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Lukijalle

Tässä kinjassani kenron pdiiasiassa omista elämänkokemuksistani.

on myos asraa, joka jollain tavalla vain siluaa minua.
Kirjassani kennotaan Suomen kansan vapaudenkaipuusta. Aihetu
valotetaan lähinnå ka\a\aisesta näkokulmasu, sillä olen karjalainen, Karjlalan kannaksella sirntynt ia siellä parhaat vuoteni viettänyt. Vapaudenkaipur-r on aina ollut ominaista juuri l{aqalanheimolne, itäisen rajamme etuvartiolle, Fkisittelen aihetta karjalaisten lahNdukana

joitusmaaulonpoikien ajoisra nähtien.
ornakohtaisia kokenauksjia voin kerroa vapaussodasta, johon
osallistuin Vatrkoisen Armeijan joukoissa. Taisteli n Y.zrrjalan rinraraaan h, Talvisodan aj an palve
n panssari j unassa. Jatkosotaanki n osallistuin ja haavoinuin SXvänillä.
Enärnäntyönii olen tehnyt rautatei den palvelu ksessa. Palvel uspaikkanani on otrlut mnn. Rajajoki. Rajajoenla olin kahteen orreeseen, hetii Vapaussodan jälkeen ja uudelleen L930-lur.ulla, Talvisota katkaisi
toisen kauueni Rajajioella.
RaurateilLträ sain kokea paljon. olin saatramassa mm. paasikiveä ja
Tan nenia nau hanneuvotte lu ih i n. Jatkosod an aikana ol i n kondu ktöörinä Äänislinnassa. 1950-[uu.rlla oli konduktöörinä iunassa, joka oli
Suomessa vieraflleiden tsulganinin ja Hrusrsevin kä1tössä. olin mu[<ana nauhanajan tuhoisimmassa nautatieonnettomuudessa, Kuurilan junaturrnassa.
[fuikki kentomani penustuu tositapahtumiin. Henkilöiden nimet
ova[ aitoia. Keksinyjä nirn la et l<irjassani ole.
onen pannu[ muirstoni paperille 86-r'uotissyntymäpäiväkseni. Mitfån rnuistiinpanoja ei minulLla ole ollut lrlyt oli mielesräni korkea
aika tallentaa muistoni.
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Tarnpereella toukokuussa 1981
Tekijä

Tatwtaa karJalaiselle
ufrpmuderukaaguulle

VapaudLenkaipuu on kauna historian kruulunut osana karjalaisen

talonpojan elämditn" Potrmavan kuurnana vapaudenkaipuu tLxnnettiin aikana, jonl,oin osa karjalaisrista unonpojista oli ioutunut lähes
orjan asemaä.n venäläisten suul'rnaanornistajien dnoilh. Kisite tunneman historiassa nahjoitusrnaatalonpoJan ninrLetrlä. Tilanteeseen
aiauduttiin, kun Venäjåin keisarit lahioiittivat Karjatran Kannanaen
maatiloja venälLäisiile ylimyftmille pankkioina rnm. so,tilaail":isisra ansioista. Lahjoitustiloilla ei mnonpojalla ollut juruLrikaan ihmisarvoa. Ei
ole näysin vd;irin puhua orianasemasta, sillä niin alas suoma]lainen
ralonpoi"ka sinloin paineniin [urpeeseen. Lahjoirusmaa-aika kesti
toista sataa vuotta" Tuona aikana karianaisen talonpojan kesthyrs
ioutui kovalle koetuksenle. Toisinaan sactui, etdå kesken viliankonj uun nous ivat talo np oj at kapinaan sdålirnäno n"liä herroj
aan vastaan.
Kapinan varin pahensivat tilanneru entisesriään. Onnenomnuus seurasi tojis,tåan" Lahioinusnma-ajan aiLkoja on vaikea yrnmdrtää" ymmdrtääksenrrme tilanteen olilsi meidän n],'t - lairnatakseni Aleksanteri
Aavan juhlarunoa, fonka hiin kinjor'ni lahjoirusmaatalonpo:1kien
rnuistomerkin paljasrusiuhlaan 26. M.1936 - itse
- yksiruutuisesta ikkurmsta
ka.wkan koputw kwultaaa
kiskawornilln kd:t ryi[ kt. ajemaua
naiselftme uoutieyt hrÅ.uät'stäuärwi rwihteuö,
lnin twruaWa etetWÅuti
ol'isi kuin kasvi kilum rfrossa
buj e lo isena bu,oj wrna.sw
ad,otterw$s6t sitä arunelinsta tuti,jaa

fu&a ueitselkiiin lnrarttaisi
kitumisert tusfun.
Osoimaan<seen kunnioitustaan lahjoitusmaatalonpoikien klirsimyksille pysryfii vapaussodan kiiynyt karialainen sukupolvi muistomerkit ghäiärvelle, Metsäpirniin, valkiärven kirkolle sekå sakkolan Peräiävedelle. hduistomerkit oli rakennetnl kivisrå, mitkil oli
koomr pelloilta, ioita lahioitusmaatalonpojat aikanaan viljelivär.
Näisrå kivisrå Aleksanteri Aava sanoo
- joiden jokaiw. p!älqilnäsii
näW,iviaairwjan jalkajälki

ernon fo4rnel
rekd s'isartert ja uefiut
wiketndttörwin aaryudst kaipus.
Usein sanotaan, emä Stromen historia on verellä kirjoitetnra kärsimysten historiaa. Ifårsimykset ia lakkaamattomat sodat kasvauivat
etenkin raiaseudun asukkaista sitkeän, rohkean ja vaarcja pelkiiämättömän kansan, Xoka kaunta aikojen on ioutunut ensimrnäisenä
ottamaan vastaan id?istii rulevat iskut. Muualta apuun rulleiden veliien ja sisarten kanssa nousi rajan kansa ensimmäisenä sille tielle,
joka iohti Suomen idrin ikeen alta irsenäisypeen.
Itsenåinenvapaa, Suomi kangasteli io varhain karjalaisten mielissä. Vuosisatamme alkuun tultaessa oltiin valmiit iopa aseelliseen
toimintaan vapauden hanklkimisessa. Hryänä esimerkkinä täilaisesm on mainittava erds aseellinen järjestö, ionka tarkoituksena oli sotataitojen opettåminen jäsenilleen. Järiestö oli vuonna 190X. penrstemr Viipurin koulupoikiera aktivistiraen taistelujZiriestö. Jririestön
piiiimiäriinä oli Suomen irroittaminen Venäjdsrå.
Jilriestön perustaja oli Etelä-Igrialassa laaialti tunnettu silloinen
koulupoika, sittemmin Aunul,rsen retkellä sankarikuolernan saanut
iäiikäriikapteeni Toivo Kuisma. F[ån oli syntynyr ia kasvanur Oravalcfdön Mässä, ioka silloin l<uului Antreaan, mutta myöhernmin
Vuokselaan. Toivo Kuisma kåvi koulua Viipurissa. Kuusitoistavuotiaolna hän perusti eråiiden tovereittensa kanssa j?iriestön, jolle antoi
nimen Veliesliitto'. Liiton jäsenet lupautuivat valanvannomalla taistelemaan Suomen itsenäis1ryden puolesta vaikka sankarikuolemaan
saakka.

Perustaiaiäseniä oli vain neliä. Väträisesrå alusta liiuoa ruvettiin
vähitellen kasvanamaan hitaasti ja harkiten, sillä kaikessa oli toimit6

T
tava saLaa ja erimäin varovaisesti. Koulupoika [oisensa jälkeen liittyi
veljesjäriiestöon ja vannoi valansa. Aluksi jiiseniksi otettiin vain Kuisman oman koulun, Viipunin Reaalilyseon opprlaita, mutta myöhem-

min pääsi jziseniksi myös muita Viipurin koulupoikia,
Samanaikaisesti Toivo Kuisman kanssa luotiin Viipurissa myös
toinen taistelujärjestö, jonka påämåäränä o1i itsenäinen Suomi. Asiail.a olLivaf ruotsinkieliset kounulaiset. Toivo Kuisman luoma iärjestö
ja nrotsalaisten omalla tahollaan kokoama veljeskunta sulautuivat
v'arsin pian yhdeksii iärjestöksi ja kun Voimaliitto aloitti toimintansa
lnronna 1906, liit[yi Viipurin koulupoikien järiestö siihen alaosastoksi.
Voimal[iton toimesta ia Konni Zilliacuksen johdolla hankittiin
nrLaahamme aseita. Näin kulkeutui aseita myös Viipurin koulupojille ja he saivat kiyntöönsä mm, puukoteloilla varustettuia Mauserpistooleia,
hdauseneillaan koulupoiat voivat aloittaa ampumaharjoinelun.
Harjoitukset pideniin yleensä Tammisuon puolella, mutta jonkun
kerran myos suuremrrralla joukolla Hevossaaressa, Ykspdän hovin
lLuona, Paitsi ampumista harjoinenivat pojat myös erilaisia marssitaitoja na suksiliiikkeitii, Oppikirja oli eräs Voimaliiton toimittama ja
julkaisema harjoitusopas,
I(ai[lkiaan kur,rlui Viipunin koulupoikien iäriestöö n 55- 60 iiisenrå. He jakaunuivat kouluitrtain neljään osastoon. Eraät koulupojisu
lLev:ittivät itsenäiqrystaistelun aztetta loma-aikoinaan myös ma"aseudulle, kotipaikkakunnilleen, Perustettiinpa eräille paikoille vähäisiä taistelurvhmii{kin. Aare levisi hyvän maaperirÅn, sillä suuri osa
tänaän j änjesnön idsenisträ osallistui rnyöhemmin suoravi ivaiseen akniiviseen toimintaan vapaan isänrnaan hivZiksi. Viipurin koulupoikien taisteluiärjestön jdseniä oli mukana jÄäWÅriliikkeessä, vapaussodan valmisteluissa ja luonnollisesti myös itse vapaussodassa,
Etelä-Karjalassa syntyi routavllosien aikana toinen mainittava taistelujärjesto, Karjalan Kansanrnalhti. Se syntyi vallankumouksellisen
ryoväestön ja aktivistisen taistelujärj eston sulautuessa yhteen syksyllä 1905. TällLöin oli molempien jänjesröjen edustajia koolla Viipurissa ja vhteisymmärryksessä pdätettiin ottaa klynöön komealta kalskahtava nimi. Nimen taJ<ana oli räisäläläinen talonpoika, tunnettu
aktivisti N{ard Ld.henierni.
Kansanmahdilla ei ollut ylipäfiikköä. Asioiden johdossa oli Vii7

purissa toimiva keskusnoimikunta, iohon kuuluivat viipuriXaiset tuomarit Victor FuruhielmiaOno Åkesson, ryömiehet Nestori Yalavaara iaJuho Oikkonen selcä maaseudun edustaiana Mani Ldtreniemi.
Sen suurin'millaan ollessa lnrului Kansanmahtiin kaikkiaan noin
2 5OO rmiesrå. Lukumärä ei ole aivantarHka, sillä kirioitettuja luetteloia ei ole säilynyt, mutta muistitietoien mukaan lukumärä oli pi-

kemmin yli kuin alle 2 50O.
Aseita oli Kansanmahdilla iokunen kiväni kutakin rnaaseutuosastoa kohti" Aseita saatiin liihetyksesrå, ioka Konni Zilliacuksen toimresta tuotiin maahan syksyllä 1905John Grafton -nirniselläLuvalLa.
Zilliacus oti jåtrjestiinyt suurenmoisen aseoston, jonka rahoinaiina
olivar japanilaiset. Japanihan oli tilh?in aillcr rL sodassa Venäiää vastaan laepdilemätrå oliJapanin edun mul<aista koettaa tukea aseellisna kansannousua Venäiåillä ja Suomessa. Zilliacus saikin tehdyksi
asekaupan ja edelläimainitun laivan piti tuoda Suomeen 15 500 kivääriä ia kaksi ia puoli milioonaa patruunaa. Suurin osa näisrå oli
tarkoitetnr vietziväksi Venäiiin vallankumouksellisille Suornen kautta. Kun lilva oli purkanut osan lastiaan Pohianmaan rafinikotrle se
liihri merelle viedäkseen iäliellä olevat aseet toiseen paikkaan, mutta aioi karille. Kun sirå ei voitu pelastaa, tffiise tuhota täiäyrÄma\l^.

Tåimiin laivan tuomia niin sanottuia Grafton-kivåäreiä levitettiin
sitren ympålri maamrnme seuduille, missä taisteluj?iriestöiä oli olemassa. Niin sai aseita Kansanmahtikin. Ampumaharjoituksia pidettiin sikåli kuin vähäiset patruurulmiätitt antoivat myöten.
Vallanlmmouksellisena järjestönä Kansanmahti omaksui venålåisiltä aaterovereiltaan taisrtelrutapoia ja terroritekoja, iotJ<a oli tarkoi-

tettu kostotoirnenpiteiksi valtiollisen sorron iohdosm ia peloitukseksi venäläisille vallanpitiiiille. Eräät Kansanmahdin ryhmilkunnat
ryhryivär filmåin variolla tekemään yksityisluontoisia ryöstömurhia
liukuen siten suoranaisen rikollisuuden tielle. Tiillaista tapahtui
vuoden 1906 vaiheilla eräissä paikoin Etelä-Igrialaa.
On syytii erikoisesti korostaa, että Ignsanmahdin iohto ei näirå
tekoja hryZlksynyt eikå itse !ä$estöä sel[aisenaan voi niisrå qyyfiila'.
Ne iohtivat kuitenkin eräisiin selkkauksiin Iknsanmahdin keskustoimikunruNsa ia lopulta saivat koko järiestön haioamaan.
Jo aikaisemrnin oli iiiriestössä tapahtunut osittaista hajoamista,
kun vuoden n905 suurlakon aikoina alettiin perustaa punakaarteia,
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iden tankoituksena oli yhteishlnnaliisen vallankurnoLll{sen ajamt-

nen,

Punakaarti rnuodostettiin viipuriinkin ia rdmän punakaartin yhtelte e n piiäs i p es iyrr.vmdän myos anarkistis ia ai neks ia, j otka Vi ipunissa alkoirrat toimeenpanna ryöstömurhia.
Osa qvöv-den rniehisuå pysyi kuitenkin Kansanrnalhdin riveissä liitrymäruä

punakaarteihin, joten r,'r.roden 1905 lopulla jan9A6 alkupruo-

liskolla Viipurissa toimi rinnan kaksi aseellista jäqestöä" Maaseudulla olivat näiden 1än1estöjenraiatkokolailla epdselvät, niin effä kaikki
uistelujärjestojen jdsenet tuskin rirs'ekään lienevät olleen selvillä siitä, mild heidän kaantinsa oikeasuan oli.
Vuonna n906 aloini toirnintansa Voimaliino. Voimaliitolle perus-

tettiin muuta,!-rxia paikallisia osastoiaEtela-I{arnaXaan,joskaan sen toinrinu taa\la ei ehtinrt tulla lziheskzilin niin voimalkkaaksi, kuin Kansanmahdin toiminta oli ollut.
Voirraliitto erosi aikaisemrnista aktrivistisen vastustuspuolueen ja
vallanlkumouksellrisen Wöväen taisrelujärjestöissä siinä, ertä se ei
toiminut yhteistyössä Venäjän vallankurnouksenlisten kanssa eikå
mlaskfån hp'465yn)'t terronistisia tekoja, Se oli puhraasri kansanlinen rnaanpuolustusjärjestö, joren sivå voimme pitäå suojeluskuntien aafteellisena edeltäjänä. N irnellisesti oli Voimaliino voimistenujärjestö, ionka urkorituksena oli kohonaa kansan ruurniillista kuntoa. mutta itse asiassa voimisteluhanjoitusten varjolna mhdortiin kansaa rraknenma aseeillis'een toimintaan.
!'iipurilainen koulupoikajärjestö liirry*i kuten edellä kerroniin
alaosastoksi Voimaniiittoon.
voimaliitto yritti hankkia liselä as'eita maahan. Menesrys vain jäi
l<ovin laihaksi. Ruotsista saatiin ostaa 2 500 kivdäriä, rnuua niistä
joutui vinanomaisten kåsiin penäti 800.
Toimintaa vaikeutti vrielä se, että sanmnmit alkoivat vainota liiton
miehiä, jonka moksi monin paikoin olii pakko panna kivdänit piiloon, rnistä ne vasta suomen väpåussodan puhjetessa kaivettiin
esiin,

Liiton toiminta jäi hlvin lyhyarikaiseksi" Liino pennsrertiin r.'ruoden 1906 alussa ia saman ruoden lopulla rndärdsi senaatti sen lakkautetuvaksi. Liiton j ohtomiehiä vastaan nosteniin oikeusj urru, Tätä
oik'eudenkåyntiä pitkitettiin sitt'en monta ruo[ta, niin ectä vd.liin ennänivdt tulla maailmansodan tapalhtumat" Asia lienee lopuksi "pai-

netnr villaisella .
Vo:f,maliitto kuuluu fiilrkeänä rmlraana sf,ihmr te@en ia tapausten
ketjuun, ion a johti Suomena titydelXliseen itsenäqryteem. Vof,maliiton
i#isenistii useirnmat iatkoivat työt iriln nåiäkilrililikkeera päiivf,nä ia srfitten
mieskohtaisesti oilivat vapaussodassa mulkana toteuttailurss,ar liinonsa varsinaista suurta tarkoifusA"
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