Sua@fimffii

VAIHE
SUOMEN
ITSENÄISYYSTAISTELUSTA
Voimaliiton
25-vuoiismuisto,
kaksinkertaistunul. Joukon

Pää-

maja oli Mikonkadun 2:ssa olevassa
Helylän tehtaan nykyisen toimitusjohtajan John Engelbergin h uoneistossa, jonka luona Sailo ja Hasselqvist asuivat. Engelberg. håncn
Turun houioikeudessd sggrrrdssri olleel uoimqliillolqisel : Islumasso: (uasettmalla
oikealle): O. V. Siuön, Hugo Stcnbtlt, Rutloll Wilrctg, Iaui uon Nandelsladh, Mautil.
Mexmontdn, John Linsön, A hur Fellman. Seisomdsso.' Johannes Guntmetns,
Ka Mannelin (rEerc KalskeD), T- Söderslröm, J. Sao slo, A. Fobrilius, P. Lindberg,
P. PilLdnen, J. Zidbö(k, V. Ngköncn, G. Notdbcrg, T. Jitnlli.

oukokuun
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päivånä kokoontui entisiä voimaliittolaisia Helsinkiin vieltämäån Voimalii-

Lon

taiteilijat

Mikko Oinonen ja Carl Bengts olivat
tarmokkaasti toiminnassa rnukana.
Muina jäseninå olivab polyLeknikot
ja eri osakuntiin kuuluvat ylioppiluutlaat. Joukon johtajana oli luu
nantti Leo Lintlqvist.
lqvist. rSuurlakonl
rSuurlakon'r påättyesså coli
l0O- Keskusteltiin
Keskrrst.eltiin siitä,
siitä- oliko n1
nvl
miehiä jo lähes 200.

Vas. Leo Laukki ?li Tiuto, cnl.
Iuuh. Leo Lind'
quisl,
AlIa.
O. t'-

velj cnså Rafael Engclberg,

!lsartr)
toinintå lakkautettava, rnutta r:i luotettu lieisari
arrtamiin lupauksiin, vaan aavisLetliin, el,tä sortt
sortoPäätettiin
ähden
liausi oli vielä uusiintuva.
sentähde

Siuön.

fniminlo.

woctoison vrrrllu

liolii

onticpsläån

lrrionfr
ontaa

ja ryhtyä myös säännöllisiin harjoituksiin. Ohjaajaksi
ajaksi
sitten
tuli alussa nraisteri Mauritz Mexmontan. Kun sitten

pel'ustamise n

25-vuotismuistojuhlaa. Voima perustettiin nimit-

Voinraliitto seuraavan vuoden alussa perusLettiin, oli
tämä joukko scn runkona.
Voinraliitto oli tarkoitettu laajaksi, koko maan
käsittäväksi aseelliseksi jårjcstöksi. Sen mukaisesl,i

täin

tarnmikuun
alkupuolclla 1906.
lehtori
Hugo Stenbclg. 'Iiosiasialliscsti oli
runko järjestöön jo 'tätä ennen ollut
olemassa. Se oli muodostunu
rdostunut rSuurlakonr aikana 1905. Srromcn
Suome n aktivistisella puolueella oli salainen
salainen päämaSen syntysanat lienee: lausunut
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Gralboninr syyskuussa 1905 maahamme tuomista aseista oli jokin
määrå saatu pelastetuksi. Niistä
osa varastoitiin Helsinkiin ja lähetettiin täältä talven 1906 kuluessa

josta neiti Elin Nylanansa HelsingissäVironkadun
nkadun 7:ssä,
7
der oli tarkoitusta varten
vuo
huoneisLon saman
arten vuokrannut
,rSuurlakonr puhjettua siellå oltiin
vuoden syyskuussa.,rSuurlak
rassa. Niinpä
I
eräässä huoneessa
kuumeisessa toiminnassa.
Olaf Hom6n ja muutamat
uLauraL rruur
n
cl, ÄrrJallrJdr, rlrcr
dynamiittia, eråässä, toisessa
toisessa huoneessa Akseli GallenKallela laati laajaa suunnitelntaa
suunniteh
kansan yleiseksi aseistamiseksi. Päivät pitkät oli
oli huoneistossa vilkasta lii.uli ja me
kettä, sillä ihmisiä tuli
meni aliLuisecn. Täältä saadusta kehoituksesLa taiteilijat Alpo Sailo ja Aarno Hasmuodostivat noin
selqvist (nykyinen Aarno Karimo)
K
nelikymmenmiehisenr ttiedust
iedusteluosaston, joka pistool'.illc varustettuna oli aina
aina hälyytysvalmiina. Kun
iqi.rrksost.e saanrriio
ticl0 Tarnpereen julistuksesta
pul' oli miesmäärå lo
j
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Mouritz
Mea ionlan-
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h. Aatno Hassel-

lois, ( Ka mo\ ja
Alpo Sailo. KuDo
tletlu kcuöiillti 1906
Ka mon olelie ssö.
Kivö.i.il .Gtalloikiuiidteiliin.
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lraljoilusliiväiir,'iksr,.ri scrrrlrrillr. ruraIa. Yhlr.nii UirkcimrnisLä jakclrrpaikoisLa oli John Engcllielgin jo
tttainitl.u asunto. Siellä kävi yhl.ärniLtaisr:na r.uorra
nuoria michiii, e[cnkin ylioppilaiLa ja polyl,clinikkoj a,
jotka vciviit kiväär'citä htrtiseudulleen. Jol<aista kymmcnrrrichistii lvhmåä kohl.i oli tarkoitcLtu yksi kir'åiili
haljoii.uskiväåriksi. Kir,änlit, olivlL vanhoj a sveitsiläisiä
WcLl.rtlli-nr allisi a sotil ashivää rei Lä, rncillä yleisemmiu
tunnctul, nirntllii rGrafLon-kiväåriL,r. PanokscL olivaL
hyvin rasliaiLa. Jolininen niistä painoi 6(J gramrnan.
Engclbergin asunnosså sali oli vuokraltu NuolLerr
Miesten Kristillisclk: Yhdist.ykscllc, mutta useimrnit,en
sicllä kuibenkin pidcttiin Voirnaliiton kokouksia, jolloin
kaikki huornatuimmat akl.ivisliL olivat niissä rnul<ana.
Jossakin määrin oli jaetLavina myös kåsiaseila. Näitä
oli Zilliacuksnrr loitncsl u'rSurrllakorr,r aikrrnr ILrol rr hrrt-ipurrella 'r(lysne,r 1'ukholmasta, nirniLLäin 500 kpl. rnauser.
karbiinipisloolej a ja 300 colt -browningia. Ddelliscl
lrån oli ostanut Sakstrsta, jälkirniiisrt- Arnelil<asLa.
'l'oimiunan saarnjsrrhsi vhLcnäisemmäksi oli kaksi
matkusLävaa ncuvonanlaiaa. nimiLtäin kaplceni MaLti
von Nanr.lclstadh ja lurrLnanL[i Lco l-irdqvist. Kun
cdellirrcn sit.l,en sai nimiLvliscn'famperccn poliisinresi,ariksi. tuli hänen seuraaiakseen kapt.eeni Rudolf Wiberg.
Kun r.lohn Graitonista,r saaluja liiväåreil,ä oli pr:rin
r'ähån, rvhtyi aktivisLinen puolue kiirciscsti Loimiin
hankkialtscen \roimaliitolle lisää ascila. Tarkoil,ust,a
vartel varatuomari Johannes Gunrmelus, puolueen
tarmokas joht.aja, oli jo tammikuussa 1906 rnalJrustanul,
Sveitsiin mukanaan asiant rrntiioina eversti, nyhyirren
kcnraali A. {,1. von llehtruscn ja }iapteeni, nykyintn
eversti F. .Ielnströrn. Kauppa päiitcttiinkin Lausanncssa Sveitsisså 15 päir,ånä helnlikuula. Ostettiin 2,500
kpl. WcLtcrli-rnallisia so tilaskivä ä reiLä ja 1,125,01)i)kpl.
niihin liuuluvia panoksia. Nämä Luotiin heinäkuussa
Lyypekistå Pielahden sal,arnaan Närpiön aktivistisen
puolueen talkoitusta varLcu Tanskasl,a osl,amalla rlPeter>
nirnisellå rnoottorilaivalla. Närpiöstä asciLa kuljcteLtiin
eli tahoillc, m. m. Vaasaan, Krist,iinankaupunkiin ja
Närpiön lähcisiin maaserrtupit,äjiir. Irorisl,a lähctcttiin
aseita edellr:en nr. rn. Iiuopioon, Turkuun ia Helsinkiin.
Onnettomu utleksi kuitenkin osa aseista Vaasassa, Polissa
ja Hclsingissä ioutui viranonraist,en kåsiin, josta seuraukscna oli pi[källiset oikeud cnkä1'nnit. voimaliilLolaisia vastaan Turun hovioikeudessä ja iår'jestön lakkautt,anrinen
senaatin 9 päivänä rnarraskuuta antanralla päätöksollä.
Tällä vålin oli kuitenkin Voirnaliiton Lt-rimintaa tarmokkåasti yhä jatkettu. Niinpä Mikonkadun 2 oli syksyllä 1906 olluL edelleenkirr kiväärierrjakclupaikkrrna.
Salaisia asevarastoja oli Helsingissä rnonesstkin paikassl, nt. rn. eräässä Elisabelinkarlurr r arrr'llu oler assa
kellarissa.

\-oinrrrliilon rnerkiLysl.ä kurair sckirr. että siilrcn
ovå[ kuuluneet ttrhi serr toimintaa kannattarrcet monet
arvovalLaisitrrnista kansalaisistauuuc. Näistä mainil.l :rkoon nyk;'incn prcsidenl.timme [). E. Svinhufvud, Lohtori All"hur Fellntån. tohtori O. V. Sivrin. Konni Zilliacus,
maisleli i\. Fablitius, arkkil.ehti (iarl Flankenhaeuser.
kapteeni, tohtori Herrry Biaudct, maaherua, kenraali
Rrulo Jalander ja prolcssori Aliseli Gallcrr-Kallcla.

rniiisellå kymrrrencllli ast,cli

.\lrra ]lal,crirr

avaroissa suojis

litrl.surnusl.aan vålr;in kaikisl,a jLr hiulian r:nernrn
krrstakin l,iedel<uiurasta. joul,ui isturntlall erinriisissii aurlit
ri<rissa. Parhaiten jåivåt sicil,ii rniclccn criniiiseL viihcmrn
onliiiluneet piirusl.rrl<soi ja elenlnriil orrnisl,rrlcct, ajalulisi
joilla pitliien luentojr:rr eliinraissl saattoi il,seäiin virkisl,
joko tarlikaamalla cnncrr tclrt)jri tai lisäämrillä uusia,

clsicr

Ylivoirnaiscn lilassillirrerr oli sillc-rin viisaus kaikissa pr
pctcissa, oll,iinpa minkii tiedekunnan Imonecssa tahani
Vielrikin on nriclcssäni scl<in lause Leologiscssa oppisalisr
jossu sarrul.l.iirr:

lfjhi sit pr'oposilurn Ut dicirnt cum vencrnnl
In lnbernr morii
Angcl()rum chori!
Vinurn sit åt)positurn Ireus sit prot)otius
l\lihi :rnlo ori,
lluic potarori!

.Ioliir ei "vnrnrirrä lat,inaa. sillc jåäköön liimå tiilliikitr kcrt
arvoitukscksi, rnul,l,a aavisl,ukselliscl<si viitl,aukseksi hu
mautetl,akoorr maallikoilie, etLii sc kosliee kapak)<aån aut,uaar
nukkunuttä.juomaria.
Sen sijaan err rnuisl,a edes rrristå sillä l,unnilla luennoiLii
'l'ämä vlnh:r iuonralaulu tuli nyl, cliiviini rnieleeni, kr
päivliDii rnuutanran l,ässä sain viiitöskirjan itsclleni låh
tettynä. rniliåi ei cnäii usoin tapahrlu, Se oli salisaksi kirjr
l,etl.u paksu kirja, tliynn:i visaisl,a lcksl,iii, t,aulrrkkoja
piirroksia. joisLa nr. rn. lirivi ilni, että se rliipu'r. jolla rsinr
pil,ää hpsir syrrnvLt,iimii r, kcsl,riå csirn. Viipurissa ja Orrhrs
liauclnmin kuin llelsingissii iir 'furussa. )'lnåi rnonl,a nluu
vähemmäu nrielenkiir t,oista, mull,a siLii L:irkciin)päri seikka
[iteliaisuudesl,a krrunioitt,i liisnriolollaan vriiliistilaisuut
k\.symyksessli olcvassa oppisalissu rrirnilchdcllii painet ullu kr
lonlyömållä rnoni muukin valtaa karrsalainorr kuirr uinrimcrlil
Ennel tilaisuuden alkua saaprrneena kiinl,yi huornio
niihin piirusluksiin, joilla nvhvajan civikset, rikaansa kulu
taval, ja joissa hcidån svvin l.ictorrs Luler: niikyviin, 'l'ällö
lövtyi rnuulos, joka oli ajan rrrukana l,apahlulnt.
,^ Tango $ilh )'ou .r
rJos lcip:i moidän krrrvast ois
Niin olei.aan ne kårvet pois
IlerLzcn in 3lJ Takl..l

.,

'ZlYti
i\'luutos

oli tyrmistyttli\'ä

nrliin van hanaikuisilla rlnnakk
lLrrrloilla varustet,ullc rtsaarivallarr aikuisclle,r kansalaisell
Suorastaan jäi odot,larraan, onkohan koko viiittclytil:
suudesl,alialn rnitään vanhaa ialjclla. Turvallisuutl,a lås
suhtecssa cnnusl,i juomalasi kal,cde n liulmllla. f)li si
serläärr joLakin ennailaankin.
Ja ennallaanpa luntrri oleval turhanl,trkllLa ntiytLä\
pnirrovirheidenkin tavanmuliainen luettelernincn. Jostakin r
pilkur puolikas poissa, jossakirr ncljårrnes pist,etlä pani vlii
l,elijär tunuustarnaan, eLtii siitä Jruuttui pis[e kokona:r

Kirjapainomie[enri olisi voinut heli väil,liiå, el,tå se on kulr
nut, melkein näliym?iltömiin.
Ja muutenkin oli våittelytilaisurrs prikulleen sanranlainr
kuin 2ir vuoLla sittcn, paitsi el.tä vastaviiitl,åj{i ci ollul kal.
eikä tuu heaparl,ainen, riimisevå-äiininel eikil piipittåvii niir
kuirr niin uscin cnnenmaailnlassa, vuan mclhein vhlä rruort
näköinerr krrirr punoittava våiltelijii, ja -- rnirabilc dir:tu
,rustolisena oli
nainerr: ensitläinennaisprofessorirnrr
Laimi l,eideniui
Ir ehl;a-IIcil, Li.
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