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PAIMIO
Perttu Hemminki

Paimion kesäteatterissa näytel-
lään tänä kesänä Väinö Linnan 
Pohjantähteä. Linnan tekstin 
keskiössä on vuoden 1918 si-
sällissota ankarine jälkinäytök-
sineen.

Täällä Pohjantähden alla -te-
os sijoittuu Pirkanmaalle, jossa 
myös käytiin veljessodan veri-
simmät taistelut. Paimiossa ei 
taisteltu, mutta vankileirien 
kauhut joutui moni paimiolai-
nenkin kokemaan. Osa selviy-
tyi, mutta monen kohtalona oli 
kuolla kaukana kotoa aliravit-
semukseen ja kulkutauteihin.

Paimiossa ammuttiin vuo-
den 1917 lopulla ja 1918 alku-
puolella vain hajalaukauksia. 
Vakavilta yhteenotoilta väl-
tyttiin, koska viime kädessä 
molemmilta osapuolilta löy-

tyi malttia ja neuvotteluha-
lukkuutta.

Marraskuun loppupuolelta  
huhtikuun 10. päivään saak-
ka Paimio oli punaisten hallus-
sa. Niin sanotusta punaisesta 
terrorista ei Paimion kohdalla 
kuitenkaan voida puhua.

Sisällissodan myrskyjen 

laannuttua paimiolainen pan-
kinjohtaja Juho Halkilahti kir-
joitti ylös muistikuvansa ja 
näkemyksensä vuosien 1917 
ja 1918 tapahtumista Paimi-
ossa. Halkilahti oli vahvasti 
suojeluskuntahenkinen eikä 
häntä näin ollen voi luokitel-
la puolueettomaksi tarkkaili-
jaksi. Faktojen osalta hänen 
tekstiinsä voi kuitenkin suu-
relta osin luottaa.

Seuraavassa vuonna 1938 
tapaturmaisesti kuolleen Hal-
kilahden muistikuvia Suomen 
itsenäisyyden karulta alkutai-
paleelta. Kursivoidut tekstin-
osat ovat suoraa lainausta Hal-
kilahdelta.        

Marraskuu 1917

Sunnuntai-aamuna 18.11.1917 
saapuivat ryssät ja turkulaiset 
huligaanit kello 9 tienoissa Pai-
mioon panemaan alulle porva-
rien aseistariisumista ym. sen 
mukana seuranneita ilkivaltai-
suuksia. Retkikunta tuli useilla 
autoilla sekä vahvasti aseistettu-
na. Kaksi kuorma-autoa ajoi en-
siksi poliisikonstaapeli Kosken 
talon pihalle, minkä heti mie-
hittivät ja toimittivat siinä en-
simmäiset kotietsinnät. Kosken 
asunto vallattiin ”lakkokansli-
aksi”. Yksi auto pysähtyi kaup-
pias Leppäsen edustalle ja oli 
tämä varustettu konekiväärillä.

Näin alkaa Juho Halkilah-
den yhdeksän konekirjoitus-
liuskan mittainen kirjoitus lop-
puvuoden 1917 ja alkuvuoden 
1918 tapahtumista Paimiossa. 
Marraskuun 1917 loppupuo-
li eteni Paimiossa pidätysten, 
kotietsintöjen ja takavarikko-
jen merkeissä. Ensimmäiset pi-

dätetyt olivat rautatievirkailija 
K. Arpalahti ja poliisit Akse-
li Toivonen ja Jalmari Vainio. 
Konstaapeli Koski oli paennut 
hyvissä ajoin, mutta ilmaan-
tui kuitenkin loppuvuodesta 
Paimioon.

Arpalahtea pidettiin vaaral-
lisena. Uskottiin, että Paimion 
keskustan rautatiesilta oli mii-
noitettu jo rakennusaikana ja 
että räjähteen sytytyskohdasta 

ei ollut tietoinen kukaan muu 
kuin Arpalahti. Arveltiin, että 
sytytysjohto saattoi olla hyvin-
kin pitkä, koska sytytyskohta 
oli tuntematon.

Kolmesta ensimmäisenä pi-
dätetystä paimiolaisesta kons-
taapeli Toivonen kuului myös 
siihen kolmen miehen jouk-
koon, jotka ensimmäisinä val-
koisina ratsastivat Paimioon 
11. huhtikuuta 1918.

Vaikka Paimiossa oli vuoden 
1917 marraskuussa voimakkai-
ta jännitteitä, sujui tämä varsi-
naisia sotatoimia edeltänyt ai-
ka paikkakunnalla kohtalaisen 
rauhallisesti. Vahingontekoa ja 
mellastamista esiintyi jossain 
määrin, mutta vakavilta väki-
valtaisuuksilta vältyttiin. Mo-
nenlaiset huhut ja spekulaati-
ot synnyttivät kuitenkin huol-
ta ja levottomuutta.

Joulukuu 1917

Rauhallista aikaa kesti joulu-
kuun 29. päivän iltaan saakka. 
Jännitystä oli jo joulunpyhinä 
lisännyt konstaapeli Kosken 
saapuminen Paimioon joulun-
viettoon. Paimion punaiset tie-
sivät, että Koski piileskeli ko-
titalossaan. Hänet päätettiin 
vangita.

Oli lauantai-ilta kellon ol-
lessa 8–9 vaiheilla, kun puna-
kaartilaiset ja täällä majailevat 
ryssät, joita oli ainakin kaksi-

kymmentä, yhtäkkiä piirittivät 
Kosken talon. Ryssät asettui-
vat pihalle rintamaan Kosken 
ovea vastaan, ja punaiset vaa-
tivat antautumista. Mutta Kos-
ki ei ainakaan vielä sinä ilta-
na halunnut antautua, vaan pi-
ti ovet suljettuina. Tunnelman 
kohottamiseksi päästivät rys-
sät muutaman yhteislaukauk-
sen ilmaan. Tästäkään ei ollut 
toivottua tulosta.

Ammunta jatkui. Koski kii-

pesi vintille ja päätti vastata 
tuleen pienellä taskuaseellaan. 
Hän laukaisi kohti piirittäjiä ja 
osui erästä paimiolaista olka-
päähän. Piirittäjät perääntyi-
vät, mutta järjestäytyivät ket-
juun talon ympärille. Seuraava-
na aamuna kahdeksan jälkeen 
punaiset särkivät oven ja veivät 
Kosken oman talonsa pihara-
kennuksessa olevan putkaan.

Mielet olivat ammuskelun 
myötä kuohuksissa. Tilanne oli 

Mitä Paimiossa tapahtui 
vuonna 1918?
Vuonna 1938 kuolleen Juho Halkilahden teksti antaa siihen osittaisen vastauksen

Seteleitä punaisten vallan ajalta. Työmiehen päiväpalkka oli 1 markka ja 25 penniä. Puna-
kaartiin liittymisestä maksettiin 2,50 markkaa. Nämä setelit ovat löytyneet Heikki Tuo-
misen isoäidin ”katkismuksen” välistä.

Ihastuttava maalaisidylli kukoisti eri puolilla Paimiota 1910-luvun alussa. Vuosikymme-
nen lopulla sota löi kuitenkin elämänmenoon vakavan särön. Tilanne korjautui lopulli-
sesti vasta talvisodan kynnyksellä. Naisväki poseeraa Kurjenvainioksi nimetyn Vainion 
torpan edustalla noin vuonna 1910. Kuva Paimion Perinneyhdistys ry:n arkistosta.

Sisällissota, kansalaissota, luokkasota - tai voittajien katsannossa vapaussota - on päättynyt. Valkoisten voitonjuhlat Tillin kentällä Paimi-
on Ylä-Vistalla. Valkoisten puolella sotaan osallistuneille noin kahdellekymmenelle miehelle annettiin kultakellot Paimion kunnan lahjana. 
Kuntataloudessa oli tuolloinkin tiukkaa, sillä loppujen lopuksi miehet joutuivat kustantamaan kellonsa itse.

Paimiossa ei
taisteltu, mutta 
vankileirien kauhut 
joutui moni 
paimiolainenkin 
kokemaan


