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PAIMIO
Perttu Hemminki

Kansalaissodan taisteluissa 
kaatui tusinan verran paimi-
olaisia. Enemmistö heistä tais-
teli punaisten puolella.

Sodan päätyttyä ammuttiin 
tai murhattiin yksitoista pai-
miolaista punakaartilaista mu-
kaan lukien räätäli Juho Haa-
pasalo.

Vankileireillä muista syis-
tä kuin teloittamalla kuollei-
den paimiolaisten tarkka koko-
naisluku ei ole tiedossa, mutta 
määrä hipoo neljääkymmentä.

”Tammisaari oli
kaamea paikka”

Paimiolainen Heikki Tuomi-

nen muistaa isänsä serkun Väi-
nö Jyryn kertoneen Tammisaa-
ren vankileirin oloista.

– Jyry kertoi, että se oli kaa-
mea paikka. Vesi oli huonoa ja 
ruoka olematonta. Aina jota-
kin haettiin, ja aamulla kuu-
lui pauketta. Nälkään ja kul-
kutauteihin kuolleita lastattiin 
selleistä päivittäin ruumiskär-
ryihin.

– Lieneekö Tammisaaren 
huono vesi ollut yksi syy lukui-
siin lavantautikuolemiin, poh-
tii Tuominen ja kertoo 14-vuo-
tiaan Jyryn saaneen alunperin 
peräti 12 vuoden kuritushuo-
netuomion.

Väinö Jyry oli Heikki Tuo-
misen isoisän sisarenpoika. 
Hänestä tuli myöhemmin me-

nestynyt sipoolainen tiilitehtai-
lija ja liikemies.

– Isoisä Kustaa Hemming 
Tuominen kuului suojeluskun-

taan ja sai puhuttua Väinön ja 
Akseli Nummisen – joka puo-
lestaan oli isoisän 17-vuoti-
as veljenpoika – pois vankilei-

riltä. Isoisä lupasi ottaa 
vastuulleen nämä kak-
si nuorukaista.

Tammisaaressa me-
nehtyneiden paimi-
olaisten joukossa oli 
kuitenkin yksi Jy-
ry, palstatilallinen 
Kaarle Enok Jy-
ry, joka oli Väi-
nö Jyryn isä. 
Hänet tiettä-
västi ammut-
tiin.

Vuorinen 
pelastui
viime 

hetkellä

Jotkut pelastuivat väkivaltai-
selta kuo-
lemalta viime het-
killä.

– Paimiosta kävi viisimie-
hinen lähetystö vankileireillä 
sanomassa mielipiteensä siitä, 
kuinka kutakin vankia oli syy-
tä kohdella. Ja muittenkin mie-
lipiteitä kuultiin, riippuen tie-
tenkin mielipiteen esittäjästä.

– Jalmari Vuorinen oli jo lak-
ki kädessä tiiliseinän vieressä, 

Kiväärien pauketta, 
nälkää ja kulkutauteja

Sotatielle ei lähdetty läheskään jokaisesta Paimion torpasta. Lähtijöitä oli silti paljon. Kun tämä kuva Spurilan Alikelun torpasta otettiin, olivat sodan mainingit jääneet jo 
taakse. Tilallisten jälkikasvua punakaarti ei houkutellut, mutta valkoisten puolelle pääsy oli paitsi vaikeaa myös vaarallista. Muutamat uskaltautuivat lähtemään ja pääsivät 
vaikeuksien kautta perille. Kuva Paimion Perinneyhdistyksen kokoelmista.
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Suomen sisällissodan – jo-
ta sanotaan myös vapausso-
daksi ja kansalaissodaksi – 
jälkimainingeissa teloitettiin 
Paimiossa varmuudella vain 
yksi henkilö. Hän oli räätäli 
Juho Oskar Haapasalo, joka 
ammuttiin Tarvasjoentien var-
ressa Arolan tiehaaran paik-
keilla 15. toukokuuta 1918. 
Kuollessaan Haapasalo oli 
35-vuotias.

Ison räätälinverstaan Kyy-

silässä omistanut Haapasalo 
oli Kalevan työväenyhdistyk-
sen kantavia voimia. Hän oli 
keskeinen, ellei peräti keskei-
sin, johtohahmo myös Paimi-
on punakaartissa.

Mihin Haapasalo sitten 
syyllistyi? Riittikö surmaa-
miseen pelkästään se, että hän 
oli merkittävä paikallinen pää-
töksentekijä niiden vajaan vii-
den kuukauden aikana, jol-
loin punaiset pitivät valtaa 
Paimiossa?

Saattoi riittääkin. Vastaa-
vanlaista tapahtui vuonna 

1918 monella paikkakunnal-
la eri puolilla Suomea. Yli-
lyönteihin sorruttiin puolin 
ja toisin.

Toki taustalla saattoi olla 
muutakin, mutta yhtä kaikki 
myös monet Paimion valkoi-
set olivat sillä kannalla, ettei 
Haapasalon teloittamiseen ol-
lut perusteita.

– Isoisä, oli aikoinaan ää-
rettömän kiivaana siitä, että 
Haapasalo ammuttiin, ker-
too paimiolainen paikallis- 
ja sotahistorian tuntija Heik-
ki Tuominen.

– Isoisä oli valkoisten puo-
lella, mutta totesi, että nyt am-
putti pahast väärä mies. Iso-
isä oli myynyt tontinkin Haa-
pasalolle, jolla oli kuulemma 
parhaimmillaan töissä puolen 
tusinaa räätäliä.

Juho Halkilahden aika-
laiskuvauksen mukaan Haa-
pasalo pakeni Paimiosta 10. 
huhtikuuta. 

Suomen sotasurmat -netti-
sivustolla Haapasalon van-
gitsemispäiväksi on merkitty 
vapunpäivä 1.5. ja -paikaksi 
Koski TL.

Haapasalon teloitus oli jul-
ma.

– Hän joutui kaivamaan it-
se kuoppansa Tarvasjoentien 
varressa. Kirkkomaahan hä-
net laskettiin vasta 20-luvun 
alussa, kun Maria Katava ja 
Iida Silander kaivoivat hänet 
ylös, Tuominen kertoo.

Myöhemmin Kalevan Työ-
väenyhdistys hankki Haa-
pasalolle muistokiven, joka 
on Paimion kirkkomaalla tä-
näkin päivänä. Entisaikoina 
kiven äärelle vietiin aina vap-
puna kukkasia.

”Nyt amputti pahast väärä mies!”

Paimion kirkon-
kylää vuoden 
1920 paikkeilla. 
Edessä vasem-
malla Kauppa-
osuuskunnan 
Aseman myymälä. 
Sen takana Veh-
maksen sekatava-
rakauppa. Tällai-
nen oli Paimion 
kylänraitti silloin, 
kun sisällissodan 
mainingit vyöryi-
vät maakuntaan 
kiivaina. Kuva Pai-
mion Perinneyh-
distys ry:n arkis-
tosta.

Ison räätälin-
verstaan 
Kyysilässä 
omistanut 
Haapasalo oli 
Kalevan työväen-
yhdistyksen 
kantavia voimia.
Hän joutui 
kaivamaan itse 
kuoppansa 
Tarvasjoentien 
varressa

Jalmari Vuorinen oli jo lakki 
kädessä tiili-
seinän vieressä, kun Paimiosta 
tullut Jalmari 
Keskitalo nappasi häntä hihasta 
kiinni ja sanoi, että ei kai täällä nyt 
kakarii amputa


