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Ed. Räisäsen y. m. kysymys, joka koskee
Tammisaaren pakkotyölaitoksen
poliittisten vankien oloja.

Puh ·e m i e s: UJikopuolella päiväjärjestyiksen esitel1ään ed. Räisäsen asianomaisen
hallit111ksen jäsenen vrustattav•aksi esittämä
kysymys ja ·oikeusministeri Malmbergin kirjaHinen vastaus siihen.
Siht,eeri> lukee kysymyiklsen ja siihien annetun vastauksen.
E·duskunnan Herra PuhemiehelLe.
Ta1mmisaaren paJ]{lkotyölaitoksen poliittis.ten vankien oloista vn viime aikoina tullut
sekä; julkisuuteen että myöskin oi!keusministeriön t]etoon kauhistu:ttavia ja; lkaameita
kuvaUJksia, oloista, j·oissa valtioHiset vangit
saavat kitua lap'Ualaishenkisten v'artijainsa
terrorin ailaisina.
Tammikuun 31 p :nä on, sikäli kuin mi~
nulle on kerrottu, muuan 'Tammisaaren palkkotyölaitoksen polii.ttmt•en van:kien sUJkulai•sten lähetystö yr~ttänyt k;ääntyä her11a Oikeusminist:erin puoleen aikomuksena selostaa sekä S'llullisesti että kirjallisesti oloja
mainitUissa vam.ki:lrussa. Lähetystön käynti
supistui kuitenkin merkity~ksettömäksi ikun
sen d annettu lukea kokonaan Oikeusministerille osoi>tettua ki:rjelmääikään, vaan kehoitettiin lähetystöä j.ättämään kirjelmä si.tä
lukematta ja poistumaan ilman enempi·ä
lkeskustduja herra Oikeusministerin lkantSSa.
AU~kirjoittaneella on .tilaisuus, osittain
saman aineiston perusteella lkuin tuon valtiollisten vankien omailsten ·Oikeusministerille osoitettu kirjelmä on laadittu, ·esittää
ti·lannett.a Tammisa;aren pak:kotyölaitoksessa..
Otan laajasta aineistosta tähän ·eräitä
tietoja.
Ruokrukomentoa on viime aikoina JarJestelmälliisesti :h:uononnettu. Ruoka-ainekset
ovat usein pilwantunei.ta. E8im. pnma
useasti kokonaan nautittavaksi kelpaamaton:ta. :Perunat ja siL!illrat mätiä. Viime
vuonna olivat ikaumryynit pil>aantuneita,
joten vangit ·eivät puoleen vuoteen vo]neet
syödä kaurapuuroa. Muuta ·ei ti,lalle annettu. Kuka valitti o~keusminilsteriöön,
häntä rangaistiin. Viime heinäkuun 17 päivän-ä sairastui vangeista noin 90 %, niistä
60% vakavammin, ankaraan vatsatautiin,

luultavasti ruokamyrkytyikseen. •Vartijat
haukikuivat: ,:Sairastatte kominternin määräyksestä!'' Mutta kahdeksasta;toista val'tijastakin sai·rastui kymmenen - ti·es sitten
kenenkä määräyksestä! 19'32 marraskuusta
lähtien on vähennetty ·erilstyksessä olevilta
vangeilta kolmasosa ruuasta. tSamoin sairailta. Jos esim. loukkaantuu työssä, niin
heti vähennetään ruoka :tai j{ffi on muuten
niin heik!ko, •ettei jruksa mennä työhön. Pa~ettien saantia on rajoi.tettu ja lisäruuan
saantia jatkuvasti: vaikeutettu. Jos vangilta
j·ää leipäpaLa ja margariinia seM·iin, ikun
menee työhön, voi vartija viedä sen pois
sillä aikaa.
:Miltei mihin sairauteen tahansa annetaan
lääkkeenä aspiriinia. Vartijat - ei sruimanhoitaja - määräävät, kuka saa sairaslomaa. Työmaalta ei pää;srt;etä: sairaanhoitajan puheille. Lääkäiriin päästetään vain
rajoitettu määrä ja lä·äkäriajan perusteella
eikä sairauden.
Yksityisistä kuo1ema,an päättyneiiStä ·tapauksista mainitsen tuoreimpina seuraavat:
Helve, Simo, sairasti kahden viikon ajan,
•ennen kuin pääsi lääkäriin. Toisin päivin
työssä, toisin poissa. Kov& työ siivoojana,
miehellä oli aina hiiki j.a kylmä. Vietiin
6/1-3'3 sa,iraalaan, jossa ei kuitenkaan
enä:ä parantunut, vaan kuoli 19;'!1-33.
.Sorjonen, P~kka,. !Sairasti toista vuotta
reumatismia (ishias) ja sydäntautia. Sairaalassa noin 6 !kuukautta. L·äämkeenä syötet:tiin päivittäin 6 !kappaletta· pulveria.
Sydäntauti paheni. .Sairaalasta tuotua eivät vartij.at antaneet hänen oHa s-elliooä,
vaikka hänellä oli '1ääkä.riltä työvapaus, sairaanhoitajan harkinnan mukaan. Vaikka
sairaan'hoitaj'a antoi 1omaw, ikävivä.t vartija:t tätä ISydä:n:tauti,sta miestä joka päivä
haukkumassa ja uhikai.l:emassa. Erilkoisesti
vartija Kinnunen, joka kerran potkikin
Sorjosta. Useasti pakoitettiin Sorjonen erikoisrangaistuksen uhalla työhön, ,:koska ei
o1e kuumetta"! Joulukuun 11 pä,ivänä
hyökikäsi vartija jälleen Sorj.osen selliin,
jossa tämä oli niin heilk!kona, ettei voinut
nousta ylös vuoteesta,. ja ryhtyi häntä piek•semään ja kiskomaan jaloista lattia11e. .Sorjonen huusi a.pua ja KinnUJnen pelästyi ja
poistui. T·oisten vanki·en taluttwmana pääsi
Sorjonen käymään :sairashuoneeHa, jonne
vartija Kinnunen palmtlti hänet lähtemään.
Sorjonen pyysi ISai.raalaan. P·e1käsi jatlkuvia pahvinpitelyjä. Tammikuun 2 p :nä 119·33
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otti lääkäTi hänet sairaalaan. Siellä hän
sai kaiken lisäksi ,influenssan ja kuoli' :edellämainitun vuosikausia il\1estäneen rääkkäyksen Joppurm näännyttämänä 21/1-33.
Frans~i:la, Evijä.rveLtä, sa,irastui influenssaan ja i]moli viime viikolla. Huono hoito,
seikin myöhään.
Tuomiranta, Tampereelta. Sama kohtalo
kui,n edelliseLlä. Lausui ikuo:llessaan viimeisinä :sanoinaan: ,,'Minkätähd:en minut näin
murha11aan ~'' Näin tuhoutui vajaa;n viikon
sisään neljän poliittisen vangi:n elämä.
Viime viikolla oli kuumesairaita toistasataa,, niistä po:tiittisia 70 a 80 ja heistä
toistakymmentä aivan heik~oja.
Sellit ovat kylmiä ja vetoisia. Vartija
mittaa :lämpöä pistämällä, rukikasess:a oJevan kätensä sellin ov;esta sisälle, sanoen:
,Lämpö 18 astetta.'' Siihen saa vaniki .tyytyä.
Eri:koisrang"laistusten käyttöä on tavattomasti l:isätty. Se oo teht:v suorastaan ·järjesteimälliseksi piinaamiseJksi.
UJlikauiks·et ja plllhoinpi.tely;t ovrut yleisiä.
Vuonna 19:30 hei111äJkuussa :sanoi silloinen
apulaisjohtaja, 'Brofeldt.: ,Nyt ei täällä
enää tul:e kysymykseen Jait ja asetukset.,
siLlä ne ovat. puoluejuonitt1elujen ja Lehmäkauppojen tu1oil{jsia. Nyt :tääl1ä määrää Lapuan laki.'' Samalla rii:Sitettiin vangeilita
pois osa entisistäkin oikeuksi:sta-. Vartijat
uhkailivat ,mäkeen viemisellä" y. m. V:artija Kinnunen sanoi 1930 kesäHä: ,Minulla
on varukika periaate - mies kiväärin ete:en
ja seinää vrusten. '' Kesällä 1'9'3:2 näytteli
hän Lapuan puuj{jkoa vangeiHe ja sanoi:
, Tämä on se Lapuan 1atki, joHa täällä nyt
hallitaarr." Kävi joulukuussa 1'932 ja tammillmussa 1'93'3 pieksemässä pakkoluo:IDkalaisia toi,sessa kasa:rmissa. Tultuaan sieltä
näytteli ny~ej:ään ja. kehui tekosiaan.
MatinlaSISi, vartija, sanoi i1'93:1: ,.Minun
midestäni pitä.i,si .a;mpua .teidät. kaikki,
mutta toiset ova-t sitä mielt-ä, ~että vain
johtajat." Vartija Ahokas hi~lllmi vuonna
19131: ,:Kolmen kuukauden per-ästä tulee
ai,ka, joHoin te rukoilette meiltä polvilllann~e
armoa. Mutta silloin tehdään puhdasta.''
Ilmari Kiurua pi~eksi vappuna 1'9132 kuusi
vartijaa, m. m. Mat.in1a,ssi,, Välimäki ja
Putti. Hakbsivat m. m. hänen päätänsä
seinään. IP:ahoinpide1ty puhui siitä rm. m.
johtaja Kiianlinna1le, joka sanoi: ,Se oE
teille oiik·ein.''
Vuodesta 11930, si~s n. s. ,!kansanliikkeen''
1

2581

vuodesta, altkaen on poliittisten vankien
opiskeLuma-hdollisuuksia jatkuvasti su pistett.u. Kirjastosta on poistettu ~tai pannaan
julistettu mi'ltei kaikki yhiteistkunta- ja taloustiletecllinen kirjallisuus ,,marxi1aisena''
kirjallisuutena. Marxin ,Pääoma, af Ursinin :Sruksa.n sosialidemokrat~a, Voionmaa-n
Sosialidemolkr3!tian vuosisata, II :n osa, Engelsin P-erheern yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä, y . .m. ovat pannassa-. Samoin
on pannassa puhtaas.ti: porvarillista kirjallisuutta paljon ikuten Herknerin Ty;öväen.ky:symys, Ruudun VaLtiotieteen opas,. kailkki
Sombartin teokset, Yhteiskunnallinen käsikirja, loppu Wellsin Hist,orian ääriviiv:atteolksest.a on !kirjasta poistettu.
Sanomalehtiä pidä.tetään hyvin u:sein.
M. m. ei :Suomen Sosialidemokraattia annet:tu vangei.11e koko Mäntsälän ikapinan
aikana. Sen jälkeenkin se on pidå·tetty lukemattomia kertoja.. V:a-~tijat ke~sikuvat
vain: , S:e !lllleni paperikoriin ", tai ,,·ei tule
enää koskaan ' '. Vankien lähettämät ja saarnat kirj~eet repelöidää:n ja userusti pidäteItään kokonaan. Samoin valoikuvat. Sitä
vähäistä aikaa, mikä vangeihle jää lukemiseen, supistetaan siten, että ei anneta valoa.
Kävely- y. m. oikeuksia on supistettu.
p,a!kkoluoikassa olevat ovat joutuneet käv~e
lyssä :suoranaisen tel'l'orin alaisiksi. He eiv,ät kerta !kaikkiaan osaa kävellä vartijan ·
mieliksi. Käv,el·evät joko liian ,.,ihiljaa'' tai
,lujaa". Niinpä jätetä:än:kin siellä useat
miehet miltei ikokon:aan käy;elyjä vail1e.
OmaisrtJen ja tuttavien tapaami,sta vaiikeu~
te,taan lkaiikel1a muotoa. M. m. on tapaammaikaa lyhennetty 5~6 minuuttiin. Pakiko~
luokassa olevi1ta on ilman muuta riistetty
asetusten ja vanki1sääntöjen myöntämät oikeudet, sanomalehdet, tupakka ja oman
ruuran saanti. Kruksi suurta kasarmia on
pelkästään erikoisrangaistu!k.sella olevia varten.
Tammisaal'en pakkotyölaitoksen johto- ja
vartiJjahenikilöikunnan lapualaisuudesta, joka
selit;tää ikailken tuon ikauhi,stuttavan kohtalon, jonka heidän mieliva:ltaanJsa joutuneet
va-ltioLliset vangit ovat :s:aan•eet, on todistuksena. muutakin kuin vaniki,en !kertomuksia.
Viime joulukuun 20 päivänä ilmestyneessä Lapualaislehdessä ,Lakeuden Sana.",
jonka .toimitusvaliokuntaan kuuluu vuosi
si,tt:en .tap:ahtuneesta kapinasta tuomittu
1
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Vilitori Kooola, on mainitun Ko:solan kuvalla varustettu jo:uluonnittelu, jonka yli
sivun olevana t~kstinä luetaan ,Rauhallista
Joulua Vihtori Kosola1le ja ikaik:i,lle isänmaallisen ikarusanliiklkeen johtomiehil1e toivovat alla ol:eva,t" ja alla on m. m. 50
Tammisaaren pakkotyölaitdks·en henikilökuntaan kuuluvaa, joukossa mainitun laitoksen johrbaja E. Kiianlinna j.a apulaisjohtaja T. Palenius.
Tähän onnitteluun ja sen al1ekirjoittajiin
viitaten julistaa Lehden toimitus toisessa
pai!ka:ss·a samaa inumeroa, ,että iky1lä tässä
maru.sa ,kapinaH-ilsia" sentään löytyy".
Kaiken ·edelläsanotun peTus.t,e·ella pyytää
al1eikirjoi,ttanut saada V a:ltiopäi'Väjärjestyksen 37 § :n 1 momenttiin nojautuen esittää
asianomaisen Hallitwksen jäsenen tietoon
Ball!tettav,a:ksi ja vastattavwksi:
Mitä Hallitus ai!koo tehdä, että
Tammisaaren p~kotyö1airto!ksen valtiolli:st·en van:kioo olot saadaan viipymättä inhimiHisyyden vaatimuksia j,a oikeusva~tion arvoa vastaa-

~n-~· '!
V!!ruSl.

Onko Ha:llitus ryhtynyt toimenpitei1siin sopimattoman ja asemansa
,täydellisesti väärin käsittävän johdon ja vartijahenikilö!kunnan uusimi~eksi Tammisaaren pa!kkotyölaitoksessa~

Helsingissä helmikuun 3 päivänä 1933.
Yrjö Räisänen.
Eduskunnan Herra Puhemiehelle.
Kansanedustaja Yrjö ·Räisänen on Eduskunnan Puhem:i!ehel1e jättäny,t kuluvan heimrkuun 3 päivälle päivä,tyn !kirjelmän, jossa
häm., laajojen perusteluj·en jälkeen, on esittänyt asianomaisen hallitulks:en jäsenen tietoon saatettava'ksi ja v~a:sta;ttavaksi seuraavat kysymY'kset.
,,CMitä Ha:1litus aikoo tehdä, että Tammisaaren pa:l&otyölaitoksen valtiollisten vankien olot saad8Jan viipymättä inhimillisyyden vaatimuksia ja oikeusvaltion arvoa vastaaviksi~

On!ko Hallitus ryhtynyt toimenpiteisiin
sopimattoman ja asemansa .täydellisesti vää-

rin !käsittä.vän johdon ja vartijah~nkil.ö
!kunnan uusimiseksi Tammisaa:ren pa:~kotyö
laitoksessa ~ ' '
Kysymygten jOOdosta saan kunnLoittaen
esittää seu11aavaa :
Kysyjän ·esittämän aineiston mu!kaan olisi
vankilan ruokaa vi·ime aiikoina järjestelmällisesti huononnettu, jota, paitsi ruoka-aineet,
erittäinkin kauraryynit olisivat .olleet usein
pi,laantuneita. Eelvottomien ruoilm-aineiden
vaikutuksesta olisi viim~e vuoden heinäkuussa 90 % vangeista sairastunut ,luultavasti ruokamy11kytykseen' '. Kahdeksastatoista vartija:stakin kymmenen.
T8Jmmisaaren pa:kkotyölaito!ksessa, jossa
säilytetään sekä valt:iJolLi:sia että !kriminaalivankeja, noudatetaan samaa ruokajärj·estystä kuin vaJtaikunnan muissakin van!kiloissa. Tämä ruokajärjestys perustuu professori Carl Tigerstedtin tarkkojen laskelmien ja ikokeiluj,en jäLkeen 1aatim8Jan ~ehdo
tukseen. Viime vuoden a'lussa si,tä tosin
osittain uusittiin sikä.li, että liha.ruoissa
käytetystä raavaan lihasta noin puolet !korvattiin sianlihaHa, mistä oli seu11auiksena,
että ravinnon !kaloria-arvo jonikun verran
kohosi. Tä.hän toimenpiteeseen ryhdyrttiin
senvuoksi, että ,saataisiin om~en sikaloiden
tuotteita ~enemmän !käytetyksi omassa taloudessa, joten ostettavan raavaan Ehan määrä
aleni. T·ästä !koitui samalla jonkun verran
säästöä ruuanpi:toon varatussa maararahassa. Arvattavasti tä.stä toimenpiteestä
on kysyjän tietoon tullut huhu ,,ruokakomennon j ä~rj estelmällisestä huonontamisesta ". Sairai:lle vangeille jaetaan tavallisen vanikiTuuan ohella lääkärin mä:äräämää
sairasruokaa, eivä.tkä sairaat vangit ole ravintoansa valittaneet. Kun muut valtiolliset vangit, nähtävästi Y'hteisestä pä.ätöksestä, jättivät viime vuoden ilmsällä ikaurapuuronsa nauttima;tta, koska se mWka oli
huonoa, söiv·ii:t sairaat vangit !kyllä puuroannoksensa, joka oli valmistettu s8imoista
aineista kuin terveittenkin puuro. Kysymyksessä tarkoitettaneen juuri ~täitä samaa
ta,pausta, kun väitetä:än, että 90% vangeista, siis noin ,600 vankia sairastui. Tosia:si3iSSa v~ain noin 90 vanikia valitti vatsakipua, minkä vuoksi osa hBistä sa~ jä:ädä
pois työstä. Eräät vartijat - heirtä on noin
viisi lmrtaa ikysymy:ksent~kijän [lmoittama
mää,rä, 18 - valittivat myös samaan ai-
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vllitsahäiriöitä, muttei ikukaau jäänyt
pois toimestaan. Kaiken V8Jlljki.!loissa käytetyn viljatavaran hankkii muuten va1tion
viljavamsto, jolle vanikilo1den maatilllltkin
myyvät viljtansa. Viljavaraston lähettämä
tavara on ollut vaJtion maanviljelyskemi,alEsen bborrutorion tarkastettav,ana. V all!kilan lääikäri on myös useasti tamastanut
ruoka-ainevamstoja, mutta ei ole havainnut
moitteen aihetta. PerunavaraBtossa on tosin syystkesä:llä tavattu pilaantuneita perunoita, mutlta ne on erotettu pois ,ennen
!käyttöä.
:Vanikilan ruokajärjest)'lksestä on siis sanottava, ettei mitään vä.h,ennyiksiä Tammisaaren pakkotyölaitoksessa ole tehty. Oilkeusministerin 1dertoki.rj,een mukaisesti vuodelta 1926 on !tosin niiden vanik:iten leipäannosta, jotka eivät tee työtä, väihennetty
noin 1 / 4 :l:la, eli jauhomäärä 6'20 gr :sta 450
gr :aan, minkä <>hessa illa:lliseksi ja:ettava
margariiniannos on vähennetty 30 gr:sta
20 gr :aan, mutta tämä määräys koskee
kaik!kia vank}loita ja ikaiklkia vankeja.
V:oimassaolevan ruokajärjestyksen mukaan saavat Stelkä valtioLliset että muut vangit päivittäin, paitsi 800-900 gr. painoisen
leivän,
'a Mn i a i seksi vaihdellen joko ilmitettyjä perunoita 1 / 3 1. ja suolasHI!ikoita 90 gr.
tai ohra- tahi ruisjauhovdliä 1 / 2 1. sekä
lisäksi päivittäin 10-20 gr. margariinia ;
p ä i v ä 11 i s ,e ik s i vaihdellen sian- tai
l'llJava:anlihamuhennosta, hernerokikaa; tai
-muhennosta noin 1 L taiiklka ohra- taikka
kaurapuuroa noin 1/ 2 L selkä 1 / 4 l. lkäsinkuorittua mai:toa ynnä
iH aBiseksi maitoa 300 gr. ja margariinia 30 gr.
Kysyjän täytynee myöntää, ,että varsin~
lki:n nykyään ,tuhannet työläiset saavat tyy~
tyäi moninverroin niukempaan ravintoon.
Kysyjä valittaa, että ,jos vangiLta jää leipäpala ja ma11~ariinia selliin, voi vamija
-v~edä sen pois sillä ailkaa.. '' Tä:ssä hän on
aivan oikeassa. Niin menet-elläiän ohjesäännön mukaisesti !kaikissa vankiloissa, ja siistey.de:n s~kä järjestylksen vuiYksi on ni[n
tehtäväkin. !Murtta valtiollisilla vangeiUa
on tässä suMeessa etuoikeuiksia. He saavat
ullkoalkäsi'l1 ottaa vliJStaan Hsäravintona ,enintään !kaksi lähetystä kuukaudessa sekä jouluksi yhden ylimäärä.isen palk.etin.
Todistuksena siitä, etteivät valtiQlliset
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vangit kämi Tuoan puutetta, on se, että
heiUe jaettua ruokaa useasti havaitalm
pois ib.eitet,yiksi. Niinpä lai•tokse11a kuluvalll
helmikuun alussa toimitetUJSSa tarkastuksessa todettiin, että mitä parasta ikä.yttämätöntä l,eilpä:ä oli hei.te<tty ikkunasta pihalle
sekä ruQ!lm-jäteastioihin. Joku aika. sitten
tavll!ttiin ,leipää vieläpä pellotie kuljetettavassa tunkiossa.
Kysymyksessä esitetyn väitteen, etttä
,miltei mihin sairauteen tahansa annetaan
~ää"eenä aspiriinia' ', on vanlkilanlää:kä.ri
selittänyt törkeälk:si vaJheeksi. Läälkkeinä
on annettu si1tä, mitä lkuikin rtauti on va8Jtinut. v,anki1an lääkelaskut ovat muun
muassa ,todiJstukse:na erilaisten lääkkeiden
:käytöstä. V ankila:n neljä sairaanhoitajatarta on todistanut, että vamijat eivät ole
puuttuneet sairl!ianhoitollJSioihin, kuten on
väitet:ty, ja että sairaanhoitaja,ttaret antavat vangeille ib.o~toa ja lä.älk:keitä vä:häpätöisimmissä sa.irauJksi,ssa. Jos lääkärin ~apu on
tarpeen, pitävät he ammllitti:insa kuuluyan
velvumsuuden mukaisesti huolen siitä, ·että
jokainen sitä saa joko :1ääikrurin vakinaisten
tai ylimää:räistlen käyntien aikana vankilassa.
Kun vankil<assa oli joiku viikko sitten
useampia van:fueja. sairastunut kuumetautiin, t,oimirtiti vanikeinhoitolaitokse:n ylilääkäri, lää:kintöneuvos E. J. Horelli kuluvan
helmiikuun 7 päivänä siellä tarkastuksen, ja
on hän oi.keusministeriöön jättänyt sen tuiloksena seuraav:an kertomuksen:
,VanlkilanlääkäTi oli, erinäisiä kertoja puhelimitse ilrnluvan ja edellisen viikon aikana
ilmoittanut, ,että useita kymmeniä pakkotyölaitoksessa säilytettävistä vangeista oli
viime ltammi:kuun ikuluessa sairastunut
influenzaan, ja ,ehdottanut, että kolmen
vaiikinaisen saimanh:oitajattare:n lisäksi olisi
yöhoitajatar sairasosastolla tarpeen. Sanottu hoitajatar sinne järj·estettiinkin oikeusministeriön toimenp~teestä. Kun vankila:nilääikäri sittemmin ilmoitti ikuuden sairaustapauksen johtaneen iJruol,emaan, läksin
paikalle ottamaan lähempää selvitystä taudin laadUSita ja potilaiden tilasta. Tällöin
totesin, että ikaikkia,an 78 vanikia oli sairastanut äkillistä kuumetautia, mutta että
suuri osa näistä oli jo parantunut terveiksi ja osa oli toipumassa. Sai,raaJassa
oli :edeHee:n 8 he~kkoa ja noin paritkymmentä Uevemmin sairasta. T.ä.Jten voitiin
kaikki sairaat sijoittaa laitoksen sairaal.a:an.
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Oilipa siellä useilta ·Sairasvuoteita tyhjänä-

km.

Puheenalainen ikuumetauti ·esiintyi varsin
vaihtelevin oi·rein. Useimmat :tapwu!kset olivat sekä oireisiiru •että kulkuun !katsoen .sel-västi in:fluenzan luontoisia, kahdessa, näristä
oli esiintynyt merkkejä 'aivokalvon tuleh~
duksesta ja päiälttynee·t varsin lyhyessä
ajassa kuolemaan,. neljällä esiintyivät pää.asialliset oireet tuLehduspesäJkikeinä keuhkoissa ;tahi lkeuhlkopussintulehdukserua, !kun
seru sijaan useilla kuumeen ohella tode,ttii:n
pääasiallisesti, suolistohäiriöitå Viimeksi
mainittu:j.en seassa oli nmu:tamia, joiden
tautikuva muistutti lavan,tautia ja valtion
serolog1seen lruboratorioon lähetetyissä verikok!eissa todettiinikin näiden sairastama
tauti lavan:taudiiksi. Kun: aHmiserrnmista
kuo1emantapaUJksista !kolmessa oli ·esiintynyt
samallilaatuisia oireita, on hyvin todennä~
kö1stä', että näissäkin 'tapauksissa Lavantauti oli kysymyksessä.
Näin ollen li:iJkkui palkikotyölai•toiksessa. samanaikaisesti influenssaa ja lavan.tautia.
V aHma on varmuudeLla sanoa, mistä viimeksi mainittu tauti oli peräisin. Kun ei
yhtään v•esi1eipäranga1sttusta suorittavi<Sta
vangeiSta ,eikä henkiläkunruama ollut !Sairastunut, voitaneen pitää v.armanru, ettei
laitoksen v•esijohtovesi ole taudin aiheuttajana. Samoin on yhtä todennäköistä, ·ettei
myöskään maito tahi muut lai;tJ()ksessa !käytetyt ravintoaineet o'le olleet .JavantautiJ..
basillien pesäpailkkoåua, kun tauti on :Liilkknnut ainoastaan rajoirtietuss.a osa8sa vankilaa ja mi.rtei poiiklkeuksetta valtioLlisten vanlk1en keskuudessa. Näin ollen orn hyvin luultavaa, ~että tautibasillit ovat saa,puooet laitokseen vaitiollisille v'angei!Re laitoksen ulkopuolelta saapuneis:sa elintwrve:pa;ketei,gsa.
Täimä .olettamus on sitäkin ;todennäköi~
sempi, ikun otetaa;n huomioon, ·että valtiolliset vangit vii!me jouluksi laitoksen ulkopuoleLta saivat suuret määrät ruoikatav•aroita, näiden sewssa myöski!n pwlj{)n: hedelmiä, sekä kun juuri joulunpyhinä tahi niidm 'Lähinnä edeU:iJsinä päivinä .tartuntaaim.e sairauden puhkearrnisajas:ta päättäen
on täytynyt joutua ·elim1stöön.
Heti !kun lavantauti oli todettu, lä!h,etettiin •laitokseen asianomaiJsta rroikotusainetta
kailklden terveitten vankien ja myöskin henkilökunnan rokottamisrta; va11tem., annettiinpa määräys laitoksessa käytert:rtävän maidonlk:iin lkeitrtämisestä, vai!kka se tässä ta-

h~lmiikru.uta
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pauksessa; nlliyttiikin .tarpeett{)mal!ta, ja .ryh~
dyttiin ikailk!ki!in muihinkin .terveydenb.oidollisiin varovaiiSuustoime:rupi,tei:siin. Alunpitäen oli sa;iraat vangit ·eristetty terv·eistä
·erityisiin näi,tä varten järjestettyihin huoneisiin ja 1ailtoksen ISairasosastolla järjestettiin sairasvuoteet 40 ankrurammin sairaalle. Käydessäni oli kulunut jo 9 päivää,.
joina ei yhtään uutta sairastumistapau,gta
oHut ·esi'intyruyt.
Mitäi 8ailrasosastolla annettuun hoitoon
·tulee, on se verrattwvissa ltavamseen sairaalahoiltoon. Professori Tigerstedtiin joh·doHa toimineen !komitean .laatimaa ruokajärjestystä seurattiin ·edelLeen, lääik!lmet olivat vaihtelevia ja niiden ;seassa huomwttavan runsaasti uusianpia n. s. patenttilääikkeiltä,. joiden trukia kuluvan vuoden lärukemäärärwhoja runsaasti ou ylit•ettävä. Ei
myösikää.n sa;ilrailla. ollut valittamista hoidon tahi ikohtelun suhteen; kun asiaa
useilta tiiedustin, •esiintoi vrut he 'tyytyväisyyt.ensä hoidon ja kohtelun johdosta. Tosin
yksi Hevä.st1 :sairastuneista valitti., •ettei
häntä heti ollut siirrellty ,gairasosa,gtoHe,
mutta tämä johtuiJ siitä, ettei ri1ittärvän suuria sairrasosastoja ikannata ylläpitää tälläisten harvinai,sten ·Sa!ttumain v'aralta. Ver;rattaissa rairaalaa ja si1ellä annettua hoitoa
·esimerlkiiksi maalaisikuntien kulkut'autisaicr:aa:loihiln, kallistuu vaalka joka <Suhteessa
suuresti pwkkotyölaitoksen sairaalan eduksi.
TodistUJkse:rua tästä mainittakoon muun
muassa, •että sa:iJraalwssa hoidettavan 5 poliittisen ikeuhikotauti'a s.aira,stavan vangin
tauti· on nopeasti parantumassa j·w että heidän r.uumi,iJnpainonsa on 6----S hoitokuukautena kohonnut keskimäärin 10 1 / 4 kiloa
vankia kohti.. ·Tämän yhteydessä voirt.aneen
mainita, ·että Jaitoksen sairaala nykyääm. on
perinpohjtai8en uusimisen ja laajennulksen
,alaisena, ja •että sinn·e järj.estetään erirtyi!llien yli •100 sailrassijaa iroäsittävä osasto
keuhkotautisia vankeja varten.
Ku1kutauteja pakikotyölaitoiksessa yleensä
on esiintynyt perin harvoin. Useita vuosia
sitten ·esiintynyt tuliroik:iko !Saatiin supistumaan v:ain muutamiin allkutrupauiksiiln. Viime <kesällä sattunut vatsatauti, jOISta kysymyiksessäikin mainitaan, oli rtiavallista \klesävatsuria, jota lkaikkia1la •esiintyy ja joka
parantui yhdessä tahi kahdessa päiv.ässä.
.Sa:iramuneita ei ollut 90 % vrungeista, vaan
valitti sitä .enintääJn 90 v~anik:ia, uämätikään
kailkki eivät oU.eet 8aiQ'aJ.ta, vaan !käytti osa
1
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tilaisuutta hyv•äikseen 'saa-dakseen yli:määDäisen .lepopäivän.
Kuolemantapauksia poliittisten v.ankicen
keskuudessa Laitoksessa -on -ollut paljoa vähemmän !kuin kuolevaisuus yleensä: On
ollut vuosia, joina ainoastaan yksi poli·i1Jtinen van!ki -on kuollut Jai,tolffisessa, kun
maassa v;rustruavissa ikäluokissa !k:uol1ei:bten
lukumäärän mukaan nii:tä olisi keskimäi:b:in
4-5 vuodessa.''
:Asicanoma:Usen läiärkärin antamaan .selontekoon on tarpeen enää lisätä, ·että vielä
sairruana olev,at vangit .a•Lkavwt nopeasti terv.ehtyä.
Vankiasuntojen väitetystä kylmyydestä
ja v·etoisuudesta on mairuittava, että varukilanjohtaj.a on. jo vuosia sitt·en antanut
rul-ai;:sill-een mä-äräyksen, että asunnoi.ssa ei
·lämpö sa;a pä:ästä .J.askemaan alLe 1•5° Q ja
e:ttä !kurinpitoran,gaistusta kärsivi·en sellejä
on lämmiltettävä tavallista ·enemmän. Asullltojen: lämmitystä valvoo vwrtiopääl'li.kkö ja
merkitsee hän havaintonsa !kirjaan. Lämpö
·on vaihdellut asunnoissa Hl·---18° C väliHä.
Osoituksena sivtä., mitä vaatimuksj,a valtioll:iJsiUa vangei.Ua :saattaa o'Ha, mainittakoon,
·että ,aikaisemmin kosketeHun ta11kastuksen
ai!kana todettiin, ·että pajaan, j·ossa jo neljän ahjon tuli levi·tti .lä-mpöä,, vielä oli
saatu hi;ilikamina lämmön lä·hteekffi. Seur.aruksena olikin, ·että pajassa, jossa työskentelevät vangit olivat puetut s·arlkavaatteisiin ja vi:llapaitaan, oli J.ämpöä mittauksen mukaan 1!6° C. Tä:l:lainen lämmitysaineen tuhlaus oli luonnollisesti heti lopetettava.
Kysyjä on oikeassa 8iinä, että vaniki-en
,op:i:slk:elumahdollisuuk8ia on jatkuvasti supistettu". Mut·ta >"Supistus ilm.skee aino.asta:an kommunism}opiskelua. On havaittu,
että muuten luvalEsia kirjoja an osattu
käyttää .luvattomasti vähemmä!llJ ~ehittyne1den vankien valmennukseen kommunistisessa hoengessä. Tä-stä gyyst:ä on täytyllly:t
ki:eltä:ä eräiden teosten käiyt:tö, mikäli on
havaittu niitä. tarvi,ttavan aj,noasrta:an tai
pääasiassa edel'lämairuittuun tarkoitukseen.
Vangit ;:saa.v,at v.rust11Janottaa san:amalehtiä
sekä kirjei:tä omaisilta, mutlta ovat ne johtajan tai sen, jolle hän soen tehtävoän, uskoo,
t.a11kastettava. Jos sanomalehdessä tai kirjeessä on jotakin, joka :saattaa häiritä vankiolan jä:rjestystä ja turvallisuutt,a, mistä
johtaja on v·astuussa, on hän oi~eutettu
ja. v·elvollin:enkiru jopa kolkonaan pidättii-
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mään sanQIIIla:lehden tai kirjeeru. Edellä sanottu koskee myös soveltuvilta osilta omaisten ja tuttavien tapaamisti!laisuulksi·a.
KysymY'kses8ä vaUt·eltaan .edelleen, ,että
kurinpitorangaistU8ten käyttöä ·On lisätty''
ja että valtiollisilta vangeilt.a on ,rii;stetty
a'seltusten j:a vanikisääntöjen myörutämät ·oikeudet' '. ·T:ä-märu johdosta 'Olli ensinnrukin
mainittava ett:ä, kun oli !havaittu, että vangit käy;tt}väit yhteisiä ulkoHmwkärv·elytilai:suuksoi.a kommunistiseen kiihoitu!k:seen ja
niiden ainesten painoSitubeen, jotka olisivat ta.ipuvaiisia nouda:ttrumaan kuria ja jäTjestystä sekä tekemääJ1 ahkerammin työtä,
oli paikko määrätä,. etteiviilt vangit eruää
saan•eet kävellä vapaasti, vaan tuli ikäcvelyn
tapahtua piirissä jälelkkäin. Tästä aiheutui
yhtrumi:ttaa Dettelöitä ja kurinpitorangaistuksia nii'He, jortJka :eivät tahtoneet alis:tua
mää~äsksiin. Kurittomuus men:i n:Uin pitkälle, että muutamat vangit eivät toteHeet
vartijoiden !käskyä palata; ihuoneilsiiru, vaan
alkoivat, kun heitä oli ryhdyttäJvä. viemään
vä:ki8in, t.ehdä vastarintaa. Kun vangin
vastarim.ta on Omtlsottava erittäin törkeälk:si
te<Yksi•, - rikoslain mukaan uhika:a tällaisesta teosta, jos siihen on yhtynylt kaksi
tai useampia v.arukeja, eli sala!kapinasta,
jopa !kahdeksan vuoden kuritushuiOllera!llJgais:tus, - piiJätti vankilaJIJ johto!k:nnta ilmoittaa asi:an syy•1lettäväksi yleisessä oikeudessa, jonka käsirbel'täiVänä .rusia rnykyään on.
Vanki·en 'ta;haHista pahoinpitelyä vartijain
puolelta ei ol:e tut!k:imulk:sissa voitu todeta
tapahtuneen. Nimenomaan ·ei se van!kiikaan,
jota kysyjä. ilmoiJttaa piestyn ja pahoillipidellyn sairaalassa, missä hän:tä1 !kuumetruutimsa vuoksi hioidelbtiin, ole kenelleikään
vwliottanult pahoinpitelystä. Milloin vangit
ovat ryhtyneet vastarintaan, on sen murtamiseksi luonnollisesti ollut käytettävä vä:kivalttaa:, mikä lienee antanut ·aiheen väitteeseen palhoinpitelYIS't.ä.
Valtiolliset vang~t ha.~joi1ttavat !keskuudessaan salaista !kii1hoitusta j.a painostusta
monella eri tavalla. Erinäisinä merkkipäivinä kuten vappuna, ,punaisena päivänä",
elokuun 1 päivänä sekä. v.enäjän vallankumouksen vuosipäivänä·, marraoskuun 1 p:nä
havait-aan aina m]elenoooitusyrilty!ks~ä, jopa
puheita on y,rilteltty pitää. Jo useamman
vuoden ·on vankien havailttu ikeiSikuudessaan
levittäneen toimittamaansa salaista käsinkirjoit:ettua lehtistä ,E 1 ä :rn ä ä y ö s s ä' ',
jonka numemita on aina silloilli tällöi:n on325
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nmtut!tu löyttämään. Niinpä lehden viime
vuoden lokakuun numeroa, joka dli -tarkoitettu V'enäjän vallanlkumou!ksen XIV :n
vuosipäilvän juhlanumeroksi, joutui vartijain käsiin kolime ikruppaletta. Lehden Jrommurristis:ta sisältöä osoittavaJt paraiten seuraav,at, niissä olevien lkirjoittu!kisi!en dtsalkkeet:
Punainen sota, Laikakuu 14 vuotta, Kap],.
:talistisen pulan syvyys, F,ascismi, Hoipertelustru, Morrualima,. Merkkipäivä, V aHankumouks~llisen nuori,s-on :tämän hetken tehtävistä, Säästäväisyyden kirves - sotwkirves, 14 vuotta ~työväenvaltaa, Uusi Sarajevon laukaUJs, Opi~elu sellissä,, Bolshmistisesta metoodi,sta. Nämät otsalk:keet samalla
selittävät, minkälaisissa asioitssa vrultiolliJsten vanik:iten mi·elet heidäln vapaa~aikoinaan
ruskartelevat.
Valtiollisista vangeista on !kirkosta ,eronneita yh puolet .eli 3 / 5 • Ymmärretltävää ·on,
etteivät nämä halua OISallistua Jaitdksessa
pidettäviin jumalanpalvelulksiin. Tämä vankien uskonoonvasta.inen suhtautuminen ~ei
kuitenkaan supistu ttähän, vruan koe1tetaan
haluklmitta ~estää osallilstumasta j11iffiwlanpalveluiksiin. Moni vaniki on ilimoitt,anut
niihin mielellää;n menevänsä, mutta kun
toiset siitä pilkkaavat, jopa uhlka.i'levatkirn,
ei vanki 'UJskalla lki11klkoon mennä.
V anlki'laruviranomaisett ova:t lkruiikkina vuosina havaiaJJneet, että vankilassa on aina
toimimuassa vankilaneuvosto, j1oka on: v·ankien keskeinen ylin määrä:.ä:jä, ja joka ikäyttätä .ankaraa kuria ja painostust~a <toisin
ajatteLevia kohtaan. On ·erityisiä kasarmi-,
!kerros- ja verstasneuvosto.ja, jotlka toimivat
asianomaisissa !lmsarmeissa ja lty:Ö1paikoi1l:a.
Miten tällaiset llleuvOIStot on valittu ja
>edtnstava:l:lko n·e todella vankien keskuuv a 1 t i o ll i se t vangit:
1930 ..
puusepät kesäk.
.. .
marrask.
" .......
tammiik. 1931
syysk.
mwalarit
" .... . .
verhoilijat
"
"
rootälit
, ... . . ..
.....
suutarit
,"
" .......
metallityönt.
0

"

"

••••

0

0

••

0

••••••

dessa vwlla11a olevia mielipiteitä, on vai·kea sanoa, mutta otaksuttavasti neuvos1!ot
ttäydentärvät itse i:tsensä, joten niiden kokoonpano ei ole muiden kuin joidenkin
kiihkeimpien ja johtokykyisimpien vankien
m~ämättä.vilssä. Yll.irn neuvosto j.ohttaa; miltei
diktaattorimaise1la vallalla vankijoulkkoa.
Se määrää esimerkiksi, miten paljon työtä
vangit saavat rt·ehdä, miten iSuhtaudutaan
toisiin vanlkeihin, miten vankilan va:rltijoihiu ja johtoon, mistä asiasta. t.ehdään valitus ja kuka sen !tekee. Vanlki, joka -ei
a'listu neuvoston määräyksiin, julistetaan
luopioksi. Sellaisena häntä ei kulkaan puilmttele, häntä kohdellaan mwhdtollisitmman
tyly:sti, kileHetään lälhettämästä häneUe U!llkota paikoetttejw, jopa koetetaan hätUtä fyysiUisesti rvanhingoittaakin. Kaikella tällä
on siksi suuri vailkutus, ,että. ·julkisia iuopioita oo Y•ähän. !Täten, on lkolko van'kijoulkko pelona:lailsena täysin valmis tottelemaan johtajiensa mä;äräyksiä.
Tärkein ikiilmituslkei•ruo vankien ilmsken
on yl•lytys työsaboteeraukseen. Vankilaan
saapuv:aUe uudeLLe tuloktkaalle koet.etaa:n
pikimmi1ten saada tiedoitettua se työn
määrä., jonJka hän enintään Slaa suorittaa.
V anki·en. neuvosto mää:rää sen iko~eimman
mmärän (usein 10 % nvrmaa1imä.äJrästä),
minkä vanJki päivässä saa tehdä työtä.
Koska va:ltio'lliset vangit ,eivät tunnusta
olevrunsa pakkotyöva.nikeja eiJVä!tlkä halua
osal'litstua rpakoniseen työhön, vaan vain
siilhen, mikä heitä i1tseään mieLlyttää - s. o.
opiskeluun - ei•v•ät IJ:J.,e myöskään tahdo
työntooHaan millään .tavalla avustaa y.a!J.tiota vankiiamenoj,en suoritta:misie&sa. Valtiollisten ·vanki·en huonoa työtulosta osoittava't seul'ia:av,at lkeskimääräistulokset ~m
ammateissa:
k r imi n a a 1 i vangit:

43:232:247:203:120:2i8!5:162:220:-

'Tätä tWastoo. arvostelta;essa .on lisälksi
huollllattav8J, että kriminaalivan.git ovat
:Yleensä ruumiiUisesti ja henkisesti heilko,sti

532:74'5:652:marratsk. 1'930 .... . ... . . . 721:.... . . . . . . . . . 853:"
" .... . . . . . . . . . 84'91:"
" ............ 7!80:" . . . . . . . . . . . . 614:"

"

1

1

"

varustettua aiu(lSta, joiden: joukossa ammavt:imiMiä ei erikoisemmin ole, kun ltaa.!Selli poliilttist:en vanikiien jQulk:OISSa niiirtru on
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hnomruttava maa;ra. Laiskundesta voidaan
vielä mainita. esimerkkeinä, ·että muuan
vaniki oli maalannut 1-eikkiautoja, käyttäen
työhönsä 3 pä1vää, vaikka tavallinen ammattitaidoton henkilö olisi maalannut saman esinemäiärän 3 tunnissa. Eräs räätä•li
oli kulut'banult ikolmen sal'kahousuparin rtekoon 7 päiwää, vaifkika hänen oH määTä
sa:ruda työnsä v,almiiksi kahdessa päivä:ssä.
E:räs mJetallimi'es oli !kuluttanut !kymmenen
suutarim vasaran ikiilloittrumi.ISeen 11 päiv,ää, kun !tavallinen työmies ikiillottaa niitä
4 yhdessä päivässä. Eräs v1anki oli pessyt
päåvässä yhden ainoan ikkunan, eräs tahlkonut höylänrterää 5 tunltia.
Harvoja poilkkeuk:sia !lukuunottamatta
va;ltiolliset vangit lknluttavat työn valmistarmi:seen huomattavasti enemmän ailkaa ja
aineita kuin heidän on ·la:s:kettu saav,an siihen !käyttää ja !kuitenkin on nämä arviomruärät laslmttu hywin varovasti. Valmistusaika on lisäksi sovit,ettu vangin työkyvyn 'ja työhön :tottuneisuuden mukaan.
Vastaava aika esim. kriminarulivantgeilla,
jotka lkut·en sanottu enimmälkseen 10vat ammattittaidot:tomia ja yl:eensä työntekoon vähemmän taipuisia, on :tuntuvasti lyhyempi,
ja kuitenkin !he hyvi:n ~ehtivät BaJada työn
valmiiksi määräajaJSSa. Niinpä !kuluttavat
lk:riminaalivangit esimerkiikså veneen telkoon.
ikuusi pruivää, ikun veneen walmistuminen
va1tio1lisiJta vangei'lta va:a:tii 14-16, jopa
22-26 päivää. v~altiollinen vanki kuluttaa
yhden Vleooniritin niittaamiseen 15 minuuttia, tavallisen vangin tehde!Ssä sen työn
yhdessä mi,nuutissa.
Sabdteer.au!ksesta puhuttaessa on myös
mainittava, <että vangit pyrkivät kuluttrumaan paljon työaineita, pitämään koneirta
tyhjiltään !käynnissä jopa hävi:ttämään raaka-aineilta sekä vahingoirf:lt.amaa·n valrrnistamiaan ;esineitä.
Kun ikailffiki tämä kurittomuus oli jatik:unut vuodesta 'toiseen, katsoi oi\k,eusministeriö rviime vuoden alUJSSa vä1ttämä:ttömätksi
ryhtyä ·erinäisiin toimenpilteisiin kurin ja
järjestyksen
lbehostamiselksi ' la:irtolk:sessa.
Kaksi vanki·1an ·erillistä rakennusta jä:rj,estettiin kokonaan vankilan kurinpito-osa:stoiksi. Ja ikos!ka tehoka:sta järjestystä ei
voida näissä van:ki:laosastoissa pitää muuten
\kuin ·etrtä noissa raikennu!k:sissa säilytettävät va;ngit ovat oikeuksiinsa nä·hderu kaikki
samaS!Sa asemassa, määrättiin, ettci nä·issä
osastoissa olevine vangeille ole, niiden ku-

rinpi•to-osa:stoiiksi järjestämisen jä:l:keen, annettava niitä, ~erikoisetuja, joi>ta poliittisille
vang·eille muuten voidarun lain mulkaan
myöntää.
Kun vmlikien .etuja ja vapauksia siis on
täytynyt edellä ;esitetyin tavoin rajoittaa,
on noihin toimenpiteisiin oHut ryilldytbtävä
yksinomaan kurin ja järjestyik:sen ylläpitämilsen vuoksi. Vaikkei siinä rvielälkään ole
päästy tyydyttäväUe kannalle, on todettruva, että parannusta on havaittavissa,
milkä ikehoittaa viranoma.isia oJemaan. lainkaan hellittämättä tiukkaa ot,etta. Kun
kysyjä puhuu poliittisten vankien ,oikeuksien ·riistämisestä", on huomautettava, etltä
lain mukruan voi tällainen vaniki ,kustantaa itselleen par·emman elatuksen ja enemmän mUikavuutta kuin vankilassa ylimalkaan annetaan" nimenomaan sillä ehdol'la, ·ettei ,va:n:kilan järj.estys siitä häiriydy taikka ·ellei se saata vangin säilymistä :epävarmaJksi' '. Kun v,a:nfkeinhoitorviranoma:iset ovat tästä vastuussa, täytyy
heillä ensi kädessä olla oikeus harkita
kuinka p1tkälle noiden ,oikeuksien" myöntämisessä voidaan mennä s:ekä milloin ja
missä määrin niistä on järjesty'ksen yllä·pitämilsen vuoksi: tingittäwä. Siitä huolimatta, ,että samantapaisia kante'luja poliittisten v.runki·en kohtelnsta !kuin mitä. iky:symyski:n s1sältää, on korlmimmille viranomaisille tehty lu!kuisi'a kertoja, ja, mikäli näyttää, !kutakuinkin säännöllisin väliajoin, on ne aina havaittu suuresti väädstellyiiklsi ja perättömiiksi, joten ne ·eivät
ol1e ~antaneet aihetta toimenpi'teisiin. Kun
vielä o'ttaa: huomioon, että ne monet tuhannet muut vangit, jotka vuosien !kuluessa
ovat olleet Tammisaaren paklkotyölaitokseiSSa, ovat vain perin iharv:oin ,e.sittä1neet
valirtuksi·a, ~ei voi täysin ·luopua siitä ik:äsityik:sestä, että valtiollisten vwkien oloja
koSkevat valitukset ovat tähdältyt palvelemaan jotwkin muuta ta.rkoitUJsperää, kuin
mitä niiden sanallisesta sisällöstä voisi päätellä.
KysymY'ksessä viitataan. lopuksi siihen,
että. useirtt.en T~~Jmmisa.a.!'en p.rukkotyöl·airtoksen virkailijoiden nimet oli Lalkeuden .Sana
nimisen lehden viime vuoden viimeise:ssä.
numerossa julkaistun er,ä;i'lle henkilöille
osoitetun joulutervehdyik:sen alla, ja tiledustellaan Hallituksen toimenpi1teitä tämäill
johdosta. Kosketeltu jouluonnittelu oli
ilmoituksen mukaan syntynyt siten, että
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T•ammisa1areen, !kuten luikuisille muilLekin
paikikakunnil1e, ·(}li lähet·etty listoja, joissa
kerättiin vi·id.en markan avustuksia miestä
kohti mainituUe sanomalehdelle. Eräät
pa1lliotyölaito!ksen virkailijatkin merkitsi!Vät
nimensä heiHe esitettyyn a.vu:stuslistaan,
jo!ka sitten samalla sisälsi tuon kysyjän
moitJtiman joulutervehdy!ksen. ·Tämä menettely, mikä juuri paikkotyölaitoksen henlkilökunnan vilika-·asema huomioon ottaen
ali pidettäv:ä vähemmäin harkittuna,. ja josta
laitoksen jolhdolle onlkin huoma.utettu, tei
ole voinut allltaa aih~tta •laitoksen henkilökunnan uusimiseen. Helsingissä, helmikuun
24 päivänä, 1t!}3.3.
Oikeusministeri Hugo Malmberg.
Till Riksdage.ns Herr Twlman.
Riksdag.sman Yrjö Räisänen har till
Riksdagens Ta1man inlämnat en den 3
innevarande februari dagtecknad skrivelse,
vari han, efter en vidlyftig motivering,
för bringande till vederbörande regeringsmedlems kännedom och besvamnde framställt följande frägor:
,V ad ämnar Regeringen göra, för att
de politiska fän,g.arnas förhållanden vid
tvängsarbetsinrättningen i Ekenäs ofördröjEgen bringas att motsvara mänskliga
fordringar och en rättsstats anseende ~
Har Regeringen skridit till ätgärder för
ombyte vid t!Vångsarbetsinrättningen i
Ekenäs av den olämpliga och sin ställning
fullkomligt missuppfattande ledningen och
vaktpersonalen ~ ''
Med anledning av spörsmälet, fär jag
vördsamt framhäl·la följande:
Enligt det materia:l, som företetts
spörsmälets fra:mställare, skulle kosten i
fängelset under de senaste tiderna hava
syst•ematismt försämratts, varjämte födoämnena, särskilt havregrynen, oft:a skulle varit
skämda. TiU följd av odugliga fÖidoämnen
sku1le i juli senaste är 90 % av fängarna
insjuknat ,troligen i matförgiftning, av de
aderton vakterna tio".
Vid tvängsarbetsinrä:ttningen i Ekenäs,
där säväl politiska som kriminalfängar äro
internerade, följes samma spisordning som
i rikets övriga fängelser. Denna spisordning g.rundar sig pä ett av pro:fessor Carl
Tigerstedt efter noggranna beräkningar
och experiment uppgjort förslag. I början

av senaste är omlades den visserligen delvis
sälunda, att av det i kötträtter använda
nötköttet c. thälften ·er.sattes med svinkött,
vi:Lket hade tin föijd att nä·ringens lkalorivärde i nägon män hö•jdes. Denna ätgärd
vidtogs för att produkterna frän egna
svingärdar bleve i större utsträ.ckning
utnyttjade i det egna ihushållet, varför
mängden av inköpt nötJkött nedgicik. Detta
medförde tillika en viss besparing i det
för kosthällningen reserverade anslaget.
Troligen beroende på denna åtgärd har
till framställarens av spörsmålet kännedom
kommit ryktet om ,maHagningens systematiska försämrande' '. Sj.uka fängar erhålla jämte den vanliga fängkosten av
läkare ordinerad sjulkkost och de <Sjuka
fångarna hava icke hellm_o klagat över sin
kost. Medan de övriga poli>tiska fång:arna,
synbarligen efter gemens!liffit beslut, på
sommaren senaste är lämnade sin havregröt oförtärd, enär den enligt deras förme.nande var dålig, åto de sjuka fångarna
sin grötportion, som tillretts av samma
ämnen som gröt•en för de frislka. I spör~
mållet torde just detta: samma f.aH avses,
dä det påstäs, att 90 % av fängarna, således c. 600 fångar insjuknade. I verkligheten klagade endast c. 90 fångar över
magsmärtor, varför en del ·av dem fick
utebliva från arbetet. En del vakter deras antal är c. fem gånger sä stort, som
av spör.smålets framställare uppgivits, 18 klagade också samtidigt över magstöringar,
men ingen av dem uteblev från sin tjän:stgöring. All den spannmä:l, som användes
i fängelserna, anskaffas för övrigt av
statens spannmälsförräd, till vilket även
fängelsernas jordlägenheter sälja sin spannmäl. Den av spannmålsförrädet levererade
va:ran har undersökts av statens agrikulturkemiska laboratorium. Fängelsets läkare
har även oft.a inspelkterat födoämnesförråden, men har icke funnit anledning till
!ldagomål. I potatisförrädet har visserligen
emellanåt pä iSensommaren anträ.ffats sikämd
potatis, men den har avskiljts före begagnandet.
Beträffande :flängelsets spisordning måste
sälunda sägas, att inga minskningar företagits i tvängsarbetsinrättningen i Ekenäs.
Enligt justitieministeriets cirkulär av år
1926 har visserligen brödransonen för de
fäng:ar, vilka icke utföra arbete, minskats
med c. 1 / 4 , eller mjö,lkvantiteten frän
620 gr. till 450 gr., varjämte den marga-
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rinranson, som utdelas till kvällsv·arden,
minslkats från 30 gr. tiH 20 gr., men denna
:föreskrift gäl1er aHa fängelser och samtliga
:fångar.
Enligt gä:llande spisordning få såväl
politiska som övriga fångar dagligen, förutom ett hröd, v~gande 800~900 gr.,
t i 11 f r u k o ·s t växelvis .antingen kolkt
potatis 1 / 3 1. och sa·lt strömming 90 gr.
eller korn- eller rågmjölsväUing 1 / 2 1. samt
dessutom dagligen 10-20 gr. margarin;
t i 11 m i d d a g '"äxelvis fläsk- eller nötiköttsstuvning, ärtsoppa el1er -stuvning c.
1 l. eller korn- eUer havregröt c. 1 / 2 1.
ävensom 1 / 4 l. handskummad mjölk ävensom
till kvälls.vard mjölk 300 gr. och
margarin 30 gr.
FramstJäHaren av •spörsmålet torde nödgas medgiva, att särski•lt för närv.arande
tusentals arbetare få nöj a sig med en
mångfaldigt knappare föda. Framställaren
av spörsmålet iklagar över, •att ,i händelse
en fånge lämnar ett brödstycke och margarin i cellen, kan vakten under hans frånvaro bortföra det ''. Häri har han fullkomligt rätt. Så förfares enligt reglementet i alla fängelser, och för snygghetens ·och
ordningens .skull måste detta ~e. Men de
politiska fångarna hava i detta hänseende
för.eträdesnättigheter. De få utifrån mottaga sOIIll tillskottsföda högst två försändelser i månaden samt :tiU jul ett extra
palk:et.
Ett bevis på, •att de poli•tislk:a fångarna
ieke lida brist på mat, är att den tiU dem
utdelade matJen ofta hefinnes bortkastad.
Sålunda konstaterades det vid 'Bll i början
av innev:arande februari i inrättning.en
v.erkstäUd [nspelktion, att obegagnat hröd
av bästa kvalitet g:enOIIll fönstret utkasta:ts
på gårdsplanen och i matrestkärlen. För
någon tid sedan anträffa:des bröd t. o. tm.
bland avslkrädet,. som tran8porterades tiH
åikern.
Framställa11ems av spörsmå1et på:stående,
altt ,för nästan >riliken sjukdom ,som helst
gives som medici:n aspirin'' har fängelsets
lli:kare fö11kl·arat vara ·en grov lögn. Som
medicin har givitiS vad rvarj·e sj1Mdom
krävt. Fängelsets medicinrä:lmingar utgöra
bl. a. ett bevis på användningen av olika
lä:kemedel. Fängf!lsets fyra sjulksköt:erslmr
harva intygat, att va:kterllla ick,e blandat sig
i sjukvårdsangel<ägeruheter, såsom det på-
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ståtts, och att sjukskötersikorna giva fångarna skötsel och lä,kemedel ä:v;en rvid obetydliga~Ste sjuikdomsfall. Är lrukarhjälp av
nöden, drag.a de i öv.erensstämmelse med
den· ti'll deras yrke hörande ~yldigheten
försorg om, •att var och •en erhåller hjälp
under itiden för lä'k:arens ordinail'~e ~Uer
extra besök i ,fängelset.
Då för någon vecka sedan flere fångar
i :fänge18et lhade insjulknat i någon febersjukdom, föra.nsta1tade öv.erlälkaren vid
fångvårdsväsendiet, medicinalrådet · E. J.
Hore1li den 7 inm.,eva.r1ande februatri i.nspelktion dä·Mtädes och har h~m :S:om l'lesultat
därav till justitieminist,eriet inlämnat följ ande berättelse :
,Fängelseläkaren hade särsikilda gånger
per telefon under denna och föl'legåendB
vecka meddelat, att fl.ere lt:uotal av de 1
tvångsa.rhetlsinrätJtningen förvara·de fångarna under senaste januari insjuknat i
influensa, och föl'leslagit, att utöver de tre
ondinarie sjukisköterskorna •en nattsköterslk:a
skulle ·anSitäHas å Siju:kavdelningen. En dylilk: tsköterska antställdes även där på åtgärd av ju:stitieminiJsteriet. Då fängelseläkaren sedermera meddelade, a:tt sex sjulkdomsfall :haft dödlig utgång, begav jag mig
till ort och stä'l1e för att närmare utreda
sjukdomens beslk:affenhet och patuenternas
til1stånd. Hä,rvid lk:on:staterade jag, att
sammam1agt 78 fångar hade insjuknat i akut
:feber, men att största dielen av ·dem redan tillfrisknat och att en diel var på
bättringsvägen. I sjukhuset funnos .ännu
8 svaga patti•enter och omkring ·ett par tilotal Endrigare sjuka. .Sålundia lk:unde alla
sjuika. placeras i inrä:ttningens sjrukhus.
Där funnos till och med flere :tomma sjukbä·ddar.
Den ifrågavarande febersjukdomen upptllädde under 1synnerligen slk:iftande symptom, de flesta faJJ.en voro rrned lhänsyn till
symptom och sjukdomsförlopp ty;dligen arv
inf.luensa:karaktär, i två av dem iha.de för.elk:Oilllmit lt·edken •på :hjärnhinneinflammation
och hade de sluta.t ·inom myc:ket lk:ort :ti.d
med döden, i fyra uppträ.dde de hwvudsa1kliga symptomen såsom inflammation.shärdar i lungorna :eller tydde ,på hmgsäcksinflammation, medan dä11emot . hos många
sjuka jämte feber lkonsta:berades ihuvud:sakligen tarm:störin,gar. Bland .de sistnämnda
funnos några, hos vi1ka sjukdomslbiliden p'åminte om tyfus och i de ti:lll statens sero-
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logislka 'laboratorium insända blodproven
konstatemdes, a:tt sjukdomen var tyfus. Då
vid tre av de tidigare dödsfallen samma
symptom yppa1t sig är det högst sannolikt,
att det även i dessa fall var fråga om
tyfus.
Sålunda förekom i två:ngsarbetsinrättningen sa;mtidigt influensa och 'tyfus. Det .ä,r
svårt alUt med säkerhet säga, varifrån sistn&mnda sju~dom 1edd:e sitt u11sprung. Då
ingen av de fångar, som avtjänade vatte:noch brödstraff, och ej heller någon av personallen insjukna1t, torde rrnan kunna anse
för sä.~el1t, att inrättningens vattenledningsvatt.en ej föro11sakat sju®domen. Också
är det l1ika sannolikt, att ·ej heHer mjölken
eller ·arudra i inrättningen använda födoämnen utgjort härdar för · tyfu.sbaci:Uerna,
då :sjrukdorrnen uppträ:tt @dwst i en begränsad del av fängel:s,et oeh nästan utan undantag hl'and de politiska få:ngarna. Vi:d
sådant förhållande är det mycket troligt,
att sjukdomsbaciUema inlkommit till inrruttningen med de utifrån till de politiSka fångarna sända livsmedelspaketen. Detta. antalgande .är ,så mycket mer sannolikt, då i
betraktand:e tages, a:tt de polirtiska få:nga.rna
tiH senaste jul u:tifrån erhöllo stora mängder matvaror, däriMand även 'en myc~en
het fru:kt, och då smittämnet att döma. av
sju~domens inlkubation:stid måiste hava in~
ikommit i organismen just under julhe1gen
eller dagarna närmast dessförinnan.
Omedelbart .efter det tyfus konstaterats,
sändes til1 inrä,ttningen vederbörligt rvaccinämne för vacci,nering av a'lla friska få:ngar och även av persona1en, :och det gavs
till och med order om kokning a.v den i
inrättningen använda mjöllken., ehuru detta
i ifrågavarand:e fall syntes obehövligt, varjämte aUa övriga sanitära försiktighetlsåtgårder vidtogos. Frå:n början hade de
sjuka fångarna isolerats från de friska i
särski:lda för dem inredda rnm och på
inrättnirugens sjUJkavdelning o11dnades sjukbäddar för de 40 svårast sjuka;. Vid mit.t
besök hade redan 9 dagar förflu.tit, under
vi1ka ic&e något nytt sjukdomsfall yppats.
V ad rvå11den på :sjulk:avdeJJningen vidkommer, kan den jämföras med vanlig sjukhusvård. Den av ·en !komrrniW3 under :pro:fessor Tigerstedts ledning uppgjorda spiso:vdningen fö·ljdes fortfarande, läkemedlen
voro omväxlande och bland dem funnoo
rätt rikligt de aHra nyaste s. k pate,nt-
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medicinerna, för vi1kas ,skull innevarande
års an:slag till läkemedel hetY'dligt mäste
överslk:ridas. Icke heliler de sjuka !hava haft
något att anmärka mot vården eUer bemötandet. Då flere av dem tiHspordes härom,
uttryckte de sin tillfredsstäHel,se med vården och bemötandet. Visserligen be~lagade
.sig en av de lindrigt sjuka över att han
idke omedelbart överförts tiU sjuJkavdelning.en, men detta herodde på att det blir för
kostsamt at1t upprätthålla tiHräeJlcl.igt stora
sju;karvdelningar för dylika sällsyn:ta fall.
Vid en jämförelse av sjukhu:se't ooh den
där givna vården tili exempel me.d landskommunernals epidemisjukhus, utfaller dellJsamma ~ varje hänseende i hög grad till
förmån för tvångsarbetsin.rättningeoo sjukhus. Som ·ett bevis härför mä omnämna:s
bland annat, at:t sjulkdomen hos de 5 i
sjukhuset för lungsot vår,dJade politiska
fångarna snabbt visat förbättring och att
de:ras kroppsvikt under 6-8 vårdmånader
stigit med i medeltal 10 1 / 4 kilo för varj1e
fårrge. I detta sammanhang torde det
kunna nämnas, att inrättningems sjuklhus
för närvarande är underkastat en fullständig ombyggnad och utvidgning oeh att i
detsamma inrättas en särskild, över 100
pla;tser omfattaJlJde avdelning för lungsilktiga fångar.
I tvångsarbetsinrä.tt:ning.en hava 'epidemi:er överhuvud förekomm~t ytternt säUan.
Den scharlaikansfeber, som uppträdde d'ör
flera år sedan, lyckades man inskränka till
endwst några begynne'lsefall. Senaste sommar yppa.de sig en magsjrukdom, som även
omnämnes j, spö.rsmå:let, vi1ken vi.sade sig
vara vanlig sommardiarre, som uppträder
överaUt och som botades på ·en dlier ett
par dagar. De insjuknade utgjorde icike
90% av fångarna, utan heklagade .sig högst
90 fångar, och icke •ens alla dessa voro
sjuka, utan begagnade sig en del av tillfället att få sig till godo en extra vi·lodag.
Dö.dJsfa:llen bland de politiska fångama
i im~ättningen hava varit Jångt färre. än
·dödligheten i a]lmänthet. Det har funnits
år, då endast en politislk fånge av:lidrit i
inrättlliing.en, medan enEgt antalet avlidna
i landet i motsvarande åldersklasser antalet bort vara i medeltal 4--5 om året.''
Ytt1erligare bör tiH vederbörande iäkares
redogÖI"e1se ,tiJläggas, att de fånga.r, som
änn:u äro sju:ka, hörja snabbt tillfriskna.
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Beträffande den påstådda kölden och
·dragm i fångbostädlernll! bör nämnas, att
fängel:sedirektören redan för flera år se·dan givit sina underordnade order om a;tt
temperaturen i bostaderna ej bör få sjunka
,under 15° C och att cellerna för dem,
som undiergå disclipli'llära straff, slkola uppvärmas mer än. van1i,gt. Va!ktch-efen övervakar bostädel'n8Js uppvä,rmni:ng och 'an.teeknar han sina observationer i en bOik.
Värmen har i bostäderna varierat meHan
16 och 18° C. För att vilsa viika fordringar die politiska fångarna kunna hava, må
nämnas, att det under tiden för den ovannämnda inspektionen kollSitaterades, att i
smedjan, dä:r redan elden från fyra lhä,rdar spl'led värme,. ytterl:igare hade insatts
en kollkamin soon värmekälla.. Följden var
;att i smedjan, där de arbetande fånga.rna
voro klädda i vadmalekostymer och yHesikjol'tor, värmen enligt ll}ätning var 16° C.
E11Jt ~dylikt slöseri med bränslet må:ste självfallet genast förhindras.
FramstäHaren av spörsmå:1et har rätt
däruti,. att fångamas ,studiemöjligheter
fortfarande inskränikts. '' Men inskränkningen gäller endast studiUiill av ikoommu~
nismen. Det har befumrits, a:tt för övrigt
tillåtna böc!ker kunnat använda1s på ·ett
olovEgt sätt tili mindre utvecklade fångars
utbildande i lk:Oilllmunistisk anda. Av denna
<Orsaik har man nödgats förbjuda använda.ndet av ·en del böcker, i ·den mån det
.befunnits wtt de behövas endast ~eller huvudsa:kligen för ovannämnda ändamål.
Fångarna få emott:aga. rtidning.ar samt
brev av sina anhörig8J, men skola de
graThskas av fö1.1eståndaren ·eller den han
anförtror detta uppdmg. Om i tidning
eller brev ingår något, som lkan störa ordningen och säkerheten i det fängcl1se, för
vilket föreståndaren står i ansvar, är han
berättiga.d och även sky1dig att t·iH och med
helt och håHet innehälla tidningen eller
brevet. Det ovan anförda gä:Her även i tilllämpliga delar tHlfälliena för besök av anhöriga och bekanta.
I spörsmålet ~laga:s vidare, ,a;tt användntingen a'V disciplinära straff ökats" och
.att politiska fångar ,herövats rli!ttigheter,
som författningar och :fängelsestadgar medgiva' '. Med an.ledning hä,rav måste för
det första nä:mna:s, att då man observ·erat,
.att fångarna använde de geunensamma tiUfällena till friluft:spromenad för lkommu-
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nilstisk propaganda och tilll på:tryekni:ng på
de element, vilka hade varit benägna wtt
iakttaga tulkt och OJ:'Idning samt flitigare
utföra arbete, man var tvungen förordn.a,
.at't fångarna ej vidal'e fingo promenera
fritt, ut:an a;tt de Slkulle promenera i k11ets
efter varandra. Härav föranleddes oavbrutna trakasserier och disciplinära straff
för dem, som ic~e ville underkasta sig föreslkri,fterna. Disciplinslösih·eten gick så långt,
att några fångar ej efte1.1kommo vakternas
·order att återvända till rummen, utan började göra motstånd, då de med våld måstE;
införas. Enär motstånd av fånge må:ste
ailSes såsom en synnerhgen g11ov gärning
- ·enligt strafflagen väntar för sådant
brott, om därom för·enat sig två ·el1er fl1ere
fångar, eHer för myteri, :ända tiH åtta
års tuikithusstraff - beslöt fängel:sets di-'
rektion anmäla saiken för åtal vid al1lmän
rätt, där målet för nä,rvarand!e :är anhängigt. A vsiktlig misshandel av fångar från
v:aMerna.s sida lmr vid unde1:1sökningarna
ej :kunnat konstateras. Särskilt lhar 1ej
heller den fånge, som .spörsmälets fra:mstä·llare uppger hava bHv.it pi:skad och mis~
handlad, å sjukhu.set, där ha.n för en fehersjukdom vårdades, för någon kbgat ~över
mi:sshrand.el. Dä:r fångarn.a inlåtit 1sig på
motstånd, har för dess brytande naturligtvis måst användas våld,. som tord!e givit
anledning till påståendet om missihandel.
De politiska fångarna utöva bland sig
hemlig a~ation och påtryckning på mångahanda olika sätt. På särskiMa märke~
dagar 'säsom första maj, ,röda dagen" den
1 au.gusti sallllt årsdagen av den ryslka
revolutionen, den 1 nov.ember förmärkas
städse d!emonstra.tionsföl1Sök, oeh har man
tiH och med försöikt hålla tal. Redan flere
år hava fångarna befunnits bland sig
sprida en av dem redi•gemd hemlig handskriven liten tidning ,Elämää yössä", av
vilken exemplar al1t 'emellanåt kunnat anträffas. Av bladets nummer för oktober
.senaste år, vilket var avsett tiH ett festnummer med anledning av ryska' revolutionens XIV ål1sdag, råikade såhmda tre
exemplar i valkternas händer. Bladets kommunistiSika innehåll ådagalägges häst av
följande rubriker på däri ingångna uppsatser:
Det röda kriget, Oktober 14 år, Den
kapitalistiska lkrisens djup, Fascismen, Om
vackland!e, Om moralen, En miirikesdag,
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Om den revolutionä.ra ungdomens uppgifter i detta nu, Sparsamhetens ikrigsyxa,
14 år arbertarvåMe, Det nya skottet i Sarajevo, Studium i ceUen, Om d€ll! bolsjevikiska metoden. Dessa rubriker förklara
tiHika med vad slags ärenden de po'liti1ska
fånga,rna syssla på fritiderna.
Av de politiska fångarna utgör.a de, som
skilt sig från kyrkan, mer än. hä]lft81ll el'ler
a / 5 • BegripliJgt är, 'att dessa ·ej önska de1·taga i de ,gudstjä:Uster, som dagligen hällas
inom inrättning.en. Denna fångarnas mot
religionen riktade instä.llning inskränker sig
lilkväl icke h'ärtill, 'U'tan söker man hindra
dä.rtiH sinnade från att dleHaga i gudstjänsterna. Mången fånge har upp.givit,
att han gärna samlle gå tiH dem, men då
. de andra fångarna smäda honmn dä.rför
och t. :o. m. komma med di~relkta. hotelser,
vägar fång'8ll ej gå i ikyrlk:an.
Fånge1semyndighete,rna :ha under alla
år observerart, a·tt i fängelset städse verkar
ett fängel:seråd, som bland fångarna utgör
det högsta bestämmande organet, som håller i sträng tukt annorlunda tänkande och
utövar påtrye'kning på dem. Det finnes
sä.rskilda kasern-, vånings- och verkstadsråd, som verlk:a inom vederbörande kruserllJer och på arbetsp]atser. Huru sådana
råd äro valda och huruvida de veliMi.ge.n
företräda hland fångarna förhän~kande
åsikter är svårt att sä.ga, men allJtagligen
komp1ettera sig 'råden sj.ä1va, vadan deras
sammamsättning i·cke kan bestämma,s av
andra ä.n några av dem, som äro mest
hetsiga oc'h äga den största ledarförmågan.

Det högsta råldet leder med nlästan dilktatoriSik makt fångskaran. Det b®·ä.mmer
e~empelvi•s huru myciket arbete fångarna
få utföra, huru man skall förhålla sig tti'll
andra fångar, huru tiH fängelsiets vaikter
och lEJdare, över viliken saik lk1agomål ska;ll
anföras och vem som ska1l anföra det.
Fånge, som ej unde:rlkastar sig rådets hestä.mmelser,. förklaras för avfällin.g. Säsom
sädan sa:rnrtalar in~en. med ihonom, han lbemötes så oginrt som möjligt, man förbjuder sändning av pabt åt honom utifrån
och t. o. m. söker man ska;da lhonom fysi.sikt.
Allt detta har så stor verkan, att .få offentliga .avJäili.ngar finnas. :Sålun.da: år
hela fångskaran, hetag.en a v fruktan, fuU t
redo att lyda sina 1edares order.
Det viktigaste agitationsmedlet bland
fångarna är uppvigling till arbetssabotage.
För en till .fän~elset anländande nykomling
söker man så snart som möjligt få kungjort
det arbetskvantuin, vilket han på sin höjd
får utföra. Fångarnas råd hestämmer det
högsta kvantum arbete (ofta 10 % av norma·llkvantum), som fånge per d!llg får utföra. Emedan de politiska fångarna ej
erkä.nna .sig vara tvångsarbetsfångar och
ej heller önska deltaga i obligatoriska arbeten, utan blott i sådant, som tilltalar dem
själva - d. v. s. studier - vilja de ej
heller genom sitt arbete understödja staten
vid bestridandet av fängelseutgifterna. De
politiska fångarnas dåliga arbetsresultat
framgår av följande medelresultat i olika
yi'Ik•en:

politiska fångar:

k r imi n a l f å n.g a r:

Snickare

juni 1930
nov.
"
jan. 1931
sept.

målare
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"
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"
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"

••
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•••
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43:232:247:203:120:285:162:220:-

Vid bedömandet av denna >Statistik bör
ytterligare beaktas, a:tt kriminalfångarna
överhuvud äro kroppsligen och andligen
svagt utrustade element, bland vilka yrkesmän i högre grad icke förekomma, medan
åter av dessa bland de politiska fångarna
finnes en avsevärd mängd. Såsom ett
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532:745:652:721:853:849:780:614:-

e~empel på lättja kan ytterligare nämnas,
att en fånge hade målat leksaksautomobiler
och för sitt arbete använt 3 dagar, ehuru
·en v•anlig icke yllkeskunnig person skulle
hava målat samm.a mängd föremål på 3
timmar. En .skrä.ddare hade för tillverkningen av tre par vadmalsbyxor använt

.
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7 dagar, ehuru han hade order a:tt få gripas för upprätthållandet av tukt och
.arbetet färdigt på två dagar. En metall- o11dning. Ethruru man däri ej ens ännu upp.arbetare hade på polerandet av tio sko- nått tillfredsställande resultat, måste det
makarha,mmare förbrukat 11 dagar, medan konstatera:s, att en förbättring dock kan
en vanlig arbetare hinner polera fyra skönjas, vilket utgör en ma:ning för mynsådana på en dag. En fånge hade på en digheterna att ej låta sitt kraftiga grepp
dag tvättat ett enda fönster, en slipat ett slappna.
Då spörsmålets framstäHare trular om a.tt
hyvelbett i 5 timmar.
Med få undantag förbruka de politisika de politiska fångarna ,berövas rättighe:fångarna för fullbordandet av ett arbete ter", bör det framhållas, att enligt lag en
:avsevärt. mycket. mera :tid och materia:l än de sådan fånge ka,n ,bekosta sig bättre föda
beräknats få använda därför, och dock hava och mer bekvämlighet än i fängelset i alldessa kalkyler beräknats mycket försiktigt. mänhet gives" uttryekligen på det villTillverkningstiden har därjämte 'a:npassat.s koret, att ,fängelseord:ningen därig·enom
efter fångens arbetsförmåga och vana vid icke störes eller säkerheten i fång·es vård
arbetet. Motsvarande tid ·exempelvis för därigenom äventyras". Då fångvårdsmynkriminalfångarna, vilka såsom sagt för det digheterna stå i ansvar härför, måste de i
mesta icke äro yrkeskunniga och i allmän- första hand hava rätt att pröva, huru långt
het ha mindre fallenhet för arbete, är man kan gå i beviljandet av dessa ,rättigikännbart kortare I()Ch dock hinna de väl heter'' samt när och i vilken omfattning
:få arbetet färdigt inom utsatt tid. Hå!lunda man för o11dningens upprätt!h.ål'lande måste
förbruka kriminalfångarna exempelvis på pruta på dem. Oakrbat sådana iJdagomål
tillverkningen av en båt 6 dagar, medan angående behandlingen av politiska fångar,
tillverkandet av en båt för de politiska i som omnämnas i spörsmålet, anfört..~ hos
:fångarna kräver 14.-16, t. o. m. 22-26 högsta myndigheter upprepade gånger och,
dagar. En politisk fånge förbrukar på såsom det förefaJJ,er, med något så när
:fästandet av en båtnit 15 minuter, medan regelbundna mellantider, hava de städse
befunnits vara i hög grad vanställda och
.en vanlig fånge gör det på en minut.
Vid tal om sabotage bör jämväl nämnas, grundlösa, varför de ej givit anledning till
att fångarna sträva till att använda mycket speciella åtgärder. Då ytterligare i betrakarbetsma:terial, att hålla maskinerna tomma tande tages, att de många tusental övriga
i gång och t. o. m. att förstöra råmaterial fångar, vilka under årens lopp befunnit
och att skada de av dem tiUverkade före- sig i tvångsarbetsinrättningen i Ekenäs,
ytterst sällan framställt klagomål, kan man
målen.
Då all denna bri,st på tukt fortgått från icke helt frångå den uppfa.ttningen, att
det ena året till det andra, ansåg justitie- klagomålen angående de politiska fångarministeriet i början av senaste år nödvän- nas förhållanden äro avsedda a:tt tjäna
digt att skrida till en del åtgärder för att några and~a ändamål, än vad man av
skärpa tukten och ordningen i inrättningen. ordalagen i deras innehåll kunde sluta s1g
Två fristående byggnader i fängelset an- till.
ordnades thelt och hållet till disciplinsavI spör:små1et hänvi,sas slutligen t~ll, altt
delning för fängelset. Och enär effektiv na:mnen på 't:a1rika oofattningshavare vid
ordning i dessa fängelseavdelningar ej kan tvångsarbetsinrättningen i Ekenäs voro i
upprätthållas annorlunda än att de i dessa sista numret för senaste år av Lakeuden
byggnader förvarade fångarna i avseende Sana benä:mnda tidning' publicerade under
å sina rättigheter alla befinna sig i samma ,en tiU vissa personer riktad julhä.lsning, och
ställning, förordnades, att de fångar, som f11åga:s efter r~geringens åtgärder med
befinna sig i dessa avdelningar, efter deras aruledning härav. Berör,da · jul11yckönffimn
anordnande till disciplinsavdelningar icke hade enligt uppgift til1kommit sålunda, att
sk,ola åJtnjuta de specidla förmåner, som till Ekenäs, liksom till talrika andra orter,
politiska fångar annars enligt lag kunna sänts listor, på vilka insamlades understöd
ti1ldelas.
av fem mark per man för nämnda tidning.
Då man på ovavanfört sätt varit nöd- Oeikså •en del befaUningshava11e v:id tvån.gssakad a,tt inskränka fångarnas förmåner arbetsinrättningen tecknade sina namn på
och ,friheier, hav,a dessa åtgärder måst tHl- en dem fö.retedd insamlingslista, vilken
326
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samtidigt innehöll den av spörsmålets framställare klandrade julhälsningen. Detta förfarande, som med ihänsyn rt;ill pe11sonalens
vid tvångsarbetsinrättningen tjänsteställning måste anses mindre välhetänkt, och
varpå inrättningens ledning blivit uppmärksamgjord, har icke kunnat giva anledning till ett förnyande av inrättningens
personal. Helsingfors den 24 februari 1933.
Justitieminister Hugo Malmberg.
Puhemies:
Valtiopäiväjärjestyksen
37 §:n 1 momentin mukaan ei asiasta sallita
keskustelua eikä tehdä päätöstä.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:
1) Ehdotus laiksi järjestyksen ja turvallisuuden tehostamisesta.

Yllämainitun lakiehdotuksen sisältävä
hallituksen esitys n:o 109, jota on valmistelevasti käsitelty lakivaliokunnan mietinnössä n :o 28 ja suuren vaEokunnan mietinnöissä n:ot 102 ja 102 a, esitellään
k o l m a n t e e n ikä ,s i t t e l y y n.
Puh e m i e s: Ensin sallitaan keskustelu asiasta. Sen jälkeen tehdään päätös
asian toisessa käsittelyssä päätetyn la;kiehdotukoon hyvä!ksymisestä tai hylkäämisestä.
Keskustelu:

Ed. Le h 't o koski: Hallituksen esitys
laiksi järjestyksen ja turvallisuuden tehostamiseksi sekä väkijuomista annetun lain
muuttamiseksi ovat välttämättömät ja osoittavat, että juoppops ja muu rikollisuus, johon kuuluu myöskin salakuljetus, ei ole
niin yksinkertaisesti lopetettavissa kuin
kieltolain vastustajien taholta väitettiin.
Huolimatta siitä, että· hallituksen taholta
on suhtauduttu nykyiseen Vläkijuomalainsä:ädäntöön kokonaan toisin kuin kieltolakiin ja annettu esityksiä raittiustilanteen
parantamiseksi, m. m. salakuljetuksen vastustamiseksi, jopa sellaisiakin, joita ennen
ei ·pidetty mahdollisena, koska ne muka
loukkasivat länsimaista ·oikeuskäsitystä, niin
nyt ne on pidetty hyväksyttävinä ja samoin

muut toimenpiteet, kuten nekin, jotka nyt
·ovat käsittelyn alaisina. Tästä huolimatta
on sekä juopottelu että myöskin muu rikollisuus entisestään lisääntynyt, henkirikokset
aivan hirvittävässä määrässä, niinikään.
vankiloissa on myöskin ollut enemmän vankeja kuin ennemmin. Mainitsen vain tästä,
että vuoden 1932 lopulla oli vankeja enemmän kuin 1931 lopulla, huolimatta eräänlaatuisista amnestialaeista ja. n. s. hiljaisten
juoppojen laista.
Käsiteltävänä oleva ensimmäinen asia koskettelee järjestyksen tehostamista ja r~kol
lisuuden vastustamista ja on siksi otettava
huomioon juuri tätä lakia käsiteltäessä
m. m. ne numerot, joita Helsingin Sanomat
tämän viikon tiistain numerossa yltyvästä
rikollisuudesta esitti. Siellä ikirjoitetll!a.n
m. m., että ,yleiskuva rikollisuustilanteesta
on synkkä. Hen!ki6kokset lisääntyvät ·edelleen voimakkaasti 92 päivän aikana 95 kuollutta. Myös pahoinpitelyissä havaitaan lisääntymistä. Varkausri1kokset samoinkuin
useimmat muut omaisuusrikokset ovat tavattomasti lisääntymässä.'' Näin Helsingin
Sanomat.
Tämä lyhyt lainaus osoittaa todeksi sen,
että rikollisuus uuden väkijuomalain aikana
on suuresti noussut ja että ne väitteet, jotka
raittiusmielisten edustajain taholta on monesti esitetty rikollisuuskysymyksessä, pitävät tälläkin kertaa paikkansa ja ovat huomioonotettavat. Samalla kun kannatan hallituksen esityksen hyväksymistä, niin toivon, että kiireimmiten palattaisiin alkoholilainsä:ädännön alalla oikealle tielle ja
että niin hallitus kuin eduskuntakin ryhtyisivät päättäviin toimenpiteisiin niiden
epäkohtien poistamiseksi, j·otka aiheuttavat
juoppoutta ja muuta rikollisuutta.
Ed. Perho: Rikollisuus ja sen peloittava lisääntyminen ei ole huolestuttamatta
jokaista ajattelevaa ~kansalaista. Käsilläolevan lain käsittelyn yhteydessä on kyllä
asianomaisessa valiokunnll!Ssa ja täällä eduskunnassakin puhuttu rikollisuudesta ja lain
tehosta ja vaikutuksesta rikollisuuteen mielestäni jo kylliksi. Ei minun tarkoitukseni,
kuten luonnollistakin, ole enää tässä käsittelyvaiheessa puuttua itse lain sisältöön,
vaan haluaisin ymmärrykseni mukaan kiinnittää hallituksen y. m. vaikutusvaltaisten
henkilöiden huomiota tämän lain täytäntöönpanijoihin varsinkin maaseudulla, koska

