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ESIPUHE

Suomen valtiopäiväjärjestyksen mukaan valtiopäiville kokoon
tunut eduskunta edustaa Suomen kansaa. Vuonna 1928 säädetty 
valtiopäiväjärjestys sisältää määräykset muun muassa istuntojen 
pitämispaikasta sekä valtiopäivien alkamisesta ja lopettamisesta: 
"Eduskunta pitää istuntonsa valtakunnan pääkaupungissa, paitsi 
milloin se vihollisen maahanhyökkäyksen tahi muiden tärkeiden 
esteiden tähden on mahdotonta tai eduskunnan turvallisuudelle 
vaarallista, jossa tapauksessa tasavallan presidentti määrää toisen 
kokoontumisp aikan. ’ ’

Valtiopäivien lopettamista koskeva säännös kuuluu:”Kun val
tiopäivät ovat lopetettavat, niin edustajat, sitten kun jumalanpal
velus on pidetty, kokoontuvat tasavallan presidentin määräämänä 
aikana eduskuntataloon, jossa puhemies presidentille lausuu edus
kunnan tervehdyksen sekä jättää hänelle valtiopäiväpäätöksen, 
minkä jälkeen presidentti julistaa valtiopäivät päättyneiksi.”

Valtiopäivien avaamisen ajankohtana tulee edelleen valtiopäi
väjärjestyksen mukaan eduskunnan jäsenten, "sitten kun jumalan
palvelus on pidetty, kokoontua eduskuntataloon, jossa presidentti 
tervehtää eduskuntaa ja julistaa valtiopäivät avatuksi. Avauspuhee
seen vastaa puhemies eduskunnan puolesta.”

Eteläpohjalainen voimakas maalaispitäjä Kauhajoki oli tasa
vallan presidentti Kyösti Kallion määräämä eduskunnan kokoontu
mispaikka 2.12.1939 — 12.2.1940. Valtiopäivien päättäminen ja 
avaaminen tapahtuivat presidentti Kallion toimesta Kauhajoen 
eduskuntatalossa. Tapahtuman merkittävyyden ja ainutlaatuisuuden 
vuoksi päätettiin entistää eduskunnan istuntosalina käytetty huone.
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Näin eduskunnan historian yksi vaihe saa havainnollisen muisto- 
merkkinsä.

Istuntosalin entistämispäätös tehtiin eduskunnan kansliatoimi- 
kunnassa Kauhajoen kunnan aloitteesta. Esitys lähti siitä, ettei itse
näisyyden ajan eduskunta ole pitänyt istuntojaan Helsingin ulko
puolella muulloin. Siksi istuntosali tuli säilyttää. Entistämistyössä 
kertyi runsaasti erilaista tietoa. Sen perusteella syntyi ajatus tapah
tumia käsittelevästä kirjasta. Eduskuntamuseota täydentämään tar
koitettu teos kuvaa eduskunnan Kauhajoen jaksoa eri tahoilta. Mu
kana on kansanedustajien, pitäjäläisten, eduskunnan virkailijoiden 
ja useiden muiden kokemuksia, mielialoja ja tietoja tuosta kym
menen viikon ajasta 45 vuoden takaa.

Olemme kiitollisia tämän kirjan toteuttamiseen myötävaikutta
neille. Heistä mainittakoon entistämistoimikunnan puheenjohtaja, 
kunnan yhteyshenkilö Toivo Saloranta, eduskunnan yhteyshenkilöt 
Liisa-Maria Hakala ja Helka Mälkki ja vielä kaikki haastatellut hen
kilöt. He ovat tukeneet hanketta ja antaneet apuaan monin tavoin.

Kirjan sisällöstä ja kieliasusta olemme saaneet neuvoja fil.maist. 
Liisa Ruismäeltä ja fil.maist. Hillevi Pyyköltä. Lausumme heille 
parhaat kiitoksemme.

Jussi Kleemola on kirjoittanut sivut 9—51 ja 65—70, Keijo Jaa
kola sivut 52—64, 71— 83 ja 93—98 sekä Heikki Taimi sivut 84—92 
ja 99—113.

Toivomme, että tämän kuvauksen avulla pieneltä osaltaan tulee 
ilmi se valmius, mikä kaikilla suomalaisilla noina aikoina oli maan 
ja kansan puolesta.

Kauhajoella, heinäkuussa 1984

Keijo Jaakola Jussi Kleemola Heikki Taimi
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TAPAHTUMAT HELSINGISSÄ

Oli marraskuun 30. päivän ilta 1939. Lokakuun 5. päivänä 
ulkoasiainkomissaari Molotov oli ilmoittanut, että Neuvostoliiton 
hallitus haluaa ryhtyä Suomen hallituksen kanssa ajatustenvaihtoon 
"eräistä konkreettisista poliittisluontoisista kysymyksistä” . Kaksi 
kuukautta kestänyt jännitystila oli kehittynyt katkeamispisteeseen 
asti. Varhain aamulla olivat venäläiset koneet lennelleet Helsingin 
yllä pommittaen kaupungin ulkolaitoja. Iltapäivällä tuli uusi pom- 
mitusaalto, joka nyt kohdistui keskikaupunkiin muutamien pom
mien pudotessa aivan eduskuntatalon lähettyville. Talvisota oli syt
tynyt.

Eduskunnan ruokasaliin oli juuri saatu järjestetyksi tuoleja niin 
paljon, että istunto voitaisiin pitää siellä, kun ilmoitettiin, ettei sisä
ministeri Kekkonen katsonut voivansa ottaa eduskunnan turvalli
suutta eduskuntatalossa vastuulleen. Sen vuoksi oli valittu toinen 
kokoontumispaikka. Linja-autojen oli määrä saapua aivan pian 
viemään edustajat sinne.

Kupolikattoista istuntosalia ei saatu pimennetyksi; sen ohuen 
katon pystyisi pienikin palopommi puhkaisemaan. Istunnon pitämis
tä suunniteltiin ruokasalissa, jonka päällä oli sentään viisi vahvaa 
kerrosta. Mutta nyt oli tämäkin paikka hylätty.

Edustajat siirtyivät eduskuntatalon aulaan ja portaille odottele
maan busseja. Ilta oli sysimusta, kaupunki perusteellisesti pimen
netty. Vain Teknillisen korkeakoulun talosta taivaalle hulmuavat 
liekit loivat ympäristöönsä lohdutonta valoaan.

Auto toisensa jälkeen ilmestyi eduskuntatalon eteen, täyttyi no
peasti ja katosi pimeyteen. Yleensä ei tiedetty, mikä oli matkan
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määrä, eikä linja-autojen ikkunastakaan saattanut nähdä, mihin 
oltiin menossa. Vasta perille päästyä se selvisi: oltiin Vallilan työ
väentalossa.

Kello 20 alkoi eduskunnan suljettu istunto. Pääministeri Cajan
der esitti valtioneuvoston tiedonannon, johon liittyivät ulkoministeri 
Erkon ja puolustusministeri Niukkasen selonteot. Pääministeri il
moitti Neuvostoliiton sanoneen irti hyökkäämättömyyssopimuksen, 
katkaisseen diplomaattiset suhteet ja panneen alulle aseelliset toi
met Suomea vastaan. Hän selvitti sitten syitä siihen, ettei hallitus 
tehnyt aikaisemmin eduskunnalle virallisesti selkoa viime viikkojen 
tapahtumista, ja toivoi eduskunnan asettuvan hallituksen toimen
piteitten taakse.

Ulkoministeri esitti selonteon Neuvostoliiton kanssa käytyjen 
neuvottelujen eri vaiheista. Puolustusministeri loi katsauksen päivän 
sotatoimiin, sikäli kuin hän oli saanut niistä raportit. Selonteosta 
ilmeni, että aseellisia yhteenottoja oli sattunut kautta koko rajalin
jan Jäämerestä Suomenlahteen asti, ilmavoimat olivat pommitta
neet lukuisia paikkakuntia ja laivaston yksiköt eräitä Suomenlah
den saaria.

Neljännestunnin tauon jälkeen seuranneessa toisessa täysistun
nossa esiintyivät vain ryhmien puheenjohtajat, jotka ilmoittivat ryh
miensä hyväksyvän hallituksen toimenpiteet. Varmaan usealla edus
tajalla olisi ollut jotakin sanottavaa omastakin takaa. Ajatukset jäi
vät ilmaisematta, sillä neljännestunnin tauko ei oikein riitä harki
tun lausunnon valmistamiseen. Vain isänmaallisen kansanliikkeen 
tunnettu maratonpuhuja, rovasti Kares esitti hiukan pitemmän, 
kuitenkin vain muutaman minuutin lausunnon, jonka hän päätti 
pariin säkeeseen Kustaa Adolfin taistelu virrestä.1

Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Eduskunta hyväksyi sen 
jälkeen yksimielisesti puhemiehen ehdotuksen yksinkertaisesta päi
väjärjestykseen siirtymisestä. Saamastaan luottamuslauseesta huoli
matta Cajanderin hallitus erosi samana iltana ja Rytin ministeristö 
muodostettiin.

Ennen istunnon päättymistä puhemies Hakkila ilmoitti: "Edus
kunnan seuraavan täysistunnon ajasta ja kokoontumispaikasta an
netaan puhemiehen toimesta erikseen tieto." Istunto päättyi klo 
21.37.

Istunnon jälkeen pidettiin pöytäkirjan ulkopuolella neuvottelu
tilaisuus siitä, miten eduskunnan työtä nyt voidaan jatkaa. Asiasta 
oli jo keskusteltu eri yhteyksissä päivän mittaan. Niin eduskunta 
kuin hallituskin pitivät lainsäädäntötyön jatkamista tärkeänä. Is
tuntoja oli joka tapauksessa jatkettava, koska budjetti oli kesken-
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eräinen ja uusia tärkeitä ratkaisuja oli tulossa tiheään. Eduskunnan 
turvallisuutta ei yleensä pidetty niin uhanalaisena, että se pakottaisi 
siirtymään muualle. Asiassa oli kuitenkin muitakin näkökohtia. 
Pari pommia oli ensimmäisenä sotapäivänä pudonnut eduskunta
talon läheisyyteen, ja siitä pääteltiin, että eduskuntaa pidettiin ta
voiteltavana kohteena. Hallituksessa taas pidettiin tärkeänä mah
dollisimman monien laitosten siirtymistä pois kaupungista. Kysees
sä oli siten myös kaupungin säästäminen hyökkäyksiltä ja sen puo
lustuksen järjestäminen.2

Helsingistä saattoi tulla kuitenkin varsin levoton tvöpaikka. Pöy
täkirjan ulkopuolella käydyssä neuvottelussa edustajat Reinikainen 
ja Kares suosittelivatkin siirtymistä pääkaupungin ulkopuolelle, 
mutta ei kauas siitä. Kolmannen puheenvuoron käytti Antti J. Ran
tamaa. Muistelmissaan hän kertoo lausuneensa sanatarkasti tähän 
tapaan:

— Ehdotan, että edustajia ei lasketa pois, ennen kuin on ilmoi
tettu, miten vielä tänä yönä poistutaan ennen päivänkoittoa kauas 
maalle, vaikkapa Pohjanmaalle, jossa eräs sovelias paikkakunta 
on esimerkiksi Kauhajoki. Ehdotan, että puhemiehistö heti neuvot- 
telee asiasta ja ilmoittaa sitten edustajille, jottei tule sekaannusta 
eikä kulu kalliit tunnit tuloksetta.

Ed. Virkkunen taas esitti, ettei olisi lähdettävä Helsingistä min
nekään, vaan jatkettava työtä täällä. Lausunnon lopun olen mer
kinnyt sanasta sanaan. Se kuuluu näin:

— Täällä on lausuttu vain erään paikkakunnan nimi. Sinne tus
kin voitaneen ottaa 200-päinen eduskunta.

Ed. Kulovaara:
— Minä kannatan ed. Rantamaan ehdotusta nopeasti seurat

tavaksi.
Tähän puhemies keskeytti puheenvuorot ja ilmoitti puolen 

tunnin väliajan, jonka kuluttua ilmoitetaan puhemiesneuvoston 
päätöksestä.3

Puhemiesneuvoston kokouksessa Hakkila teki ehdotuksen maa
seudulle siirtymisestä. Toivo Horelli vastusti ajatusta siirtyä Helsin
gin ulkopuolelle. Edwin Linkomies katsoi olevansa velvollinen kan
nattamaan Hakkilan ehdotusta, koska "mielestäni puhemiehen 
asiana lähinnä oli määrätä eduskunnan toimipaikasta sodan aika
na”4. Harkitessaan lähemmin eduskunnan tulevaa toimipaikkaa oli 
puhemiehistölle selvää, että vain Etelä-Pohjanmaa saattoi tulla kysy
mykseen. Siellä oli kuitenkin vain harvoja kirkonkyliä, jotka olisivat 
pystyneet majoittamaan näin suuren ihmismäärän, ja tästä taas 
toiset olivat erinäisistä syistä sopimattomia. Puhemiesneuvosto kut-
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sui paikalle kurikkalaisen ed. Juho Koiviston.
— Jouduin suosittelemaan paikkakuntaa eduskunnan sijoitus

paikaksi. Lapua ei tullut kysymykseen patruunatehtaansa, Kauhava 
lentokenttänsä, Seinäjoki rautatieasemansa, Ilmajoki asevarikkonsa 
eikä Kurikka tehtaanpiippujensa takia. Kauhajoki katsottiin Etelä- 
Pohjanmaan lakeudella turvallisimmaksi paikaksi.5

Noin kello 22.20 eduskunta kokoontui jatkamaan istuntoa työ
väentalon saliin. Tällöin puhemies ilmoitti:

— Puhemiesneuvosto on, neuvoteltuaan hallituksen kanssa, 
päättänyt, että eduskunta lähtee Helsingistä tänä yönä asemalta klo 
3 tarkemmin ilmoitettavaan paikkaan.

Nimenhuudolla selvitettiin, kuka lähtee junassa, kuka myöhem
min. Kansanedustajat ja eduskunnan virkailijat pääsivät Vallilan 
työväentalolta vasta puolen yön aikaan aloittaakseen kiireiset val
mistelunsa matkalle lähtöä varten.6

HUOMAUTUKSIA JA VIITTEITÄ

1 Illan 30.11.1939 tapahtumien eloisa kuvaus on toimittaja Vilho Heinämiehen kynästä (Suomen 
Kuvalehti n:o 48, 1949). Eduskunnan painatustöiden kanslian virkailijana Heinämies tuli myös 
Kauhajoelle, jossa hän työskenteli talvisodan ajan toimittaen samalla radioon eduskuntakatsauk
set.

2 Keskusteluja, joita ensimmäisen sotapäivän mittaan käytiin kansanedustajien kesken, ovat kuvail
leet mm. edustajat Uuno Raatikainen haastattelussa 8.11.1983 ja Kalle Hakala kiijoituksessaan 
Vapauden Joulussa 1940.

3 Rantamaa, Antti J. Parlamentin palkehilta Kollaanjoen kaltahille. Porvoo 1942, s. 23. Päiväkirja- 
merkintöihin perustuva ja tuoreeltaan kirjoitettu muistelmateos on ainoa kirjallinen tietolähde niis
tä puheenvuoroista, joita Vallilassa pidettiin pöytäkirjan ulkopuolella.

4 Linkomies, Edwin, Vaikea aika. Helsinki 1970, s. 56—57.

5 Haastatteluissa (esim. Kauhajoen Kunnallislehti 3.12.1969) Juho Koivisto on kertonut opastaneen
sa puhemiesneuvostoa eduskunnan sijoituspaikan valinnassa.

6 Em. Rantamaan muistelmateos, s. 23—24.
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KOHTI ETELÄ-POHJANMAATA

Ennen lähtöään Helsingistä kansanedustajat kuljetettiin kau
punginjohtaja Erik v. Frenckellin hankkimilla valaisemattomilla 
linja-autoilla vielä kerran eduskuntatalolle noutamaan tavaroitaan. 
Poikkeukselliset ajat olivat alkaneet. Tunnelma oli kuin harha- 
näyssä. Edustajat kulkivat pimeässä suuren eduskuntatalon käy
tävissä etsien vaatekomeroistaan ja työhuoneistaan mukaan otet
tavaa. Pimeän istuntosalin valtavaa tilaa halkoivat pienten tasku
lamppujen valojuovat. Vielä oli tehtävä käynti asunnolle ja sitten 
lähdettävä kantamukset mukana kohti asemaa.

Kalle Hakala oli eduskunnan vahtimestareista tunnetuimpia 
persoonallisuuksia. Iltamyöhällä tehty päätös siirtyä Helsingistä 
Kauhajoelle aiheutti vahtimestareille ja muulle henkilökunnalle 
paljon tehtävää.

— Kyllä siinä kaikilla oli totinen kiire! Edustajat joutuivat läh
temään aivan valmistautumattomina. Juuri kenelläkään ei ollut mu
kanaan muuta kuin kertavaatteet. Minun osalleni tuli huolehtia 
puhemiehen auton kuljettamisesta ja samalla pakata kaikki edus
tajien tärkeimmät asiakirjat, äänestysliput ja muut työskentelyn 
kannalta välttämättömät tarvikkeet. Budjettikäsittelyn piti juuri 
silloin alkaa ja hallituksen esityksiä, valiokuntien mietintöjä ja 
muita senkaltaisia oli runsaasti. Niitä sitten pakattiin jo ennalta 
valmistettuihin laatikkoihin, mikä kai olikin ainoa ennakkotoimen
pide, joka oli muuton varalta suoritettu. Välillä jouduin ajamaan 
puhemies Hakkilaa kaupungilla apulaisteni jatkaessa kuumeisella 
kiireellä pakkaamista. Niinpä vein hänet kello 3 yöllä junallekin, 
jolloin samalla eduskunnan silloinen taloudenhoitaja I.V. Minni
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luovutti eduskunnan kassan Hakkilalle. Mukana oli vielä edustaja 
Oskari Reinikainen. Loput tarvikkeet lähetettiin sitten aamuju
nalla.1

Evakkojuna

Ilmoittaessaan junan lähdöstä rautatieasemalta puhemies ei sa
nonut, minne eduskunta siirtyy. Tästä ei kaikilla edustajilla ollut
kaan täsmällistä tietoa. Heihin kuului mm. kansanedustaja Kyllikki 
Pohjala.

— Matkalle käskettiin pakata pieni laukku mukaan. Kummal
lista, mutta en tahtonut saada sitä millään täyteen. Yöllä istuimme 
junaan tietämättä lainkaan, mikä on matkan päämäärä.2

Myös kansanedustaja Onni Hiltunen astui junaan tietämättä 
lähemmin paikkakuntaa, jonne matkustetaan. Hiltunen on muistel
lut, että Pohjanmaalle päätettiin lähteä. Vasta Seinäjoen jälkeen, 
kun juna suuntasi kulkunsa Suupohjan radalle, saimme tietää 
uuden eduskuntatalon sijaitsevan Kauhajoella.3 Ulkoministeri Väi
nö Tannerillakin oli käsityksenä, että määränpäästä ei muilla liene 
ollut tietoa kuin puhemiehistöllä. Vasta myöhemmin edustajat sai
vat tietää, että he olivat matkalla kohti Pohjanmaalla sijaitsevaa 
Kauhajokea.4

Antti J. Rantamaa asteli edustajatoveriensa kanssa lasinsirujen 
peittämiä katuja asemaa kohti. Puheenvuorollaan hän oli vaikut
tanut eduskunnan siirtymiseen ja sijoituspaikan valintaan, joten hän 
jo tiesi mihin mennään. Muistelmissaan Rantamaa kertoo yön ta
pahtumista näin:

— Parlamentin pakomatkajuna oli jo aivan täysi meidän kolon
namme siihen saapuessa. Helsinki oli vielä (klo 2.45) yöhiljainen, 
vaikka pakolaisvirta katkeamattomana solui pois kaupungista. Vai
teliaana se vaelsi tietään — tuntemattomiin kohtaloihin.

Sain paikan IKL:n edustajien Nikkolan, Vainion ja Kareksen 
vaunuosastoon. Olin siitä hyvilläni, sillä nyt sitä oikein käytännös
sä alettiin kaataa niitä puolueraja-aitoja. Nikkola, rehti talonpoika 
Ilmajoelta, oli edellisenä päivänä, kesken kaiken sekasorron, osoit
tanut minulle odottamattoman huomaavaisuuden: hän oli kadulta 
ottanut venäläisen pommin sirpaleen ja antoi sen minulle Antin-päi- 
vän lahjaksi. Se minulle, innokkaalle keräilijälle, oli erittäin mielui
nen lahja.

Nytkin Nikkola piti meille seuraa, niin kummalliselta kuin se 
saitaakin kuulostaa sellaisista, jotka tuntevat Kareksen erinomaisen
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juttelutaidon, Vainion vilkkaan tempperamentin sekä tämän kirjoit
tajan, joilla kenelläkään ei ole erikoisen hidas puhe eikä kankea 
kieli.

Mutta niin nyt vain kävi, että Nikkola kertoi pitkään ja jännittä
väsi seikkailuistaan vapaussodassa; me toiset kuuntelimme hartaas
ti. Muistaakseni rovasti Kares meistä ensimmäisenä nukahti ja tai
sipa hän viimein, siinä 4.30, unisena tokaista:

— No, pojat, nyt ruvetaan nukkumaan.
Heräsimme vasta klo 8, ja taas jatkettiin matkaa monia miettien 

ja asioista keskustellen Haapamäen-Seinäjoen kautta eduskunnan 
tulevaan istuntopaikkaan Kauhajoelle, minne saavuimme sakeassa 
lumipyryssä klo 14.30.5

Uuno Raatikainen Pihtiputaalta istui talvisodan syttyessä toista 
edustajakauttaan. Hän muistaa, että marraskuun viimeisenä edus
kuntatalossa keskusteltiin epävirallisesti siirtymisestä pois Helsingis
tä ja haettiin paikkakuntaa, jonne eduskunta voisi sijoittua. Junassa 
Raatikainen jo tiesikin, minne kulku suuntautui. Itse matkasta hä
nen mieleensä jäi seuraava tapaus:

— Menimme rauhallista vauhtia ylimääräisellä erikoisjunalla. 
Matkan varrella edustaja, professori Bruno Salmiala kertoi toden
neensa vähän ennen lähtöpäivää mielestään ihmeellisen asian. 
Everstiluutnantti Paavo Susitaival lähti eduskunnasta lomaa pyytä
mättä rintamapalvelukseen. Hän ei olisi saanut edustajapaikkaa 
siltä ajalta, jos ei olisi haluttu maksaa. Hakkila oli sanonut, että 
palkka maksetaan. Mies on oikealla asialla, koska hän on sotilas. 
Tapaus liikutti Salmialaa niin, että häneltä pääsi itku. Salmiala ker
toi, että hän ei olisi ikinä uskonut Hakkilan suhtautuvan näin. Pal
kanmaksua perusteltiin vielä everstiluutnantin perheen puutteen
alaisella asemalla6

Pikakirjoittaja Osmo Peltonen kertoo, että vasta Vallilan työ
väentalolla virkailijoille ilmoitettiin eduskunnan lähdöstä Kauha
joelle. Asiasta ei ollut sitä ennen harmainta aavistustakaan, se oli 
vaijeltu salaisuus.

— Puhelimessa sanoin vaimolleni, että me lähdemme Kauha
joelle. Hän käsitti sanomani niin, että vain eduskunta lähtee. Kun 
tulin kotiin, meillä oli kaksi tuntia aikaa pakata. Mukaan tulivat 
myös vaimoni ja pieni lapsemme. Takseja ei toki ollut saatavissa. 
Onneksi sentään kodistamme Apollonkadulta oli kohtalaisen lyhyt 
matka rautatieasemalle, jonne ehdimmekin ajoissa vauvamme ja 
kahden täyteen ahdetun matkalaukun kanssa.

Juna oli pelkästään eduskuntaa varten. Siinä oli vain makuuvau
nuja ja aitioita. Mekin saimme oman makuulooshin. Itse matkan
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teko oli kovin hidasta, koska joka paikassa piti olla pimennys pääl
lä. Itse asiassa ei juuri nähnyt, missä juna kulkikaan. Myös asemat 
olivat pimennettyjä. Vain joissakin paikoissa saattoi tunnistaa pää- 
asemia, joitten kautta kuljettiin.

Kun saavuimme Kauhajoen asemalle seuraavana iltapäivänä 12 
tunnin matkustamisen jälkeen, tulivat junassa mukana olleet nähtä
ville. Lukumäärää en uskalla sanoa. Ilmeisesti edustajia oli aika pal
jon poissa. Myöskin virkailijoista osa oli jäänyt ilmeisesti perhesyis
tä Helsinkiin. Arviolta puolet eduskunnan vahvuudesta oli mukana.

Eduskunnan evakkojuna saapui Kauhajoen asemalle 1.12.1939 klo 14.30. Vasta 
Seinäjoella moni edustaja sai tietää, että he olivat matkalla kohti Kauhajokea 
Etelä-Pohjanmaalla.

Rouva Irma Kataja-Peltonen muistaa, että äkkilähtö tuotti nuo
relle perheelle omat hankaluutensa.

— Lapsemme oli pulloruokinnassa, ja evääksi tullut maito oli 
hapanta. Onneksi juna kuitenkin pysähtyi jollekin asemalle ja mie
heni sai ostetuksi kunnollista maitoa. Perille tultuamme Kauhajoen 
kotitalousopistossa tytärellemme valmistettiin nopeasti sopivaa ruo
kaa, kauralientä.7
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Eduskuntaa etsimässä

Evakkojunaan eivät kaikki kansanedustajat ehtineet mukaan. 
Martta Salmela Järvinen lähti Helsingin pommitusten alkaessa huo
lehtimaan perhettään turvaan. Hän vei sairastuneen miehensä ja 9- 
vuotiaan poikansa Tampereelle, josta he matkustivat sukulaisiin 
Tyrväälle. Palatessaan aamuyöstä junalla Helsinkiin Salmela-Järvi- 
nen totesi sodan vaikutukset pääkaupungissa.

— Rautatientorilla jo huomasin, että olin tullut vallan toiseen 
kaupunkiin kuin se, mistä puolisen vuorokautta aikaisemmin olin 
lähtenyt. Tosin kadut muulloinkin ovat aamuyöstä hiljaisia ja autioi
ta, mutta nyt tuossa hiljaisuudessa oli ahdistavaa, kumeata uhkaa. 
Ihmiset oli yhtäkkiä pyyhkäisty pois kaupunkikuvasta. Raitiovaunut 
seisoivat ikkunat pimeinä keskellä linjaa, kukin siinä mihin oli sat
tunut pysähtymään. Kuorma-, paketti- ja henkilöautoja oli katuvie
rillä seisomassa, aivan kuin matkamiehet olisivat äkkiä poistuneet 
niistä aikomattakaan palata. Katuvalot eivät palaneet, mutta län
nen puolella taivas hehkui punertavana: jossain oli tuli irti.

Seuraavana päivänä pyrin heti aamulla Eduskuntataloon, mutta 
sen ovet olivat suljetut. Sain kuulla edellisenä iltana pidetystä istun
nosta. Eduskunta oli siirtynyt jonnekin maaseudulle, mutta mihin, 
se oli huolellisesti varjeltu salaisuus. Edustajatoverini olivat kaikki 
matkustaneet. Soitin kuitenkin ministeri Väinö Veikko Salovaaral
le, joka kovasti ihmetteli, mitä minä vielä Helsingissä aikailin. Seli
tin etsiväni eduskuntaa, mutta hänkään ei sanonut mitään varmaa, 
kehotti vain etsimään Vaasan suunnalta. Juniin ja linja-autoihin 
pyrkijöitä oli pitkät jonot, mutta saimme tietää, että eräät Elannon 
ajomiehet olivat saaneet luvan kyyditä kaupungista poistuvia liik
keen autoilla. Niinpä menin iltapäivän hämärtyessä äitini ja nuo
remman tyttäreni kanssa Elannon keskusvaraston kellariin odottele
maan autojen lähtöä.

Meitä on kymmenkunta henkeä umpinaisessa, ikkunattomassa 
leivänkuljetusautossa, jota valaisi katossa riippuva yksinäinen säh
kölamppu. Matkan määrä ei ollut mitenkään lopullinen. Kuljimme 
jotakin Lounais-Suomeen johtavaa tietä, ja tarkoituksena oli pysäh
tyä johonkon keskukseen ja pyrkiä sieltä eteenpäin. Autonajajat ker
toivat, että tienvieren näkymät olivat murheellisia. Oli naisia, lapsia 
ja vanhuksia taivaltamassa jalkaisin tai kelkkoja työntäen; pyrki
mässä poispäin Helsingistä. Meillä ei ollut mahdollisuutta tarjota 
kyytiä kenellekään, sillä autossamme oli täysi lasti. Saimme jo hiu
kan esimakua siitä, mitä siviili-ihmiset joutuivat kokemaan paetes
saan sodan jaloista. Ja kuitenkin meidän vastuksemme olivat vain
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kalpeita kuvajaisia niistä tuskanhetkistä, jotka tulivat siirtoväen 
osaksi niin meidän maassamme kuin yleensäkin siellä, missä sodan 
vankkurit vyöryvät maan ylitse. Kummallisesti ihminen kuitenkin 
turtuu sellaisessa paineessa, elää kuin puoliksi tajuttomana. Seuraa- 
vana päivänä, kun olimme lopulta yöllä päässeet Forssaan ja saaneet 
yösijan eräässä matkustajakodissa, jouduin ihmettelemään, mikä 
jalkojani vaivaa. Ne eivät tuntuneet enää jaksavan kannattaa kehon 
painoa. Vasta silloin totesin, että minulla oli nälkä. En ollut syönyt 
kahteen vuorokauteen.8

Taksi vei meidät Tyrväälle, missä poikani ja mieheni olivat. Otin 
mieheni mukaani, ja lähdimme seuraavana päivänä Tampereelle ju
nalle. Matkustimme Vaasaan. Vaasan asemalle päästyäni en voinut 
kysyä oikeastaan keltään mitään. Asemalla oli ilmansuojelupäällik- 
kö. Menin hänen luokseen ja näytin kansanedustajan lippuani: 
"Voitteko sanoa, missä päin on tämmöisiä ihmisiä?” Hänellä ei ol
lut mitään paperia, johon olisi voinut kirjoittaa, sillä hänkään ei ha
lunnut puhua. Hän kaivoi taskustaan erään koulukuvan, joka on 
minulla vieläkin tallella. Kuvan tyhjälle puolelle hän kirjoitti, että 
edustaja Kalliokoski asuu Kauhajoen apteekissa.

Matkustimme mieheni kanssa takaisin Seinäjoelle, josta astuim
me Kauhajoelle menevään junaan. Kauhajoen asemalla oli bussi vas
tassa, koska edustajia tipahteli muualtakin päin. Meidät vietiin en
siksi kotitalouskoululle syömään, ja meille ruvettiin järjestämään 
asuntopaikkaa.9

Itärajalta palaavat

Sodan syttyessä kaikki kansanedustajat eivät olleen Helsingissä. 
Poissa olivat mm. keskipohjalaiset Viljami Kalliokoski, Kauno Klee
mola ja Matti Lepistö. He olivat lähteneet marraskuun 29. päivänä 
junalla kohti Viipuria tarkoituksenaan tavata keskipohjalaista Meri
kallion rykmenttiä Suvannolla. Räisälän kansanopiston pihalla mat
kalaisia tuli tervehtimään kernaali Heinrichs.

— Hyvät herrat, tiedättekö, että sota on syttynyt, olivat hänen 
tervetuliaissanansa. Heinrichs kertoi tapauksista rajalla ja myös sen, 
että Viipuria oli pommitettu klo 9.15 eli varttitunti lähtömme jäl
keen.

Muistelmissaan Matti Lepistö kertoo, että elimme sanoinkuvaa
mattoman omalaatuisen ja mieleen jäävän hetken siinä kansanopis
ton pihamaalla:

— Itsekukin oli elänyt jännityksen vallassa jo pidempään. Ns.
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Mainilan laukaukset ja hyökkäämättömyyssopimuksen irtosanomi- 
nen pakottivat uskomaan, että odottamiamme uusia neuvotteluja ei 
tulekaan, vaan että asiat ratkaistaisiin toisella tavalla.

Mutta niin raskas ja lamauttava kuin tieto sodasta olikin, oli 
mielessä samalla ajatus, että ei tässä itkukaan auta. Tämä täytyi ot
taa vastaan ja elää sen mukaan.

Heinrichs ei halunnut välttämättä estää matkaamme, vaan jätti 
sen oman harkintamme varaan. Hän kuitenkin varoitti, että matkal
la voi tulla vaikeuksia. Kun matkaa Suvannolle oli enää 30 kilomet
riä, päätimme pyrkiä perille.

Pääsimme vaivatta perille ja viivyimme muutaman tunnin koti
seudun miesten luona. Ensimmäinen sotanäkymä oli Sakkolan ase
man lähelle pudonnut venäläinen hävittäjä. Miehet tuntuivat käyvän 
kinaa siitä, oliko kone tullut liian alas ja törmännyt männynlatvuk- 
siin vai oliko se pudonnut käsiaseiden tulituksesta.

Iltapäivällä kolmen tienoilla lähdimme Kiviniemen kasarmeilta 
takaisin kohti Viipuria. Ilta pimeni ja koko rajan suunta loimutti 
tulipalojen johdosta. Arvelimme suurimmista loimuista, että siellä 
paloivat Uusikirkko, Kivennapa ja Metsäpirtti. Tulisalamat iskivät 
vastakkain. Päättelimme niiden olleen tykkien putkitulia.

Näky oli niin masentava, etten koskaan saa sitä mielestäni.
Viipurissa pääsimme makuuvaunuun; Juna lähti ajallaan, mutta 

kulki niin hiljaa, että aamu oli jo pitkällä kun tulimme Kouvolaan. 
Kauppalaa oli edellisenä päivänä pommitettu.

Lahdessa oli jälleen pitempi pysähdys. Viljami Kalliokoski soitti 
Helsinkiin ja sai puhelimeen tavoittamaltaan Mikko Tarkkaselta tie
don, että eduskunta oli yöllä lähtenyt Kauhajoelle.

Riihimäellä Kalliokoski oli jälleen puhelimitse yhteydessä Hel
sinkiin. Nyt saimme tiedon, että sieltä oli tulossa juna, jossa on edus
kunnan virkailijoita ja tavaroita. Jäimme odottamaan sitä. Aamulla 
neljältä pääsimme jatkamaan matkaaja saavuimme iltapäivällä Sei
näjoelle. Siellä tapasimme edustajatovereita, jotka olivat jo käyneet 
Kauhajoella. Kun he kertoivat seuraavan istunnon olevan vasta tiis
taina, jatkoimme matkaa suoraan koteihimme.10

Näin edustajat kokoontuivat monien vaiheitten jälkeen Kauha
joelle. Edessä oli sijoittuminen uuteen yhteisöön. Majoituksen ja ruo
kailun järjestäminen, työskentelytilojen varustaminen ja eduskun
nan turvallisuudesta huolehtiminen tulivat nyt kauhajokelaisten teh
täväksi.
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HUOMAUTUKSIA JA VIITTEITÄ

1 Kalle Hakala piti keskuskanslian vahtimestareitten päiväkirjaa. Siinä on 30.11. hälytys- ja pommi- 
tustietojen lisäksi vain kaksi lausetta: "Istunto Vallilassa klo 20. Eduskunnan juna lähti klo 3 yöl
lä Kauhajoelle.” Lähempi tapahtumien kuvaus on Hakalan lehtihaastattelusta (Seura 24.11.1959).

2 Pohjala, Kyllikki, Kuljin tietäni. Porvoo 1966, s. 88—90.
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likki Pohjalaa (Uusi Suomi 30.11.1969).

4 Tanner, Väinö, Olin ulkoministerinä talvisodan aikana. Helsinki 1950, s. 138—139.

5 Rantamaa, Antti J. Parlamentin palkehilta Kollaanjoen kaltatulle. Porvoo 1942, s. 27—28.

6 Uuno Raatikainen on niitä harvoja kansanedustajia, joiden muistoja voitiin tallettaa nauhalle syk
syllä 1983. Kaksi muuta hyvämuistista haastateltavaa olivat Martta Salmela-Järvinen ja Matti Le
pistö.

7 Osmo Peltosenja Irma Kataja-Peltosen nauhoitetusta haastattelusta 8.11.1983.
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9 Martta Salmela-Järvisen haastattelusta 8.11.1983.

10 Lepistö, Matti, Vapaa talonpoika Pohjanmaalta. Toim. Olavi Hurri. Helsinki 1983, s. 141—142.
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SAAPUMINEN KAUHAJOELLE

Jos eduskunnan lähtö Helsingistä oli kiireinen, ei vastaanottavas
sa pitäjässäkään ollut paljon aikaa järjestelyille. Maisteri Eeva Kau
ra on muistellut, kuinka tieto eduskunnan tulosta saatiin entisen 
kansanedustajan Antti Kauran taloon.

— Muistaakseni joulukuun 1. päivä sattui perjantaiksi ja olin 
lähdössä kotoa maamieskoululle vihkopino pyörän tavaratelineellä. 
Silloin huusi meillä harjoittelijana ollut neitonen, Anja Hämäläinen, 
että joku kansanedustaja soittaa ja pyytää emäntää puhelimeen.

Menin puhelimeen. Se kansanedustaja sanoi, nimeä en kyllä
kään enää muista, että Suomen kansaneduskunta on Seinäjoella ja 
tulee Kauhajoelle vajaan tunnin kuluttua. Sanoin hänelle, etten kai
kenlaisia huhuja usko enkä rupea levittämään. Mutta sitten edus
kunnan silloinen notaari Aku Kostia tuli puhelimeen ja kertoi sa
man asian. Hän sanoi, että ylimääräisellä junalla kestää vain 40 mi
nuuttia koko matka ja että mieheni talousneuvos Antti Kauran piti 
hoitaa järjestelyt.

No, minä soitin miehelleni, että eduskunta on tulossa ja sota on 
syttynyt. Hän sanoi puhelimessa: "Jumala Suomen maata suojel
koon” . Hän pani heti toimeksi kruununvouti Alfred Leskisen kans
sa, ja sitten rupesi tapahtumaan. Ne olivat sellaisia miehiä, että hei
dän järjestelynsä olivat saman tien selvät.

Tietysti minulta jäi siinä koulutyö kesken. Juoksin maantielle 
meidän rengin kanssa. Hän pysäytti siellä Seinäjoen — Porin linja- 
auton ja käski sen mennä asemalle kansanedustajia vastaan. Siitä se 
kaikki alkoi. Meille tuli kohta suuri joukko kansanedustajia, joille 
minulla oli erilaista tarjottavaa edellisillan Antin-päiviltä. Melkein
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ensimmäiseksi tapasin puhemies Väinö Hakkilan.1
Monella muullakin kuin Antti ja Eeva Kauralla sekä Alfred Les

kisellä piti olla "järjestelyt saman tien selvät” . Kansanedustajat sai
vat vaikutelman hyvin järjestetystä vastaanotosta, vaikka tieto edus
kunnan saapumisesta tuli näin viime hetkellä. Varma K. Turunen 
kertoo saapumisesta Kauhajoelle tähän tapaan:

— Kauhajoen asemalla havaitsi välittömästi, että siellä niin 
kunnanisät kuin paikalliset sotilasviranomaisetkin olivat tietoisia 
"suurten vieraiden" saapumisesta. Vastaanottoseremonioista ei ole 
yksityiskohtia jäänyt mieleeni, mutta sen muistan, että ne olivat ko
ruttomat tilanteen vakavuuden huomioonottaen. Sitä paitsi hämär
tyvä talvipäivä kiirehti matkalaisia siirtymään asemalta kohti Kau
hajoen Kirkonkylää, jonne oli matkaa noin viisi kilometriä. Tätä 
matkamme viimeistä vaihetta varten olivat vastaanottavat isäntäm
me järjestäneet parhaat mahdolliset kulkuneuvot, muutamia autoja 
ja silloin vielä niin tavanomaisia rekipelejä. Viimeksi mainittu ajo
neuvo komean oriin vetämänä oli osunut minun kohdalleni. Pakka
nen pyrki jo nipistelemään — olimmehan lähteneet matkalle varus
tautumattomina talveen ja maaseudun olosuhteisiin.

Ensimmäinen kosketuksemme tulevan eduskunnan ruokalaan 
tapahtui Kauhajoen kotitalousopistolla, johon pakolaiset ohjattiin 
ja jossa myös tapahtui vakavahenkinen vastaanotto kunnanjohdon 
toimesta.2

Pari tuntia aikaisemmin kotitalousopiston väki oli istunut kai
kessa rauhassa päiväkahvilla, kun Kauhajoen piirin nimismies il
moitti puhelimitse, että kouluhuoneisto kaikkine välineineen ote
taan puolustuslaitoksen käyttöön. Ensimmäinen tehtävä oli majoit
taa 150 henkilöä korkeinta sotilasjohtoa, valmistaa heille tuloateria 
ja lämmittää sauna.

Koulun silloinen johtaja Hilja Massinen soitti kotitalousneuvoja 
Hulda Välimäelle, joka oli myös lottaemäntä.

— Tiesin, ketä sai avuksi äkkiä. Lottia ei tarvinnut pyytää, heitä 
sai määrätä. Se oli suuri ero tässä tapauksessa. Tehtävänämme oli 
laittaa paremmanpuoleinen kenttäpäivällinen, ei mitään juhla-ate
riaa. Kaupasta sai ostaa sen, mitä kotitalousopiston kellarissa ei 
ollut. Kello 15 oli päivällinen valmis. Jännittyneinä odotimme, mil
laista joukkoa sieltä saapuu. Luulimme, että tulee sotilashenkilöl
tä .3

Kun sitten ensimmäinen auto ajoi pihaan, oli siinä eduskunnan 
keskuskanslian päällikkö notaari Aku Kostia ja kanslisti Bärtta Rai
nio. Hilja Massinen kertoo saaneensa heiltä todenmukaisen selvityk
sen tilanteesta ja tehtävistä lähiviikkoina.
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Kotitalousopiston asuinrakennukseen majoitettiin n. 60 miesedustajaa. Asunto
la oli aiemmin suuren Ala-Knuuttilan tilan päärakennus. Se purettiin uuden tiel
tä v. 1964.
Valok. Keijo Jaakola.

— Parasta aikaa Kauhajoelle saapuvista kansanedustajista osa 
majoitetaan kotitalousopistolle, edustajat tulevat ruokailemaan tääl
lä, heitä varten perustetaan kahvila ja järjestetään oleskelu- ja sano- 
malehtihuone. Päivän mittaan täyttyi koulutalo viimeistä sijaa myö
ten ja varsinainen koulutyö lakkasi. Koulurakennukseen majoitet
tiin naiskansanedustajia ja asuinrakennuksen puolelle noin 60 mies
edustajaa. Illalla ruokaili koululla jo noin 200 henkilöä, ja hyvin 
maistui lihaperunakeitto Helsingin pommitusten keskeltä lähteneille 
ja liki vuorokauden matkustaneille kansanedustajille.4

Eduskunnan työskentelypaikkaa hakiessaan A.K. Kauralle tuli 
ensiksi mieleen kunnallistalo, joka oli kunnan, nuorisoseuran ja 
kansallisseuran omistama Kauhajoen kunnalliselämän ja muiden 
yhteisten rientojen keskipiste. Kaura otti yhteyttä tämän suuren 
kiinteistön taloudenhoitaja-vahtimestari Hiili Wegeliukseen ja eh
dotti talon lämmittämistä eduskunnan istuntopaikaksi. Wegelius to
tesi, että pakkasta oli kolmekymmentä astetta ja kunnallistalon sa
lissa vain yksi puukamiina. Juhlasalissa ei kukaan tarkenisi työsken
nellä. Hän ehdottikin soittajalle yhteislyseota.5 A.K. Kaura oli tuol
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loin koulun johtokunnan puheenjohtaja. Rehtorina toimi maisteri 
Arvi Pyhälä. Pikaisesti he päättivät luovuttaa koulun eduskunnan 
toimitilaksi.

Rehtori kiersi luokat ja ilmoitti, että opetus pitää heti lopettaa, 
koska eduskunta ottaa talon käyttöönsä kahden tunnin kuluttua. 
Yhdessä luokassa keskeytyi ainekirjoitustunti. Opettaja oli ehtinyt 
nimetä kymmenestä aiheesta yhdeksän. Ennen poistumistaan oppi
laat halusivat kuitenkin tietää kymmenennen aiheen. Se oli, kuin tu
levia aikoja enteillen, "Mitä kertovat ristit hautausmaalla?”6

Lyseolaisten koulunkäynti oli keskeytynyt kertaalleen jo loka
kuussa, jolloin koulutaloon sijoitettiin reserviläisiä puolentoista vii
kon ajaksi.7 Rehtori Pyhälän ilmoitettua tästä uudesta keskeytyk
sestä ryhtyivät opettajat, osa oppilaista ja siivoojat siistimään raken
nusta korkeita "koululaisia” varten. Työ ei ollut vielä päättynyt, kun 
puhemies Väinö Hakkila, sihteeri E.H.I. Tammio, notaari Aku 
Kostia, kruununvouti Alfred Leskinen ja nimismies Eino Raune tuli
vat taloa tarkastamaan. Tarkastuksen tuloksena puhemies mainitsi 
paikan soveltuvan mainiosti heidän käyttöönsä. Iloitsipa hän siitä
kin, että koulua ympäröi kaunis männikkö.8

Kauhajoen yhteislyseon oppilaiden koulunkäynti keskeytyi äkisti 1.12.1939. Reh
tori kiersi luokat ja ilmoitti, että opetus on heti lopetettava, koska eduskunta ottaa 
talon käyttöönsä kahden tunnin kuluttua.
Valok. Väinö Marttila.
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Järjestelyjä jatkettiin eduskunnan vahtimestareitten kanssa. 
Koulun omaisuus siirrettiin kahteen pieneen kokoelmaluokkaan, ja 
muita tiloja ryhdyttiin järjestämään eduskunnan käyttöön: juhlasali 
täysistuntoja, suurta valiokuntaa ja suurimpien eduskuntaryhmien 
kokouksia varten, rehtorin kanslia puhemiehen huoneeksi, opetta
jainhuone puhemiesneuvoston tilaksi ja eri luokat kansliatiloiksi ja 
valiokuntien kokoontumispaikoiksi. Yhteen luokkaan järjestettiin 
vielä eduskunnan kahvila. Vahtimestari Kalle Hakala totesi kaiken 
järjestyvän odotettua paremmin.

— Kauhajoki oli sikäli hyvin valittu paikka, että siellä oli laaja 
asutus ja riittävän suuria rakennuksia. Kansliatilatkin järjestyivät 
tyydyttävästi, ja painatustöistä selvittiin aluksi monistuskoneen avul
la. Vähemmän kiireelliset työt suoritti yhä Helsingissä toimiva val
tioneuvoston kirjapaino normaaliin tapaan. Siihen aikaan oli ruoka- 
puoltakin vielä täysin tyydyttävästi, joten Kauhajoen evakkotaival 
oli eduskunnalle oikeastaan jossain mielessä miellyttävää vaihtelua
kin.9
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MAJOITTUMINEN

Haastatteluissa ja muistelmissaan kansanedustajat sekä edus
kunnan virkailijat eivät unohda mainita, kuinka nopeasti majoitus- 
päällikkönä toiminut kruununvouti Alfred Leskinen apunaan nimis
mies Eino Raune ja talousneuvos A.K. Kaura järjestivät saapuneit- 
ten majoituksen. Eduskunnan puolesta näissä järjestelyissä toimi 
painatustöiden kanslian päällikkö maisteri Jaakko Laurila. Heidän 
kiireistä työtään varmaan helpotti se yhteisvastuullisuuden ilmapii
ri, jonka maan vakava tilanne oli saanut aikaan. Jokainen, jonka 
puoleen avun tarpeessa käännyttiin, tahtoi tehdä parhaansa. Kun 
ensimmäinen ruokailu kotitalousopistolla päättyi, oli Alfred Leski
sellä jo laadittu pitkä luettelo majoituspaikoista, joista kukin sai 
asiantuntijoiden opastamana valita itselleen mieleisen asunnon.1 
Suurin osa saapuneista voitiin majoittaa jo samana päivänä, mutta 
osa edustajista ja virkailijoista jäi nukkumaan seuraavaksi yöksi ju
naan, joka oli jätetty Kauhajoen asemalle. Mutta antakaamme pai
kalla olleille puheenvuoro.

Vieraat kertovat

Matkalaiset saapuivat kovaan pakkaseen ja maaseudun olosuh
teisiin varustautumattomina. Varma K. Turunenkin totesi tämän 
hevoskyydissä asemalta kotitalousopistolle, kun päälle tullut vaatetus 
ei pitänyt kylmää loitolla.

— Kiire oli majoittumaan, ja tästäkin oli jo ehditty huolehtia. 
Suurin osa edustajista ja heidän perheenjäsenistään majoitettiin Kir
konkylän yksityisasuntoihin ja Etelä-Pohjanmaan vauraisiin talon
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poikaistaloihin. Tietenkin Kauhajoen Kirkonkylässä oli useita mui
takin majoitusmahdollisuuksia, yksi niistä Savusen matkustajakoti. 
Siitä tuli mm. minun asuinpaikkani talvisodan viikkojen ajaksi. 
Näissä majoittumispuuhissa, jotka jatkuivat parin kolmen seuraa- 
van päivän aikana, eivät puoluerajat näytelleet mitään roolia. Sat
tuipa niinkin, että sosiaalidemokraattinen kansanedustaja Jussi Pyy 
osui peräti oikeistolaiseen perheeseen. Talon isännän kerrottiin kuu
luneen ''lapualaisiin” . Tästä ei kuitenkaan syntynyt sillä hetkellä ei
kä myöhemminkään mitään poliittista sodankäyntiä. Päin vastoin 
— hetken ankaruus yhdisti.2

Pikakirjoittaja Osmo Peltonen perheineen pääsi kunnallistakoon 
käräjätuomarin tyhjänä olevaan huoneistoon. Ennen joulua Peltoset 
muuttivat lähellä olevaan Iisakki Ala-Panulan taloon. Rouva Irma 
Kataja-Peltonen saattoi todeta kaiken järjestyvän parhain päin, 
vaikka evakkomatkan alku pienen vauvan kanssa olikin ollut hanka
laa.

— Selvisimme oikein hyvin Ala-Panulassa. Tavat olivat tosin 
jossain määrin erilaiset, esim. pienen lapsen nukuttaminen talvella 
ulkona ei ollut vielä tapana Kauhajoella ja tämä käytäntöni herätti 
hämmästystä. Saimme talosta maitoa. Ala-Panulan emäntä järjesti 
avuliaasti myös sukulaisensa hoitamaan vauvaamme, kun menin 
työhön kunnantalolle. Työvoimaa tarvittiin, ja toimistotyö oli minul
le tuttua. Työstä palatessani oli valmiina maitoon keitetty ohrapuu- 
ro, joka hyvin hautuneena oli herkullista nautittavaksi. Vauva hoi
dettiin hyvin, joten olin oloihini varsin tyytyväinen, vaikka mieheni 
joutui lähtemään tammikuun puolivälissä rintamalle.3

Edustaja Antti J. Rantamaa sai illalla kuulla, että tieto edus
kunnan muuttamisesta Kauhajoelle oli tullut pitäjään vain tuntia 
ennen junan saapumista asemalle. Myös Rantamaa totesi, että vas
taanottajat saivat yllättävässä tilanteessa odottamattoman joutuisas
ti sijoitetuksi edustajat ja virkailijat majoituspaikkoihinsa.

— Tästä ajasta jäi kansanedustajille vain mieluisia ja kiitollisia 
muistoja. Oli aivan ihmeellistä, miten nopeasti talojen naisväki sai 
useinkin varsin suuren joukon vieraitaan sovitetuiksi niihin kodik
kaisiin ja vieraanvaraisiin oloihin, missä edustajat sitten asuivat 
Kauhajoen komeassa ja laajassa Kirkonkylässä joulukuun 1. päiväs
tä helmikuulle, siis kolmatta kuukautta. Moni meistä oppi tunte
maan eteläpohjalaista kansaa sen kotioloissa. Nuoret miehet olivat 
rintamilla, mutta talojen isännät pitivät iltaisin töistä palattuaan 
juttua vieraittensa kanssa, kuunneltiin radiota, pohdittiin tilannetta 
ja aprikoitiin kehityksen suuntaa.

Varmasti jokainen meistä, puolin ja toisin, mielihyvin muistelee
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tuota merkillisten tapahtumien järjestämää yhdessäolon aikaa. 
Edustajat puolestaan liittävät niihin muistoihin vilpittömät ja har
taat kiitokset Kauhajoen majoitustalojensa vieraanvaraisille ja ystä
vällisille isäntäväille. Kunhan maailman ajat rauhoittuvat ja aikaa 
jää enemmän, tekee varmasti moni silloin Kauhajoella mukana ollut 
edustaja toivioretken paikkakunnalle ja koteihin, joissa eduskunta 
sai rauhallisen ja erinomaisen viihtyisän työpaikan sodan talvena 
1939—40. Silloin tehtiin historiaa, ja Kauhajoki piirsi nimensä myös 
tällä erikoisella tavalla sen lehdille.

Sain asunnokseni kirkkoherran pappilan yliskamarin, missä 
muutaman yönseudun ehdin majailla. Alakerrassa asuivat ed. Antti 
Kukkonen ja Eero Nurmesniemi.

Äijälän pappilaan majoittuivat edustajat Antti J. Rantamaa, Eero Nurmesniemi 
ja Antti Kukkonen, joka oli kirkkoherra Hanhisen opiskelutovereita. Presidentti 
Kallio yöpyi pappilassa valtiopäivien päättäjäis- ja avajaisjuhlallisuuksien aikana. 
Valok. Keijo Jaakola.

Kukkonen ja kirkkoherra Hanhinen sattuivat olemaan opiskelu
tovereita, joten heti syntyi mitä parhain yhteisymmärrys ja kodikas 
henki. Kun Kukkonen on useat kerrat ollut ministerinä ja nyt oli 
maalaisliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, saimme aina tuo
reeltaan kuulla tilanteen kulusta pääkohdat juuri häneltä. Vaitiolon
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velvoituksin hän asioita kertoili kuten ryhmän kokouksissakin.4
Viljami Kalliokoski oli sodan syttyessä itärajalla. Hän saapui 

Kauhajoelle pari päivää evakkojunalla matkustaneita myöhemmin. 
Kalliokoski tunsi Kauhajoelta entisen edustajatoverinsa A.K. Kau
ran rouvineen, kruununvouti Alfred Leskisen ja maanviljelijä M.E. 
Harjan. Kalliokosken majapaikaksi ei tullut kuitenkaan entuudes
taan tuttu talo:

— Kun tiesin paikkakunnalla ennakolta varatun asunnon kai
kille eduskunnan jäsenille sekä mukaantulleille viran- ja toimenhal
tijoille, niin "jännäsin” vähän majoitustietoa odottaessani, tulisiko 
asuntoni olemaan entisten tuttujen luona. Niin ei kuitenkaan käynyt, 
sillä saadessani tiedon asuinpaikastani apteekkari Palmrothin per
heessä en osannut arvata tulevani eräällä tavalla kotoiseen piiriin, 
vaikka jotain aavistinkin kuullessani rouva Palmroth’in asukkien ja
koa toimitettaissa ilmoittaneen haluavansa juuri minut koska meil
lä "oli yhteinen syntymäseutu” . Ilmoitus tuntui täten miellyttävältä 
tervetuliaistoivotukselta ja miellyttävyyttä lisäsi myös tieto asuntoto- 
veristani joksi ilmoitettiin tulevan eduskunnan silloinen oikeusasia
mies Esko Hakkila. Vastaanotto asunnossa vastasi kaikinpuolin 
saamaani miellyttävää ennakkoaavistusta ja tarmokas rouva Palm
roth selitti valinneensa asuntotoverikseni Hakkilan sillä perusteella, 
että hän edellytti meillä keskenämme olevan paljon yhteistä, minun 
ollessani "evakkoeduskunnan I:n varapuhemies". Tuokin olettamus 
oli oikea, mutta varsinkin se tässä ratkaisussa miellytti, että tulin tä
ten läheisesti tuntemaan erään parhaista maisen vaellukseni varrel
la tapaamistani ihmisistä.

Kuka sitten oli tuo rouva Palmroth, jolla oli kanssani yhteinen 
synnyinseutu? Tuo synnyinseutu on sillä tavoin yhteinen, että rouva 
Palmroth on syntynyt Vetelissä, jonka entinen kappeli Haisua on. 
Myös minun äitini on syntynyt Vetelissä.5

Näin Viljami Kalliokoski muistelee isäntäväkeään hyvin lämpi
mästi. Sävyltään samantapaiset ovat edustaja Uuno Raatikaisen 
muistot:

— Palvelu Kauhajoella oli ensimmäisestä päivästä viimeiseen 
erinomaista, myös kohteliasta ja ystävällistä. Havaitsimme heti tul
tuamme, että olemme erittäin tervetulleita. Kaikki asekuntoiset mie
het olivat lähteneet rintamalle. Naiset tunsivat eduskunnan saapumi
sesta turvallisuuden tunnetta. Emme voineet tietää, mitä tulee ta
pahtumaan. Kuitenkin sen minkä tiesimme, kerroimme talonväelle.

Majoituin siinä yhteislyseon vieressä olevaan Anni Laturin oppi
lasasuntolaan. Asuintoverikseni tuli sanomalehdentoimittaja Yrjö 
Räisänen, joka tunnettiin myös Sasu Punasen nimellä. Olimme tut
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tuja vuosikymmenien takaa. Tullessaan huonetoverikseni Sasu Pu- 
nanen sanoi, että vaikka sinä olet noita Tannerin miehiä, olet muka
va mies, eiköhän me tulla toimeen. Hän ei ollut kuitenkaan monta 
yötä siellä, vain muutamia silloin tällöin. Sain asua melkein yksin 
siinä huoneessa.

Iltaisin kokoonnuimme useasti oppilasasuntolan ruokasaliin kes
kustelemaan päivän tapahtumsita. Seurasimme tarkasti rintamalta 
tulevia viestejä ja arvioimme tilannetta. Seurassa olivat alusta alkaen 
mm. professorit Voionmaa ja  Linkomies sekä monia muita. Linko
mies oli muuten Kauhajoella vaimonsa ja tyttärensä kanssa.6

Parin päivän mittaan perjantaina ja lauantaina edustajat ja vir
kailijat saatiin majoitetuksi puolentoista kilometrin säteelle yhteisly
seosta, ja asunnot oli varattu myös myöhemmin saapuville. Turvatoi
met käynnistettiin. Uutisia rintamalta seurattiin kiinteästi. Ensim
mäinen täysistunto pidettäisiin Kauhajoella tiistaina 5.12.1939.

Isäntäväki muistelee

Rintamauutiset sävyttivät Suomen perheitten elämää talvisodan 
kuukausina. Kirjeenvaihdon välityksellä isät saivat tietää kuulumi
sia perheestään. Kotijoukoilla oli paljon tehtävää ja alituinen huoli 
siitä, mitä viestejä rajalta tulee. Surusanomia tuli pitäjään, tuttava
piiriin ja omalle kohdalle. Sankarihautajaiset vavahduttivat myös 
niitä, joiden omaiset eivät olleet rintamalla alituisessa kuolemanvaa
rassa. Runsaasti siirtoväkeä asutettiin kuntaan.

Eduskunnan tullessa pitäjään tarvittiin majoitustiloiksi kotita
lousopiston, maamieskoulun, matkustajakodin ja oppilasasuntolan 
lisäksi lähestulkoon kaikki Kirkonkylän asuntojen ja lähistön maa
talojen vapaat huoneet. Perhe saattoi antaa koko asuntonsa vierait
ten käyttöön ja siirtyä itse parin huoneen ahtauteen, kuten Armas 
ja Hulda Karikoski tekivät neljän tyttärensä ja kolmen apulaisensa 
kanssa. Näitä järjestelyjä pidettiin sinä ajankohtana aivan luonnol
lisina ja välttämättöminä.7 Ihmisten mieliä painoivat vakavammat 
asiat kuin asumisen ahtaus ja oma mukavuus.

Runsaasti majoitettavia oli myös Tyyne Pyhälän kodissa:
— Varsinainen kanssakäyminen eduskunnan ja pitäjäläisten vä

lillä supistui aika vähiin. Minulla itselläni oli koti, kaksi lastani ja 
vielä lottien kanttiini, joten aikani ei riittänyt muualle. Meillä sitä 
paitsi asui kymmenkunta muuta vierasta ihmistä. Ullakkokamareis- 
sa asuivat valtiovarainvaliokunnan sihteeri Sakari Tuomioja ja laki
valiokunnan sihteeri, tohtori Yrjö Puhakka. Sivistysvaliokunnan
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sihteeri L.A. Castren oli alakerrassa rouvansa ja kahden lapsensa 
kanssa, joiden lisäksi eduskunnan virkailija Raevuori ja Aku Kostian 
kaksi lasta asuivat meillä. Jonkin aikaa asui myös itse notaari Kostia, 
ja tuolloin jo aavisteltiin rauhanneuvotteluista, vaikka siitä oltiin 
vaiti. Sellaisista asioista ei suinkaan puhuttu kanttiinissa. Kaikilla 
suomalaisilla oli tuolloin kädet täynnä työtä. Kotirintama tuki kai
kin voimin miehiään, veljiään ja poikiaan rintamalla.8

Kaikki Kirkonkylän asuntojen vapaa huoneet tarvittiin majoitustiloiksi. Tähän 
Sammallahden talossa vietettyyn kahvihetkeen ottivat osaa ed. Lauri Murtomaa, 
Aune Salama, Eeva Hentilä, Rauha Sammallahti ja ed. Eino Möttönen (myöh. 
Palovesi).
Valok. Lauri Murtomaa.

Arvi ja Rauha Sammallahden taloon keskelle Kirkonkylää ma
joittuivat kansanedustajat Lauri Murtomaa Kokemäeltä, Kalle 
Määttä Oulusta, Eino Möttönen (myöh. Palovesi) Karstulasta, Sulo 
Salo Puolangalta ja Antti Virranniemi Kuusamosta. Myös tästä ta
losta mies oli rintamalla, ja rouva huolehti yksin talosta ja kampaa- 
moliikkeestään. Rauha Sammallahti kertoo, että naiskansanedusta
jat käyttivät kampaamon palveluja hyväkseen. Hälytyksen sattuessa 
oli lyhyt juosta tien yli säästöpankin kellariin, kuten Kyllikki Pohja- 
lallekin kerran sattui.9
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Antti ja Eeva Kauran talossa oli suuri sauna, jossa pari kolme ker
taa viikossa kokoontui intomielisten kylpijöiden joukko. Siihen talon 
omien vieraiden lisäksi liittyi eri puolueiden kansanedustajia. Eeva 
Kauralla oli huolehdittavanaan aika joukko omiakin vieraita:

— Meidän taloon jäi asumaan kolmetoista maalaisliittolaista 
kansanedustajaa, mm. Juho Lampinen Porvoon pitäjästä, Juhani 
Leppälä Sortavalasta, Kalle Lohi Ranualta, Kaarlo Mikkola Hä
meenlinnan maalaiskunnasta, Mikko Tarkkanen Laihialta ja lau
kaalainen Vihtori Vesterinen, joka pakeni kauas kuusikon suojaan 
ilmahälytyksen sattuessa. Sinne kuusikkoon jäivät ne Vihtorin ka
lossitkin, jotka löydettiin vasta seuraavana kesänä. Hakkila asui 
kansallispankissa Leskisen Alfreen luona.10

Aili Myllymäki oli talvisodan syttyessä 18-vuotias Ala-Teevahai- 
sen talon tytär. Hän muistaa, että kansanedustajat sopivat suoraan 
talonväen kanssa majoittumisen kustannuksista. Vuokrat olivat 
kohtuullisia. Ne, jotka eivät käyneet kotitalousopistolla syömässä, 
laittoivat ruokansa itse tai olivat talonväen kanssa samassa pöydässä.

— Koko ajan kodissani Ala-Teevahaisen talossa asui useita kan
sanedustajia ja toimittaja Vilho Heinämies rouvansa kanssa. Martta 
Salmela-Järvinen, reilu ja mukava kansanihminen, oli myös useita 
viikkoja, kunnes hän miehensä kanssa muutti isompaan asuntoon 
muun perheen saavuttua. Kalle Joukanen Kankaanpäästä, Matti 
Lepistö Toholammilta ja Arvi Turkka Oulusta olivat lyhyempiä ai
koja.

Radiosta kuunneltiin lyhyillä aalloilla Englannin ja Saksan lä
hettämiä suomenkielisiä uutisia. Erityisen kiinnostuneita oltiin sii
tä, miten siellä Suomen asiasta ja maailmanpolitiikasta kerrottiin. 
Yleisradion eduskuntakatsaukset olivat oma lukunsa. Toimittaja 
Heinämies matkusti Vaasaan niinä päivinä, kun katsaus radioitiin. 
Ei sanottu, että päätökset oli tehty Kauhajoella ja lähetys alkaa Vaa
sasta. Sanottiin vain, että eduskuntakatsauksen pitää toimittaja Vil
ho Heinämies.11

Kansanedustajat Urho Kekkonen ja Johan Malmivuori olivat 
majoitettuna Arvi ja Helmi Rinne-Laturin taloon. Talon isäntä oli 
sodassa ja Helmi Rinne-Laturi puolivuotiaan esikoisensa kanssa ko
tona.

— Kekkonen oli hyvin ystävällinen, ja nähdessään minun ompe
levan vauvallemme vaatteita kertoi omasta perheestään. Kekkonen 
sanoi, että myös meillä äiti ompelee pienille kaksospojillemme. Kek
konen yöpyi melko harvoin Kauhajoella, sillä hän oli paljon matkoil
la. Se on jäänyt mieleen, että jo ennen majoitettavien saapumista pa
ri miestä eduskunnan väestä tuli varvulla tutkimaan vesisuonia ja

32



katsomaan vieraitten sängyn paikkaa.12
Herastuomari Jussi Rinnen talossa asui professori, ed. Väinö 

Voionmaa. Talon tyttäristä Annikki oli tuolloin 15-vuotias. Hän 
muistaa, että isä oli erittäin jämerä salassapidon suhteen ja vaati ko
ko talonväkeä kunnioittamaan vaitioloa. Annikki Piiparin (o.s. Rin
ne) mieleen jäikin tuosta ajasta salaperäisyyden tuntu. Kansanedus
tajista ei puhuttu, perhe eli omaa elämäänsä ja eduskunta omaansa. 
Omakohtaisia kosketuksia kansanedustajiin Annikki sai, kun talos
ta pyydettiin hevoskyytiä asemalle:

— Muistan tapauksen, kun minun piti viedä eräs herra asemal
le. Omat hevoset olivat halkojen ajossa ja naapurista otettiin hevo
nen, jota en tuntenut. Oli kova kiire, ajoin hevosta täyttä vauhtia. 
Hevonen kääntyikin meijerin pihaan, jossa oli tottunut poikkea
maan. En osannut pitää tarpeeksi varaani. Pihan peilikirkkaalla 
jäätiköllä rekeni kaatui, ja sen kehykset lensivät ympäri meijerin pi
hamaata.

Puhuttiin, että tämä mies olisi ollut tähtitieteen professori. Hän 
lensi reestä ja löi päänsäkin jäätikköön. Krimipyttyhattu kieri vaik
ka kuinka kauas. Kokosin reen kuntoon. Juoksin hakemaan herran 
hatun ja kehotin siirtymään nopeasti rekeen, että ehditään junalle. 
Olin hirveän nolo tapahtuneesta. Meijerissä miehet virnuilivat ja 
katsoivat nuoren tytön touhua. Ajaessani mietin, että mahtoikohan 
tähtitieteen professori nähdä uusia tähtiä, kun löi päänsä pihaan. 
Junalle kuitenkin ehdittiin.13

Helsinkiin oli jäänyt osa kansanedustajista. Kun pikakirjoittaja 
Osmo Peltonen perheineen muutti kunnallistalolta Ala-Panulaan, 
otti majoituspäällikkö Alfred Leskinen yhteyttä Hiili Wegeliukseen, 
joka hoiti kunnallistaloa tarmokkain ottein.

— Leskinen sanoi, että kun he tulevat sieltä, hän laittaa ne Hil
lin suojiin. Pari päivää myöhemmin Leskinen soitti minulle ja sanoi, 
että nyt sieltä Helsingistä tulee edustajia, pidä niistä hyvä huoli- Mi
nulla ei ollut harmainta aavistustakaan, ketä Helsinkiin oli jäänyt. 
Ikkunoihin piti mennä laittamaan huopia.

Tässä jälkijunassa Kauhajoelle tulivat Cay Sundström, K. H. 
Wiik, Mikko Ampuja ja Kaisu-Mirjami Rydberg. Kolme miestä asui 
isommassa tuomarin huoneessa ja Rydberg pienessä, johon tuli vielä 
myöhemmin K. H. Wiikin rouva.

"Perheeni” kokoontui aina iltaisin asuntooni juomaan yhdessä 
teetä. He sanoivatkin, että kyllä meillä sentään on paras hotelli. Se 
oli tietenkin hyvän uuden radioni ansiota.14

Kauhajoki sai oman kansanedustajan taas vuonna 1954, jolloin 
Toivo Saloranta aloitti pitkän edustajauransa. Helsingissä Saloranta
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totesi, että Kauhajoen valtiopäivät muistettiin hyvin:
— Eduskunnassa oli vielä noin 50 sellaista kansanedustajaa, jot

ka olivat olleet Kauhajoella. Olin itse silloin vielä nuori ja tuntema
ton. Monet hyvin arvovaltaiset kansanedustajat ottivatkin oma-aloit- 
teisesti yhteyttä, kyselivät Kauhajoesta ja kertoivat oleskelustaan 
täällä talvisodan kuukausina. Osa heistä oli ollut ministereinä, mut
ta hekin olivat käyneet Kauhajoella muutaman kerran selostamassa 
asioista eduskunnalle. Muutamia nimiä mainitakseni muun muassa 
Väinö Tannerilla, Jussi Niukkasella, Urho Kekkosella, Martta Sal- 
mela-Järvisellä, Antti J. Rantamaalla ja Matti Lepistöllä oli hyvin 
myönteisiä muistoja Kauhajoelta. Silloin olisi ollut kerättävissä pal
jon henkilökohtaista tietoutta Kauhajoen valtiopäivien olosuhteista. 
Nyt, kun noiden aikojen historiallinen merkitys ymmärretään pa
remmin, on valtaosa näistä kansanedustajista tavoittamattomissa.15

HUOMAUTUKSIA JA VIITTEITÄ

1 Eduskunnassa toimi kaksi Kalle Hakalaa. Tässä on lähteenä kansanedustaja Kalle Hakalan kir
joitus Vapauden Joulussa v. 1940. Myös vahtimestari K.H:n muistoista on kerrottu jo pariin ottee
seen.

2 Varma K. Turusen muistelemaa lehtihaastattelussa (Uusi Maailma 1969).

3 Osmo Peltosenja Irma Kataja-Peltosen haastattelusta 8.11.1983.

4 Antti J. Rantamaan muistelmateoksesta, s. 28-29. Pian Kauhajoelle saavuttuaan Rantamaa lähti 
rintamalle, joten hänen seikkaperäinen kerrontansa eduskunnasta talvisodan aikana päättyy päi
vämäärään 6.12.1939.

5 Viljami Kalliokoski kuvailee pitempäänkin asumistaan Palmrothin perheessä. Kirjoitus on julkais
tu Keski-Pohjanmaa -lehdessä, josta Kauhajoen Kunnallislehti lainasi sen 17.2.1965.

6 Uuno Raatikaisen haastattelusta 8.11.1983.

7 Alli Loukon os. Karikoski kirjoittajalle kertomaa 12.4.1984.

8 Tyyne Pyhälä Aamulehdessä 20.11.1969.

9 Rauha Sammallahden kirjoittamasta huhtikuulta 1984.

10 Eeva Kaura Uudessa Suomessa 30.11.1969.

11 Aili Myllymäen nauhoitetusta haastattelusta 11.7.1983.

12 Helmi Rinne-Laturin kirjoittajalle kertomaa 5.4.1984.

13 Annikki Piiparin os. Rinne nauhoitetusta haastattelusta 7.7.1983.

14 Hiili Wegeliuksen haastattelusta 6.7.1983.

15 Toivo Salorannan nauhoitetusta haastattelusta 12.7.1983.
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KOTITALOUSOPISTON HUOLENPITOA

Kauhajoen kotitalousopisto mainittiin jo Vallilan työväentalolla 
Helsingissä, kun puhemiesneuvosto pohti eduskunnan uutta sijainti
paikkakuntaa. Opistoon oli tarkoitus tukeutua niin ruokailun kuin 
majoituksenkin osalta. Koulun silloinen johtaja Hilja Massinen on 
kirjoittanut opiston historiaan kuvauksen noista poikkeuksellisista 
viikoista.

Kotitalousopiston päärakennukseen majoitettiin naiskansanedustajia ja siellä toi
mi eduskunnan ruokala. Luokkahuoneet varattiin edustajien vapaa-ajan viettoa 
varten. Koululla vietettiin myös monia juhlahetkiä, mm. v. 1940 valtiopäivien 
avajaisiin liittyvä tilaisuus presidentin läsnäollessa.
Valok. Keijo Jaakola.
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— Eduskunnan yllättävästä saapumisesta syntynyt tilanne sel
kiytyi vähitellen. Eduskunnan ruokailusta vastasi talousopettaja Ai
li Siikaniemi. Hänen avukseen jäi useita keskeytyneen kurssin oppi
laita. Eräs uskollisimmista oli naapurin tytär ja entinen oppilaamme 
Kaarina Karikoski. Edustajien majoituksen ja asuntojen hoidon ot
ti huolekseen kodinhoidonopettaja Eeva Lampio. Kaikki opettajat 
olivat työssä mukana. Luokkahuoneet varattiin vapaa-ajan viettoa 
varten. Siellä kuunneltiin radiosta aamuhartaudet ja uutislähetyk
sistä saatiin tietää, mitä päätöksiä eduskunta oli istunnossaan yh
teislyseolla tehnyt. Opetuskeittiön ruokasalissa toimi kahvila. Sitä 
hoiti taitavasti oppilas Eira Hakri ja edustajat pitivät kovin iloisesta 
ja ystävällisestä kahvilan emännästä. Ruokala ja kahvila avattiin jo 
kello 9 ja tarjoilu jatkui myöhään iltaan.

Kansanedustajien joukossa oli tuttaviakin. Kotitalouskouluvä- 
keen kuului ruotsalaisen kansanpuolueen edustaja, Högvallan Semi
naarin johtaja Elsa Bonsdorf. Maalaisliiton eduskuntaryhmässä oli 
Maatalousnaisjärjestön toiminnassa ansioitunut edustaja Aino Luos
tarinen. Maalaistalon emäntänä hän oli tottunut heräämään aikai
sin aamulla. Usein mennessäni kello seitsemältä keittiöön, tapasin 
edustaja Luostarisen ruokasalista. Hän neuloi sukkia rintamalla ole
ville pojilleen ja luki Raamattua. Edistyspuolueen Mandi Hannula 
pysyi uskollisesti Kauhajoella. Vain kerran hän kävi Helsingissä kat
somassa, oliko koti säästynyt pommituksilta. Eduskunnan vanhin 
jäsen oli talousneuvos Miina Sillanpää, joka aina ystävällisenä ja 
rauhallisena levitti turvallisuutta ympärilleen. Istuntokauden en
simmäisessä istunnossa johti puhetta ikäpuhemies. Tehtävän arvok
kuuden tuntien oli Miina Sillanpää jo aamulla pukeutunut pitkään 
mustaan silkkipukuun. Istunnon päätyttyä katoimme kahvipöydän 
tavallista juhlavammin. Siinä kahvia juotaessa hän kertoi, miten hä
nen ryhmänsä miesedustajat olivat olleet jännityksessä hänen puo
lestaan, kun hän viisi vuotta sitten ensimmäisen kerran joutui suorit
tamaan puhemiehen vaalin. Nyt he ovat jo rauhoittuneet, hän lisäsi, 
kun ovat nähneet, että hyvinhän se naiseltakin käy. Ennenkuin nou
simme kahvipöydästä, saapui joukkoomme tohtori Paavo Virkku
nen ja ojensi ikäpuhemiehelle kiitokseksi ruusukimpun.

Vanhan puutalon oppilashuoneissa asuivat vanhat herrat, kuten 
prof. Väinö Voionmaa, Estlander, Furuhjelm ja monet muut. Siellä 
asusti myöskin kaikkien tuntema Vaasan Jaakkoo, maisteri J.O. 
Ikola, jolla aina riitti karamelleja jaettavaksi, kun ilmahälytysten 
ajaksi jouduttiin kellariin. Kiireisimpiä kansanedustajia oli tohtori 
Paavo Virkkunen, joka kohta istunnon päätyttyä palasi Helsinkiin 
ja selitti, että hänen työnsä on siellä missä hänen seurakuntansa-
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kin. . .
Joulukuun 6. oli juhlapäivä, itsenäisyyspäivä. Kun ei ollut mah

dollista järjestää itsenäisyyspäiväjuhlaa Helsingissä eikä edes Vaa
sassa, kokoontuivat edustajat puhemiehineen koulun luokkahuonee
seen seuraamaan edes osittain juhlaa varten valmistettua ohjelmaa. 
Tilaisuuden aluksi kuunneltiin radiosta presidentti Kallion puhe ja 
veisattiin virsi Jumala ompi linnamme. Kansanedustaja rovasti Antti 
Kukkonen piti saarnan, jonka hän oli valmistanut pidettäväksi itse
näisyyspäivän Jumalanpalveluksessa Suurkirkossa. Kansanedustaja 
Kyllikki Pohjala luki sitten puheen, jonka maisteri Erkki Paavolai
sen oli määrä pitää lippujuhlassa Helsingissä Tähtitorninmäellä. 
Juhlan päätteeksi laulettiin herkistynein mielin Maamme-laulu.

Eduskunnan työskentely jatkui lähelle joulua. Edustajat, joiden 
koti oli sotatoimialueella tahi sen läheisyydessä, ehkäpä evakoitu, 
jäivät jouluksi Kauhajoelle. Ja niin kotitalousopistollakin vietettiin 
evakkojoulu. Luokka järjestettiin juhlakuntoon, joulukuusi kyntti- 
löineen valaisi sotajouluammekin, ja joulupukki ilahdutti lahjoillaan 
erikoisesti virkailijaperheiden pienimpiä. Me kotitalousopiston väki 
saimme kukin koululla asuvilta edustajilta ja virkailijoilta omistus- 
kirjoituksin varustetun Raamatun. Sen uusi suomennoshan oli otet
tu käyttöön juuri ennen joulua ensimmäisenä adventtina.

Uuden vuoden alussa oli eduskunnalla vain muutaman päivän 
istuntokausi. Ennen lomalle lähtöään puhemies Hakkila ilmoitti, et
tä tammikuun 31 päivänä on valtiopäivien päättäjäiset ja helmikuun 
1 päivänä pidetään vuoden 1940 valtiopäivien avajaiset, ja että tasa
vallan presidentti tulee ne suorittamaan. Alkajaisjuhlallisuuksiin 
kuuluu, että eduskunta tarjoaa kahvit presidentille, edustajille ja 
virkakunnalle. Tämä kahvitilaisuus tulee järjestettäväksi kotitalous- 
opistolla. Tammikuun ajan sitten asiaa hiljakseen valmisteltiin. Ar
vailtiin, tuleeko presidentti vai tuleeko pääministeri hänen tilalleen. 
Kun sitten viikko ennen määräpäivää ruokailijain joukkoon ilmaan
tui tykistöluutnantti ja hänen johdollaan asennettiin ilmatorjunta
tykkejä vähän sinne ja tänne ja koulunkin riihen taakse, uskoimme, 
että presidentti tulee päättämään ja avaamaan valtiopäivät. Hyvissä 
ajoin varmistivat asian myöskin puhemies Hakkila ja sihteeri Tam
mio.

Jo päättäjäispäivän aattona oli tavallista suurempi tungos ruoka
salissa. Varsinaisena juhlapäivänä saapuivat paikkakunnalle kor
keat vieraat. Iltapäivällä oli Kauhajoen kirkossa Jumalanpalvelus. 
Eduskunta oli täysilukuisena kirkossa. Kirkosta presidentti seuruei
neen ja edustajat siirtyivät yhteislyseolle, jossa päätöspuheet pidet
tiin. Presidentti asui pappilassa. Illalla tarjosi kruununvouti ja rouva
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Leskinen kodissaan päivällisen presidentille ja hänen seurueelleen. 
Seuraavan päivän iltana pidettiin valtiopäivien avajaisjumalanpalve- 
lus. Avajaispuheet pidettiin yhteislyseolla ja sen jälkeen oli kahvitar
joilu kotitalousopistolla. Varasimme tarjoilun 250 henkilölle. Luo
kat yläkerrassa muodostivat juhlahuoneiston. Aili Siikaniemi apu
laisineen oli valmistanut kaiken tarjottavan. Kolme pitkää pöytää 
katettiin ja koristeltiin kukkasin ja pienoislipuin. Presidentille seu
rueineen varattiin luokan eteen pöytä ja istuinryhmä, seinustoille 
pikku pöytiä ja tuolirivit. Ennen juhlavieraiden saapumista kävi juh
lamenojen ohjaaja Rafael Hakkarainen tarkastamassa huoneiston ja 
kaiken tarjottavan. Olimme hyvin onnellisia, kun hänellä ei ollut 
huomauttamista.

Hyvissä ajoin ennen määräaikaa saapui taloon presidentti seu
rueineen. Siihen kuului presidentin adjutantin majuri Slöörin lisäksi 
ministerit Tanner, Koivisto, Hannula, Salovaara, Heikkinen ja von 
Born, sekä läänin maaherra Jalo Lahdensuo, kruununvouti Alfr. Les
kinen ja suojeluskuntapäällikkö Olli Paloheimo.

Kun tarjoilu alkoi, oli huoneisto niin täynnä väkeä, ettei tahto
nut päästä pöydän ääreen kahvipannujen kanssa. Presidentti ei tosin 
istunut varaamamme pöydän ääressä kunniapaikalla. Hänellä oli 
niin paljon tuttavia ja heidän kanssaan keskusteltavaa, että hän pian

Kauhajoen koti
talousopiston vie
raskirjan nimikir
joitukset kertovat 
korkeiden vierai
den käynnistä. 
Valok. Keijo Jaa
kola.
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katosi muun juhlaväen joukkoon. Tilaisuus kesti tunnin ja sitten oli
vatkin pöydät tyhjät. Puhemies Hakkila kiitti kaikkia järjestelyissä 
mukana olleita ja ilmaisi tyytyväisyytensä. Juhlamenot päättyivät tä
hän. Tasavallan presidentti matkusti yksityisjunalla Helsinkiin ja 
eduskunta ryhtyi jatkamaan työtään.

Helmikuun puolelle siirryttäessä kuuli yhä useammin edustajien 
keskustelevan siitä, miten hankalaa on matkustaa vaikeiden kulku
yhteyksien vallitessa niin syrjässä olevalle paikkakunnalle kuin Kau
hajoki. Yhä useampi maaseudulle evakuoitu virasto oli jo siirtynyt 
Helsinkiin. Yhteys hallitukseen oli vaikea hoitaa ja melkeinpä mah
doton ylläpitää. Ja niin eduskunta päätti siirtyä pääkaupunkiin ja 
varsinaiseen toimipaikkaansa. Edessä oli pakkaus ja muutto ja jää
hyväiset kauhajokisille. Helmikuun 11 päivän iltana eduskunnan 
puhemies kutsui n. 70 paikkakuntalaista vieraakseen jäähyväistilai- 
suuteen. Luokkahuone järjestettiin taas juhlakuntoon, kahvipöytä 
katettiin. Tilaisuuteen oli kutsuttu kunnan, seurakunnan, suojelus
kunta- ja lottajärjestojen edustajat, koulun opettajakunta, yhteisly
seon johto ja muita paikkakuntalaisia, jotka olivat avustaneet edus
kuntaa, edustajia ja virkakuntaa niiden 10 viikon aikana, jotka edus
kunta oli toiminut Kauhajoella. Puhemies Hakkila esitti kiitokset, 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja, opettaja Joh. Leppänen ja seura
kunnan kirkkoherra A. I. Hanhinen puhuivat paikkakuntalaisten 
puolesta.

Helmikuun 15. päivänä läksivät viimeiset asukkaat kotitalous- 
opiston pihasta kirkkaana kuutamoisena pakkasiltana hevoskyydillä 
asemalle ja junalla kohti Helsinkiä.

Kauhajoen eduskunnassa ei ollut puoluepoliittisia riitoja. Suo
men kansa oli näinä kohtalonsa päivinä yksimielinen ja sen edus
kunta teki kaiken voitavansa, että maa pelastuisi ja kansakunta säi
lyisi. Kotitalousopistolle nämä 10 viikkoa olivat jännityksen, huolen 
ja uutteran työn aikaa. Mutta opettajakunnan ja nuoren avustaja
joukon kanssa pystyimme työmme suorittamaan. Uudet tehtävät 
odottivat eduskunnan lähdettyä. Rauhan palattua majoitettiin Kau
hajoelle Viipurista evakuoidut sairaalat, osa niistä kotitalousopistol
le ja Sotasairaala 12 toimi jatkosodan ajan koulun huoneistossa ly
hyin keskeytyksin aina vuoteen 1944.

VIITE
Massinen, Hilja, Muistelmia. Muistoja Kauhajoen eduskunnan ajalta. Kauhajoen kotitalousopisto 
1920—1970. Vaasa 1970, s. 141—145.
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TURVATOIMET

Salassapito

Pikakirjoittaja Osmo Peltonen muistaa Vallilan työväentalolla 
saamansa ohjeet:

— Meitä nimenomaan kiellettiin sanomasta kenellekään, kuten 
sukulaisille, tuttaville ja naapureille, mihin lähdetään. Kuukautta 
ennen talvisodan syttymistä oli ollut Helsingin vapaaehtoinen eva
kuointi. Siinä yhteydessä tuli ilmoittaa, mihin mennään. Kauha
joelle lähdettäessä emme luonnollisestikaan voineet sanoa, mihin 
matkustamme.1

Eduskunnan poistuminen Helsingistä ja saapuminen Kauhajoel
le pyrittiin siis salaamaan tarkasti. Kaikki edustajille tuleva postikin 
kiersi pääkaupungin kautta. Se tuli päivittäin junalla Helsingistä yh
dessä valtavassa paketissa, niin edustajien yksityinen kuin viralli
nenkin posti.2 Sensuuri kävi tarkasti läpi nimenomaan Kauhajoen 
postin. Valokuvakorteista pyyhittiin tunnistamattomiksi Kauhajoen 
julkiset rakennukset ja kirjeitten yksityiskohtia mustattiin.3 Joulu
kuun 7. päivänä Kauhajoen Kunnallislehdessä julkaistussa väestön
suojelu- ja poliisikäskyssä nimismies Eino Raune kehottikin ”kaik- 
kia noudattamaan rauhallisuutta ja kokonaan keskusteluissa, puhe
limessa, kirjeissä tai sähkösanomissa vaikenemaan siitä, keitä ja 
kuinka paljon vieraita toisilta paikkakunnilta mahdollisesti on tänne 
saapunut ja saapuu. Huhujen levittäjistä ja epäilyttävistä henkilöis
tä ilmoitetaan nimismiehen konttoriin.”4

Kauhajoen rautatieasemalta, tienviitoista ja liikkeitten kylteistä 
poistettiin pitäjän nimi, mikä oli käytäntönä koko maassakin. Kau

40



hajoen Kunnallislehti ei kirjoittanut asiasta riviäkään. Vasta edus
kunnan lahjoittaman muistotaulun paljastustilaisuudesta 1.10.1940 
oli lehdessä artikkeli. Poliisin tehtävänä oli huolehtia pimennysmää- 
räysten tarkasta noudattamisesta.

Eduskunnan tulo Kauhajoelle oli sotasalaisuus, jota ihmiset väit
telivät kertomasta sukulaisilleen, jopa miehilleen rintamalle. Majoi- 
tustalojen isännät saattoivat antaa väelleen ohjeeksi olla puhumatta 
kansanedustajista. Heistä tiedettiin hyvin vähän maakunnassakaan. 
Olipa omassa pitäjässäkin kyliä, joissa asukkaat vasta jälkikäteen 
tulivat tietämään eduskunnasta. Kirkolla käydessään he kyllä vähän 
ihmettelivät sitä liikkeen vilskettä, mikä Kirkonkylän maantiellä oli. 
Väenpaljouden pääteltiin johtuvan rajan läheltä tulleesta siirtoväes
tä, vaikka vieraat näyttivätkin kovin ”herraasilta” .5

Silloisen vihollisen tiedustelu oli kuitenkin tehokasta. Kauhajo- 
kelaistenkin sanottiin kuulleen suomalaisten radiolähetysten päälle 
melskaavan Teuvan Tiltun väliaikatietoja, joissa kerrottiin edus
kunnan junan kääntyneen Seinäjoelta Suupohjan radalle. Itsenäi
syyspäiväksi venäläinen propagandaradio lupasi antaa "tulisia ter
veisiä” kansanedustajille.6

Eduskunnan tulo Suupohjaan ei siis pysynyt salassa. Parlament
tia pidettiin tavoiteltavana pommituskohteena, kuten jo Helsingissä 
oli aavisteltukin. Oli perusteltua ryhtyä myös uudella sijaintipaikka
kunnalla toimiin eduskunnan turvallisuuden takaamiseksi.

Sirpalesuojat

Heti Kauhajoella olon ensimmäisinä päivinä edustajat keskus
telivat suojapaikoista mahdollisten pommitusten varalta. Edustajat, 
kapteeni evp. Yrjö Schildt ja Jalmari Linna ilmoittautuivat vapaa
ehtoisiksi huolehtimaan sirpalesuojista. Kapteeni sotilashenkilönä 
suunnitteli suojien paikat ja Jalmari Linna, puutarhaviljelijä Lohjal
ta, lupasi kaivattaa, jos saa paikkakunnalta miehiä.

Armas Yli-Heikkuri oli tuolloin 20-vuotias maamieskoulun oppi
las. Hän oli mukana siinä 35 nuoren miehen joukossa, jotka aloitti
vat työnteon.

— Koulumme johtajalle Oskari Valanteelle tuli määräys, että 
maamieskoululaisten pitää mennä kaivamaan sirpalesuojia mahdol
listen ilmapommitusten varalta yhteislyseolle. Oli pelättävissä, että 
viholliset tulevat pommittamaan Kauhajokea, jos he saavat varman 
tiedon eduskunnan sijoittumisesta tänne. Meidän koulunkäyntimme 
keskeytyi. Työpalvelua kesti joulukuun 11. päivään asti, sitten mei
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dän koulu lopetettiin.
Myös kansanedustajat olivat kiinnostuneita, kuinka työ edistyy 

ja sopiiko pojille lapio kouraan vai eikö. Heitä oli toisinaan suureh
kokin joukko. Heistä muistuu mieleen senaikaisen maalaisliiton 
edustajat Juho Koivisto Kurikasta, E. M. Tarkkanen Laihialta, Vil
jami Kalliokoski Halsualta ja Lennart Heljas Savosta, kokoomukses
ta Jaakko Oskari Ikola ns. Vaasan Jaakkoo ja Paavo Virkkunen. So
sialisteista muistuu mieleen kolme Väinöä: Tanner, Voionmaa ja 
puhemies Hakkila.

Maamieskoulun oppilaat aloittivat sirpalesuojien kaivamisen. Vasemmalla kou
lun johtaja Oskari Valanne. Tekstissä mainittu Armas Yli-Heikkuri on kaivannon 
pohjalla kolmas oikealta.
Valok. Väinö Marttila.

Maaseutupaikkakunnalla istui koko maan tärkein elin, edus
kunta. Tällainen kunnia ei ole tullut sen jälkeen minkään pitäjän 
osaksi. Se oli niin suuri asia, että se on lähtemättömästi jäänyt mie
leen. Siihen aikaan Kauhajoella oli neljä kahvilaa. Iltaisin ne olivat 
tupaten täynnä edustajia ja virkailijoita. Me pojatkin menimme sin
ne uteliaina ja kiinnostuneina kuuntelemaan heidän mukavia juttu
jaan. Joskus kuuli jotain uuttakin.

Palatakseni näiden sirpalesuojien rakentamiseen, siellä oli yksi 
kansanedustaja, joka oli tosi lapiomies. Hän oli Hämeen puolesta
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kotoisin ja nimeltään Väinö Sinisalo. Ihmettelimme, miten kansan
edustajan käteen sopii niin hyvin lapio, mutta hän selitti syyn. Hän 
oli kesäkaudet toiminut salaojaurakoitsijana, ja siihen aikaan teh
tiin kaikki lapiotyönä. Sinisalo näytti meillekin, kuinka kaivetaan. 
Meille jäi erikoisesti mieleen tämä henkilö, joka osallistui kaivuu- 
työhön minkä eduskuntatyöltään ehti.7

Monen muun nuoren miehen tavoin Armas Yli-Heikkurille tuli 
pian komennus rintamalle. Sen sijaan Arvo Laitamäki, jolla oli jo 
määräys astua palvelukseen ja lähtö käsillä, saikin eduskunnasta 
kapteeni Schildtiltä ohjeen tulla nimismiehen kansliaan.

— Minulla oli pioneerikoulutus, ja sain jäädä työnjohtajaksi 
teettämään sirpalesuojia. Töissä oli 33 miestä. Kapteeni Schildt oli 
esimieheni, hänen kanssaan toimitin asioita. Suojat olivat 180 cm 
korkeita, ja ne tehtiin solkipuille niin, että ylhäältä ne olivat kape
ampia. Solkipuut ja seinät olivat laudoista, jotta maa ei päässyt vie
rimään. Lautakaton päällä oli hakoja, muuta puuta, kiviä ja maata 
60—70 cm paksuna kerroksena. Suojat olivat mutkikkaita, suoraan 
mentiin korkeintaan viisi metriä. Joka toisessa kurvissa oli vessa.

Teetin kymmenkunta suojaa, ja kukin niistä oli toistakymmentä 
metriä pitkä. Juoksuhautoja oli siis yhteensä yli 100 metriä. Kaivan
not sijaitsivat lyseon ja kunnalliskodin välissä. Kunnalliskodin puo
lella oli kolme sisäänmenoa, samoin eduskunnan puolella kolme. 
Kaivannot olivat yhteydessä toisiinsa, mutta niiden välillä oli aidat.

Arvo Laitamäki muistaa miesten työskennelleen ahkerasti jopa 
40 asteen pakkasissa. Miehet saivat päiväpalkaksi 30 markkaa ja 
työnjohtaja 40 markkaa, ”ei tarvinnut sotapalkalla olla” . Kanslia- 
toimikunta olikin tehnyt päätöksen suorittaa sirpalesuojien raken
tamisesta aiheutuvat kulut eduskunnan käytettävinä olevista varois
ta.8

Hälytykset

Taimi Kouhi oli joulukuussa 1939 sairaalassa synnyttämässä. 
Mies oli rintamalla ja palvelija kolmen lapsen kanssa kotona, näkö
etäisyydellä sairaalan ikkunasta. Rouva Kouhi sai kuulla eduskun
nan saapuneen Kauhajoelle, kun viereiseen huoneeseen tuotiin kan
sanedustaja, joka oli haavoittunut Helsingin pommituksissa. Sairaa
lan huoneessa pidettiin ryhmäkokouksiakin.

— Minulle se ei merkinnyt muuta kuin määräysten kovenemista. 
Nimismies tuli yläkertaan huoneeseeni ja sanoi, että pitää sitten 
omin toimin lähteä hälytyksen sattuessa. Ja tosi olikin kysymykses
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sä 5. joulukuuta puoli kolmen aikaan.
Sairaalan ikkunasta katsoin kotitaloa, kuinka siellä toimittiin. 

Apulainen oli jo varustanut lapset, ja yhdessä he sieltä juoksivat 
metsään — kolme meidän lasta. Puin ylleni, sieppasin kaksi vilttiä 
sängystäni mukaani ja lähdin alakertaan. Sieltä huudettiin, että nel
jän päivän ikäinen vauvani oli jo viety metsään. Juoksimme vanhalle 
kunnalliskodin riihelle ja sieltä valtaojan yli metsän puolelle. Istuin 
kannolle ja levitin viltit syliini. Siihen kätilö toi poikani ja joku muu 
toisenkin vauvan. Siinä oli muuten hyvä, mutta selkänoja puuttui. 
Pyysinkin Kulmakahvilan tuttua tarjoilijaa Aune Rajaharjua istu
maan kannolle selkänojaksi. Siinä me istuimme, minä sukat makka
ralla, pojat sylissäni.

Kirkonkelloja soitettiin hätäisesti. Männikköön juoksi kylältä 
väkeä jatkuvasti. Jalkavaivaiset itkivät valtaojan reunalla, koska yli- 
pääsy ilman apua oli mahdotonta. Kunnalliskodin vanhuksia saatet
tiin metsään. Kunnalliskodin mielisairasosaston potilaita tuotiin sel
leistä, joissa he silloin olivat. Heillä oli Tampereen ”aivinasta” teh
ty pitkä paita päällä ja vain sukat jalassa. Hoitajat sitoivat heidät 
pareittain männynrunkoihin kiinni, etteivät he karkaisi. Siinä he pa
lelivat, heitä oli joka puussa viittoilemassa ja nauramassa näkemäl- 
leen.

Kauempana metsikössä seikkailivat kansanedustajat ja ministe
rit lakanat hartioillaan. Taimi Kouhi katseli tätä kaikkea.

— Ajattelin siinä itsekseni, että tämä on niin hullunkurinen ti
lanne, että nauraisin, jos se olisi sopivaa. Minulla oli sellainen tarve, 
että olisin halunnut purkautua.

Tunnin kuluttua annettiin vaara ohi -merkki. Hoitajilla oli kova 
työ purkaessaan jalkapantoja, joilla potilaat oli kytketty puihin. Jot
kut potilaat pääsivät itse karkuun, ja eksyneitä haettiin myöhään 
pitkin metsiä. Tästä lähtikin itsepintaisesti elävä juttu. Kauhajoen 
ensimmäisen hälytyksen aikana kansanedustajat ja kunnalliskodin 
väki menivät sekaisin, eikä asia ole vieläkään selvinnyt.9

Myös kansanedustajien parissa tuo ensimmäinen ilmahälytys oli 
monien juttujen aiheena. Uuno Raatikainen muistaa, miten Jalmari 
Linnankin avulias toiminta antoi jutun juurta.

— Ilmahälytys pantiin toimeen, ja läheisen kunnalliskodin hoi
dokit ja eduskunnan jäsenet komennettiin metsään. Hälytyksen jäl
keen palattiin asuntoihin, mutta sirpalesuojan rakennuttajaa ei kuu
lunut takaisin. Tällöin eräät edustajat vitsailivat, että Linna oli il
meisesti eksynyt, koska hän peloissaan juoksi kauimmaksi metsään. 
Vihdoin Linna saapui ja kertoi viipyneensä sen takia, että oli joutu
nut kuljettamaan erästä kunnalliskodin mielisairasta potilasta. Seli
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tys oli tosi, vaikka se leikiksi pantiinkin.10
Martta Salmela-Järvinen oli ensimmäisen hälytyksen sattuessa 

asunnollaan. Hän on kirjannut tapahtumat muistelmiinsa:
— Kirkonkellot soittelivat hälytyksen, ja me hyppelimme kuin 

jänikset maantienojiin tai kätkeydyimme perunakuoppiin, muita 
pommisuojia kun ei ollut. Teevahaisen emäntä seisoi käsivarret ris
tissä kotinsa portailla katselemassa tienvarren sekavaa touhua ja 
päätteli: ”Em minä kumminkaan kotuani mihinkään lähäre.”

Toimettomana perunakellarissa istuminen kävikin naisten her
moille. Ei siellä voinut pimeässä ja kylmyydessä edes sukkaa kutoa. 
Äitini kirjoitti tammikuussa, kun olin tavallista pitemmällä lomalla 
Helsingissä: ” . . .e n  ole vielä saanut Veikon pakettia lähetettyä, on 
vielä toinen kinnas kesken, mutta kai minä ehtin sen tänään lähet
tää, jos ei taas tartte kellarissa istua, eilen oltiin puoli kahtesta yli 
kolmen . . .”n

Kotitalousopistolla oli osa koulun kellarista vahvistettu eduskun
nan toimesta pommisuojaksi. Tosin useat edustajat päättelivät, että 
vanhanaikaisen koulutalon seinät olivat niin paksut ja vahvat, että 
muuta sirpalesuojaa ei tarvittaisikaan. Ja niinpä he hälytyksen sattu
essa kyselivät, jääkö emäntiä keittiöön antamaan ruokaa, sillä häly
tyksen kestäessä on hyvä ruokailla, kun ei ole tungosta ruokapöydän 
ympärillä.12

Ilmahälytyksiä oli eduskunnan Kauhajoella olon aikana kaikki
aan 21 kertaa. Muistot niistä ovat voineet säilyä huumorin sävyttä- 
minä, koska pommitusten tuhot eivät pyyhkineet mielistä näitä sat
tumuksia. Kauhajoki oli hyvin valittu eduskunnan pakopaikka. Il
meisistä yrityksistä huolimatta pommituksia ei osattu kohdistaa tä
hän lakeuden Kirkonkylään, jota oli ilmasta vaikea tunnistaa.

Sen sijaan Ylistaroa pommitettiin talvisodan aikana kahdestikin. 
17.2.1940 Hyypän liiketalo sai osuman, kaksi ihmistä kuolija kolme 
loukkaantui. Koneita oli 21 tai 22, ja pommeja pudotettiin lähem
mäs puolitoistasataa. Toisessa ilmahyökkäyksessä 26.2. koneita oli 
14. Tällä kertaa Kirkonkylää ei päästy yllättämään, pommit ja ko
nekivääritulitus eivät aiheuttaneet henkilövahinkoja. Ylistarossa ky
syttiinkin, miksi hiljaiselle maaseutupitäjälle tällaiset sotatoimet. 
Siellä pääteltiin, että näillä hyökkäyksillä olisi tavoiteltu Kauhajoel
la olevaa eduskunnan sijoituspaikkaa tai lähellä sijaitsevaa Kauha
van sotilaslentokenttää.13

Kerran taivaalle kuitenkin tähyiltiin Kauhajoellakin uhkaavassa 
tilanteessa, jonka Eero Ala-Kutsi näki aitiopaikalta:

— Erikoisesti jäi mieleen se, kun viholliskoneet pommittivat Sei
näjokea, ja jyminä kuului kirkontorniin, jossa olin vartiossa. Seinä
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joelta koneet tulivat radan suunnassa kohti Kristiinankaupunkia. 
Oltiin mielet jäykkinä, että jos ne poikkeavat Kauhajoen Kirkon
kylään, mutta ne menivät ohitse.14

Ensimmäisten ilmahälytysten sattuessa sirpalesuojat eivät olleet 
vielä valmiita. Valmistuttuaan suojat olivat ahkerassa käytössä. 
Eduskuntalaisten ja kunnalliskodin väen lisäksi kaivannoista haki
vat turvaa Kirkonkylässä asioivat kuntalaiset.

Eduskunnan taholta ilmansuojelusta huolehtivat kansanedusta
jat Schildt ja Vilhula. He antoivat toimintaohjeet pommitusten uha
tessa. Hälytykset annettiin aluksi kirkonkelloja soittamalla. Kellojen 
ääni ei kuitenkaan ollut riittävän kuuluva, eikä niillä voinut ilmoit
taa hälytyksen päättymisestä. Suojeluskunnan aluepäällikkö Pietari 
Päivärinta, joka muutenkin piti kovaa komentoa suojautumisesta, 
joutui lähettämään lottia maantielle ilmoittamaan hälytyksen jatku
misesta, kun suojissa istumaan kyllästyneet ihmiset pyrkivät ulos en
nen aikojaan.15

Eduskunnan puhemies pyysikin Vaasan läänin maaherraa ryhty
mään toimiin ilmahälytyssireenin hankkimiseksi Kauhajoelle. Siree-

Eduskunta sai Kauhajoelta kaipaamansa rauhallisen työpaikan. Vartiointi kui
tenkin järjestettiin huolellisesti. Yhteislyseon rappusilla eduskunnan vahtimes
tari Pentti Lainela (toinen vas.), notaari Aku Kostia (turkislakki), kanttiinissa 
työskenteleviä lottia ja eduskunnan virkailijoita.
Valok. Väinö Marttila.
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ni saatiin, asennettiin säästöpankin katolle ja sen hinta maksettiin 
eduskunnan varoista.16

Vartiointi

”Ilmoitettiin, että oli katsottu välttämättömäksi järjestää siksi 
ajaksi, jona Kauhajoen yhteislyseon koulurakennus on eduskunnan 
käytettävänä, sanottuun taloon aseistettu vartiointi kautta vuoro
kauden. Esitettyjen yksityiskohtaisten luettelojen mukaan olivat 
vartiomiesten palkkiot vuoden 1939 joulukuulta 6.960 mk, vuoden 
1940 tammikuulta 6.170 mk ja helmikuun 1—12 päiviltä 1.500 mk 
eli yhteensä 14.630 markkaa.

Kansliatoimikunta katsoi asianmukaiseksi, että kyseessäolevat 
vartiomiesten palkkiot suoritetaan kokonaisuudessaan eduskunnan 
käytettävinä olevista varoista.

Edelleen kansliatoimikunta päätti suorittaa Kauhajoen Lotta- 
Svärd järjestölle hyvityksenä vartiomiehille annetuista virvokkeista 
300 markkaa.”17

Kauhajoen vuonna 1820 valmistunut ja vuonna 1956 palanut kirkko, jossa valtio- 
päiväjumalanpalvelukset pidettiin. Kirkon tornissa oli myös ilmavalvontapaikka.
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Yhteislyseolla oli noita kansliatoimikunnan mainitsemia aseistet
tuja vartijoita aina kaksi vuorossaan. Toinen heistä seisoi koulun ra
pun edessä tehtävänään sisään menevien henkilöllisyyden tarkasta
minen. Ilman valokuvalla varustetun kulkuluvan esittämistä sisälle 
ei ollut asiaa, ja vartiomiehet esiintyivät tarpeen vaatiessa tiukasti
kin. Toinen vartiomiehistä oli kiertävä.

Aronkylässä aseman tuntumassa lotat hoitivat ilmavalvonnan 
suojeluskuntatalon, nykyisen urheilutalon katolta. Kirkonkylässä il- 
mavalvontapaikkana oli korkea kirkontorni, jonne vartiomiehet kii
pesivät huojuvia tikapuita pitkin. Toinen vartijoista oli kellotasan- 
teella ja toinen noin 20 metriä ylempänä viettävällä peltikatolla ai
van tornin huipussa. Ylhäällä oleva huusi hälytyksen, ja toinen soitti 
kelloja. Ankarana pakkastalvena miehet pysyivät sulana kylmässä 
tornissaan apteekkari Palmrothin lainaamien pitkien susiturkkien 
turvin. Komea puukirkko on palanut myöhemmin vuonna 1956.

Vartiossa oltiin useampia vuorokausia kerrallaan, ja välillä mie
het pääsivät kotitöihin. Vuorossa olevat miehet pitivät vartiotupa
naan silloisen säästöpankkirakennuksen kokoushuonetta. Pankissa 
oli myös lottien päivystämä hälytyskeskus, jonne tieto lähestyvistä vi- 
holliskoneista saatiin. Ilmavalvonnan puhelinpäivystykseen oli linja 
myös kirkon kellotapulista. Vartiossa olevat miehet muonitettiin lä
hellä sijaitsevassa Nestori Rauskan talossa.

Koulun keskeytyessä osa koulupojistakin joutui vartiotehtäviin. 
Hirvelän puunjalostustehtaalle Ranskankylään sijoitettua patruuna- 
lataamoa vartioitiin yötä päivää. Eduskunnan suojaksi parivartio 
kulki Topeekalla kaiken aikaa. Nuorempien kivääri oli melkein yhtä 
pitkä kuin vartiomieskin. Viiden kilometrin päässä sijaitsevassa 
Aronkylässä oli useita vartioitavia kohteita.18

— Olin viidennellä luokalla yhteiskoulussa, muistelee Mauno 
Turja. Noin 20 koulumme poikaa vartioi rautatieasemaa, leipäteh- 
dasta ja puhelinkeskusta. Presidentin saapumisesta saimme tiedon 
aivan viime hetkessä.19

Vartiomiesten kiväärit saatiin suojeluskunnalta. Lisäksi edusta
jat Schildt ja Vilhula hakivat 8.12.1939 Tikkakoskelta kolme kone
pistoolia, jotka ostettiin eduskunnan käyttöön. Tällä matkalla val
tion kivääritehdas antoi eduskunnalle lainaksi kaksi ilmatorjuntako- 
nekivääriä jalustoineen. Toinen niistä sijoitettiin jokirantaan osuus
pankin kohdalle, toinen Prännärinmäelle lyseon tuntumaan. Häly
tysten sattuessa kiväärit nostettiin suojistaan jalustalle ja miehitet
tiin. Tätä vähäistä aseistusta ei onneksi tarvinnut käyttää tositilan
teessa. Kerran konekiväärin tähtäimissä oli yksinäinen alhaalla 
vaappuva kaksitaso, mutta sekin osoittautui ajoissa omaksi harjoi-
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tuskoneeksi.20
Täysistuntojen aikana myös poliisi osallistui vartiointiin lyseon 

ympäristössä. Paikallisia voimia vahvistivat useasti myös liikkuvan 
poliisin miehet. Poliisin tehtäviin kuului lisäksi valvoa pimennys- 
määräysten noudattamista ja väestön suojautumista hälytysten ai
kana. Ylikonstaapeli Jaakko Keski-Keturi kertoo, että poliisin kan
nalta harmeja aiheuttivat lähinnä Kauhajoen lentokenttää rakenta
neet vangit. Kuntalaisten parissa oli rauhallista.21

Presidentin saapuminen pitäjään näkyi ennen muuta valmistau
tumisena ilmatorjuntaan. Kenraaliluutnantti L. Malmberg Koti
joukkojen esikunnasta määräsi alaisensa "ilmoittamaan Eduskun
nan sihteerille, että tk. 31 p:nä ja 1 p:nä helmikuuta tulee Kauha
joen suojana olemaan:

2 kpl 20 m /m it.tykkiä 
2 ” Lewis-kaksois it.konekivääriä.

Kauhajoen suojeluskunta on saanut määräyksen olla niinä päivinä 
kaiken varalta koolla ja lisäksi on Päämajaa pyydetty pitämään hä
vittäjiä varoilla.”22

Ilmatorjuntaa järjestämään lähetettiin luutnantti Mauri Ranta, 
joka toimi kevyen ilmatorjuntapatterin päällikkönä Tampereella. 
Hän kertoo saamastaan tehtävästä seuraavasti:

— Sain Kotijoukkojen esikunnasta puhelinsoiton, jossa kehoi- 
tettiin matkustamaan kartan ruutuina määriteltyyn paikkaan ja 
soittamaan sieltä tiettyyn puhelinnumeroon. Nousin junaan ja löysin 
itseni Kauhajoen asemalta. Soittaessani aseman lähellä sijaitsevasta 
kahvilasta annettuun numeroon minulle vastattiin kohteliaasti, että 
teitä on jo odotettu. Iso auto haki minut asemalta ja vei eduskunnan 
sihteerin puheille. Olin hyvin hämmästynyt kuullessani, että edus
kunta toimii Kauhajoella.

Majoituin nimismiehen luokse. Hän oli jo tiedustellut paikkoja, 
joihin aseistus voitaisiin sijoittaa. Ilmatorjuntayksiköt tulivat Kau
hajoelle omia teitään. Kun yksiköt oli saatu paikoilleen, kävivät 
edustajat Schildt, Vilhula ja Horelli vielä paikan päällä toteamassa, 
että kaikki on kunnossa.

Tärkeätä oli tarkistaa myös hälytysyhteyksien toimiminen. Tote
sin niitten olevan kunnossa. Eduskunnan istuntopaikan lähellä si
jaitseva tuulimylly oli kuitenkin häiritsevä tekijä. Nimismies sanoi 
koettavansa asialle jotain, ja jo muutaman tunnin päästä tuulimyllyn 
siivet oli poistettu. Ilmatorjunnan näkökulmasta tuulimylly oli niin 
huomiota herättävä maamerkki, että tilanteessa oli toimittava näin.

Presidentin saavuttua tuli ilmatorjunnan avuksi jälkimmäisenä 
päivänä vielä valtava lumipyry. Silloin ei lentotoimintaa tarvinnut
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pelätä, vaan voitiin elää sään suojassa. Minäkin pääsin nimismiehen 
avulla mukaan eduskunnan kahvitilaisuuteen kotitalousopistolle. 
Erityisen mieluisana muistan, kuinka itse presidentti Kallio huoma
si minut yleisön joukossa ainoana sotilaspukuisena, tuli kättelemään 
ja tervehtimään.23
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VUODEN 1939 VALTIOPÄIVÄT 
JATKUVAT

Lainsäädäntötyö

Eduskunta piti Kauhajoella ollessaan 34 täysistuntoa. Niissä kä
sitellyt asiat liittyivät luonnollisestikin pääosaltaan poikkeukselli
seen tilanteeseen. Tosin aivan alkuaikoina oli esityslistoilla myös 
joitakin Helsingissä kesken jääneitä normaaliin päiväjärjestykseen 
kuuluneita asioita. Yleensä asioita käsiteltäessä vallitsi suuri yksi
mielisyys. Vain muutaman kerran koko aikana keskusteluissa esi
tettiin toisistaan poikkeavia mielipiteitä, ja äänestyksiin jouduttiin 
ani harvoin. Valtaosa esityksistä hyväksyttiin keskustelutta.1

Melkein joka istunnosta oli poissa useita kymmeniä edustajia. 
Tämä ei suinkaan johtunut välinpitämättömyydestä, vaan siitä, että 
edustajilla oli tärkeitä tehtäviä muualla. Mielenkiintoista on todeta, 
että vain kolme edustajaa oli poissa kaikista Kauhajoella pidetyistä 
istunnoista: edustajat Havas ja Susitaival olivat koko ajan rintamalla 
ja ed. Kivimäki virkatehtävissä ulkomailla.

Ensimmäinen täysistunto Kauhajoella pidettiin tiistaina joulu
kuun 5. päivänä, ja se alkoi klo 20. Yleensäkin suurin osa istunnois
ta pidettiin ilmavaaran vuoksi pimeänä aikana. Nimenhuudossa to-

Tasavallan presidentti Kyösti Kallion allekirjoittama ja pääministeri Risto Rytin 
varmentama päätös eduskunnan kokoontumisesta pääkaupungin ulkopuolella 
(2.12.1939). Eduskunnan arkisto, valtiopäivät 1939, kotelo 2.
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T A S A V A L L A N  P R E S I D E N T I N

P A A T o S
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e d u s k u n t a  s a a  k o k o o n tu a  K a u h a j o e l l a  t a i  t o i s e l l a  t i l a n t e e n  
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JIT-
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dettiin 53 edustajan olevan poissa. Edustajat von Born, Fagerholm, 
U. Hannula, Heikkinen, Koivisto, Niukkanen, Pekkala, Salovaara 
ja Tanner olivat myöskin valtioneuvoston jäseniä ja joutuivat sen 
vuoksi pysyttelemään Helsingissä. Edustajat Ampuja, Rydberg, 
Sundström ja Wiik, jotka vähän myöhemmin tulivat tunnetuiksi ns. 
kuutosryhmän jäseninä, olivat jääneet Helsinkiin ja tulivat Kauha
joelle vasta joulukuun puolivälissä. Suurin osa poissaoloista oli näh
tävästi kotiseuduillaan hoitamassa erilaisia sotatilan aiheuttamia 
tehtäviä, esim. karjalaiset edustajat olivat järjestämässä kotiseutu- 
jensa evakuointia.

Istunnon alussa puhemies ilmoitti tasavallan presidentin 2.12. 
antamalla määräyksellä oikeuttaneen eduskunnan pitämään istun
tonsa "Kauhajoella tai jossakin muussa paikassa Vaasan läänissä 
pääkaupungin ulkopuolella” . Varsinaisina asioina oli kahdeksan 
toisessa käsittelyssä ollutta lakiesitystä. Ne kaikki läpäisivät käsitte
lyn melkein ilman keskustelua. Myöskin hallituksen kertomus sen 
toimenpiteistä vuonna 1938 hyväksyttiin vain yhden puheenvuoron 
saattamana. Koko istunto kesti 35 minuuttia. Kymmenen minuutin 
tauon jälkeen alkoi toinen istunto, jossa oli ensimmäisessä käsitte
lyssä viisi lakiehdotusta. Nämä kaikki liittyivät poikkeukselliseen ti
lanteeseen ja koskivat valtion lainanottovaltuuksien lisäämistä, uu
sia veroja, viennin säännöstelyä ja sotavakuutuksia. Vielä myönnet
tiin lisämääräraha väestönsuojeluun.

Seuraava päivä oli itsenäisyyspäivä, jolloin eduskunta piti koko 
Kauhajoen aikansa ehkä merkittävimmät istunnot. Koska edustajat 
alkuillasta osallistuivat Kotitalousopistolla vietettyyn itsenäisyyspäi
vän juhlatilaisuuteen, istunnot voitiin aloittaa vasta klo 21. Suuri va
liokunta oli pitänyt kokouksensa edellisen illan täysistunnon jälkeen 
valmistaen tällöin mietintönsä samana päivänä ensimmäisessä käsit
telyssä olleista esityksistä. Nämä kaikki voitiin siis nyt ottaa toiseen 
käsittelyyn, jonka ne läpäisivät ilman keskustelua. Suoritettiin myös 
eduskunnan oikeusasiamiehen ja hänen varamiehensä vaali kolmi
vuotiskaudeksi 1940—1942. Edelliseen tehtävään tuli valituksi Esko 
Hakkila, jälkimmäiseen Yrjö Puhakka.

Istunnon tärkein asia oli kuitenkin valtion v. 1940 tulo- ja meno- 
arvon käsittely. Valtiovarainministeri Pekkala oli saapunut Helsin
gistä esittelemään hallituksen talousarvioehdotuksen. Alkupuheen- 
vuoronsa lopussa hän esitti toivomuksen, että eduskunta mikäli 
mahdollista hyväksyisi ehdotuksen yksimielisesti ja lisäisi hallituk
sen ehdotukseen vielä 80 milj. mk sodasta aiheutuvien odotta
mattomien menojen varalle. Näin tapahtuikin. Varmaankin ainoan 
kerran kansanedustuslaitoksemme historiassa talousarvio hyväksyt
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tiin keskustelutta. Tämä oli tietenkin myös ainoa kerta, jolloin ta
lousarvio on käsitelty itsenäisyyspäivänä. Koko istunto kesti tunnin 
ja 20 minuuttia, mistä talousarvion käsittely vahtimestari Hakalan 
muistiinpanojen mukaan vei 23 minuuttia. Samana iltana oli vielä 
kaksi aivan lyhyttä istuntoa.

Istuntoja pidettiin vielä neljänä seuraavanakin päivänä. Näissä 
käsiteltiin melkein yksinomaan sotatilan aiheuttamia asioita, kuten 
lainanottoa sotatilasta aiheutuneiden menojen suorittamiseksi, he
vosten ja ajoneuvojen ottoa armeijan tarpeisiin, viljan varastoimista 
ym. Yleensäkin istunnot pyrittiin kokoamaan muutaman päivän 
jaksoiksi, että edustajilla olisi ollut mahdollisuus istuntojaksojen vä
lisinä aikoina käydä kotiseudullaan hoitamassa muita tehtäviään. 
Valiokuntatyöskentelykin oli vähäistä, joten sekään ei vaatinut kaik
kia edustajia olemaan koko aikaa eduskuntapaikkakunnalla.

Ensimmäisen istuntojakson viimeisessä istunnossa 10.12. — se 
oli muuten sunnuntai, mikä lienee varsin harvinainen istuntopäiväk
si — hyväksyttiin puhemiesneuvoston ehdotuksesta kaksiosainen 
julkilausuma, jonka alkuosa oli osoitettu Suomen puolustusvoimille 
ja kansalle, jälkiosa ulkomaille. Varapuhemies Linkomies muistelee 
tapausta näin:

— Kauhajoella vietetyistä kahdesta kuukaudesta ei ole paljon 
sanottavaa. Ainoa tärkeä toimi, joka siellä suoritettiin, oli vetoo
muksen laatiminen ulkomaiden parlamenteille. Luonnoksen sitä 
varten laati ensimmäinen varapuhemies Viljami Kalliokoski, joka 
tämänkin tehtävän suorittamisessa osoittautui, niin itseoppinut kuin 
hän onkin, erinomaiseksi muodon taitajaksi. Yhdessä Hakkilan 
kanssa me sitten tarkastimme luonnoksen ja teimme siihen eräitä 
vähäisiä muutoksia. Eduskunnan hyväksymänä se sitten lähetettiin 
maailmalle. Meille tuotti suurta tyydytystä, että eräissä julkisuu
teenkin tulleissa ulkomaalaisten parlamentaarikkojen lausunnoissa 
korostettiin vetoomuksen vaikutusta. Paljon merkitystä sellaisella 
vetoomuksella tietenkään ei voinut olla, mutta jonkin siemenen se 
varmaan kylvi eri puolille maailmaa ja lisäsi siten maatamme ja sen 
taistelua kohtaan muutenkin tunnettua myötätuntoa.2

Koska Linkomieskin piti vetoomusta Kauhajoen-ajan tärkeim
pänä aikaansaannoksena, otettakoon tähän se kokonaisuudessaan:

Julkilausuma Suomen puolustusvoimille ja kansalle

Isänmaan rajoja puolustava Suomen armeija on joutunut 
omalla maaperällämme kokemaan tuhoksemme tarkoitetun vi
hollisen hyökkäyksen. Puolustaessaan maansa vapautta ovat
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soturimme osoittaneet suurta sankaruutta ja sellaista sotilaal
lista kuntoa, että jokaisen suomalaisen mielessä on varmistunut 
usko oikean asiamme voittoon. Suomen kansan eduskunta il
maisee koko kansan puolesta suuren kiitollisuutensa isäin pe
rinteitä kunniakkaasti jatkavalle maan sankariarmeijalle. 
Eduskunta luottaa maan puolustusvoimiin ja tietää, että jo 
kainen sotilas täyttää aina velvollisuutensa.

Suomen kansan edustajat haluavat myös kääntyä tällä isän
maamme vaaran hetkellä edustamansa koko Suomen kansan 
puoleen. Me haluamme ilmaista tunnustuksemme siitä yksi
mielisestä alttiudesta, tarmosta ja päättäväisyydestä, jota kan
samme elettyinä kovina päivinä on osoittanut. Kansamme luon
teen parhaat ominaisuudet, jotka nyt ovat niin selvästi ilmen
neet, lisäävät luottamusta oikeuden voittoon ja mahdollisuuk
siimme saavuttaa uusi rauhallisen rakennustyön aika. Me suo
malaiset pysymme lujasti yhdessä. Yhteisvoimin me pelastam
me isiemme maan ja kansamme vapauden.

Vetoomus ulkomaihin

Suomen kansaan, jonka pyrkimyksenä aina on ollut sovussa 
kaikkien kansojen kanssa ja rauhallisella työllä rakentaa tule
vaisuuttaan, on sen itäinen naapuri kohdistanut häikäilemät
tömän hyökkäyksen, Suomen antamatta siihen vähäisintäkään 
aihetta. Meidät on pakotettu taisteluun, eikä meillä ole ollut 
valinnan varaa. Suomen kansa taistelee itsenäisyytensä, vapau
tensa ja kunniansa puolesta. Me puolustamme isänmaata, kan
sanvaltaista valtiojärjestystämme, uskontoa, kotia ja kaikkea 
sitä, mitä sivistyskansat pitävät pyhänä. Toistaiseksi me taiste
lemme yksin maahan hyökännyttä vihollista vastaan, mutta 
meidän taistelumme on koko ihmiskunnan yhteisen asian puo
lustamista. Me olemme jo osoittaneet tekevämme parhaamme 
taistelussa, mutta me uskomme, että sivistynyt maailma, joka 
jo on osoittanut suurta myötätuntoa meitä kohtaan, ei voi jä t
tää meitä yksin lukumäärältään ylivoimaista vihollista vastaan. 
Länsimaisen sivistyksen etuvartijana kansallamme on oikeus 
odottaa aktiivista apua muilta sivistyskansoilta. Kaikille näille 
kansoille Suomen kansan eduskunta osoittaa tämän vetoomuk
sensa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, ja vetoo
muksen innoittamana istunto päätettiin yhteisesti lauletulla Maam
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me-laululla.
Runsaan viikon tauon jälkeen eduskunta kokoontui seuraavan 

kerran joulukuun 19. päivänä. Tällöin ”kuutosetkin” olivat jo tul
leet Helsingistä Kauhajoelle. Lisäksi sosiaaliministeri Fagerholm ja 
oikeusministeri Söderhjelm olivat tulleet selostamaan tilannetta 
eduskuntaryhmille ja samalla osallistumaan eduskunnan istuntoon. 
Kun vielä esityslistalla oli tavallista mielenkiintoisempi asia, istun
nosta muodostui aikaisempia värikkäämpi. Käsiteltävänä oli nimit
täin hallituksen esitys laiksi eräiden rikosasioiden käsittelystä sota- 
aikana. Tämän lakiesityksen mukaan oikeuksien toimintaa voitai
siin sota-aikana nopeuttaa ja yksinkertaistaa ja eräissä tapauksissa 
siviilihenkilöitäkin voitaisiin tuomita kenttäoikeuksissa. Varsinkin 
kuutosiin kuulunut ed. Wiik katsoi esityksen mukaisen lain huik
kaavan kansalaisten oikeusturvaa ja esitti siihen muutoksia. Hän sai 
kuitenkin varsin vähän kannattajia, joten laki tuli hyväksytyksi hal
lituksen esittämässä muodossa.

Kansanedustajat täysistunnossa yhteislyseon salissa 5.12.1939. Eturivissä vasem
malta lukien Arvi Oksala, John Osterholm ja Ernest H. Estlander. Mandi Han
nulan puvussa on valkoiset kaulukset. Hänestä oikealle istuu Kaapro Moilanen 
(silmälasit). Kookas edustaja takarivissä keskellä on Onni Mäkeläinen, hänen 
edessään Urho Kekkonen.
Valok. Väinö Marttila.

Joulukuun 22. päivänä oli vielä kaksi lyhyttä istuntoa. Joulun lä
heisyys lienee aiheuttanut sen, että poissa oli nyt kokonaista 91 edus
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tajaa. Näiden istuntojen jälkeen pääosa edustajista hajaantui koti
seudulleen. Kauhajoelle jäi jouluksi joitakin pitkämatkaisia ja sellai
sia, jotka olivat sodanjohdosta menettäneet kotinsa. He viettivät yh
teisen joulujuhlan kotitalousopistolla.3

Seuraavat istunnot joulun jälkeen pidettiin tammikuun 3., 5. ja 
8. päivänä. Tällöin käsiteltiin mm. poikkeuksellisen ajan aiheutta
mia muutoksia verotukseen, työntekijäin tapaturmavakuutuslakiin 
ja kansaneläkelakiin. Jonkinlaista rohkaisua muuten ankeaan ai
kaan varmaankin toivat ulkovalloilta saapuneet myötätunnon osoi
tukset. Esim. 3.1. luettiin ja liitettiin pöytäkirjaan Belgian, Chilen ja 
Perun edustajakamareilta eduskunnallemme saapuneet sähkeet. 
Uruguayn ja Costa Rican edustajakamarit olivat jo ennen joulua lä
hettäneet omat myötätunnon ilmauksensa.

Näihin aikoihin alkaa käytetyissä puheenvuoroissa ilmetä hie
noista tyytymättömyyttä siihen, että joudutaan toimimaan näinkin 
kaukana Helsingistä. Edustajista alkaa tuntua siltä, etteivät he aina 
ole asioista ajan tasalla siinä määrin kuin olisi tarpeellista. Lisäksi 
hallitus vaatii tekemään päätöksiä niin nopeasti, ettei asioihin ennä
tetä kunnolla perehtyä. Ajatus Helsinkiin paluusta on alkanut itää.

Tieto siitä, että eduskunta tuntee itsensä jollakin tavoin syrjäyte
tyksi, kantautui myös tasavallan presidentin ja hallituksen tietoon. 
Presidentti Kallio oli itsekin sitä mieltä, että eduskunnan tulisi olla 
kiinteämmin mukana maan asioista päätettäessä. Hallituksen is
tunnossa 19.1. hän esittikin ajatuksen, että eduskunnan olisi syytä 
jo palata Helsinkiin. Hallituksen piirissä ehdotus ei kuitenkaan saa
nut varauksetonta kannatusta. Ainakin pääministeri Ryti ja ministe
rit Hiukkanen ja Paasikivi olivat sitä mieltä, että tässä tilanteessa 
hallituksen pitäisi saada toimia melko itsenäisesti, ja asioiden hoito 
vaikeutuisi, jos eduskunta tulisi Helsinkiin.4

Täysistunto yhteislyseolla

Täysistunnot pidettiin yhteislyseon toisessa kerroksessa olevassa 
8 x 14 metrin suuruisessa yhdistetyssä voimistelu- ja juhlasalissa. 
Onneksi yhteislyseon silloinen vahtimestari Väinö Marttila oli inno
kas valokuvauksen harrastaja, oikeastaan puoliammattimainen ku
vaaja. Hänen ottamistaan kuvista saa melko hyvän käsityksen siitä, 
minkälainen sali oli.

Salin eteläpäässä oli aivan seinän vieressä koroke, jolle oli asetet
tu rinnakkain kolme opettajanpöytää, puhemiehelle, sihteerille ja 
notaarille kullekin omansa. Ovenpuoleisessa nurkassa korokkeen
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vieressä oli pienehkö pöytä pikakirjoittajia varten. Ikkunanpuolei- 
sessa nurkassa taas oli edustajia varten korkea puhujanpönttö, jota 
normaalioloissa oli käytetty koulun aamuhartauksissa. Muu osa sa
lista oli aivan täynnä edustajille tarkoitettuja istuimia. Suurin osa 
niistä oli nähtävästi jostakin seuratalosta lainaksi saatuja irtonaisia 
tuoleja, salin peräosassa oli muutama rivi penkkejä, nekin nähtäväs
ti jostakin lainattuja. Kuvien mukaan jossakin vaiheessa salin etu
osassa oli myös muutama rivi koulupulpetteja, mutta nekin joudut
tiin nähtävästi liiaksi tilaa vievinä pian korvaamaan tuoleilla. Salin 
normaalista kalustuksesta olivat jäljellä seinillä riippuneet siihen
astisten tasavallan presidenttien muotokuvat.

Vaikka useimmiten huomattava osa edustajista oli poissa, ahta
us oli kova. Onneksi istunnot olivat lyhyitä. Kun edustajilla ei ollut 
mitään pöytiä, asiakirjat oli pidettävä sylissä. Kaikille parlamenteil
le niin tyypillistä puoluejakoon perustuvaa istumajärjestystä ei tie
tenkään voitu ajatellakaan noudatettavan. Ennen istuntoja vahti-

Yhteislyseon juhlasali sisustettuna eduskunnan istuntosaliksi. Perällä vasemmal
la pikakirjoittajien pöytä, keskellä puhemiehen, sihteerin ja notaarin pöydät, oi
kealla puhujankoroke.
Valok. Väinö Marttila.
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/ 7. ^  a  yftf 51. Tiistaina 5 p. joulukuuta 1939
kello 20.

Päiväjärjestys.

M Puhetta johtaa puhemies H a k k i l a .

Nimenhuudossa merkitään poissaoleviksi

Ilmoitusasiat:

Lomanpyynnöt.

Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä 
istunnosta yksityisasiani vuoksi ed. Lah
tela ja perheessä sattuneen sairauden 
vuoksi ed. O. Peltonen, tämän viikon 
ajaksi läheisen omaisen kuoleman takia ed. 
Asikainen sekä yhden viikon ajaksi vält
tämättömien virkatehtävien takia ed. Virk
kunen ja virkatehtävien takia ed. Susi- 
taival.

Eduskunnan pikakirjoittajan muistiinpanot ja niistä tehty pöytäkirja ensimmäi
sestä täysistunnosta Kauhajoella. Liuskat 5.12.1939, Eduskunnan arkisto, val
tiopäivät 1939, kotelo 5.
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Eduskunnan kokoontumispaikka.

P u h e m i e s :  Ilmoitetaan, että tasaval
lan presidentti on tämän kuun 2 päivänä 
antamallaan määräyksellä oikeuttanut edus
kunnan pitämään istuntonsa Kauhajoella 
tai jossakin muussa paikassa Vaasan lää
nissä pääkaupungin ulkopuolella.

0 ^ 2  <

Valiokuntien jäsenet.

P u h e m i e s :  Ed. Pekkalan tultua kut
sutuksi valtioneuvoston jäseneksi puhemies- 
neuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi 
kehoittaa valitsijamiehiä valitsemaan hä
nen tilalleen jäsenen valtiovarainvaliokun
taan ja ulkoasiainvaliokuntaan sekä vara
jäsenen maatalousvaliokuntaan.

Hyväksytään.

f

*  c *  > y i  ^ 5 ^ '

Eduskunnan oikeusasiamiehen vaalin 
toimittaminen.

P u h e m i e s :  Ilmoitetaan, että edus
kunnan oikeusasiamiehen ja  hänen vara
miehensä vaali kolmivuotiskaudeksi 1940— 
1942 toimitetaan huomisessa istunnossa.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:

*■ ( >
P u h e m i e s :  Käsittelyn pohjana on

suuren valiokunnan mietintö n:o 44. En
sin sallitaan asiasta yleiskeskustelu, sen 
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityis
kohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelussa ei kuikaan pyydä pu
heenvuoroa.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksy
tään keskustelutta lakiteksti sekä lakiehdo
tuksen johtolause ja  nimike.

Lakiehdotuksen toinen käsittely juliste
taan päättyneeksi.
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mestarit jakoivat asiakirjat tuoleille ja istuntojen jälkeen taas keräsi
vät edustajilta mahdollisesti jääneet paperit talteen, etteivät osittain 
salaisiakin asioita käsittelevät paperit olisi joutuneet vääriin käsiin.5

Täysistuntojen aikana talon seinärakenteet joutuivat kovalle koe
tukselle, niitähän ei ollut suunniteltu kannattamaan näin suurta 
painoa. Vahtimestari Marttila mainitseekin muistelmissaan, että is
tuntojen ajaksi alakerran huoneiden ovet oli jätettävä auki, koska 
niitä seinien painumisen vuoksi tällöin ei voinut liikuttaa.6

Vaaliuurna oli erikoinen. Siksi oli jostakin hankittu peltinen 
Hangon keksilaatikko. Tosin lippuäänestystä jouduttiin käyttämään 
vain kolmessa istunnossa: oikeusasiamiehen ja hänen varamiehensä 
vaalissa 6.12.1939, puhemiehen ja varapuhemiesten vaalissa 1.2.1940 
sekä suuren valiokunnan vaalissa 5.2.1940.

Pikakirjoittajien työkin poikkesi normaalista. Siitä kertoo pika
kirjoittaja Osmo Peltonen seuraavasti:

— Kyllähän se paljon erilaista oli kuin eduskuntatalossa. Pika
kirjoittajan pöytä oli salin etuosassa. Sen muistan, että ei aina tahto
nut kuulla, mitä edustajat sanoivat. Toisaalta kaikki edustajat eivät 
pitäneet pahana, vaikka puheen tallennus ei tullut sanatarkkana, 
kunhan saatiin hyvä referaatti. Konekirjoittaminen tapahtui sivu
huoneessa.

Normaalioloissa pikakirjoittaja kirjoitti tuohon aikaan muis
taakseni seitsemän ja puoli minuuttia kerrallaan. Tämän jälkeen 
kello hälytti toisen paikalle. Lyhyt aika johtui siitä, että pikakirjoit
taja saneli välittömästi pikakirjoitteensa konekirjoittajalle. Suunnil
leen tunti sen jälkeen, kun edustaja oli puhunut, sanat olivat pape
rilla. Tällä tavoin pöytäkirjatoimisto toimi erittäin nopeasti. Ulko
mailla harvassa paikassa toiminta oli niin nopeaa kuin meillä.

Sodan puhjettua osa pikakirjoittajista joutui rintamalle. Työs- 
kentelyvuoroista tuli pitempiä, koska meitä oli vähemmän. Myös sa
nelu kesti pitempään ja se jatkui vielä pitkään eduskunnan istunnon 
päätyttyä. Toisaalta silloin ei puhuttu paljon emmekä joutuneet val
vomaan yhtään yötä. Istunnot olivat paljolta sellaisia nuijalla kopau
tuksia.

Paljonhan eduskunta ei istunutkaan. Kauhajoelle saavuttuamme 
pari päivää meni järjestelyihin. Sitten viikon päivät eduskunta istui. 
Kymmenennen päivän tienoilla eduskunta lähti reilun viikon lomal
le. Silloinkin oli juna käytettävissä edustajia ja virkailijoita varten. 
Silloin lähdinkin Helsinkiin hakemaan lisää tarpeellisia varusteita.7
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Kansliatoimikunnan tehtävät

Kansliatoimikunta oli se eduskunnan elin, jonka toiminta eni
ten tuli näkyviin paikkakunnalla. Valtiopäiväjärjestyksen mukaan 
kansliatoimikuntaan kuuluu puhemies, molemmat varapuhemiehet 
ja neljä vuodeksi kerrallaan valittavaa kansanedustajaa. Vuoden 
1939 valtiopäivien kansliatoimikuntaan kuuluivat puhemies Hakki
la, varapuhemiehet Kalliokoski ja Linkomies sekä edustajat Kuusis
to, Leppälä, Pohjala ja Mandi Hannula. Vuoden 1940 valtiopäivillä 
Pohjalan tilalla oli ed. Bonsdorff.

Joulukuussa kansliatoimikunnalla teetti töitä se, että läheskään 
kaikki eduskunnan henkilökuntaan kuuluvat eivät olleet syystä tai

Väinö Hakkila, eduskunnan puhemies 
1936—1944.

toisesta tulleet Kauhajoelle. Osa oli sodassa, eräitä muut tehtävät tai 
perheasiat pidättivät Helsingissä. Näiden tilalle piti hankkia sijaisia. 
Melkein joka kokouksessa jouduttiin pohtimaan sitä, voidaanko ja 
kuinka paljon maksaa palkkaa sellaisille virkailijoille, jotka olivat 
jääneet Helsinkiin tai olivat sotatoimissa.

Joulukuun 20. päivänä pitämässään kokouksessa kansliatoimi
kunta hyväksyi jo aloitetut toimenpiteet sirpalesuojien rakentami
seksi yhteislyseon läheisyyteen. Siitä aiheutuvat työpalkat päätettiin 
maksaa eduskunnan käytettävissä olevista varoista. Samassa ko
kouksessa päätettiin tilata eduskunnalle pääkaupungin ja läheisten 
kaupunkien sanomalehdet. Näitä lehtiä muuten tiettävästi on vielä-
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kin tallella erään kauhajokelaisen talon väiikaton täytteenä. Vielä 
päätettiin pyytää maaherraa toimittamaan Kauhajoelle hälytyssiree
ni, koska kirkonkellojen soittaminen ei ollut osoittautunut hyväksi 
tavaksi ilmahälytysten suorittamiseen. Eduskunta lupautui maksa
maan sireenin hinnan.

Kansliatoimikunnan viimeinen Kauhajoella pidetty kokous 10.2. 
oli mielenkiintoisin. Silloin tehtiin eräänlainen loppuselvitys Kauha
joen kanssa. Hälytyssireeni päätettiin lahjoittaa Kauhajoen palo
kunnalle. Sama sireeni on vieläkin Kauhajoen paloaseman katolla, 
ja sen avulla on kutsuttu palomiehiä koolle yli 40 vuoden ajan. Yh
teislyseolla oli ollut koko ajan ympärivuorokautinen vartiointi; tämä 
oli tullut maksamaan vartiomiesten palkkoina 14 630 mk, mikä 
päätettiin maksaa eduskunnan käytettävissä olleista varoista. Var- 
tiomiehiä varten ostetut aseet päätettiin myydä Kauhajoen suojelus
kunnalle ja kaupanpäällisinä antaa eduskunnan käyttöön hankittu 
puhelin. Talon vuokrana yhteislyseolle päätettiin maksaa 6000 
markkaa kuukaudelta, lisäksi korvataan käytetyt polttopuut, vesi, 
sähkö ja osa vahtimestarin palkasta. Lisäksi vahtimestarille makse
taan 500 mk eduskunnan aiheuttamasta ylimääräisestä työstä.

Sirpalesuojien rakentamisessa oli käytetty puutavaraa yli 17 000 
markan arvosta. Yhteislyseo oikeutettiin käyttämään puutavara hy
väkseen sitten kun sirpalesuojia ei enää tarvita. Ei ole tietoa, mitä 
käyttöä lyseolla tälle puutavaralle oli.

Eduskunta oli aiheuttanut melkoisesti lisätyötä useille paikalli
sille viranomaisille. Niinpä päätettiin muistaa rahallisilla tunnustuk
silla kruununvouti Leskistä, nimismies Raunetta, kotitalousopiston 
johtajaa Massista, Kauhajoen postinhoitajaa ja puhelinkeskuksen 
henkilökuntaa. Lisäksi päätettiin lähettää kukkatervehdys rouva 
Tyyne Pyhälälle, arvattavastikin siitä syystä, että hän oli johtanut 
yhteislyseolla ollutta kahvilaa. Kirkkokuoro oli avustanut valtiopäi
vien päättäjäisissä ja avajaisissa, ja sille päätettiin luovuttaa 500 mk 
nuottivaraston kartuttamista varten.8

Kansanedustajien muuta työskentelyä

Istuntojaksojen välillä kansanedustajat hoitivat muita tehtäviään 
ja osa heistä joutui matkustamaan paljon. Karjalaiset edustajat sai
vat useasti istunnoistakin lomaa mennäkseen siirtämään perheitään 
sodan jaloista. Yksi työtehtäviensä vuoksi paljon matkustava kan
sanedustaja oli Martta Salmela-Järvinen.

— Kerran minut lähetettiin Vaasaan vastaanottamaan ruotsa-
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laisia vieraita. Naapurimaasta saapuivat sosiaalidemokraattisen 
naistenliiton sihteeri Lisa Westberg, tohtori Hanna Ryd ja Marttalii
ton puheenjohtaja, jonka nimeä en muista. He saapuivat joulukuun 
alussa keskustelemaan lasten siirtämisestä Ruotsiin. He tulivat len
tokoneella Vaasaan, ja minulle sanottiin, että he eivät ikimaailmas
sa selviä junamatkasta Helsinkiin ilman opasta.

Ne ruotsalaisrouvat olivat kauhun vallassa täällä. Koetin olla ta
hallani rauhallinen kuin viilipytty, vaikka kyllä minäkin jännittynyt 
olin. Helsinkiin päästyämme kuljin päivän Ruotsin naistenliiton sih
teerin kanssa. Silloin oli seitsemän hälytystä. Yksi niistä tuli kulkies- 
samme Senaatintorin varrella. Lähin pommisuoja löytyi maistraatin 
kellarihuoneista, jotka olivat niin matalia, että minunkin mataluu
teni oli melkein liikaa siellä. Jos siihen olisi pommi tullut, ei meistä 
olisi jäänyt mitään jäljelle. En minä sitä Lisalle sanonut, enkä aja
tellut oikein itsekään.

Lähes viikottainen matkustaminen pimennettyjen asemien kaut
ta hälytysten myöhästyttämien junien varassa ei suinkaan ollut help
poa. Jopa rintamalla oleva poikanikin, joka itse oli vaaran tuntu
massa joka hetki, kirjoitti, että ”mitä se äiti yhtämittaa matkuste
lee, sehän voi olla vaarallista” .9

Matti Lepistö on muistelmissaan kuvaillut muun muassa itsenäi
syyspäivän 1939 tunnelmia Kauhajoella ja käyntiään rintamalla.

— Kotona käytyäni, tulin itsenäisyyspäiväksi Kauhajoelle. Itse
näisyyspäivän aattoilta oli hyvin raskas. Päämajan tilannetiedotuk
sessa kerrottiin, että joukkomme olivat jättäneet Valkjärven. Käsitin, 
että rintama oli siirtynyt Vuokselle ja että omaiset ja parhaat ystävät 
olivat nyt tulilinjassa. Ajatus pyöri vain yhtä rataa: kuinka nopeasti 
miehemme noissa taisteluissa menehtyvät?

Itsenäisyyspäivän aamuna olimme miesryhmässä kävelyllä. Oli 
vähäistä lumisadetta ja mielialat masentuneet. Joko koulun tai kir
kon edustalla seisahduimme juttelemaan. Monet ja varsinkin ne, 
joilla oli sotilaallinen koulutus, tuntuivat kaipaavan rintamalle. Näi
den joukossa oli mm. Urho Kekkonen, joka sanoi haluavansa kone
kiväärin taakse.

Tammikuun lopulla kävin Viljami Kalliokosken kanssa Vuok
sen rintamalla kotiseudun miehiä tapaamassa. Merikallion rykmen
tin alue oli miltei ainoa rauhan paikka sotaisella rintamalla. Ryk
mentin lohkolle oli tehty vain muutamia hyökkäyksiä.

Tuosta tammikuisesta käynnistä Suvannolla jäi omalaatuinen 
mielikuva. Illalla oli kirkas täysikuu. Risahdustakaan ei kuulunut. 
Oli vaikea kuvitella, että kilometrin parin päässä olivat kahden 
maan miehet aseitten kanssa toisiaan vastassa. Sen sijaan koko päi-
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vän kuului Taipaleen suunnasta tykkien ankara jylinä.10
Kyllikki Pohjala on kertonut, että eduskunnan jäsenet tulivat 

näissä vaikeissa oloissa varsin läheisiksi toisilleen.
— Muistan hyvin, miten yhdessä naiskansanedustajien kanssa 

ryhdyin valmistamaan kaasunaamareita. Metsän sammalia pantiin 
pussiin, ja niin nämä aika lapselliset naamarit valmistuivat. Uutte- 
rimpia työntekijöitä olivat kansanedustaja Anni Huotari ja Miina 
Sillanpää. Radiouutisiakin kuunneltiin joukolla.

Eduskuntatyönsä ohella Kyllikki Pohjala toimi Suomen Huollon 
päätoimikunnassa. Suomen Huolto kehittyi suurisuuntaiseksi avus
tustyön keskukseksi pääasiallisesti presidentti Hooverin Yhdysval
loissa käynnistämän keräyksen turvin. Vähitellen muistakin maista 
ja kotimaasta kerääntyi rahaa ja tavaraa avustustyön tarpeisiin. Kyl
likki Pohjala kiittää läänien maaherroja tarmokkaina etappeina 
avun jakamisessa.11

Edustaja Atos Wirtanen ei osallistunut Kauhajoen kauden lop
pupuolella lainsäädäntötyöhön, sillä hänellä oli toisia, sodasta ai
heutuneita tehtäviä.

— Keskustelimme siitä, mitä voitaisiin tehdä maailman myötä
tunnon herättämiseksi ja aktiivisen avun saamiseksi. Tunnelmat oli
vat tietenkin äärettömän pessimistiset. Useimmat arvelivat, että 
maa voisi pitää puoliaan korkeintaan muutamia viikkoja. Optimis
tinen luonteeni ei suostunut sellaisiin näköaloihin. Olin jonkin ver
ran tutkinut maamme puolustusmahdollisuuksia ja arvelin, että 
puolustus voisi kestää ainakin muutaman kuukauden. Kun tieto Te
rijoen hallituksen synnystä levisi, kaikki ymmärsivät, että taistelu 
tulisi koskemaan valtakunnan olemassaoloa. Puolustustahto terästyi 
ehdottomuuteen saakka.

Tietoisesta optimismistani huolimatta olin alitajuisesti epävar
ma. Kauhajoen huonetoverini G. Andersson kertoi minulle myö
hemmin, että unissani vaikeroin siinä määrin, että häiritsin hänen 
yöuntansa. Ja kuitenkin nukuin hyvin. En voi muistaa nähneeni 
painajaisunia, vaikka uneni aina ovat olleet ja ovat edelleenkin päi
vän tapahtumien heijastuksia.

Kiijoitin muutamia kirjeitä Skandinaviassa oleville ystävilleni, ja 
pyysin heitä aloittamaan propagandan Suomen hyväksi. Kirjoitin 
myös vetoomuksen maailman työläisnuorisolle. Se radioitiin kaikilla 
suurilla sivistyskielillä. Sitä laatiessani syntyi erimielisyyttä sosiali
demokraattisen nuorisoliiton puheenjohtajan Aleksi Lehtosen kans
sa, koska hän katsoi, etten ollut kohdellut Neuvostoliittoa riittävän 
aggressiivisesti. Yritin olla harkitseva ja maltillinen, koska otin huo
mioon, että rauhallisen ratkaisun pitäisi syntyä ja se tulisi synty-
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mään.
Muutamien päivien kuluttua matkustin Helsinkiin. Sain erilaisia 

tehtäviä ja matkustelin kotimaassa ja ulkomailla koko sodan ajan. 
Sen loppuvaiheessa toimin Suomen lehdistön puolivirallisena edus
tajana Tukholmassa.12

Kuten edellä on todettu, toimi yhdeksän kansanedustajaa Rytin 
hallituksen ministereinä. He pysyttelivät muutamia Kauhajoella 
käyntejään lukuun ottamatta koko ajan Helsingissä. Everstiluut
nantti Susitaival taisteli Suomussalmella, ja rovasti, res. kapteeni 
Väinö Havas lähti myös vapaaehtoisena rintamalle. Havas oli talvi
sodan ajan Kannaksella ja kaatui jatkosodassa v. 1941 Suojärvellä. 
Pastori Antti J. Rantamaan Kauhajoen-kausi kesti vain muutaman 
päivän ennen hänen lähtöään Kollaalle.13

Rintamalla taistelevat miehet antoivat arvoa sotilaspappien toi
minnalle. Kirjassaan ”Kollaa kestää” E. Palolampi kertoo Ranta
maasta seuraavasti:

— Joulun alla saapui sitten Kollaalle kansanedustaja ja pastori 
Rantamaa, Antti J., ja hänestä tuli oikein poikien suosikki. Ei pel
kästään sen takia, että hänellä aina oli kantamus kaikenlaista hyvää 
mukanaan tupakasta alkaen huuliharppuihin ja hakaneuloihin, 
vaan siksi, että hänen veljellinen, iloinen ja vilkas olemuksensa ja 
hauskat tarinansa tavattomasti virkistivät, ja hänen pitämänsä har- 
taushetket olivat sattuvuudessaan ja voimassaan sellaisia, että ne 
saivat juuri karun sotilaan tuntemaan liikutusta ja ajattelemaan nii
tä asioita, jotka sodassa antavat voimaa ja kestävyyttä.14

Lottien kanttiini

Koulurakennukseen varattiin yksi luokka kahvilaa varten, ja sii
hen Kauhajoen lotat perustivat kanttiinin. Siitä tulikin viihtyisä sop
pi. Koska istunnot pidettiin iltaisin, oli kansanedustajilla päivällä 
aikaa. Kanttiinissa he tapasivat toisiaan ja keskustelivat päivän asi
oista.

Pisimpään kanttiinissa työskentelivät lyseon rehtorin rouva Tyy
ne Pyhälä, heidän tyttärensä Leena Pyhälä, Sinikka Marttila (myöh. 
Niemi-Aro) Vilma Uusi-Kokko (myöh. Jyllilä), Svea Härkönen, An
ja Ranttila ja Hilma Kallionpää, joka huolehti kahvinkeitosta. Ly
hytaikaisesti kanttiinissa oli avustamassa myös muita lottia. Lotat 
pyrkivät pitämään kahvilan niin hyvin varustettuna kuin suinkin. 
Kauhajoen osuusmeijeristä tuotiin maitotuotteet, ja kaupoista saa
tiin vielä tuohon aikaan kaikkea muuta, vaikka hankkiminen ei aina
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Koulurakennuksen yksi luokka varattiin kahvilaa varten. Työvuorossa ovat (va
semmalta) Leena Pykälä, Anja Panttila, Sinikka Marttila, Tyyne Pyhälä ja Vilma 
Uusi-Kokko.
Valok. Vilho Heinämies.

helppoa ollutkaan.
Rintaman tapahtumia seurattiin kiinteästi. Muistan, kuinka 

kankaanpääläinen edustaja Kalle Joukanen maksoi Raatteen taiste
lujen päätteeksi kaikkien kansanedustajien kahvit. Olimme yhtä 
naista ja yhtä miestä siihen aikaan. Niinpä Sasu Punanen, käydes
sään tervehtimässä viimeisen kerran, otti minua kiinni kaksin käsin 
ja kiitti sydämensä pohjasta. Ei silloin tunnettu puoluerajoja eikä 
etupiirejä. Oltiin vain suomalaisia, Tyyne Pyhälä kertoo.

Kaiken vakavan keskellä sattui hauskojakin asioita. Rouva Py
hälä muistelee, miten hallituksen kuriiri, muuan luutnantti saapui 
Kauhajoelle, tuli eduskunnan kanttiiniin ja pyysi jättää asiakirja- 
salkkunsa säilytettäväksi lottien haltuun. Rouva Pyhälä löysi salkul
le varman kassakaapin, hän istui sen päällä.15 Kanttiinin pikku 
kommelluksista Anja Panttilan mieleen on jäänyt Mikko Erichin 
kahvinjuonti.

— Olin kaatanut hänelle kahvia ja antanut vaihtorahat. Nämä 
kaksi 25 pennin kolikkoa hän pudotti kuppiin, sekoitteli niitä ja kes-
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kusteli vilkkaasti edustajatoverinsa kanssa. Sokeri oli lautasella. 
Ajattelin, että sanonko jotain vai olenko hiljaa. Seurasin hänen il
mettään, kun hän huomaa kolikot kupin pohjalla. Kyllä Erich häm
mästyi, mutta nauroi asialle.

Kantimissa pidetty joulujuhla oli mieleenpainuva. Huoneessa oli 
joulukuusi ja muutoinkin joulukoristeita. Kaunis muisto on jäänyt 
myös siitä joululaulusta, jonka kansanedustaja Viljami Kalliokoski 
ja Juhani Leppälä yhdessä lauloivat. Lauluun yhtyi kohta koko pai
kalla ollut väki, ja hetki oli hyvin tunnelmallinen. Juhla oli miellyt
tävä yhdessäolotilaisuus ennen eduskunnan joululomalle lähtöä.

Kahvila oli auki aamusta yöhön saakka, niin kauan kuin istun
not kestivät. Joskus kello oli jo kahden tienoilla aamuyöstä, ennen 
kuin lotat pääsivät työstään vapaaksi. Anja Panttila muistelee huvit
tuneena yhtä tällaista yöllistä kotimatkaa.

— Minulle tuli jonkinlainen pelko, koska kaikki oli tarkasti pi
mennetty. Yöllä nuoret pojat kulkivat vahtivuorollaan Äijälän pap
pilan ja Filppulankylän väliä pitkin Topeekaa. Kotimatkalla minua 
tuli vastaan yksi tällainen vartija iso pyssy selässään. Pyysin, että 
hän tulisi hetken matkaa kanssani kotiin päin, mutta hän ei lähte
nyt. Sitten pääsimme kompromissiin. Sanoin hänelle, että seiso siinä 
missä olet ja huikataan aina välillä toisillemme. Sitten kun minä en 
enää vastaa, tiedät että olen kotona. Ja niin selvisin pelkoineni on
nellisesti kotiin.

Noista ajoista jäi Kauhajoelle kanttiinin lottien ansiosta myös 
pysyviä muistoja. Kahviossa oli esillä vieraskirjoja, joissa on lukui
sien maamme kohtaloihin voimakkaasti vaikuttaneiden henkilöiden 
kirjauksia. Esimerkiksi Anja Panttilan vieraskirjassa on presidentti 
Kallion nimikirjoitus kunniapaikalla omalla sivullaan, jolle muut 
eivät kirjoittaneet. Auliisti ministerit, kansanedustajat ja virkailijat 
nimensä kirjoittivat ja monesti vielä myöhemmin tarkistivat, olivat
ko muistaneet näin tehdä.16
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VALTIOPÄIVIEN PÄÄTTÄJÄISET JA 
SEURAAVIEN AVAJAISET

Presidentti Kallio oli toivonut, että vuoden 1939 valtiopäivien 
päättäjäiset ja vuoden 1940 valtiopäivien avajaiset olisi voitu pitää jo 
Helsingissä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Näin Kauhajoki sai ko
kea myös nämä varmaankin historiallisesti merkittävimmät tilaisuu
det, mitä kunnassa koskaan on ollut.

Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että valtiopäivien avajaiset ja 
päättäjäiset ovat juhlallisia tilaisuuksia, ja kansalaisten mielialan pi
tämiseksi korkealla nämä tilaisuudet yritettiin nytkin vaikeuksista 
huolimatta järjestää mahdollisimman paljon normaalioloja muistut
taviksi. Molempiin tilaisuuksiin liittyneet tasavallan presidentin ja 
eduskunnan puhemiehen puheet radioitiin. Senaikaisella tekniikal
la radioimisessa varmaankin oli omat vaikeutensa, mutta sitä pidet
tiin tärkeänä jo senkin vuoksi, että näin voitiin koko kansalle osoit
taa, että eduskunta sodasta huolimatta toimii normaalilla tavalla. 
Lähetyspaikkaa tietenkin tarkoin varottiin mainitsemasta, eikä näi
tä lähetyksiä edes mainittu lehtiin painetuissa radio-ohjelmissa. Näin 
monet kauhajokelaisetkin kuuntelivat kotonaan lähetyksiä tietä
mättä, että kuuntelevat omassa pitäjässä pidettyjä puheita. Suora
na lähetyksenä puheet eivät kylläkään tulleet, vaan ne oli luultavas
ti jossakin radion studiossa talletettu silloin käytössä olleille pikale- 
vyille. Puheiden arkistonauhat ovat vielä tallella Yleisradion arkis
tossa.1

Että jotakin erikoista oli tulossa, näkyi jo siitä, että muutamaa 
päivää aikaisemmin paikkakunnalle ilmestyi osasto ilmatorjuntaty-
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Kyösti Kallio, ta
savallan presi
dentti 1937—1940.

kistöä, joka asetti tykkejään useihin paikkoihin ympäri kirkonkylää. 
Keskiviikkona tammikuun 31. päivänä keskipäivällä sitten saapui 
Kauhajoen asemalle tasavallan presidenttiä ja hänen seuruettaan 
kuljettava erikoisjuna. Junaan kuului presidentin salonkivaunun 
ohella mm. ilmatorjuntatykillä varustettu tavaravaunu. Korkeita 
vieraita olivat vastaanottamassa eduskunnan ja Kauhajoen kunnan 
johtohenkilöt, kruununvouti Leskinen, nimismies Raune sekä pa
ristakymmenestä varsin sekalaisesti pukeutuneesta suojeluskunta- 
pojasta nopeasti kokoon kyhätty kunniavartio. Pojat saivat tiedon 
tapahtumasta niin viime tingassa, että juna oli jo tulossa heidän saa
puessaan asemalle. Myös asemalta kirkonkylään johtavan tien var
rella oli säännöllisin välein vartiomiehiä.2
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Presidentin seurueeseen kuuluivat sisäministeri Ernst von Born, 
puolustusministeri Juho Niukkanen, opetusministeri Uuno Hannu
la, maatalousministeri P. V. Heikkinen, apulaismaatalousministeri 
Juho Koivisto, kulkulaitosministeri Väinö V. Salovaara ja presiden
tin nuorempi adjutantti, majuri K. A. Slöör. Myöhemmin seuruee
seen liittyi vielä mm. Vaasan läänin maaherra Jalo Lahdensuo. Ul
koasiainministeri Väinö Tannerin sen sijaan työllistivät tuolloin jo 
salaisesti käydyt rauhantunnustelut, joten hän ei päässyt tulemaan 
muiden mukana. Hän tuli vasta seuraavana päivänä ja voi siten 
osallistua vain uusien valtiopäivien avajaisiin.3

Vahtimestari Kalle Hakala on kirjannut päivän tapahtumat 
muistikirjaan lyhyesti ja ytimekkäästi:

— Lievää pakkasta. En kerinnyt syömään. Hain presidentin 
asemalta. Puhemies mukana klo 12. Tuli samassa junassa. Myös mi
nistereitä. Vein kaikki pappilaan. Hain puhemiehen välillä talolle. 
Kirkonmenot klo 16—17. Klo 17—18 oli lopettajaiset. Vein herrat 
talolta klo 18.30 kruununvoudille, siellä oli päivälliset. Klo 20.30 
vein presidentin pappilaan.4

Tammikuun 31. päivän juhlallisuudet siis alkoivat Kauhajoen 
kirkossa klo 16 alkaneella jumalanpalveluksella. Siihen osallistui 
presidentin, eduskunnan ja kutsuvieraiden ohella myös joukko paik
kakuntalaisia, niin että kirkko tuli lähes täyteen. Tilaisuudesta ei

Tasavallan presidentti Kyösti Kallio (oikealla) menossa valtiopäiväjumalanpal- 
velukseen Kauhajoen kirkkoon. Hänestä vasemmalle ministeri P. V. Heikkinen, 
kruununvouti Alfred Leskinen, puhemies Väinö Hakkila ja ed. Ragnar Furu- 
hjelm.
Valok. Vilho Heinämies.
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tietenkään ilmoitettu julkisesti, mutta niiden perheiden jäsenet, joi
den luokse oli majoittunut edustajia, eduskunnan ruokalan ja kahvi
lan henkilökunnat ja muut eduskunnan hyväksi työskennelleet kut
suttiin jumalanpalvelukseen. Nimismies apulaisineen oli kirkon ovel
la toteamassa, että vain siihen oikeutetut pääsivät sisälle. Muiden 
asetuttua paikoilleen kirkkoon saapuivat tasavallan presidentti, mi
nisterit ja maaherra.

Valtiopäiväsaarnan piti kansanedustaja, kirkkoherra Lennart 
Heljas. Saamatekstikseen hän oli valinnut 4 Moos. 11:17 sanat: "Mi
nä sitten astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi ja otan henkeä, 
joka sinussa on, ja annan heille; siten he voivat auttaa sinua tuon 
kansataakan kantamisessa, ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi kantaa". 
Liturgeina toimivat Kauhajoen seurakunnan kirkkoherra A. I. Han
hinen ja kappalainen Lauri Heinonen. Urkujen soitosta huolehti 
Kauhajoen seurakunnan kanttori Anton Puronto, joka myös johti ti
laisuudessa esiintynyttä Kauhajoen kirkkokuoroa. Tilaisuus oli si
kälikin historiallinen, että edellisen joulukuun alussa voimaan tul
lutta uutta virsikirjaa nyt käytettiin ensimmäisen kerran valtiopäivä- 
jumalanpalveluksessa. Kirkkoherra Hanhisen perheessä asui sota-

Vuoden 1939 valtiopäivien päättäjäisjumalanpalvelus Kauhajoen kirkossa. En
simmäisessä penkissä vasemmalla tasavallan presidentti Kyösti Kallio, oikealla 
puhemies ja varapuhemiehet.
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pakolaisena perheen sukulainen, laulajatar Eeva Pasila-Tamminen, 
joka esitti tilaisuudessa yksinlaulua. Jumalanpalvelus oli tietenkin 
tavan mukaan kaksikielinen.

Päättäjäisjumalanpalveluksen juhlavuus ja hartaus jäivät monen 
mieleen. Mukaan päässeet kauhajokelaiset panivat merkille myös 
presidentti Kallion olemuksen. Harmaapäisellä presidentillä näytti 
olevan raskas taakka hartioillaan, hän vaikutti masentuneelta.

Tilaisuuden tunnelmallisuudesta kertoo sekin, että edustaja Uu
no Raatikainen osaa kertoa vielä 43 vuotta myöhemmin noista het
kistä tähän tapaan:

— Kauhajoen kirkossa pidetystä jumalanpalveluksesta jäi erityi
sesti mieleen rovasti, kansanedustaja Lennart Heljaksen saarna. 
Hän puhui Israelin korpivaelluksesta ja sattuvasti kertoi siitä, että 
nyt Suomen kansa on samanlaisen korpivaelluksen kohteena. Emme 
tiedä matkamme päätä, kuten ei Israelinkaan kansa matkatessaan 
Mooseksen johdolla. Hän oli hyvä uskonnollinen puhuja, mutta osa
si sopivalla tavalla yhdistää saarnaansa ajankohtaiset asiat. Saarna 
oli mieleenpainuva ja teki ainakin minuun hyvän ja miellyttävän 
vaikutuksen. Heljas oli minulle muutenkin läheinen ystävä. Minä pi
din hänen käytöksestään, puheistaan ja menettelytavoistaan. Saar
na vain vahvisti uskoani Heljakseen.5

Heti jumalanpalveluksen päätyttyä siirryttiin yhteislyseolle val
tiopäivien päättäjäisiin. Äärimmäisen ahtaista tiloista huolimatta 
muodollisuuksia noudatettiin niin tarkoin kuin se vain oli mahdollis
ta, kuten käy ilmi seuraavasta tilaisuuden pöytäkirjasta:

Oltuaan läsnä Kauhajoen kirkossa pidetyssä, kello 16 alkanees
sa valtiopäiväjumalanpalveluksessa saapuivat Tasavallan Presidentti 
Kyösti Kallio sekä eduskunnan puhemies, varapuhemiehet ja jäse
net eduskunnan kokoontumispaikkaan Kauhajoen yhteislyseolle. 
Kansanedustajat, valtioneuvoston jäsenet, läänin maaherra, muut 
kutsuvieraat ja yleisö asettuivat paikoilleen eduskunnan istuntosalis
sa. Tämän jälkeen saapui paikalleen eduskunnan puhemies, por
mestari Väinö Hakkila, seurassaan allekirjoittanut eduskunnan sih
teeri, joka 20 päivänä tammikuuta 1928 annetun valtiopäivien ava
jaisissa ja päättäjäisissä noudatettavia juhlameno-ohjeita koskevan 
asetuksen 7 §:n määräyksen mukaisesti ryhtyi pitämään pöytäkirjaa. 
Kun kaikki olivat asettuneet paikoilleen, saapui juhlamenojen oh
jaajan saattamana Tasavallan Presidentti asettuen korokkeelle pu
hemiehen viereen.

Hieman kummastuttaa maininta, että tilaisuudessa oli yleisöä
kin. Kun sali tuli jo edustajista tupaten täyteen ja lisäksi oli hallituk
sen jäseniä ja kutsuvieraita, ihmetyttää mihin "yleisö” sijoittui. Näh
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tävästi eduskunnan sihteeri otti yleisö-sanan mukaan vain siksi, että 
pöytäkirja täyttäisi mainitun juhlameno-ohjeita koskevan asetuksen 
vaatimukset. Myös kutsuvieraiden määrä oli varmaankin hyvin pie
ni.

Tasavallan presidentin asetuttua paikalleen puhemies Hakkila 
esitti tervehdyksensä presidentille todeten mm. sen suuren yksimie
lisyyden joka eduskuntatyössä on vallinnut. Tämän jälkeen presi
dentti julisti valtiopäivät päättyneiksi. Puheessaan hän loi melko pe
rusteellisen katsauksen maassa vallinneeseen tilanteeseen. Virallinen 
päättäjäistilaisuus oli näin loppunut, ja presidentti poistui juhlame
nojen ohjaajan, valtioneuvos Rafael Hakkaraisen saattamana. Pu
hemiehen pyynnöstä edustajat jäivät vielä hetkeksi saliin ja kuunte- 
livat seisoaltaan puhemiehen jäähyväissanat, joihin ensimmäinen 
varapuhemies Kalliokoski vastasi. Tilaisuuden lopuksi kohotettiin 
kolminkertainen eläköön-huuto Suomen vapaudelle.6

Edustajat hajaantuivat majapaikkoihinsa. Presidentti seuruei
neen siirtyi kruununvouti Leskisen luokse päivälliselle. Päivällisen 
jälkeen presidentti siirtyi majapaikkaansa Äijälän pappilaan, jos
sa hän oli kirkkoherra A. I. Hanhisen vieraana. Missä ministerit yö-

Vuoden 1940 valtiopäivien ensimmäinen istunto. Puhetta johtaa ikäpuhemies 
Miina Sillanpää, pöydän takana myös eduskunnan sihteeri E. H. I. Tammio ja 
notaari Aku Kostia. Etualalla vaaliuurnana toiminut keksilaatikko.
Valok. Vilho Heinämies.
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pyivät, siitä ei liene säilynyt tietoa.
Helmikuun 1. päivän ohjelma alkoi klo 12 alkaneella täysistun

nolla. Ainoina asioina oli puhemiehen, kahden varapuhemiehen ja 
kansliatoimikunnan jäsenten vaalit. Valtiopäiväjärjestyksen mu
kaan iältään vanhin edustaja johtaa puhetta valtiopäivien alussa sik
si kunnes puhemies ja varapuhemiehet on valittu. Näiden valtiopäi
vien vanhin edustaja oli 73-vuotias talousneuvos Miina Sillanpää. 
Tehtävänsä juhlallisuuden tuntien Sillanpää oli jo aamulla pukeutu
nut pitkään mustaan silkkipukuun. Puhemieheksi valittiin melkein 
yksimielisesti entinen puhemies Väinö Hakkila. Lähes yhtä yksimie
lisesti valittiin entiset varapuhemiehetkin, Viljami Kalliokoski en
simmäiseksi ja Edwin Linkomies toiseksi varapuhemieheksi. Kun 
valitut puhemiehet olivat antaneet juhlallisen vakuutuksensa, siirtyi 
puhemies Hakkila pöydän taakse johtamaan puhetta. Kansliatoimi
kunnan neljä jäsentä valittiin yksimielisesti.

Tässä istunnossa oli edustajia paikalla koko Kauhajoen-kauden 
ylivoimaisesti suurin määrä, vain 14 oli poissa. Olihan suurin osa 
ministereinä toimivista edustajistakin läsnä, ja muutenkin juhlalli
suuksien vuoksi paikalle olivat tulleet kaikki jotka suinkin olivat 
päässeet. Tietenkin edustajia oli houkutellut paikalle sekin, että vi
rallisten tilaisuuksien väliaikoina paikalla olevat ministerit antoivat 
edustajille epävirallisia tilannekatsauksia. Erikoista mielenkiintoa 
herätti ulkoministeri Tannerin eduskunnan epävirallisessa istunnos
sa esittämä sotatilannekatsaus.

Niistä neljästätoista edustajasta, jotka eivät olleet avajaisistun
nossa paikalla, todetaan pöytäkirjassa, että he ”eivät olleet saapu
neet valtiopäiville” . Vasta myöhemmin, eduskunnan jo siirryttyä 
Helsinkiin he ilmoittautuivat puhemiehelle ja saivat oikeuden ryhtyä 
edustajantoimeensa. Näin syntyi oloissamme ainutlaatuinen tilanne, 
jolloin eduskunnassa tavallaan oli vain 186 täysivaltaista jäsentä.

Valtiopäiväjumalanpalvelus alkoi klo 16, kuten edellisenäkin 
päivänä. Saarnan piti nyt kansanedustaja, teol.toht. Paavo Virkku
nen, muut esiintyjät olivat samat kuin edellisenäkin päivänä. Tämän 
jumalanpalveluksen ohjelma jaettiin monistettuna tilaisuuteen osal
listuneille.

Yhteislyseolla pidetty avajaistilaisuus alkoi samoilla seremonioil
la kuin edellisen päivän tilaisuuskin. Valtiopäivien avauspuheessaan 
tasavallan presidentti loi silmäyksen tulevaisuuden näkymiin ja tote
si vaikeuksistakin selviydyttävän, kun koko kansa tekee parhaansa. 
Puhemies Hakkila vastasi puheeseen, ja näin tilaisuuden virallinen 
osa oli päättynyt. Epävirallinen osa oli kotitalousopistolla pidetty 
kahvitilaisuus, johon niin vieraat kuin eduskunta osallistuivat. En
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nen paluumatkalle lähtöä presidentti ennätti vielä poiketa vanhan 
ystävänsä, ent. kansanedustaja A. K. Kauran perheessä syömässä. 
Presidentin ja hänen seurueensa erikoisjuna, joka vierailun ajan oli 
odottanut aseman sivuraiteella, lähti Kauhajoen asemalta klo 20, ja 
niin paluumatka oli alkanut. Eduskunta taas piti vielä illalla lyhyen 
istunnon, jossa päätettiin asetettavista valiokunnista ja niiden jäsen
määristä.

HUOMAUTUKSIA JA VIITTEITÄ

1 Yleisradion vuosikertomus vuodelta 1940 ja ääniarkiston arkistokortit.

2 Kalevi Mattilan, Mauno Turjan ym. mukana olleiden suulliset tiedonannot.

3 Tanner, Väinö, Olin ulkoministerinä talvisodan aikana. Helsinki 1950, s. 181.

4 Vahtimest. Kalle Hakalan pitämä eduskunnan vahtimestarien päiväkirja.

5 Uuno Raatikaisen haastattelu 8.11.1983.
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TEHTÄVÄT KUTSUVAT HELSINKIIN

Jo joulukuussa jotkut edustajat olivat Helsinkiin paluun kannal
la. Ed. Wiik teki tätä tarkoittavan esityksen Sosialidemokraattisen 
eduskuntaryhmän valmistavan valiokunnan kokouksessa 20.12.1939. 
Tällöin hän ei kuitenkaan saanut vielä ollenkaan kannattajia. Sen 
sijaan 30.1.1940 sama valiokunta oli jo lähes yksimielisesti siirtymi
sen kannalla. Oltiin sitä mieltä, että Helsingissä on hyviä pommisuo
jia ja siellä voidaan paremmin pitää yhteyttä hallitukseen. Sitä pait
si monilla oli erilaisia tehtäviä hoidettavanaan Helsingissä. Puhe
mies Hakkila oli kuitenkin sitä mieltä, että asiaa on vielä harkittava.

Maalaisliiton eduskuntaryhmän valtuuskunnassa muuttoajatus 
tuli ensimmäisen kerran esille 8.1.1940 varapuhemies Kalliokosken 
aloitteesta. Valtuuskunta totesi tällöin, että "eduskunnan kokoon
tumispaikkana Helsinki on ehkä tätä nykyä parempi kuin nykyinen 
kokoontumispaikka, mutta puhemiesneuvosto tuntee asian parem
min’’. Uudestaan asia oli esillä Maalaisliiton koko eduskuntaryh
män kokouksessa 30.1. Tällöin oli myös puolustusministeri Hiuk
kanen mukana kokouksessa ja esitti katsauksen sotatilanteeseen. 
Eduskunnan sijaintipaikasta Niukkanen oli sitä mieltä, että Kauha
joki on liian kaukana Helsingistä. Olisi etsittävä uusi työpaikka lä
hempää pääkaupunkia. Itse Helsinkiä hän kuitenkin piti liian vaa
rallisena. Ryhmä piti Hiukkasen ajatusta hyvänä.

Laajan keskustelun paluukysymyksestä Maalaisliiton eduskun
taryhmä kävi 6.2. Tällöin jo selvä enemmistö oli paluun kannalla. 
Vedottiin Helsingissä oleviin hyviin pommisuojiin, mahdollisuuksiin 
pitää tehokkaasti yhteyttä hallitukseen ja erilaisiin asiantuntijoihin
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sekä siellä oleviin parempiin työmahdollisuuksiin. Erikoisesti koros
tettiin sitä, että kansalta saadun luottamustehtävän hyvä hoitami
nen on tärkeämpi kuin oma henkilökohtainen turvallisuus. "Omaa 
henkeämme emme saa pelätä, onhan meillä varamiehet” tulkitsi aja
tuksensa ed. Brander. Toisaalta useat olivat sitä mieltä, että edus
kunnan toiminta sujuu hyvin Kauhajoellakin, eikä ole tarvetta muut
tamiseen. Asiasta äänestettiin kokouksen lopuksi, jolloin paluuta 
Helsinkiin kannatti 23 ja vastusti 10 edustajaa.1

Muiden eduskuntaryhmien pöytäkirjoissa ei esiinny merkintöjä 
siitä, että ne olisivat käsitelleet muuttohanketta, mutta nähtävästi 
helmikuuhun tultaessa ajatus Helsinkiin paluun tarpeellisuudesta 
voimistui niidenkin keskuudessa. Myös puhemies Hakkila, joka ai
kaisemmin oli suhtautunut varauksellisesti paluuajatukseen, suh
tautui siihen nyt entistä myönteisemmin. Eduskunta katsoi Kauha
joella olevansa syrjässä tapahtumista. Hallitus olikin koko sodan 
ajan hoitanut maan asioita melko itsenäisesti. Tämän oli tehnyt 
mahdolliseksi sekä hallituksen laaja poliittinen pohja — olihan siinä 
mukana IKL:ää lukuunottamatta kaikki puolueet — että ne laajat 
valtuudet, jotka eduskunta oli sille myöntänyt.

Toisaalta tietty turhautumisen tunne oli vallannut ainakin huo
mattavan osan edustajista. Itse asiassa eduskunnalla oli melko vä
hän tekemistä. Täysistuntoja oli harvassa ja ne olivat lyhyitä. Valio- 
kuntatyöskentelykin oli vähäistä. Kokouksia oli seuraavasti: suuri 
valiokunta kokoontui kymmenen kertaa, lakivaliokunta kahdeksan, 
laki- ja talousvaliokunta kaksi kertaa ja valtiovarainvaliokunta, kul- 
kulaitosvaliokunta sekä sivistysvaliokunta kukin kerran.2 Useat va
liokunnat eivät koko Kauhajoen-kaudella kokoontuneet ollenkaan. 
Sen sijaan monilla edustajilla oli Helsingissä odottamassa töitä yllin 
kyllin. Koska Helsinkiä ei näihin aikoihin paljoakaan pommitettu, 
useat pitivät sitä jopa turvallisempana paikkakuntana kuin Kauha
jokea. Tietenkin myös ahtaat toimintatilat kiusasivat.

Yksi istuntojakso kuitenkin vielä ennen muuttoa pidettiin. Hel
mikuun 5. päivän istunnossa oli ensimmäisessä käsittelyssä 6 halli
tuksen esitystä, joista tasavallan presidenttikin avajaispuheessaan 
mainitsi. Ne kaikki liittyivät sotatilaan, ja keskustelua syntyi vain ir
taimiston sotavahinkolakia koskevasta esityksestä. Tässä istunnossa 
suoritettiin myös suuren valiokunnan vaali ja julistettiin valitsija
miesten suorittamien muiden valiokuntien vaalien tulokset. Pieni vä
likohtaus liittyi suuren valiokunnan vaaliin. Ryhmät olivat etukä
teen sopineet, että jätetään vain yksi ehdokaslista, jotta vaali olisi 
voitu suorittaa ilman äänestystä. Yllättäen kuitenkin ruotsalaisten 
edustaja Estlander vaati suorittamaan lippuäänestyksen, mikä he
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rätti muissa närkästystä.
Istunnon jälkeen vastavalitut valiokunnat pitivät järjestäytymis

kokouksensa. Koska käytettävissä oli vain neljä huonetta, täysistun
tosalina toiminut juhlasali, puhemiehistön huoneena toiminut opet
tajainhuone sekä kaksi valiokuntahuoneena toiminutta luokkahuo
netta, kokouksien ajat jouduttiin porrastamaan.

Keskiviikkona 7.2. pidettiin kaksi istuntoa. Keskustelua syntyi 
rikoslain muutosesityksestä. Ed. Komun (sd) mielestä esitys antoi 
viranomaisille sota-aikana kohtuuttoman suuret valtuudet mm. hen
kilöiden vangitsemiseen. Toinen keskustelua herättänyt asia koski 
uudis- ja laidunviljelypalkkioita.

Vain 16 minuuttia kestänyt istunto pidettiin 9.2. Tällöin oli esillä 
neljä asiaa toisessa käsittelyssä, mutta mikään niistä ei aiheuttanut 
keskustelua. Poissa olleiden edustajien määrä oli tällä kerralla Kau- 
hajoen-kauden suurin, sillä läsnä oli vain 87 edustajaa.3

Päätöksen Helsinkiin paluusta puhemiesneuvosto teki nähtävästi 
helmikuun 7. pnä, koskapa vielä 6. pnä asiasta neuvoteltiin Maa
laisliiton ryhmässä ja toisaalta vahtimestari Hakalan muistiinpano-

Eduskunnan kanslian tavarat on lastattu tiepiirin kuorma-autoon, ja kuljetus 
asemalle voi alkaa. Etualalla auton kuljettaja Jetro Ketven, lavalla seisovat auton 
apumiehet Aleksi Uusi-Panula ja Eino Välimaa.
Valok. Väinö Marttila.
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Eduskunnan virkailijoita Kauhajoen istuntotalon portailla. 
Valok. Väinö Marttila.

jen mukaan 8. pnä jo pakattiin kanslian tavaroita muuttoa varten. 
Päätöksen mukaan maanantaina 12.2. pidettävä istunto jäisi viimei
seksi Kauhajoella, ja heti sen jälkeen siirryttäisiin pääkaupunkiin.

Jäähyväiset yli kahden kuukauden aikana jo läheiseksi muodos
tuneelle paikkakunnalle oli kuitenkin sitä ennen jätettävä. Sunnun- 
tai-illaksi 11.2. puhemiesneuvosto oli järjestänyt kotitalousopistolle 
tilaisuuden, johon oli kutsuttu noin 70 paikkakuntalaista, lähinnä 
eduskuntaa tavalla tai toisella avustaneita henkilöitä. Eduskunnan 
kiitoksen hyvästä huolenpidosta esitti puhemies Hakkila, ja paikka
kuntalaisten puheenvuorot esittivät kunnanvaltuuston puheenjohta
ja, op. Joh. Leppänen ja kirkkoherra A. I. Hanhinen. Op. Leppä
sen puhe on säilynyt, ja se on pitkä ja perusteellinen. Historian har
rastajana Leppänen käy läpi koko Kauhajoen kehityksen nuijasodan 
päivistä lähtien. Näkee, että Leppänen ei malttanut olla käyttämättä 
hyvää tilaisuutta mainostaa paikkakuntaa. Kauhajoen kunnanisien 
silloinen kuningasajatus, rautatien saaminen Kauhajoelta Kankaan
päähän, tietenkin tuotiin esille sopivassa yhteydessä.4

Seuraavan aamun istunnon jälkeen alkoikin matkalaukkujen 
pakkaaminen. Jo saman päivän iltana suuri osa edustajista astui
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Kauhajoen asemalla klo 20.08 lähtevään junaan päämääränään Hel
sinki. Viimeisetkin edustajat ja eduskunnan henkilökuntaan kuulu
vat lähtivät 15.2., ja seuraava täysistunto 19.2. pidettiin tutussa ta
lossa Arkadianmäellä.

VIITTEITÄ

1 Eduskuntaryhmien pöytäkirjat Kauhajoen-kaudelta.

2 Eduskunnan valiokuntien pöytäkirjat Kauhajoen-kaudelta.

3 Eduskunnan pöytäkirjat ajalta 5.2.1940—12.2.1940.

4 Kauhajoen kotitalousopisto 1920—1970. Vaasa 1970, s. 145 sekä monisteena säilynyt Joh. Leppä
sen puhe mainitussa juhlassa.
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KAUHAJOKI VUONNA 1939

Millainen oli Kauhajoen pitäjä 1930-luvun lopulla? Mitä toimin
taa kunnassa silloin harjoitettiin? Mitä erityispiirteitä tähän Vaasan 
läänin laajimpaan kuntaan silloin liittyi?

Joitakin vastauksia saamme noihin kysymyksiin tutustumalla 
silloisen kunnanvaltuuston puheenjohtajan, opettaja Joh. Leppäsen 
eduskunnan läksiäistilaisuudessa 11.2.1940 pitämään puheeseen. 
Tämä kirjoitettuna säilynyt, yksityiskohtainen esitys on sopiva lähde 
juuri siksi, että kansanedustajat Kauhajoella oleskelun päättyessä 
saivat vielä katsauksen paikkakuntaan tämän puheen avulla.1

Leppänen aloitti puheensa selostamalla pitäjän historiaa aina 
vuodesta 1582 alkaen, jolloin Kauhajoki kuului Ilmajokeen saarna- 
huonekuntana. Vuoden 1865 kunnallislain mukainen kunnallishal
linto käynnistyi Kauhajoella kahden vuoden kuluttua lain voimaan
tulosta, siis vuonna 1867.

Tarkasteluajankohtana Kauhajoella elettiin lähes yksinomaan 
maa- ja metsätaloudesta. Tehtaita oli vähän. Laajan Kirkonkylän 
sekä Aronkylän (asemanseudun) liikkeet palvelivat lähinnä oman 
kunnan väestöä. Maahenkisyydestä kertoo vuoden 1934 maatalous- 
näyttelyssä vierailleen toteamus: "Kauhajoki on väkevä aineellisen 
kulttuurin pitäjä, joka puhuu katselijalle voimakkaasti elämänus
koista kieltä maan ja alati kehittyvän maatalouden siunauksista.”

Tuo kehittyvä ja yhä uutta peltoa raivaava maatalous loi perus
tan suuren väkimäärän (16 370 asukasta vuonna 1939) toimeentulol
le. Pitäjän peltopinta-ala oli 20 000 ha ja metsäpinta-ala 110 000 
ha. Tiloja, joilla voitiin harjoittaa maataloutta pääasiallisena elin
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keinona, oli 2 600. Suurtiloja ei paikkakunnalla ole ollut enää 1900- 
luvulla, sillä jo vuosisadan vaihteessa myytiin muutama edellisellä 
vuosisadalla syntynyt suuri viljelystila ennen varsinaista torppariva- 
pautusta hyvässä yhteisymmärryksessä omistajien, kunnan ja valtion 
kesken uusille maanomistajille pienviljelytiloiksi.

Puheenjohtaja Leppänen antaa maatalouselinkeinosta hyvin yk
sityiskohtaisen kuvauksen, josta voi todeta ammatinharjoittajien va- 
listuneisuuden ja taloudellisen toimeliaisuuden.

Tässä yhteydessä sopii lyhyesti selostaa Kauhajoen Kotitalous- 
opiston maatilan historiaa, koska koulu liittyi kansanedustajien 
oleskeluun hyvin kiinteästi. Johan ja Karin Sjöberg omistivat vuo
desta 1874 Ala-Knuuttilan tilan, jossa oli kokonaispinta-alaa 2 640 
ha. Alussa peltoa oli noin 20 ha. Huomattava uudisraivaus lisäsi 
peltoa vuosittain niin, että sitä oli enimmillään lähes 800 ha. Kun 
tila myytiin torppareille ja muille pitäjäläisille vuosina 1908—10, jäi 
omistajapariskunnalle rakennukset tontteineen ja ennen pellonrai
vausta vallinnut tilanne eli peltoa noin 20 ha. Tämä kiinteistö siir
tyi sitten vuonna 1920 ja 1933 Kauhajoen Kotitalousopiston kanna
tusyhdistykselle. Yksi emäntä Sjöbergin huomattava aikaansaannos 
oli tilan puutarha, jonka hän perusti.2

Leppäsen puheeseen palaten hän esitteli pitäjän liikenneoloja ja 
totesi, ettei kunnan hoidossa ole ensinkään teitä. Valtio ja yksityiset 
tieosakkaat huolehtivat kunnan alueella teiden rakentamisesta ja 
kunnossapidosta.

Rautatie, jota eduskuntakin tarvitsi, kulki pitäjän pohjois- ja 
länsiosan halki. Tämä Suupohjan rata Seinäjoelta Kristiinankau
punkiin ja Kaskisiin oli valmistunut vuonna 1912. Pitäjän kunnallis
miesten harras toive kansanedustajille esitellystä päätellen oli rauta
tien saaminen Kauhajoelta Kankaanpäähän. Tämä toive on vieläkin 
toteutumatta.

Yksi paikkakunnan erikoisuus oli jo eduskunnan työskentelyn 
aikaan. Leppänenkin siihen lyhyesti viittaa. Talvisten olosuhteiden 
vuoksi sen havaitseminen ehkä ei ollut kiireiselle kulkijalle helppoa. 
Kysymys on nimittäin runsaan viiden kilometrin mittaisesta kesto- 
päällystetystä tiestä. Välillä Aronkylä (rautatieasema) — Kirkonky
lä oli valtio tienpitäjänä saanut valmiiksi vuonna 1939 tietyön, jon
ka tuloksena kestopäällystetty komea väylä syntyi. Tämänlaatuinen 
tie ei ollut tuohon aikaan tavallinen maaseutuoloissa. Työssä käyte
tyn rakennusmateriaalin mukaan tie tunnetaan edelleenkin raken
nusaikana annetulla nimellä; tie on lyhyesti Topeeka.

Valtuuston puheenjohtajan kunnallishallinnon esittelystä voi
daan havaita, että kunnan menot vuonna 1939 olivat opetustoimes
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sa 66 %, huoltomenoissa 19 % ja terveydenhoidossa 15 % keskinäi
sen suhteen perusteella. Talousarvion loppusumma oli noin 5 milj. 
mk tämän päivän rahanarvon mukaan. Nyt, 45 vuotta myöhemmin, 
edellä mainittujen kolmen toiminta-alueen keskinäinen suhde on 
muuttunut seuraavasti: opetustoimi 44 %, huoltomenot 27 % ja ter
veydenhoito 29 %. Talousarvion loppusumma on kasvanut 26-ker- 
taiseksi vertailukelpoisia lukuja tarkastellen.

Veroäyrin hinta oli itsenäisyyden aikana tarkasteluhetkeen saak
ka vaihdellut 5,50 pennin ja 9,25 pennin rajoissa. Kunnan taloudel
linen asema arvioitiin Leppäsen toimesta vakavaksi. Aseman vahvis
tamiseksi oli kunnanvaltuusto kaikella tarmollaan toiminut.

Puheenjohtaja Leppänen valitteli tyypilliseen kunnallismiehen 
tapaan kansanedustajille kunnan menojen kasvua ja muutamien 
kustannusten kohdistumista juuri Kauhajoen osalle. Eikä ole autta
nut mikään, sanoi Leppänen, vaikka olemme kovasti maaherroissa 
riidelleet.

Tarkasteluajankohdan ja miksei myöhemmänkin kunnallishal
linnon tilaa Kauhajoella kuvaa Leppäsen toteamus: "Emme ole yl- 
västelleet koskaan kunnan laitoksilla ja rakennuksilla, vaikka meil
le on kyllä useasti tuotu malliesimerkkejä muista Etelä-Pohjanmaan 
kunnista, miten siellä ja siellä on niin mahtavat kunnallistalot ynnä 
muut rakennukset. Meidän kunnallismiehet ovat vaan lausuneet, 
ettei kunta, joka on esimerkkinä vaan velanteosta, kelpaa meille 
esimerkiksi.”

Kauhajoen kunnan asukkaiden toimenpiteillä ammattikasva
tuksen kehittämisessä on pitkät perinteet. Talvisodan syttyessä oli 
täällä ollut toiminnassa maamieskoulu ja kotitalousopisto, kumpi
kin yli 20 vuotta, yliopistoon johtava yhteislyseo yli kymmenen vuot
ta ja evankelinen kansanopisto noin 15 vuotta.

Lukuvuonna 1939—40 Kauhajoella oli 29 kansakoulua ja niissä 
67 opettajaa, oppilasmäärä oli 2406. Kunnanlääkäri oli eduskunnan 
käynnin aikaan ollut Kauhajoella jo 39 vuotta, eläinlääkäri 23 vuot
ta, kätilö 44 vuotta, itsenäinen apteekki 37 vuotta ja kunnansairaa
la 38 vuotta.

Vapaaehtoinen valistustyö oli siihen aikaan hyvin merkittävässä 
asemassa. Vanhin raittiusseura oli toiminut yli 30 vuotta, nuoriso
seuroja oli viisi. Urheiluseura Kauhajoen Karhu mainittiin vaaralli
sena kilpailijana monelle pitäjälle. Musiikinharrastus, kuorot, torvi
soittokunta ja orkesteri, antoi henkistä ravintoa ja virkistystä työ
valtaisen, raskaan maatalouselinkeinon harjoittajille.

Leppäsen mukaan edelleen eri piirit olivat harvinaisen tasapuoli
sesti edustettuina kunnanvaltuustossa. Virkamiesten ja palkannaut
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tijain edustajina oli neljä kansakoulunopettajaa ja yhteislyseon reh
tori. Kolmekymmentäviisijäsenisessä valtuustossa oli vielä monia jä 
seniä, jotka oli valittu valtuuston toiminnan alkaessa, siis vuonna 
1918. Puheenjohtajistokin oli ollut sama koko siihenastisen ajan.

Sama yksituumaisuus jatkuu edelleen. Nyt 66-vuotisen toimin
tansa aikana Kauhajoen kunnanvaltuustolla on ollut vain kolme pu
heenjohtajaa. Opettaja Leppäsen pitkän kauden jälkeen oli puheen
johtajana rehtori Arvi Pyhälä. Hänen kymmenisen vuotta kestäneen 
rupeamansa jälkeen maanviljelysneuvos Toivo Saloranta Harjanky
lästä on ollut kunnanvaltuuston johdossa jo 34 vuotta.

Lopuksi tähän sopii hyvin luonnehdinta paikkakuntamme ihmi
sestä. Joh. Leppänen on todennut valtiopäivämiehille tätä aluetta 
ilmentäessään: ”01emme ehkä äkkiä katsoen jöröä luoksepääsemä- 
töntä väkeä. Voin todistaa silti, että tämä väki on rehtiä väkeä, jon
ka kanssa tulee hyvin toimeen.”

HUOMAUTUKSIA JA VIITTEITÄ

1 Perustana edelläolevassa on ollut kansakoulunopettaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Joh. 
Leppäsen puhe, jonka hän piti 11.2.1940 Kauhajoen kotitalouskoululla eduskunnan jättäessä jää
hyväiset Kauhajoelle. Puhe on painamaton. Kopio siitä on mm. Kauhajoen kunnan arkistossa.

2 Mauno Kangasniemi, Sjöbergin aika Ala-Knuuttilassa. Kauhajoen Kotitalousopisto 1920—1970. 
Vaasa 1970, s. 145-149.
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EDUSKUNTAMUISTOT KAUHAJOELLA

Kunnanvaakuna

Laki, joka ensi kertaa teki mahdolliseksi kunnanvaakunan käyt
tämisen myös maalaiskunnassa, annettiin huhtikuussa 1949. Sen 
mukaan kunnanvaltuuston tuli hyväksyä vaakuna. Sisäasiainminis
teriön tuli vahvistaa kunnanvaltuuston päätös.

Kauhajoella ryhdyttiin tässä asiassa heti toimeen. Kunnanval
tuusto asetti edellä mainittuna vuonna toimikunnan hanketta varten. 
Tehtävä olikin odotettua vaikeampi. Vaakunan aikaansaaminen 
kesti neljä vuotta. Asia oli esillä kunnanvaltuustossa viisi kertaa toi
mikunnan asettaminen mukaan luettuna.

Jo alkuvaiheessa kerrotaan sisäasiainministeriön taholta tuodun 
epävirallisesti esiin ajatus, että eduskunnan Kauhajoella olo olisi jol
lain tapaa otettava huomioon vaakunassa.1

Suurimman näkökantojen eron muodosti lopuksi se, oliko vaa
kunassa oltava maatalouteen liittyvä aihe mukana. Tämän ajatuk
sen puoltajat katsoivat, että kunnan asukkaiden huomattavan enem
mistön pääelinkeinon piti olla esillä.

Kunnanvaltuustossa lopuksi hyväksytyksi ja sisäasiainministeri
össä vahvistetuksi tulleessa taiteilija Ahti Hammarin ehdotuksessa 
sen kannattajat korostivat tyylillistä kauneutta ja heraldisten vaati
musten täyttämistä. Se poikkesi riittävästi muiden kuntien vaaku
noista ja kuvasi kunnan vanhaa ja uutta historiaa.

Eduskunnan antamana aiheena Kauhajoen kunnanvaakunassa 
on puhemiehen nuijat. Virallinen vaakunaselitys kuuluu seuraavasti:



Kauhajoen kun
nan vaakunassa 
on ikuistettu edus
kunnan työsken
tely paikkakun
nalla. Taiteilija 
Ahti Hammarin 
suunnitteleman 
vaakunan viralli
nen selitys kuuluu: 
Aaltokorokatkoi- 
sen kilven sinises
sä yläkentässä 
kaksi hopeista p u 
hemiehen nuijaa 
ristikkäin, hopei
sessa alakentässä 
kohti katsova 
musta karhunpää, 
jonka kieli pu
nainen.
Valok. Keijo Jaa
kola.

"Aaltokorokatkoisen kilven sinisessä yläkentässä kaksi hopeista pu- 
hemiehennuijaa ristikkäin, hopeisessa alakentässä kohti katsova 
musta karhunpää, jonka kieli punainen.”2

Vaakunan toinen aihe viittaa pitäjän vanhimpaan historiaan. 
Kauhajoki on aikoinaan kuulunut Isonkyrön suurseurakuntaan. Sen 
sinetissä on ollut kuvattuna karhu. Sen vuoksi monen muunkin poh- 
jalaispitäjän vaakunassa on esillä karhuaihe.

Muistotaulut

Eduskunnan Kauhajoella olosta kertoo kaksi muistotaulua. En
sin paljastettu sijoitettiin istuntosaliin yhteislyseolle. Toisen paikka 
oli kirkossa, jossa valtiopäiväjumalanpalvelukset pidettiin. Edus
kunnan kansliatoimikunnan kokouksessa heinäkuussa 1940 oli esil
lä istuntosalin muistotaulun teettäminen. Pöytäkirjan mukaan toi
mikunta päätti muistoksi siltä ajalta, jona eduskunta viime talvena 
piti istuntonsa Kauhajoen yhteislyseolla, teettää marmorisen muis
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totaulun ripustettavaksi lyseon juhlasalin seinälle. Koulu oli ilmoit
tanut suostuvansa toimenpiteeseen. Lähemmät toimenpiteet ja myös 
muistotaulun tekstin laatiminen jätettiin puhemiehen, eduskunnan 
sihteerin ja notaarin huoleksi.3

Asia hoidettiin varsin nopeasti. Nimittäin 20. syyskuuta 1940 on 
päivätty kutsukirjeet, joilla mm. puhemies Väinö Hakkila ja kahvi
lan lotta Anja Panttila kutsuttiin muistotaulun paljastustilaisuu
teen. Kutsun allekirjoittajina ja näin tilaisuuden järjestäjinä olivat 
yhteislyseon johtokunnan puheenjohtaja A. K. Kaura sekä rehtori 
Arvi Pyhälä.4 Paljastustilaisuus koski kahta muistotaulua. Koulun 
johtokunta oli päättänyt samanaikaisesti hankkia ja paljastaa talvi
sodassa kaatuneiden koulun oppilaiden muistotaulun.

Näiden taulujen paljastustilaisuus pidettiin tiistaina lokakuun 1. 
päivänä 1940. Eduskunnan lähdöstä pois Kauhajoelta oli kulunut 
runsas puoli vuotta. Saman päivän aamuna oli aloitettu syysluku
kauden 1940 koulutyö.

Juhla aloitettiin ajan hengen mukaisesti laulamalla yhteisesti 
isänmaan virsi. Tämän jälkeen eduskunnan I varapuhemies, kan
sanedustaja ja kunnallisneuvos E. M. Tarkkanen Laihialta piti 
eduskunnan puolesta sen lahjoittaman muistotaulun paljastamispu- 
heen. Siinä hän kiitti Kauhajoen yhteislyseota siitä suojasta, minkä 
koulu oli eduskunnalle antanut sodan aikana. Kun taulua peittänyt 
verho poistettiin, paljastui kaunis vaaleasta marmorista tehty taulu. 
Siinä ylimpänä on Suomen vaakuna ja sen alla teksti:

”Suomen eduskunta piti sodan aikana 1. X III1939 —  12. IL 
1940 istuntonsa tässä huoneessa, jossa myös 1939 valtiopäivät 
päätettiin ja vuoden 1940 valtiopäivät avattiin. ”

Paljastuksen jälkeen yhtye, Matti Porkkala ja Matti Porkkala 
nuorempi, Eelis Panula sekä Aatos Rinta-Koski, soitti Sibeliuksen 
Finlandian.

Kaatuneiden oppilaiden muistotaulun paljastuspuheen piti kou
lun johtokunnan puheenjohtaja talousneuvos A. K. Kaura. Taulus
sa on neljän oppilaan nimet: Esko Saario, Alpo Alanen, Yrjö Inki
nen ja Antti-Jussi Halonen.

Tämän taulun paljastuksen jälkeen yhtye soitti Porilaisten mars
sin. Sitten rehtori Arvi Pyhälä kiitti eduskuntaa ja johtokuntaa ar
vokkaista muistotauluista, jotka kertovat koulunuorisolle raskaasta, 
mutta kunniakkaasta ajasta. Juhlatilaisuus päättyi yhteiseen Maam
melauluun.5

Kutsun mukaan paljastustilaisuuden jälkeen osanottajille tarjot
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tiin koulun luonnontiedesalissa kahvit. Sama tila oli toiminut aikai
semmin eduskunnan kahvilana.

Taulut on suunnitellut dipl.arkkitehti Arvo Muroma Helsingistä. 
Hän toimi mm. eduskuntatalon piirustuskonttorissa 1925—31 koko 
rakennusvaiheen ajan sekä suunnitteli myöhemminkin eduskunnal
le mm. adresseja.6 Muistotaulut on valmistanut A. W. Liljeberg Oy 
Helsingistä.

Kansliatoimikunnan pöytäkirjaan 18.10.1940 on merkitty tie
doksi yhteislyseon johtokunnan 7.10.1940 päiväämä kirjelmä, jossa 
johtokunta lausuu kiitoksensa koululle lahjoitetusta muistotaulusta.

Kirjeessä mainitaan, että koulun piirissä muistetaan mielihyvän 
tuntein sitä aikaa, jonka eduskunta on koulutalossa majaillut. Sen
kin vuoksi koulu lupaa säilyttää muistotaulut mieluisimpana aartee
naan. Taulu on nyt nähtävillä entistetyssä istuntosalissa.

SUOMEN EDUSKUNTA 
PITI SODAN AIKANA 
k Xtf. 1030—19. 11. S04O 
ISTUNTONSA TÄSSÄ 
HUONEESSA, JOS S A 
MVOS VUODEN m v  
VA kl! OPÄ! VÄT 'PÄÄ
TETTIIN JA  VUODEN 
1040 VALTIOPÄIVÄT 

•* AVATTIIN

:T |äss§  k irkossa » ide ttiin  
UJ Kauhajoella Suomen kan
salla  raskas»»  aikana ko 
koontuneiden vuodan 1939 
vaitiop ilv iin  topettajaislu- 
malanpalvelus 31. 1. 1940 ie 
vuoden 1940 valtiopglvfl»
alkajalsjumalanpalvelus 1, 2 , 
1940 tasavallan presidentti 
Kyösti Kallion ia  ase iden  
hallituksen J isen te»  l i a n i  
ollessa, ide lilse ss l saarnasi 
kirkkoherra Lennart Hellas ia 
Jilfeim lisess! iumaiuasopln 
to h to r i P aav o  V irkkane».

p&frm&s pafvts«a>,”

Kauhajoen kirkko sai eräiden seura
kuntalaisten aloitteesta taulun valtio-

Eduskunnan toimesta Kauhajoen is- päiväjumalanpalvelusten muistoksi, 
tuntosalin seinälle teetetty muistotaulu Nyt taulu on Kauhajoen kirkkomuseos- 
paljastettiin juhallisesti jo lokakuussa sa.
1940. Valok. Keijo Jaakola. Valok. Keijo Jaakola.
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Kun Kauhajoen puukirkko vuonna 1956 paloi, sieltä pelastet
tiin jonkin verran irtaimistoa, muun muassa kirkossa ollut eduskun
nan toimintaan liittynyt muistotaulu. Nyt taulu on sijoitettu Kauha
joen kirkkomuseoon, entiseen siunauskappeliin.

Kirkon muistotaulu on hieman vaatimattomampi. Siinä on kul
lanvärisissä puukehyksissä pahville painettu teksti:

"Tässä kirkossa pidettiin Kauhajoella Suomen kansalle raskaa
na aikana kokoontuneiden vuoden 1939 valtiopäiväin lopetta- 
jaisjumalanpalvelus 31.1.1940ja vuoden 1940 alkajaisjumalan- 
palvelus1.2.1940 tasavallan presidentti Kyösti Kallion ja useiden 
hallituksen jäsenten läsnä ollessa. Edellisessä saarnasi kirkko
herra Lennart Heljas ja jälkimmäisessä jumaluusopin tohtori 
Paavo Virkkunen. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta 
polveen. ”

Aloitteen kirkon muistotauluun tekivät apteekkari Lauri Palm
roth ja pastori Lauri Heinonen. Esityksen mukaan muistotaulu ker
toisi valtiopäiväjumalanpalvelusten pitämisestä seurakunnan kir
kossa.

Kirkkovaltuusto käsitteli aloitteen 1.2.1943. Se sai kannatusta ja 
tuli hyväksytyksi. Kirkkoneuvosto, jolle yksityiskohtainen toteutus 
jätettiin, hyväksyi lokakuun lopussa 1943 taulun sananmuodon.7

Äänestysmalj akko

Kauhajoen kunnanvaltuustolla on kokoustyöskentelyssä käytös-

Toivo Saloranta on toiminut Kauha
joen kunnanvaltuuston puheenjohta
jana jo vuodesta 1951. Kuvassa Salo
rannan kädessä on eduskunnalta vuon
na 1957 saatu äänestysmalj akko.
Valok. Ilmo Kormi.
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sään lasinen äänestysmaljakko. Se on vuonna 1957 saatu lahjoituk
sena eduskunnalta, kiitollisuuden osoitukseksi kunnalle. Maljakko 
on samanlainen, joita eduskunnalla on valiokuntien huoneissa.

Kauhajoen maljakossa on kaiverrus: "Kauhajoen kunnalle 
Eduskunnalta 1957” . Lisäksi siinä on kaiverrettuna kunnan vaaku
na ja vuosiluvut 1939—1940.

Kunnanvaltuusto on 17.6.1957 pöytäkirjassaan merkinnyt lah
joituksen "kiitollisuudella vastaanotetuksi.”

Maljakon lahjoittamiseen liittyvissä keskusteluissa eduskunnas
sa oli erityisesti mukana silloinen varapuhemies Lennar Heljas, joka 
oli ollut mukana myös Kauhajoella.

Mainittakoon, että eduskunnan äänestysmaljakot ovat arkkiteh
ti J. S. Sirenin suunnittelemat. Lasin käyttö materiaalina perustuu 
siihen käytännön seikkaan, ettei äänestyksen alkaessa tarvita erityis
toimia maljakon tyhjäksi toteamisessa.8

10-vuotisjuhla

Vielä sodan päätyttyäkään ei eduskunnan Kauhajoella olosta 
paljoakaan puhuttu julkisessa sanassa. Vasta 1949, kun tapaukses
ta oli kulunut 10 vuotta, asia otettiin laajemmin esille. Tuolloin mar
ras-joulukuun vaihteessa oli lehdissä artikkeleita, joissa muisteltiin 
tätä ainutlaatuista tapahtumaa.

Kauhajoen kunta päätti viettää 10-vuotismuistoa näkyvällä ta
valla järjestämällä kaksikin tilaisuutta Helsingissä. Juhlimisella lie
nee kyllä ollut taka-ajatuskin. Jo vuosia vireillä ollut suunnitelma 
rautatien rakentamiseksi Kauhajoelta Kankaanpäähän ja sieltä 
edelleen Tampereelle ei ollut ollenkaan edistynyt, ja juhla-ajatuksen 
isä, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Arvi Pyhälä varmaankin näki 
tässä oivan tilaisuuden tavata päättäjiä ja menneiden muistelemisen 
ohessa ohimennen vauhdittaa myös rautatieasiaa. Kuvaavaa tuon 
ajan kunnalliselämälle oli, että koska juhlista aiheutuvia kustannuk
sia ei ollut osattu ottaa mukaan kunnan tulo- ja menoarvioon, juhla 
päätettiin rahoittaa ottamalla sitä varten laina pankista.

Joulukuun 1. päivän aamuna 1949 astui junaan joukko Kauha
joen kunnan johtohenkilöitä, Kauhajoen orkesteri Eelis Panulan 
johdolla sekä kauhajokelaiset pelimannit Eemil Risku, Iisakki Myl
lymäki ja Yrjö Saarikoski suuntanaan Helsinki. Ensimmäinen tilai
suus oli jo päivällä järjestetty kahvimatinea Pohjalaisten osakuntien 
talolla Ostrobotnialla. Sinne oli kutsuttu Eteläpohjalaisen osakun
nan ylioppilaita. Tilaisuus aloitettiin komeasti orkesterin esittämä! -
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lä Vaasan marssilla, minkä jälkeen Arvi Pyhälä esitti Kauhajoen 
kunnan tervehdyksen ja selosti tilaisuuden aihetta. Osakunnan kii
tokset esittivät inspehtori, prof. Yrjö J. E. Alanen ja kuraattori H. 
Haapoja. Vielä puhui kauhajokelaisten ylioppilaiden puolesta Heik
ki Halonen. Puheohjelmien välissä esiintyi orkesteri laulusolistinaan 
Osmo Jokipii, samaten pelimannit esiintyivät.

Varsinainen muistojuhla alkoi Ostrobotnian juhlasalissa klo 19. 
Juhlaan oli kutsuttu ne talvisodan aikaiset edustajat, jotka vielä 1949 
kuuluivat eduskuntaan, kaikki tuolloiset eteläpohjalaiset kansan
edustajat sekä talvisodan aikaiset ministerit ja Kauhajoella työsken
nelleet eduskunnan toimihenkilöt. Lähes kaikki kutsutut olivatkin 
noudattaneet kutsua, joten paikalla oli vähän yli sata henkeä. Päi
vällisen syönnin lomassa käytettiin useita puheenvuoroja ja vuoroin 
kuultiin musiikkia.

Tervehdyspuheessaan Arvi Pyhälä aluksi muisteli kymmenen 
vuoden takaisia tapahtumia, mutta siirtyi pian varsinaiseen asiaan
sa. Hän totesi, ettei ole tultu yksinomaan muistelemaan ja syömään, 
vaan kauhajokelaiset haluavat esittää nykyiselle eduskunnalle myös 
kolme toivomusta. Ensimmäinen niistä on määräraha eduskunnan 
turvallisuuden vuoksi rikottujen tuulimyllyn siipien korjaamiseen, 
toinen tien rakentaminen Kauhajoen asemalta Jalasjärvelle Sahan- 
kylän ja Ikkeläjärven kautta. Sahankylässähän oli juuri tuolloin me-

K A U H A JO EN  KUNNALLA O N  K U N N IA  KUTSUA TEIDÄT 
PÄIVÄLLISELLE, JO K A 'T A Jl jo  TAAN ED U SK U N N A N  KAUHA-, 
JO E L L E 'S IIR T Y M ISE N  1Ö -V U O TISM U ISTÖ K SI OSTROBOT- 

^-TSHAN JUHLASALISSA (T Ö Ö L Ö N K . T O R ST A IN A  JO U L U 
K U U N " ! P:N Ä  1949 KLO 19. '' " V

K A U H A J O E N  K U N T A .

K u n n a n h a llitu k sen  puheen joh ta ja.

K u n n an sih tee ri.

J. ette estynyt, pyydämme siitä ilmoit
tamaan Kauhajoen kunnanhallitukselle 
os. Kauhajoki kk. 25. 11. -49 mennessä.

Eduskunnan Kauhajoella työskentelyn 10-vuotisjuhlaa varten oli teetetty huolel
la myös oma kutsukortti. Kauhajoen kunnan arkisto.
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nossa suurimittainen asutustyö, mutta kylään ei ollut kunnon tietä. 
Kolmas ja tärkein toivomus oli, että kauan suunnitteilla ollut ja ai
koinaan jo luvattukin rautatie Kauhajoelta Kankaanpään kautta 
Tampereelle vihdoinkin rakennettaisiin. Se olisi Pyhälän mukaan 
sopiva ”pysyvä muisto” eduskunnan Kauhajoella viettämästä ajasta.

Puheeseen vastasi Kauhajoen aikainen puhemies Väinö Hakkila. 
Hänkin muisteli Kauhajoen aikaa ja erikoisesti sitä hyvää kohtelua, 
jota eduskunnan jäsenet siellä saivat osakseen. Pyhälän toivomuksis
ta hän totesi, että jos valtion talousarvio vieläkin voitaisiin käsitellä 
yhtä yksimielisesti kuin talvisodan aikana, kauhajokelaisten kaikki 
kolme toivomusta olisi helppo toteuttaa. Nytkin tuulimyllyn korjaa
miseen saadaan varmasti rahat, Jalasjärven tiehenkin todennäköi
sesti, mutta rautatiestä ei voi olla ollenkaan yhtä varma.

Kankaanpääläinen edustaja Joukanen puhui myös rautatien 
puolesta ja toivoi, että Kauhajoen eduskunnan 20-vuotisjuhlaan voi
taisiin jo matkustaa sitä pitkin. Vielä käytti puheenvuoron talviso
dan aikana ministerinä ollut kurikkalainen Juho Koivisto selvitellen 
niitä syistä, joiden vuoksi juuri Kauhajoki valittiin eduskunnan evak- 
kopaikaksi. Kauhajoen orkesteri, pelimannit ja pohjalaisten ylioppi
laiden mieskuoro esittivät musiikkia useaan otteeseen. Pormestari 
Hakkilan ehdotuksesta päätettiin lähettää sähke Kauhajoen itsenäi
syyspäivän juhlaan. Loppusanat lausui Kauhajoen kunnanhallituk
sen puheenjohtaja Aatto Honkaranta.9

Jalasjärven tie saatiin aikanaan, mutta rautatie jäi rakentamatta, 
kuten Hakkila oli epäillytkin. Tuulimylly ansaitseekin oman lukun
sa.

Tuulimyllyn vaiheet

Eräänlainen episodi liittyy tuolloin aivan yhteislyseon vieressä 
sijainneeseen tuulimyllyyn. Tämä vuonna 1838 rakennettu mylly oli 
Kauhajoen museoyhdistyksen toimesta vuonna 1934 siirretty yhteis
lyseon tontille, museolla kun ei tuolloin ollut vielä omaa tonttia. 
Paikka oli nähtävästi valittu siksi, että yhteislyseon rehtori Arvi Py- 
hälä toimi samalla museoyhdistyksen puheenjohtajana. Myllyyn oli 
sijoitettuna yhdistyksen omistamia museoesineitä.

Eduskunta oli ollut Kauhajoella jo lähes kaksi kuukautta, eikä 
kukaan ollut tullut kiinnittäneeksi tuulimyllyyn erityistä huomiota. 
Kävivätpä useat edustajat tutustumassa myllyyn sisällekin, koska 
yhteislyseon vahtimestari Väinö Marttila toimi myös museon hoita
jana. Tammikuun lopulla, kun kävi ilmi, että tasavallan presidentti
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tulee käymään paikkakunnalla, turvatoimia tiukennettiin huomat
tavasti. Tällöin paikkakunnalle ilmatorjuntatoimia johtamaan saa
punut luutnantti Mauri Ranta huomasi heti, että tuulimylly on vi
hollislentäjille erinomainen maamerkki eduskunnan istuntopaikan 
tunnistamisessa.Sen ulkonäkö oli nopeasti saatava vähemmän huo
miota herättäväksi. Nimismies Raunen toimesta myllyn yläosan läpi 
kulkenut siipiä kannattanut paksu puuakseli sahattiinkin poikki, 
jolloin siivet putosivat maahan ja menivät rikki.10

Vielä samana vuonna museoyhdistys päätti hankkia myllyyn uu
det siivet heti kun saadaan siihen tarvittavat varat. Määrärahaa 
anottiin eduskunnalta useammankin kerran, mutta tuloksetta. 
Eduskunnan kansliatoimikunta oli sitä mieltä, että siipien pudotta-

Kauhajoen museon 
tuulimylly, jonka 
siipien särkemi
nen aiheutti p it
källisiä jälkiselvit
telyjä.
Valok. Matti 
Porkkala.
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minen oli yleinen väestönsuojelutoimenpide, eikä sitä tehty pelkäs
tään eduskunnan vuoksi.11 Asiaa ei auttanut sekään, että Kauha
joen nimismies Raune antoi todistuksen, että nimenomaan edus
kunnan turvallisuus oli toimenpiteen syynä. Voimallisesti asia otet
tiin esille Kauhajoen eduskunnan 10-vuotisjuhlassa 1949, mutta to
dellisia tuloksia ei tällöinkään saatu.12

Vasta kun Kauhajoki 15 vuoden väliajan jälkeen taas sai oman 
kansanedustajan, asia alkoi luistaa. Kun Toivo Saloranta 1954 tuli 
kansanedustajaksi, hän ensi töikseen laati kansliatoimikunnalle kir
jeen, jossa totesi mm. että ” . . .  vielä siipiä vailla oleva tuulimylly 
muistuttaa 14 vuotta sitten paikkakunnalla olleesta eduskunnasta” . 
Hän ehdotti 90 000 markan suuruista määrärahaa myllyn korjauk
seen. Eduskunnan taloudenhoitaja Feiring ryhtyi tutkimaan asiaa 
ja tuli siihen tulokseen, ettei myllyä rikottu ollenkaan eduskunnan 
vaan tasavallan presidentin turvallisuuden vuoksi, eikä asia siten ol
lenkaan kuulu eduskunnalle. Tästä huolimatta kansliatoimikunta 
myönsi 50 000 mk tarkoitukseen.

Nyt voitiin lopultakin ryhtyä toimiin tämän tiettävästi ainoan 
Kauhajoella rakennuksille sattuneen ”sotavahingon” korjaamiseksi. 
Näiden vuosien aikana museoyhdistys oli kuitenkin ennättänyt hank
kia oman tontin museorakennuksia varten. Tontti oli muutaman sa
dan metrin päässä yhteislyseosta. Ei katsottu viisaaksi enää korjata 
myllyä yhteislyseon tontille, vaan päätettiin korjauksen yhteydessä 
siirtää se museon omalle tontille. Siirto toteutettiin jo kesällä 1954. 
Nyt tuli kuitenkin eteen vielä odottamaton vaikeus: ei löydetty mis
tään niin paksua puuta kuin siipien akseliksi olisi tarvittu. Mylly oli 
näin edelleen ilman siipiä. Vasta vuonna 1959 onnistuttiin saamaan 
akseliksi sopiva puu, ja tällöin mylly lopultakin sai entisen muotonsa 
lähes 20 vuotta kestäneen siivettömänä olon jälkeen.13
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EDUSKUNNAN TYÖSKENTELYPAIKAT

Ruotsi-Suomessa eduskuntalaitos perustuu herrainpäiviin, joille 
kutsuttiin maallisia ja hengellisiä ylimyksiä. Ne ovat muuttuneet 
valtiopäiviksi 1360—1460 lukujen sisältämän ajanjakson kuluessa, 
kun niille kutsuttiin myös porvariston ja talonpoikien edustajia.

Valtiopäivien toiminta järjestettiin vuonna 1617 annetulla valtio
päiväjärjestyksellä, vuoden 1626 ritarihuonejärjestyksellä ja vuoden 
1634 hallitusmuodolla.

Suomen erotessa Ruotsista oli voimassa vuoden 1772 hallitus
muotoja vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirja. Vuonna 1869 säädet
tiin uusi valtiopäiväjäijestys, joka edellytti eduskunnan koollekut
sua joka viides vuosi. Vuodesta 1882 koollekutsumisaika tuli joka 
kolmas vuosi. Nelijakoinen säätyeduskunta lakkautettiin vuonna 
1906.

Ensimmäisen kerran on valtiopäivät pidetty Suomen valtakun
nan nykyisellä alueella 175 vuotta sitten. Venäjän keisari Aleksan
teri I kutsui Suomen valtiopäivät koolle Porvooseen 22. päivänä 
maaliskuuta 1809. On sanottu, että näistä valtiopäivistä on viralli
sesti alkanut Suomen itsenäisyyden esinäytös. Porvoossa valtiopäi
vät olivat koolla saman vuoden heinäkuun 19. päivään. Silloin ne 
keisarin läsnäollessa hänen toimestaan päätettiin samoin kuin ne oli 
hänen toimestaan avattukin.

Porvoon valtiopäivillä vahvistettiin Suomen liittyminen autono
misena suuriruhtinaskuntana Venäjän keisarikuntaan ns. Suomen 
sodan seurauksena. Sodassa Ruotsi menetti Suomen Venäjälle.

Porvoon ja Kauhajoen valtiopäivien välillä voi nähdä jotain koh
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talon yhteyttä. Porvoon valtiopäivien aikana maassa oli sota. Rauha 
tehtiin vasta syyskuussa 1809. Myös Kauhajoella oli ollut kesällä 
1808 useita taisteluja. Kauhajoen valtiopäivien aikana maassa oli 
myös sota. Rintama sijaitsi silloin siten, että täällä oli riittävä turval
lisuus eduskunnan työtä varten.

Porvoossa valtiopäivät kokoontuivat tuomiokapituliin, entisen 
lukion rakennukseen, sen suureen saliin. Sääty valtiopäivien varsi
nainen työskentely vuosikymmenien mittaan tapahtui kuitenkin 
Helsingissä.

Kun yksikamarinen eduskunta aloitti toimintansa vuonna 1907, 
ei varsinaisesti sen tarpeita varten suunniteltua kokoontumispaik
kaa ollut olemassa. Tosin jo säätyvaltiopäivien aikana oli ollut käy
tettävissä vuonna 1861 valmistunut Ritarihuone, jota alkujaan oli 
ajateltu voitavan käyttää myös aatelittomien säätyjen kokoontumis
paikkana, mutta josta muut säädyt verrattain pian olivat tilanahtau
den vuoksi joutuneet hakeutumaan muualle. Toisena paikkana oli 
aatelittomia säätyjä varten rakennettu, vuonna 1891 käyttöön otettu 
Säätytalo, nykyään Tieteellisten seurain talo. Kummassakaan ra
kennuksessa ei kuitenkaan ollut riittävän suurta kokoussalia uuden 
eduskunnan 200 edustajaa varten.

Eduskunta joutui turvautumaan vuokratiloihin, siihen saakka, 
kunnes sille saataisiin omat tilat. Aluksi eduskunta kokoontui Hel
singin vapaaehtoisen palokunnan talossa nykyisen Keskuskadun 
varrella. Siellä oli kuitenkin niukasti tiloja istuntosalin lisäksi. Sik-

Vapaapalokunnan talo oli yksikamarisen eduskunnan ensimmäinen kokoontu
mispaikka vuosina 1907—1910. Kuva Suomen rakennustaiteen museo.
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si valiokuntien tuli työskennellä Säätytalossa. Palokunnantalon jak
so kesti vuodet 1907—1910.

Toiseen paikkaansa, juuri valmistuneeseen ns. Heimolan taloon, 
Hallituskadun varrelle eduskunta pääsi muuttamaan vuoden 1911 
alussa. Kun taloa rakennettaessa oli voitu ottaa huomioon myös 
eduskunnan tarpeet, olivat olosuhteet jo siedettävämmät kuin Palo- 
kunnantalossa. Kuitenkin kaikkien valiokuntien oli edelleenkin pi
dettävä kokouksensa Säätytalossa. Myös Heimolan vaihe oli ajateltu 
lyhytaikaiseksi, koska uskottiin eduskunnan pian pääsevän muutta
maan omiin tiloihin. Työskentelyjakso Heimolassa venyi kuitenkin 
kahden vuosikymmenen mittaiseksi.

Hanke omien tilojen saamisesta eduskuntaa varten oli pantu vi
reille jo säätyvaltiopäivien aikana v. 1905—06 ylimääräisillä valtio-

Yksikamarisen 
eduskunnan toinen 
työskentelyraken- 
nus Heimola oli 
käytössä vuodesta 
1911 vuoteen 1931. 
Tätä taloa tehtäes
sä voitiin ottaa 
huomioon edus
kunnan sijoittumi
nen sinne. Kuva 
Suomen rakennus
taiteen museo.
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päivillä. Kaksi kertaa eduskunta ehti tehdä tilojen ratkaisemisesta 
päätöksen, joka ei kuitenkaan kummallakaan kerralla johtanut tu
lokseen. Nimittäin vuonna 1908 ja vuonna 1912 tehdyt eri tiloja kos
keneet päätökset raukesivat taloudellisiin seikkoihin.

Maan tultua itsenäiseksi käytiin asiaan uudelleen kiinni. Monien 
vaiheiden jälkeen eduskunta teki 20.3.1925 päätöksen uuden edus
kuntatalon rakentamisesta. Tämä päätös toteutui. Työtä varten ase
tettu rakennustoimikunta kiinnitti johtavaksi arkkitehdiksi arkki
tehti J. S. Sirenin. Rakennustyö pantiin alulle elokuussa 1926. Uusi 
eduskuntatalo luovutettiin eduskunnan käyttöön 1.2.1931 sen vuo
den valtiopäivien alkaessa. Rakennukseen voitiin sijoittaa kaikki 
eduskunnan sekä siihen liittyvien laitosten kuten eduskunnan kirjas
ton sekä oikeusasiamiehen ja valtiontilintarkastajien toimitilat. Täs
sä eduskuntatalossa on suorakaiteen muotoisen pohjan keskuksena 
pyöreä istuntosali. Salissa on paikat edustajille, virkailijoille ja val
tioneuvoston jäsenille. Lehtereillä on diplomaattikunnan, julkisen 
sanan ja yleisön tilat. Eduskuntataloa autettiin vuonna 1978 valmis
tuneen laajennusosan avulla tilanahtaudesta. Tällöin muun muassa

Eduskuntatalossa on pidetty valtiopäivät vuoden 1931 valtiopäivien avajaisista 
lukien, taloa on laajennettu vuonna 1978. Kuva Suomen rakennustaiteen museo. 
Valok. Iffland.
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edustajien työskentelytiloja parannettiin. Nykyaikainen tiedotustoi
minta on myös saanut lisää tilaa.

Talvisodan syttyminen aiheutti eduskunnan kokoontumispaik
kaan kaksikin muutosta. Valtiopäiväjärjestyksen mukaan eduskun
nan on pidettävä istuntonsa valtakunnan pääkaupungissa. Tasaval
lan presidentti (aikaisemmin hallitsija) voi kuitenkin määrätä edus
kunnalle toisen kokoontumispaikan valtiopäiväjärjestyksen mu
kaan, milloin istuntojen pitäminen pääkaupungissa on vihollisen 
maahanhyökkäyksen tai muiden tärkeiden esteiden tähden mahdo
tonta tai eduskunnan turvallisuudelle vaarallista. Tällainen mää
räys julistetaan siinä järjestyksessä kuin lakien ja asetusten julkai
semista on säädetty, siis presidentti allekirjoittaa ja pääministeri 
varmentaa asetuskokoelmassa julkaistavan päätöksen.

Vallilan työväentalossa eduskunta piti yhtenä iltana kaksi istuntoa talvisodan 
syttymisen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Täällä päätettiin siirtymisestä 
Kauhajoelle. Kuva Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelmat.
Valok. E. Heinonen.
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Talvisodan puhkeamispäivänä 30.11.1939 illalla Vallilan työ
väentalossa pidettyjen kahden täysistunnon jälkeen eduskunta siirtyi 
Helsingistä Kauhajoelle.

Valtiopäivien pitäminen Kauhajoella perustui tasavallan presi
dentti Kyösti Kallion 2.12.1939 antamaan määräykseen. Sen mu
kaan eduskunta saa kokoontua Kauhajoella tai toisella tilanteen 
vaatimalla sopivalla paikkakunnalla Vaasan läänissä. Määräystä ei 
kuitenkaan turvallisuussyistä julkaistu asetuskokoelmassa.

Yhteenvetona yksikamarisen eduskunnan ajalta käy ilmi, että 
eduskunta on kokoontunut kahdella paikkakunnalla: pääkaupun
gissa Helsingissä ja Kauhajoella. Kokoontumistiloja on ollut kaik
kiaan viisi: palokunnantalo, Heimola, eduskuntatalo, Vallilan työ
väentalo yhtenä päivänä sekä Kauhajoen yhteislyseo (nykyään Kir
konkylän ala-asteen koulu). Näistä työskentelytiloista eduskunta
talon lisäksi on jäljellä enää vain Kauhajoen istuntosali. Muut ra
kennukset on purettu.

Kauhajoen Kirkonkylään Karjalan kannakselta tuotu raivolalainen huvila antoi 
Kauhajoen yhteislyseon nimissä eduskunnalle työskentelytilat joulukuun alusta 
1939 aina helmikuun puoliväliin 1940. Kauhajoen koululaitoksen kuvakokoelmat. 
Valok. Väinö Marttila.
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ISTUNTOSALIN ENTISTÄMISTYÖ

Eduskuntatalona Kauhajoella toimineen yhteislyseon koulura
kennuksen historia on mielenkiintoinen. Kun vuonna 1929 koulun 
sijoittamisesta Kirkonkylän ja Aronkylän (asemanseudun) välisen 
mittelön jälkeen oli saatu päätös Kirkonkylän puolesta, tuli maan- 
mittaustoimituksessa koulun tontin nimeksi Riitamäki. Se kuulem
ma hyvin kuvasi tämän rakennushankkeen myrskyisää alkua. Sano
taan, että nimi on enne. Niin ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole ol
lut, ei koulutyön eikä missään tapauksessa koululla työskennelleen 
eduskunnan kannalta katsottuna.

Alkuperäisen päätöksen mukaan koulu piti rakentaa kivestä, 
sementtitiilestä. Ajankohdan taloudellinen tilanne pakotti tarkista
maan asiaa. Lokakuun 4. päivänä 1929 koulun johtokunta ja raken
nustoimikunta totesivat, ettei tiilirakennusta saada asetetussa mää
räajassa aikaan. Tässä kokouksessa tehtiin ehdotus, että tyydyttäi
siin puurakennukseen. Rakennustoimikunnan jäsen maanviljelijä 
Leander Soini lähetettiin Karjalan kannakselle tiedustelemaan olisi
ko sopivia hirsihuviloita saatavissa. Tiedustelumatka toi myönteisen 
tuloksen, erihintaisia rakennuksia oli kyllä tarjolla. Varsin nopeas
ti, joulukuussa 1929 johtokunta osti Raivolasta 42-huoneisen hirsi
rakennuksen koulutalon raaka-aineeksi. Näin Kauhajoen Yhteisly
seo sai pysyvän tyyssijan, ja samalla syntyi eduskunnan tuleva tila
päinen työskentelypaikka. Herää kysymys, miksi puutavara piti 
hankkia juuri Kannakselta hankalan rautatiematkan takaa paikka
kunnalle, jossa ei omasta metsävarannosta pitänyt olla puutetta. 
Ehkä yhden vastauksen saa hinnasta. Kauppasumma 60 000 silloi
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ta markkaa vastaa vuoden 1982 rahana 68 400 markkaa.
Syyskuun 3. päivänä 1930 koulu aloitti kolmannen lukuvuoten- 

sa uudessa rakennuksessaan. Raivolalaisia hirsiä riitti hyvin, koulu
rakennus on 27 metriä pitkä ja 19 metriä leveä. Silloin se sisälsi kah
deksan luokkahuonetta, voimistelu-juhlasalin, hallinto- ja kokoel
matilat sekä vahtimestarin asunnon. Kaksikerroksinen kiinteistö on 
tilavuudeltaan 4 500 m3. Tämä rakennus on Kauhajoen eduskunta
talo.

Tänään Riitamäellä oleva koulukiinteistö on huomattavasti laa
jentunut eduskunnan käynnin aikaisesta. Vuonna 1957 valmistui 
toinen rakennusvaihe. Se käsittää 9 200 m3, johon sisältyy viisi luok
kaa, juhla-voimistelusali sekä viisi erikoisluokkaa. Kolmas raken
nusvaihe toteutui vuonna 1962. Tämän lisäosan tilavuus on 8 400 m3. 
Siinä on kymmenen luokkaa, lukusali ja vahtimestarin asunto. Myö
hemmät rakennusvaiheet voitiin jo toteuttaa kivestä.1

Opetustoimen valtakunnallinen kehitys johti Kauhajoella uuteen 
tilanteeseen sillä tavoin, että yhteislyseon kiinteistössä toimii nyt Kir
konkylän ala-aste. Muutos tapahtui vuonna 1979, jolloin lukio ja 
ala-aste vaihtoivat työskentelytilojaan.

Kauhajoen Kirkonkylän ala-asteen koulu toimii tässä kiinteistössä. Alunperin yh 
teislyseon tarpeisiin rakennettu ensimmäinen vaihe käsittää vasemmalla olevan 
puurakennuksen, joka eduskunnan aikaan oli ollut kymmenen vuotta käytössä. 
Valok. Keijo Jaakola.

107



Edellä olevan vuoksi eduskuntasalissa kävijä voi kokea kauhajo
kelaisen pienen opiskelunsa alussa olevan lapsen päivästä välähdyk
sen vaikkapa näin: "Oven takana luokassa opettaja Terttu Ala- 
Harja soittaa vanhaa harmonia ja lapset laulavat helisevän kirkkaas
ti Paimenen syyslaulua. Vanhan puisen koulutalon jokainen sopuk
ka täyttyy väärentämättömistä lasten äänistä: Lehti puusta varisee- 
pi/ päivä yötä pakenee/. Lintu pieni syksyn tiellä/ kesämailleen 
rientelee/. Minä pieni paimentyttö/, lentohon en pääsekään/, Tän
ne tänne jäädä täytyy/, syksyhyn ja ikävään/.”2

Eduskunnan istuntosalina käytetyn tilan entistämisajatuksen 
esilletulo on tapahtunut Kauhajoen kunnanhallituksen kokouksessa 
1.10.1979. Ala-asteen muuton johdosta tehdystä perusparannus
työstä keskusteltaessa silloinen kunnanvaltuuston I varapuheenjoh
taja Antti Mäkinen tiedusteli, voidaanko koulurakennuksen vanha 
voimistelusali säilyttää siten, että sitä vastaisuudessakin voidaan esi
tellä vieraille entisenä eduskunnan istuntopaikkana. Kunnanhalli
tus hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti ajatuksen valtiopäi- 
väsalin säilyttämisestä.3 Lokakuussa 1980 kunnanhallitus asetti työ
ryhmän asiaa koskevan aineiston keräämiseksi. Samalla toimikunta 
selvitti entistämismahdollisuuksia koulun kannalta. Työryhmässä 
olivat jäseninä koulun rehtori Martti Yli-Koski, lehtori Keijo Jaako
la ja lehtori Kauko Ovaska. Vielä kunnanhallitus asetti kunnan puo
lesta yhteyshenkilöksi kunnanvaltuuston puheenjohtajan, maanvil
jelysneuvos Toivo Salorannan. Tässä vaiheessa päätettiin myös ottaa 
yhteys eduskunnan kansliatoimikuntaan. Sille selostettiin kunnan 
suunnitelmia ja tiedusteltiin, onko eduskunnalla mahdollisuutta 
osallistua entistämisen kustannuksiin.4

Kunnanhallitus esitti 11.1.1982 täsmällisesti eduskunnan kans- 
liatoimikunnalle istuntosalin entistettäväksi. Kunnan puolesta eh
dotettiin, että sali ja siihen liittyvä pieni huonetila entistettäisiin 
130 000 markan kustannusarvion perusteella. Kunta sitoutui siihen, 
että paikakkunnalla vastataan tilojen käyttökustannuksista entistä
misen jälkeen. Esillä oli myös korvaavan tilan saaminen koulua var
ten.5

Kansliatoimikunta pyysi aloitteesta museoviraston lausunnon. 
Museoviraston mielipiteen mukaan sali olisi palautettava talvisodan 
aikaiseen asuunsa. Istuntosalina toiminut voimistelusali oli viraston 
mielestä kulttuurihistoriallisesti merkittävä huonetila. Se oli edus
kunnan historian erään poikkeuksellisen vaiheen muistomerkki. Sa
lin arvoa korosti museoviraston mielestä erityisesti se, että eduskun
nan historialliset varsinaiset istuntosalit Helsingissä: palokunnanta
loja Heimola oli jo hävitetty.
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Puhemies Johannes Virolainen tutustui entistettäväksi ehdotettuun saliin tammi
kuussa 1982. Kansliatoimikunta teki Virolaisen johdolla entistämispäätöksen. 
Salia esittelemässä valtuuston puheenjohtaja Toivo Saloranta keskellä ja oikealla 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Jussi Sillanpää.
Valok. Hannu Honkaranta.

Salin asianmukainen entistäminen oli museoviraston mielestä 
teknisesti mahdollista. Työtä helpottivat käytettävissä olevat valoku
vat sekä salin nykyiset rakennusosat. Pääosa irtaimistosta on kadon
nut, mutta säilyneiden kalusteiden avulla sisustus voitiin viraston 
mukaan rakentaa alkuperäisen kaltaiseksi. Lausunnossaan museo
virasto korosti, että entistäminen oli suoritettava erittäin huolellises
ti ja sen oli perustuttava tarkkoihin tutkimuksiin.

Puhemies Johannes Virolainen tutustui entiseen istuntosaliin 
3.1.1982. Tällöin hänelle esiteltiin yksityiskohtaisesti kunnan aloite.

Eduskunnan kansliatoimikunta ratkaisi asian myönteisesti 12.10. 
1982. Toimikunta myönsi Kauhajoen kunnalle 130 000 markan 
määrärahan eduskunnan istuntosalina talvisodan aikana käytetyn 
Kauhajoen yhteislyseon voimistelusalin entistämiseen museoviraston 
valvonnassa eduskunnan talvisodan aikaiseksi istuntosaliksi. Kans
liatoimikunnan määräämäksi yhteyshenkilöksi tuli eduskunnan
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sisustus- ja taideasiain sihteeri Liisa-Maria Hakala.6
Kunnanhallituksen 31.1.1983 asettamaan entistämistoimikun- 

taan nimettiin seuraavat jäsenet: lehtori Keijo Jaakola, rehtori Jor
ma Kiviluoma, tehtaanjohtaja Antti Mäkinen, maanviljelysneuvos 
Toivo Saloranta, kunnansihteeri Heikki Taimi ja urakoitsija Eino 
Vallin. Puheenjohtajaksi määrättiin Toivo Saloranta ja varapuheen
johtajaksi Antti Mäkinen. Sihteerinä toimi Heikki Taimi.

Salin entistämistyö aloitettiin 31.1.1983 parin työntekijän voi
min. Työtä johti kunnan työpäällikkö Timo Luukko. Kansliatoimi
kunnan päätöksen mukaisesti työ suoritettiin museoviraston valvon
nassa. Viraston edustajana arkkitehti Panu Kaila tarkasti tilat 6.1. 
1983 työohjeita varten. Varsinaisiin työvaiheisiin saatiin myös mu
seoviraston eri asiantuntijain opastusta. Mainittakoon, että kunnal
la oli omaa entistämisen taitavaa ammattiväkeä, koska muutamaa 
vuotta ennemmin oli museoviraston ohjaamana korjattu Hämes-Ha- 
vusen talonpoikaiskiinteistö.

Arkkitehti Kaila totesi ohjeissaan muun muassa seuraavaa:
”Entistämisen tavoitteena on voimistelusalin palauttaminen 

mahdollisimman tarkoin siihen asuun, joka sillä oli 1939 eduskun
nan tilapäisenä istuntosalina toimiessaan. Tarkastuksessa todettiin, 
että suurin osa tuonaikaisista rakenteista ja päällysteistä on edel
leenkin olemassa. Voimistelusali on kuin museoesine, jonka materi
aalien aitous ja siis myös historiallinen arvo on erittäin hyvin säilynyt.

Näin olleen tavoitteena ei ole ainoastaan ulkoasun palauttami
nen, vaan itse autenttisen materiaalin säilyttäminen. On varottava 
tekemästä liian paljon. Korjaustyöt tulevat yksityiskohdissa vaati
vammiksi, mutta kokonaisuutena halvemmiksi kuin siinä tapauk
sessa, että pintoja jouduttaisiin laajasti rekonstruoimaan eli raken
tamaan uudelleen vanhan mallin mukaan.

40 vuoden käyttö on jättänyt jälkensä huoneen pintoihin. Ilmei
siä vaurioita on korjattava varovasti paikaten, mutta pintojen yli- 
maalaamista tms. laaja-alaista siistimistä olisi mieluiten vältettävä. 
Kymmenkunta vuotta käytössä ollut yhteislyseon voimistelusali tuli 
eduskunnan kokoushuoneeksi niin yhtäkkiä, ettei mitään kunnos
tuksia ehditty silloin tehdä. Entistetty sali ei siis saisi näyttää liian 
siloiselta ja siistiltä, juuri uunituoreen remontin jäljiltä olevalta. Pi
kemminkin on luonnollista ja tunnelman kannalta parempaa, että 
sali on jo vanhentunut ja kulunut edelleen talvisodan päivistä.”7

Koska entistämiseen ryhdyttäessä eduskunnan Kauhajoella olos
ta oli kulunut hieman yli 40 vuotta, ei alkuperäisiä kalusteita ollut 
kovin paljon jäljellä. Museoviraston, Etelä-Pohjanmaan Maakunta
museon ja Kauhajoen koululaitoksen myötävaikutuksella istuntosa-
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Iin kalustus saatiin kuitenkin hyvään kuntoon. Mainittakoon, että 
salin alkuperäisten valaisimien mukaiset valaisimet löytyivät Uuden
maan piirirakennustoimiston varastosta. Erittäin hyvän piirroksen 
ja valokuvan perusteella kunnan rakennustoimisto teetti puhujan 
korokkeen sekä puhemiehen ja virkailijain pöytien korokkeen. Is
tuntosalin tuolit löytyivät etsinnän jälkeen Vimpelistä. Sikäläinen 
nuorisoseura ja urheiluseura olivat valmiit luopumaan näistä kaikis
ta esineistä eduskuntasalin entisöimisen hyväksi.

Mielenkiintoinen on vaalilippujen keräämiseen käytetyn keksi- 
laatikon löytyminen. Kauhajoella eläneen ja eräissä lehdissäkin ker
rotun tarinan mukaan täällä eduskunnassa äänestettäessä äänestys- 
maljana oli Hangon keksitehtaan tuotteiden säilytyslaatikko. Tämä 
tarina kerrottiin myös eduskunnan yhdyshenkilölle, apulaissihteeri 
Liisa-Maria Hakalalle. Hänen kauttaan selvisi, että eduskuntatalos
sa Helsingissä on peltinen keksilaatikko. Kukaan siellä ei oikein 
tiennyt, mitä varten laatikko oli olemassa ja miksi sitä säilytettiin.

Entinen kansanedustaja Uuno Raatikainen vasemmalla ja eduskunnan pikakir
joittajana toiminut Osmo Peltonen oikealla muistelevat eduskuntatalossa marras
kuussa 1983 eduskunnan Kauhajoella oloaikaa Jussi Kleemolan haastattelemana. 
Kuva eduskunnan arkisto.
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Nyt äänestysmalja on eduskuntamuseossa Kauhajoella, sille alku- 
jäänkin kuuluneella paikalla.

Istuntosalin yhteydessä on pienehkö huonetila. Tähän kerätään 
eduskunnan toimintaa kuvaavaa aineistoa. Mukana on edellä mai
nitut haastattelut, lisäksi on valokuvia, kirjallisuutta jne. Näyttely 
kertoo eduskunnasta yleensä ja erityisesti kyseisestä ajankohdasta. 
Entistettyyn saliin tutustujille järjestetään myös mahdollisuus nähdä 
eduskuntaa ja kuulla siitä diaohjelman avulla. Etelä-Pohjanmaan 
Maakuntamuseon johtaja Marja-Liisa Haveri on vastannut näytte
lyn suunnittelusta ja valvonut sen toteutuksen.

Entistämistyön alkaessa tuli esille ajatus haastatella henkilöitä, 
joilla olisi joitain tähän aiheeseen liittyvää tietoa. Hanke toteutui 
myös tältä tärkeältä osalta. Haastattelut saatiin eräiltä silloisilta 
kansanedustajilta, monilta paikkakuntalaisilta ja myös muilta hen
kilöiltä, joilla oli mielenkiintoista kerrottavaa. Luettelo haastatel
luista henkilöistä ja heidän aiheistaan sekä tehtävistään eduskun
taan liittyen on kirjan lähdeluettelossa. Yleisradion Vaasan toimin
takeskus luovutti haastattelijan käyttöön nauhurin nauhoineen. 
Kertynyt haastatteluaineisto on kokonaan myös Yleisradion hallussa 
ja siellä arkistoituna. Haastattelut kirjoitettiin puhtaaksi. Tekstit 
säilytetään istuntosalimuseossa, jossa ne ovat myös kävijäin luetta
vissa. Haastattelut suoritti rehtori Jussi Kleemola.

Entistämistyössä on ollut suurena apuna maisteri Keijo Jaakolan 
perusteellinen asiantuntemus. Eduskunnan Kauhajoen vaihe on yksi 
aihepiiri, josta Jaakola on tallentanut tietoja kahden vuosikymme
nen ajan. Monen asian selvittäminen olikin helppoa Jaakolan hallus
sa olleiden lähteiden avulla.

Edellä olevan lisäksi todetaan kirjoittajien olleen yhteydessä use
aan henkilöön erityisesti Kauhajoella mutta myös muualla. Heillä on 
ollut kosketus eduskuntaan työnsä tai ajankohdan johdosta määrä
tyn velvollisuuden taikka vapaaehtoisuuden perusteella.

Suunnitelman mukaan entistetty eduskunnan Kauhajoen istun
tosali otetaan museokäyttöön juhlatilaisuudessa joulukuun alussa 
1984. Silloin tulee kuluneeksi tasan 45 vuotta eduskunnan tulosta 
Kauhajoelle.
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KAUHAJOEN EDUSKUNNAN JÄSENET

Luettelossa on mainittu ne henkilöt, jotka olivat eduskunnan jä 
seninä eduskunnan toimiessa Kauhajoella. Edustajista on mainittu 
seuraavat tiedot:

1 Nimi
2 Ammatti vuonna 1939
3 Kotipaikka vuonna 1939
4 Syntymäpaikka ja-aika
5 Mahdollinen kuolinpaikka ja-aika
6 Puolue, jota asianomainen edusti vuoden 1939 valtiopäivillä
7 Vuosi, jolloin asianomainen tuli ensimmäisen kerran eduskunnan 

jäseneksi
8 Vaalipiiri, josta asianomainen tuli valituksi eduskuntaan v. 1939 

vaaleissa

Aarniokoski, Paavo Paatrikki, maanviljelijä, Kankaanpää, s. Kankaanpäässä 
5.4.1893, k. Kankaanpäässä 17.2.1961. Sos.dem. 1933 Turun 1. pohj.

Aattela, Hugo Emil, toimitsija, Tampere, s. Hollolassa 13.7.1897, k. Lahdessa
7.12.1959. Sos.dem. 1929. Hämeen 1. pohj.

Ampuja, Mikko, viilaaja, Helsingin pitäjä, s. Viipurin mlk:ssa 25.10.1882, k. 
Moskovassa 15.9.1947. Sos.dem. 1919. Uudenmaan 1.

Andersson, Kauko Kalevi, sähkötyömies, Kymi. s. Valkealassa 1.1.1913, k. Kuu
sankoskella 21.4.1979. Sos.dem. 1939. Viipurini, länt.
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Andersson, Sven Gunnar, liittosihteeri, Helsinki, s. Porvoossa 18.2.1896, k. Hel
singissä 1.1.1956. Sos.dem. 1933 Uudenmaani.

Annala, Vilho, fil.toht. Helsinki, s. Lapualla 17.1.1888, k. Helsingissä 28.7.1960. 
IKL 1933 Viipurin 1. länt.

Arhama, Kusti Gerhard, pienvilj. Sotkamo, s. Sotkamossa 15.4.1885, k. Sotka
mossa 20.5.1957. Maalaisi. 1917 Ouluni.

Asikainen, Albin, maanvilj. Mikkelin mlk. s. Mikkelin mlk:ssa 24.3.1873, k. 
Mikkelissä 15.11.1948. Maalaisi. 1929 Mikkelin 1.

Bonsdorff, Elsa Rosina, seminaarinjoht. Porvoon mlk. s. Turussa 10.11.1883, k. 
Helsingissä4.8.1973. Ruots. 1936Uudenmaani.

von Born, Ernst Viktor Lorentz, varatuomari, Pernaja, s. Pernajassa 24.8.1885, k. 
Loviisassa7.7.1956. Ruots. 1919Uudenm aani. Sisäasiainministeri.

Brander, Akseli Vilhelm, agronomi, Kitee. s. Kiteellä 18.4.1876, k. Kiteellä 
3.10.1958, Maalaisi. 1933 Kuopioni, itäinen.

Bryggari, Tuomas, kivityömies, Helsinki, s. Jääskessä 8.12.1881, k. Helsingissä
31.10.1964. Sos.dem. 1922 V aasani, itäinen.

Cajander, Aimo Kaarlo, pääjohtaja, Helsinki, s. Uudessakaupungissa 4.4.1879, 
k. Helsingissä 21.1.1943. Edistysp. 1929 Uudenmaan 1.

Eerola, Johan Albert, kunnallisneuvos, Tuulos, s. Tuuloksessa 28.4.1874, k. Tuu
loksessa 3.10.1950. Kokoomus 1924 Hämeen 1. etel.

Erich, Mikko Wilhelm, fil.toht. Helsinki, s. Turussa 6.12.1888, k. Vihdissä 28.12. 
1948. Sos.dem. 1919 Turun 1. etel.

Eskola, Valfrid, asutusneuvoja, Jämsä. s. Hauholla 9.2.1889, k. Jämsässä 4.11. 
1961. Sos.dem. 1922Hämeeni, pohj.

Estlander, Ernst Henrik, professori, Helsinki, s. Helsingissä 18.9.1870, k. Hel
singissä 5.2.1949. Ruots. 1907 Vaasani, etel.

Fagerholm, Karl-August, päätoimittaja, Helsinki, s. Siuntiossa 31.12.1901, k. 
Helsingissä22.5.1984. Sos.dem. 1930 V aasani, pohj. Sosiaaliministeri.

Frietsch, Carl Olof, mainospäällikkö, fil.toht. Helsinki, s. Prahassa 24.3.1901, 
k. Italiassa 19.8.1973. Ruots. 1936 Uudenmaan 1.

Furuhjelm, Elis Ragnar, professori, Helsinki, s. Oulussa 12.10.1879, k. Helsin
gissä 15.11.1944. Ruots. 1917 Uudenmaan 1.

Hackzell, Antti Verner, toimitusjoht. Helsinki, s. Mikkelissä 20.9.1881, k. Hel
singissä 14.1.1946. Kokoomus 1939 Viipurin 1. länt.
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Haga, Edvard, maanvilj. Vöyri. s. Vöyrillä 19.10.1893, k. Vaasassa 21.1.1968. 
Ruots. 1929 Vaasan 1. pohj.

Hakala, Kalle, sanomalehdentoim., Mikkeli, s. Lempäälässä 18.3.1880, k. Mik
kelissä 16.5.1947. Sos.dem. 1911 Mikkelin 1.

Hakkila, Väinö Pietari, pormestari, Tampere, s. Lempäälässä 29.6.1882, k. Ori
vedellä 18.7.1958. Sos.dem. 1919 Hämeen 1. pohj. Eduskunnan puhemies.

Halonen, Antti, maanvilj. Jaakkima, s. Jaakkimassa 14.6.1885, k. Viipurissa 
5.7.1942. Maalaisi. 1930 Viipurin 1. itäinen.

Halonen, Toivo Juhana, pienvilj., Sääminki. s. Säämingissä 7.7.1893. Sos.dem. 
1922 Mikkelin 1.

Hannula, Mandi, kunnallisneuvos, Helsinki, s. Huittisissa 25.3.1880, k. Helsin
gissä 9.1.1952. Edistysp. 1919 Uudenmaan 1.

Hannula, Uuno Yrjö, fil.maist. Kemi. s. Alatorniolla 22.10.1891, k. Kemissä
26.7.1963. Maalaisi. 1927 Lapin 1. Opetusministeri.

Havas, Väinö Rafael, kirkkoherra, Kivijärvi, s. Lempäälässä 15.8.1898, k. Kivi
järvellä 21.8.1941. Kokoomus 1939 Vaasani, it.

Heikkilä, Matti Ilmari, maanvilj. Pälkäne, s. Pälkäneellä 16.1.1890, k. Pälkä
neellä 23.5.1965. Kokoomus 1939 Hämeeni, pohj.

Heikkinen, Petter Vilhelm, maanvilj., Muuruvesi. s. Nilsiässä 24.4.1883, k. Hel
singissä 4.2.1959. Maalaisi. 1919 Kuopioni, länt. Maatalousministeri.

Heiniä, Sulo Aukusti, insinööri, Tampere, s. Tampereella 7.1.1888, k. Tampe
reella 10.2.1956. Edistysp. 1933 Hämeeni, pohj.

Helenelund, Gustaf Edvard, maanvilj. Sulva. s. Sulvalla 6.6.1885, k. Sulvalla 
13.3.1976. Ruots. 1919 Vaasan 1. etel.

Heljas, Lennart Albert, kirkkoherra, Kuopion mlk. s. Viipurissa 13.5.1896, k. 
Kuopiossa9.3.1972. Maalaisi. 1939 Kuopioni, länt.

Hiilelä, Amanda Katariina, taloudenhoit. Tampere, s. Lempäälässä 23.10.1891, 
k. Tampereella 4.4.1977. Sos.dem. 1930 Hämeen 1. pohj.

Hilden, Uno Alarik, agronomi, Inkoo. s. Inkoossa 4.4.1890, k. Inkoossa 2.2.1951. 
Ruots. 1930 Uudenmaani.

Hiltunen, Onni Alfred, toimistonhoit. Varkaus, s. Jyväskylässä 26.11.1895, k. 
Varkaudessa8.6.1971. Sos.dem. 1930 Kuopioni, länt.

Hirvensalo, Lars Olof, maanvilj.neuvos, Iisalmen mlk. s. Iisalmessa 29.7.1882, k. 
Iisalm enm lk:ssa9.7.1956. Maalaisi. 1922 Kuopioni, länt.
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Holmberg, Einar Anders, toimittaja, Turku. s. Turussa 7.4.1878, k. Turussa
12.12.1959. Ruots. 1939 Turun 1. etel.

Honka, Aarne Uno Johannes, lehtori, Turku. s. Kuusistossa 1.4.1889, k. Turus
sa 7.9.1975. Kokoomus 1933 Turun 1. etel.

Horelli, Toivo Johannes, varatuomari, Jyväskylä, s. Kokemäellä 11.10.1888, k. 
Tampereella 28.6.1975. Kokoomus 1933 Hämeen 1. pohj.

Huittinen, Kaapro, maanvilj., Kurkijoki, s. Kurkijoella 1.7.1893, k. Helsingissä 
19.1.1967. Maalaisi. 1929 Viipurin 1. itäinen.

Huotari, Anni Maria, rouva, Helsinki, s. Viipurissa 13.6.1874, k. Helsingissä 
15.4.1943. Sos.dem. 1907Uudenmaani.

Hurtta, Alvar Hjalmar Mikael, pormestari, Kuopio, s. Tampereella 3.12.1896. 
Kokoomus 1939 Kuopion 1. länt.

Hämäläinen, Alex, työmies, Mikkeli, s. Mikkelin mikissä 20.7.1894, k. Savonlin
nassa 28.8.1943. Sos.dem. 1930 Mikkelin 1.

Hästbacka, Johan Emil, talousneuvos, Teerijärvi, s. Teerijärvellä 30.6.1872, k. 
Teerijärvellä 17.1.1951. Ruots. 1917 Vaasani, pohj.

Ikola, Jaakko Oskari, päätoimittaja, Vaasa. s. Alahärmässä 14.8.1887, k. Vaa
sassa 10.3.1951. Kokoomus 1927 Vaasan 1. etel.

Inkinen, Aapo, kunnallislautak. esimies, Kuolemajärvi. s. Kuolemajärvellä 24.9. 
1898, k. Helsingissä23.1.1960. Maalaisi. 1939 Viipurini, länt.

Jern, Johan Levi, maanvilj. Mustasaari, s. Mustasaaressa 22.9. 1893, k. Vaasassa 
22.5.1973. Ruots. 1922 Vaasani, etel.

Johansson, Hugo Valdemar, fil.maist. Finström. s. Värdössä 28.3.1900. Ruots. 
1939 Turun 1. etel.

Jokinen, Kalle Nikolai, työmies, Perniö, s. Loimaalla 26.12.1900, k. Salossa
17.12.1965. Sos.dem. 1936 Turun 1. etel.

Joukanen, Kalle Gaabriel, maanvilj., Kankaanpää, s. Kankaanpäässä 9.3.1892, 
k. Kankaanpäässä 6.8.1970. Maalaisi. 1930 Turun 1. pohj.

Junes, Antti, kunnallisneuvos, Alatornio. s. Alatorniolla 6.7.1874, k. Alatorniol- 
la 29.7.1963. Maalaisi. 1910 Lapin 1.

Juutilainen, Jere, maalari, Lappeenranta, s. Suonenjoella 26.6.1889, k. Lappeen
rannassa 7.11.1949. Sos.dem. 1936 Viipurin 1. länt.

Kaijalainen, Lauri Vihtori, toimittaja, Rovaniemi, s. Laukaassa 21.3.1900, k Ro
vaniemellä 5.9.1965. Maalaisi. 1930 Lapin 1.
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Rajala, Olavi Ilmari, tilientarkkaaja, Tampere, s. Tampereella 29.7.1905, k. 
Gran Canarialla 24.3.1967. Sos.dem. 1939 Hämeen 1. pohj.

Rallia, Rauno Gustaf Ilmari, päätoim., Helsinki, s. Helsingissä 28.6.1901, k. 
Helsingissä 10.10.1948. IKL 1939 Uudenmaan 1.

Rallio, Raiku, rovasti, Lappeenranta, s. Pyhämaassa 14.2.1890, k. Helsingissä 
21.9.1971. Kokoomus 1939 Viipurin 1. länt.

Ralliokoski, Viljami, maanvilj. Haisua, s. Halsualla 15.5.1894, k. Kokkolassa 
20.1.1978. Maalaisi. 1922 Vaasani, pohj. Eduskunnan 1. varapuhemies.

Rares. Raarlo Reetrikki, lääninrovasti, Lapua. s. Nakkilassa 14.12.1873, k. La
pualla 23.3.1942. IKL 1907 Turun 1. pohj.

Rarjalainen, Eetu, varastonhoit. Kajaani, s. Juuassa 27.9.1895, k. Kajaanissa
4.5.1965. Sos.dem. 1936Ouluni.

Rarvetti, Frans Einari, agronomi, Naantalin mlk. s. Naantalin mlk:ssa 16.4.1897, 
k. Naantalissa 20.11.1979. Maalaisi. 1933 Turun 1. etel.

Rekkonen, Urho Raleva, lakit.toht. Helsinki, s. Pielavedellä 3.9.1900. Maalaisi. 
1936 Viipurin 1. länt.

Rekäläinen, Olli Heikki, kirvesmies, Kemi. s. Kaavilla 30.10.1883, k. Kemissä
2.8.1948. Sos.dem. 1938 Lapin 1.

Remppi, Antti, maanvilj. Viipurin mlk. s. Antreassa 9.7.1893, k. Nurmijärvellä 
2.10.1974. Maalaisi. 1927 Viipurin 1. länt.

Retonen, Arvo Mikael, päätoim. Turku. s. Uudessakaupungissa 19.11.1888, k. 
Turussa 27.5.1948. Edistysp. 1939 Turun 1. etel.

Rettunen, Pekka, tilallinen, Pielisensuu. s. Rääkkylässä 11.9.1890, k. Joensuussa 
28.8.1960. Sos.dem. 1933 Kuopioni, it.

Riipi, Sylvi-Ryllikki, maisteri, Helsinki, s. Helsingissä 23.4.1899. Sos.dem. 1934 
Uudenmaan 1.

Rirra, Ralle Johannes, maanvilj. Huittinen, s. Huittisissa 9.1.1893, k. Huittisissa 
11.10.1969. Maalaisi. 1922 Turun 1. pohj.

Rivimäki, Toivo Mikael, professori, Helsinki, s. Tarvasjoella 5.6.1886, k. Hel
singissä 6.5.1968. Edistysp. 1922 Mikkelin 1.

Rivioja, Vilho Heikki, pastori, Kalajoki, s. Kalajoella 21.1.1896, k. Helsingissä 
2.11.1977. Maalaisi. 1929 Ouluni.

Rivisalo, Väinö, palstatilan. Hämeenlinnan mlk. s. Karkussa 18.10.1882, k. Hel
singissä 29.3.1953. Sos.dem. 1929 Hämeen 1. etel.
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Kleemola, Kauno Antero, agronomi, Kannus, s. Kälviällä 5.7.1906, k. Kannuk
sessa 12.3.1965. Maalaisi. 1939 Vaasan 1. pohj.

Koivisto, Juho, kunnallisneuvos, Kurikka, s. Kurikassa 15.3.1885, k. Kurikassa 
13.10.1975. Maalaisi. 1927 Vaasani, etel. Apulaismaatalousministeri.

Koivulahti-Lehto, Hilma, pienvilj. Virrat, s. Virroilla 24.4.1881, k. Virroilla
27.9.1955. Sos.dem. 1919 Vaasani, it.

Koivuranta, Janne Samuli, kunnallisneuvos, Rovaniemi, s. Rovaniemellä 20.8. 
1885, k. Rovaniemen mikissä 23.5.1967. Maalaisi. 1919 Lapin 1.

Kokko, Väinö Wilhelm, säästöpankinjoht. Oulu. s. Oulussa 27.9.1880, k. Ou
lussa 5.12.1943. Kokoomus 1936 Oulun 1.

Komu, Ville Aukusti, toimittaja, Ulvila, s. Iisalmen mikissä 21.10.1895, k. Hel
singissä 15.11.1942. Sos.dem. 1927Turun 1. pohj.

Koponen, Albin, levyseppä, Lieksa, s. Pielisjärvellä 1.9.1881, k. Lieksassa 10.11. 
1944. Sos.dem. 1907 Kuopion 1. it.

Korvenoja, Kaarle August, agronomi, Pertteli. s. Kuusjoella 15.2.1891, k. Pertte- 
lissä 16.11.1962. Kokoomus 1933 Turun 1. etel.

Kuittinen, Juho, talonomistaja, Enso. s. Jääskessä 21.8.1889, k. Imatralla 12.6. 
1956. Sos.dem. 1934 Viipurin 1. it.

Kujala, Edvard, pienvilj. Ruovesi, s. Ruovedellä 8.3.1884, k. Mäntässä 30.8. 
1964. Sos.dem. 1929 Hämeen 1. pohj.

Kukkonen, Antti, maanvilj. Pielisensuu. s. Kontiolahdella 3.10.1889, k. Joen
suussa 14.2.1978. Maalaisi. 1919 Kuopioni, it.

Kullberg, Henrik, maanvilj. Ruotsinpyhtää, s. Ruotsinpyhtäällä 27.1.1891, k. 
Helsingissä 4.12.1953. Ruots. 1927 Uudenmaani.

Kulovaara, Urho Albinus, kansak.op., Turku. s. Kaarinassa 1.3.1889, k. Turussa
15.6.1964. Sos.dem. 1930Turun 1. etel.

Kupari, Ville, kirvesmies, Kymi. s. Rautalammilla 6.1.1900. Sos.dem. 1936 Vii
purin 1. länt.

Kuusisto, August, maanvilj. Vihti. s. Puumalassa 18.12.1883, k. Vihdissä 11.2. 
1972. Sos.dem. 1927 Uudenmaan 1.

Kylänpää, Kustaa, lääninrovasti, Noormarkku, s. Rauman mikissä 24.10.1881, 
k. Raumalla 6.7.1961. Kokoomus 1922 Turun 1. pohj.

Kämäräinen, Kalle Fredrik, maanvilj. Kiuruvesi, s. Kiuruvedellä 24.11.1892, k 
Kiuruvedellä 25.5.1964. Maalaisi. 1930 Kuopion 1. länt.
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Kämäräinen, Vilho Heikki, pienvilj. Kiuruvesi, s. Kiuruvedellä 7.3.1887, k. Kiu
ruvedellä 5.7.1959. Sos.dem. 1939 Kuopioni, länt.

Kääriäinen, Heikki, pienvilj. Iisalmen mlk. s. Iisalmen mlk:ssa 14.1.1872, k. Ii
salmen mlk:ssa 26.10.1947. Sos.dem. 1910 Kuopion 1. länt.

Lahtela, Matti Oskari, maanvilj. Kemijärvi, s. Kemijärvellä 29.6.1881, k. Helsin
gissä 24.3.1961. Maalaisi. 1930 Lapin 1.

Lampinen, Johan Emil, maanvilj., Porvoon mlk. s. Porvoon mlk:ssa 5.10.1882, k. 
Porvoon mlk:ssa 14.5.1954. Maalaisi. 1930 Uudenmaan 1.

Lehtokoski, Aino Aleksandra, rouva, Helsinki, s. Maariassa 6.6.1886, k. Helsin
gissä 14.10.1949. Sos.dem. 1919 Turun 1. etel.

Lehtonen, Aleksi, piirisihteeri, Helsinki, s. Jämsässä 18.6.1897, k. Helsingissä 
2.9.1940. Sos.dem. 1939 Uudenmaani.

Lehtonen, Oskari, varatuomari, Lahti. s. Hollolassa 29.5.1889, k. Lahdessa
23.7.1964. Kokoomus 1927 Hämeeni, etel.

Lepistö, Leevi Matti, pienvilj., Toholampi, s. Toholammilla 8.11.1901. Sos.dem. 
1929 Vaasan 1. pohj.

Leppälä, Juhani Fredrik, maanvilj. Sortavalan mlk. s. Nummella 10.5.1880, k. 
Porvoossa 15.12.1976. Maalaisi. 1907 Viipurin 1. it.

Lindqvist, Hjalmar, kirvesmies, Haukipudas, s. Korpilahdella 7.8.1887, k. Hau
kiputaalla 5.12.1966. Sos.dem. 1930 Ouluni.

Lindström, Johannes Gottfrid, työmies, Dragsfjärd, s. Dragsfjärdissä 8.8.1887, k. 
Dragsfjärdissä 16.6.1975. Sos.dem. 1933 Turun 1. etel.

Linkomies, Edwin Johan Hildegard, professori, Helsinki, s. Viipurissa 22.12. 
1894, k. Helsingissä 8.9.1963. Kokoomus 1933 Uudenmaan 1. Eduskunnan 
2. varapuhemies.

Linna, Antti Jalmari, pienvilj., Lohja. s. Evijärvellä 10.7.1891, k. Lohjalla 7.4.1954. 
Sos.dem. 1919 Uudenmaan 1.

Lohi, Kalle Aukusti, maanvilj. Ranua. s. Pudasjärvellä 23.11.1872, k. Ranualla
11.6.1948. Maalaisi. 1909 Ouluni.

Lonkainen, Juho Jaakko, toimittaja, Viipuri, s. Tohmajärvellä 20.12.1890, k. 
Helsingissä 12.6.1949. Sos.dem. 1924 Viipurin 1. it.

Lumme, Frans Alpo, lastensuojelutyön joht. Tampere, s. Vihdissä 27.4.1890, k. 
Tampereella 17.11.1973. Sos.dem. 1933 Mikkelin 1.

Luoma-Aho, Matti, maanvilj. Alajärvi, s. Alajärvellä 26.12.1885, k. Helsingissä 
27.12.1943. Maalaisi. 1939 Vaasan 1. it.
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Luostarinen, Aino Lempi Maria, kunnallisneuvoksetar, Kerimäki, s. Savonran- 
nalla 2.6.1889, k. Kerimäellä 3.7.1953. Maalaisi. 1927 Mikkelin 1.

Luukka, Eemil Viktor, kunnankirjuri, Muolaa. s. Muolaassa 1.12.1892 k. Valkea
koskella 1.6.1970. Maalaisi. 1936 Viipurin 1. it.

Löthman-Koponen, Tilda Aurora, kansanopistonjoht. Kuopion mlk. s. Leppä- 
virralla 22.11.1874, k. Leppävirralla 17.3.1962. Maalaisi. 1910 Kuopion 1. 
länt.

Malkamäki, Aino Elin, opettaja, Janakkala, s. Iitissä 1.4.1895, k. Turussa 17.10.
1961. Sos.dem. 1922 Hämeen 1. etel.

Malmivuori, Johan Emil, postiljooni, Rauma. s. Raumalla 22.8.1887, k. Raumal
la 12.4.1970. Sos.dem. 1933 Turun 1. pohj.

Mangs, Josef Anders, maanvilj. Närpiö, s. Närpiössä 12.11.1883, k. Närpiössä
8.3.1955. Ruots. 1924 Vaasan 1. etel.

Metsäranta, Elsa Matilda, rouva. Kotka. s. Tuusulassa 14.3.1887, k. Helsingissä 
25.1.1941. Sos.dem. 1933 Viipurin 1. länt.

Miikki, Matti Nikolai, maanvilj. Ruokolahti, s. Ruokolahdella 30.12.1889, k. 
Imatralla 9.7.1960. Maalaisi. 1930 Viipurin 1. it.

Mikkola, Kaarlo Heikki, maanvilj. Hämeenlinnan mlk. s. Hauholla 17.12.1891, 
k. Hämeenlinnassa 28.5.1940. Maalaisi. 1939 Hämeen 1. etel.

Moilanen, Kaapro, toimittaja, Viipuri, s. Pieksämäellä 7.10.1878, k. Helsingissä
13.5.1957. Kokoomus 1927 Viipurini, länt.

Murtomaa, Lauri Nikolai, pienviljelysneuvoja, Kokemäki, s. Oripäässä 13.8.1899, 
k. Helsingissä 29.7.1955. Maalaisi. 1939 Turun 1. pohj.

Mustasilta, Frans Vilho, pienvilj. Hämeenkyrö, s. Laviassa 27.9.1879, k. Hä
meenkyrössä 29.5.1949. Sos.dem. 1914 Turun 1. pohj.

Mäkeläinen, Onni Aapeli, pienvilj. Tervo. s. Vesannolla 1.11.1889, k. Tervossa 
10.6.1969. Sos.dem. 1933 Kuopioni, länt.

Määttä, Kalle Nikolai, maat. ja  metsät, kand. Oulu. s. Oulussa 1.8.1900. M aa
laisi. 1939 Oulun 1.

Möttönen (myöh. Palovesi), Eino Oskari, pienvilj. neuvoja, Karstula, s. Perhossa 
19.5.1904, k. Jyväskylässä25.2.1980. Maalaisi. 1939 Vaasani, it.

Nikkola, Iisakki Elias, maanvilj. Ilmajoki, s. Kurikassa 11.5.1887, k. Helsingissä
20.1.1959. IKL 1939 Vaasan 1. etel.

Niskanen, Heikki, maanvilj. Nivala, s. Nivalassa 28.8.1896, k. Nivalassa 16.6.
1962. Pienvilj. ja maalaiskansan p. 1933 Oulun 1.

121



Niukkanen, Juho, maanvilj. Kirvu. s. Kirvussa 27.7.1888, k. Helsingissä 17.5. 
1954. Maalaisi. 1917 Viipurin 1. it. Puolustusministeri.

Nokelainen, Toivo, kirvesmies, Vuoksenniska, s. Ruokolahdella 27.12.1887, k. 
Im atralla30.7.1954. Sos.dem. 1935 Viipurini, it.

Nurmesniemi, Eero, maanvilj. Kärsämäki. s. Kärsämäellä 5.5.1882, k. Kärsä- 
mäellä 9.10.1948. Maalaisi. 1927 Ouluni.

Oksala, Arvi Adiel, insinööri, Helsinki, s. Jyväskylässä 2.1.1891, k. Helsingissä
23.7.1949. Kokoomus 1930 Viipurin 1. it.

Paasonen, Armas Johannes, rautatieläinen, Kuopio, s. Viipurissa 29.8.1885, k. 
Kuopiossa 15.11.1950. Sos.dem. 1911 Kuopioni, länt.

Paavolainen, Erkki, kansanopistonjoht. Kanneljärvi. s. Kivennavalla 17.5.1890, 
k. Helsingissä 18.3.1960. Kokoomus 1924 Viipurin 1. it.

Paksujalka, Juho, maanvilj. Hiitola. s. Hiitolassa 29.4.1883, k. Anjalassa 13.9.
1951. Maalaisi. 1933 Viipurini, it.

Pekkala, Mauno, ylijohtaja, Helsinki, s. Sysmässä 27.1.1890, k. Helsingissä 30.6.
1952. Sos.dem. 1927 Vaasani, it. Valtiovarainministeri.

Peltonen, Martti Herman, luennoitsija, Helsinki, s. Orivedellä 31.8.1901, k. Vih
dissä 3.10.1973. Sos.dem. 1939 Lapin 1.

Peltonen, Onni Evert, veturinkuljettaja, Jyväskylä, s. Jyväskylän mlk:ssa 27.8.1894, 
k. Jyväskylässä 11.9.1969. Sos.dem. 1933 Vaasan 1. it.

Pennanen, Pekka, kunnallisneuvos, Kesälahti, s. Kesälahdella 24.2.1872, k. 
Kesälahdella 18.7.1960. Kokoomus 1907 Kuopioni, it.

Penttala, Isak, talonomistaja, Seinäjoki, s. Isossakyrössä 8.2.1883, k. Seinäjoella
28.2.1955. Sos.dem. 1927 Vaasani, etel.

Perho, Kustaa Verner, kirvesmies, Maaria, s. Karjalassa Tl 13.2.1885, k. Hel
singissä 8.6.1944. Sos.dem. 1929 Turun 1. etel.

Pilkama, Jalmari AIfhildus, maanvilj. Kuusankoski, s. Iitissä 4.5.1881, k. Hel
singissä 12.8.1942. Kokoomus 1930 Uudenmaan 1.

Pilppula, Juho Erlana, kunnallisneuvos, Laitila, s. Laitilassa 28.5.1886, k. Laiti
lassa 14.2.1973. Maalaisi. 1927 Turun 1. etel.

Pitkänen, Matti, maanvilj. Sortavalan mlk. s. Sortavalan mlk:ssa 22.11.1885, k. 
Kiteellä 11.6.1958. Maalaisi. 1922 Viipurin 1. it.

Pitkäsilta, Anselmi, vaatturi, Lahti. s. Nastolassa 23.5.1879, k. Lahdessa 30.11. 
1959. Sos.dem. 1936Hämeeni, etel.
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Pohjata, Kyllikki, sairaanhoitaja, Nakkila, s. Nakkilassa 11.11.1894, k. Helsin
gissä 22.9.1979. Kokoomus 1933 Turun 1. pohj.

Pohjannoro, Frans Arvo Ilmari, kirkkoherra, Kerimäki, s. Tampereella 18.11. 
1893, k. Helsingissä 10.10.1963. Kokoomus 1936 Mikkelin 1.

Pyy, Juho, asutustilallinen, Viipuri, s. Viipurin mlk:ssa 19.10.1884, k. Helsingissä 
22.3.1978. Sos.dem. 1930 Viipurini, länt.

Pyörälä, Juho, maanvilj. Vihanti, s. Vihannissa 17.8.1883, k. Oulussa 6.1.1959. 
Maalaisi. 1939 Oulun 1.

Pärssinen, Matti, maanvilj. Pyhäjärvi Vp.l. s. Pyhäjärvellä Vp.l. 20.4.1896, k. 
Helsingissä 21.4.1951. Maalaisi. 1939 Viipurin 1. it.

Raatikainen, Jussi, päätoimittaja, Sortavala, s. Kivijärvellä 12.10.1898, k. Nurmi
järvellä 13.9.1978. Sos.dem. 1936 Viipurin 1. it.

Raatikainen, Uuno, myymälänhoit. Pihtipudas, s. Viitasaarella 4.12.1900. Sos. 
dem. 1936 Vaasan 1. it.

Rantala, Viljo Johannes, maatyöläinen, Punkalaidun, s. Punkalaitumella 18.11. 
1892, k. Punkalaitumella 31.12.1980. Sos.dem. 1922Turun 1. pohj.

Rantamaa, Antti Johannes, pastori, Joroinen, s. Merikarvialla 26.11.1904. M aa
laisi. 1939 Mikkelin 1.

Raunio, Eino Albin, toimistonhoitaja, Forssa, s. Sääksmäellä 18.1.1909, k. Fors
sassa 18.3.1979. Sos.dem. 1939 Hämeen 1. etel.

Reinikainen, Oskar Brynolf, pääjohtaja, Helsinki, s. Parikkalassa 1.12.1885, k. 
Helsingissä 12.11.1969. Sos.dem. 1919 Viipurin 1. länt.

Rydberg, Kaisu-Mirjami, toimittaja, Helsinki, s. Mäntsälässä 27.4.1905, k. Hel
singissä 31.8.1959. Sos.dem. 1939 Uudenmaan 1.

Rytinki, Eino Jaakko, pienvilj. Pudasjärvi, s. Pudasjärvellä 27.1.1903, k. Pudas
järvellä 30.10.1972. Pienvilj. ja maalaiskansan p. 1933 Oulun 1.

Räisänen, Kaarlo Yrjö, toimittaja, Helsinki, s. Kuopiossa 16.2.1888, k. Helsin
gissä 18.6.1948. Sos.dem. 1930 Kuopioni, länt.

Saarinen, Yrjö Reinhold, maanviljelysinsinööri, Turku. s. Hämeenlinnassa 22.10. 
1899, k. Kangasalla 23.9.1977. IK L 1936 Turun 1. etel.

Salmela-Järvinen, Martta Helena, työläisnaisliiton siht. Helsinki, s. Kylmäkoskel
la 31.3.1892. Sos.dem. 1939 Uudenmaani.

Salmenoja, Johan Pietari, tarkastaja, Helsinki, s. Tammelassa 7.6.1893, k. Hel
singissä 31.5.1962. Sos.dem. 1933 Viipurin 1. länt.
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Salmiala, Bruno Alexander, professori, Helsinki, s. Pietarissa 24.8.1890, k. Hel
singissä 4.9.1981. IKL 1933 Hämeen 1. etel.

Salo, Sulo, pienvilj. Puolanka. s. Hauholla 13.5.1887, k. Puolangalla 2.10.1955. 
Maalaisi. 1922 Oulun 1.

Salovaara, Väinö Veikko, ministeri, Helsinki, s. Iitissä 26.2.1888, k. Helsingissä
29.10.1964. Sos.dem. 1939 Uudenmaan 1. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeri.

Saukkonen, Tauno, maanvilj. Parikkala, s. Parikkalassa 30.1.1902, k. Lappeen
rannassa 23.9.1965. Maalaisi. 1939 Viipurin 1. it.

Schildt, Wolmar Yrjö Wilhelmi, maanvilj., majuri evp, Sysmä. s. Jyväskylässä 
31.7.1899, k. Sysmässä 5.2.1961. Maalaisi. 1933 Mikkelin 1.

Sillanpää, Miina, talousneuvos, Helsinki, s. Jokioisissa 4.6.1866, k. Helsingissä 
3.4.1952. Sos.dem. 1907 Turun 1. pohj.

Simonen, Heikki, maanvilj. Alavieska, s. Alavieskassa 22.4.1902, k. Ylivieskassa 
16.1.1975. Sos.dem. 1939 Ouluni.

Sinisalo, Väinö Viljam, työmies, Riihimäki, s. Mäntsälässä 13.2.1892, k. Riihi- 
mäellä 27.3.1951. Sos.dem. 1933 Hämeen 1. etel.

Soini, Kalle Ahti, maanviljelysneuvos, Tampere, s. Mouhijärvellä 13.2.1884, k. 
Tampereella 24.5.1946. Kokoomus 1933 Turun 1. pohj.

Soininen, Heikki, maanvilj. Polvijärvi, s. Polvijärvellä 7.1.1891, k. Joensuussa
19.4.1957. Maalaisi. 1933 Kuopion 1. it.

Sundström, Cay, odontol. kand. Helsinki, s. Haminassa 1.7.1902, k. Tukholmas
sa 5.3.1959. Sos.dem. 1936 Uudenmaani.

Susitaival, Paavo Oskar Edvard, everstiluutnantti, Helsinki, s. Helsingissä 9.2. 
1896. IKL 1939 Viipurin 1. it.

Suurkonka, Anton, maanvilj. Valkeala, s. Valkealassa 12.8.1886, k. Kuusankos
kella 31.3.1964. Maalaisi. 1930 Viipurin 1. länt.

Svento, Reinhold Konstantin, toimittaja, Helsinki, s. Pietarissa 24.7.1881, k. 
Lappeenrannassa 30.3.1973. Sos.dem. 1922 Mikkelin 1.

Syrjänen, Kustaa August, opettaja, Kuusankoski, s. Sääksmäellä 5.12.1883, k. 
Helsingissä 31.12.1956. Sos.dem. 1933 Uudenmaan 1.

Tanner, Väinö Alfred, toimitusjohtaja, Helsinki, s. Helsingissä 12.3.1881, k. Hel
singissä 19.4.1966. Sos.dem. 1907 Turun 1. pohj. Ulkoasiainministeri.

Tarkkanen, Emil Mikael, kunnallisneuvos, Laihia, s. Laihialla 3.3.1886, k. Hel
singissä 1.2.1967. Maalaisi. 1922 Vaasan 1. etel.

124



Teittinen, Sulo Johannes, maanmittausinsinööri, Lahti. s. Juvalla 3.7.1882, k. 
Mikkelissä 11.8.1964. Edistysp. 1939Hämeeni, etel.

Tervo, Samuli, ent. piirisihteeri, Joensuu, s. Revonlahdella 9.8.1871, k. Joen
suussa 12.3.1953. Sos.dem. 1911 Kuopioni, it.

Toivonen, Otto, luennoitsija, Hämeenlinna, s. Urjalassa 27.3.1884, k. Helsingissä 
16.2.1977. Sos.dem. 1917Hämeeni, etel.

Tolonen, Johan Fredrik, pienvilj. Kerimäki, s. Karttulassa 11.6.1882, k. Punka
harjulla 11.3.1962. Sos.dem. 1914 Mikkelin 1.

Tolppanen, Matti Aaro, maanvilj. Pyhäselkä, s. Kaavilla 25.3.1882, k. Pyhäseläs- 
sä 3.2.1946. Maalaisi. 1936 Kuopion 1. it.

Tukia, Elias, kunnallisneuvos, Lappee, s. Lappeella 29.9.1877, k. Lappeella
30.4.1950. Maalaisi. 1917 Viipurin 1. länt.

Turja, Ernst Alexander, kunnallisneuvos, Lapua. s. Lapualla 2.1.1882, k. Lapu
alla 19.11.1960. Kokoomus 1924 Vaasani, pohj.

Turhia, Matti, toimittaja, Helsinki, s. Viipurin mlk:ssa 26.2.1871, k. Helsingissä 
10.1.1946. Sos.dem. 1907Uudenmaani.

Turkka, Arvi, toimittaja, Oulu. s. Oulussa 2.10.1894, k. Oulussa 28.1.1965. Sos. 
dem. 1933 Oulun 1.

Turunen, Varma Kosto, järjestäjä, Helsinki, s. Pielisjärvellä 17.3.1913. Sos.dem. 
1939 Kuopion 1. it.

Tuurna, Otto Arno, kaupunginjohtaja, Viipuri, s. Lohjalla 12.8.1894, k. Helsin
gissä 10.5.1976. Kokoomus 1939 Viipurini, länt.

Törngren, Ralf Johan Gustaf, fil.maist. Turku. s. Oulussa 1.3.1899, k. Turussa 
16.5.1961. Ruots. 1936 Turun 1. etel.

Wainio, Jalo Veikko, lehtori, Oulu. s. Aurassa 26.6.1894, k. Oulussa 5.4.1972. 
IKL1933 Ouluni.

Welling, Yrjö, maanvilj. Kirvu. s. Kirvussa 15.2.1885, k. Valkeakoskealla 2.3.
1963. Sos.dem. 1922 Viipurin 1. it.

Wenman, Karl Johan, maanvilj. Närpiö, s. Närpiössä 26.1.1895, k. Närpiössä
23.9.1964. Sos.dem. 1933 Vaasan 1. etel.

Vesterinen, Vihtori, maanvilj. Laukaa, s. Kivijärvellä 27.1.1885, k. Laukaassa
28.6.1958. Maalaisi. 1919 Vaasani, it.

Wickman, Matts Albin, saarnaaja, Teerijärvi, s. USA:ssa 29.1.1896, k. Teeri- 
järvellä23.8.1971. Ruots. 1933 Vaasani, pohj.
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Wiik, Karl Harald, fil.maist. Helsingin mlk. s. Helsingissä 13.4.1883, k. Helsin
gissä 29.6.1946. Sos.dem. 1911 Uudenmaani.

Vilhula, Taavi Nikolai, agronomi, Jyväskylä, s. Multialla 26.11.1897, k. Helsin
gissä 20.3.1976. Maalaisi. 1929 Vaasani, it.

Virkkunen, Paavo Emil, lääninrovasti, Helsinki, s. Pudasjärvellä 27.9.1874, k. 
Pälkäneellä 13.7.1959. Kokoomus 1914 Uudenmaan 1.

Virranniemi, Uuno Antti, maanvilj. Kuusamo, s. Kuusamossa 12.4.1890, k. Kuu
samossa 6.2.1976. Maalaisi. 1939 Ouluni.

Wirtanen, Atos Kasimir, kirjaltaja, Helsinki, s. Saltvikissa 27.1.1906, k. Hel
singissä 10.3.1979. Sos.dem. 1936 Uudenmaan 1.

Voionmaa, Kaarle Väinö, professori, Helsinki, s. Jyväskylässä 12.2.1869, k. Hel
singissä 24.5.1947. Sos.dem. 1919 Hämeen 1. pohj.

Väisänen, Jalmari, maanvilj. Pälkjärvi. s. Kotkassa 30.1.1893. k. Liperissä 31.7. 
1983. Sos.dem. 1929 Kuopioni, it.

Östenson, Ebba Hilda Maria, fil.maist. Helsinki, s. Tampereella 27.5.1894. 
Ruots. 1933 Uudenmaan 1.

Österholm, John Emil, toimittaja, Helsinki, s. Tammisaaressa 5.10.1882, k. Hel
singissä 16.11.1960. Ruots. 1919 Uudenmaan 1.

126



VIRKAILIJALUETTELOA

Luettelossa mainitaan ne eduskunnan virkamiehet ja muut hen
kilökuntaan kuuluneet, joiden voidaan varmuudella todeta toimi
neen Kauhajoella. Tosin osa heistä oli Kauhajoella vain lyhyen ajan.

Esko Hakkila, eduskunnan oikeusasiamies
Yrjö Puhakka, oikeusasiamiehen varamies
Laura Eskelin, oikeusasiamiehen kirjaaja
E. H. I. Tammio, eduskunnan sihteeri
Aku Kostia, eduskunnan notaari
Bärtta Rainio, kanslisti
Kurt Anteli, ruotsal. kanslian päällikkö
Sven Forsman, ruotsal. kanslian notaari
Jaakko Laurila, painatustöiden kanslian päällikkö
Vilho Heinämies, painatustöiden kanslian apulainen
Nils Lund, yksityistulkki
Siiri Wartiovaara, konekirjoituskanslian päällikkö 
Svea Hägglund, konekirjoittaja 
Kaarina Rautavaara, konekirjoittaja 
Ilta Suolahti, konekirjoittaja
Kaarlo Kallioniemi, suomal. pikakirjoituskanslian päällikkö
E. A. Fabritius, ruotsal. pikakirjoituskanslian päällikkö
Ida Syvänoja, suomal. pikakirjoituskanslian alapäällikkö
Toivo Witikka, suomal. pikakirjoituskanslian alapäällikkö
Allan Alho, pikakirjoittaja
Maini Gottberg, pikakirjoittaja
Lyyli Kallioniemi, pikakirjoittaja
Väinö Kinnunen, pikakirjoittaja
Ragnar Meinander, pikakirjoittaja
Osmo Peltonen, pikakirjoittaja
Vihtori Raevuori, pikakirjoittaja
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Unto Räty, pikakirjoittaja
Rafael Hakkarainen, juhlamenojen ohjaaja
Sakari Tuomioja, valiokuntien sihteeri
L. A. Castren, valiokuntien sihteeri
A. H. Grönqvist, ylivahtimestari
Kalle Hakala, vanhempi vahtimestari
Ensio Aro, vahtimestari
Waldemar Calenius, vahtimestari
Erkki Kauppila, vahtimestari
Risto Kauppila, vahtimestari
Yrjö Koskinen, vahtimestari
Pentti Lainela, vahtimestari
Ida Lindström, vahtimestari
Anni Rouvinen, vahtimestari
Voitto Suuronen, vahtimestari
Ilmari Tanner, vahtimestari
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Kertoja, syntymävuosi Asuinpaikka,
sulkeissa nykyinen

Tehtävä 1939—40

Ala-Kutsi, Eero 1912 Kauhajoen Kiviluo- 
mankylä

Vartiomies ja  vartio- 
päällikkö
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Kouhi, Eero 1906

Kouhi, Taimi 1909

Kupari, Elma 1904

Laitamäki, Arvo 1904

Lepistö, Matti 1901 

Myllymäki, Aili 1921

Neva-Juoni, Kosti 1920 

Panttila, Anja

Peltonen, Osmo 1916

Kataja-Peltonen,
Irma 1914

Piipari, Annikki 1924

Raatikainen, Uuno 1900

S almela-Järvinen,
M artta 1892

Saloranta, Toivo 1913

Wegelius, Hiili 1896

Välimäki, Hulda 1897 

Yli-Heikkuri, Armas 1919

Kauhajoen Kirkonkylä 

Kauhajoen Kirkonkylä 

Ylistaro

Kauhajoen Pukkilan- 
kylä (Seinäjoki)

Toholampi

Kauhajoen Kirkonkylä

Kauhajoen Juonikylä 

Kauhajoen Kirkonkylä

Helsinki (Vantaa) 

Helsinki (Vantaa)

Kauhajoen Kirkonkylä 
(Piipari)

Pihtipudas
(Helsinki)

Helsinki

Kauhajoen Harjankylä

Kauhajoen Kirkonkylä

Kauhajoen Kirkonkylä

Kauhajoen Heikkurin- 
kylä

Tykistön luutnantti, 
lomalla 30.1.—4.2.-40

Muistoja sairaalasta 
ja  ilmahälytyksistä

Muistoja Ylistaron 
pommituksista

Työnjohtaja sirpale- 
suojia rakennettaessa

Kansanedustaja

Muistoja kotiin majoi
tetuista

Vartiomies

Työskentely eduskun
nan kahvilassa yhteis
lyseolla

Pikakirjoittaja tammi
kuun puoliväliin 1940

Kauhajoen kunnantoi
mistossa tammik. puoli
välistä maalisk. lop
puun 1940

Muistoja kotiin m a
joitetuista

Kansanedustaja

Kansanedustaja

Myöh. kansanedustaja 
ja  valtuuston puheen
johtaja

K unnallistaen talou- 
denhoitaj a-vahtimestari

Kotitalousneuvoj a

Sirpalesuojien raken
taminen
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Haastattelut on saatettu myös kirjalliseen asuun. Tekstejä säilytetään istun
tosalimuseossa Kauhajoella, jossa ne ovat kävijäin luettavissa. Yleisradion toi
mesta ääninauhat on kopioitu, ja  kopiot on talletettu Vaasan aluetoimituksen 
arkistoon.
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LIITTEET

Eduskunnan Kauhajoen-kaudella syntyneet täysistuntojen pöytä
kirjat sekä valtiopäivien päättäjäis- ja avajaisjuhlallisuuksien puheet 
saatettiin normaaliin tapaan kirjalliseen asuun valtioneuvoston kir
japainossa. Näitä asiakirjoja kertyi n. 140 painosivua. Seuraavassa 
on näköispainoksena kuusi pöytäkirjaa, jotka kertovat tilanteista, 
tunnelmista ja eduskunnan työskentelystä talvisodan Suomessa:

— Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja 6.12.1939 (mm. tulo- ja 
menoarvio vuodelle 1940)

— Valtiopäiväjumalanpalvelus 31.1.1940 (saarna Lennart Heljas)
— Valtiopäivien päättäjäisten pöytäkirja 31.1.1940 (Tasavallan 

Presidentin, puhemiehen ja ensimmäisen varapuhemiehen puheet)
— Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja 1.2.1940 (mm. puhemie

histön vaali ikäpuhemies Miina Sillanpään johdolla)
— Valtiopäiväjumalanpalvelus 1.2.1940 (saarna Paavo Virkkunen)
— Valtiopäivien avajaisten pöytäkirja 1.2.1940 (Tasavallan Presi

dentin ja puhemiehen puheet)
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53. Keskiviikkona 6 p. joulukuuta 1939
kello 21.

Päiväjärjestys.

I l m o i t u k s i a .
1) Eduskunnan oikeusasiamiehen ja  

hänen varamiehensä vaali ...................

Siv.

452

T o i n e n  k ä s i t t e l y :

2) Ehdotus laiksi viennin säännös
telystä eräissä tap a u k s is sa ...................... 453

A s i a k i r j  a t :  Suuren valiokun
nan mietintö n :o  52; valtiovarain
valiokunnan mietintö n : o 29; hallituk
sen esitys n :o  56.

3) Ehdotus valtioneuvoston lainan
ottovaltuuksista ........................................... „

A s i a k i r j a t :  Suuren valiokun
nan m ietintö n :o  53; valtiovarain
valiokunnan mietintö n :o  31; halli
tuksen esitys n :o  2.

4) Ehdotus laiksi leimaverolain
muuttamisesta ............................................  „

A s i a k i r j  a t :  Suuren valiokun
nan mietintö n :o  54; valtiovarain
valiokunnan mietintö n :o  33; halli
tuksen esitys n :o  63.

5) Ehdotus laiksi suhdanneverosta „
A s i a k i r j a t :  Suuren valiokun

nan mietintö n : o 55; valtiovarain
valiokunnan mietintö n :o  34; halli
tuksen esitys n :o  67.

6) Ehdotus sotavahinkolaiksi . . . .  454
A s i a k i r j a t :  Suuren valiokun

nan mietintö n :o  56; lakivaliokunnan 
mietintö n :o  9; hallituksen esitys
nro 51.

A i n o a  k ä s i t t e l y :

7) Ehdotus valtion tulo- ja  meno
arvioksi vuodelle 1940 ..........................

A s i a k i r j  a t :  Valtiovarainvalio
kunnan mietintö n :o  30; hallituksen 
esitys n :o  1; rah. ai. n :o t 1—147.

Puhetta  johtaa puhemies H a k k i l a .

Nimenhuudossa mei-kitään poissaoleviksi 
edustajat Aarniokoski, Aattela, Am puja, G. 
Andersson, Asikainen, von Born, Brander, 
Bryggari, Eerola, Fagerholm, Hackzell, A. 
Halonen, U. Hannula, Havas, Heikkinen, 
Heljas, Hiilelä, Hirvensalo, Horelli, Ikola, 
Inkinen, Kallia, Kax^etti, K irra, Kivimäki, 
Kivisalo, Koivisto, Koivulahti-Lehto, K or
venoja, Kupari, Kuusisto, Lahtela, O. 
Lehtonen, Malkamäki, Malmivuori, Mangs, 
Miikki, Hiukkanen, Oksala, Paavolainen 
Paksujalka, O. Peltonen, Pitkänen, P itkä
silta, Pärssinen, J . Raatikainen, Rantamaa, 
Raunio, Reinikainen, Rydberg, Räisänen, 
Salmiala, Salovaara, Schildt, Sundström, 
Susitaival, Tanner, Teittinen, Tuurna, Wel- 
ling, Wiik, Vilhula, Virkkunen ja  Voion
maa.

Ilmoitusasiat:

Lomanpyynnöt.

V apautusta eduskuntatyöstä saavat täksi 
päiväksi sairauden vuoksi ed. Mangs, sa
masta syystä tästä  ja  huomisesta istunnosta 
ed. Hirvensalo, huomisesta istunnosta yk
sityisasioin takia ed. Kivisalo, täm än vii
kon istunnoista yksityisasioin takia ed. K a
res ja  kunnallisten tehtävien takia ed.
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452 K eskiv iikkona 6 p. jo u lu k u u ta  1939

Räisänen sekä viikon ajaksi sairauden 
vuoksi ed. Salmiala,

Uusia hallituksen esityksiä.

P u h e m i e s :  Ilmoitetaan, e ttä  edus
kunnalle ovat saapuneet hallituksen esityk
set n :o t 68—70, jotka n y t on edustajille 
jaettu .

Valiokuntien jäsenet.

P u h e m i e s :  Luetaan eduskunnan va- 
litsijam iehiltä saapunut kirjelmä.

Sihteeri lukee:

,,Eduskunnan valitsijamiehet.

Kauhajoella,
joulukuun 5 päivänä 1939.

N :o 10.

E d u s k u n n a l l e .

Eduskunnan valitsijamiehet tä ten  kun
nioittaen saattavat Eduskunnan tietoon, 
että he tänään pitäm ässään kokouksessa 
ovat Eduskunnan samana päivänä päätös
pöytäkirjansa 1 § :n  kohdalla antam an ke
hoituksen mukaisesti valinneet valtioneu
voston jäseneksi kutsutun ed. Pekkalan si
jaan  jäsenen valtiovarainvaliokuntaan ja  
ulkoasiainvaliokuntaan sekä varajäsenen 
maatalousvaliokuntaan.

Valituiksi ovat tulleet:
J ä s e n e k s i  v a l t i o v a r a i n v a l i o 

k u n t a a n  ed. S a l m e n o j a ,
j ä s e n e k s i  u l k o a s i a i n v a l i o 

k u n t a a n  ed. V o i o n m a a ,  sekä
v a r a j ä s e n e k s i  m a a t a l o u s v a 

l i o k u n t a a n  ed. M ä k e l ä i n e n .

Valitsijamiesten puolesta:
J . Eri. Pilppula.

Viljo R antala .”

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen ja hänen 
varamiehensä vaali.

P u h e m i e s :  N yt on toim itettava edus
kunnan oikeusasiamiehen ja  hänen vara
miehensä vaali vuosiksi 1940—1942.

Huom autan työjärjestyksen 45 § :n  2 
momentin määräyksestä, että vaalit toimi
tetaan umpilipuin, joissa on oleva ainoas
taan  valittavan nimi ja  tarpeen mukaan 
am m atti niin selvästi ilmoitettuna, ettei 
epäilystä henkilöstä, jo ta  on tarkoitettu, voi 
syntyä. Vaalilippu, joka sisältää enemmän 
taikka vähemmän, kuin täten  on m äärätty, 
on hylättävä. Vaali toimitetaan yhdellä 
uurnalla.

M enettelytapa hyväksytään.

Eduskunnan oikeusasiamiehen vaali toi
mitetaan.

P u h e m i e s :  Vaalin tulos julistetaan.

Sihteeri lukee:

Äänestyksessä on annettu eduskunnan oi
keusasiamiehelle Esko Hakkilalle 127 ääntä.

P u h e m i e s :  Koska lakitieteenkandi-
daatti, varatuom ari E s k o  H a k k i l a  on 
tässä äänestyksessä saanut ehdottoman ään
tenenemmistön, on hänet valittu  eduskun
nan oikeusasiamieheksi vuosiksi 1940, 1941 
ja  1942.

P u h e m i e s :  N yt toimitetaan oikeus
asiamiehen varamiehen vaali.

Vaaliin ryhdytään.

P u h e m i e s :  Vaalin tulos julistetaan.

Sihteeri lukee:

Oikeusasiamiehen varamiehen vaalissa 
ovat saaneet ääniä lakitieteentohtori Yrjö 
Vilhelm. Puhakka 105, pormestari Sulo 
M annermaa 2, lakitieteenkandidaatti Esko 
Hakkila yhden, jo ta  paitsi on jä te tty  kaksi 
tyh jää vaalilippua.
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V ien n in  säännöstely . 453

P u h e m i e s :  Koska lakitieteentohtori
Y r j ö  V i l h e l m  P u h a k k a  on tässä 
äänestyksessä saanut ehdottoman äänten
enemmistön, on hänet valittu  eduskunnan 
oikeusasiamiehen varamieheksi vuosiksi
1940, 1941 ja  1942.

P u h e m i e s :  Eduskunta päättänee
saattaa ny t toim itettujen vaalien tulokset 
hallituksen tietoon.

Hyväksytään.

2) Ehdotus laiksi viennin säännöstelystä 
eräissä tapauksissa.

Esitellään suuren valiokunnan mietintö 
n :o 52 ja  otetaan t o i s e e n  k ä s i t t e 
l y y n  siinä sekä valtiovarainvaliokunnan 
mietinnössä n :o  29 valmistelevasti käsitelty 
hallituksen esitys n :o  56, joka sisältää yllä
m ainitun lakiehdotuksen.

P u h e m i e s :  Käsittelyn pohjana on
suuren valiokunnan mietintö n :o  52. E n 
sin sallitaan asiasta yleiskeskustelu; sen jä l
keen ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskoh
taiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelussa ei kukaan halua pu
heenvuoroa.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksy
tään  keskustelutta 1 ja  2 §, lakiehdotuk
sen johtolause ja  nimike.

Lakiehdotuksen toinen käsittely juliste
taan päättyneeksi.

3) Ehdotus valtioneuvoston lainanotto
valtuuksista.

Esitellään suuren valiokunnan mietintö 
n :o 53 ja  otetaan t o i s e e n  k ä s i t t e 
l y y n  siinä sekä valtiovarainvaliokunnan 
mietinnössä n :o  31 valmistelevasti käsi
telty hallituksen esitys n :o  2, joka sisältää 
ylläm ainitun ehdotuksen.

P u h e m i e s :  Käsittelyn pöhjana on
suuren valiokunnan mietintö n :o  53. E n 
sin sallitaan asiasta yleiskeskustelu; sen-

jälkeen ryhdytään ehdotuksen yksityiskoh
taiseen käsittelyyn.

Kukaan ei halua puheenvuoroa.

Eduskunta hyväksyy valtuudet.

Asian toinen käsittely ju listetaan  pää t
tyneeksi.

4) Ehdotus laiksi leimaverolain muuttami
sesta.

Esitellään suuren valiokunnan mietintö 
n :o  54 ja  otetaan t o i s e e n  k ä s i t t e 
l y y n  siinä sekä valtiovarainvaliokunnan 
mietinnössä n :o  33 valmistelevasti käsitelty 
hallituksen esitys n :o  63, joka sisältää 
ylläm ainitun lakiehdotuksen.

P u h e m i e s :  Käsittelyn pohjana on
suuren valiokunnan mietintö n :o  54. E n 
sin sallitaan asiasta yleiskeskustelu; sem- 
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityis
kohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelussa ei kukaan halua pu 
heenvuoroa.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksy
tään  keskustelutta 7 §, lakiehdotuksen
johtolause ja  nimike.

Lakiehdotuksen toinen käsittely ju liste
taan  päättyneeksi.

5) Ehdotus laiksi suhdanneverosta.

Esitellään suuren valiokunnan mietintö 
n :o  55 ja  otetaan t o i s e e n  k ä s i t t e 
l y y n  siinä sekä valtiovarainvaliokunnan 
mietinnössä n :o  34 valmistelevasti käsi
telty  hallituksen esitys n :o  67, joka sisäl
tää  ylläm ainitun lakiehdotuksen.

P u h e m i e s :  K äsittelyn pohjana on
suuren valiokunnan mietintö n :o  55. E n 
sin sallitaan asiasta yleiskeskustelu; sen- 
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksi
tyiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelussa ei kukaan pyydä pu 
heenvuoroa.
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Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksy
tään  keskustelutta 1—10 §, lakiehdotuksen 
johtolause ja  nimike.

Lakiehdotuksen toinen käsittely juliste
taan  päättyneeksi.

6) Ehdotus sotavahinkolaiksi.

Esitellään suuren valiokunnan mietintö 
n : o 56 ja  otetaan t o i s e e n  k ä s i 11 e- 
1 y  y  n  siinä sekä lakivaliokunnan m ietin
nössä n :o  9 valmistelevasti käsitelty halli
tuksen esitys n :o  51, joka sisältää yllä
m ainitun lakiehdotuksen.

P u h e m i e s :  Käsittelyn pohjana on
suuren valiokunnan mietintö n :o  56. E n 
sin sallitaan asiasta yleiskeskustelu; sen 
jälkeen ryhdytään lakiehdotuksen yksityis
kohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelussa ei kukaan halua pu
heenvuoroa.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksy
tään  järjestänsä keskustelutta 1—4 §, 1 
luvun nimike, 5—9 §, 2 luvun nimike, 
10—11 §, 3 luvun nimike, 12—20 §, 4 lu 
vun nimike, lakiehdotuksen johtolause ja 
nimike.

Lakiehdotuksen toinen käsittely ju liste
taan päättyneeksi.

7)  Ehdotus valtion tulo- ja menoarvioksi 
vuodelle 1940.

Esitellään valtiovarainvaliokunnan mie
tintö n :o  30 ja  otetaan a i n o a a n  k ä 
s i t t e l y y n  siinä valmistelevasti käsitel
ly t hallituksen esitys n :o  1 ja  rah. ai 
n :o t 1—147.

P u h e m i e s :  Käsittelyn pohjana on
hallituksen esityksen n :o  1 johdosta laa
d ittu  valtiovarainvaliokunnan mietintö 
n :o  30, jossa on valmistelevasti käsitelty 
myöskin rahaasia-aloitteet n :o t  1—147.

Ensin sallitaan yleiskeskustelu asiasta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään 
ensin varsinaiset menot ja  sitten pääoma
menot, molemmat pääluokittain ja  luvuit
tani vastaavine perusteluineen ja  niissä 
olevine popsineen. Senjälkeen esitellään 
varsinaiset tu lo t ja  pääomatulot osastoit
ta in  ja  luvuittani vastaavine perustelui
neen. Milloin mietinnössä on johonkin lu 
kuun kohdistuvia perusteluja ta i ponsia., 
ovat ne ilman eri m ainintaa lukua esitel
täessä tulleet käsittelyn alaisiksi. Lopuksi 
esitellään sivuilla 7—12 olevat yleisperus
telut. Jos m ietintöä ei m uuttam atta hy
väksytä, lähetetään asia valtiopäiväjärjes
tyksen 76 § :n  mukaisesti takaisin valtio
varainvaliokuntaan.

Ennenkuin asian käsittelyyn ryhdytään, 
tahdon k iinnittää eduskunnan jäsenten 
huomiota valtiopäiväjärjestyksen 75 §:n 
2 momentin säännökseen, jonka mukaan 
edustajan tekemä ehdotus, joka tarkoittaa 
uuden tulo- ja  menoarviolaskelmiin sisäl
tym ättöm än m äärärahan ottamista tulo- ja 
menoarvioon, voidaan tulo- ja  meno
arviosta päätettäessä ottaa huomioon 
ainoastaan, jos se on vireille pantu  asian
mukaisesti tehdyllä rahaasia-aloitteella. 
Jo tta  ei syntyisi epäselvyyttä sanotussa 
lainpaikassa. tarkoitetuista ehdotuksista, 
pyydän n iitä  edustajia, jotka aikovat tehdä 
täm änlaatuisia ehdotuksia, mainitsemaan 
ehdotusta, tehdessään sen rahaasia-aloit- 
teen numeron, jolla asia on vireille pantu.

Edelleen huomautan, että työjärjestyk
sen 43 § :n  2 momentin mukaan edusta
jalla, joka aikoo ehdottaa muutoksia val
tiovarainvaliokunnan ehdotukseen, on 
oikeus saada muutosehdotuksensa moniste
tuksi ja  edustajille jaetuksi. K un tällainen 
menettely on omansa edistämään tulo- ja 
menoarvion käsittelyä, kehoitan edustajia, 
jotka aikovat esittää muutosehdotuksia, 
hyvissä ajoin jättäm ään  ehdotuksensa kes
kuskansliaan monistamista ja  jakelua var
ten.

Lopuksi huomautan vielä, e ttä  eri pää
luokkien kohdalla sallitaan kutakin pää
luokkaa esiteltäessä yleisluontoinen keskus
telu  siitä  pääluokasta ennen pääluokkaan 
kuuluvien lukujen esittelyä, m utta  asian
omaisen luvun kohdalla on esitettävä 
ainoastaan ehdotukset lyhyine perustelui
neen.

M enettelytapa hyväksytään.
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Yleiskeskustelu:
Valtiovarainm inisteri P e k k a l a :  Vuo

den 1940 talousarvio on n y t käsiteltävänä, 
ylen harvinaisissa olosuhteissa. Onneksi on 
se kuitenkin voitu kaikessa rauhassa käsi
tellä valiokunnassa kiinteässä yhteistoimin
nassa silloisen hallituksen kanssa. A llekir
jo ittan u t puolestaan on siinä suhteessa eri
koisasemassa., e ttä  olen valiokunnassa ollut 
valmistelemassa mietintöä, johon en ole, 
yh tä vähän kuin kukaan muukaan, pannut 
vastalausetta, ja  n y t olisi m inun velvolli
suuteni toisessa ominaisuudessa ja  vanhoja 
trad itio ita  noudattaen hallituksen taholta 
arvioida suoritetun työn pitävyyttä, m utta 
tähän  ei kuitenkaan ole m itään syytä, 
koska nykyinenkin hallitus on edellisen 
hallituksen kannalla eikä sillä niin  ollen 
ole tärkeäm pää huom auttam ista mietinnön 
johdosta. On vain suotavaa, että talous
arvio saataisiin pian valmiiksi ja  vahvis
tetuksi, koska säännöllisessä järjestyksessä 
hyväksytty tulo- ja  menoarvio on ennen 
kaikkea näissä oloissa välttäm ätön edelly
tys valtionlainaa pyydettäessä. Samoin on 
asianlaita lisämenoarvioon nähden, m utta 

'kun  sen laatim inen nykytilanteessa veisi
— virastojen ollessa hajallaan siellä täällä
— liian p itkän ajan, voitaneen menetellä 
niin, e ttä  esilläolevan talousarvion 15 Pl. 
I I  luvun 1 momentin kohdalle merkitään 
80 milj. m arkkaa nykyisestä tilanteesta 
johtuneiden ennakkomaksujen ja  ylitysten 
suorittamiseksi valtioneuvoston harkinnan 
multaan. Tällöin ei erity istä lisämeno- 
arviota tarvita, varsinkin kun m ääräraha 
on arviomääräraha.. Tästä johtuu kuiten
kin, e ttä  talousarvion tulopuolelle on pa
lau tettava lainaa 80 milj. markkaa, 'kuten 
hallituksen esityksessä oli ehdotettu. Näin 
saadaan budjetti, niinkuin tavataan sanoa, 
lukkoon.

Toivon, että eduskunta-, mikäli mahdol
lista, hyväksyisi esilläolevan talousarvio
ehdotuksen yksimielisesti.

Yleiskeskustelu julistetaan päättyneeksi.

Esitellään menopuoli.

Varsinaiset menot.

1 Pl.
Yleiskeskustelussa ei kukaan pyydä pu

heenvuoroa.

Luku I  Presidentti, luku II  Presidentin 
asunnot, luku I I I  Presidentin kanslia ja  
luku IV  Erinäiset m äärärahat, hyväksy
tään.

2 Pl.

Yleiskeskustelussa ei pyydetä puheen
vuoroa.

Luku I  Valtiopäiväkustannukset, luku II 
Valtiontilintarkastajat, luku I I I  Eduskun
nan oikeusasiamies ja  luku IV  Erinäiset 
m äärärahat, hyväksytään.

3 Pl.

Yleiskeskustelussa ei haluta puheenvuo
roa.

Luku I  \ raltioneuvosto, luku I I  Oikeus
kanslerinvirasto ja  luku I I I  Erinäiset mää
rärahat, hyväksytään.

4 Pl.

Yleiskeskustelussa ei pyydetä puheenvuo
roa.

Luku I  Valtioneuvoston kanslia, luku II  
Tilastollinen päätoimisto, luku I I I  Valtio
neuvoston julkaisuvarasto, luku IV  Edus
kunnan kirjasto ja  luku V Erinäiset mää
rärahat, hyväksytään.

5 Pl.

Yleiskeskustelussa ei pyydetä puheen
vuoroa.

Luku I  Ulkoasiainministeriö, luku II  
Vakinainen edustus ulkomailla, luku I I I  
Tilapäinen edustus ulkomailla ja  luku IV 
Erinäiset m äärärahat, hyväksytään.

6 Pl.

Yleiskeskustelua ei synny.

Luku I  Oikeusministeriö, luku I I  Kor
kein oikeus, luku I I I  Korkein hallinto- 
oikeus, luku IV  Hovioikeudet, luku V Kih
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lakunnanoikeudet, luku V I Valtionsyyttä- 
jät, luku V II Maanjako-oikeudet, luku V III 
Vankeinhoitolaitos ja  luku IX  Erinäiset 
m äärärahat, hyväksytään.

7 Pl.

Yleiskeskustelua ei haluta.

Luku I  Sisäasiainministeriö, luku I I  Lää
ninhallitukset, luku I I I  K ihlakuntain hal
linto ja  maalaispoliisi, luku IV  K aupun
kien poliisilaitokset, luku V Valtiollinen 
poliisi, luku V I Rikostutkimuskeskus ja  po- 
liisisanomat, luku V II Poliisiopetus, luku 
V III  Poliisikoiralaitos, luku IX  Erinäiset 
poliisimenot, luku X  Merivartiolaitos, luku 
X I Rajavartiostot, luku X II  Lääkintöhal
litus, luku X II I  Maaseudun terveydenhoito, 
luku X IV  Helsingin yleinen sairaala, luku 
XV Läänin- ja  yleiset sekä sukupuolitau
tien sairaalat, luku X V I Tuberkuloosipa
rantolat, luku X V II Mieli- ja  hermosairaa- 
lat, luku X V III Sairaanhoitajataropetus, 
luku X IX  Kätilöopetus, luku X X  Lääkin
töhallituksen laboratoorit ja  rokkoaineva-. 
rasto, luku X X I Mielisairaalain, hermo- ja  
kaatum atautisten hoitolaitosten sekä tuber- 
kuloosiparantolain avustaminen, luku X X II 
M uut lääkintölaitoksen menot ja  luku 
X X III E rinäiset m äärärahat, hyväksytään.

8 PL

Yleiskeskustelua ei synny.

Luku I  Valtiovarainministeriö, luku I I  
Valtiokonttori, luku I I I  Tullihallitus,. luku
IV  Tullikam arit ja  tu llirajavartiostot, luku
V Rahapaja, luku V I Valtion revisiolaitos, 
luku V II Luottolaitosten tarkastus, luku
V III  Leima- ja  valmisteverokonttori, luku
IX  Erinäisten verojen maksuunpanokustan- 
nukset ja  luku X  E rinäiset m äärärahat, 
hyväksytään.

9 Pl.

Yleiskeskustelussa ei kukaan pyydä pu
heenvuoroa.

Luku I  Puolustusministeriö ja  yleisesi
kunta, luku I I  Palkkausmenot, luku I I I

Taloustarvemenot, luku IV  Hevosten yllä
pito, luku V Koulutus ja  kasvatus, luku V I 
Sairaanhoito, luku V II Taistelu- ja  kpor- 
mastovälineet, luku V III  Alukset sekä, me
renkulku- ja  meritaisteluvälineet, luku IX  
Ilmailu- ja  insinööriteknilliset välineet, 
luku X  Kiinteistöt, luku X I Kuljetus- ja  
matkakustannukset, luku X II  K ertaushar
joitukset, luku X II I  Erinäiset m äärärahat 
ja  luku X IV  Suojeluskuntajärjestö, hy
väksytään.

10 PL

Yleiskeskustelussa ei kukaan halua pu
heenvuoroa.

Luku I Opetusministeriö, luku I I  Lute
rilainen kirkko, luku I I I  Kreikkalaiskatoli
nen kirkko, luku IV  Helsingin yliopisto, 
luku V Kouluhallitus, luku V I Oppikoulut, 
luku V II Kansakoululaitos, luku V II I  Ais- 
tivialliskoulut, luku IX  Valtion kirjasto
toimi, luku X  Yhteiskunnallinen valistus
työ, luku X I Valtionarkisto, luku X II  Maa
kunta-arkistot, luku X II I  Muinaistieteelli- 
nen toimikunta, luku X IV  Tieteen, taiteen 
ja  urheilun kannattam inen ja  luku XV 
Erinäiset m äärärahat, hyväksytään.

11 Pl.

Yleiskeskustelussa ei kukaan halua pu
heenvuoroa.

Luku I  Maatalousministeriö, luku I I  
M aatalousministeriön asutusasiainosasto, 
luku I I I  M aanmittaushallitus, luku IV  Va- 
kaustoimisto, luku V Maanmittausinsinööri- 
kunta ja  m aanm ittauskustannukset, luku 
V I M aataloushallitus, luku V II Valtion 
maataloudelliset oppilaitokset, luku V III  
Yksityisluontoiset maataloudelliset oppilai
tokset, luku IX  Maataloudelliset tarkastus
laitokset, luku X  M aanparannustoiminta, 
luku X I Maitotalous, luku X II  Hevostalous, 
luku X II  Kalastus, luku X IV  Maatalou
den koe- ja  tutkim ustoiminta, luku XV 
Maatalouden tukeminen, luku X V I Asutus
toiminta, luku X V II Metsähallituksen 
maankäyttö- ja  asutusosastot, luku X V III 
Yksityismetsätalous, luku X IX  Metsätie
teellinen tutkim ustoiminta, luku X X  Ilm a
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tieteellinen keskuslaitos, luku X X I Geodeet
tinen laitos, luku X X II Eläinlääkintölai- 
tos, luku X X III  Eläinlääkintölaboratoori ja  
luku X X IY  E rinäiset m äärärahat, hyväk
sytään.

12 Pl.

Yleiskeskustelua ei synny.

Luku I  Kulkulaitosten ja  yleisten töiden 
ministeriö, luku I I  Tie- ja  vesirakennushal
litus, luku I I I  Tie- ja  vesirakennusten p iiri
hallinto, luku IY  Hydrografinen toimisto, 
luku V Tie- ja  vesirakennukset, luku V I 
Rakennushallitus, luku V II Rakennushal
linnon piirihallinto sekä erinäisten valtion 
kiinteistöjen hoitomenot, luku V II I  Vesistö- 
toimikunta, luku IX  Koskitoimikunta ja  
vesistöjen säännöstelytutkimukset, luku X  
Moottoriajoneuvoliikenne ja  luku X I E ri
näiset m äärärahat, hyväksytään.

13 Pl.

Yleiskeskustelua ei synny.

Luku I  Kauppa- ja  teollisuusministeriö, 
luku I I  Merenkulkuhallitus, luku I I I  Me
renkulku- ja  luotsipiirit, luku IV  Meren
kulkulaitoksen alukset, Luku V Satamat, 
luku V I Merenkulkulaitoksen yhteiset me
not, luku V II Merenkulkulaitoksen oppi
laitokset, luku V II I  Teknillinen korkea
koulu, luku IX  Muu teknillinen opetus, 
luku X  Ammattiopetus, luku X I Kauppa- 
opetus, luku X II  Geologinen toimikunta, 
luku X II I  M erentutkimuslaitos, ja  luku 
X IV  Erinäiset m äärärahat, hyväksytään.

14 Pl.

Yleiskeskustelua ei synny.

Luku I  Sosiaaliministeriö, luku I I  V a
kuutusneuvosta, luku I I I  Valtion tapatur- 
matoimisto, luku IV  Sosiaalivakutus, luku 
V Am m attientarkastus sekä työväensuojelu- 
ja  huoltonäyttely, luku V I Huoltotoimin
nan tarkastus, luku V II Alkoholin valmis
tuksen ja  käytön tarkastus, luku V III  
Äitiysavustus, luku IX  Lasten ja  nuorten

henkilöiden am mattikasvatuksen edistämi
nen, luku X  Tylsämielisten hoito- ja  ope
tuslaitokset, luku X I Kasvatuslaitokset, 
luku X II  Lastensuojelun avustaminen, luku 
X II I  Lastensuojelulain perusteella kunnille 
korvattavat huoltomenot, luku X IV  Val
tion alkoholistihuoltomenot, luku X V  Val
tion irtolaishuoltomenot, luku X V I Köy
häinhoidon avustaminen, luku X V II R ait
tius- ja  siveellisyystyön tukem inen sekä eri
näiset huoltoavustukset, luku X V III Työ
lainsäädännön aiheuttam at menot sekä luku 
X IX  Erinäiset m äärärahat, hyväksytään.

15 Pl.

Yleiskeskustelussa ei halu ta puheenvuo
roa.

Luku I  Valtion rakennusten korjausm e
not ja  uusimiskustannukset, hyväksytään.

Luku I I  Erinäiset m äärärahat.

Keskustelu:

Ed. T a r k k a n e n :  V iittaam alla herra 
valtiovarainm inisterin lausuntoon ehdotan, 
e ttä  tälle 15 pääluokan I I  luvun 1 momen
tille m erkittäisiin lisäystä 80,000,000 m ark
kaa nykytilanteesta aiheutuneiden ennakko
maksujen ja  ylitysten peittämiseksi.

Ed. R a n t a l a :  Pyydän kannattaa ed. 
Tarkkasen tekemää ehdotusta.

Keskustelu ju listetaan päättyneeksi.

P u h e m i e s :  Keskustelussa on ed.
Tarkkanen ed. R antalan kannattam ana eh
dottanut, e ttä  I I  luvun 1 momentille lisät
täisiin 80,000,000 markkaa, nykytilanteesta 
aiheutuneiden ennakkomaksujen ja  ylitys
ten peittämiseksi. K utsun tä tä  ehdotusta 
ed. Tarkkasen ehdotukseksi.

Selonteko m yönnetään oikeaksi.

Ed. Tarkkasen ehdotus hyväksytään 
yksimielisesti.

Luku I I I  K untien osuus alkoholiyhtiön 
voittoon, luku IV  Avustukset eräille luotta-
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laitoksille niiden lainaehtojen helpottami
seksi, ja  luku V Työttömyyden lieventämi
nen ja  avustukset erinäisille kunnalle, hy
väksytään keskustelutta.

16 Pl.

Yleiskeskustelua ei synny.

Luku I  Vakinaiset eläkkeet, luku I I  Yli
m ääräiset eläkkeet, luku I I I  Lakkautuspal
kat ja  luku IV  Erinäiset m äärärahat, hy
väksytään.

17 Pl.

Yleiskeskustelua ei synny.

Luku I  Ulkomaisen velan korko, luku II  
Kotimaisen velan korko ja  luku I I I  M uut 
kustannukset valtion lainoista, hyväksy- j 
tään.

18 Pl.

Yleiskeskustelua ei synny.

Luku I  Rautatiehallitus, luku I I  Rauta- 
tielaitoksen linjahallinto ja  käyttömenot, 
luku I I I  Pääkonepajat, luku IV  P u u 
tavaraliike, luku V Posti- ja  lennätinhalli- 
tus, luku V I Posti- ja  lennätinlaitoksen 
linjahallinto ja  hoitomenot, luku V II K a
navat, luku V III  Ruutitehdas, luku IX  
Patruunatehdas, luku X  Kivääritehdas, 
luku X I Tykkitehdas, luku X II  Ammus- 
lataamo, luku X II I  Lentokonetehdas, luku 
X IV  Laivatelakka, luku XV Pukutehdas, 
luku X V I Puolustuslaitoksen muu teolli
suus- ja  liiketoiminta, luku X V II Valtio
neuvoston kirjapaino, luku X V III V iralli
nen lehti, luku X IX  M aanm ittaushallituk
sen kivipaino, luku X X  Metsähallitus, luku 
X X I Aluehallinto ja  hoitoalueiden talous, 
luku X X II M etsätieteellinen tutkim uslai
tos, luku X X III  Vankeinhoitolaitoksen ti
lat, luku X X IV  Lääkintölaitoksen tilat, 
luku X X V  M aataloushanituksen tila t ja  
luku X X V I Sosiaaliministeriön tilat, hy
väksytään.

19 Pl.

Yleiskeskustelussa ei kukaan halua, p u 
heenvuoroa.

Luku I  -Sijoitukset valtion liiketoimin
taan, metsätalouteen ja  maatiloihin, luku 
I I  Avustuslainat, luku I I I  Valtionvelan 
kuoletukset, luku IV  S iirro t tulo- ja  meno
arvion ulkopuolella oleviin rahastoihin sekä 
luku V Työttömyyden lieventäminen, hy
väksytään.

20 Pl.

Yleiskeskustelua ei synny.

Luku I  Perushankinnat, luku  I I  Uudis
rakennukset, luku I I I  E rinäiset yleiset 
työt sekä luku IV  Työttömyyden lieventä
minen, hyväksytään.

Esitellään tulopuoli.

Varsinaiset tulot.

1 Os.

Luku 1 Välittöm ät verot, luku I I  V ä
lilliset verot sekä luku I I I  Sekaluontoiset 
verot, hyväksytään.

2 Os.

Luku I M erenkulkumaksut, luku I I  
Yleisten sairaalain maksut, luku I I I  Ope
tuslaitosten oppilasmaksut, luku IV  Mak
sut erinäisten elinkeinojen valvonnasta 
sekä luku V Sekalaiset maksut, hyväksy
tään.

3 Os.

Luku I  Korot ja  osingot sekä luku I I  
Osuus Suomen Pankin voittoon, hyväksy
tään.

4 Os.

Luku I Tulot maataloudellisesta koetoi
m innasta ja  erinäisten viranom aisten hoi
dossa olevista puutarhoista, ja  maatiloista, 
luku I I  Tulot kalastuksista, luku I I I  
Vuokratulot, luku IV  Sakkorahat, luku V' 
Korvaukset valtion ennakolta maksamista 
kustannuksista, luku V I Tulot työtoim in
nasta erinäisissä valtionlaitoksissa, luku V II 
Tulot valtion julkaisuista, luku V III  Kau-
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punkien osuudet erinäisten valtion laitos
ten  ylläpitomenoista, luku  IX  Oikaisura- 
hat, luku X  Tulot valtion viran- ja  toi- 
m enlm ltijain nauttim ista eduista sekä 
luku  X I M uut sekalaiset tulot, hyväksy
tään.

5 Os.

Luku I Valtionrautatiet, luku I I  P ää
konepa jät, luku I I I  Puutavaraliike, luku 
IV  Posti- ja  lennätinlaitos, luku V K ana
vat, luku V I Ruutitehdas, luku  V II P a t
ruunatehdas, luku V II I  K ivääritehdas, 
luku IX  Tykkitehdas, luku X  Ammusla- 
taamo, luku X I Lentokonetehdas, luku 
X II  Laivatelakka, luku X II I  Pukuteh
das, luku X IV  Puolustuslaitoksen muu 
teollisuus- ja  liiketoiminta, luku XV Val
tioneuvoston kirjapaino, luku X V I Vi
rallinen lehti, luku X V II M aanm ittaushal
lituksen kivipaino, luku X V III M etsäta
lous, luku X IX  M etsätieteellinen tu tk i
muslaitos, luku X X  Vankeinhoitolaitok
sen tila t, luku X X I Lääkintölaitoksen 
tilat, luku X X II  M aata!oushallituksen t i 
la t sekä luku X X III  Sosiaaliministeriön ti
lat. hyväksytään.

Pääomatulot.

6 Os.

Luku I  Valtiolle takaisin m aksetut laina
pääomat, luku I I  V altion liikeyritysten 
kuoletukset, luku  I I I  Tulot valtion omai
suuden m yynnistä, luku IV  Menorästien ja  
s iirretty jen  m äärärahani peruutukset sekä 
luku V S iirro t tulo- ja  menoarvion ulko
puolella olevista rahastoista, hyväksytään.

Luku V I Valtionlainat.

Keskustelu:

E d. T a r k k a n e n :  V iittaam alla val
tiovarainm inisterin lausuntoon, jossa hän 
huom autti olevan syytä ottaa täm än V I 
luvun kohdalla lisäystä tuloihin ja  osoit
taen, e ttä  se voitaisiin tehdä valtionlainojen 
kohdalla, ehdotan, e ttä  täm än V I luvun 1 
momentille m erkittäisiin lisäystä 80,000,000 
markkaa.

Ed. R a n t a l a :  K annatan ed. T arkka
sen tekemää ehdotusta.

Keskustelu ju listetaan päättyneeksi.

P u h e m i e s :  Keskustelussa on ed.
Tarkkanen ed. R antalan kannattam ana eh
dottanut, e ttä  1 momentille m erkittäisiin 
lisäystä 80 milj. markkaa. K utsun ehdo
tusta  ed. Tarkkasen ehdotukseksi.

Selonteko myönnetään oikeaksi.

P u h e m i e s :  Ed. Tarkkasen ehdotus
hyväksyttäneen yksimielisesti.

Ehdotus hyväksytään yksimielisesti.

Yleisperustelut sivuilla 7— 12 hyväksy
tään  keskustelutta.

P u h e m i e s :  V altiovarainvaliokunnan
mietintö on ny t tu llu t kokonaisuudessaan 
käsitellyksi, m utta  kun mietintöä ei ole 
m uuttam attom ana hyväksytty, lähetetään 
asia valtiopäiväjärjestyksen 76 § :n  m ukai
sesti takaisin valtiovarainvaliokuntaan.

P u h e m i e s :  K un edustajille on jae ttu  
hallituksen esitykset n :o t  68—70 voitaneen 
ne ny t esitellä valiokuntaan lähettäm istä 
varten.

Hyväksytään.

Esitellään ja  lähetetään puhemiesneuvos- 
ton ehdotuksen mukaisesti p a n k k i v a 
l i o k u n t a a n :

Ehdotuksen laiksi Suomen Pankin ohje
säännön 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

sisältävä hallituksen esitys n:o. 68.

Esitellään ja  lähetetään puhemiesneuvos- 
ton ehdotuksen mukaisesti v a l t i o v a 
r a i n v a l i o k u n t a a n :

Sotatilasta johtuvia menoja sekä valtuuksien 
antamista valtioneuvostolle lainanottoon 

näiden menojen suorittamista varten

koskeva hali ituksen esitys n : o 69; sekä

143



460 K esk iv iikkona 6 p. jo u lu k u u ta  1939.

Valtuuksien antamista valtioneuvostolle 
suhdannerahaston varojen käyttämiseen 

sotatilasta aiheutuviin menoihin

tarkoittava hallituksen esitys n :o  70.

Pöydällepano:

P u h e m i e s :  K un edustajille on jaettu  
puolustusasiainvaliokunnan mietintö n :o  5, 
voitaneen se n y t esitellä pöydällepanoa 
varten.

Hyväksytään.

Ehdotuksen laiksi hevosten ja ajoneuvojen 
ottamisesta sotavoiman tarpeisiin annetun 

lain muuttamisesta

sisältävän hallituksen esityksen johdosta 
laad ittu  puolustusasiainvaliokunnan mie
tintö n :o  5 esitellään ja  pannaan pöydälle 
puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 
eduskunnan seuraa vaan täysistuntoon.

P u h e m i e s :  Eduskunnan seuraava
täysistunto on tänään klo 22,35.

Täysistunto lopetetaan klo 22,20.

Pöytäkirjan  vakuudeksi: 
E. H. I. Tammio.
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Valtiopäiväjumalanpalvelus
keskiviikkona 31 päivänä tammikuuta 1940

kello 16.

Sittenkuin eduskunnan puhemies, vara
puhemiehet ja  jäsenet sekä kutsuvieraat 
ja  m uu yleisö olivat kokoontuneet K auha
joen kirkkoon, saapuivat kirkkoon tasa
vallan presidentti, valtioneuvoston jäsenet 
ja  läänin maaherra.

Sen jälkeen alkaneessa valtiopäiväjuma- 
lanpalveluksessa avustivat Kauhajoen kirk
kokuoro ja  lau la ja tar Eeva Pasila-Tammi- 
nen, liturgeina toimivat kirkkoherra A. J. 
Hanhinen ja  pastori L. Heinonen ja  urku
jen  soitosta huolehti kanttori A. Puranto.

Valtiopäiväsaarnan p iti kansanedustaja, 
kirkkoherra L. H  e 1 j a  s aiheenaan 4 
Moos. 11: 17. — Saarna kuului seuraa
vasti :

„Minä sitten astun alas ja  puhun siellä 
sinun kanssasi ja  otan henkeä, joka 
sinussa on, ja  annan heille; siten he voi
vat au ttaa sinua tuon kansataakan kanta
misessa, ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi 
kantaa. ”

Luetussa sanassa kerrotaan Israelin kan
san johtajasta Mooseksesta. Kansa oli kor
pivaelluksen aikana jou tunut suuriin  vai
keuksiin. Nähdessään kansansa kurjuuden 
tu li Mooses toivottomaksi ja  rukoili itsel
lensä kuolemaa. Silloin H erra  rohkaisi 
palvelijaansa. H än osoitti tuolle masentu
neelle miehelle miten hänen ei tarv innu t 
yksinään kantaa kansansa taakkaa. J u 
mala lupasi antaa kansalle uuden hengen, 
joka tekisi kansasta lu jan  ja  yhtenäisen. 
Tämä henki ilmenisi siinä, että kaikki voi
miensa mukaan kantaisivat kärsimyksien 
kuormaa.

Myös Suomen kansa kulkee ny t korpi
vaelluksen tietä keskellä kuoleman varjon 
laaksoa. Meidän joukossamme ei ole yh
tään sellaista, jonka povessa ei ny t palaisi

tuskan tuli. Isänmaan suuri asia ja  sen 
tulevaisuus painavat meitä. Tähän kai
kille tunnettavaan hätään liittyvät tuhan 
sien kansalaisten yksilölliset kärsimykset. 
Suruhetket kirkoissamme ja  sankarihau
tamme kertovat hellien siteiden katkeami
sesta ja  korvaamattomista menetyksistä. 
Julm asti hävitetyt kodit, savuavat rauniot, 
kodittomien joukot, surm atut naiset ja  lap 
set ovat syvästi meitä kaikkia liikuttaneet 
ja  merkitsevät h irvittäviä tappioita kanssa- 
ihmisillemme.

Eläm än epävarm uutta, sen hävittäviä 
voimia ja  raatelevaa kipua näemme nyt 
joka hetki ympärillämme. Kansamme kul
kee kärsimystietään, jonka vaikein taival 
on vielä kulkematta. M utta sittenkin kat
selemme toivorikkaina ja  luottamuksella 
tulevaisuuteen. Kansamme on kärsim yk
sien ahjossa saanut H erra lta  uuden hen
gen, joka nyt näkyy siinä, että yhdessä 
tahdotaan kantaa vaikeuksien kuormaa. 
Pyhässä sanassa kehoitetaan: „K antakaa 
toinen toisenne kuorm at ja  niin  K ristuksen 
lakia täy ttäk ää” . Jo ta in  tästä Kristuksen 
hengestä elähdyttää kansaamme näinä ai
koina. Monella kauniilla tavalla on täm ä 
henki ilmennyt kansassamme.

Me olemme sen nähneet palvelevan rak
kauden mielenä. „Se, joka on suurin  
teistä, on kaikkien palvelija.” A lttiu tta  ja  
uhrim ieltä on täm ä vaikea aika puristanu t 
kansastamme esille. Kaikissa piireissä on 
ilmennyt voimakas halu uhra ta  isänmaalle 
ja  keventää niiden taakkaa, jotka ovat eni
ten joutuneet kärsimään. Tämä toim inta 
on vienyt ihmiset lähemmäksi toisiaan, 
m yötätunnon mieliala eri yhteiskuntaluok
kien välillä on vahvistunut ja  kansan ko
konaisuus on lu jittunu t.
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Uusi henki on an tanu t kansallemme roh
kean taistelumielen. Koko maailma ihailee 
meidän sankareitamme, jotka lannistum atta 
käyvät taistelua ylivoimaista vihollista vas
taan. H eitä tukee kotirintam a, joka ali
tuisille vaaroille alttiina, uskollisesti täy t
tää velvollisuutensa. Tässä on kansa, joka 
taistelee elämästä tai kuolemasta kaiken sen 
puolesta, mikä sille on pyhää ja  kallista, 
ja  mitkä sisältyvät arvoihin: koti, uskonto, 
vapaus ja  isänmaa.

Uusi henki on myös uskonmieli. Meidän 
kansamme uskoo oikeuden lopulliseen voit
toon. Pimeimpinäkin aikoina ei täm ä usko 
ole horjunut. Tiedetään, että synkimmän
kin yön jälkeen tulee uusi huomen. Meidän 
joukossamme, on to tta  kyllä, masentuneita 
ja  toivonsa menettäneitä. He tarvitsevat 
vahvempien rohkaisua. Heikkouskoisten 
kuormaa on myös kannettava. „Ellette 
usko, ette kestä” todistaa sana. Jos kan
saamme elähdyttää uskon henki, saa se sitä 
lannistum atonta, voitosta uhkuvaa mieltä, 
joka raskaimpanakin aikana ylläpitää toi
voa. Uskon henki johdattaa kansaamme 
sellaiseen sydämen mielialaan, sellaiseen 
työn ja  tarm on uskollisuuteen, joka Jum a
lan siunaam ana rakentaa Suomen vapau
den tulevaisuutta.

Kansamme voima on siinä, että täällä on 
yhdessä op ittu  kestämään kärsimyksiä, me
netykset ja  su ru t ovat tulleet yhteisiksi. 
Tunnemme ny t selvästi m itä kohtalontove- 
ruus merkitsee. Näinä raskaina aikoina 
ilahduttaa myös meitä se tieto, että meillä 
on ystäviä kautta  maailman, jotka myötä
tunnollaan, uhrauksillaan, rukouksillaan ja  
antam alla elämänsä asiamme puolesta lu
jittav a t rintamaamme.

M utta suurin lohdutuksen ja  voiman 
lähde on sittenkin kansamme kokemus 
kautta vuosisatojen, mikä sisältyy psalmis- 
tan  ajatuksen: „Meitä kantaa Jum ala, mei
dän apumme.”

On ehkä vaikeata kaikessa siinä millä si
sältyy kansamme monivaiheiseen kärsimys- 
historiaan nähdä rakastavan käden johda
tusta. Emme nyt kuitenkaan tahdo syven
tyä kärsimysongelmaan. Me voimme vain 
todeta, että paljosta siitä, mikä on arvo
kasta kansamme luonteessa ja  saavutuk
sissa, on sellaista, mikä on kypsynyt kär
simyksien ahjossa. A nkarat a ja t ovat ol
leet pyhiä aikoja kansamme elämässä.

Saamme toivoa, että tämäkin raskas aika,

jonka puristuksessa kansamme vapisee, on 
oleva siunaukseksi meille. Nyt puhuu J u 
mala erikoisesti meille, joilla on osaltaan 
ollut vastuu kansastamme. Olemme tilille 
vedettyinä siitä m itä olemme tehneet tai 
laiminlyöneet. Tämmöisinä tuomion ai
koina joudumme näkemään omat syntimme 
entistä selvemmin. Kuinka paljon meidän 
teoissamme ja  n iitä  määräävissä vaikutti- 
missa on ollut itsekkyyden sanelemaa. E i
köhän moni ennen niin tärkeänä pidetty 
asia tunnu  nyt niin kovin merkityksettö
mältä, Kaikki arvot on n y t uudestaan a r
vioitava. Edesvastuumme on suuri niin 
kansamme kuin Jum alan edessä. Tunnus
takaamme syntimme, että armon löytäi
simme oikeaan aikaan. Tämmöisenä het
kenä jos milloinkaan ymmärtää, m itä m er
kitsee syntien anteeksiantamus Kristuksen 
veressä, puhdistettu omatunto ja  Jum alan 
lapsen rauha.

On hyvä tietää, että Jum ala vielä tänään 
kantaa meitä syntisiä, heikkoja ja  avutto
mia lapsiaan. H än on meidän turvamme 
elämän pelottavimmissakin myrskyissä. Syn- 
kimmissäkin kohtaloissa hän lohduttaa 
meitä. On mahdollista, ettemme tule kaik
kia hänen teitään ymmärtämään. Jonakin 
päivänä me käsitämme. Menkäämme sinne, 
minne hän meitä kuljettaa.

Jumalaamme luottaen, toisiamme auttaen 
ja  tukien jatkakaamme vaellustamme yh
dessä kansamme kanssa sen kärsimysten 
tiellä. H änen käsiinsä voimme turvallisesti 
jä ttää  isänmaamme ja  kansamme tulevat 
kohtalot.

Tämän jälkeen lausui puhu ja  ruotsiksi:

„Vi äro pä allt sätt trängda, men icke 
undertryckta, rädvilla men icke rädlösa, 
förföljda men icke övergivna, nederslagna 
men icke förlorade.” 2 Kor. 4: 8, 9.

A tt vinna seger i kampen mot livets svä- 
righeter det är mälet med v ärt liv, och 
segern gives oss genom vär H erre Jesus. 
Det var aposteln Paulii livssyn.

Det ä r nägot av hans tro och mod vi be- 
höva i vara nuvarande svärigheter. Den 
tid  vi levä i ger oss anledning tili dju- 
paste pessimism. Man ser sä lite t av rä tt 
och rä ttfä rd ighet pä jorden. M akt tycks 
vara rä tt, den starke handelns rä tt  
a tt taga vad den vill och behälla 
vad den kan och siä och förgöra.
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Tidens anlete bär grymma drag. Och 
det ä r en grym het som saknar alla 
mänskliga m ätt. D etta h ar värt lilla folk i 
dessa tider fä tt erfara, V ärt fosterland 
med sinä tusen hem har blivit en ängestens 
och fasans, e tt lidandets och kvalens, e tt 
dödens och förgängelsens hemvist.

Men trots allt fä vi ej förlora modet. 
U tan mod och ntan  tro skulle värt folk gä 
sin nndergäng tili mötes. Oek vi fä vara 
glada däröver a tt nnder de senaste dagarna 
vär tro blivit stärkt, därigenom a t t  vi fä tt  
m ottaga sä mänga bevis pä synipati. Vi 
aro ej ensamma. Vi hava sä mänga vän- 
ner, vilka arbeta för oss, Iida med oss och 
kampa för oss. Mätte Gud välsigna alla 
dessa som önska främ ja vär rä ttfä rd iga  sak.

Lätom oss nn lämna fosterlandet och dess 
kommande öden i Guds hand. H än vill i 
dessa svära tider lära  oss en sak, som hjäl- 
per oss a tt med större tillförsikt bära pä 
vära bördor. Och denna lärdom innefattas 
i orden: „V ar dag har nog av sin pläga.”

Det gäller nu a tt icke tanka alltför längt 
in  i fram tiden. V arje dag skall tagas sä- 
som Gud giver oss den, och vi skoja in- 
skränka oss a tt bära det lidande, som för 
den dagen tillfaller oss. Vi fä ej pläga

oss med tanken pä en hotande fa ra  och sys- 
selsätta oss med inbillningar om möjlighe- 
te r eller sannolikheter av en tillkommande 
olycka. V arje sorg för den kommande da
gen försvagar oss och h indrar frän  att 
tälig t och ständaktigt bära den nuvarande 
dagens börda. Men ju  mera vi i det när- 
varande försvaga oss, desto oskickligare bli 
vi tili a tt bära det som komma skall. Vi 
behöva ej skaffa oss nya bördor. V arje 
sm ärtedag medför sin tröst.

V är h jälp  kommer frän  Herren, som 
har g jort himmel och jord. Tili honom 
allena upplyfta vi v ärt h järta . P ä  honom 
allena hoppas vi. — Dä vära fiender om- 
värva oss och vär svaghet förskräcker oss 
uppehäll oss i vär svaghet, D u som beseg- 
ra t världen med Din allsmäktiga styrka.

Jum alanpalveluksen pää ty ttyä  eduskun
nan puhemiehet ja  jäsenet sekä tasavallan 
presidentti, valtioneuvoston jäsenet ja  lää
nin  m aaherra sekä m uut kutsuvieraat lähti
vät eduskunnan kokoontumispaikkaan, missä 
valtiopäivien päättäjäiset tapahtuivat.
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Eduskunnan is tu n to sa lissa  

31 päivänä tammikuuta 1940.

Pöytäkirja, joka laad ittiin  vuoden 
1939 varsinaisten valtiopäiväin pää t
tä  jäisissä eduskunnan istuntosalissa 
keskiviikkona 31 päivänä tammi
kuuta 1940.

Oltuaan läsnä Kauhajoen kirkossa pide
tyssä, kello 16 alkaneessa valtiopäiväjuma- 
lanpalveluksessa saapuivat Tasavallan P re
sidentti Kyösti Kallio sekä eduskunnan 
puhemies, varapuhemiehet ja  jäsenet edus
kunnan kokoontumispaikkaan Kauhajoen 
yhteislyseolle. Kansanedustajat, valtioneu
voston jäsenet, läänin maaherra, m uut ku t
suvieraat ja  yleisö asettuivat paikoilleen 
eduskunnan istuntosalissa. Tämän jälkeen 
saapui paikalleen eduskunnan puhemies, 
pormestari Väinö Hakkila, seurassaan alle
kirjo ittanut eduskunnan sihteeri, joka 20 
päivänä tam m ikuuta 1928 annetun valtio
päivien avajaisissa ja  päättäjäisissä nouda
tettavia juhlameno-ohjeita koskevan asetuk
sen 7 §: n määräyksen mukaisesti ryhtyi pi
täm ään pöytäkirjaa.

K un kaikki olivat asettuneet paikoilleen, 
saapui juhlam enojen ohjaajan saattamana 
istuntosaliin Tasavallan Presidentti aset
tuen korokkeelle puhemiehen viereen.

Tämän jälkeen eduskunnan puhemies 
H a k k i l a ,  jättäessään Tasavallan Presi
dentille valtiopäiväpäätöksen, lausui edus
kunnan tervehdyksen seuraavin sanoin:

K unnioitettu  H erra Tasavallan Presi
dentti !

Eduskunta kokoontui viime kesän vaalien 
jälkeen ensimmäisille valtiopäiville sangen 
vakavana ajankohtana. Europalaisen suur
sodan syttyminen saattoi koko maanosamme

vaaralliseen tilanteeseen. Edellisen m aail
mansodan hirveät uhrit ja  sen synnyttäm ä 
sekasorto olivat vielä tuoreessa muistissa. 
Pahoin aavistuksin ja  huolestuneina seurat
tiin  sodan ulkopuolelle jääneissä maissakin 
asiain kehitystä, sillä kukaan ei voinut olla 
varma, mikä kohtalo tulisi oman rakkaan 
isänmaan osaksi. Epävarm uus kasvoi sitä 
suuremmaksi, kun oli opittu  näkemään, mi
ten vähän m erkitystä oli tehdyillä sopimuk
silla ja  annetuilla lupauksilla. Räikeän 
itsekkyyden ja  r a a ’an vallanhimon tieltä 
tu li kaiken väistyä. P ienten kansojen ole
massaolo joutui alituiseen vaaraan ja  huo
lestuneena seurasivat kaikki vapaat, rauhaa 
rakastavat m aat ja  kansat tällaista vaaral
lista ja  kaikelle inhimilliselle kulttuurille 
turm iollista olojen kehitystä. Vapauden ja 
oikeuden perusedellytykset ovat nyt vaa
rassa tuhoutua ja  koko länsimaisen sivistyk
sen kohtalo on kysymyksessä.

Omalta osaltamme olemme koko nuoren 
itsenäisyytemme aikana tehneet kaikkemme 
saadaksemme säilyttää rauhan ja  voidak
semme sen tu rv in  sisäisesti lu jittaa  
ja rakentaa maatamme menneiden pol
vien luomalle perustalle. Me olemme 
huolellisesti välttäneet. sekaantumista 
muiden maiden asioihin emmekä kos
kaan myöskään ole antaneet niille 
aihetta sekaantua meidän oloihimme. Val
takuntamme ra ja t ovat vanhat, historialliset 
ja  kansalliset, niin  että siinäkin suhteessa 
me emme ole m itään rikkoneet ta i velvolli
set mihinkään tarkistuksiin. Itsenäisyy
temme perustuu luonnolliseen kansalliseen 
oikeuteemme ja  sen ovat naapurivaltiomme 
samoinkuin kaikki m uut vapaat kansat tu n 
nustaneet, Valtiona olemme vilpittöm ästi 
täyttäneet velvollisuutemme. M itä taasen
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tulee sisäisiin oloihimme, niin hyvällä omal
latunnolla voimme vakuuttaa sitkeällä työllä 
siinäkin kohdin täyttäneemme tehtävämme. . 
Vuodesta vuoteen on kehitys maassamme 
m ennyt yhä voimakkaammin eteenpäin. 
Kansa on vaurastunut, rakentava yhteistoi
m inta lu jittu n u t ja  omalla kansanvaltaisella 
pohjallamme olemme rinnan muiden poh
joismaiden kanssa lu jittaneet itsenäisyy
temme perusteita ja  valtiollista vapaut
tamme. Parlam entarinen kehitys on niin
ikään koko itsenäisyyden ajan  käynyt te r
veeseen suuntaan ja  eduskunnan toim inta 
saanut yhä vakavamman sijan valtakunnan 
elimistössä.

Kuluneella istuntokaudella on eduskunta 
vaikeissa, oloissa suorittanut suurella yksi
mielisyydellä kaiken sen lainsäädäntötyön, 
minkä uudet olosuhteet ovat tehneet vält
tämättömäksi. Viime vuosien aikana kehit
tyny t yhteisym märrys on yhä voimistunut 
ja  suurella yksimielisyydellä on eduskunta 
suorittanut työnsä. Historiallisena aika
kautena on parlam enttim m e tukenut ehyenä 
hallitusta niin  hyvin käydyissä neuvotte
luissa. kuin kaikissa isänmaan puolustusta 
koskevissa kysymyksissä. Suurella ilolla on 
eduskunta nähnyt, että koko kansamme on 
vaaran hetkenä, täysin ehyt, valmis yksimie
lisenä suojelemaan vapauttansa ja taistele
maan olemassaolonsa puolesta. P uh ta in  i 
asein, eheänä, yksimielisenä ja  lu jana oi
kean asiansa puolesta käy Suomi valtaisaa 
kamppailuaan. K un rauha, turvallisuus 
meiltä riistettiin , ei meille jäänyt m uuta 
m ahdollisuutta kuin vääjääm ätön taistelu 
itsenäisyytemme ja  vapautemme suojelemi
seksi väkivaltaa vastaan. Siinä taistelussa 
täy tyy  oikeuden ja  vapauden voittaa vää
ryyden ja  sorron voimat, se on koko kan
saamme elähdyttävä lu ja  vakaumus.

Suomen kansan puolesta kääntyi edus
kunta vihollisen hyökättyä maahamme ju 
listuksella koko sivistyneen maailman puo
leen, vedoten sen omaantuntoon. Siinä lau 
sutaan, e ttä  me emme taistele ainoastaan 
omasta puolestamme, vaan suoritamme etu- 
vartiopalvelusta koko vääryyteen ja  väki
valtaan perustuvaa järjestelm ää vastaan va
pauden ja  länsimaisen sivistyksen aatteiden 
puolustajana. Kansaamme kohdistettu ju l
ma hyökkäys onkin herättäny t maailman 
puhum aan ja  toimimaan puolestamme. 
Olemme saaneet lukemattomia vilpittömiä 
ystäviä ja  harta ita  kannattajia. Me emme

ole yksin, vaan koko maailma seuraa her
paantum attom alla myötätunnolla Suomen 
kansan kohtaloita. E rityisesti läm m ittää 
mieliämme skandinavisten naapurim aiden 
ystävyys, rakkaus ja niin moniin eri muo
toihin pukeutunut avunanto. Suomen puo
lesta on niissä maissa syntynyt oikea kan
sanliike.

Vedotessaan sivistyskansoihin eduskunta 
lausui ihailunsa ja  tunnustuksensa maamme 
puolustusvoimille, jotka niin suurella, kun
nialla suojelevat isänmaan vapautta. Koko 
maailman huomio on kiintyneenä arm ei
jamme loistaviin urotöihin. Armeijamme 
on historian m ainehikkaimpiin vapaustaiste- 
luihin verrattavalla sankaruudella osoitta
nut, miten vapaa kansa taistelee elämänsä, 
kunniansa ja  vapautensa puolesta. K iitol
lisena ja  lu jana on Suomen kansa ehyenä 
kokonaisuutena sankariarm eijansa takana. 
Täydellinen kansallinen eheytyminen on tä 
män suuren ajan rohkaisevin ja ylevin saa
vutus, joka takaa vapaustaistelumme onnel
lisen päättymisen.

Poikkeuksellisissa, oloissa voidaan vuoden 
1939 valtiopäivien istuntokausi lopettaa 
näin myöhään. Saavuttuanne nyt näitä val
tiopäiviä päättäm ään jättäessäni valtiopäi- 
väpäätöksen esitän Teille Herra. Tasavallan 
P residentti eduskunnan kunnioituksen ja 

! tervehdyksen.

T a s a v a l l a n  P r e s i d e n t t i  ju listi 
täm än jälkeen valtiopäivät päättyneiksi 
seuraavin sanoin:

Suomen kansan edustajat!

Viisi kuukautta on kulunut siitä kuin 
eduskunta vaalien jälkeen kokoontui ensim
mäisen kerran. Eduskunnan avajaisissa 2 
päivänä syyskuuta kiinnitin  avauspuhees
sani eduskunnan huomiota, siihen vaikutus
valtaan ja  vastuuseen, mikä eduskunnalla 
on valtiokoneistossamme. Samalla, esitin 
m. m. toivomuksen, että valtiosääntömme 
rakenteen ja  hengenmukaisen yhteistyön 
kautta voitaisiin meilläkin näilläkin valtio
päivillä lu jittaa  ja  syventää parlam entaa
rista toimintaa, sekä kasvattaa yhteistuntoa 
kansassamme.

Vastauspuheessanne toitte Te. H erra P u 
hemies, ilmi sen käsityksen, että esittämäni 
ajatukset tapaavat vastakaikua ei ainoas
taan eduskunnassa, vaan koko maassa, ja
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vakuutitte eduskunnan tulevan hyvässä yh
teistyössä hallituksen kanssa tekemään 
kaikkensa odotettavissa olevien vaikeuksien 
voittamiseksi.

Olen tässä tilaisuudessa halunnut viitata 
näihin silloin esittämämme ajatuksiin, 
koska näillä valtiopäivillä esillä olleet asiat 
ovat olleet monessa suhteessa poikkeukselli
sia ja  niiden ratkaisussa on vaadittu  halli
tukselta ja  eduskunnalta tavallista enem
män harkintaa ja  yhteistä vastuuntuntoa.

H eti istuntokauden alussa jouduimme 
poikkeuksellisiin oloihin. M inun tarvitsee 
vain m uistu ttaa mieliin, että Saksan ja 
Puolan välinen sota alkoi ju u ri eduskunnan 
kokoontuessa. Joitakin päiviä myöhemmin 
sota laajeni eurooppalaiseksi suursodaksi, 
Englannin ja Ranskan ju listettua sodan 
Saksalle.

Tämä sota ei tosin välittömästi koskenut 
maatamme. Silti emme puolueettomana
kaan voineet välttyä sen taloudellisilta vai
kutuksilta. Tämä pakotti ryhtym ään eri
näisiin suojatoimenpiteisiin taloudellisen 
toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Heti 
sodan ensimmäisinä päivinä antoikin halli
tus puolueettomuusjulistuksen ohella eräitä 
tilanteen aiheuttam ia asetuksia. Merien va
paus ja  kansainvälinen kauppa, joilla ta 
loudellisessa elämässä on ratkaiseva vaiku
tus, myös häiriintyivät.

Ulkopoliittinen jännitys kasvo! myös aste 
asteelta meidän kohdaltamme, kun Puolan 
jaon jälkeen Neuvostoliitto vaati ja  sai ta i
vutetuksi kaikki B altian m aat kunkin erik
seen tekemään kanssaan avunantosopimuk
sen ja luovuttam aan erinäisiä alueita Neu
vostoliiton sotavoimien tukikohdiksi.

Kun Neuvostoliiton vallanpitäjät onnis
tu ivat näissä pyrkimyksissään, niin ei ollut 
odottamatonta, että myös Suomi sai kehoi
tuksen lähettää valtuutettunsa Moskovaan 
neuvotteluja varten. Suomi ei kieltäyty
nytkään tästä, vaikka Tarton rauhansopi
muksen, hyökkäämättömyyssopimuksen ja 
hyökkäyskäsitteen m äärittelyä koskevan so
pimuksen kau tta  naapuruussuhteemme oli 
järjeste tty  Neuvostoliiton kanssa eikä mi
tään riitakysymyksiä ollut välillämme vi
reillä.

Näissä neuvotteluissa, joiden vaiheista edus
kunnalle on tehty seikkaperäisesti selkoa, 
oli Suomi suostuvainen rauhan säilyttäm i
seksi tekemään jopa raskaitakin myönny
tyksiä. Ne eivät kuitenkaan tyydyttäneet

Neuvostoliiton hallitusta, ja kahden viikon 
kuluttua neuvottelujen keskeydyttyä Ve
näjä yksipuolisesti rikkoi kaikki Suomen 
kanssa tekemänsä sopimukset ja  hyökkäsi 
maahamme. Heti sen jälkeen se ilmoitti 
tehneensä Suomesta Neuvostoliittoon paen
neiden kommunistien kanssa sopimuksen 
valloittamattoman maamme kohtalosta. Tä
ten Neuvostoliitto entistä selvemmin pal
jasti todelliset tarkoitusperänsä.

Neuvostoliiton vallanpitäjät kieltäytyivät 
myöhemminkin ylimielisesti neuvottele
masta Suomen laillisen hallituksen kanssa 
ja  osoittivat siten, etteivät he pyri ainoas
taan aluevaltauksiin, vaan että heillä sen 
ohella on tarkoituksena bolshevisoida 
Suomi.

Kun maamme edellämainituista syistä 
joutui m uuttuneihin oloihin, oli luonnol
lista, että m. m. istuntokauden tärkein esi
tys, valtion tulo- ja  menoarvio liitteineen, 
joka oli tehty normaalisia aikoja silmällä 
pitäen, oli perusteellisesti muutettava. T i
lanne velvoitti lisäämään puolustusmenoja 
ja  supistamaan muita hyvinkin tärkeitä 
menoja. Monena vuotena koottu suhdanne- 
rahastokin täytyi nyt käyttää suureksi 
osaksi sille vieraisiin tarkoituksiin. Samoin 
on täytynyt sotatilan tähden laatia lukui
sia poikkeuslakeja, joista luonnollisesti on 
pyrittävä vapautum aan niin pian kuin olo
suhteet sen sallivat.

Työmme tuloksien arvostelu täytyy mei
dän jä ttää  historian tehtäväksi. Tässä val
tiopäivien lopettajaistilaisuudessa voinemme 
kumminkin mielihyvällä panna merkille, 
että kaikissa suurissa kysymyksissä, jotka 
näillä valtiopäivillä ovat olleet eduskunnan 
ratkaistavina, ovat eduskunta ja  hallitus 
olleet niin yksimielisiä, että sopusointuisem- 
paa lehteä Suomen eduskuntahistoriaan ei 
liene koskaan kirjoitettu.

Asiakirjoihin viitaten me voimme jälki
maailmalle osoittaa, että ehyt parlam entaa
rinen henki on sanellut tehdyt päätökset.

Se hallituksen uudelleen järjestelykin, 
joka tapahtui Suomen ja  Neuvostoliiton vä
lisen sod^n toisena päivänä, suoritettiin, 
hallituksen eduskunnalta saaman yksimie
lisen luottamuslauseen jälkeen, täysin yh
teisymmärryksessä eroavan hallituksen 
kanssa, joka erollaan halusi valmistaa ti
laisuuden entisestäänkin vielä laajentaa 
eduskunnassa toimivien aatesuuntien vai
kutusvaltaa hallituksessa.
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Jokainen hallituksen ja  eduskunnan jä 
sen on koettanut parhaan ymmärryksensä 
mukaan edistää isänmaan yhteistä asiaa. 
J a  meillä, jotka kansamme ja  historian 
edessä olemme ensimmäisinä vastuussa ei 
ainoastaan niistä päätöksistä, joita olemme 
tehneet, vaan myös niiden seurauksista, on 
ollut se sisäinen horjum aton vakaumus, että 
kansamme sydän, oikeuksiamme puoltaessa 
on sykkinyt samassa tahdissa. Tässä kan
samme suurimmassa elämän kamppailussa 
on meillä koko ajan ollut lohdutuksena se, 
että koko kansamme on seisonut m äärätie
toisesti hallituksen ja  eduskunnan takana. 
Se on unohtanut kaiken pienen ja  osoittanut 
oman suuruutensa itsekieltäytymyksissä ja 
uhrivalmiudessa puolustaessamme oikeuk
siamme ja  vapauttamme, joita meiltä y ri
tetään riistää.

Suomen kansa on rauhaa rakastava, 
m utta me ymmärrämme, että  täm änkin su
kupolven kunnia-asia on jä ttää  jälkipolville 
kartu te ttuna se perintö, jonka esi-isämme 
ovat meille jättäneet.

Me emme ole hyökkääjältä vaatineet mi
tään m uuta kuin annettujen lupausten ja 
oikeuksiemme kunnioittam ista; m utta hyök
kääjä on julkeasti paljastanut im perialisti
set pyrkimyksensä ja  tahtoo tuhota mei
dät.

Kaksi kuukautta olemme nyt taistelleet 
monin kerroin ylivoimaista vihollista vas
taan. Se on hyökätessään m enettänyt useita 
divisioonia parasta työvoimaansa. Urheat 
joukkomme ovat karkoittaneet jo osan hei
dän joukkojaan itära jan  taakse omalle puo
lelleen. Meidät pakotetaan tuhoamaan vä
keä, joka on syytön tähän sotaan, ja  jota 
meillä ei ole syytä kansana vihata. Sen 
tähden me pidämme järjettöm änä tä tä  bar
baarim aista hyökkäystä ja  olemme valmiit 
neuvottelemaan kunniallisesta rauhasta. 
M utta Neuvostoliiton vallanpitäjät tuntevat 
sangen huonosti Suomen kansan, jos he 
luulevat kansamme alistuvan mahtikäsky- 
jen ja  heidän oppiensa alle. Me emme voi 
nojata suuriin  massoihin, m utta Suomen 
kansa on koko maailman edessä psoittanut 
oman suuruutensa siinä uhrivalmiudessa ja 
siveellisessä kunnossa, jolla se on oikeuk
siaan puoltanut ja  samalla estänyt bolshe
vismin leviämisen länteen.

Me olemme koko maailman edessä vedon
neet historialliseen oikeuteemme, vuosisa
toja kestäneisiin rajoihimme, tehtyihin so

pimuksiin, Kansainliittoon ja  sen ulkopuo
lellakin oleviin ystävällismielisiin kansoihin. 
Kaikkialta me olemmekin saaneet osak
semme runsaasti myötätuntoa sekä hum ani
tääristä ja  aineellista apua. Ennen m uita 
on naapurimaamme Ruotsin kansa osoit
tanut kohtaloyhteyttä maatamme kohtaan 
ja  runsaan aineellisen avustuksen ohella on 
sieltä saapunut hyvin varustettu ja vapaa
ehtoisia joukkoja avuksemme. J a  heidän 
esimerkkiä näyttävät seuraavan eräät m uut
kin kansat. Tästä kaikesta me olemme kii
tollisia, sillä apua me tarvitsemme kipeästi, 
kun vastassamme ovat Neuvostoliiton 183 
miljoonaisen kansan sotavoimat ehtymät- 

1 tömine taisteluvälineineen ja  kun käytän
nöllisesti katsoen me seisomme tänä päivä
näkin melkein yksin heitä vastassa.

Taitavan ylipäällikkönsä ja  upseeristonsa 
johdolla ovat urhoolliset joukkomme kum 
m inkin jo rintam illa saavuttaneet sellaisia 
voittoja, jotka ihmisvoimille edeltäpäin 
näyttivät saavuttamattom ilta. Ankara talvi, 

I joka kysyy miesten ruum iillista ja  heu- 
| kistä kuntoa, on ollut tavallaan apunamme. 

V alitettavinta on, että vihollisemme on u lo t
tan u t hyökkäyksensä rintam an taaksekin si
viiliväestöä vastaan ja  tavalla, joka jokai
selle sivistyskansalle on kauhistus. Isonvi
han kauhut nykyaikaisin asein uusiutuvat. 
Silloin olivat kumminkin Suomen asekun
toiset miehet vieraiden maiden taistelutan- 
terilla. N yt he seisovat rajoillamme maansa, 
kotiensa ja  vapautensa vartijoina. Suomen 
kansa ymmärtää, mistä on kysymys. Sen- 
tähden se onkin osoittanut sellaista kansal
lista kuntoa ja  yhteistuntoa rintam illa ja 
niiden takana, että koko maailma huomaa, 
mikä merkitys on näillä siveellisillä arvoilla 
kansojen elämässä. Neuvostoliiton luulisi 
jo huomanneen, että nämä kestävät ominai
suudet meissä suomalaisissa ovat viikko vii
kolta taistelun aikana kasvaneet. Venäjän 
kansan luulisi kumminkin itse heräävän n ä
kemään, miten ja  mihin heitä johdetaan 
tällaisella politiikalla.

Tässä tilaisuudessa haluan lausua kiitok
semme Kansainliitolle sen oikeamielisestä 
ratkaisusta asiassamme. Samoin olemme 
suuresti kiitollisia kaikille niille kansoille, 
jotka ovat moninaisella tavalla meitä au t
taneet.

Me toivomme kumminkin hartaasti, että. 
hum anitäärisen avun käsitteeseen luettaisiin 
ja  apua annettaisiin rintam an takaisen
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väestön suojaamis- ja ilmatorjumisvälinei- 
siin hyökkääjää vastaan, joka epäinhimilli
sellä tavalla käyttää lentoaseita siviiliväes
töä vastaan. Ihmisystävälliseen apuun tu 
lisi kuulua, että yhteisvoimin torju taan  
sellainen raakuus, jonka kohteina ovat ny
kyään maassamme erotuksetta kaikki, yk- 
sinpä kansainvälisillä merkeillä varustetut 
sairaalatkin.

Julistaessani avatuiksi nämä valtiopäivät 
t erotin Teille viimeisinä sanoinani mie
leenne, että uhrautuva isänmaanrakkaus, 
pyhä oikeudentunto, tinkimätön asiallisuus 
ja  luja, horjum aton usko Suomen kansan 
tulevaisuuteen luovat sopusointua yhteis
työlle. Minulla on nyt ilo todeta, että edus
kunnan pöytäkirjojen lausunnoissa olen 
löytänyt ne ajatukset, Teidän esittäminä 
kasvaneen kansalliseksi yhteistunnoksi, 
jonka veroista ei valtiopäivähistoriamme 
tunne.

K iitän Teitä kaikkia suorittamastanne 
työstä.

M utta korkein kiitos Kansojen Kaitsi
jalle, joka on sallinut meidän tehdä työtä 
isänmaan ja  ihmisyyden hyväksi ja säilyt
tää  vapautemme, jonka turvissa me vain 
voimme kansana täy ttää  tehtävämme.

Pyytäen Häneltä siunausta niille päätök
sille, jotka olemme tehneet, julistan vuo
den 1939 valtiopäivät päättyneiksi.

Ruotsinkielisille edustajille jae ttu  tasa
vallan presidentin puhe oli näin kuuluva:

Representanter för F inlands folk.

Pem m änader hava fö rflu tit sedän riks- 
dagen första gängen efter valen samman- 
kom. Vid riksdagens öppnande den 2 sep- 
tember fäste jag i m itt öppningstal riks
dagens uppmärksamhet vid den maktbefo- 
genhet och det ansvar riksdagen i värt 
statsmaskineri tillkommer. Tillika uttalade 
jag bl. a. önskemälet, a tt den parlamenta- 
riska verksamheten genom samarbete i sam- 
klang med vär statsförfattnings struk tu r 
och i dess anda ocksä vid denna riksdag 
kunde stärkas och fördjupas samt en sam- 
hörighetskänsla hos v ärt folk uppammas.

I  E dert svarstal fram förde Ni, H err Tal- 
man, den uppfattn ing, a tt de av mig u t
talade tankarna funno gensvar ieke blott 
i riksdagen utan  ock i hela landet, och

försäkrade tillika, a tt riksdagen i gott sam
arbete med regeringen komme att göra allt 
sitt tili för övervinnande av de svärigheter, 
som vore a tt emotse.

Jag  har vid detta tillfälle önskat hänvisa 
tili dessa av oss da fram förda tankar, enär 
de ärenden, som vid denna riksdag hand- 
lagts, i mänga avseenden värit av excep- 
tionell beskaffenhet och vid deras avgö- 
rande av regering och riksdag krävts ett 
högre m ätt av omdöme och samfälld an- 
svarskänsla än vanligt.

Genast i sessionens början inträdde ex- 
ceptionella förhällanden. Jag  behöver blott 
päpeka, a tt kriget mellan Polen och Tysk- 
land tog gin början just vid tiden för riks
dagens sammanträdande. Nägra dagar se- 
nare utvidgades kriget tili e tt europeiskt 
storkrig, sedän England och Frankrike för- 
klarat Tyskland krig.

D etta krig kom visserligen icke a tt di- 
rekte beröra värt land. Men det oaktat 
kunde vi icke ens säsom neutrala undgä 
de ekonomiska verkningarna därav. Det 
tvang oss att skrida tili vissa skyddsätgär- 
der för tryggande av den ekonomiska verk- 
samhetens fortgäng, och redan ä krigets 
första dag utfärdade regeringen utom en 
neutralitetsdeklaration särskilda av läget 
föranledda förordningar. Havens frihet och 
den mellanfolkliga handein, vilka öva ett 
avgörande inflytande pä värt ekonomiska 
liv, blevo även u tsatta för störingar.

Den utrikespolitiska spänningen tilltog 
steg för steg jämväl för värt vidkommande, 
dä efter Polens delning Rädsförbundet 
framkastade sinä krav och kunde förmä 
alla de baltiska länderna a tt vart för sig 
därmed avsluta biständspakter och över- 
läta särskilda omräden tili stödjepunkter 
för Rädsförbundets krigsmakt.

Dä de makthavande i Rädsförbundet 
rönte fram gäng i dessa sinä strävanden, 
var det icke överraskande a tt även Finland 
blev uppm anad a tt sända delegerade tili 
Moskva för förhandlingar. F inland undan- 
drog sig dock ej detta, oaktat vära grann- 
relationer tili Rädsförbundet hade reglerats 
genom fredsfördraget i Dorpat, nonagres- 
sionsavtalet och konventionen angäende de
finition av begreppet angrepp sam t nägra 
tvistefrägor oss emellan icke voro an- 
hängiga.

Vid dessa förhandlingar, för vilkas för- 
lopp tili riksdagen avgivits en ingäende

152



534 K eskiv iikkona 31 p. ta m m ik u u ta  1940.

redogörelse, var F inland för bevarande av 
freden beredd tili rä tt  sä tunga eftergifter. 
Em ellertid tillfredsställde detta icke Räds- 
förbundets regering oeh tvä veckor efter 
avbrottet i underhandlingarna bröt den- 
samma ensidigt alla sinä avtal med F in 
land och anföll värt land. Omedelbart 
därpä förklarade den sig hava trä ffa t över- 
enskommelse med frän  F inland tili Räds- 
förbundet flyktade kommunister beträf- 
fande värt ieke erövrade lands öde. Där- 
med avslöjade Rädsförbundet tvdligare än 
tillförene sinä verkliga avsikter.

De inakthavande i Rädsförbundet väg- 
rade övermodigt jämväl senare a tt träda i 
förhandlingar med Finlands lagliga rege
ring, ädagaläggande sälunda, a tt de ej 
blott eftersträva territoriella erövringar, 
u tan  jämväl hava för avsikt a tt bolschevi- 
sera Finland.

Da värt land av nämnda orsaker räkade 
i förändrade förhällanden, var det natur- 
ligt, a tt bl. a. den viktigaste propositionen 
under sessionen, statsförslaget järnte bila- 
gor, som uppgjorts med beaktande av nor- 
mala förhällanden, mäste genomgäende om- 
arbetas. Läget förpliktade tili en ökning 
av försvarsutgifterna och en inskränkning 
av andra även synnerligen viktiga utgifter. 
Den under loppet av mänga är hopbragta 
konjunkturfonden mäste nu tagas i an- 
spräk merendels tili för densamma främ- 
mande ändamäl. Likasä har det tili följd 
av krigstillständet värit nödvändigt a tt 
stifta  talrika undantagslagar, vilka man 
självfallet bör söka upphäva sä snart för- 
hällandena det medgiva.

Det mä överlämnas ät historien a tt vär- 
desätta resultäten av värt arbete. Vid 
detta riksdagsavslutningstillfälle torde vi 
doek med tillfredsställelse kunna lägga 
märke tili, hurusom i alla Stora frägor, 
som vid denna riksdag förelegat tili av- 
görande, riksdag och regering värit sä 
enhälliga, a tt nägot mer endräktspräglat 
blad i F inlands riksdags hävder aldrig 
torde hava skrivits.

Med hänvisning tili urkunderna kunna 
vi för eftervärlden pävisa, a tt de fattade 
besluten förestavats av en helgjuten parla- 
m entarisk anda.

Även den ombildning av regeringen, 
som ägde rum  pä andra dagen av det 
mellan Rädsförbundet och F inland ut-

bru tna kriget, försiggick efter det regerin
gen erhällit riksdagens enhälliga förtroen- 
devotum, i fu llt sam förständ med den av- 
gäende regeringen, som genom sitt tillbaka- 
t.rädande endast önskat bereda möjlighet 
tili en y tterligare utvidgning inom regerin
gen av de meningsriktningars inflytande, 
som gjorde sig gällande i riksdagen.

V arje ledamot av regeringen och riksda
gen har b jud it tili a tt efter bästa förständ 
främ ja fosterlandets gemensamma sak. 
Och vi, som inför historien och värt folk 
aro främ st ansvariga icke blott för de be- 
slut vi fa tta t, u tan  ocksä för deras följder, 
hava besjälats av den orubbliga inre över- 
tygelse, a tt värt folks h jä rta  vid försvaret, 
av vära rä ttigheter klappat i samma takt. 
I  denna värt folks största kamp för livet 
har det städse värit oss en tröst, a tt hela 
v ärt folk mälmedvetet s tä tt bakom regering 
och riksdag. Det har lä tit a llt oväsentligt. 
falla i glömska och lag t sin egen storhet i 
dagen genom självförnekelse ooh offervilja 
vid försvaret av vär rä tt  och frihet, som 
man söker beröva oss.

Finlands folk ä r fredsälskande, men vi 
inse, a tt det är en hederssak även för detta 
släktled a tt lä ta  det arv, som förfädren 
läm nat det, gä förkovrat tili dess efter- 
kommande.

Yi hava icke av angriparen fo rd rat an
nat än e tt respekterande av hans egna 
löften och vära rättigheter, men hän har 
pä ett oförsynt sä tt avslöjat sinä imperia- 
listiska strävanden och vill förgöra oss.

Tvä m änader hava vi nu käm pät mot en 
mängfalt övermäktig fiende. Denna har 
vid s itt anfall förlorat flere divisioner, 
bestäende av  dess bästa arbetskraft. V är 
hjältemodiga här har redan fö rjagat en del 
av hans tru p p er bortom östgränsen tili hans 
eget omräde. Vi tvingas a tt nedgöra, folk, 
som bär ingen skuld tili detta krig och mot 
vilket säsom sädant vi icke hava anledning 
a tt hysa nägot hat. D ärför synes oss detta 
barbariska anfall meningslöst och vi äro be- 
redda a tt förhandla om en hedersam fred. 
Men de makthavande i Rädsförbundet 
känna rä tt  illa F inlands folk, om de tro, a tt 
det vill foga sig i m aktspräk och deras 
läror. Vi kunna icke stödja oss pä stora 
massor, men F inlands folk har inför hela 
världen ädagalagt sin storhet genom den 
offervillighet och moraliska kraft, varmed
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densamma försvarat sin rä tt  och sam tidigt 
h indrat bolschevismens utbredning mot 
väster.

Vi hava inför hela världen äberopat vär 
historiska rä tt, vära sekelgamla gränser och 
ingängna avtal, väd jat tili Nationernas för- 
bund och vänskapligt sinnade folk utanför 
detsamma. F rän  alla hali hava vi fä tt 
röna sym pati sarat mottaga hum anitär och 
materiell hjälp. Framom andra har värt 
grannland Sverige givit prov pä ödesge- 
menskap med värt land, och förntom rik- 
lig t m ateriellt understöd har därifrän  an- 
län t väl utrustade frivilliga trupper tili 
vär hjälp. Och dess exempel synes följas 
av nägra and ra  folk. För allt detta äro vi i 
taeksamma, ty  vi äro i trängande behov av 
hjälp, dä emot oss stä r det en folkmängd 
av 183 miljoner om fattande Rädsförbundets 
krigsmakt med dess outsinliga förräd  av 
krigsmateriel, och dä vi praktiskt taget än 
i dag som är stä nastan allena mot den
samma.

Under ledning av sin skickliga överbefäl- 
havare och officerskär hava vära trupper 
doek redan pä de olika frontavsnitten vun- 
nit sädana segrar, som pä förhand förefal- 
lit. ouppnäeliga för mänskliga krafter. Den 
stränga vintern, som ställer Stora anspräk 
pä männens kroppsliga och andliga vigör, 
har pä sit-t sä tt värit oss tili hjälp. Beklag- 
ligast är, a tt fienden utsträckt sinä angrepp 
ocksä bortom fronten, mot civilbefolknin- 
gen, och pä ett sätt, som väcker fasa hos 
varje kulturfolk. Stora ofredens fasor upp- 
repas med irutida vapen. Dä stodo dock 
Finlands vapenföra mun pä slagfält i främ- 
mande land. Nu stä de vid vära gränser, 
pä vakt för s itt land, sinä hem och sin fri- 
het. Finlands folk inser tillfullo, varom 
frägan nu rör sig. D ärför har det ock vid 
fronten och bortom den lagt i dagen en 
nationell spänst och en samhörighetskänsla, 
som bragt hela världen a tt inse, vilken bety- 
delse dessa etiska värden hava i folkens liv. 
Man ville tro, a tt Rädsförbundet redan 
insett, a tt dessa fasta egenskaper hos oss 
finnar vecka efter vecka under kampen till- 
tagit. Man har doek skäl a tt förmoda, att 
Rysslands folk s jäi vt borde vakna tili insikt 
om, huru  och varthän det ledes med en 
sädan politik.

Vid detta  tillfälle vill jag u ttala  värt 
tack tili Nationernas förbund för dess rätt- 
visa avgörande i vär sak. Likasä känna vi

en djup tacksamhet gentemot alla de folk, 
vilka pä mängahanda sätt understött oss.

Vi emotse dock med tillförsikt a tt be- 
greppet hum anitär hjälp m ätte anses om- 
fa tta  värn för befolkningen bakom fron- 
terna även i form av skydds- och luftväm s- 
materiel mot en angripare, som pä ett 
omänskligt sätt brukar sitt flygvapen mot 
civilbefolkningen. E n  mänskovänlig hjälp 
borde om fatta e tt gemensamt avvärjande 
av sädana räa. väldsdäd, som allt u tan  av- 
skiljning, t. o. m. de med internationella 
teeken försedda sjukhusen bliva u tsa tta  för 
i värt land.

N är jag förklarade denna riksdag öpp- 
| nad, inskärpte jag med minä sista ord hos 

Eder, a tt en offervillig fosterlandskärlek, 
en helig rättskänsla, en förbehällslös saklig- 
het och en fast, orubblig tro pä Finlands 
folks fram tid  skapa endräkt i samarbetet. 
Jag  kan nu med fägnad konstatera, a tt  jag 
i E d ra  uttalanden tili riksdagens protokoll 
funnit. dessa tankar vuxna tili en nationell 
samkänsla, vars like vär riksdags hävder 
icke känner tili.

Jag  tackar E der alla för u tfö rt arbete. 
Men den största tack tili Folkens Beskyd- 
dare, som lä tit oss arbeta för fosterlandets 
och mänsklighetens bästa, samt bevara vär 
frihet, i vars hägn vi kunna fylla vär upp- 
g ift som nation.

Med bön om Hans välsignelse för de be- 
slut, som vi fa tta t, förklarar jag 1939 
ars riksdag avslutad.

Kun tämä oli tapahtunut, poistui Tasa
vallan Presidentti juhlamenojen ohjaajan 
saattam ana istuntosalista.

Pöytäkirjan  vakuudeksi:

E. H. I. Tammio.

Kun virallinen päättäjäistilaisuus näin oli 
loppunut, jäivät eduskunnan jäsenet vielä 
hetkeksi istuntosaliin, jolloin puhemies 
H a k k i la lausui seuraavat jäähvväissa- 
nat, jo ita edustajat seisoaltaan kuuntelivat:

Arvoisat kansanedustajat!

Työmme näillä valtiopäivillä on pää tty 
nyt. Työmme alkoi levottomina aikoina,
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m utta silloin oli vielä rauha maassa.. H ar
taasti me kaikki toivoimme, että nuoren 
valtakuntamme rakentava työ voisi jatkua, 
m utta toisin päättivät meille vihamieliset 
voimat. Pääkaupungissa suoritinnne alku
puolen työkaudestamme suhteellisesti sään
nöllisissä oloissa, m utta sitten kun julma 
sota yhtäkkiä m eidät yllätti, me jouduimme 
m uuttam aan tänne pohjoiseen saadaksemme 
edes sitä työrauhaa, minkä välttäm ättöm ät 
lainsäädäntötoimenpiteet vaativat sodan 
puhjettua maassamme. K uten äskeisistä 
puheista kuulitte, niin eduskunnan työ on 
näillä valtiopäivillä ollut yksimielistä, rau 
hallista ja  sopuisaa.

A ja t ovat poikkeuksellisia ja ne herättä
vät arvioimaan asiat aivan uudelta poh
jalta. Me edustajat Suomen parlamentissa 
olemme puolue-eroavaisuuksista huolimatta 
aina tulleet keskenämme hyvin toimeen. 
M utta milloinkaan eivät välimme ole voi
neet muodostua niin läheisiksi, kuin ne 
näillä valtiopäivillä ovat muodostuneet. 
Olen erityisesti iloinen siitä luottamuksesta, 
jonka olette minulle osoittaneet näinä vai
keina aikoina, jolloin puhemiehenkin asema 
ei tehtävän vuoksi sinänsä, vaan vaikeutu
neissa olosuhteissa on ollut entistä ras
kaampi.

Kuunnellessani teidän omia huolianne, 
vaikeuksianne ja  n iitä  ajatuksia, m itkä huo
lestuttivat mieliänne näinä isänmaalle niin 
kohtalokkaina aikoina, olen erityisesti tu llu t 
läheisesti tuntem aan entistä paremmin 
edustajat. Me olemme näillä valtiopäivillä, 
varsinkin niiden loppupuolella, muodosta
neet todella yhteisen, kansallisen, suomalai
sen perheen. Puoluerajat ovat hävinneet, 
kun isänmaan suuret kysymykset ovat liit
täneet meidät läheisesti yhteen. Yhteiset 
ovat olleet meillä huolet ja  yhteisesti olem
me koettaneet n iitä pohtia. Me olemme tu n 
nollisesti puolestamme koettaneet avustaa, 
hallitusta, jo tta  maa voisi käydä täm än ko
van vapaustaistelunsa onnelliseen loppuun.

Näiden valtiopäivien työn loppuessa, me 
siirrymme jatkam aan työtämme uusilla val
tiopäivillä. Minä olen varma siitä, että se 
yhteisymmärrys, mikä on niin lu jasti liit
täny t meidät 1939 vuoden valtiopäivillä, 
tulee kaikkien niiden mielessä, jotka nyt ja 
vastaisuudessa suorittavat edustajan arvo
kasta tehtävää, säilymään meidän kauneim
pana., kalleimpana, parhaim pana muistona.

Puhemiehenä tahdon omasta puolestani

erityisesti lausua kiitokseni kaikille edusta
jatovereille, jotka niin luottavaisesti ovat 
minuun kohdistaneet huomaavaisuutensa.

Riksdagsarbetet vid denna historiska riks- 
dag har förenat alla riksdagsmän oberoende 
av p arti ooh spräk. I  min egenskap av 
talman vill jag fram bära rnitt tack tili alla 
svensktalande riksdagsmän för det foster- 
ländska arbete, som de här utfört.

Näillä valtiopäivillä on myöskin eduskun
nan luottamusmiesten tehtävä ollut vai
keimpia. Tahdon lausua eduskunnan puo
lesta kiitokseni puhemiesneuvoston ja  
kansliatoimikunnan jäsenille. Erityisesti 
kohdistan tunnustukseni ja  kiitokseni vir- 
katovereilleni, herroille varapuhemiehille, 
joiden kanssa yhteistoiminta, samoin kuin 
koko eduskunnan kanssa, on su junu t hyvin. 
Pyydän lausua herroille varapuhemiehille 
sydämellisen kiitokseni.

Eduskunnan virka- ja  palveluskunnan 
tehtävät ovat myöskin näissä poikkeukselli
sissa oloissa olleet tavallista vaikeammat. 
Tahdon k iittää keskuskanslian virkamiehiä, 
sihteeriä, notaaria, kanslistia ja  kaikkia 
eduskunnan virkailijoita tunnollisesti suo
rite tusta  työstä näissä vaikeissa oloissa.

Työmme on päättynyt. 1939: n historial
liset valtiopäivät on ju listettu  päättyneiksi. 
Me toivomme hartaasti, e ttä  se kansamme 
vapauteen kohdistunut hyökkäys, joka kah
den kuukauden aikana on ollut isänmaam
me vaarana, onnellisesti vältetään, Suomi 
saavuttaa vapautensa ja  Suomen uuttera 
kansa voi taasen rakentaa tä tä  valtakuntaa. 
Sehän ei pyydä m uuta kuin työrauhaa.. Se 
ei vaadi keneltäkään m itään m uuta kuin 
omien oikeuksiensa kunnioittam ista ja  säi
lyttämistä. Tässä mielessä lopetamme näi
den valtiopäivien työn.

Eduskunnan puolesta vastasi tähän en
simmäinen varapuhemies K a l l i o k o s k i  
lausuen:

H erra Puhemies!

Niissä olosuhteissa, joihin maamme nyt 
päättyneiden valtiopäivien aikana on jou tu 
nut, on Eduskunnan työn johtam inen aset
tanu t kannettavaksenne tavallista suurem 
man vastuun. Me edustajat olemme täysin 
selvillä siitä vastuuntunnosta, jolla Te
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näissä oloissa olette tehtävällenne antautunut. 
Huoli työmme menestymisestä on sanellut 
toimenpiteenne ja  suhtautumisenne niihin 
kysymyksiin, joiden ratkaiseminen on kuu
lunut Teille. Harrastuksestanne ja  taidos
tanne sekä huolenpidostanne Eduskunnan 
ja  edustajatovereittenne työn menestymi
seksi, lausun Teille, H erra Puhemies, edus
kunnan jäsenten tunnustuksen ja  kiitoksen.

Edustajien  puolesta yhdyn myös siihen 
kiitokseen, jonka Eduskunnan H erra Puhe
mies omisti Eduskunnan sihteerille, notaa
rille, kanslistille sekä kaikille virkailijoille 
ja  koko henkilökunnalle. Kaikkien Teidän 
uskollisuutenne on näissä vaikeissa ja  poik
keuksellisissa oloissa, joissa työmme tällä 
kertaa on ollut suoritettava, ratkaisevasti 
vaikuttanut sen menestymiseksi.

Arvoisat E dustaj atoverit!

Tällä vakavalla hetkellä on vastuumme 
isänmaamme kohtaloista tavallista paina
vampi. Elävästi tuntien  suuren vastuumme 
olemme päättyneillä valtiopäivillä tahtoneet 
tehdä parhaamme kansamme uhatun  vapau
den suojelemiseksi. Työkautemme ny t päät
tyessä ja  uuden alkaessa tahdomme vakaasti 
jatkaa entistä suuntaa seuraten. Siksi ko
hottakaamme kolminkertainen eläköönhuuto 
rakkaan isänmaamme Suomen vapaudelle. 
Eläköön Vapaa Suomi!

E dustajat yhtyivät kolminkertaiseen elä- 
köönhuutoon.
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Päiväjärjestys.

I l m o i t u k s i a .
Siv.

1) Puhemiehen ja  kahden vara
puhemiehen v a a l i ....................................  11

2) Kansliatoim ikunnan neljän  jäse
nen vaali .................................................... 13

Ikäpuhemiehen alkajaissanat.

Puhemiehen paikalle asetuttuaan ikä- 
puhemies, edustaja M i i n a  S i l l a n p ä ä  
ju lis taa  täysistunnon alkaneeksi.

Tämän jälkeen lausuu

I k ä p u h e m i e s :  V altiopäiväjärjestyk
sen 25 § :n  m ukaan tulee m inun iältäni van
him pana eduskunnan jäsenenä johtaa tässä 
täysistunnossa puhetta, kunnes eduskunnan 
keskuudesta on valittu  puhemies ja  kaksi 
varapuhem iestä ja  nämä ovat eduskunnan 
edessä antaneet säädetyn juhlallisen vakuu
tuksen. Tämän vuoksi olen eduskunnan työ
järjestyksen 2 § :n  1 momentin mukaisesti 
-asettunut puhemiehen paikalle.

Pyydän eduskunnan sihteeriä tulkitse
m aan lausuntoni ruotsiksi.

Nimenhuuto.

I k ä p u h e m i e s :  Työjärjestyksen 3
§:n  m ukaan on ny t nim enhuuto toim itet
tava valtiopäiväjärjestyksen 23 §:ssä mai
n itun  edustajaluettelon mukaan sellaisena, 
kuin  sanottu luettelo oli viime valtiopäivien

lopussa. K un m inun työjärjestyksen 3 § :n  
mukaan nimenhuudon tapahdu ttua on to
dettava, ketkä edustajat ovat jääneet valtio
päiville saapum atta, niin  pyydän, e ttä  edus
ta ja t  nimenhuudossa kuuluvasti vastaavat, 
kun heidän nimensä huudetaan.

Sihteeri toim ittaa nimenhuudon.

Tämän jälkeen lausuu

I k ä p u h e m i e s :  Totean, että luette
lossa m ainitut edustajat Fagerholm, 
Frietsch, Havas, Kares, K arjalainen, Keto
nen, Kivimäki, Kokko, Korvenoja, Löth- 
man-Koponen, Oksala, Pekkala, Pennanen, 
Schildt, Susitaival, Tarkkanen ja  V i r ta 
nen eivät ole saapuneet valtiopäiville.

Päiväjärjestyksessä olevat asiat:

1) Puhemiehen ja kahden varapuhemiehen 
vaali.

I k ä p u h e m i e s :  N yt seuraa puhemie
hen vaali, joka, kuten varapuhem iestenkin 
vaali, on toim itettava um pilipuin ja  nou
dattam alla työjärjestyksen 2 § :n  2 momen
tin  ja  45 § :n  2 momentin säännöksiä. E dus
ta ja t panevat vaalilippunsa uurnaan  n i
menhuudon mukaan, joka toim itetaan aak
kosjärjestyksessä.

Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat 
edustajat: Huotari, Heiniö, Vesterinen ja  
Honka.

Vaali toimitetaan.

I k ä p u h e m i e s :  Vaalin tulos juliste
taan.
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Sihteeri lukee:

Äänestyksessä ovat saaneet ääniä ed. 
H akkila 170, ed. Voionmaa 6 sekä edustajat 
Kalliokoski, Salmenoja, Kulovaara ja  
F uruh jelm  kukin yhden äänen, minkä li
säksi on jä te tty  kaksi tyh jää  vaalilippua.

I k ä p u j i e m i e s :  K un äänestyksessä
ed. H akkila on saanut ehdottoman enem
mistön annetuista hyväksytyistä äänistä, on 
eduskunnan p u h e m i e h e k s i  vuoden 
1940 valtiopäivillä valittu  porm estari 
V ä i n ö  H a k k i l a .

Ilmoittautuneita edustajia.

I k ä p u h e m i e s :  Ilm oitan, että edus
ta ja t  K ares ja  ^Virtanen ovat minulle nyt 
ilm oittautuneet ja  ovat siis oikeutettuja 
ryhtym ään edustajato intaan hoitamaan.

I k ä p u h e m i e s :  Seuraa ensimmäisen 
varapuhem iehen vaali. Avustajiksi tässä 
vaalissa pyydän seuraavia edustajia: Öster- 
holm, A attela, K aijalainen ja  H urtta .

Vaali toimitetaan.

I k ä p u h e m i e s :  Vaalin tulos ju liste
taan.

Sihteeri lukee:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet ed. K al
liokoski 168, ed. Linkomies 2 sekä edustajat 
Vilhula, Voionmaa, A nnala ja  Kukkonen 
kukin yhden äänen, jo ta paitsi on jä te tty  
kaksi tyh jää  vaalilippua sekä yksi vaali
lippu, johon on m erk itty  nimi H akkila, 
m u tta  koska hänet on valittu  eduskunnan 
puhemieheksi, on vaalilippu hylätty.

I k ä p u h e m i e s :  K un äänestyksessä
ed. Kalliokoski on saanut ehdottoman ään
ten  enemmistön annetuista hyväksytyistä 
äänistä, on eduskunnan e n s i m m ä i 
s e k s i  v a r a p u h e m i e h e k s i  vuoden 
1940 valtiopäivillä siis valittu  m aanviljelijä 
V i l j a m i  K a l l i o k o s k i .

I k ä p u h e m i e s :  N yt seuraa toisen va
rapuhem iehen vaali. Avustajiksi vaalissa

pyydän seuraavia edustajia: M etsäranta, 
P ilppula, K allia ja  Österholm.

Vaaliin ryhdytään.

I k ä p u h e m i e s :  Äänestyksen tulos
julistetaan.

Sihteeri lukee:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet ed. 
Linkomies 150, ed. F uruhjelm  3 ja  ed. 
V irkkunen 2 sekä edustajat H uittinen, Ho
relli ja  A nnala kukin yhden. Sitä paitsi 
on jä te tty  12 ty h jää  vaalilippua sekä kaksi 
vaalilippua, joissa on nimi Kalliokoski^ 
m utta  koska ed. Kalliokoski on valittu  en
simmäiseksi varapuhemieheksi, on nämä. 
vaaliliput tässä äänestyksessä hylätty.

I k ä p u h e m i e s :  K un äänestyksessä
ed. Linkomies on saanut ehdottoman enem
mistön annetuista hyväksytyistä äänistä, 
on eduskunnan t o i s e k s i '  v a r a p u h e 
m i e h e k s i  vuoden 1940 valtiopäivillä va
littu  professori E d w i n  L i n k o m i e s .

Puhemiehen ja varapuhemiesten juhlalliset 
vakuutukset.

I k ä p u h e m i e s :  Kehoitan valittua  pu 
hemiestä ja  varapuhem iehiä kutakin  vuo
ronsa m ukaan antam aan eduskunnan 
edessä valtiopäiväjärjestyksen 25 §:ssä sää
detyn juhlallisen vakuutuksen.

Kaikki edellä olevat ikäpuhemiehen lau
sum at on eduskunnan sihteeri tu lk innu t 
ruotsiksi.

Puhujakorokkeelle asettuen lausuvat:

Puhemies H a k k i l a :  Minä Väinö H ak
kila vakuutan, että minä puhemiestoimessa 
tahdon voimieni m ukaan puolustaa Suomen 
kansan, eduskunnan ja  hallituksen oikeutta, 
perustuslakien mukaan.

Ensimmäinen varapuhemies K a l l i o 
k o s k i :  M inä V iljam i Kalliokoski vakuu
tan, e ttä  m inä puhemiestoimessa tahdon 
voimieni m ukaan puolustaa Suomen kan 
san, eduskunnan ja  hallituksen oikeutta pe
rustuslakien mukaan.

Toinen varapuhemies L i n k o m i e s :  
Minä Edw in Linkomies vakuutan, et+"
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•minä puhemiestoimessa tahdon voimieni 
m ukaan puolustaa Suomen kansan, edus
kunnan ja  hallituksen oikeutta perustus
lakien mukaan.

I k ä p u h e m i e s :  Pyydän herra puhe
miestä ottam aan paikkansa eduskunnassa 
ja  ryhtym ään toimeensa.

Puhemiehen puhe.

Noustuaan puhemiehen paikalle lausuu

Puhemies H a k k i l a :

K iitän  itselleni puhemiehen vaalissa osoi
te tu sta  suuresta luottamuksesta. Viime 
syksynä saadessani saman luottamuksenne 
osakseni lausuin eduskunnan työn vakavim- 
pana hetkenä koko itsenäisyytemme aikana 
vaativan edustajilta  entistä, paljon enem
m än voidaksemme täy ttää  arvokkaan teh tä
vämme itsenäisen maan ja  vapaan kansan 
edustuslaitoksena. Viime valtiopäivillä te, 
arvoisat edustajat suurella yksimielisyydellä 
ja  hartaalla  yhteistoim innalla suorititte 
tehtävänne. Näiden valtiopäivien työ al
kaa keskellä sodan melskettä, joten edus
kunnan toim inta muodostuu vaikeaksi ja  
e rittä in  vastuunalaiseksi. Isänm aan palve
leminen ainoana tunnuslauseenamme on 
m eidän suoritettava velvollisuutemme. Toi
von, arvoisat edustajat, että hyvään yhteis
työhönne liittyy  suopea suhtautum inen toi
m intaani puhemiehenä.

F ö r det mig vid valet av talm an visade 
förtroendet ber jag  tili de ärade riksdags- 
m ännen u tta la  m itt tack. Jag  hoppas, a tt 
riksdagen genom gott sam förständ skall 
lyekas u tfö ra  sitt ansvarsfulla arbete för 
fosterlandet.

2) Neljän jäsenen vaali kansliatoimikuntaan.

P u h e m i e s :  Päiväjärjestykseen sisäl
tyy myös neljän jäsenen valitseminen kans
liatoim ikuntaan. Pyydän tekemään ehdo
tuksia.

Puheenvuoron saatuaan lausuvat:

Ed. A a t t e l a :  Ehdotan, e ttä  kanslia- 
toim ikuntaan valittaisiin ed. Kuusisto.

Ed. P  i 1 p p u  1 a: Ehdotan yhdeksi kans
liatoim ikunnan jäseneksi ed. Leppälän.

Ed. F u r u h j e l m :  Jag  föreslär tili 
medlem av kanslikomissionen riksdagsman 
Bonsdorff.

Ed. H e i n i ö :  Ehdotan kansliatoim ikun
taan  edelleen ed. M. H annulan.

Keskustelu ju listetaan  päättyneeksi.

P u h e m i e s :  Keskustelun kuluessa ovat 
jäseniksi kansliatoim ikuntaan ehdottaneet 
ed. A attela ed. Kuusiston, ed. P ilppu la ed. 
Leppälän, ed. F uruhjelm  ed. Bonsdorffin 
ja  ed. Heiniö ed. M. H annulan.

Selonteko m yönnetään oikeaksi.

P u h e m i e s :  K un useampia kuin  neljä 
ehdokasta ei ole esitetty, on eduskunnan 
katsottava yhtyneen heistä ja  siis kanslia- 
toim ikuntaan valinneen edustajat K u u 
s i s t o n ,  L e p p ä l ä n ,  B o n s d o r f f i n  
ja M. H a n n u l a n .

Ilmoitus valtiopäivien avajaisista.

P u h e m i e s :  Juhlam enojen oh jaajalta 
on saapunut kirjelm ä, jonka sihteeri lukee.

Sihteeri lukee:

„Eduskunnan Juhlam enojenohjaaja.

Helsingissä,
18 päivänä tam m ikuuta 1940.

Eduskunnan Puhemiehelle.

Tasavallan Presidentin  ilmoitettua, että 
vuoden 1940 varsinaiset Valtiopäivät ju h 
lallisesti avataan 1 päivänä helmikuuta 
1940, tulee Tasavallan P residentti m ainit
tuna päivänä, sen jälkeen kuin paikkakun
nan  kirkossa on pidetty  jumalanpalvelus, 
Eduskunnan istuntosalissa julistam aan Val
tiopäivät avatuiksi. Juhlam enojen ohjaa
jaksi m äärättynä ja  Tasavallan Presiden
tin  määräyksestä kutsun kunnioittaen T e i 
d ä t ,  H erra  Puhemies, sekä Eduskunnan 
Varapuhem iehet ja  E d u sta ja t jum alanpal
velukseen kirkkoon, ilmoittaen samalla, että 
jumalanpalvelus alkaa klo 16 ja  että juh la
menot Eduskunnan istuntosalissa tapah tu 
vat heti kirkonmenojen päätyttyä.

Rafael H akkarainen.”
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„Riksdagens Ceremonimästare.

Helsingfors, 
den 18 januari 1940.

Tili Riksdagens Tahnan.

Sedän Republikens President meddelat, 
a t t  1940 ärs lagtim a Riksdag skall hög- 
tidligen öppnas den 1 februari 1940, kom- 
m er Republikens President sagda dag, ef- 
te r  det gudstjänst i ortens kyrka förrättats, 
a tt i Riksdagens sessionssal förklara Riks- 
dagen öppnad. I  egenskap av tillförordnad 
ceremonimästare och pä  uppdrag  av Re
publikens P resident har jag  aran. bärmed 
inb juda E der, H err Tahnan, och Riks
dagens Yicetalmän och Riksdagsmän tili 
gudstjänsten i kyrkan sam t tillika anmäla, 
a t t  gudstjänsten vidtager kl. 16 och a tt  
ceremonin i Riksdagens sessionssal äger 
rum  omedelbart därefter.

Rafael H akkarainen.”

Ilmoitus puhemiehen ja varapuhemiesten 
vaalista.

P u h e m i e s :  Tarkistam ista varten  esi
tellään äsken to im itettu ja  eduskunnan pu 
hemiehen ja  varapuhem iesten vaaleja kos
keva Tasavallan Presidentille osoitettu k ir
jelmä, jonka sihteeri lukee.

Sihteeri lukee:

„Tasavallan Presidentille.

E duskunta ilm oittaa kunnioittavimmin, 
että  E duskunta on voimassa olevan valtio
päiväjärjestyksen 25 § :n  mukaisesti tänä 
päivänä to im ittanut puhemiehen ja  kahden 
varapuhem iehen vaalit vuoden 1940 varsi
naisten valtiopäivien ajaksi ja  e ttä  täten  
on valittu :

p u h e m i e h e k s i  porm estari Väinö 
H a k k i l a ;

e n s i m m ä i s e k s i  v a r a p u h e m i e 
h e k s i  m aanviljelijä V iljam i K a l l i o 
k o s k i ;  sekä

t o i s e k s i  v a r a p u h e m i e h e k s i :  
professori Edw in Li n  k o m i e s.

Kauhajoella 1 päivänä helm ikuuta 1940.

Tili Republikens President.

Riksdagen har äran  härm ed anmäla, a tt 
Riksdagen jäm likt 25 § i riksdagsordningen 
denna dag fö rrä tta t vai av talm an och 
tvenne vicetalmän för 1940 ärs lagtim a 
riksdag och a tt  därvid  utsetts:

t i l i  t a l m a n  borgm ästaren Väinö 
H a k k i l a ;

t i l i  f ö r s t e  v i c e t a l m a n  jordbru- 
karen V iljam i K a l l i o k o s k i ;  samt

t i l i  a n d r e  v i c e t a l m a n  professorn 
Edw in L i n k o m i e s .

K auhajoki den 1 februari 1940.”

K irjelm ä hyväksytään.

Ilmoittautunut edustaja.

P u h e m i e s :  Ilmoitan, e ttä  ed. Kokko 
on ilm oittau tunut minulle ja  on hän siis oi
keu tettu  ryhtym ään edustajatointansa hoi
tam aan.

P u h e m i e s :  K ehoitan eduskunnan jä 
seniä kokoontumaan tänään  Kauhajoen 
kirkkoon jumalanpalvelukseen, joka alkaa 
kello 16. K irkosta edustajat saapuvat tänne 
eduskunnan kokoontumispaikkaan, jossa 
valtiopäivien avajaiset tapahtuvat. S itten 
kun avajaiset ovat päättyneet, kokoontuu 
eduskunta täysistuntoon kello 18,15.

Täysistunto lopetetaan kello 13,35.

P öy täk irjan  vakuudeksi:
E. H. I. Tammio.
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Valtiopäiväjumalanpalvelus
torstaina 1 päivänä helmikuuta 1940

kello 16.

Sittenkuin eduskunnan puhemies, vara
puhemiehet ja  jäsenet sekä kutsuvieraat ja  
m uu yleisö olivat kokoontuneet K auhajoen 
kirkkoon, saapuivat kirkkoon tasavallan 
presidentti, valtioneuvoston jäsenet ja  lää
nin m aaherra.

Sen jälkeen alkaneessa valtiopäivä jum a
lanpalveluksessa avustivat K auhajoen kirk
kokuoro ja  lau la ja ta r Eeva Pasila-Tammi- 
nen, liturgeina toim ivat kirkkoherra A. J . 
H anhinen ja  pastori L. Heinonen ja  u rku 
jen soitosta huolehti kan ttori A. Puranto.

Valtiopäiväsaarnan p iti kansanedustaja, 
teologiantohtori Paavo V i r k k u n e n .

Saarna kuului seuraavasti:

R aam attu  esittää värikkäitä kuvia niistä 
vitsauksista, jotka kaikkina aikoina, suku
polvi sukupolvelta ahdistavat ihmisten elä
mää. Raam atun kuvakirja on kaikkein va
kavinta elämän todellisuutta. Tämä todelli
suus on meillekin tu ttua , sillä nykyinenkin 
sukupolvi elää keskellä ihmissuvun yhtei
siä, suuria vitsauksia. Katselkaamme n iitä  
eläviä kuvia, jo tka vieritetään silmiemme 
eteen Ilm estyskirjan 6:nnessa luvussa.

Siellä on kuva sodan h irv ittävästä v it
sauksesta: „Lähti toinen hevonen, tu li
punainen, ja  sen selässä istuvalle annettiin  
valta ottaa pois rauha maasta, e ttä  ihmi
set surm aisivat toisiaan; ja  hänelle annet
tiin  suuri miekka.” Sanomia Suomesta 
kauempana ta i Suomea lähem pänä sy tty 
neistä ja  käydyistä sodista olemme saaneet 
ja  seuranneet koko sen sukupolven elämän
ajan, johon me kuulumme. N yt on toisen 
kerran saman sukupolven eläessä Suomikin

jou tunu t tulipunaisen ra tsun  ja  sen selässä 
istuvan taistelukentäksi. Tälle ratsulle on 
hetkeksi annettu  valta o ttaa pois rau h a  
maasta. Peloittavia ovat tulipunaisen ra t
sun jälje t, kun ne raskaina vitsauksina pai
nuvat maahan ja  kansakunnan elämään. 
M utta meidän on täm ä vitsaus kestettävä. 
Jum alan avulla me sen kestämme.

Siellä on kuva nälänhädän yh tä  h irv ittä 
västä vitsauksesta: „ Ja  m inä näin, ja
katso: m usta hevonen; ja  sen selässä istu 
valla oli vaaka.” Sodan tulipunaisen r a t 
sun jäljessä rynnistää nälänhädän m ustan- 
synkkä ratsu . Tavallinen elämänmeno riit
tävine ravintovarastoineen uhkaa tyreh tyä. 
Välttäm ättöm iksi käyvät monet säännöste
ly t ja  elämisen ehtojen rajo itukset: „ J a
minä kuulin  ikäänkuin äänen sanovan: 
Koiniks-mitta n isu ja  yhden denarin, ja  
kolme koiniksia ohria yhden d en arin !” Pe
lottavia ovat m ustankin hevosen jä lje t, kun 
kansakunta, sodan jalkoihin v iskattuna, 
taistelee leivän riittäväisyydestä ja  lastensa 
aliravitsem usta vastaan. M utta Jumala,, 
joka panee kuorman päällemme, myös au t
taa  meitä. Jum alan kiitos, kansamme on 
"sodankin vitsauksen vaikeina päivinä joka
päiväisen leipänsä nauttimisessa laajassa 
m äärin omavarainen. J a  kansallemme on 
Jum ala herättäny t lähellä ja  kaukana pal
jon, paljon ystäviä, jotka sitä auttavat. Tä
m äkin vitsaus on kestettävä. Jum alan  
avulla me sen kestämme.

Siellä on kuva kuoleman ja  ennenaikais
ten hautojen vitsauksesta: „ Ja  m inä näin , 
ja  katso: hallava hevonen; ja  sen selässä 
istuvan nimi on Kuolema, ja  Tuonela seu
rasi hänen m ukanaan ja  heille annettiin  
valta tappaa miekalla ja  nälällä ja  ru to lla  
ja  maan petojen k au tta .” Ne menetykset,
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jo tk a  sodan seuralaisena, sen kaksoisveljenä 
kulkeva hallavan hevosen selässä istuvat 
tuo ttaa, ovat sodan armottom iin kouriin 
v iskatun sukupolven kaikkein raskaimmat 
häntää . K ansakunnan nuorta, terveintä ja  
lupaavinta, meille rakkainta elämää uh ra
ta a n  Suomen vapauden ja  tulevien suku
polvien elämänonnen hyväksi. M utta niin
kuin »ikimenneet Suomen nuoret sankarit 
miehuullisesti, pelottomina uhrasivat hen
kensä kotiemme ja  isänmaamme ja  uskon
tomme puolesta, niin tahdomme mekin, jä l
keenjääneet, yh tä  miehuullisesti, valitta
m a tta  kantaa raskaita taakkojamme. N ä
m äkin pyhim m ät u h rit on kestettävä. J u 
m alan avulla me kestämme ne.

M utta R aam attu  m aalaa nähtäviksemme 
toisiakin kuvia kuin näitä  tulipunaisen rä i
keitä  tai m ustan synkeitä tahi hallavan 
kaam eita kuvauksia. Näiden tuottam ien 
hävitysten taustaa vastaan R aam attu ihanin 
piirroksin kuvaa V oittajan, joka tuo pelas
tuksen, tuo lohdutuksen ja  rauhan, tuo iäti 
kestävän elämänvoiman. Todistus hänestä 
•on kauneinta, m itä ihmissanat kykenevät 
kuvaam aan: „ Ja  minä näin, ja  katso: val
kea hevonen; ja  sen selässä istuvalla oli 
jousi, ja  hänelle annettiin  seppele, ja  hän 
läh ti vo itta jana ja  voittam aan.” Valkoisen 
Tatsun selässä eteenpäin kiitävä V oittaja 
on H erra  Jeesus Kristus. H än taistelee 
kaikkivaltiaan Jum alan  voimalla ihmissu
vun ja  ihmiselämän sanomattomien v it
sausten voittamiseksi. Yksin hänen voimal
laan ne voitetaan. H än on R auhanruhti- 
nas. Missä riehuu kuumimmillaan taistelu 
sotaa, nälkää, kuolemaa ja  kaikkia ihmis
eläm än vihollisia vastaan, siellä on aina 
mukana, taisteluun osallistuvana pelasta
van a  valtana, täm ä V oittaja Kristus. H än 
taistelee pysyväisen, ikuisen rauhan saavut
tamiseksi.

Emmekö näe, e ttä  K ristus V oittaja n y t
kin, kun Suomen kansan täy tyy  elämästään 
ta i  kuolemastaan käydä ratkaisevaa taiste
lua, on m ukana taistelussamme? Totisesti 
hän  on lähtenyt vo itta jana ja  voittamaan 
Suomen kansan raskaimmassa voimanpon
nistuksessa. H än kiitää valkealla ra tsu l
laan rintam ajoukkojen edessä. H änellä on 
jousi, Jum alan  koko sota-asu, jolla hän 
varustaa sotaväkensä. Hänelle on annettu  
seppele, iankaikkisen elämän voitonkruunu, 
jolla hän palkitsee uskolliset taistelijansa. 
P yhän  henkensä lahjalla hän innostaa tais

televat, virvoittaa haavoittuneet, antaa ian
kaikkisen rauhansa kaatuneille.

M utta vo itta ja  K ristus voi sotajouk
koonsa vastaanottaa ainoastaan vapaaehtoi
sia. Ulkonaisella pakolla hän ei voi vär
väystään harjo ittaa, m utta  kyllä hän ko
koaa joukkojaan sisäisesti pakottamalla, 
rakkautensa vetämisellä. Meidän on hänet 
tunnustettava. Meidän on sillä an tau tu 
misen voimalla, mihin sydämemme on kyke
neväinen, liity ttävä häneen. Taistelurin
tam illa ovat Suomen sotilaat saaneet sen 
armon, että  he taajo in  joukoin tunnustavat 
V oitta jan  Kristuksen. He tietävät taiste
levansa hänen johdollaan, hänen asiansa 
voitolleviemiseksi Suomen kansan elämässä.

Tunnustetaanko V oittaja K ristus myös 
kotirintam illa? Tunnustaako Suomenmaan 
hallitus, Suomen eduskunta, Suomen kansa 
kaikissa kansanluokissa, kaikissa yhteiskun
nan asemissa V oittajan  Kristuksen? Kysy
mys kärjistyy  lopulta kullekin yksilölle 
näin yksinkertaiseksi, ■ m utta  tinkim ättö
mäksi: nöyrrynkö minä tunnustam aan
V oittajan  K ristuksen sydämessäni ja  elä
mässäni?

Antakaamme tähän V oittajan Kristuksen 
elämänkysymykseen, antakaamme maamme 
ja  kansamme pelastuksen, omankin elä
mämme pelastamisen nimessä myönteinen 
vastaus. Antakaamme se hengessä ja  to
tuudessa. Sydämemme vilpittömyydessä ja  
elämämme todellisuudessa vastatkaamme 
kukin kohdaltamme:

Se, Jeesus, on sun asias,
Se oma on sun kunnias,
Siis sitä suojaa, vahvista,
Ken sotii sanas puolesta.

Tämän jälkeen jatkoi puhuja ruotsiksi:

Det gär en sägen genom seklerna och 
släk terna a lltifrän  gryningen av historiens 
medeltid. Denna sägen förtäljer, a tt dä de 
nordiska folken kommo under inverkan av 
kristendomens evangelium, det var en upp- 
levelse som grep dessa folk med oemot- 
ständlig  makt. De erforo och bekände, a t t  
de kömmit i levande beröring med den 
„Vite K ris t” . Den Vite K rist hade m ött 
dem i det evangelium, som förkunnats för 
dem. De nordiska folkens upplevelse och 
uppfa ttn ing  av Jesus K ristus bestämdes 
fram för allt av kämpegestalten i uppen-
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barelsebokens frälsareb ild : „Jag  fick se en 
vit h ä s t; och mannen, som sa tt pä den 
hade en bäge, och en segerkrans blev honom 
given, och hän drog n t säsom segrare och 
för a tt segra.”

Denna himmelska syn har fä tt  rotfäste 
i de nordiska folke.ns livsuppfattning. Le- 
vande kristendom är icke en bekväm vila, 
än m indre erbjuder den andlig njutning. 
A tt vara en kristen, det betyder först som 
sist, a tt m an blivit inställd och m an över- 
läter sig tili stridsm an i den väldigaste 
kamp, som utkäm pas i människosläktet 
under ledarskap av Jesus Kristus. K ristus 
utlovar visserligen at sinä lärjungar, a tt 
de skola finna ro för der as själar, och hän 
häller s itt löfte. Men denna inre samling 
är endast en kalla tili k ra ft fö r fo rtsa tt 
oavlätlig kamp. Levande kristendom är 
rastlös strid  och hjältemodig uppoffring av 
allt eget. Denna praktiska kristendom har 
även det finska folket strävat tili a tt för- 
verkliga frän  släkte tili släkte allt intill 
dag som är.

F öru tsättn ingen för denna verksamma, 
kam plystna kristendom är, a tt Jesus K ris
tus alltfo rt d ra r u t säsom segrare och för 
a tt segra, Den innersta kraften  i värt 
folks livsutveckling under gängna tider och 
jäm väl i närvarande stund är K risti Andes 
gudomliga gärning. Säsom ett ständigt, 
förnyat lystringsord har Anden förkunnat 
även för det finska folket: „Se, jag  kom- 
mer sn art.” K ristus har kömmit med sin 
Ande och hän kommer u tan  a tt trö ttna, 
alltid  säsom samma trofaste Y ite K rist. 
Jesus K ristus ä r densamme i gär och i dag, 
sä ock i evighet.

Jum alanpalveluksen pää ty ttyä  eduskun
nan puhemiehet ja  jäsenet sekä tasavallan 
presidentti, valtioneuvoston jäsenet ja  lää
nin m aaherra sekä m uut kutsuvieraat läh
tivät eduskunnan kokoontumispaikkaan, 
missä valtiopäivien avajaiset tapahtuivat.
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Valtiopäiväin avajaiset
Eduskunnan istuntosalissa 

1 p:nä helmikuuta 1940.

Pöytäkirja, joka laad ittiin  vuoden 
1940 varsinaisten valtiopäivien ava
jaisissa E duskunnan istuntosalissa 
to rstaina 1 päivänä helm ikuuta 1940.

Oltuaan läsnä Kauhajoen kirkossa pide
tyssä, kello 16 alkaneessa valtiopäiväjum a- 
lanpalveluksessa saapuivat Tasavallan P re
sidentti Kyösti Kallio sekä eduskunnan p u 
hemies, varapuhem iehet ja  jäsenet eduskun
nan kokoontumispaikkaan Kauhajoen yh
teislyseolle. Kansanedustajat, valtioneuvos
ton jäsenet, läänin m aaherra, m uut kutsu
vieraat ja  yleisö asettu ivat paikoilleen edus
kunnan istuntosalissa. Tämän jälkeen saa
pui paikalleen eduskunnan puhemies, por
mestari Väinö Hakkila, seurassaan allekir
jo ittanu t eduskunnan sihteeri, joka 20 päi
vänä tam m ikuuta 1928 annetun valtiopäi
vien avajaisista ja  päättä jä isistä  noudatet
tavia juhlam enojenohjeita koskevan asetuk
sen 7 §: n  m ääräyksen mukaisesti ryh ty i p i
täm ään pöytäkirjaa.

K un kaikki olivat asettuneet paikoilleen, 
saapui juhlam enojenohjaajan saattamana 
istuntosaliin Tasavallan P residentti aset
tuen korokkeelle puhemiehen viereen.

T a s a v a l l a n  P r e s i d e n t t i  tervehti 
eduskuntaa ja  ju listi valtiopäivät avatuiksi 
seuraavin sanoin:

Suomen kansan edustajat!

Ensimmäisen kerran maamme itsenäisyy
den aikana aloittaa eduskunta työnsä sodan 
vallitessa maassamme. Vihollisen lentoko
neet levittävät tu lta  ja  tuhoa kaikkialla, 
joten täysin turvallista ja  rauhallista paik
kakuntaa ei ole toistaiseksi maassamme. 
M utta eduskunnan työ ja  koossaolo parla

mentaarisessa maassa on niin  tärkeä, ettei 
mikään uhka saa estää sen toimintaa. L au
sun sentähden Teidät, arvoisat eduskunnan 
jäsenet, tervetulleiksi vastuunalaiseen teh
täväänne.

M inulla oli eilen tilaisuus, julistaessani 
edelliset valtiopäivät päättyneiksi, koske
tella uiko- ja  sisäpoliittista tilannetta. 
Tässä avajaistilaisuudessa sen sijaan on 
asianmukaisempaa luoda katseet tulevaisuu
den tehtäviin. Eduskunnan työn kannalta 
emme voi n y t suunnitella uusia varoja ky
syviä uudistuksia. K un talo palaa, niin täy 
tyy  kaikki voimat k iinn ittää sammutustyö
hön. J a  kun asekuntoiset miehet ovat ra 
joillamme hyökkäävää vihollista vastassa, 
niin  kotirintam an on hoidettava ei ainoas
taan kotoiset askareet, vaan myös pidettävä 
yhteisvoimin huolta rintam alla olevien ta r 
peista.

Te, arvoisat eduskunnan jäsenet, kuu
lu tte tähän rintam antakaiseen huoltovä- 
keen, jonka tulee tuntea, m itä nykyhetki 
meiltä vaatii. Me olemme joutuneet elä
mämme suurim paan kam ppailuun, jossa on 
kysymys maamme ja  kansamme tulevaisuu
desta, sen vapaudesta ta i orjuudesta.

M utta o rjan  iestä ei täm ä kansa ole kos
kaan kantanut ja  sen tähden se ponnistaa 
ny tk in  voimansa elääkseen. J a  miesten r in 
nalla kantavat maamme naiset nykyään 
kaksinkertaista taakkaa. E ivät ainoastaan 
lotat, jo tka ovat kiitettävällä alttiudella 
koko itsenäisyytemme ajan olleet puolustus
voimiemme tukena, ole n y t avustustyössä, 
vaan myös ne lukemattomat m uihin jä rje s
töihin kuuluvat ja  niiden ulkopuolella ole
vat naiset, jotka kotona uurastavat ja  p itä 
vät siellä elämää yllä sekä kasvattavat 
u u tta  sukupolvea. J a  kaiken lisäksi jaka
vat he asuntonsa, surunsa ia  ilonsa sen siir
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to väen. kanssa, jonka on täy tynyt vihollista 
paeten jä ttää  kotinsa. Naisiltamme ennen 
kaikkea vaatii isänmaa nyt M artan toime
liaisuutta ja  M arian sydäntä.

M utta tuo sama henki tulisi meidän 
saada säilymään koko kansassamme senkin 
jälkeen kun täm ä koettelemuksen aika saa
daan sivuutetuksi. Silloin on alettava uusi 
rakennustyö sodan tuhoam illa raunioilla. 
Siinä työssä me tarvitsemme kaikki voimat. 
M utta ennenkaikkea tulisi meidän säilyttää 
se kansallinen yhteistunto ja  rakentava yh
teiskunnallinen mieli, joka ny t vaaran het
kellä on voimanamme. Rohkaiskoon meitä 
näissä koettelemuksissa tietoisuus siitä, että 
jos me jaksamme pysyä uskollisina itsel
lemme ja  seisoa edelleen rin ta  rinnan  vie
ressä omaa kehitystämme ja  toimeentuloam
me suojaamassa, niin saamme olla varm at, 
ettei m ikään alemmalla sivistystasolla oleva 
kansa voi meitä kukistaa. M utta sitä emme 
saa unohtaa, että ku ta pienempi kansa, sitä 
suurempi siveellinen kunto ja  kansallinen 
yhteistunto tarv itaan  olemassaolon taiste
lussa. Se velvoittaa m eitä suomalaisia 
äärimmäiseen valppauteen, kun tiedämme 
kuinka suuren kansan johtomiehet sokeine 
joukkoineen ovat m eitä vastassa.

Uskallan luottaa siihen, että sam at peri
aatteet, jo tka olivat työnne johtotähtenä 
edellisillä valtiopäivillä, pysyvät edelleen 
oppainanne.

Tässä avajaistilaisuudessa annetaan edus
kunnalle 6 hallituksen esitystä. Ne aiheu
tuvat nykyisestä tilanteesta. Aikakauden 
tarpeet m äärittelevät tehtävämme. M utta 
on tärkeätä, että oikeusvaltiossa kaikki 
poikkeuksetkin tapahtuvat laillisin muo
doin. Täten, ja  ainoastaan täten, voi kan
sassa säilyä luottamus valtioon ja  sen koossa 
p itävään voimaan.

Siinä vakaassa luottamuksessa, että yh
teistä kotiamme rakentavat voimat elähyt- 
tävät työtänne, ju listan  vuoden 1940 valtio
päivät avatuiksi.

Puheeni on ruotsinkielisenä jae ttu  ruo t
sinkielisille edustajille ja  pyydän ottamaan 
sen pöytäkirjaan.

Tasavallan Presidentin  puheen ruotsin
nos oli näin kuuluva:

R epresentanter för P inlands folk!

F ö r första gängen under värt lands själv- 
ständighetstid begynner riksdagen s itt ar-

bete vid rädande krig  i landet. Fiendens 
flygmaskiner sprida eld och förödelse alle- 
städes, vadan nägon fu llt trygg och fredlig  
ort tillsvidare ej finnes i v ä rt land. Men 
riksdagens arbete och sammankommande i 
ett parlam entariskt land är av sädan vikt, 
a tt in tet hot fä r h indra dess verksamhet. 
Jag  hälsar därför Eder, ärade riksdagsmän, 
välkomna tili E d ert ansvarsdryga värv.

Jag  var i gär, dä jag  förklarade den 
föregäende riksdagen avslutad, i tillfälle a tt 
beröra det yttre- och inrepolitiska läget. 
V id detta öppningstillfälle ä r det däremot 
ändamälsenligare a tt rik ta  blicken mot 
fram tida uppgifter. Med avseende ä riks- 
dagsarbetet kunna vi n u  ej planlägga nägra 
nya reformer, som kräva medel. N är ett 
hus brinner, mäste alla k ra fte r koncentreras 
pä släckningsarbetet. Och dä de vapenföra 
m ännen mota fiendens anfall vid vara grän- 
ser, bör hem fronten ej b lott sköta hem- 
sysslorna, u t^n  oek med sam fällda k ra fte r 
draga försorg om deras behov, som stä  vid 
fronten.

Ni, ärade riksdagsmän, hören tili dem 
som draga försorg om värdsverksamheten 
bortom fronten, vilka böra känna tili stun- 
dens krav i detta nu. Vi hava invecklats 
i v ä rt livs största kamp, d ä r det är fräga 
om v ärt lands och folks fram tid, dess fri- 
het eller träldom.

Men trälens ok har detta  folk aldrig  
burit och därför anspänner det ocksä nu  
sinä k ra fte r för a tt fä  levä. Och jämsides 
med männen bära kvinnorna i v ärt land 
för närvarande dubbel börda. Icke blott 
lottorna, vilka med berömvärd redobogen- 
het under hela vär självständighetstid  givit 
vär försvarsm akt sitt stöd, u tfö ra nu 
biständsarbete, u tan  även de oräkneliga 
tili andra organisationer anslutna och utan- 
för dessa stäende kvinnor, vilka streta  
hemma och där hälla livet uppe sam t fostra 
upp ett n y tt släktled. Och tili räga pä allt 
dela de sinä bostäder, sinä sorger och fröj- 
der med de evakuerade, vilka nödgats fly 
fö r fienden och iäm na sinä hein. Av vära 
kvinnor fo rd rar fosterlandet nu  fram förallt 
en M artas företagsam het och en M arias 
h järta .

Men denna samma anda borde vi fä  be- 
varad hos hela v ärt folk jäm väl efter det 
denna prövningens tid  blivit överständen. 
Dä skall äterbyggnadsarbetet ä ru inerna 
efter krigets förödelse taga vid. Vid detta
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arbete erfordras alla krafter. Men fram- 
förallt borde vi bevara den nationella sam- 
känsla och det uppbyggande soeiala sinne- 
lag, som nu  i farans stund  är vär styrka. 
Mätte vi i dessa prövningar livas av insik- 
ten därom, att, om vi m äkta förbli trogna 
mot oss själva och a lltfo rt stä  sida vid sida 
tili värn  för vär utveckling och utkomst, 
sä kunna vi vara  säkra, a tt in tet pä en 
lägre ku lturn ivä stäende folk kan under- 
knva oss. Men det mä vi ej förglömma, att 
ju m indre ett folk är, desto större moralisk 
spänst och nationell samkänsla erfordras 
i kampen för tillvaron. Dä vi veta, huru  
ta lrik t det folk är, vars styresm än med 
deras förblindade skaror vi hava mot oss, 
förpliktas vi finnar tili den y ttersta  vak- 
samhet.

Jag  vägar hysa den tillförsikt, a tt samma 
grundsatser, som värit ledstjäm an  i E dert 
arbete under föregäende riksdag, förbli 
fram gent E d ra  vägvisare.

Vid detta öppningstillfälle föreläggas riks- 
dagen 6 regeringspropositioner. De föran- 
ledas av det nu  rädande läget. Tidsskedets 
behov aro bestämmande för värt arbete. 
Men det är av vikt, a tt i en rä ttss ta t även 
alla undantag iklädas laga form. Sälnnda, 
och endast sälunda kan tilliten tili staten 
och dess sammanhällande k ra ft hos folket 
bevaras.

I den fasta tillförsikt, a tt E d e rt arbete 
skall besjalas av de uppbyggande krafter, 
som skapa värt gemensamma hem, förklarar 
jag 1940 ärs riksdag öppnad.

Avauspuheeseen vastasi eduskunnan puo
lesta puhemies H a k k i l a  lausuen:

K unnioitettu  H erra Tasavallan P resi
dentti !

Huolestunein mielin kokoontui eduskunta 
uudessa kokoonpanossaan viime syksynä en
simmäisille valtiopäiville. Alottaessaan nyt 
toisia valtiopäiviään on tapausten vinha 
kulku osoittanut huolestumiseen olleen 
syytä, sillä jo kaksi kuukautta  on sodan 
liekit leimunneet maassamme. Idän  vanha 
vainolainen on riistänyt meiltä rauhan  ja  
pakottanut m eidät puolustam aan kalleinta 
omaisuuttamme, vapauttamm e. Me nyky
polven suomalaiset olemme saaneet nähdä 
maamme saavuttavan itsenäisyytensä. Se 
oli elämämme suurin  hetki ja  pidimme 
syystä itseämme onnellisina eläessämme tä 

män rakkaimman toiveemme toteuttamisen 
hetkenä. Sen jälkeen olemme yli kahden 
vuosikymmenen olleet mukana, kun m aata 
on rakennettu  ja  kansamme on kasvanut 
rinnan  suurta  itsehillintää ja  tarm oa vaati
vien tehtävien kera. H artaasti olemme ha
lunneet rauhallisen työkauden jatkuvan 
meidän jälkeemmekin. Toisin kuitenkin on 
käynyt. Aiheettomasti on rauhamme r i
kottu  ja  vapautemme uhattu . Kovat a ja t 
ovat koittaneet ja  perinpohjin m ullistaneet 
olomme. Lohtuna meille on kuitenkin se ih
meellinen kokemus, minkä olemme nähneet 
toteutuneena, n im ittäin  kansan suuren yksi
mielisyyden ja  herpaantum attom an sanka
ruuden kotimaan puolustamiskysymyksessä. 
Kaikki on saanut meille yhtäkkiä uudet a r
vot. Isänm aan puolustamisesta on tu llu t 
se asia, johon kaikki keskittyy, joka kaikki 
kansalaiset yhdistää. Emme milloinkaan ole 
saaneet niin  voimakkaasti tuntea, miten 
sanaan „vapaus” huipeutuu ihmiselämän 
kaikki perusarvot. Pohjolan asukkaalle se 
on yhtä tärkeätä kuin valo ja  puhdas ilma. 
Me uhraamme itsenäisyytemme ja  vapau
temme hyväksi kaiken, sillä ilman sitä 
emme voi elää. Suomen kansa luottaa va
kaasti siihen, että oikeus ja  rehellisyys perii 
voiton. Taistelumme on myös inhimillisen 
ku lttuu rin  vapaustaistelua. Sen vuoksi 
maailman sivistyskansat sitä kannattavat. 
Suomen parlam entti luottaa lu jasti vapaus
taistelumme onnelliseen tulokseen ja  Suo
men suureen tulevaisuuteen. Tämä luotta
mus on oleva uuden työkautemme kannusti
mena.

E duskunta tulee hyvässä yhteistyössä 
hallituksen kanssa tekemään parhaansa, 
jo tta  maamme oikea asia voittaa ja  jälleen 
pääsemme sodan melskeistä rauhan  töin ra 
kentam aan synnyinmaatamme. Nämä toi
veet elähdyttävät koko Suomen kansaa sa
moinkuin eduskuntaakin, jonka puolesta 
m inulla on kunnia tervehtää Teitä, H erra  
Tasavallan Presidentti.

K un täm ä oli tapahtununt, poistui tasa
vallan presidentti juhlam enojenohjaajan 
saattam ana istuntosalista, m inkä jälkeen 
valtioneuvoston jäsenet sekä eduskunnan 
puhemies ja  jäsenet ynnä kutsuvieraat läh
tivät salista.

P öytäkirjan  vakuudeksi:

E. H. I. Tammio.
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