Hertta Kuusisen saamia pienoisparlamenttikirjeitä
(Kansan Arkisto, Hertta Kuusisen kokoelma)

1946

Rouva Hertta Kuusinen.
Helsinki.
Kommunistit ovat lausuneet ettei hallitus ilman heitä pysy pystyssä
kahta päivää kauemmin. Mikä on se voima joka sen kaataisi? Luonnollisesti
Kom. tarkoittivat tällä, voimakeinoin toimeenpantavaa vallankaappausta.
Sekä sen jälkeen vähemmistödiktatuurin toimeenpanemista. Mutta onko
kommunisteilla tarpeeksi suuria voimia (aseellisia) tämän tarkoitusperänsä
saavuttamiseksi? Ja minkälaisia ja suuruisia voimia voi vastapuoli asettaa
liikekannalle. Katsotaanpa hiukan. Kom.puolueessa on nykyään 40000 jä
sentä. Näistä voidaan käyttää kuitenkin korkeintaan puolta (naiset ja van
hukset poisluettuna) aktiiviseen taistelutoimintaan. Jos lisäksi Skdl:n riveis
tä lähtisi lisää vielä saman verran, tulisi taistelukelpoisten joukkojen vah
vuudeksi 40000 miestä, eli 4 divisioonaa. Vastapuolella olevaan, lakkautet
tuun Sk.kaaderiin kuului ennen viime sotaa 120000 miestä. Vaikka Sk.jär
jestö onkin lakkautettu, niin tämän organisaation muodostaneet jäsenet
ovat jäljellä samoissa pitäjissä ja kaupungeissa kuin ennenkin. Esikunnan
jäsenet, paikallis- ja kyläpäälliköt, joukkueen- ja ryhmänjohtajat voivat to
teuttamalla entisen liikekannalle-pano suunnitelman saada joukot muuta
massa tunnissa kokoon. Nämä ovat kuriin tottuneita, hyvin koulutettuja ja
verrattain hyvän laillisen aseistuksen omaavia. Näiden joukkojen vahvuu
den voi laskea 8 divisioonaksi kaikkia aselajeja. Jos tilanne siis kehittyisi —
josta Kaitselmus meitä varjelkoon — siihen pisteeseen, että asein olisi yri
tettävä ratkaista, kumpi on herra maassa, niin olen vakuutettu siitä, että

Kommunistit joutuisivat jo pelin avauksessa epäedullisempaan asemaan.
Heillä olisi käytettävänään vähemmän joukkoja, liikekannalle-pano sujuisi
huonommin, tukialueet muodostuivat sangen suppeiksi ja ahtaiksi, joten
joukkojen keskitykset tuottaisivat jo alkuunsa vaikeuksia. Vastustajat mie
hittäisivät heti suurimman osan maaseutua, sekä huomattavan määrän
kaupunkejakin. Joka pitäjään muodostuisi tukikohta, joka kylään taistelu
pesäke. Nämä sitoisivat jo heti alussa kom. joukoista suuren osan, joten
varsinaiseen operatiiviseen toimintaan jäisi sangen pienet voimat käytet
täväksi. Vastustaja sen sijaan saisi muodostetuksi itseään varten laajan
tukialueen, tai useampiakin operatiivisten liikkeiden aloittamiskohdaksi.
Myöskin joukkojen vastainen huolto kysymys olisi näistä laajoista tukialu
eista paljon helpommin järjestettävissä kuin kom.joukkojen, joiden tuki
kohdat tulisivat käsittämään etupäässä teollisuuskeskuksia.
Nojautuen yllä esittämiini näkökohtiin olen siinä käsityksessä että Kom
munistien ei nykyoloissa, eikä luultavasti lähimmässä tulevaisuudessakaan
kannata ottaa laskelmissaan huomioon aseellisen toiminnan aloittamista
täydellisen hallintovallan käsiinsä saamiseksi tässä maassa.
Veteraani Sk.ups.
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Helsinki 26/1 -47
Kansanedustaja Rouva Hertta Kuusinen
Helsinki
Koska olen radiossa oppinut tunteman Teidät totuudenpuhujana, niin
pyytäisin Teitä ottamaan radiossa esim. pienoisparlamentissa keskustelun
aiheeksi seuraavat asiat:

Missä elää, tai elääkö enää laisinkaan tai jos on kuollut, niin missä
olosuhteissa kuoli Viron porvarillisen tasavallan presidentti Pätts, miksei
myös kenr. Laidoner.
Kuka ampui talvisodan kynnyksellä n.s. Mainilan laukaukset ja siinä
yhteydessä kuka oikeastaan aloitti silloin Suomen-Venäjän sodan, t.s. Suo
miko tosiaankin hyökkäsi suuren Venäjän kimppuun, vaiko päinvastoin.
Missä tämä hyökkäystoiminta alkoi.
Miksi ei n.s. Sotarikollisjutussa lainkaan kajottu talvisotaan, sillä
onhan kai ilman muuta selvää että viimeksi käyty onneton sota Venäjän
kanssa on selvässä syy-yhteydessä talvisotaan.
Näistä tiedoista haluaisin tosi demokraattina saada selvyyden
muiden samoin ajattelevien kanssa.
Suurimmalla kunnioituksella
(nimi)

Helmikuu 1947
Kansanedustaja Rouva
Hertta Kuusinen
Eduskuntatalo
Helsinki
Olen radiossa usein kuullut esityksiänne, jotka ovat kovasti minua kiinnos
taneet. Ne kuvastavat henkisten lahjojenne korkeaa tasoa. Olette selvä
puheinen ja sanavalmis. Esityksenne sisältää järkeä ja selvää harkintaa, jo
ten voin mielipiteenäni sanoa: että olette tehtäväänne kansanedustajana
erittäin sopiva. Te kuulutte, tietääkseni siihen uuteen puolueeseen, joka
lyhennettynä merkitään skdl.

Kuulun maalaisliittoon, mutta hyvin monessa asiassa olen kanssanne
samaa mieltä. Viimeksi Suom. Kuvalehdestä No. 6 luin mielipiteenne rau
hasta, jonka olitte lausuneet rauhansopimuksen hyväksymistä koskevassa
käsittelyssä.
Sen yhteydessä näin ensikerran muistaakseni kuvanne. Lausuntonne
oli asiallista ja suoraan sanottu. Siinä ei pyritty kiertämään tosiasioita, joita
toiset lausumat poikkeuksetta pyrkivät välttämään. Te ajatte niiden asiaa,
jotka elävät vaikeimmissa oloissa ja johon joukkoon melkein poikkeuksetta
maaseudun pieneläjät kuuluvat olkoonpa he sitten maanviljelijöitä tai työ
miehiä.
Olen kuullut puolueenne tehneen selvityksen eduskunnalle suurim
pien tuotantolaitosten ja pääomien valtiollistuttamisesta, mitä yritystä
yksityisenä henkilönä täydellisesti kannatan ja ja haluaisin ohjelmaanne
vielä lisätä tukkukaupan otettavaksi valtiolle ja vähittäiskauppaoikeus
yksinomaan osuuskaupoille. Mitä tämän kansallistuttamistyön seurauksena
valtiolle menoja tulee, niin ne olisi paras rahana eikä kansan velkataakaksi
jättää moneksikymmeneksi vuodeksi, niin kun esitys oli. Kyllä rahapaja voi
lyödä seteliä nytkin samoin kuin sota-aikana, jolloin ei kysytty mistä rahat
saadaan tykkien ja konekivääreiden ostoon. Sosialisoitavan omaisuuden
maksussa tulee olla pidättyväinen, sillä se omaisuus, mikä niissä on, on
kansalta riistetty. Samoin kuin näiden omaisuuksien maksu on verrattain
pian suoritettava, on myös valtion kotimaiset velat heti niiden maksuajan
tultua rahalla maksettava, eikä siirrettävä tuleviin aikoihin uusina lainoina
tai obligaatioina, eikä missään tapauksessa niitä sitoa ulkomaisiin lainoihin.
Luin eräästä lehdestä valtion tämän vuoden menoja ja mihinkä raho
ja tarvitaan pääasiassa käyttää ja huomasin että korkoihin menee valtiolta
yli 12:sta miljardia. Kansamme keskuudessa on yksilöitä, jotka sodan seu
rauksista hyötyvät. He ovat saaneet tilaisuuden koota rahaa ja nyt kantavat
korkoja, joiden maksuun saavat toiset kansalaiset viimeiset voimansa uh
rata. He ovat se kansan osa, joita kutsutaan säästäjiksi, aivan kuin toiset
eivät saisi pyrkiä elämässään viimeiseen asti säästämään, vaikka ei rahoja

pankkeihin asti kasaannukkaan. Useimmiten nämä säästäjät ovat kummin
kin ylellisimmin elävää väkeä.
Jotta tästä rahavallan hallinnosta kerran vapauduttaisiin, niin olisi
toimittava niin, ettei rahan liike pääse keskeytymään. Sen tähden ei olisi
syytä asettua vastustavalle kannalle palkkojen y.m. koroituksiin nähden,
kunhan vaan korotukset tulevat tasapuolisesi tehdyksi kaikkien kansanker
rosten kohdalle, ettei suurempaa tyytymättömyyttä ilmaantuisi. Niinpä
virkamiesten palkankorotusanomuksiin tulisi valtiovallan suostua ja pitää
heidänkin palkkausta yleistä elintasoa vastaavalla kannalla. Samoin metsien
hintaan nähden, jotka ovat hävyttömän alhaiset ja joidenka riittävä hinnan
nousu tulee tuottamaan siunausta pienillekin maaseudun eläjille, vaikka se
ei teidän puoluekantanne käsitteisiin näytä soveltuvan. Mutta sittenkin
tämä on tärkeämpiä tehtäviä sen päämäärän saavuttamiseksi johon pyrki
sin. Näin jatkettaisiin asteittaisesti hintojen ja palkkojen koroituksia puolelle
ja toiselle jotta kansalaisilla olisi mahdollisuus selviytyä säännöllisesti yhtä
mittaa nousevista veroistaan siksi kunnes sosialisoitumisesta ja sodasta
aiheutuneet kotimaiset valtionvelat ovat lopullisesti maksettu. Sen jälkeen
tulee kysymykseen kannattaako enää arvossa kovasti laskenutta rahaa pi
tää käytössä, vai onko parempi tehdä se arvottomaksi, samoin kuin Venäjä
ja Saksa tekivät edellisen maailmansodan jälkeen ja vapauttivat valtionsa ja
niin ollen kansalaisensa silloisen rahavallan orjuudesta.
Rahamme on satoja vuosia vanha, monen hävityn sodan ohi elänyt ja on
talousjärjestelmän ansiosta päässyt kohtuuttomasti kasaantumaan sotaros
voille y.m. joppareille, jotka nyt kielipitkällä huutavat sen arvon säilyttä
mistä. Nyt on jos koskaan tilaisuus päästä siitä eroon ja luoda uusi raha,
jolla on helpompi säilyttää pysyvä arvo uusien talousmuotojen vallitessa
vallitessa, jotka talousmuodot, jos ne pääsevät oikeuksiinsa, ovat omiaan
hallitsemaan rahan liikkeen niin, ettei sitä pääse kohtuuttomasti kasantu
maan kenellekään. Ei inflaatio ole kansan tuho, joksi sitä rahamiesten tahol
ta pyritään leimaamaan, se on valtion ja kansan vapautumista rahamaail
man hallinnosta, johon on pyrittävä tällaisen tilanteen tullen, kun kohdal
lamme nykyään on.

Nurmeksessa helmikuun 27 pnä 1947
Esiintymiseenne ihastunut.
Nimeeni en ilmaise, kun en tiedä lähempää osoitettanne, jos sattuisi
niin, ettette saisi tätä, eikä sillä ole merkitystäkään. Pääasia on, että tiedät
te mielipiteeni ja jos tämä asia oikein esitetään kansalle tulee sillä olemaan
paljon kannattajia.
Sama
(postikortti)
Kansanedustaja Rouva Hertta
Kuusinen
Helsinki
Eduskunta
Toveri Hertta Kuusinen
Eduskunta
Olemme kuulleet, puolueemme S.K.D.L. tekee Ruotsalaisten karta
nonherrojen (kulakkien) kanssa liian helpolla myönnytyksiä maatilojen
jaossa Ruotsalaisella alueella. Puolue S.K.D.L. ja sen johtajat tarvitsee rahaa.
Ruotsalaiset suurtilojen omistajat ovat valmiit maksamaan kymmenen
kertaa enemmän meille, jos saavat pitää kartanonsa. - Siis ottakaa pois
heiltä rahat, lypsäkää sitä arjalaista lehmää kymmenen kertaa enemmän,
ennenkuin sen tapatte. Te voitte nyt hankkia miljoonia enemmän, jos
haluatte. Älkää myykö Ruotsalaispykäliä halvalla!!

Karjalan pakolaiset
Kyselevät raatiokerholta tunteekos se kerho Äärettömän kurjat

oltavat jotka on Sirtoväen osalle on järjestetty nimittäin asumaolot on
kaiken inhimillisen rajan alapuolella sillä meitän asuttavanamme on
kanakopit ja saunakamarit eläinsuojista puhettakaan olemme toivoneet
näin monta vuotta korjausta elämäämme mutta turhaan kaikki on ollut vain
myötätuntoa Ninkuin ministeri Helo lupasi äänestyslistassa että hän
järjestää meille siedettävät oltavat mutta petti vain ei ole pannut rikkaa
ristiin meidän hyväksemme me Sirtoväki karjalan kannaksin olimme pien
eläjiä ja kuuluimme Amurin pirtin vasemmistoon mutta meidän uskomme
alkaa horjua kuin vaan siltä taholta tulee pettymyksiä niin katkeria Mutta
auttakaa meitä tässä kurjassa olossa niin me autamme teitä äänestyksessä
sillä ihmis elämä onniin lyhyt miksiltä on ristetty Kotit kotiseutu ja työmaat
ja työkalut
Onkos tämä Kulttuuria vai temokraatija vai vapautta vai sivistystä jonka
Karjalan heimo on saanut osakseen kuuten vuoten sisällä siltä on ryöstetty
kaksikertaa kaikki Maa jalkojen alta jossa olimme oppineet työskente
lemään ja touhuamaan kotinurkissa silloin olimme onnellisia ja kuinkakau
van meitä on oltava maan pakolaisena ilman kotija jota me rakastimme ja
toivomme Meille tarjoillaan Asumattomia korpija niin sanottuja kylmijä
tiloja joita emme voi ottaa vastaan kuin nissä ei ole minkään laista elämisen
mahollisuutta vaikka menetämmekin maansantioikeutemme Harkitkaa
Suomen johtavat rouvat ja herrat meitän kohtaloamme ja tehkää korjaus
lähes puolen miljoonan ihmisen elämään vai aiotteko tuhota meität vaka
vissanne
Karjalan ryöstetyt pakolaiset

Maaliskuu 1947

K. Edustaja
Hertta Kuusinen
Olen tarkoin kuunellut aina teidän pienois parlamenttianne. Sosialisoimis
asia on ryöstö-politiikkaa. Nyt ryöstätte suuria laitoksia Ja sitten ryöstö
halunne kasvaa yhäti enemmän siks kunnes teette koko kansan aivan
onnettomaksi kerjäläiseksi, ja suomen kansan orjuutatte ja saatatte suo
men kansan onnettomuuteen. Te petätte suomen kansaa Teidän suun
soitollanne ja hyvillä lupauksillanne petätte kansaa. Sillä lailla Te koitatte
omia etujanne valvoo. Te olette uusi suurempi porvari. Mitäs varten teillä
on miljona turkki eihän työ kansan edustajalla pidä olla niin kallista turkkii,
kelpais se tavallinenkin palttokin päällenne. Miksi ette uskalla radiossa
sanoa rehellisesti paljonko se maksaa, teidän 8-saa todistajaan ei uskota
kun vedätte samaa nuoraa. Vastasitte radiossa rautatiestä, että se on
kannattava. Miksi v. 1946 lopulla lehdissä kirjoitettiin että valtion rautatie
tuottaa tappioo ja sitä varten 1 p. tammik. 1947 juna liput nousivat ja
radiossa valehtelevat pienoisparlamentti ja tekin, että rautatie kannattaa
nyt kun on sosialisoimis kuume, toisin sanoen ryöstö politiikka on teidän
mielessä. Sosialisoikaa ensin turkkinne, hieno kotinne ja omaisuutenne, sitt
vasta puhukaa toisista. Ja jos teidän mielestänne ei ole hyvä suomessa olla,
antakaa kansan elää rauhassa itsenäisesti, menkää te sinne maahan missä
sosialisoiminen on teille mieluista seurueineen. Radiossa ilmoititte saa
neenne kirjeitä se on oikeen. Hillitkää itseänne. Minä teen kovaa työtä ja
minä olen tehnyt työtä, mutta sosialisoimaan ja ryöstämään toisilta en
mene enkä hyväksy, kunnon työlläinen ei hyväksy ryöstäjä sosialismia.
Valtiolla on raskaita menoja ja huolia, mitävasten valtio ottais uusia, uusia
raskaita huolia, maksakoon suur laitokset veroja suuria valtiolle, niinkuin
muutkin.
Herra Kekkonen puhui aivan oikeen Ja te ottakaa järkeä päähänne
suun soitolla, kauniilla lupauksilla älkää pettäkää kansaa onnettomuuteen.
Vaan sosialisoikaa ensin itsenne. Ja junissa istutte pehmeissä vaunuissa;
itselle pehmeää ja mukavuutta, haukutte porvaria, ja itse vääntänytte por

vari paikalle. Kuulemiin.

1948

Pienoisparlamentissa t.k. 11 p. puhui edustaja Hiekkala
työläisen olevan orjan asemassa sosialisoidussa yhteiskunnassa.
Teitä "työläisnainen Hertta" tuo tuntui naurattavan. Minä sanon
teille ettei siinä ole nauramista sillä asiassa on vankka perä.
Katsokaas on sellaisiakin jotka tuntevat neuvostovenäjän työläi
sen olot paremmin kuin te, joka olette ollut siellä komissarin
tyttärenä tai rouvana js kulttuurivaltuuskunnan jäsenenä, mutta
ette työläisenä. Minä voin kertoa teille kuinka "vapaa" minun
venäläinen työtoverini on :
Hän ei saa muutella työpaikkaa vaikka kuinka haluaisi
vaan on pysyttävä siinä mihin määrätään. Siitä pitää pistinniekka
huolen, että hän pysyy siinä ja tekee töitä. Vapaa mies, eikö
olekkin.
Hänen on tyydyttävä siihen palkkaan mikä kustakin työstä
maksetaan olkoonpa se miten huono tahansa. Hän ei saa lakkoilla,
se olisi kapinaa ja vastavallankumouksellista toimintaa. Paiski
töitä vaan sillä palkalla mikä sinulle suvaitaan maksaa äläkä
napise tuletpa toimeen tai et. (Pääministeri pekkala sanoi kerran
radiossa, että se ettei Neuvostoliitossa ole lakkoja johtuu työ
läisten rakkaudesta työhön, sille jutulle nauroimme makeasti).
Neuvostotyöläinen ansaitsee niin kurjasti ettei hän kykene
hankkimaan itselleen kunnollisia vaatteita vaan kulkee rääsyissä
ja asuu joko kurjassa vuokrahökkelissä tai peräsi maakuopassa,
eikä siinä auta edes votkan juominen että on kurja asunto. Hän ei
yksinkertaisesti kykene hankkimaan itselleen omaa huvilaa tai
mökkiä kuten hänen suomalainen veljensä kykenee. Suomalainen työ
mies, joka ei kulje teidän höpsötyksienne perässä , elää loista
vasti venäläiseen työmieheen verrattuna.
Sanotte ettei siellä ole veroja työmiestä rasittamassa.
Niin ei ole samassa muodossa kuin meillä. Mutta siellä on siihen
sijaan muita veroja jotka ovat paljon raskaampia kuin meidän
veromme, siellä on puolueveroja, ammattikuntaveroja, punaarmeija
veroja, klubiveroja ja mitä kaiken nimisiä niitä lieneekään. Niin
että kyllä siellä paratiisissa työmiehellä maksamista riittää, ei
ne komissaarit muuten elä leveästi.
Komissaarit ja kaiken maailman urkkijat ja nuuskijat
siellä elävät herroiksi ja komissaariksihan tekin ja muut meidän
kommunistiherrat pyrkivät että olisi komiat oltavat. Työmiehen

asemasta te ette välitä yhtikäs mitään vaikka te sitä huudatte,
että pääsisitte meidän avullamme hyviin virkoihin.
Lukekaapa tämäkin kirje radiossa pienessä parlamentissa
kuten luitte sen oman tekemänne "työmiehen kirjeen" viime ker
ralla.

(nimi)
varastotyömies.

Päivämäärättä

Arv. Rouva Hertta Kuusinen
Ehkäpä halveksien nauratte sille yksinkertaiselle vanhalle mummolle,
joka Teille uskaltaa kirjoittaa, mutta siitä huolimatta lähetän tämän kirjeeni,
olen saanut kehoituksen siihen rukoillessani tämän köyhän ahdistetun
isänmaani puolesta.
Olen kuullut, että köyhän kansamme varoja käytellään kovin tuhlaavasti
niissä piireissä, joihin tekin kuulutte: kallista palkkaa nauttivat vartiopoliisit
seisovat ovilla, kalliit autot kuljettajineen seisovat ovien edessä viemään
lyhyetkin matkat esim. kampaajalle y.m. yhtä vähäpätöisille asioille lähti
essä; että kalliita, ylellisesti valmistettuja lounaita tarjoillaan tarpeetto
mastikin, vaikka maassa on ankara elintarvepula ja monin paikoin nälkää
kin. — Tunnette varmaan vielä paremmin kuin minä, miten ankarasti mei
dän täytyy ponnistaa, saadaksemme sotakorvaukset maksetuiksi aikanaan,
ja sittenkin tulee sakkokorvauksia maksettavaksi, kun ei aikanaan saa mak
suun. - Nimenne Kuusinen todistaa, että itse alunperin kuulutte tähän ras
kaaseen, ahdistettuun kansaan, voitte sitä varmasti kohdaltanne auttaa, jos
annatte sydämenne puhua. Ja koska olette hyvältä Jumalalta saanut suuret
hengenlahjat, niin, jos käytätte niitä ahdistetun isänmaamme ja kansamme
auttamiseksi, olette varmaan kerran saava kuulla Suurelta Tuomarilta ja
Hyvältä Isältämme sanat: "Hyvin, Sinä hyvä ja uskollinen palvelija, mene
Herran iloon."

Pyydän, ennenkuin tämän kirjeeni heitätte pois, että omistatte pienen
hetken sen sisältöä ajatellen. Jumala suokoon Teille halua auttamaan
meitä.
Rukoilen, että onnistuisitte siinä.
Vanha mummo.

