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PAIMIO
Perttu Hemminki

Heti punaisten perustettua 
”lakkokanslian” Paimioon 
miehitettiin Paimiossa usei-
ta eri kohteita, kuten muun 
muassa Kalevan puhelinkes-
kus. Heti toisen lakkopäivän 
aamuna 19.11.2017 soitettiin 
Kalevalta Vistalle huolestu-
nut valituspuhelu. 

Puhelun aiheena oli Juho Halkilahden myöhemmin te-
kemien muistiinpanojen mu-
kaan se, että Kalevalla oli pu-
naisten näkemyksen mukaan 
”eräitä erittäin koppavia isän-
tiä”, jotka tulisi pidättää, kos-
ka he eivät olleet yöllä suvain-
neet laskea huoneisiinsa muun 
muassa aseiden ja satulatar-
vikkeiden pakkoluovuttamis-
ta vaativia henkilöitä.

”Nämä isännät olivat Hei-

mo ja Kaukovalta. Valittajil-
le sanottiin, että käyvät sa-
massa tarkoituksessa näissä 
taloissa nyt päivällä, ja ellei-
vät isännät hyvällä alistu hei-
dän toimiinsa, tulee heidän 
käyttää väkivaltaa. Mitenkä 
näissä taloissa sitten kävi, ei 
ole tiedossani”, toteaa Hal-
kilahti muistelmatekstissään.

Toinen mainituista isännis-
tä, Hjalmar eli Jalmari Heimo, 

oli Suomen nykyisen presiden-
tin Sauli Niinistön isoisä. Hei-
mon nuorin tytär Hilkka He-
lena Heimo (myöh. Niinistö) 
on presidentti Sauli Niinis-
tön äiti.

Halkilahden mukaan ym-
päri pitäjää alkoi kuulua pu-
naisten esikuntaan eli lak-
kokansliaan valituksia, että 
”isännät ja pojat kenkkuile-
vat, ovat piilottaneet aseen-

sa ja piiloilevat itsekin”. Näi-
den henkilöiden pidätyksistä 
oli paljon vaivaa, ja tulos oli 
usein laiha. 

Halkilahti kertoo myös van-
hasta J. G. Markula-Kapasta, 
”joka niinikään piiloili ja hää-
räili hämäräperäisissä hom-
missa ja saattoi olla hyvinkin 
vaarallinen”. Sitä, saatiinko 
Markula-Kappa lopulta pidä-
tetyksi, Halkilahti ei tiennyt.

”Kalevan koppava isäntä” oli Sauli Niinistön isoisä
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Suomalaisen yhteiskunnan 
suuri murros, pitkään haaveil-
tu itsenäistyminen ja sitä seu-
rannut vuoden 1918 traaginen 
veljessota vyöryvät tänä kesä-
nä voimallisesti paimiolaisten 
tietoisuuteen. Seinäjokelainen 
Eija-Irmeli Lahti ohjaa Paimi-
on Kesäteatterille näytelmäver-
sion Väinö Linnan järkälemäi-
sestä romaanitrilogiasta Tääl-
lä Pohjantähden alla.

– Linnan romaani on hu-
maani ja samalla myös ajaton 
teos. Ihminen ei ole sisimmäl-
tään muuttunut. Samat pyy-

teet, tunteet ja intohimot jyllää-
vät kuin silloinkin. Me kaikki 
pyrimme yhä toiminaan niin, 
että saisimme elämämme edes 
vähän paremmaksi, Lahti sa-
noo.

Sekä Linnan teksti että Lah-
den itsensä sovittama näytel-
mäversio kietoutuvat vahvas-
ti vuoden 1918 tapahtumien 
ympärille.

– Pohjantähdessä kysymys 
on pitkälti siitä, miten Suomi 
on syntynyt. Suomen itsenäi-
syys syntyi kivulla kovien tais-
telujen ja kärsimysten kautta.

Linnan tekstin elämänkatso-
muksellinen syvyys kumpuaa 
Lahden mielestä siitä, kuinka 
kirjailija hienovaraisesti nos-
taa esille sen, miten tärkeää on 
ymmärtää kanssaihmisten toi-
mintoja ja motiiveja.

– Perusajatuksena on, että 
lukisimme toisiamme vähän 
herkemmin ja tarkemmin. Et-
tä ymmärtäisimme silloinkin 
kun emme välttämättä voi hy-
väksyä. Ei niin, että minä olen 

aina oikeassa, ja tuo toinen on 
väärässä.

Kun Paimion kesäteatteri-
laiset olivat talvella yhteydessä 
Eija-Irmeli Lahteen, oli heidän 
toivomuksenaan löytää teks-
ti, jossa olisi syvyyttä, mutta 
myös potentiaalia täyttää kat-

somo useana kesäiltana.
– Se on hyvä lähtökohta. 

Yleisöllehän tätä teatteria teh-
dään. Ja suurin osa yleisöstä 
haluaa muutakin kuin kaik-
kein heppoisinta kesäteatteri-
kamaa, Lahti sanoo.

Palaset alkoivat loksahdel-
la paikoilleen, kun kävi ilmi, 
että Lahdella oli takataskus-
saan Karhulan Työväennäyt-
tämölle jo vuonna -87 tehty 
näytelmäsovitus Pohjantähdes-
tä. Paimiossa oli pohdittu Lin-
nan romaanin näyttämösovi-
tusta  aikaisemminkin, mutta 
oikeanlaista käsikirjoitusta ei 
ollut löytynyt.

– Mutta ei tämä todellakaan 
ole mikään helppo juttu, Lah-
ti korostaa.

– Tämä on mille tahansa ryh-
mälle aikamoinen haaste. Teks-
ti vaatii täydellistä läsnäoloa. 
Mutta kun siinä onnistuu, on 
se näyttelijän taidetta syvim-
millään.

Täällä Pohjantähden alla 
-näytelmän ensi-ilta on Paimi-
ossa perjantaina 27. kesäkuuta.

Linnan Pohjantähti 
vyöryy Paimioon
Vuosi 1918 vedenjakajana tekstissä

Ohjaaja Eija-Irmeli Lahti ja Pohjantähden lavasteiden rakentamisesta päävastuun kantava Anton Si-
molin pohtivat Koskelan tupa -lavasteeseen liittyviä ratkaisuja.

Isännät ja pojat 
kenkkuilevat, ovat 
piilottaneet 
aseensa ja 
piiloilevat itsekin

Paimiolainen Ilpo Tuomarila aikoo tuoda näytelmän muodossa 
esille vuotta 1918 koskevat muistot, tarinat, huhut ja legendat.
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Pohjantähdessä 
on kysymys pitkälti 
siitä, miten Suomi 
on syntynyt

kun Paimiosta tullut Jalmari 
Keskitalo nappasi häntä hi-

hasta kiinni ja sa-
noi, et-

tä ei kai täällä nyt kakarii am-
puta. Olen tämän itse kuullut 
Vuorisen sanomana, Tuomi-
nen kertoo.

Moni liittyi punakaartiin 
hyvinkin nuorel-

la iällä. 
Kaartin 

maksa-
ma palk-

ka houkut-
teli, ja toki 

taustalla oli 
myös seikkai-

lunhalua.
– Lähteenmä-

en Iso-Iivarikin 
liittyi 17–18 vuo-

den iässä puna-
kaartiin ja sai vii-

meisinä elinvuosi-
naan yllätyksekseen 

punakaartin eläkettä-
kin.

Paimiosta liityttiin 
jonkin verran myös val-

koisten joukkoihin. Val-
koisten puolelle pääsy oli 

kuitenkin hankalaa johtu-
en muun muassa maantie-
teellisistä seikoista. Muuta-
milla reitti oli niinkin vaikea 
kuin Paimio–Uusikaupun-
ki–Maarianhamina–Tukhol-
ma–Tornio.


