
Vuosi 1917 Seiskarissa

Artikkeli liittyy itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlan teemaan ”yhdessä”. Pieni
saariyhteisö pääsi sisukkaalla ja kovalla työllä mukaan itsenäisen Suomen ensimmäisille
vuosikymmenille. Talvisodan jälkeen saaren väestö sopeutui uusille asuinpaikoilleen,
juuriaan kuitenkaan unohtamatta. Seiskarista evakkoon lähteneistä on vielä noin 10 %
elossa, osallistumassa Suomen suureen juhlavuoteen.

Vuosi 1917 Seiskarin näkökulmasta käydään tässä läpi lähinnä valtiollisten, kunnallisten ja
seurakunnallisten asioiden kautta, unohtamatta saarelaisten toimeentuloa. Varmasti
jotain olennaista jää tässä vaille huomiota. Toisaalta mukaan on saattanut putkahtaa
asioita, joilla ei niin suurta painoarvoa ole historian kulussa. Toivottavasti lukija saa saaren
tapahtumista vuonna 1917 kuitenkin todentuntuisen kuvan tämän artikkelin avulla.
Tarkoituksella ei mukaan ole otettu vuoden 1918 tapahtumia.

Maaliskuun vallankumous ja sortokauden päättyminen

Tsaari Nikolai II luopui Venäjän keisarillisesta valtaistuimesta 15.3.1917 veljensä, suuriruhtinas Mikaelin
hyväksi. Veljen kieltäydyttyä, valta Venäjällä siirtyi väliaikaiselle hallitukselle, joka joutui pian jakamaan sitä
Pietarin työläisten ja sotilaiden muodostaman neuvoston kanssa.

Venäjän väliaikainen hallitus antoi 20.3.1917 julistuksen, joka mm. palautti Suomelle sillä ennen vuotta
1899 olleet oikeudet. Vuonna 1908 alkanut toinen sortokausi, Suomen venäläistäminen, päättyi tähän
julistukseen. Jo ennen julistuksen antamista oli Suomen kenraalikuvernööri F.A. Seyn pidätetty, ja viety
vankina Helsingistä Pietariin. Saman kohtalon koki Suomen senaatin talousosaston varapuheenjohtaja
Mihail Borovitinov.

Venäjällä tapahtuneen maaliskuun vallankumouksen (juliaanisen kalenterin mukaan helmikuun
vallankumous) myötä lähti liikkeelle Suomessa eri puolilla tapahtuneiden kansalaiskokousten vyöry. Niissä
pyrittiin eroon sortokauden aikana valtaan päässeistä ”santarmien kätyreistä”. Kokousten myötä mm.
poliisin asema ja valta haihtui; sehän oli toiminut keisarin määräysvallan alaisena järjestysvaltana. Lakiin
perustuvan järjestysvallan muodostaminen uudessa tilanteessa tuotti ongelmia Suomessa (jos toki
Venäjälläkin). Monissa kaupungeissamme otettiin kevään 1917 aikana käyttöön miliisijärjestelmä.

Seiskarissakin pidettiin kansalaiskokous torstaina 22.3.1917 osuuskaupan kokoustiloissa. Esimerkiksi
”Karjalan Aamulehti” kirjoittaa numerossaan 27.3.1917 otsikolla ”Vallankumousmainingit Suomenlahden
ulkosaarilla” kuinka kokous pakotti ”sikäläisen poliisinsa poistumaan koko saarelta”. Myös sanomalehti
”Työ” kirjoittaa 30.3.1917 tuosta Seiskarin kokouksesta, mainiten osallistujien määräksi noin 400 henkeä.
Kokous oli vaatinut poliisimiehiä jättämään paikkansa kokouksen valitsemille ”järjestysmiehille”. Jotkut



paikalla olleet ”taantumuksen kätyrit” olivat lehden mukaan näyttäneet hermostuneilta, mutta muuten
kokous oli sujunut rauhallisesti.

”Karjala” -lehden numerossa lauantaina 31.3.1917 oli kirjoitus, jonka mukaan edellä mainitun
kansalaiskokouksen avasi V. Eskola, joka samalla valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kirjurina toimi V.
Rytkölä. Lehden saamien tietojen mukaan kokouksessa käsiteltiin nimismies P. J. Tiilikaisen ja poliisi J.
Herralan asiat. Mainitut henkilöt olivat lehden saamien tietojen mukaan toimineet virkatehtäviensä ohella
santarmiosaston kätyreinä. Kokouksessa vaadittiin heidät erotettaviksi, ja samalla vaati kokous antamaan J.
Herralan valtiolle kuuluvan arkiston ja aseet ”tilaisuudessa valituille miliiseille”. Lehtijutun mukaan em.
miliisit hakivat aseet kokouksen päätyttyä yleisön saattamana. Kokouksen pöytäkirjaan oli lehden saamien
tietojen mukaan vielä merkitty syytteenalaisina ylimääräinen poliisi J. Laine sekä henkilöt M. Herrala ja T.
Herrala. Lehdessä ei mainita henkilöiden etunimiä.

Kokouksen jälkeen oli Seiskarissa vietetty Venäjän vallankumouksen muistolle juhla, joka kesti myöhään
yöhön. Siinä pitivät puheita V. Eskola, pastori Louhelainen sekä opettajat Hanna Rantala ja Onni
Silvennoinen. Lukkari J. Kapanen lausui runon ja lauloi pari kuplettia. Myös M. Rytkölä oli lausunut runon.

Lehtijutuissa ei mainita nimeltä kansalaiskokouksen valitsemia miliisejä. Kun jutuissa puhutaan miliiseistä ja
järjestysmiehistä monikossa, on heitä valittu vähintään kaksi.  Risto Anttilan kirjassa ”Lavansaari, Seiskari,
Tytärsaari, Haapasaari 1918” on sivulla 32 kirjoitus Seiskarin työväenyhdistyksestä. Kirjan mukaan Vilho
Eskola valittiin maaliskuun vallankumouksen aikaan Seiskarin miliisiksi, ja myöhemmin hänet määrättiin
poliisikonstaapeliksi.

”Karjala” -lehden uutisessa kerrottiin vielä, että sunnuntaina maaliskuun 25. päivänä oli Seiskarissa
juhlajumalanpalvelus sortokauden päättäneen julistuksen johdosta. Iltapäivällä juhlittiin myös Seiskarin
kansakoululla koululaisten kanssa. Yleinen kansanjuhla tuon julistuksen johdosta tultaisiin pitämään
Seiskarilla sunnuntaina huhtikuun 1. päivänä 1917.

Myöhemmin syksyllä ”Työmies” -lehdessä oli uutinen, joka liittyi Seiskarin väliaikaisiin järjestysmiehiin.
Lehden numerossa 1.10.1917 todetaan senaatin hylänneen esityksen, jonka mukaan Seiskarin kunnalle olisi
korvattava ne kustannukset, jotka kunnalle olivat aiheutuneet väliaikaisen toisen järjestysmiehen
palkkaamisesta saarelle. Uutisessa ei mainita kustannusten määrää. Samasta uutisesta ilmenee, että
senaatti oli myöntänyt varoja Terijoen, Muolaan ja Heinjoen piireille vastaaviin tarkoituksiin. Mistä syystä
Seiskaria koskeva esitys hylättiin?

Kuvernöörinvirasto oli maaliskuun lopulla 1917 lähettänyt kiertokirjeen kuntakokousten esimiehille Viipurin
läänissä. Kiertokirjeessä todetaan virkamiesten erottamismenettelyn olleen törkeästi Suomen perustuslain
vastainen. Tällaiset asiat olisi kuvernöörinviraston mukaan jätettävä maan laillisen hallituksen
huolehdittavaksi, ja virkamiesten olisi häiritsemättä saatava hoitaa virkaansa siihen asti.

Nimismies Tiilikaiselle myönnettiin virkavapautta 16.4.1917 alkaen kahden kuukauden ajaksi. Virkaa
määrättiin sillä ajalla hoitamaan tullipäällysmies Onni Pitkäpaasi. Toukokuussa 1917 Karjala-lehti tiesi
kirjoittaa, että Tiilikainen oli toistaiseksi määrätty hoitamaan Valkjärven piirin nimismiehen virkaa.
Myöhemmin vuoden 1917 edetessä valittiin Lavansaaren ja Seiskarin piirin nimismieheksi Arvo Laaksonen.

Vilho Rytkölän paluu karkumatkalta

Tiistaina 3.4.1917 oli ”Karjala” -lehdessä erään lukijan laatima huomautus, joka liittyy kansalaiskokouksen
kulkuun Seiskarissa. Sen oli laatinut Vilho Eliaanpoika Rytkölä. Hän halusi huomauttaa lehden toimitukselle
ja lukijoille, että kokouksen kirjurina toiminut ”V Rytkölä” ei suinkaan tarkoita häntä, vaan kirjurina olisi



toiminut Vilho Aataminpoika Rytkölä. Huomautus on päivätty
2.4.1917 Viipurissa, ja sen allekirjoittaja sanoi olleensa noin 20
kuukautta karkotettuna ja siitä osan ajasta vangittuna.

”Seiskarilaisen” numerossa 26/2015 oli iso juttu vuoden 1915
tapahtumista Seiskarissa. Siinä kerrottiin kauppias Wilhelm
Eliaanpoika Rytkölän asunnolla toimitetusta kotietsinnästä kesällä
1915, kauppiaan pidätyksestä ja kuulusteluista sekä mahdollisesta
karkottamisesta sotatoimialueelta. Asiaan on nyttemmin saatu
lisävalaistusta. Kauppias Rytkölä oli tuomittu elokuussa 1915
kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen, ja sen jälkeen karkotettavaksi
sotatilaan julistetuilta paikoilta. Lavansaaren ja Seiskarin piirin
nimismies P. J. Tiilikainen oli saanut 14.11.1915 tiedon
määräyksestä, jonka mukaan hänen tuli pidättää kauppias ja
toimittaa tämä lääninvankilaan. Rytkölä ehti kuitenkin
pakenemaan Seiskarista seuraavana päivänä. Hänestä annettiin
etsintäkuulutus 3.12.1915.

Venäjän väliaikaisen hallituksen 20.3.1917 antama julistus, jossa
palautettiin Suomelle ennen vuotta 1899 olleet oikeudet, tarkoitti samalla myös monien poliittisista syistä
vangittuna tai syytteessä olleiden suomalaisten vapauttamista. Kauppias Vilhelm Eliaanpoika Rytkölä lienee
melko pian tuon huomautuskirjelmän kirjoitettuaan palannut takaisin Seiskariin karkumatkaltaan.

Vilho Rytkölä oikealla, velipoika Matti on vasemmalla.  Kuva lienee otettu karkumatkalta paluun jälkeen. Parta on
kasvanut melko lailla, kenties tarkoituksella etsintäkuulutuksesta johtuen.  - Juha Pitkon arkisto.

Kunnallishallinnosta

Seiskarin kunnan ylimpänä päättävänä elimenä toimi vielä vuonna 1917 kuntakokous. Sen toimintaa sääteli
vuonna 1898 annettu Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus maalaiskuntain kunnallishallinnosta. Tuo
asetus kumottiin suurelta osin maalaiskuntien kunnallislailla, joka annettiin 27.11.1917, pian marraskuun
suurlakon päättymisen jälkeen. Uusi kunnallislaki astui voimaan 1.1.1918, mutta siinä määritelty
kunnanvaltuusto olisi tullut valita (niin ikään 27.11.1917 annetun) kunnallisen vaalilain mukaisella tavalla jo
4.12.1917. Valtuustoa ei saatu Seiskarissa näin nopealla aikataululla valituksi. Kuntakokous toimi ylimpänä
päättävänä elimenä Seiskarin kunnassa vuoden 1918 loppuun saakka.

Kuntakokouksen esimiehenä toimi Yrjö Jaakonpoika Herrala (s. 1885). Hänet oli valittu tähän tehtävään
ensimmäisen kerran kolmivuotiskaudelle 1912-1914, ja syksyllä 1914 hänet valittiin uudelleen kaudelle
1915-1917. Kuntakokous kokoontui vuoden 1917 aikana keskimäärin kerran kuukaudessa, ja kokoukset
pidettiin tuolloin aina osuuskaupan talossa, yleensä sunnuntaisin.

Kuntakokouksissa käsiteltiin vuonna 1917 mm. seuraavia asioita:
- luvan anominen Kronstadtin linnoituskomendantilta polttopuiden ja muiden tarvittavien puiden
  hakkaamiseen Seiskarin metsistä (hakkaamista oli rajoitettu sotatoimialueella)
- todettiin, että saaressa on 84 lehmää ja vain 9 hevosta, jotka tarvitaan oman kunnan tarpeellisiin
  tehtäviin: hevoset eivät joutaisi pakkotilauksilla otettavaksi sotilas- ja linnoitustöihin
- kesäkuussa päätettiin anoa lainaa KOP:lta 20.000 mk vuoden 1919 loppuun käyttövaroiksi
  kunnan elintarvikelautakunnalle
- heinäkuussa päätettiin anoa senaatilta valtionapua kansakoulun ruplatappion korvaamiseksi



  (ja muutenkin Suomen rahan puutteen takia)
- tärkeimmät kuntaa koskevat kuulutukset pidetään kuntalaisten nähtävillä osuuskaupassa
- syyskuun lopulla Anton Tuomaanpoika Rytkölä valittiin tekemään selkoa Seiskarin
  elintarviketilanteesta senaatin elintarvikeosastolle, Suomen elintarpeiden tuontikunnalle ja
  Suomen Lihajaostolle. Hän sai myös ohjeet pyytää elintarpeita kustannuksista huolimatta
  uhkaavan nälänhädän vuoksi
- lokakuun lopulla päätettiin ottaa KOP:lta lainaa 15.000 mk elintarvikkeiden ostoa varten, ja
  hyväksyttiin elintarvikelautakunnan ottama 60.000 mk:n laina
- 22.12.1917 käsiteltiin uuden lain mukaisten kunnallisvaalien järjestämistä Seiskarissa. Tuolloin
  oltiin siinä käsityksessä, että vaalit voitaisiin järjestää aikaisintaan kesäkuun 1918 puolivälissä,
  jos vain henkikirjoittaja toimittaa tehtävänsä ajallaan äänestysluetteloiden saamiseksi
- vuoden 1918 menoarviosta karsittiin mm. kansakoulun menoja (esim. polttopuista ja siivouksesta).

Kuntakokouksen ohella saaressa toimi kunnallislautakunta ja eräitä muitakin lautakuntia. Vuoden 1917
aikana kunnallislautakunnassa puhetta johti
Simo Aleksanterinpoika Hotanen (s. 1879).

Vuoden 1917 asioista lautakunnissa voidaan
mainita mm.
- eräiden orpolasten sijoittaminen
sukulaisperheisiin
- tilapäisen rokkosairaalan perustaminen
huoneeseen, joka vuokrattiin Anton ja Elias
Tuomaanp.
  Rytkölältä. Potilaiden tuli itse hankkia sänky
ja vuodevaatteet.
- sairaanhoitajan viranhoitoon ja viran
täyttämiseen liittyvät ongelmat (muistutuksen
antaminen
  Aino Kiiskille toukokuussa; uuden
viranhaltijan haku kesän 1917 aikana ja tämän
  irtisanoutuminen saman vuoden syksyllä ja
taas uuden virantäyttöruljanssin läpivieminen)
- asunnon vuokraaminen kesällä valitulle
sairaanhoitajalle
- leipäkorttien tilaaminen jokaiselle
seiskarilaiselle (toukokuussa)
- voin tilaaminen valtion
vointarkastuskomitealta (toukokuussa); määrä
450 kg/kk
- epäilyttävän kulkutaudin johdosta koirat määrättiin kiinni pidettäviksi uhalla, että ne auki
  kuleksimassa tavattaessa tapetaan
- erään henkilön lähettäminen Lapinlahden keskuslaitokseen hoidettavaksi toisinaan ilmenevien
   heikkomielisyyden oireiden johdosta.

Kansakoulun kuulumisia

Seiskarin kansakoululla oli juuri 25.11.1916 vietetty koulun 25-vuotisjuhlat, joista oli iso juttu Karjala-
lehdessä 10.12.1916.  Lukuvuonna 1916-1917 koulussa oli 100 oppilasta, joista poikia oli 51. Kevätlukukausi
alkoi maanantaina 8. päivänä tammikuuta 1917. Opettajia koulussa oli kevätkauden käynnistyessä kolme.
Johtajaopettajana oli saarnaaja-opettajan kaksoisvirassa silloin Otto Louhelainen. Apuopettajina olivat Onni



Silvennoinen ja Hanna Rantala. Viimeksi mainittu oli tammikuun 1917 virkavapaalla, ja hänen sijaisenaan
toimi Saima Vihonen. Koulussa luovuttiin Venäjän historian ja Venäjän maantiedon opetuksesta, joita oli
vuodesta 1912 alkaen tullut sisällyttää opetusohjelmiin. Kevätlukukausi päättyi 16.5.1917.

Koulun pihalle hommattiin kaksi nuorakiikkua yhden patsaan kanssa. Lasten kirjastoa korjattiin ja
täydennettiin. Isorokon johdosta
hankittiin koululle pesulaitteita,
joissa lasten tuli aamuisin pestä
kätensä lysolilla, jota tuohon aikaan
käytettiin desinfiointiaineena. Koulu
päätti liittyä jäseneksi Suomen
Koulukasvitarhayhdistykseen 3
markan jäsenmaksulla. Vappu
Torikka ja Maria Ämmälä hoitivat
kahdestaan koulun vahtimestarin tointa, Adam Simola hoiti nuohouksen, ja Anton Kiili rahtasi halkoja
koulun tarpeisiin.

Opettaja Silvennoinen oli kirjoittanut vuonna 1916 ilmestyneen koko Seiskaria käsittelevän historiateoksen
”Seiskari sanoin ja kuvin”. Suomen kotiseutututkimuksen äänenkannattaja ”Kotiseutu” julkaisi
numerossaan 1-3/1917 tästä 83-sivuisesta kirjasesta melko kriittisen arvion, jonka oli laatinut Frans Akseli
Hästesko (myöh. Heporauta). Hästeskon mukaan kirjanen oli ”perin vaatimaton” ja ”jättää sen vaikutuksen,
että tehtävä on otettu liian kevyesti”.

Silvennoinen sai viran Jääsken Kalalammin kansakoululta, ja hän irtisanoutui elokuussa 1917. Myös opettaja
Rantala jätti Seiskarin lokakuussa 1917, muuttaen Hämeenlinnaan. Hänen miehensä Tuomas Rantala oli
elokuussa 1917 valittu Hämeenlinnan Osuusliikkeen kaupanhoitajaksi, toimittuaan sitä ennen muutaman
vuoden Uuraassa. Hanna Rantalalle oli myönnetty virkavapautta lokakuun lopulta lukien kevääseen 1918,
mutta hän poistuikin yllättäen jo pari viikkoa ennen hänelle myönnetyn virkavapauden alkamista. Johtaja-
opettaja Louhelaisellakin oli virkavapaata, kun hän oli viransijaisena hoitamassa Kotkan piirin
kansakouluntarkastajan virkaa.

Koululla oli siis ongelmia syyslukukauden käynnistämisessä. Ns. pienten lasten koulu (”ensi osasto”) oli
päätetty aloittaa 28.8., ja muut osastot 18.9. Sijaisiksi otettiin hetkellisesti oman saaren väkeä (Amanda
Rytkölä, Anton Rytkölä), sekä kevääseen 1918 asti neiti Hulda Maria Kallio. Silvennoisen jättämään
miesopettajan virkaan saatiin palkattua jo eläkkeellä ollut opettaja Juho Leppälä. Tämä oli 62-vuotias
saapuessaan Seiskariin loka-marraskuun vaihteessa 1917. Syyslukukausikin saatiin sentään läpivietyä, ja se
päättyi 22. päivä joulukuuta. Ensi kertaa itsenäisessä Suomessa vietettyyn päättäjäispäivään oli saatu
johtokunnalta 25 markkaa joulukuusen varustamiseen.

Punainen viiva

Eduskunta hyväksyi 18.7.1917 ns. ”valtalain”, jolla pyrittiin toteuttamaan Suomen sisäisiä asioita koskevan
vallan siirto Pietarista Suomeen ja toisaalta senaatilta eduskunnalle. Venäjän väliaikainen hallitus ei tätä
lakia vahvistanut, vaan hajotti Suomen eduskunnan, ja määräsi eduskuntavaalit pidettäviksi. Vaalit pidettiin
1.-2. lokakuuta 1917. Viipurin Sanomissa oli 28.9.1917 tarkat ohjeet siitä, miten äänestyksessä tulisi
menetellä. Lehden mukaan äänestäminen on erinomaisen yksinkertaista. On vain otettava huomioon, ettei
itse tee sitä vaikeaksi tai sotkuiseksi. Yhteenvetona pitkän ohjeen lopussa oli napakka kooste menettelystä:



- ota edeltäkäsin selko siitä, millä kohtaa vaalilipussa on se lista, jota tahdot äänestää
- vaalipaikassa vedä viralliseen vaalilippuun punainen viiva tuon listaruudun sisälle
-  kääri  lippu  kokoon  -  katso,  että  se
leimataan -  ja pane se vaaliuurnaan.

Seiskari kuului näissä vaaleissa Viipurin
läänin läntiseen vaalipiiriin.
Äänioikeutettuja saaressa oli tuolloin
yhteensä 353 henkilöä (163 miestä,
190 naista). Äänioikeuttaan käytti 240
henkilöä, eli äänestysaktiivisuus oli
noin 68 %. Aktiivisuudessa ei ollut eroja
sukupuolten kesken. Annetut äänet
jakaantuivat siten, että vaaliliiton
muodostaneet yhdistyneet suomalaiset
puolueet saivat Seiskarista 148 ääntä,
sosiaalidemokraattinen puolue sai 81 ääntä ja maalaisliito 5 ääntä. Lisäksi 4 ääntä hylättiin, yksi oli annettu
toisen vaalipiirin alueella, ja yksi äänistä meni ”villien listalle”. Sosiaalidemokraattisen puolueen saama
äänimäärä on noin 33 % Seiskarissa annetuista äänistä, ja yhdistyneiden suomalaisten osuus oli noin 61 %.

Äänestysaktiivisuus vastasi koko maan keskiarvoa, joka näissä vaaleissa oli 69,2 %.  Valtakunnan tasolla
äänet jakautuivat siten, että sosiaalidemokraatit saivat lähes 45 % äänistä, yhdistyneet suomalaiset
puolueet noin 30 %, maalaisliitto runsaat 12 %, ruotsalainen kansanpuolue noin 11 %, ja muut noin 2 %.
Viipurin läänin läntisessä vaalipiirissä sosiaalidemokraatit saivat noin 51 % piirissä annetuista äänistä.
Piiristä pääsi eduskuntaan 17 ehdokasta, mm. pankinjohtaja, pormestari Johannes Lundson Viipurista, joka
valittiin eduskunnan puhemieheksi. Erityisesti rannikkopitäjien ehdokkaana ollut merikapteeni,
maanviljelijä Matti Mannonen Koivistolta ei tullut valituksi eduskuntaan, mutta oli varasijalla.

Seiskarin Suojeluskunta

Kuten koulun toimintaa käsiteltäessä mainittiin, saatiin syksyllä 1917 Seiskarin kansakoululle opettajan
virkaan palkattua eläkkeellä ollut opettaja Juho Leppälä (1855 Alavus – 1936 Terijoki). Tämä 62-vuotias
opettaja mainitaan (esim. Wikipediassa) Seiskarin suojeluskunnan perustajaksi. Toisaalla sen perustajana
pidetään Lavansaaren kansakoulun silloista opettajaa Ilo Jalmari Kauppia. Lavansaarella oli jo elokuussa
1917 perustettu Ilo Kaupin johdolla ”palokunta”, jota syyskuun alkupuolella ryhdyttiin avoimesti
nimittämään suojeluskunnaksi. Ilo Kaupin
sanotaan lähettäneen marraskuussa 1917
salaisen kirjeen Seiskariin Juho Leppälälle,
lavansaarelaisen Evald Mannosen toimiessa
kuriirina. Tässä kirjeessä Kauppi kehottaa
perustamaan suojeluskunnan Seiskariin.

Einari Eskolan hallussa on ollut valokuva
Seiskarin suojeluskunnasta. Sen taakse on
kirjoitettu ”Seiskarin Suojeluskunta 20.11.1917
perustaja ja päällikkönsä oli A. Rytkölä”. Milloin
kuva on otettu, sitä ei tuosta merkinnästä voida
päätellä. Merkintä saattaisi viitata suojeluskunnan perustamishetkeen. Valokuvan taakse merkitty
päivämäärä on muutenkin mielenkiintoinen. Samana päivänä Suomen Ammattijärjestön valtuusto kehotti
työväestöä ”itsepuolustuksekseen ja kaikkien mahdollisten tapausten varalta” muodostamaan kaikkialla
maassa työväen järjestyskaarteja ja kehotti järjestäytynyttä työväkeä liittymään niihin.



Suojeluskunnan perustamiseen on luonnollisesti vaadittu yhteistä päätöstä. Edellä mainituilla opettajilla on
siinä ollut merkittävä osuutensa, samoin sen päälliköksi valitulla Anton Rytkölällä. Muita puuhamiehiä olivat
mm. Simo ja Yrjö Hotanen sekä Juho Heikkola. Lähteenä mainitun Risto Anttilan kirjan mukaan siihen liittyi
myös pääosa Seiskarin työväenyhdistyksen jäsenistä.

”Seiskarilaisen” numerossa 26 oli Heikki Rytkölän kirjoitus Seiskarin suojelu(skunta)vartion lipusta, ja kuva
sotamuseon kokoelmissa olevasta lipusta. Risto Anttilan mukaan ulkosaarten suojeluskuntien jäsenistön
mielissä sikäläiset suojeluskunnat olivat enemmän ”kodinturvajoukkoja” kuin suojeluskunta- tai
vallankumousaatteen synnyttämiä joukkoja.

Seurakunnan toiminnasta

Saarnaajana Seiskarissa toimi vuonna 1917 Otto Aleksanteri Louhelainen. Hän oli juuri syksyllä 1916
muuttanut saareen Inkeristä, jossa hän oli toiminut Kelton seurakunnan kirkkoherrana ja Inkeri-lehden
päätoimittajana. Hän oli 42-vuotias Seiskariin muuttaessaan. Vuoden 1917 loppupuoliskolla hänelle
myönnettiin virkavapautta noin parin kuukauden ajalle hänen toimiessaan Kotkan piirin
kansakouluntarkastajan sijaisena, kuten edellä todettiin koulun asioiden yhteydessä. Saarnaaja Louhelainen
jatkoi virassaan Seiskarissa kesään 1919 saakka.

Seiskarin väestömäärä oli vuoden 1917 alkaessa noin 850 henkilöä. Vuoden aikana kuolleisuus oli hieman
korkeampi kuin syntyvyys (28 kuolemantapausta, 25 syntynyttä), ja vähäinen muuttoliike oli hieman
tappiollista (sisään muuttaneita oli vain yksi, pois muuttaneita oli viisi). Yksi nainen muutti avioliiton
johdosta Koivistolta Seiskariin. Kaksi naista muutti samasta syystä Seiskarista Lavansaarelle. Yksi
kolmehenkinen perhe muutti Seiskarista Koiviston Saarenpäähän.

Heti uudenvuodenpäivänä vihittiin kaksi avioparia (Reinhold Rytkölä & Tekla Nurmela sekä Ernst Norrgren
& Kristiina Eskola). Ensin mainittu pari vihittiin kirkossa, jälkimmäinen vihittiin kansakoululla. Häitä vietettiin
lisäksi maaliskuussa (Einari Eskola & Vappu Marttila, kirkossa), huhtikuussa kaksi paria samana päivänä,
(molemmat kirkossa) ja vielä joulukuussa (Tahvo Eskola & Matilda Eskola, sulhasen kotona). Huhtikuun
”tuplahäät” muodostuivat pareista, joissa morsiamet oli Seiskarista ja sulhaset Lavansaarelta. Häiden
jälkeen nämä morsiamet muuttivat Lavansaarelle. Nämä huhtikuun avioparit olivat Impi Rytkölä & Abraham
Talsi sekä Anna Heikkola & Tuomas Mulli. Impi kuoli vielä saman vuoden lokakuussa Lavansaarella.
Saarnaaja Louhelainen vihki nämä kaikki kuusi hääparia.

Vuoden 1917 aikana sattuneista kuolemantapauksista lähes puolet koski alle vuoden ikäistä lasta. Heitä oli
28 tapauksen joukossa 13. Kun 1-4 -vuotiaita oli lisäksi 6 tapausta, niin lapsikuolleisuuden voidaan havaita
olleen edelleen suurena ongelmana. Yli 40-vuotiaita oli kuolleiden joukossa vain 6 henkilöä; vanhimman
heistä saavuttaessa 83 vuoden iän.  Yksi vuoden 1917 vainajista oli ”Matin-Aato”, jonka kuolemasta oli
kuolinilmoitus 28. helmikuuta ilmestyneessä Karjala -lehden numerossa, josta kuva ohessa.



Kaikki vuoden 1917 vainajat voitiin haudata
oman saaren hautausmaalle.
Kuolemantapausten joukossa ei ollut
hukkumistapauksia. Hautaukset toimitettiin
vuonna 1917 pääasiallisesti sunnuntaisin (75 %
hautauksista), ja ne tapahtuivat keskimäärin 4
päivän sisällä kuolemantapauksesta.

Vuoden 1917 aikana saaressa syntyi 25 lasta (12
poikaa, 13 tyttöä). Heidän lisäkseen
kastettiin vuoden aikana yksi edellisenä
vuonna syntynyt lapsi, joten
kastetoimituksia oli 26 tapausta. Suurimman osan kasteista toimitti saaren oma saarnaaja Louhelainen (21
tapausta) ja yhdessä tapauksessa hänen viransijaisena toiminut Lavansaaren saarnaaja Veikko Koivisto.
Muut neljä tapausta oli hätäkasteita (kastajina lapsen äiti yhdessä tapauksessa ja kätilö tai muu
synnytyksessä avustanut henkilö kolmessa tapauksessa). Melko usein kastepäivänä oli sunnuntai tai muu
pyhäpäivä, mutta arkipäivinäkin kasteita toimitettiin. Kummeja oli yleensä 4-7 henkilöä.

Kalastajien ja kalakauppiaiden toiminta

Syksyyn 1916 asti kalakauppa Viipurin läänissä oli sujunut hyvin; saaliit olivat hyviä ja hinnat korkealla.
Venäjälle voitiin viedä kalaa kuvernöörin erikoisluvan turvin. Tosin silakka-astioista oli pulaa, ja niiden
hinnat olivat korkealla, jos niitä ylipäätään onnistui saamaan.  Venemoottoreista oli myös pulaa. Elokuussa
1916 senaatti antoi kalojen Venäjälle viemiselle kiellon. Tämä aiheutti ongelmia loppuvuoden 1916
kalakaupalle. Kielto purettiin tammikuun 1917 alussa niin, että Viipurin läänistä kalojen vienti Venäjälle ja
toisiin lääneihin on jälleen
sallittua – kuitenkin sitä olisi taas
rajoitettava, mikäli läänissä
esiintyy puutetta kaloista tai
niiden hinnat alkavat
huomattavasti nousemaan.
Muiden tahojen ohella myös
Seiskarin kalastajaseura oli
tehnyt anomuksen viennin
vapauttamiseksi.

Tammikuun loppupuolella
kuvernöörin oli jo kuitenkin
rajoitettava kalojen vientiä
Viipurin läänistä muihin
lääneihin ja Venäjälle. Hailien,
kuoreitten ja kiiskien vienti
edelleen oli sentään sallittua.

Senaatin päätöksellä helmikuun
alkupuolella 1917 rajoitettiin vielä savustetun kalan ja kalasäilykkeiden vientiä Venäjälle siten, että se
sallittiin vain kalastuksentarkastajan luvalla. Lupa voitiin myöntää, mikäli paikallinen tarve oli ensin
täydellisesti tyydytetty. Jo 19.3.1917 senaatti taas helpotti kalan vientiä Venäjälle niin, että tuoreen ja



suolatun kalan sekä kalasäilykkeiden vienti oli kuvernöörin luvalla sallittua. Tässä vaiheessa tsaarikin oli jo
luopunut valtaistuimestaan.

Elokuussa 1917 vientiä helpotettiin. Viipurin läänin rannikolla ja saaristossa asuvat kalastajat ja kalan
savustajat voivat toistaiseksi ilman erikoislupaa, vesiteitse kuljettaa Viipurin läänin merialueelta
pyydystettyä kalaa Venäjälle, vaihdettavaksi siellä viljaan ja perunoihin ym. elintarpeisiin sekä
välttämättömiin tarvikkeisiin, kuten rehutavaroihin ja kalastusmoottoreissa käytettävään paloöljyyn.
Ehtona oli, että tavaran kuljettaja tai omistaja tullivartiostolle tai tulliasemalle esittää paikallisen
elintarvelautakunnan antaman todistuksen siitä, että paikkakunnan kalantarve on täysin tyydytetty.

Ulkosaarien kalastajat olivat tottuneet varsinkin virolaisten kanssa vaihdantaan perustuvaan
kaupankäyntiin. Kun sotatilan vallitessa myös Viron puolella oli eri aikoina erilaisia vientikieltoja voimassa
mm. perunoiden osalta, oli tavaranvaihto toisinaan haasteellista, jopa mahdotonta. Kuitenkin
vaihtokauppaa onnistuttiin tekemään, sillä tullille tehtyjen ilmoitusten mukaan syksyn 1917 aikana
Seiskarista vietiin suolasilakkaa 22.200 kg ja Seiskariin tuotiin perunaa 122.140 kg, kaalia 38.120 kg, ruista
1.768 kg, kauraa 150 kg ja ohraa 128 kg (kts. ”Viipurin läänin kalastajain harjoittama vaihtokauppa”
Suomen Kalastuslehden numerossa 2/1918).

Itsenäisyysjulistus

Venäjän keisarikuntaan kuulunut Suomen autonominen suuriruhtinaskunta julistautui itsenäiseksi valtioksi
joulukuussa 1917. Itsenäisyysjulistus hyväksyttiin Suomen eduskunnassa 6.12.1917. Ensimmäinen
tunnustus ulkovalloilta saatiin käytännössä 31.12.1917 hieman ennen keskiyötä, kun silloinen
kansankomissaarien neuvosto Venäjällä päätti ehdottaa toimeenpanevalle keskuskomitealle Suomen
tasavallan valtiollisen itsenäisyyden tunnustamista. Keskuskomitea vahvisti tunnustamisen 4.1.1918. Pian
tämän entiseltä emämaalta saadun tunnustuksen jälkeen saatiin tunnustus myös Ranskalta, Ruotsilta,
Saksalta, Kreikalta, Norjalta, Tanskalta, Sveitsiltä, Itävalta-Unkarilta ja Alankomailta; nämä kaikki
tammikuun 1918 aikana. Myöhemmin tunnustuksia saatiin vielä lisää.

Lenin ja Svinhufvud tapasivat toisensa Pietarin Smolnassa, kun tunnustusesitys oli saatu. Lenin oli kysynyt
venäjäksi: ”oletteko nyt tyytyväisiä?”. Tähän oli Svinhufvud vastannut samalla kielellä: ”erittäin tyytyväisiä”.
Näin mainitaan lähteenä mainitussa Einar Juvan kirjassa.

Varmastikin itsenäisyyteen oltiin myös Seiskarissa tyytyväisiä. Monenlaisia ongelmia oli kylläkin edessä.
Elintarvikepula paheni edelleen. Joulukuussa 1917 alkanut kelirikko kesti helmikuun 1918 lopulle: posti ei
kulkenut, oltiin siis melkoisessa uutispimennossakin juuri silloin, kun itsenäinen Suomi otti ensiaskeliaan ja
oli ajautumassa kohden vuoden 1918 sotaisia tapahtumia kotimaassa. Levottomuudet jatkuivat myös
Venäjällä, jossa myös ajauduttiin sisällissotaan. Ongelmia oli tulossa myös kieltolain johdosta. Se oli
hyväksytty toukokuun 1917 lopulla Venäjän väliaikaisen hallituksen toimesta niin, että se astuisi voimaan
1.6.1919. Näin myös tapahtui, kuten tiedetään, vaikka lain hyväksymisen ja sen voimaanastumisen välissä
tapahtui monenlaisia poliittisia muutoksia.

Jorma Leino

Lähteet:
· http://digi.kansalliskirjasto.fi (Kansalliskirjaston digitoidut aineistot, useat artikkelit eri lehdissä)
· Risto Anttila: ”Lavansaari, Seiskari, Tytärsaari, Haapasaari 1918”
· Einar W. Juva: ”Suomen kansan aikakirjat, X osa, 1917-1918”
· Mikkelin maakunta-arkisto, Seiskarin kunnan ja kansakoulun arkistoaineistoa vuodelta 1917

(pöytäkirjoja kuntakokouksen, kunnallislautakunnan ja kansakoulun johtokunnan kokouksista)


