on koettanut tässä asiassa tehdä kaikkensa .ia aikaansaada sovittelua., mikäli mahdollista, mennen
myönnytyksissään niin pitkälle, että jos vain toiselta. puolen olisi ollut hyvää; tahtoa sovittelujen
aikaaDJSaamiseen, niin ne olisivat ehdottomasti
syn,tyneet. Ymmärrän kY'llä, että herra Tokoi ja
monet muut sosialidemokraattisen puolueen jäsenet, nekin, jotka katsovat voivansa vaatia hallitukselle vankkaa ja. tehobsta järjestysvaltaa,
hyvän .ia omaksutun tavan mukaan antavat jonkinlaisia letkauksia: hallitukselle, vaikkakaan,
'luullakseni, ainakaan tässä tapauksessa ei olisi
ollut siihen aihetta..
Ed. Colliand-er: Jag ka;n icke för min del
att 1>eklaga, att en prerson i den ställning, som förre senator Tokoi dock intager, tilllåtit sig en så försåtligt ful insinuation, som den,
att ana.rkin i Abo kommer som beställd i det ögonblick, då regerin.gen försöker få frågan om ordningsma:kten geruomförd. En person i en mycket
oansvarig ställn.ing bn tillåta sig något sådant
utan att v'Bdervåga hva:rje skymt af anseende, men
jag hade sannerligen icke väntat det från herr Tokois sida.
Herr Tokoi förbigick i sin korta relation på ett
mycket behändigt sätt utpressningen a.f 500,000
mark och glömde att ända· tili stund som är frågan om utpressn.in.gen af yttermera 54,000 mark
var den väsrentliga. Då jag personligen varit i
ti<llfälle a.tt deltaga uti de förhandlingar, som pågått, känner jag väl till lilem och vet ookså, att
hit:tills denna uipressning var' d-en · väsentligaste
stötestenen. för en bilä:ggn.ing af konflikten. N umera sk.iuter herr Tokoi vid und,erhandlinga.rnas
fortsättande fram frågan om a:tt socialdemokra·
terna måste få fyra plaJtser af sju. Detta är en
nyhet, som icke i förmiddags betonades a.f herr
Tokoi. Den har nu kommit fram. Herr Tokoi har
sålunda icke i sin. relation förfarit ärligt.
Då man med den hänsynslöshet, som herrar socialdemokrater, tyvärr, i Åbo hafva. utvecMat,
br skäl att befara., att ordn.ingsmakten komme
att sammall!Sättas af de element, som dels uti ett
und~rlåta

Turun kaupungissa tapahtuneet ryöstöt.

ödesdig-ert ögonblick streikrut, dels förklarat sig
med våld komma att hindra ordniugens upprätthållande och d<els aktivt deltagit i pogromerna., så
må man förstå Åbo samhälle, om det under inga
villkor kan godkänna det alldeles oberä.ttigade
kraf. som af förra senator Tokoi uu skjutes i förgrunden. Det vore liktydigt moed att gifva sanktion åt de dåd, som nu öfvergått samhället, och
det .skulle i detta. samhälle mottaga.s, ifaltl underhandlarnaJ godkände detta, med ett skri af förbittring öfver att någonting sådan.t kunnat komma
till stånd. J ag måste .säga, att jag beklagar att
i ett ögonblick, då man redan hade hoppats, att
en uppgörelse i godo kunde komma tiH stånd, en
sådan fordran .som denna skjutes fram, genom
hvilken vidare förhandlingar antagligtm omöjliggörats.
Ed. E 1 o r a n t a: Herra Mikkolan lausunnon
johdosta minllln on sanottava, että jos, niinkuin
väitetään, juristin ensimäinen perusohje on: kiellä
kaikki, kiellä viimeiseen asti, niin voinee sanoa:
Herra Mikkola on kai sitten tuon ohjeen perusteella
ensimäisiä juristeja tässä maatssa. Hänen !lausuntonsa. sisälsi pelkkiä sofisme.ia, vääristelyjä ja
uhkui edelleen vihaa vasemmistoa kohtaan, mutta
mitään asiaJlista ja asiaan va,ikuttavaa :siinä ei
vähääkään ollut. Senaattori Setälä täällä; kun on
ollut puhe useainkin puhujain lausunnoissa siitä,
mistä johtuvat nämä meHakat, niitten syistä, viitta·si siihen, että nykyinen a.iankohtar, jolloin täytyy kohdistaa voimat ulospäin, ei ole .sopiva radikaali:sille muutoksille täällä kotimaassa. Tuo on
se sa.ma väite, iota. on veisattu jo vuosikymmeniä
ja jonka varjossa on pyritty vastustamaan kaikkia
järkeviä ja syvälle käypiä uudistuksia. Ne samat
väitteet on kuultu aina. Jo vanhojen säätyva.Itiopäivi-en aikana. kuultiin samoja väitteitä. Yleis.tä
äänioikeutta ajettaes:sa va,stustettiin sitä sillä, että
nyt ei ole aika sellaisille uudistuksille, koska täytyy puolustaa ma:an oikeuksia venäläisyyttä vastaan. Siitä .saakka ne ovatt vuosi vuodelta toistuneet ja toistuvat <edelleen .ia niitä käytetään sellaisena tekosyynä, jonka taakse verhotaan todellinen ta.rkoitus, vanhoillisuus ja vanhojen olojen
viimeiseen sa,akka- ennallaan säilyttäminen.
:Mutta kun tämä: keskustelu nyt lähenoo loppuaan, niin minun mielestäni tässä olisi syytä
esittää, mikä on minun kantani menettelytapaan
nähden a.sia:ssa sitä edelleen k-ehitettäessä. Täällä
ovat huomauttanoot ed. Mikkola y. m., ,että yksinkertainelll päiväjärjestykseen siirtyminen tässä
a.siassa riittäisi. Minun mi-elestäni se ei riitä.
Eduskunna,lla täytyy olla oikoeus .ia täysi v-elvollisuus ottaa. mahdollisimman tarkoin selville ne

695

syyt, joista ovat johtuneet nämä suuret ja surulliS'et levottomuudet. Seru vuoksi minun mielestäni
olisi, jotta eduskunta saisi näistä seikoista mahdollisimman tarkat tiedot, ennenkuin se a:siassa
mitään lopullisesti päättää, tämä asia alistetta.va
valiokuniTllan tutkittavaksi ja käsiteltäväksi, ja
niiksi perusteiksi, joitten perusteella tämän käsitykseni lausun, mainitsen, että olisi sa:atava selvill<e, mitä ja minkälaisissa- oloissa koehittyn<eitä
kansalaisjoukkoja on ollut osallisina käsiteltävänä
olevissa Turussa tapahtuneissa ryöstöissä: .ia hävityksissä; mitkä syyt heitä ovat .iohbneet niin epätoivoisiin rikoksiin, ja miten voitajsiin vastedes
ehkäistä sellaisia tekoja, syntymästä. Ja sen
vuoksi tämä asia olisi minun mielestäni lähetettävä vlliliokuntaan, .ia kaska lakivaliokunnassa on
käsitelty ehdotusta, uudeksi poliisijärjestykseksi.
niin minun mielestäni täJmäl asia myös oleellisesti
kuuluisi lrukivaliokunnan käsiteltäviin a,sioihin.
En tahtoisi siitä kuitenkaan vielä erikoisemmin
ehdotusta tehdä, koska tääMä puhemiehen ilmoituksen mukaan kai tulee tilaisuus -ehdotusten tekemis,een, sen jälkeen kun keslmsrf:.elun tämä vaihe
on päättynyt.
Ed. Sir o 1 a: Ed. Ahmavaara täällä julkilausui oikeiston sisimmän .ajatuks·en pukien sen sanoiksi, että meidän nyt on vihdoin ,päästävä vallankumouksesta". Suomen porvaristo on saanut
va-llankumouks·elta paljon. Ensinmä se sai Suomen
kansan mukana keväällä vanhan lailli:muden, se
on puoli vuotta nauttinut Kerenskin hallituksen
apua uudistusten jarrutuksessa; vi!hdoinkin se tämän vallankumouksen ·edistymisen kautta on ollut tilaisuud·essa, koko eduskunnan mu:kana, katsomaan Suomen tulleen itsenäiseksi, ja nyt se ed.
Ahmavaaran suulla katsoo voivansa häväistä koko
vallankumousta. ·Minä panen tämän merkille.
Tämän vallankumouksen yhteydessä on meidänkin maassamme esiintynyt yleistä kuohuntaa, ja ed. Schybergson on koettanut salonkikosöörin taituruudella laskea siitä l-eikkiä. Hänen
leikinlaskunsa on ollut paljon sen ymmärtäimy.stä,
mutta se on ollut senlaatuista ymmärtämystä,
mrkä ilmenee ylhäisissä ra'J)peutuvis•sa luokissa,
joilla on jonkun V<erran selvää käsitystä, mutta
puuttuu toimintakykyä. :Sen sijaan, ·että ed.
Schybergson käyttäisi älyänsä tällaisten seikkojen s·elvittämiseen, hän jättää hallitukselle vallan
palkata rauhoitusretkikuntia-.
'Tähän samaan
tunnustukseen ovat porvarilliset eduskunnan ryhmät järjestänsä yhtyneet. Senaattori Set-älä puhui
paljQn ,valtiota muodostavista" kyvyistä, siitä,
kuinka ·Suomen kansan pitäisi sellaista osoittaa.
Samalla k-ertaa tämä hallituksen jäs·en osoitti niin
89
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Tur11ssa näyttää järjestynyt työväestö myösalkeellista yhteiskunnallista käsitystä. että todellakin käy selväksi, kuinka vähän ,valtiota muo- kin olevaru kumouksellista, kumouksellisempaa,
dostavia" ominaisuuksia siinä hallituksessa on. kuin muissa Suomen seudui:ssa. 'Tämäkin saa
Hänelle voisi lähettää 25 pennin lentokirjasia, riittävän selvityksensä sen taantumuksen kautta,
että hän oppisi ymmärtämään, millä tavalla so- jota tämän kaupttngin vallanpitäjät ovat, notisialidemokratia suhtautuu sellaisiin porvarillis- da,ttaneet ja joka siinäkin ilmenee, että ne ovat
ten vallankumousten tunnussanoihin, kuin ,va- kieltäytyneet hyväksymästä sellaista tosiasiallista
paus, veljeys ja tasa-arvoisuus". Hänelle pitäisi - järjest;vsvaltaa, joka olisi tämän miljoonantappion
pitää alkeellisia luentoja siitä, kuinka ei ole sopi- voinut estää.
vaa vetää tisiin esimerkiksi niitti vaillinaisia
Samoin kuin täällä toverini Tokoi, valitan minäuudistuksia, joita joissakin toisissa maissa nor- kin sitä, että tämän kaupungin kumouksellinen
maalioloissa saat.etaan kansalle tarjota. Tokihan järjestysvalta eräänä hetkenä katsoi voivansa anhänen hallituksen jäsenenä täytyisi käisittää, että taa porvarillisten nähdä, miltä kaupunki näyttää
kunkin maan olot ovat sellaisia, kuin ne ovat ja silloin, kun ei pidetä järjestystä. Minä valitan
että hallituksilta ei kysytä, mitä he niisiä sano- sitä kumoukselliselta. kannalta, koska ~tällä kaivat, eikä sitä, voivatko he sanoa jonkun asian kella on tuotettu kaikkein enimmin sosialidemoolleen niin tai näin, vaan kysytään heiltä, kraattiselle kumoukselle vahinkoa. Mutta sellaista
millä tavalla he ovat maan a·siat hoitaneet. Tässä väitettä, kuin on tehty, ettei niillä olisi oik·eutta
Turun tapauksessa on todettava, että hallitus ei t;ehdä lakkoa~ vaikka heidän työtänsä ei ole
ole ottanut vastaan sitä järjestysvaltaa, jota on tar- korvattu, ~ sitä vastaall! voi esittää sangen paijottu, vaan aiheuttanut miljoonien vahingon. Se navia seikkoja. 'Tämä eduskuntakin on antanut
hallitus on sen kautta lausunut tuomionsa. TiäUe niille hyvän esimerkin. Silloin, kun 'Suomen kanasialle ei myöhempi historia tule uhraamaan mon- san asema oli kaikkein vaarallisimmillaan, teki
ta riviä. Se tulee vain sanomaan, että anarkiaa tämä ·eduskunta lakon. Täällä oli suurlakon
ilmeni eräässä Suomen kaupungissa. Se tulee aikana erittäin tärkeätä, että sotilas-, tavara- ja
myöskin toteamaan, että sellaista siellä kaupun- elintarvejunia kulki, mutta •eräs joukko valtion
gissa täytyikin syntyä, koska se oli Suomen van- virkamiehiä teki silloin lakon provoseeratakseen
hoillisin, taantumuksellisin paikka.. Tuollaisessa vt>näläisen sotaväen tai muiden puolelta liikkeen
taantumuks.ellisessa 11aikassa myöskin löytyvät tätä lakkoa vastaan. He kieltäytyivät virkavelne ainekset, jotka tällaiseen ovat ottaneet osaa. vollisuuksistaan erittäin vaarallisena •hetkenä.
Mikäli täällä on porvarillistenkin taholta ilmoiOn erilaisia keinoja lopettaa <epäjärjestys maassa
tettu, on siihen ottanut osaa muiden muassa esi- ja eri seuduilla. Nykyisenkin olotilan: aikana
kaupunkien väestöä. Kuten tiedetään, kokoontuu oli·si esimerkiksi eräitä mahdollisuuksia päästä
suurkaupunkien ·esikaupunkeihin J)aljon sellaisia eteenpäin toistaiseksi. Mutta. ei siitä päästä yksiaineksia, joiden keskuudessa elint!lso on hirvitt.ä- nään sillä ed. Välisalmen suosittelemaila -poliisiv>än alhainen ja sivistys samanlainen. Sieltä ko- laillakaan. Se oli•si hyvä apu järjestyksen pidossa,
hoavat tämäntapaiset ilmiöt, ja jos siinä kaupun- 1 mutta siinä tarvitaan muutakin, tarvitaan todel~
gissa ei ole kykyä ']Juhdistaa tällaisia esikaupun- Hsta aseman ymmärtämistä ja asioita ymmärtävää
keja todellisen yhteiskunnallisen uudistus- ja sovitt.elua ja järjestelyä silloin, kun tapaukset
sivist,yön kautta, niin ne jonakin hetkenä esiin- ovat kärjistymässä. Me olemme t-äällä ·edeltäpuhkeavat. Toiseksi voidaan todeta, että tällai- päin monta kertaa selostaneet, että· semmoisia
sina sota-aikoina on koottu suuriin asutuskeskuk- tapauksia. .saattaa tulla, koska meillä on sosialisiin 'maaseudulta irtainta väestöä tavattornai demokratian hyvä selitystapa, joka jotenkin varmäärät. Niiden asunto-olot ovat olleet kauhistut- masti sanoo, mitenkä tilanne maassa k<ehitty;\·.
tavat. Ne ainekset eivät ole voineet joutua edes Meitä ei ole uskottu. Tapaukset ovat tulleet. ja
työväenjärjestöihin, järj~styneen työväenliikkeen ne ovat skandaali maalle.
valistavan vaikutuksen alaisiksi, ja useinkin ovat
Toinen järjestyksen pitämista.pa on se, jota ed.
ne talonpoikaista alkuperää. Eräs tämän edus- 1 J uutilainen suositteli, s. o. valkoi•sen terrorin.
kunnan talonpoikaisia isäntiä on minulle kuvan- rauhoitusretkikuntien ta.pa. :Minä panen erikoinut viimeaikaisia työväenrettelöitä ja hän on sesti merkille, -että huomatakseni 'POrvarillisten
sanonut todenneensa, että ne hänen töissä olleet puolueiden puhujien joukossa on tuskin muita,
työläiset, jotka eivät tahtone-et alistua nouda,tta- kuin ed. Juutilainen, joka on tässä yhteydessä
maa:n sovittuja työe<htoja, olivat useimmat hävinviiauttanut valtiokaappausta. Hän on sanonut,
neitä i8äntiä ja sentapaisia maalaisy ksilöllisiä että tässä on luotava järjestysvalta, vaikka tästä
aineksia.
eduskunnasta huolimatta. ;Minun !tekisi mieli ed.
1
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J uutilaiselle luennoida hieman historiaa, 'mutta kuntien takia, kun ei niitä laitettaisi. J\iutta oivoisihan sen t-ehdä yk>sityisestikin. Panen· Jtui- keiston puolelta väitetään, että tuo kansanvaltaitenkin merkille erään seikan: kun 1848 Ranskan sen järjestysvallan vaatimus on aivan mahdoton.
vallankumous alkoi kallistua taantumukseen päin, Sekin asia jää; historia.n tutkittavaksi ja minä
niin pantiin ·siellä vasemmi:stoa lähinnä oleva ennustan, että ed .•Juutilainen on silloin myöskin
puolue sitä vasemmistoa kukistamaan; pikkupor- oleva tuomiolla.
varisto huligaanien ja porvarilliskaartilaisten
Mutta minun mielestäni eivät eduskunnan kesavulla löi työväen veriin Pariisin kaduilla. Sit- kustelut tule olemaan laisinkaa·n tärkeimmät asiat,en sen pikkurporvariston ja. 1talonpoikain porva- kirjat tässä asiass.a. Tämä asia olisi tutkittava
ristolle antamalla as·evoimalla se porvaristo löi läpeensä. Muissa maissa, semmoisi,ssa ,oikeuspikkuporvariston, •sen jälkeen suurporvaristo valtioissa", kun sattuu tällaista - sillä sattuuhan
pienemmän porvariston, kunnes lopuksi tuli N a- niissä vanhoissa ,sivistysmaissakin" ja sattuu
poleonin sotilasdiktatuuri, joka ajoi koko oou- useinkin, ·että jossakin nurkassa pääooe tuli liikkunnan pois.
Silloinkin vasemmistoa läJhinnä keelle - niin siellä on kuitenkin päästy jo niin
oleva puolue ja ne kaikki muut järjestöt ·esiin- pitkälle, että se tuli sammutetaan ja ruvetaan
tvivät aina ,järjestyksen" nimellä. Suurella voi- asioita tutkimaan. Parlamentit asettavat parla~alla huutaen järjestystä iski rpikkuf)orvaristo mentaarisia tutkija'komisiooneja, jotka ottavat
työväen kimppuun ja f!uurporv•aristo pikku- tällaiisen a1sian perinpohjaisen käsitt.elyn alaiseksi,
porvarien kimppuun j. n. e. Tämä näyttää ikään- tutkivat sen yksityiskohdat, pyytävät lausuntoja
kuin •ennustukselta ja ed. J uutilainen voin·ee kaikilta asianymmärtäjiltä ia niiltä, jotka ovat
ehkä joskus todeta, että kehitys saattaa sinnepäin lausuntoja halukkaat a.ntamaan, saadakseen kailähteä.
kinpuolisen valais·tuksen asiaan ja sitten nämä ju:IOn kolmaskin keino pitää järjestystä. Sitä ei kaistaan mietintöinä. 1Sellaisia tutkimuksia on
ole tä!ssä maa.ssa koetettu kuin pienessä leikki- pantu toimeen tämäntapaisista ilmiöistä monissa
muodossa. Se on kumouksellinen järjestys ja maissa ja ne ovat olleet hyvin valais·evia. · Meille
se saattaa myöskin tulla kysymykseen. •Se saat- sosialidemokraateille tälla·inen tutkiminen saattaa tulla kysymykseen silloin, jos ·ed. Juutilai- taisi olla hyvin mielenkiintoinen. Se •sattukoon
sen ehdottelemia menettelyta.poja täällä mvetaan mihinkä jarjestöön tai järjestön jäseniin tahansa,
noudattamaan.
Jos eduskunnasta huolimatta, sattukoon porvareihin tai työläis·iin tai muihin,
s. t. s. ka.appaustietä, porvarillis·et, edustaja J uuti- sattukoon tähän eduskuntaan ja sen hallitukseen
laisenkin ryhmän suostumuksella, järjestelevät - tosiasian täydellinen toteaminen on kuitenkin
rankaisuretkikuntia ja sentapaisia, niin voi en- pääasia. Ja kun on tää'llä paljon puhuttu siitä,
nustaa, että soe tulee kalliiksi. Minä ·en tiedä, kuinka suuri skandaali tämä asia on ulkomaihin
voiko tämän maan työväestö tilanteen kehittyessä nähden, niin minun mi·destäni olisi kovin kumajautua siihen, että se koettaa tai voi toteuttaa
mallista, jos ulkomailla porvarillisten ooesvaskumouksellisenkin järjestyksen; minä vain totean, tuuttomat . edustajat 'saisivat, kun kysyttäisiin,
että se olisi kolmas laji järjestyksenpitoa.
selittelyihinsä lisäksi vastata, että eduskunta ei
Meidän puolelta on nykyisin esitelty, millä ta- tätä asiaa oie tutkituttanut; se O'n vain kuunnelvoin sitä ensimäistä tapaa noudattaen voitaisiin, lut moninaisia selityksiä siitä ja sitten siirtynyt
niin kuin olot nyt ovat, 1>äästä eteenpäin. Mutta yksinkertaiseen päiväjärjestyks·een. Se olisi mis·en ehtona on kansanvaltainen uudistuminen läpi nun nähdäkseni tässä asiassa sentääm kaikkein
koko yhteiskunnrun linjojen, sitten torpparien va- suurin .skandaali. Sen, takia minä yhdyn ed. Elopauttaminen y. m. seikkoja, joita ilman ei tässä rannan ~hdotukseen, että kun tulee päiväjärjestykmaa'ssa voida puhua ,oikeusvaltiosta" <edes por- seen siirtymisestä päätettäväksi, eduskunta päätvarillisessakaan mielessä.
täisi lähettää asian valiokuntaan.
Muutaman viikon päästähän pidetään yleiset
kunnalliset vaalit. Sen uuden järjestyslain muEd. Härmä: En tiedä, sa.a•ko sellaista. pukaan, joka on valmistettu täällä, on sen jälkeen heentapaa täällä käyttää, mutta kyllä minä. silvaltuustolla valta valita järjestyslautakunta kau- loin, kun oo. Mikkola puhui täällä, hiljaa sanoin
punkiin. Turkulaist·en herrojen tarvitsisi ·siis edustajatoverilleni: kyllä tuo mies osaa rehellisieiää sitä iarjottua jär.~stysvaltaa ttoisiaiseksi sesti valehdella. Pyysin puheenvuoroa korjatakainoasiaan ja ,saisimme <>lla .ioienkin varmat; että seni muutamia. virheellisiä lausuntoja, joita äskei- ,
järjestys py·syisi. Todennä.köisesti ei tulisi täl- sen ilausurutoni johdosta on tehty. Ahmavaaralie
laisia miljoonahävityksiä, eikä skandaalia. Ei tahtoisin ensinnäkin huomauttaa. etten ole sanomyöskään tarvitsisi pelätä uhkaa rankaisuretki- nut, että vangittujen vapauttaminen tapahtui jär-
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jestyneen työvoon tahdosta. Minä ainoastaan sanoin, että työväen yleinen oikeustajunta ei tuomitee sotilaitten tekoa, vaikka se tuomitsee sitä
tekoa, joka ta.pahtui voianastukse.ssa. Sanoin, että
työväestön oikeuskäsite piti väärä:nä sellaisen vangitsemisen, että ainoa:staan muutamia syytettyjä
pidettiin kuukausimääriä vangittuina, kun toiset
syylliset olivat va.paina. Myös Ahmavaaralle. tahdon huomauttaa, kun hän porvarilehtien va1heitten mukaan referoi Lundbergin puh-etta: Ei Lundberg ole sellaista sanonut Turun ipalokunnanta.lossa, mitä porvarilehdet väittävät. Hän on
ainoa:sta.an sanonut, että jos kävisi ilmi, että on
järje.styneitä työläisi-ä:kin ollut viime päivien tapahtumissa mukana, niin .se on syvästi vaJitettruva
asia, sellainen häpeä.
Mikkolalle tahtoisin huomauttaa, etten sanonut,
-että valtuusto olisi erityisellä päätöksellä varmentanut 10 prosenttia alemman .palkan kunnan
töissä, kuin: mitä yksityiset maksavat. Minä
ainoastaan sanoin, että yksityiset esittivät vaatimuksensa ja valtuusto ,sitä auliisti totteli. Myös
tunnustan sen, että tä:llä kertaa. viime päivinä vallankumouksen tai oikeastaan pakotuksen avulla
on työvä:ki saanut palkkoihinsa jonkun verran .ia
huomattavia.kin korjauksia, mutta ne ovat ainoastaan työvä-en joukkovoiman pakotuksesta saadut
.ia aivan nyt pa.riil viikon aikana. Samoin herra
Mikkola: 'sanoi minun valehdelleen: sitä voijuttua
selostaessani. Hän myös selosti sitä. Mutta minä
en huomannut mitään muuta erilaisuutta kuin
ainoastaan sen, että hä.n sanoi, -ett-ä vang~tut -eivät
olleet kuukausimääriä vangittuina. Kui,ten:kin
hän loppupuolella puhe.tta sanoi, että: sotilaat
vapauttivat nämä tutkintovangit. En aivan tarkoin kuullut, mitenkä se oli ja. mite.n Mikkola sen
lausui, mutta ellei olisi oHut mitäån vangittuja,
niin miten ruiitä voi vapauttaa.. Mikkola; on ky.Uä
juristi .ia- oli.si hauskaa kuulla, mitenkä juristit- selittävät tällai-sen kohdan. Myöskin tahtoisin huomauttaa, kun hra Mikkola sanoi, että miliisiauto
tuli estämään suojeluskunta:lai:sia ja ampumaan
niitä silloin, kun nämä koettivat estää ryöstöjen
tapahtumista. Aivan ·totuudenmuka-ista kuitenkin
on, että tämä milisiauto palasi nahkuri V ar.iosen liikehuoneustosta, .ios:sa par'aikaa ryöstöä 'suoritettiin ja johon sit-ä oli avuksi pyyd·etty, ja pnluu:matkalla kadulla suojeluskunta 1sen ympäröi
.ia a-lkoi ampua.
Myöskin herra senaattori sanoi, että minä ripitin häntä Turus•sa. Minä aivan ykisi-nkertaisesti
selitin .sen tilan häneHe, mikä Turussa vallitsi,
.ia myös selitin: sen, että ainoa keino pikaisen rauhan saamiseksi on, että milii:simiesten palkat taat"
taisiin, ja myös painostin erityis-esti sitä seikkaa,

että neuvotteluihin olisi ryhdyttävä. Herra senaa.Uori kai, jos hän olisi tää:llä, tunnustaisi, että
minä nimenomaan pyysin kaupungin pormestariksi kutsuttua hen:kilöä myöskin todistamaan sen,
että minä pyysin herra .senaattoria toimimaan siihen suuntaan, että neuvottelut saa-ta>isiin aikaan,
joissa senaattori hallituksen edustajana, muutama
neuvotteleva porvari vrultuuston edustajana ja
työväestö miliisilaitoksen edustajana olisivat tämän välirauhan tai .sopimuksen, mikä siellä mahdollisesti olisi saatu, v•armentarueet. Minä en ensinkään ·esittänyt mitää.n va,atimuksia. Pyysin
ainoa:staan n-euvotteluja., joiden perusteella olisi
rauha voitu saada, koska pelkäsin, että seuraavan
yön tapaukset mahdolli,sesti menevät ohi niiden
tapahtumien. jotka siellä jo edelli,senä yönä olivat
sattuneet ja jotka olivat kyllin kauheita, jotta sellaisia ei olisi voinut toivoa uusiutuviksi. Kvllä
minä .seuraavana päivänä ,Uudessa Aura~sa"
luin, että porvarit olivat kieltä11100t hänet ryhtymästä sovintoneuvotteluihin. se on valitettavaa
sellainen. Mutta sittenkin mielestäni .ios joku y-ksityinen ryhmä kieltäytyy neuvotteluihin ryhtymästä, niin uskon, että hallituksen -edustaja, koko
yhteiskunnan edun nimessä, ei saisi ottaa tällaisia
r;y;hmäin vaatimuksia huomioonsa, vaan toimia sen
mukaan, kuin koko yhteiskunnan etu vaati:
kaikkien kansanluokkien rauhoittamista .
cEd. J u u t i l a i n ~ n: Mielihyvällä totean sen,
että kaksi vasemmistoryhmään kuuluvista edustajista. on mielestä,ni va.kuutta;vasti ilmoittanut,
että he eivät lähde Suomen lainalaist-a yhteiskuntaa uhka·avalle anarkian tielle vaan laillisuuden
tiel•le .ia sen vuoksi on hyviä toiveita, että tämä
eduskunta voi tyydyttää Suomen kansan tä:llä hetkellä: suurimman toivon. järjestyk.sen palauttamisen.
Keskustelu siitä asiasta, jota välikysymys koskee, julistetaan :päättyneeksi.
Puhemies: Päiväjärj-estyksen 31 §:n mukaan esitän eduskunnan hyväksyttäväksi päiväjärjestykseen .siirtymisen, jonka 1sananmuoto on
seuraava: Kuultuansa annetun selityksen, eduskunta siirtyy päivä.iärjestyks~n.
Keskustelu:

,Ed. E l o r a n t a: Vastoin puhemiehen ehdottamaa päiväjärjestykseen siirtymismuotoa ehdotan eduskunnan päätettäväk-si seuraavaa: Koska
eduskunnan mielestä on tärkeätä saada· selville
1) mitkä jru minkälaisissa oloissa kehittyneet kansanjoukot ovat olleet osallisina kä:siteltävinä ole-

Turun kaupungissa tapahtuneet ryöstöt.

vissa Turussa t.apahtuneissa ryöstöissä ja hävityksissä, 2) mitkä syyt heidät ovat johtaneet näihin epäJtoivoisiin rikoksiin, 3) miten voitaisiin
vastedes ehkäåstä sellaisia. tekoja syntymästä,
päättää edu.skunta lähettää asian lakiv,aliokuntaan.
Ed. H ä r m ä: Pyydän kann&ttaa ed. Elorannan tekemää ehdotusta.
Ed. E s H a n d e r: Jag hem:ställer. att votering icke i denna sa.k skulle ske på detta. plenum,
i öfvereru;stämmelse med hwd herr talmannen
s.iälf meddelade tidigare.
Puhemies: Inte är det meningen heller.
- Ei olekaan tarkoitus nyt toimeenpanna äänestystä tästä.
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Ed. J u u t i l a i ne n:
samaa.

Kysymy~n:i

tarkoitti

Keskustelu päiväjärjestykseen siirtymisestä julistetaan päättyneeksi.

Seuraava täysi-istunto pidetään tänä päivänä,
perjantaina, k :lo 1 päivällä.

Täysi-istunto päättyy k :lo 3,05 yöllä.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Iivar Aha.va.
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