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Naantalin suojeluskunnan kouluttajia valkoisine hihanauhoineen. Kuvassa vasem-
malla paimiolaisen Anna-Liisa Järvisen isoisän veli Akseli Laaksola.

PAIMIO
Perttu Hemminki

Vuonna 1885 syntynyt Juho 
Halkilahti oli Paimion Sääs-
töpankin monivuotinen toi-
mitusjohtaja, joka kuoli ta-
paturmaisesti vuoden 1938 
helmikuussa. Halkilahti istui 
Turusta Kiskoon matkalla ol-
leen linja-auton kyydissä sen 
ajettua pikajunan eteen Toik-
kalan ylikäytävällä.

Kuollessaan Halkilahti oli 
52-vuotias aviomies ja kuu-
den lapsen isä.

”Ohjaa voimalla orpojen tei-
tä, huojenna puolison risti ja 
taakka”, kirjoitti Vilho Koi-
visto 20-säkeisessä muisto-
runossaan, joka julkaistiin 
Kunnallislehdessä 17. helmi-
kuuta 1938.

Halkilahden voi päätellä ol-
len Paimiossa merkittävä hen-
kilö, koska samassa KL:n nu-
merossa on myös seikkape-
räinen onnettomuusuutinen, 
pankin kustantama kuolinil-
moitus, tarkka nekrologi ja 
toinenkin muistoruno.

Paimiossa Halkilahti eh-
ti luoda uraa paitsi Säästö-
pankissa myös Osuusteu-
rastamossa. Sitä ennen hän 
työskenteli muun muassa 
konttoristina Hankkijalla Tu-

russa. Halkilahti oli syntype-
räinen paimiolainen, joka oli 
käynyt kansanopiston Paimi-
ossa ja maanviljelyskoulun 
Isonkyrön Orismalassa.

Juho Halkilahden isä Adam 
Halkilahti oli aikoinaan Pai-
mion kuntakokouksen esimies 
ja talonpoikaissäädyn valtio-
päivämies. Adam Halkilahti 
valittiin vuosien 1872 ja 1885 
säätyvaltiopäiville Piikkiön 
tuomiokunnan talonpoikien 
edustajana.

Juho Halkilahti ei toimi-
nut pelkästään maanviljelyk-
sen ja pankkitoiminnan paris-
sa. Hän oli pitkään myös Pai-
mion suojeluskunnan jäsen ja 
rahastonhoitaja. Tätä taustaa 
vasten Halkilahden muistel-
makirjoittelu ei voi olla poliit-
tisesti täysin neutraalia, mut-
ta se ei myöskään ole rajun 
oikeistolaista eikä suojelus-
kunta-aatteen läpitunkemaa.

Pankinjohtajana ja maa-
talouden puolestapuhujana 
Halkilahden on sanottu naut-
tineen Paimiossa kaikkien yh-
teiskuntaluokkien luottamus-
ta. Hän oli henkilö, johon lei-
makirves osui huonosti.

Vuosien 1917–1918 tapah-
tumia koskevassa tekstissään 
Halkilahti on pitkälti havain-
noijan roolissa. Hän katselee 

tapahtumia ikkunastaan kes-
keisellä paikalla Paimion kes-
kustassa ja kuuntelee ihmisten 
puheita Vistalla. Jo ensimmäi-
sen ”lakkopäivän” iltapäivällä 
18. marraskuuta hän havait-
see pystyvänsä kuuntelemaan 
kotipuhelimellaan paikkakun-
nan viestiliikennettä ja pysy-
mään siten selvillä siitä, mitä 
tärkeää on kulloinkin tekeillä.

– Ja paljon siinä kuulikin, 
toteaa Halkilahti muistelma-
tekstissään harmitellen kui-
tenkin sitä, että muistin loke-
roihin on jäänyt vain osa kuul-
luista keskusteluista.

Halkilahden kirjoitus Pai-
mion vuosien 1917–18 tapah-
tumista sijoittuu aikavälille 
18.11.1917–11.4.1918.

Kuka oli Juho Halkilahti?

Kunnallislehti 17. helmikuuta 1938.

Halkilahden on 
sanottu 
nauttineen 
Paimiossa 
kaikkien yhteis-
kuntaluokkien 
luottamusta

erittäin tulenarka. Osapuolet 
kykenivät kuitenkin saamaan 
aikaan neuvottelun, jossa oli 
kolme edustajaa sekä punais-
ten että valkoisten puolelta. 
Syntyi kirjallinen sopimus, jon-
ka perusteella Koski laskettiin 
vapaaksi ja hänen turvallisuu-
tensa  taattiin.

Osa punaisista suhtautui so-
pimukseen kriittisesti haluten 
mitätöidä sen. Halkilahden 
mukaan eräs punaisten neu-
vottelijoista totesi lopulta, että 
väkivalta Koskea vastaan saat-
toi tapahtua vain hänen kuol-
leen ruumiinsa ylitse.

Halkilahden arvio on, että 
tämä joulukuun lopulla tehty 
sopimus sai aikaan sen, että 
Paimiossa kyettiin varsinaisen 
kapinankin aikana lähes koko-
naan pidättymään 
ihmis-

hen-
keen 
koh-
distu-
vista hir-
muteoista 
ja väkival-
taisuuksis-
ta.

Helmikuu 1918

”Kapina” eli Suomen sisällisso-
ta alkoi 27. tammikuuta 1918. 
Sodan alkupäivinä Paimiossa 
oli rauhallista. Toiminta ja tar-
mo keskittyi punakaartilaisten 
varustamiseen rintamalle. Hei-
tä olikin keskipitäjällä tammi-
helmikuun vaihteessa useita sa-
toja. Tunnelmat alkoivat kui-
tenkin kiristyä sitä mukaa kun 
hevosten, ajoneuvojen, viljojen 
ja elintarvikkeiden pakko-otot 
yleistyivät.

Kapinan alkupäivinä eräänä 
aamuna toi juna Turusta maa-
seudulle elintarvikkeiden ryös-
täjiä. Paimioon jätettiin noin 
50-60 miehen osasto, jolle itse 
Harry Borg, joka näytti olleen 
tämän junaretkikunnan pääl-
likkö, antoi asemalla viimeiset 

määräykset jatkaen itse mat-
kaa Salon seudulle. Jääneen ret-
kikunnan johto suuntasi ensin 
matkansa elintarvikelautakun-
nan kansliaan, joka kokonaan 
jo silloin oli punaisten miehittä-
mä, ja missä päämiehenä istui 
itse räätäli Haapasalo.

Elintarvikkeiden ja viljojen 
lisäksi taloista otettiin myös 
hevosia. Pakko-ottoja suorit-
tivat enimmäkseen paikalliset 
viranomaiset. Halkilahden mu-
kaan yhdellä kierroksella saa-
tettiin ottaa haltuun jopa 60 
hevosta. Paimion miliisipäälli-
kön kerrottiin kerskailleen pu-
helimessa Turun suuntaan, että 
”Paimiosta on otettu kantakir-
jahevoset ja kaikki 
parhaat 

juoksi-
jat, niin että var-

maankaan ei mistään muualta 
ole saatu punakaartin tarpei-
siin niin hyviä hevosia”.

Mutta vaikka elettiin jo so-
ta-aikaa, ei henkeen ja ter-
veyteen kohdistuvaa terroria 
esiintynyt paikkakunnalla juuri 
lainkaan. Vastavallankumouk-
sellisia toki vangittiin ja oike-
utta käytiin, mutta ihmishen-
get eivät olleet varsinaisesti 
uhattuina.

Huhtikuu 1918

Muistaakseni pitkäperjantain 
aattoiltana kello 10 jälkeen al-
koi kuulua kiivasta ammuntaa. 
Liikettä ei tällöin näkynyt, ja 
hiljaista oli muutenkin. Noin 
puoli kahdentoista aikaan alkoi 
maantiellä näkyä jalan ja hevo-
sella kulkijoita kääntyen kaikki 
työväentalolle.

Porvarikatsantoa edusta-
neen Halkilahden tulkinta on, 

että kyseessä oli joukko Pai-
mion punakaartilaisia, jotka 
olivat karanneet Satakunnan 
rintamalta ja palasivat nyt ko-
tiseudulleen ”sekalaisena ja 
kurittomana joukkona”.  Am-
munta johtui siitä, että Tar-
vasjoen tiellä olleet punaisten 
vahdit olivat kuulleet Oinilan 
metsästä ammuntaa ja nähneet 
siellä aseellisia miehiä luullen 
heitä valkoisiksi ”lahtareiksi”.

Punaisten valtakauden vii-
meisenä sunnuntaina olivat tääl-
lä vallankumoussankarin hau-
tajaiset. Silloin oli jo mieliala 
heidän keskuudessaan tavatto-
man her- mostunut ja 

alakuloinen. 
Vastoin-
käymiset 
kaikkial-
la pu-
naisen 
johdon 
peit-
tele-

misyri-
tyksistä huolimatta 

olivat kantautuneet joukkojen 
kuuluville.

Päivää ennen punaisten läh-
töä Paimiosta Halkilahti kuuli 
kotipuhelimensa kautta Paimi-
on ja Turun esikuntien välisen 
keskustelun koskien punakaar-
tin perääntymistä. Paimiolais-
ten perääntyminen tapahtui 
päivää aikaisemmin kuin oli 
suunniteltu. Paimiolaiset sai-
vat perääntymisreitin Martti-
la-Koski-Hämeenlinna, vaik-
ka ensi alkuun reitin piti olla 
Salo-Pertteli. Reitin muutta-
minen onnistui, kun Paimiosta 
vakuuteltiin, että saksalaiset ja 
valkoiset joukot ovat jo Karu-
nassa ja Angelniemellä ja mat-
kaavat sieltä mahdollisesti So-
merolle. Paimiosta pakenevien 
pelkona oli, että kaikki perään-
tymistiet ehtivät sulkeutua, el-
lei matkaan päästä ajoissa. 

Pakopäivä oli Paimiossa 
10. huhtikuuta. Samalla kun 
Turusta annettiin lupa paeta 
Marttilan ja Kosken kautta 
kohti Hämeenlinnaa - ja vii-
me kädessä Neuvostoliittoa - 
annettiin myös määräys räjäyt-
tää Paimion ”Isosilta”. Sitä ei 
kuitenkaan voitu tehdä, kos-
ka paikkakunnalla ei ollut rä-
jähteitä.

Päivä oli kulunut iltaan. Pa-
kenijat olivat kokoontuneet ta-
varoineen ja perheineen pitkään 
jonoon, jonka loppupää oli Ali-
osuuskaupan kohdalla. Tähän 
joukkoon yhtyivät Palmenin tien 
risteyksessä Piikkiön punikit, 
oli heidänkin joukossaan koko-
naisia perheitä. Kuormastoja, 
vaimoja ja lapsia...

 Noin tunnin kuluttua siitä, 
kun suuri joukko oli lähtenyt, 
nähtiin itse Haapasalon kahden 
seuralaisen saattamana täysis-
sä varusteissa ratsastavan mui-
den jälkeen.


