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KIRJE ARMEIJAN, LAIVASTON JA TYÖLÄISTEN 
SUOMEN-ALUEKOMITEAN PUHEENJOHTAJALLE

Käytän hyväksi sopivaa tilaisuutta yksityiskohtaisem
paan sananvaihtoon.

l

Yleinen poliittinen tilanne huolestuttaa minua kovin. 
Pietarin Neuvosto ja bolshevikit ovat julistaneet hallituk
selle sodan. Mutta hallituksella on sotaväkeä ja hallitus 
valmistautuu järjestelmällisesti (on selvää, että Kerenski 
sopii päämajassa kornilovilaisten kanssa sotaväen käyttä
misestä bolshevikkien lannistamiseen ja saa aikaan käy
tännöllisen sopimuksen).

Entä mitä me teemme? Teemme vain päätöslauselmia? 
Menetämme aikaa, asetamme ..määräaikoja” (Neuvostojen 
edustajakokous lokakuun 20 päivänä — eikö tuollainen 
lykkääminen ole naurettavaa? Eikö ole naurettavaa luottaa 
siihen?). Bolshevikit eivät tee järjestelmällistä työtä 
o m i e n  sotilasvoimiensa valmistamiseksi Kerenskin kukis
tamiseen.

Tapahtumat ovat vahvistaneet täysin oikeaksi De
mokraattisen neuvottelukokouksen aikoina tekemäni ehdo
tuksen, nimittäin että puolueen täytyy asettaa päiväjärjes
tykseen aseellinen kapina *. Tapahtumat pakottavat sen 
tekemään. Historia on asettanut nyt sotilaallisen kysymyk
sen poliittiseksi peruskysymykseksi. Pelkään, että bolshevi
kit saattavat sen unohtaa innostuttuaan ..päivänpolttaviin” 
juokseviin pikku kysymyksiin ja „ toivoessaan”, että „aalto

* Ks. tä tä  osaa, ss. t—3. Toim.
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pyyhkäisee pois Kerenskin”. Sellainen toivo on naiivi, se 
on samaa kuin luottaa sattumaan. Vallankumouksellisen 
proletariaatin puolueen taholta tällainen menettely saattaa 
osoittautua rikokseksi.

Mielestäni puolueessa on agitoitava sen puolesta, että 
aseelliseen kapinaan pitää suhtautua vakavasti — sen 
vuoksi tämäkin kirje on monistettava koneella ja lähetet
tävä pietarilaisille ja moskovalaisille.

2

Edelleen Teidän tehtävistänne. Vain Suomessa oleva 
sotaväki ja Itämeren laivasto näyttävät olevan täysin käy
tettävissämme ja omaavan tuntuvampaa sotilaallista 
merkitystä. Mielestäni Teidän tulee käyttää hyväksi kor
keaa asemaanne ja sälyttää apulaisillenne ja sihteereille 
kaikki pikkuasiat, rutiinityö, ette saa hukata aikaa »päätös
lauselmiin”, vaan kiinnittäkää koko huomionne siihen, että 
Suomessa oleva sotaväki -j- laivasto sotilaallisesti valmis
tetaan kukistamaan Kerenski lähitulevaisuudessa. On 
perustettava salainen komitea l u o t e t t a v i m m i s t a  
sotilashenkilöistä, neuvoteltava sen kanssa kaikista sei
koista ja koottava (sekä itsensä tarkistettava) mitä tar
kimmat tiedot sotilasjoukkojen vahvuuksista ja sijoituk
sesta Pietarin lähistöllä ja Pietarissa, Suomessa olevan 
sotaväen kuljetuksesta Pietariin, laivaston siirroista j.n.e.

Ellemme sitä tee, saatamme joutua naurettavien hölmö
jen asemaan: meillä saattaa olla erinomaisia päätöslausel
mia ja Neuvostot, mutta ei ole valtaa!! Luulen, että teillä on 
mahdollisuus valikoida todella luotettavia ja päteviä soti
lashenkilönä, käydä Inossa21 ja muissa tärkeimmissä pai
koissa, punnita ja tutkia asia vakavasti, luottamatta kers
kaileviin yleisiin fraaseihin, joita käytetään meillä kovin 
usein.

On selvää, että emme voi m i s s ä ä n  t a p a u k s e s s a  
sallia sotaväen viemistä pois Suomesta. Parempi on ryhtyä 
m i h i n  t a h a n s a ,  kapinaan, vallan valtaamiseen — sen 
luovuttamiseksi Neuvostojen edustajakokoukselle. Luin 
tänään lehdistä, että jo kahden viikon kuluttua maihin
nousun vaara on nollassa. Siis valmisteluaikaa teillä on 
kerrassaan vähän.
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3
Edelleen. ..Valtaa” Suomessa on käytettävä hyväksi jär

jestelmällisen propagandan harjoittamiseen täällä Suo
messa olevien kasakkain keskuudessa. Kerenski ja kumpp. 
ovat siirtäneet osan heistä tarkoituksellisesti pois esim. 
Viipurista peläten „bolshevistisoitumista” ja majoittaneet 
Uudellekirkolle ja Perkjärvelle, Viipurin ja Terijoen välille, 
eristäen heidät turvaan (bolshevikeilta). On tutkittava 
kaikki tiedot kasakkain sijoituspaikoista ja järjestettävä 
Suomessa olevien matruusien ja sotamiesten parhaimmis
tosta muodostettujen agitaattoriosastojen lähettäminen 
sinne. Se on välttämätöntä. Sama myös kirjallisuuteen 
nähden.

Edelleen. Sekä matruuseille että sotamiehille annetaan 
tietenkin lomia. Maaseudulle lähtevistä lomautetuista tulee 
muodostaa agitaattoriosastoja, jotka kiertävät järjestelmäl
lisesti kaikissa kuvernementeissa ja harjoittavat maaseu
dulla agitaatiota yleensä sekä myös Perustavaa kokousta 
varten. Teidän asemanne on poikkeuksellisen hyvä, sillä 
Te voitte ryhtyä heti liittoon vasemmistoeserrien kanssa; 
vain tämä liitto voi antaa meille pysyvästi vallan Venäjällä 
sekä enemmistön Perustavassa kokouksessa. Älkää odo
telko, vaan solmikaa tällainen liitto heti, järjestäkää lento
lehtisten painatus (ottakaa selville, mitä teknillisiä mah
dollisuuksia teillä on siihen ja lentolehtisten kuljettamiseen 
Venäjälle), ja silloin pitäisi jokaisessa maaseudulle lähe
tettävässä agitaattoriryhmässä olla vähintään k a k s i  hen
kilöä: toinen bolshevikkien ja toinen vasemmistoeserrien 
edustajana. Maaseudulla eserrien „firma” on toistaiseksi 
vallitsevana, ja on käytettävä hyväksi teidän onnellista 
asemaanne (teillä on vasemmistoeserriä) ja järjestettävä 
t ä m ä n  firman n i m e s s ä  maaseudulla bolshevikkien 
liitto v a s e m m i s t o -^,serrien kanssa, talonpoikain liitto 
työläisten eikä kapitalistien kanssa.

5
Muokataksemme mielialan otolliseksi on mielestäni esi

tettävä heti seuraava ohjelause: valta on siirrettävä heti 
Pietarin Neuvostolle, joka luovuttaa sen Neuvostojen 
edustajakokoukselle. Miksi pitäisi kärsiä vielä kolme
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viikkoa sotaa ja Kerenskin »kornilovilaisuuden valmis
teluja”.

Siitä, että bolshevikit ja vasemmistoeserrät p r o p a g o i 
v a t  tätä tunnusta Suomessa, ei ole muuta kuin hyötyä.

6
Koska olette Suomessa ..esivaltana”, niin teidän huolek

senne jää vielä eräs mitä tärkein, vaikkakin tehtävän kan
nalta vaatimaton asia: on järjestettävä kirjallisuuden salai
nen kuljetus R u o t s i s t a .  Ilman sitä kaikki puheet 
»Internationalesta” ovat pelkkää sanahelinää. Tämän 
asian järjestäminen on täysin mahdollista: ensinnäkin 
perustamalla oma järjestö rajalla olevista sotilaista; toi
seksi, ellei sitä voida tehdä, niin järjestämällä vaikkapa 
y h d e n  luotettavan henkilön säännöllisiä matkoja eräälle 
paikkakunnalle, missä aloin järjestää kuljetusta sen henki
lön avulla, jonka luona olin päivän ennen Helsinkiin 
tuloani (Rovio tuntee hänet). Ehkä pitää antaa hieman 
raha-avustusta. Järjestäkää tämä asia ehdottomasti!

7
Mielestäni meidän pitäisi tavata keskustellaksemme 

näistä asioista. Voisitte käydä täällä vajaassa vuorokau
dessa, mutta jos matkustatte ainoastaan minua tapaamaan, 
niin pankaa Rovio kysymään puhelimitse Huttuselta, 
voisiko Rovion „vaimon sisar” (»vaimon sisar” =  Te) 
tavata Huttusen »sisarta” (sisar =  minä). Saatan näet 
yhtäkkiä matkustaa.

Sen toverin välityksellä, joka tuo tämän kirjeen Roviolle 
ja j o k a  m a t k u s t a a  p i a n  t a k a i s i n ,  vastatkaa 
minulle ehdottomasti, oletteko saanut tämän kirjeen (kirje 
polttakaa).

Siltä varalta, että jäisin tänne pitkäksi aikaa, meidän on 
järjestettävä postin kuljetus: T e v o i s i t t e  a u t t a a  
siinä antamalla rautatievirkailijoille kirjeet tuotavaksi 
Viipurin N e u v o s t o o n  (kuoren sisällä kirje: Huttu
selle).

8
Lähettäkää minulle saman toverin kautta Konstantin 

Petrovitsh Ivanovin nimelle laadittu todistus (mahdolli
simman virallinen: aluekomitean kaavakkeelle, joko
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koneella tai hyvin selvästi käsin kirjoitettuna ja puheen
johtajan allekirjoituksella ja leimalla varustettuna), että 
aluekomitean puheenjohtaja takaa tämän toverin, pyytää 
kaikkia Neuvostoja, niin Viipurin sotilaiden edustajain 
Neuvostoa kuin toisiakin osoittamaan hänelle täydellistä 
luottamusta, antamaan apua ja tukea.

Tarvitsen sitä k a i k e n  varalta, koska sekä ..konflikti”' 
että »kohtaus” ovat täysin mahdollisia.

9

Sattuisiko Teillä olemaan moskovalainen kokoelma 
»Ohjelman tarkistamisesta” 22? Etsikää se jostain Helsin
gissä ja lähettäkää minulle saman toverin mukana.

10

Ottakaa huomioon, että Rovio on erinomainen mies, 
mutta l a i s k a .  Häntä pitää valvoa ja m u i s t u t t a a  
kaksi kertaa päivässä. Muuten hän ei tee.

Terveisin K■ Ivanov

Kirjoitettu syyskuun 27 
(lokakuun 10) pnä 1917
Julkaistu ensi kerran Julkaistaan

marraskuun 7 pnä 1925 käsikirjoituksen mukaan
..Pravda" lehden 255. numerossa


