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Jälkipyykki	Kuhmalahdella	
 

Vuoden  1918  sodan  jälkeen  olivat  luokkarajat  alkuun  kireät.  Sota  itsessään,  mutta  myös  sen 

seuraukset  tuomioineen  kiristivät  välejä.  Työläiset  eivät menneet  Suojan  talolle.  Eivätkä  “rikkaat” 

menneet työväentalolle. 

“Sitten  kun  talojen  kiireiset  työt  tuli  tehdyksi  pellolla,  ojan  kaivu  muistaakseni  oli  viimeisiä,  mitä 

valkoiset punavankeilla teettivät, sitten alkoi niiden surmaaminen.” 

Yksikään Hämeen läänin kunta ei säästynyt teloituksilta. Kuhmalahden teloitustappiot olivat Jaakko 

Paavolaisen laskemien mukaan 29 punaista, joista naisia kaksi. Teloitettujen miesten määrä oli 2,6 % 

paikkakunnan  miespuolisen  väestön  määrästä.  Tällä  luvulla  Kuhmalahti  sijoittuu  prosentuaalisesti 

10. suurimmaksi Hämeen läänissä.394 

Valkoisten kenttäoikeuksien rankaisutoimien lähtökohtana oli ylipäällikkö Mannerheimin helmikuun 

loppupuolella  antama  ohje,  jonka  mukaisesti  henkilö  voitiin  ”ampua  paikalla”,  jos  tämä  tavattiin 

aseistettuna,  teki  aseellista  vastarintaa,  harjoitti  sabotaasia  tai muuten haittasi  valkoisen armeijan 

sotatoimia. Esikunnan kenttäoikeuden lyhyessä kuulustelussa vangitulta kysyttiin vain henkilötiedot, 

miten kauan tämä oli kuulunut sotajoukkoon ja oliko tämä osallistunut mainittuihin rikoksiin. Mikäli 

vanki todettiin tekoihin osalliseksi tai punakaartin päällystöön kuuluvaksi, hänet ammuttiin – erityisiä 

todisteita  ei  tuomitsemiseen  yleensä  tarvittu.  Muut  kaartilaiset  otettiin  vangeiksi  ja  passitettiin 

rintaman  selustaan.  Paavolaisen  mukaan  kuulutus  ei  kieltänyt  aseettoman  punaisen  ampumista 

suoraan, tosin se ei antanut siihen valtuuksiakaan.395 

Vaikka  onkin  vaikeata  vetää  tarkkaa  rajaa  punaisella  puolella  sotilas‐  ja  siviilihenkilöiden  välille, 

Paavolaisen mukaan on sittenkin  ilmeistä, että punaisten suorittamat väkivaltaisuudet kohdistuivat 

suuremmassa  määrin  siviilihenkilöihin  kuin  valkoisten  suorittamat  teloitukset.  Punaisten  taholta 

teloitukset tapahtuivat vasta pakenemisvaiheessa. 

Välitön  toimenpide  kunnassa  oli  kuitenkin  tutkia  ne  taloudelliset  ja  rahalliset  toimenpiteet  joihin 

kunnan kapinan aikainen hallitus oli ryhtynyt. Sodan aiheuttamat aineelliset vahingot Kuhmalahden 

kuntalaisille  nousivat  nimismies  G.A.  Costianderin  arvion  mukaan  noin  400  000  markkaan.  Oma 

työsarkansa  oli  suojeluskunnalle  punaisten  yksityisiltä  ihmisiltä  ryöstelemän  tavaran  kokoaminen 

yhteen ja palauttaminen, mikäli oikea omistaja löydettäisiin. Toimintaa johtamaan valittiin “Hämeen 

läänin Ryöstötavaran palauttamistoimisto”. Varsinainen tavaran kerääminen jäi kuitenkin paikallisille 

suojeluskunnille. Hevosiaan kuhmalahtelaiset kävivät perimässä aina Lahdessa saakka. 

Punaisten  huolto  pelasi  osittain  joukkojen  oman  röyhkeyden  varassa.  Suoritettiin  pakko‐ottoja 

taloista,  osittain  virallisen  käskyn  perusteella,  josta  annettiin  kuitti,  osittain  omien  mielihalujen 

mukaan.  Valkoisille  joutuikin  punaisten  perääntyessä mitä  erilaisempaa  tavaraa.  Ruokatavaroiden 

lisäksi siihen kuului kaikenlaista päällys‐  ja petivaatteista,  jalkineisiin, sinkkiämpäreihin, yöastioihin, 

seinä‐ ja pöytälamppuihin ja kermavispilöihin saakka. Kauppiaat ja yksityiset ilmoittivat kadonneeksi 

tavaraa. Puutavarayhtiö Neptunilta oli viety koivuhalkoja jne. 

                                                            
394 Raitio 1996, 300 
395 Tikka 2004, 44‐45 
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Kunta  joutui  sodan  loputtua  järjestämään  sotaleskien  perheiden  toimeentulon  ja  huolehtimaan 

järjestyksen  säilymisestä  yhdessä  suojeluskunnan  kanssa.  Valtion  myöntämää  sotaorpoavustusta 

myönnettiin alle viisitoistavuotiaille  lapsille 10 mk  tai 15 mk  lasta kohti  kuukaudessa. Hakemusten 

perusteella v. 1920 avustusta myönnettiin viidelle perheelle, yhteensä 16  lapselle. Vaihtoehtoisesti 

voitiin  määrätä  heille  holhooja,  miten  meneteltiin  kolmen  perheen  osalta  (yht.  kahdeksan  lasta).  

Kaikkiaan sotaorpoja oli kunnassa 1920‐21 kymmenessä perheessä yhteensä 28 lasta. 

Huhtikuun 16. päivä 1918 kokoontunut kuntakokous joutui valitsemaan uusia jäseniä luottamustoi‐

miinsa.  Osa  entisistä  oli  kuollut  sodassa  tai  joutunut  tuomittavaksi  valtiopetoksesta.  Myös 

paikallinen osuuskauppa suoritti puhdistuksen jäsenistössään. SOK:lta tulleen kiertokirjeen johdosta 

Kuhmalahden  osuuskaupan  hallitus  erotti  osuuskunnasta  kapinallisina  ja  niiden  kannattajina  1918 

sodan jälkeen 28 henkilöä, sekä Tervaniemen työväenyhdistyksen.396 

 
Kuva 18.

397 

Sodan  päätyttyä  suojeluskunta  otti  tehtäväkseen  kunnan  vartioinnista  huolehtimisen  ja  aloitti 

yleisen  puhdistustyön.  Paikalle  jääneet  kapinalliset  vangittiin  ja  passitettiin  vankileireihin.  Samoin 

esikunta tutki niitä jotka jollain tavoin olivat sekaantuneet punaisten toimintaan. Ja ne jotka esikunta 

                                                            
396 Raitio 1996, 300‐301 
397 Raitio 1996, 471 
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harkitsi  vähemmän  syyllisiksi,  saivat  rangaistuksensa paikanpäällä, ollen pakkotyössä  jonkun aikaa. 

Rintaman siirryttyä Hauholta pois alkoi paikkakunnalle tulla vähitellen piileskeleviä punaisia. “Koska 

punikkeja vielä piileskeli metsissä, lähetti suojeluskunta patrulleja takamaihin, missä kuljettiin töllistä 

tölliin. Toisinaan kuljettiin punaisinakin, jolloin useasti kohtelu oli mitä parasta.” 

Ketkä sitten osallistuivat kuhmalahtelaisista punaisten puolella taisteluihin? Varmaa vastausta tähän 

ei voida antaa. On kyseenalaista olivatko kaikki kaatuneiksi merkityt  todella sodassa kaatuneita vai 

muuten murhattuja. Hengissä  selvinneet  pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan  kiistämään  tekonsa. 

Punaisella puolella sotaan ottivat osaa alimmat yhteiskuntaryhmät,  lähinnä maattomat työläiset,  ja 

valkoisella  puolella  sotaan  osallistuivat  lähinnä  talollisten  pojat  ja  opiskelijat.  Ja  sodan  jälkeen 

suojeluskunnan jäsenistön muodostivat lähes pelkästään talolliset. 

Suojeluskuntien  historian  kirjoittaja  N.V.  Hersalo  on  todennut,  että  yleisesti  suojeluskuntien 

johtajiston  muodosti  sivistyneistö  tai  maanviljelijät  ja  liikemiehet,  rivien  valtaosa  oli  nuorisoa: 

ylioppilaita,  opiskelijoita,  koulupoikia,  liikeapulaisia  ja  talollisten  poikia.  Miltei  jokaisella  heistä  oli 

jokin aatteellinen harrastus. Viljo Rasilan mukaan kaikista sotaan osallistuneista punaisella puolella 

suurimpana  ryhmänä  olivat  työmiehet,  valkoisella  talolliset  poikineen.  Hämeen  läänissä  1  160:stä 

kaatuneesta punaisesta 437 oli työmiehiä. Toisena ryhmänä Hämeessä olivat itselliset ja loiset 206 ja 

kolmantena ryhmänä ammattityöläiset 106 ja torpparit 107. Valkoisten puolella Hämeessä oli suurin 

ryhmä  talolliset  66  henkilöä  174:stä  kaatuneesta  ja  toisena  ryhmänä  opiskelijat  26  henkilöä. 

Kuhmalahti  kuului  Hämeen  suurimpiin  torpparikuntiin,  mutta  heidän  sotaan  osallistumisensa  oli 

vähäistä, kuten koko Hämeessä. 

Sota lamaannutti kunnan elämää monella tavalla. Yhdistyselämä, samoin kuin maatalouskin pääsivät 

uuteen alkuun ja nousuun vasta 1920‐luvulla. Suuren miesmäärän joko jouduttua vankilaan tai peräti 

kuoltua  tämä  ei  voinut  olla  välittömästi  näkymättä  kuntalaisten  elämässä.  Erityisesti  tämä  tuntui 

maanviljelystöiden  tekemisessä.  Kaikkiaan  93  kuhmalahtelaista  sai  valtionrikosoikeuden  tai 

valtionrikosylioikeuden langettaman tuomion osallisuudesta maanpetokseen. Lisäksi sodassa kaatui 

tai katosi 24 henkeä. Vankeudessa kuoli 26 ja murhattiin 23 henkeä. Yhteensä menetykset punaisella 

puolella  olivat  166  henkeä.  Sotatoimista  huolimatta  saatiin  kevätkylvöt  tehtyä,  joskin  miesten  ja 

hevosten puute tuotti vaikeuksia. 

Työvoimapula  pakotti  kuitenkin  melko  pian  pyytämään  Kuhmalahdelta  kotoisin  olevia 

valtionrikosoikeuden  tuomitsemia  vankeja  pakkotyölaitoksesta  yksityiseen  työhön,  johon  antoi 

mahdollisuuden senaatin päätös 1.10.1918. Työnantaja oli velvollinen vaatettamaan, ruokkimaan ja 

antamaan  asunnon  vangille,  sekä  maksamaan  korvauksen  rahassa  vangin  suorittamasta  työstä 

kruunulle. Vankien valvonta oli paikkakunnalla poliisin ja suojeluskunnan vastuulla. Vankeja ei saanut 

antaa omaisille työhön, eivätkä he saaneet ilman lupaa poistua paikkakunnalta.398 

 

                                                            
398 Raitio 1996, 302 



127 
 

399 

 

400 

 

 

                                                            
399 Tampereen Sanomat nro 42, s. 4, 28.4.1918 
400 Aamulehti nro 47, s. 2, 3.5.1918 

401 

                                                            
401 Aamulehti nro 98, s. 4, 5.7.1918 
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402 

 

 

403 

                                                            
402 Vaasa nro 137, s. 2, 30.7.1918 
403 Pohjan Kansa nro 234, s. 3, 13.10.1920 sekä 
      Hämeen Kansa nro 118, s. 3, 19.10.1920 

404 

	
 

 

 

 

 

 

                                                            
404 Keskisuomalainen nro 131, s. 3, 12.6.1920 
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405 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
405 Vehkajärven kansakoulun luokkahuone, seinällä olevine luodinreikineen. Pekka Kauppisen kokoelma. 
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Hevosasiat	
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406 

407  408  409 
                                                            
406 Uudenkaupungin Sanomat nro 37, s. 4, 20.6.1918 
407 Aamulehti nro 44, s. 8, 30.4.1918 
408 Aamulehti nro 53, s. 8, 11.5.1918 
409 Aamulehti nro 57, s. 8, 16.5.1918 



132 
 

Kuhmalahden	valkoiset	vapaussoturit
 
Vehkajärvi 
Hannes Anttila  
Jussi Perkiö 
Vilho Perkiö 
Anton Viljamaa 
Edvard Viljamaa 
 
Vähä‐Pento 
Kalle Brusila 
Einari Lautala 
Eino Marttala 
Toivo Marttala 
Huugo Vappula 
Hugo Virtanen 
 

Pajula 
Janne Mattila 
Kalle Mattila 
Herman Vainio 
 
Kivisalmi 
Ilmari Sadonoja 
 
Pohja 
Toivo Hakala 
Eino Laakso 
Janne Nurminen 
Lauri Nurminen 
Leino Nurminen 
Niilo Nurminen 

K.W. Sipilä 
Pauli Sipilä 
 
Iso‐Pento 
Vihtori Haaparanta 
Aarno Hurstinen 
Osmo Hurstinen 
Yrjö Hurstinen 
Eino Seppälä 
Kusti Seppälä 
 
Puntari 
Jalmari Hinkkala 
Paavo Siuro 

 
 

Myöhemmin  Kuhmalahdelle  muuttaneita  vapaussotureita  olivat  ainakin  Vihtori  Hänninen,  Otto 

Laine ja Paavo Ylinen.410 

”Pohjois‐Hämeen  rykmentin  l:ssä  eli  Kalmin  pataljoonassa  olivat  Vilho  ja  Jussi  Perkiö,  Hannes 

Anttila, Vihtori Haaparanta, Eino  ja Kusti Seppälä, Yrjö Hurstinen, Kalle Brusila  ja Einari Lautala. He 

olivat mukana Kuhmoisten valtauksessa mm. Putkiston kuulun taistelun loppuvaiheissa. Kuhmoisista 

he  koukkasivat  Längelmäki  ‐  Eräjärvi  suuntaan,  taistelivat  päivän  Eräjärven  Vedentaustassa  ja 

palasivat  pimeän  tultua  Järvenpään  Rekolaan.  Seuraavana  päivänä  hevoset  noutivat  heidät 

Kuhmoisiin.  Paikkamme  Järvenpäässä  täyttivät  Uudenmaan  rakuunat,  jotka  sitten  valtasivat 

kotipitäjäni Kuhmalahden”, kertoo Kusti Seppälä.411 

Kuhmoisten jälkeen joukkueen etenemissuuntana oli Padasjoki‐Asikkala‐Hollola‐Lahti.412 

Toiset  kuhmalahtelaiset  kuuluivat  Pohjois‐Hämeen  rykmentin  muihin  pataljooniin.  Heidän 

taistelutiensä  kulki  Kuhmoisista  Oriveden  ja  Kangasalan  kautta  Lempäälään  ja  sieltä  Tampereen 

valtaukseen.413 

Kuhmalahden valkoisista kaatuivat Niilo Nurminen Kuhmoisten Leppäkoskella, Paavo Siuro Hauholla 

ja Anton Viljamaa Tampereen Ratinassa.414 

Vaikeimmin  haavoittui  Kalle Mattila  18.3. Orivedellä. Hän menetti  toisen  silmänsä.  Toivo Marttala 

haavoittui 24.3. Lempäälässä ja Hugo Virtanen Tampereen edustalla.415 

 

                                                            
410 Lahtinen 2001, 17 
411 Lahtinen 2001, 17 
412 Lahtinen 2001, 17 
413 Lahtinen 2001, 17 
414 Lahtinen 2001, 18 
415 Lahtinen 2001, 18 
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Kuhmalahden	valkoiset	sankarivainajat	
 

416Kari,  Kaarlo  Kalervo,  s.  23.7.1890 

Kalvolassa,  jääkärikapteeni.  Vanhemmat 

pastori  Kaarlo  Kustaa  Kari  (s.  9.12.1861,  k. 

1.12.1892)  ja Maria Yli‐Pohja  (s. 25.3.1867, k. 

3.8.1920). Kävi 4  luokkaa Tampereen  lyseota, 

josta  erosi  1907.  Ylioppilas  Helsingin 

realilyseosta  1911.  Opiskeli  yliopistossa 

luonnontieteitä.  Lopputentit  vain  puuttuivat  fil.  kandidaat‐

titutkintoa varten, kun hän lähti Saksaan, jossa 8.3.1915 liittyi 

suomalaiseen  jääkäripataljoonaan.  Otti  osaa  taisteluihin 

itärintamalla.  Palasi  Suomeen  jääkärikapteenina  25.2.1918  ja 

komennettiin  IV  jääkärirykmentin  komppanianpäälliköksi. 

Haavoittui  Viipurin  valloituksessa  Papulan  sillalla  ja  kuoli 

haavoihinsa  Savonlinnassa  9.5.1918.  Haudattu  20.5.  Kuhma‐

lahden  sankarihautaan,  jolle  pystytetyssä  patsaassa  hänen 

nimensä  on. Preussilainen rautaristi II. Naimaton. 

Katso: Tampereen Realilyseo ja Tampereen lyseo 1884‐1924.417  

Nurminen, Niilo  Rikhard,  s.  1.8.1896  Eräjärven Hietalahden  kylässä,  vuokraaja,  asui 

Kuhmalahden  Pohjassa.  Vanhemmat:  maanviljelijä  Johannes  Nurminen  (s. 

16.12.1856)  ja  Justiina  Lindroos  (s.  24.9.1864).  Sai  päästötodistuksen  Eräjärven 

Vihasjärven  kansakoulusta  21.5.1910.  Otti  osaa  samalla  koululla  pidettyihin 

jatkokursseihin  1911‐1912.  Toimi  maanviljelijänä.  Kuului  Kuhmalahden  nuoriso‐  ja 

urheiluseuroihin.  Liittyi  Jyväskylässä  7.2.  Pohjois‐Hämeen  rykmentin  n:o  7  III 

pataljoonaan.  Kaatui  taistelussa  5.3.1918  Kuhmoisten  Leppäkoskella.  Haudattu  3.4.  Kuhmalahden 

sankarihautaan. Vapaudenristi IV ja muistomitali. Naimaton.418 

Nurminen  oli  jäsenenä  Kuhmalahden  Suojeluskunnan 

perustamista valmistelevassa toimikunnassa.  

419Niilo  Nurmisen  kaatumisesta  kerrotaan  Luopioisten 

Suojeluskunnan  historiassa,  että  kahden  ryhmän 

suuruinen  osasto  oli  komennuksella  Leppäkoskella. 

Tehtävänsä suoritettuaan osa  lähti Kuhmoisten kirkolle, 

mutta  kymmenen  miestä  palasi  samaa  tietä  kuin  oli 

tullutkin.  Punaiset  olivat  saaneet  vihjeen  eräältä 

paikalliselta  naishenkilöltä  ja  asettaneet  170  miestä 

väijyksiin  kallion  ja  kivien  suojaan  peltoaukean  laitaan. 

                                                            
416 Aamulehti nro 56, s. 1, 15.5.1918 
417 Boström 1927, 276‐277, 279 
418 Boström 1927, 523, 527 
419 Keskisuomalainen nro 57, s. 3, 9.3.1918 ja Ilkka nro 28, s. 2, 11.3.1918 sekä Kaleva nro 53, s. 2, 11.3.1918 

Kuva 20. 

Kuva 19. 
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Aukealle  ehtineet  miehet  joutuivat  ankaraan  tulitukseen.  Tunnin  kestäneen  ammunnan  jälkeen 

valkoisten  patruunat  loppuivat  ja  miehet  pyrkivät  irrottautumaan  taistelusta.  Pellolle  jäi  kuusi 

kaatunutta, heidän joukossaan Niilo Nurminen.420 

 

421Siuro,  Paavo  Kustaa,  s.  16.6.1896  Mäki‐
Siuron talossa Kuhmalahden Puntarin kylässä, 
metsänvartija‐koululainen.  Vanhemmat: 
talollinen  Kustaa  Mäki‐Siuro  (s.  8.2.1859)  ja 
Iida  Maria  Mäki‐Siuro  (s.  21.1.1858).  Sai 

päästötodistuksen  kansakoulusta  1910. 
Otettiin  Tuomarniemen  metsänvartijakoulun 

oppilaaksi 1.11.1917. Työskenteli aluksi isänsä talossa, mutta 
siirtyi  sittemmin  metsänvartija‐alalle.  Toimi  myöskin 
erinäisten  liikkeitten  kauppavälittäjänä.  Kuhmalahden 
nuorisoseuran jäsen. Harrasti laulua ja soittoa. Liittyi Ähtärin 
Suojeluskuntaan  2.11.1917.  Sodassa  hän  kuului  Kokkolan 
joukko‐osastoon  kuularuiskun  varajohtajana.  Oli  ensin 
mukana  5.‐6.2.  kahakassa  Kurun  Riuttasten  kylän 
työväentalolla.  Otti  sitten  osaa  Vehkajärven,  Kuhmoisten 
Putkiston  ja  Padasjoen  Auttoisten  taisteluihin.  Kaatui 
Hauhon  kirkolla  28.4.1918  joutuessaan  kuularuiskuineen 
vihollisen  saarrokseen.  Sai  kuulan  sydämeensä  ja  oikeaan 
käsivarteensa.  Haudattiin  20.5.  Kuhmalahden  sankarihau‐
taan.  Hänen  nimensä  on  sankaritaulussa  Tuomarniemen 
koulun juhlasalissa. Naimaton.422 
 
Katso myös: Metsämies n:o 8‐10 s. v.423  
 

                                                            
420 Lahtinen 2001, 18 
421 Aamulehti nro 54, s. 1, 12.5.1918 
422 Boström 1927, 726, 727 
423 Metsämies: Suomen metsänhoitoammattimiesyhdistyksen aikakauskirja nro 8‐10, s. 20 ja 32 (oikeasti s. 146 
      ja 158), 1.1.1918 sekä internet:  https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/917874?page=20&term=Paavo&term=Siuro 

Kuva 21. 
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424

                                                            
424 Aamulehti nro 62, s. 6, 23.5.1918 
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Viljamaa, Anton, s. 22.12.1880 Pleunan talossa 
Sahalahden  Pajulan  kylässä,  maanviljelijä,  asui 
Kuhmalahden  Pajulassa.  Vanhemmat: 
maanviljelijä  Aukusti  Pleuna  (s.  7.10.1840,  k. 
3.8.1911) ja Fanny Loviisa Lammi (s. 18.8.1860, 

k.  10.12.1915).  Kävi  Kuhmalahden  kirkonkylän 
kansakoulun  ja  1901  Orismalan  maamies‐

koulun.  Hoiti  isänsä  kanssa  kotitalonsa  maanviljelystä.  Oli 
vuodesta  1911  itse  isäntänä  Pleunassa,  jota  innokkaana 
maanviljelijänä paransi. Vehkajärven osuuskaupan perustaja ja 
sen  isännöitsijä  vuodesta  1908,  Vehkajärven  kansakoulun 
johtokunnan  puheenjohtaja  vuodesta  1910.  Kuului  useisiin 
yhdistyksiin.  Liittyi  Jyväskylässä  4.2.1918  suojeluskuntaan. 
Kuului ryhmäpäällikkönä Pohjois‐Hämeen II pataljoonaan. Otti 
osaa  Eräjärven,  Länkipohjan,  Vilkkilän,  Oriveden  ym. 
taisteluihin.  Kaatui  3.4.1918  Tampereella  Ratinanniemellä. 
Haudattu  sukuhautaan  Vehkajärven  kirkkomaahan.  Nimi 
Kuhmalahden sankarihaudan muistomerkissä. 
 
Puoliso:  Sahalahdessa  16.8.1906  Aino  Arra,  (s.  1882) 

maanviljelijä  Jooseppi  Arran  ja  hänen  vaimonsa  Aleksandran 

tytär.425 

426 

                                                            
425 Boström 1927, 853, 859 
426 Aamulehti nro 30, s. 1, 13.4.1918 

Kuva 22. 
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427

                                                            
427 Aamulehti nro 46, s. 5, 2.5.1918 ja Tampereen  

Sanomat nro 42, s. 5, 28.4.1918 
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Kuhmalahden	taisteluissa	kaatuneet	vapaussoturit	
 

Alatalo,  Timo  Alba,  s.  9.5.1885  Soinissa.  Otti  vapaaehtoisena  osaa  vapaussotaan.  Kaatui 

Kuhmalahden Vehkajärvellä 26.2.1918. Haudattu Soinin sankarihautaan, jolle pystytetyssä patsaassa 

hänen nimensä on.428 

 

429Junnila,  Vihtori,  s.  8.7.1889  Junnilan  talossa  Vehkalahden 

Husulan  kylässä,  metsänvartijakoululainen.  Vanhemmat: 

maanviljelijä Matti Junnila (s. 3.9.1856, k. 30.4.1897) ja Vilhelmiina 

Tilli  (s.  25.9.1854).  Kävi  Husulan  ylemmän  kansakoulun.  Oli  Evon 

metsänvartijakoulun oppilaana 1.11.1916,  kunnes  lähti  rintamalle. 

Työskenteli  Kotkassa  Hallan  lautatarhassa  ja  oli  harjoittelijana 

Kotkan  tukinostoyhtiön  töissä. Kuului Vehkalahden  raittiusseuraan 

ja  Husulan  voimisteluseuraan.  Harrasti  erikoisesti  viulunsoittoa. 

Kaatui  luodin  mennessä  rinnan  läpi  Vehkajärven  taistelussa 

26.2.1918  Vehkajärvellä.  Junnila  on  haudattu  Kuhmoisten 

sankarihautaan. Vapaudenristi IV. Naimaton.430  

 

 

431Koskinen, Albin Aleksander, s. 2.12.1891 Koskenniemen talossa 

Karstulan Pääjärven kylässä, talollisen poika. Vanhemmat: talokas 

Aleksander  Koskinen  ja  Emma  Piispanen.  Sai  päästötodistuksen 

Mulikan  kansakoulusta  14.5.1904.  Kävi  seuraavan  talven 

maamieskoulua.  Paitsi  maanviljelystä  Koskinen  hoiti  myöskin 

henkivakuutusasiamiehen  tointa.  Oli  Pääjärven  nuorisoseuran 

perustaja  ja  sen  ensimmäinen  esimies.  Kuului  laulu‐  ja 

urheiluseuroihin.  Lähetti  kyhäyksiä  sanomalehtiin.  Koskinen  oli 

Pääjärven  suojeluskunnan  perustaja  ja  sen  ensimmäinen 

esikuntapäällikkö.  Otti  Kalmin  pataljoonassa  ryhmäpäällikkönä 

osaa  kaikkiin  taisteluihin  Kuhmoisten  rintamalla  kunnes  10.3. 

palellutti  jalkansa.  Aamulla  18.3.1918  Koskinen  lähti  ryhmänsä 

kanssa  tarkastamaan  edellisenä  päivänä  Kuhmalahden  Pohjan 

kylässä  vallatulla  alueella  olevaa  torppaa,  jossa  epäiltiin  olevan 

punaisia. Kun sisältä ei kuulunut vastausta hänen kysymyksiinsä ja 

ovi  oli  suljettu,  hän  mursi  oven  auki  jolloin  yksi  torpan  sisältä 

tulleista kuulista osui hänen rintaansa ja hän kuoli siihen paikkaan. 

                                                            
428 Boström 1927, 19 
429 Haminan Lehti nro 17, s. 1, 23.5.1918 
430 Boström 1927, 246 
431 Saarijärven Paavo nro 39, s. 1, 4.4.1918 
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Sisällä olleet kolme punaista saivat kaikki surmansa. Haudattiin 5.4. Karstulan sankarihautaan, jonka 

patsaassa hänen nimensä on. Vapaudenristi IV ja muistomitali. Naimaton.432 

433 
434 

 

                                                                      435 

 

 

Lassila,  Väinö  Heikki,  s.  4.10.1891  Lassilan  talossa  Hattulan 

Leiniälän  kylässä,  asui  Hämeenlinnassa,  ylioppilas. 

Vanhemmat:  ent.  talollinen  Erik  Johannes  Lassila  (s. 

17.9.1847)  ja  Eedla  Tuomola  (s.  24.10.1858).  Ylioppilas 

Tampereen klassillisesta lyseosta 1914, minkä jälkeen opiskeli 

lakitiedettä.  Oli  aika  ajoin  sanomalehti  Hämettären  apulais‐

toimittajana.  Liittyi  marraskuussa  1917  Hämeenlinnan 

suojeluskuntaan. Otti osaa Länkipohjan, Kuhmoisten ja Vehkajärven taisteluihin.  Tiedustelumatkalla 

Vehkajärvellä  joutui  hän  9.3.1918  väsyneenä  ja  uupuneena  moniöisestä  valvonnasta  ja  lumessa 

kahlaamisesta  punaisten  vangiksi.  Kun  turhaan  oli  koetettu  saada  Lassilaa  ilmaisemaan  valkoisten 

lukumäärää ja asevarastoa, hänet ammuttiin. Haudattu 6.5. Hämeenlinnaan sukuhautaansa. Lassilan 

nimi on kivitaulussa Tampereen klassillisen lyseon juhla‐aulan seinällä. Naimaton. 

Katso myös: Nuoren Voiman Joulu 1918.436  

                                                            
432 Boström 1927, 336‐337 
433 Aamulehti nro 126, s. 5, 7.8.1918 
434 Keskisuomalainen nro 77, s. 4, 5.4.1918 
435 Hämeen Sanomat nro 16, s. 1, 7.5.1918 
436 Boström 1927, 387‐388 
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437Roth,  Karl  Birger,  s.  30.5.1899  Råttsin  talossa  Närpiön 

Pielahden  kylässä,  talollisen  poika.  Otti  vapaaehtoisena  osaa 

vapaussotaan.  Kristiinan  valloituksessa  Roth  oli  ensimmäinen, 

joka  astui  venäläisten  patterien  sisäpuolelle.  Neljännen 

kenttätykkipatterin  sotilaana  Roth  kaatui  Kuhmalahdella 

21.3.1918. Haudattu Närpiön  sankarihautaan,  jolle pystytetyssä 

patsaassa  hänen  nimensä  on.  Birger  Rothin  nimiin  on 

stipendirahasto  perustettu  Pielahden  kansakouluun. 

Vapaudenristi IV postuumisti.438 Naimaton. 439 

Katso  myös:  Tor  Krookin  Minnesskrift  över  Närpes  sockens 

deltagande i Frihetskriget år 1918. (Kaskinen 1921) s. 18.  

440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapio,  Lauri  Tuomas,  s.  29.12.1891  Kylmäkoskella,  asui  Lahdessa,  maanviljelijä. 

Vanhemmat:  talollinen Oskari  Tapio  (s.  17.7.1861,  k.  29.2.1920)  ja Aina Koljonen  (s. 

18.7.1863).  Kävi  kansakoulun,  kansanopiston  ja  maamieskoulun.  Toimi 

maanviljelijänä.  Harrasti  urheilua.  Lähti  31.1.1918  Päivölän  maamieskoululta 

Hartikkalan,  Kuhmoisten  ja  Alhon  kautta  Jämsään,  jossa  4.2.  liittyi  valkoiseen 

                                                            
437 Syd‐Österbotten nro 25, s. 1, 3.4.1918 sekä Kaskö Tidning nro 26, s. 2, 3.4.1918 
438 Kaskö Tidning nro 28, s. 2, 10.4.1918 
439 Boström 1927, 663 
440 Syd‐Österbotten nro 25, s. 2, 3.4.1918 sekä Kaskö Tidning nro 25, s. 3, 30.3.1918 

Kuva 23. 
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armeijaan  ja  7.2.  erääseen  konekiväärikomppaniaan.  Kun  hän  8.3.1918  tiedusteluretkellä 

Kuhmalahden  Vehkajärvellä  oli  toisia  innostuttaakseen  vienyt  konekiväärinsä  yli  aitojen  ja  ojien 

aivan vihollisen lähettyville, kone meni hetkeksi epäkuntoon, ja kun hän sitä korjasi, sattui vihollisen 

luoti  konekivääriin  räjähtäen  ja  sinkosi  sirpaleita  suoraan Tapion  sydämeen. Hän ehti  vain huutaa: 

“Nyt sattui sydämeen, ja minä kuolen! Korjatkaa pois!” Haudattu 19.4.1918 Jämsän sankarihautaan, 

jolle  pystytetyssä  patsaassa  hänen  nimensä  on.  Tapion  nimi  on myöskin muistopatsaassa  Lahden 

kaupungintalon puistossa. Vapaudenristi IV. Naimaton.441 

 

442 

 

 

 

                                                            
441 Boström 1927, 776, 779 
442 Keskisuomalainen nro 94, s. 2, 25.4.1918 sekä Saarijärven Paavo nro 48, s. 2, 25.4.1918 
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Punaisten	toimesta	murhatut	kuhmalahtelaiset	
 

Maaliskuun  8.  päivänä  1918  punaiset  vangitsivat  Kuhmalahden  seurakunnan  kirkkoherran  Knut 

Fabian  Saarenmaan,  kansakoulunopettaja  Kalle  Lahtisen,  puuseppä  Fabian  Salokankaan 

Vehkajärveltä,  itsellisen  August  Saarisen  Vähän‐Pennon  kylästä  (kirjoilla  Kangasalalla)  ja 

lohkotilallisen  Heikki  Heikkilän  (Leppäranta)  Raution  kylästä  Sahalahdelta.  Heidät  vietiin 

Vehkapuntarin  kylään  Yli‐Huikkalaan  punaisten  esikuntaan  ja  kuljetettiin  sieltä  seuraavana  yönä 

Luopioisiin, Rautajärven kartanoon.443 Kirkkoherra Saarenmaa vapautettiin Luopioisissa kuulustelun 

jälkeen,  mutta  muut  neljä  jätettiin  edelleen  vangiksi  Rautajärven  kartanoon.444  Vangittuina  olivat 

edellisten  lisäksi  myös  talolliset  Kaarlo  Ali‐Hinkkala,  Vihtori  Mattila,  Lauri  Mattila, Oskari  Kärki, 

Juho  Vappula,  vuokraaja  Juha  Nurminen,  kauppias  Oskari  Paloranta,  itsellinen  Kalle  Salminen, 

talollisen poika Uuno Siuro ja Kalle Mattila. Kaikki heidät vangittiin kotonaan.445 

Heistä Lauri Mattila,  Juho Vappula,  J. Nurminen, O. Paloranta  ja U. Siuro pääsivät vapaaksi kuulus‐

telujen jälkeen. Oskari Kärjelle annettiin kuolemantuomio, mutta hänen onnistui päästä pakoon juuri 

kun  häntä  oltiin  tulossa  hakemaan  tuomion  täytäntöönpanoa  varten.  Kaarlo  Ali‐Hinkkalaa,  V. 

Mattilaa, K. Salmista ja neljää ensin mainittua vankia punaiset lähtivät viemään Hauholle lähtiessään 

pakoon  Kuhmalahdelta  22.3.  Ali‐Hinkkala,  Mattila  ja  Salminen  pääsivät  pakenemaan  eräällä 

metsätiellä  heidän  kyytimiehensä  luultua  näkevänsä  valkoisia  ja  paettua.  Muut  (Kalle  Lahtinen, 

Fabian  Salokangas,  August  Saarinen,  Heikki  Heikkilä)  otettiin  mukaan  pakomatkalle  kohti 

Hämeenlinnaa  ja  ammuttiin  Hauhon  selällä  erään  saaren  rannassa  jumalanpalveluksen  aikaan 

Marianpäivänä 23.3.446 Samalla kertaa surmattiin Luopioisista kotoisin olevat talollisen poika Kustaa 

Dahlqvist  ja  iäkäs maanviljelijä Kalle Evinsalo  (s. 1831).447 Ruumiit  jätettiin virumaan pitkäksi aikaa 

järven jäälle, jossa murha tapahtui. Vihdoin punakaartilaiset kaivoivat 8 murhattua yhteen paikkaan 

suohon.448 

Sota antoi tilaisuuden nostaa esille vanhoja kaunoja kammottavin seurauksin. Mitään todellista syytä 

näiden miesten surmaamiseen ei ollut.449 

Punaista  oikeudenkäyttöä  koskeva  aineisto  on  lähdekadon  pahoin  harventama.  Punaiset  ovat 

kenties  hävittämällä  hävittäneet  sitä  peittääkseen  jälkiään  –  täytyihän  tuomiovallan  anastamisen 

valkoisten  voittajien  silmissä  näyttää  raskaalta  rikokselta.  Todettavissa  on,  että  oikeuden 

perustaminen  oli  helmikuulla  työväenjärjestöjen  esityslistalla  ainakin  Kuhmalahdella  (7.2.1918)  ja 

Snappertunassa  (24.2.1918).  Viljakkalan  sekä  Liljendalin  valkoisissa  lähteissä  esiintyy  suoranaisia 

viittauksia  oikeuden  olemassaoloon,  mutta  kun  säädetty  ilmoitus  kokoonpanosta  on  jäänyt 

tekemättä  eikä  pöytäkirjoja  tai  muita  merkkejä  istunnoista  ole  näkyvissä,  väitetyt  oikeudet  on 

                                                            
443 Boström 1927, 376 
444 Lahtinen 2001, 18 
445 Raitio 1996, 292 
446 Raitio 1996, 292‐293 
447 Lahtinen 2001, 18 
448 Boström 1927, 376 
449 Lahtinen 2001, 19 
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tulkittu  punakaartin  esikunniksi,  jotka  melko  yleisesti  tutkivat  pidätettyjä  valkoisia  ja  määräsivät 

heille rangaistuksia.450 

Punakaartissa  oli  vallalla  jaottelu,  jonka  mukaan  vallankumousoikeuteen  lähetettiin  tuomittaviksi 

siviililuonteisiin  rikoksiin  ja  pienempiin  vastavallankumouksellisiin  tekoihin  syyllistyneet. 

Punakaarteilla oli sitä vastoin oikeus itse kuulustella ja rankaista punakaartia vastaan kohdistuneisiin 

rikoksiin  ja  vastavallankumouksellisuuteen  syyllistyneitä.  Sotilaallisiksi  määritellyt  rikokset 

paikallinen  esikunta  saattoi  ratkaista  itse,  mutta  jos  tapaus  oli  epäselvä  tai  vakava,  sen  käsittely 

saatettiin  antaa  piiriesikunnan  tiedusteluosaston  harteille.  Esimerkiksi  Kangasalla  punakaartin 

esikunnan  kuulusteltavaksi  tuli  maaliskuun  alkupuolella  Sakari  Ohlsson,  jota  epäiltiin  ilmiannon 

perusteella  suojeluskuntaan  kuulumisesta.  Kun  syytetty  yritti  päästä  vapaaksi  tarjoutumalla 

lahjoittamaan  rahaa  työväenjärjestölle  tai  kaartille,  hänet  lähetettiin  piiriesikuntaan  Tampereelle 

tiedusteluosaston tutkittavaksi.451 

Tampereen  teknillisellä  opistolla  toimineen  yleisesikunnan  tiedusteluosaston  tehtävänä  oli  sekä 

vastavallankumouksellisten  että  omien  joukkojen  mielialojen  seuraaminen.  Osaston  päällikkö  oli 

työmies  Otto  Vartiainen,  joka  tunnettiin  kovaotteisesta  vastavallankumouksellisten  kuulustele‐

misesta.  Piiriesikuntien  tiedusteluosastojen  tutkijatoimikunnilla  oli  huomattavat  valtuudet,  ja  ne 

hoitivat  vakavimpien  vastavallankumouksellisten  tekojen  selvittelyn  ja  tuomioiden  jakamisen.  Ne 

myös puuttuivat punakaartilaisten omavaltaisuuksiin.452 

Kaartin paikalliset esikunnat puolestaan asettivat tarpeen vaatiessa kenttäoikeuden,  joka kuulusteli 

ja  tuomitsi  vangittuja. Näistä  kenttäoikeuksista on  säilynyt  varsin niukalti  tietoja. Kenttäoikeuksien 

rankaisujärjestelmä  ei  perustunut  mihinkään  lakeihin,  vaan  punakaarti  katsoi  niiden  avulla 

toteuttavansa  ”vallankumouksellista  oikeutta”  siinä,  missä  valkoiset  rankaisivat  liki  yhtä 

epämääräisesti ”sotalakien” perusteella. Usein kenttäoikeuden asettamisessa oli kyse jo ennakkoon 

päätetyn  surmateon  legitimoinnista.  Joskus  kenttäoikeuksia  käytettiin  pelkkänä  verukkeena 

ryöstelylle.453 

Esimerkiksi  käy  Tampereen  tiedustelukomppanian  Kangasalle  tekemän  retken  aikana  istunut 

kenttäoikeus.  Komppania  asettui  päällikkönsä  Aarnion  johdolla  Kangasalan  nuorisoseuran  talolle, 

josta  komppanian  osastot  tekivät  tiedusteluretkiä  ympäristöön.  Kirvesmies  Ferdinand  Lindefeltin 

johdolla  liikkunut  punakaartiosasto  eteni  Sahalahdelle,  josta  ne  saamansa  vihjeen  perusteella 

vangitsi neljä epäilyttävää miestä ja kaksi naista eräästä talosta. Vangitut vietiin Sahalahden kirkolla 

Juusela‐nimiseen  taloon,  jossa  osaston  päällikkö  Lindefelt  ja  kaartilainen  K.  Lehtola  pitivät 

jonkinlaisen  kuulustelun.  Kuulusteltavat  tuomittiin  vakoojiksi,  koska  heiltä  löytyi  epämääräisiä 

papereita  ja  he  sekosivat  lausunnoissaan.  Miehille  langetettiin  kuolemantuomio,  naiset  laskettiin 

vapaaksi. Miesten käskettiin riisuutua alusvaatteisilleen, jonka jälkeen nämä vietiin ulos ja ammuttiin 

yksitellen.  Tuomion  panivat  toimeen  osaston  päällikkö  Lindefelt  ja  kolme  osastoon  kuulunutta 

kaartilaista,  joiden  joukossa  oli  kuulusteluihin  osallistunut  Lehtola.  Teloituksen  jälkeen  osaston 

                                                            
450 Piilonen 1982, 212 
451 Tikka 2004, 86 
452 Tikka 2004, 84 
453 Tikka 2004, 93 
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jäsenet  jakoivat  keskenään  ammuttujen  vaatteet  ja  omaisuuden.  Lehtola,  joka  ”lopetti  kiväärin 

laukauksella” yhden haavoittuneen teloitettavan, sai työstään palkaksi taskukellon.454 

Palattuaan  Kangasalle  Lindefeltin  osasto  joutui  komppanianpäällikön  puhutteluun.  Kun  osasto 

seuraavana  päivänä  palasi  Tampereelle,  Kangasalan  retken  teloituksia  ja  ammuttujen  omaisuuden 

varastamista  puitiin  toverioikeudessa,  jonka  puheenjohtajana  toimi  Tampereen  punakaartin  II 

pataljoonan II komppanian päällikkö Johan Heino. Komppanian päällikkö Aarnio syytti Lindefeltiä ja 

Lehtolaa ryöstömurhan toimeenpanosta: ”...miehet jotka tapoitte olivat vaarattomia, koska heillä ei 

ollut aseita,  vaan vaatteet  ja  saappaat näytti  olevan  teille  vaarallisemmat...” Kysyttäessä, olivatko 

ryöstöt ja murhat hyväksyttäviä, osaston jäsenet vastasivat kieltävästi, mutta että osasto oli matkalla 

Kangasalle  tehnyt  sen  periaatepäätöksen,  ”ettei  vankeja  oteta  eikä  armoa  anneta”.  Kokous  päätti 

keskeyttää  asian  käsittelyn.  Lopulta  toverioikeudessa  ainoaksi  päätökseksi  tuli,  että  kukin 

kaartilainen  vastaa  yksityisesti  teoistaan.  Kirjuri  K.A.  Salonen  antoi  kuulustelusta  pöytäkirjaan 

lausunnon,  jonka mukaan ”Minä en ainakaan omasta puolesta hyväksy yllä olevaa menettelyä.  Jos 

jotain takavarikoidaan ne luovutetaan intendenttihallitukselle ja sitten vasta se jakaa miehistölle sen 

jälkeen kun kukin tarvitsee... Ja myöskin se, että kenttäoikeudessa on tuomittu kuolemaan joka ei ole 

järjestelmällisesti kokoon pantu oikeus joka myöskin ei ole hyväksyttävää...”455 

Tampereen  työväen  järjestökaartin  tutkijalautakunta  vaati  ilmeisesti  tapauksen  selvittelyn 

jatkamista,  koskapa  tiedustelukomppanian miehet  laativat  sille  tapahtuneesta  puoltatoista  viikkoa 

toverioikeuden  kokouksen  jälkeen  todistajalausunnot.  Syyllisiä  ei  tästä  omavaltaisuudesta 

kuitenkaan  rangaistu.  Lindefelt  ja  muut  surmatekoon  osallistuneet  vapautettiin  vastuusta  kaartin 

painostuksen  vuoksi.  Lindefelt  ilmestyi  vieläpä  Heinon  komppanian  viimeiseksi  päälliköksi  maalis‐

huhtikuun taitteessa.456 

Niin  ikään  Vehkajärven  isäntien  murhaajat  vangittiin  ja  vietiin  Tampereelle.  Heidänkin  juttunsa 

käsiteltiin toverioikeudessa. 

Kalle Mattilaa pitivät punaiset kyytimiehenään. Orivedellä 

hän  oli  heidän  vankinaankin, mutta  pääsi  täältä  vapaaksi 

luultavasti  muutamien  kuhmalahtelaisten  punaisten 

vaikutuksesta.457 

… 
 

Lahtinen,  Kalle,  s.  2.5.1880  Kuhmalahden 
Ison‐Pennon kylässä, kansakoulunopettaja. 
Vanhemmat:  talollinen  Sigfrid  Lahtinen  (s. 
16.2.1842,  k.  27.3.1910)  ja  Henriika 
Juhontytär  (s.  14.7.1844,  k.  24.11.1886). 

Suoritti päästötutkinnon Rauman seminaa‐
rista  10.6.1904  ja  tutkinnon  saarnaluvan 

saantia  varten  Porvoon  tuomiokapitulissa  syksyllä  1910. 
Nimitettiin  Kuhmalahden  Vehkajärven  kansakoulunopet‐

                                                            
454 Tikka 2004, 91‐92 
455 Tikka 2004, 91‐92 
456 Tikka 2004, 91‐92 
457 Raitio 1996, 293 
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tajaksi 1.8.1904, jossa toimessa oli kuolemaansa asti. Toimi henkivakuutus Oy. Suomen asiamiehenä 
sekä  kirjakustannusliikkeiden  Werner  Söderström  Oy:n,  Otavan,  Koulutarpeiden  keskusliikkeen  ja 
Valistuksen paikallisasiamiehenä. Oli Vehkajärven äänestysalueen vaalilautakunnassa ja Vehkajärven 
osuuskaupan  hallituksen  puheenjohtaja  ynnä  Vehkajärven  rukoushuonekunnan  kirkonisäntänä. 
Kotikylänsä  raittiusseuran  perustaja  ja  sen  puheenjohtaja.  Haudattu  14.5.1918  Vehkajärvelle 
yksityiseen hautaan. 
 
458Puoliso: Tampereella 27.6.1911 Niini Naimi Niemiö (s. 6.9.1890), kauppias Juho Niemiön ja Roosa 

Fröbomin tytär. 

Katso myös: Opettajain Lehti 9.8.1918 n:o 20, Otavainen30.6.1918 

ja Opettajan kalenteri 1919.459 

Opettaja  Kalle  Lahtinen  oli  rauhallinen  perheenisä.460  Lahtisen 

kohtaloksi  koitui  työskentely maatalouslakon  aikana  naapuritalon 

heinäpellolla. Järjestäytynyt työväki vaati opettajan vaihdosta ja he 

suunnittelivat  myös  koululakkoa  siksi  kunnes  opettaja  on 

vaihtunut. Kesän maatalouslakon aikaista ilmapiiriä Kuhmalahdella 

kuvannee  seuraava  muistelus:  “Ja  onneton  se,  joka  ei  heitän 

mielipiteitään  hyväksynyt.  Se  oli  porvarein  kanssa  kuopattava 

yhteen  kadotukseen  ja  moni  rehellisesti  elävä  työläinen  ei  ollut 

heidän mielestää ollenkaan ihminen. Vuoden 1917 oli elämä vallan 

sietämätöntä joka uskalsi vähänkin auttaa isäntäänsä.”461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
458 Aamulehti nro 91, s. 5, 27.6.1918 
459 Boström 1927, 376 
460 Lahtinen 2001, 19 
461 Raitio 1996, 293 
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Salokangas,  Fabian.  Puuseppä  Fabian  Salokankaan  murhan  syystä  kertoo  S.E.  Salminen  näin: 

“Vehkajärveltä  kotoisin  oleva  elintarvikelautakunnan  jäsen  joutui  taistelun  aikana  olemaan 

silminnäkijänä.  Hänen  asuntonsa  ympärille  ja  ehkä  asuntoonsa  sisällekin  oli  sijoittunut  punaisia, 

jotka ammuskelivat lähestyvää valkoisten joukkoa. Salokangas joutui taistelun jälkeen tutkittavaksi, 

mutta  saattoi  todistaa  syyttömyytensä.  Peläten  ehkä  vastaisuudessa  joutuvansa  samanlaiseen 

tilanteeseen,  pyysi  hän  kapteeni  Kalmilta  jonkinlaista  todistusta  syyttömyydestään  ja  suositusta 

vastaisten  tutkintojen  varalle.  Tämmöisen  hän  saikin, mutta  se  tuli  hänelle  kohtalokkaaksi  syystä, 

että hän varomattomasti näytteli saamaansa turvakirjaa monille henkilöille.”462 

Saarinen,  August,  s.  Kuhmalahden  Kivisalmen  kylässä  5.9.1884,  työmies.  Vanhemmat:  Jooseppi 

Saarinen (s. 22.12.1855, k. 26.6.1918) ja Gustava Honkala (s. 26.12.1857). Punaiset vangitsivat hänet 

kolmen muun  henkilön  kanssa  sekä murhasivat  hänet  Hauholla  23.3.1918.  Syynä murhaan  lienee 

ollut  se,  että  Saarinen  oli  työssä  sellaisessa  talossa,  josta  isäntä  oli  mennyt  rintaman  taakse. 

Haudattu Hauholle. 

Puoliso: Sahalahdella Alli Kantanen, työmies Kustaa Kantasen tytär.463 

 

464Heikkilä,  Heikki  Fabian,  s.  Sahalahden  Rautian 

kylässä  21.1.1889,  maanviljelijä.  Vanhemmat: 

maanviljelijä August Viktor Heikkilä  (s. 29.7.1865) 

ja  Hilda  Johanna  Karppila  (s.  24.6.1864,  k. 

9.10.1902). Kävi Sahalahden Sariolan kansakoulun 

sekä  2‐vuotisen  Verhon  maanviljelyskoulun.  Oli 

vuoden  Kuhmalahden  nuorisoseuran  esimiehenä. 

Päästyään  1910  maanviljelyskou‐lusta  oli  Heikkilä  yhden  vuoden 

työnjohtajana  Jaakkiman  pappilassa,  minkä  jälkeen  hän 

kotitalostaan sai 25 ha:n lohkotilan,  johon rakensi talon. Punaiset 

ottivat  18.3.  Heikkilän  hänen  kotonaan  vangiksi  sekä  kuljettivat 

hänet  mukanaan  Hauhon  pitäjään,  jossa  murhasivat  hänet  ampumalla  23.3.1918  erään  järven 

rannalla.  Samassa  tilaisuudessa  ammuttiin  myöskin  5  muuta  vankia,  jotka  sitten  kaivettiin 

mutakuoppaan. Haudattu 26.5. yksityiseen hautaan Sahalahdelle. Naimaton.465 

Heikki Heikkilästä kirjoitetaan kahdessa Sirpaleen numerossa, jotka ovat ilmestyneet sodan jälkeen. 

Molemmat kirjoittajat  luonnehtivat hänet hiljaiseksi, vaatimattomaksi  ja  rehelliseksi mieheksi,  joka 

oli aina valmis auttamaan. Nuorisoseuran sihteerinä hän  toimi vuosikaudet. Heikkilä oli muuttanut 

Sahalahdesta  saatuaan  kotitaloonsa  kuuluneen  lohkotilan  Rautian  kylästä.  Kirjoittajat mainitsevat, 

että sinne hän oli rakentanut sievän uudistalon ‐ Leppärannan. Eräänä iltana hänet haettiin kesken 

ilta‐askareiden  navetasta  ja  matka  päättyi  kolmen  edellä  mainitun  tavoin  Hauhon  selälle.  Antti 

Salminen  kertoo,  että  Heikki  Heikkilää  oli  yritetty  jo  aikaisemmin  tavoittaa  Längelmäveden  jäältä, 

mutta pyykinhuuhtojien “huonomuistisuus” pelasti hänet sillä kertaa.466 

                                                            
462 Lahtinen 2001, 19 
463 Boström 1927, 678 
464 Tampereen Sanomat nro 57, s. 1, 17.5.1918 
465 Boström 1927, 151 
466 Lahtinen 2001, 19 
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469 Edeltävien 7 sivun otteet yhdestä numerosta Sirpaletta. Ilmenstymisajankohta epäselvä, oletetusti 
      loppukevät‐alkukesä 1918. 
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Kuhmalahden	kuolleet	punaiset	toverit
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470 

Sotasurmat‐tietokantaan verrattaessa tämäkin lehtileke sisältää hämmästyttävän paljon toisenlaista 

tietoa... 

 

 

 

 

 

                                                            
470 Suomen Sosialidemokraatti nro 247, s. 1, 28.10.1919 
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Punakaartin	perusyksiköt	ja	joukko‐osastot	
 

Järjestyskaartin ja punakaartin säännöt määräsivät yhtäpitävästi pienyksiköiden ja joukko‐osastojen 

muodostamisen. Komppanian määrävahvuuden piti olla seuraava: 

Komppania 

2 + 4 + 8 + 96 = 110 
muodostuu 

Komppanianpäällikkö 

Järjestäjä 

1.Plutoona  2.Plutoona  3.Plutoona  4.Plutoona 

1 + 2 + 24  1 + 2 + 24  1 + 2 + 24  1 + 2 + 24 
muodostuu  muodostuu  muodostuu  muodostuu 

Plutoonanpääll.  Plutoonanpääll.  Plutoonanpääll.  Plutoonanpääll. 

Osasto  Osasto  Osasto  Osasto  Osasto  Osasto  Osasto  Osasto 

1 +12    1 + 12  1 +12    1 + 12  1 +12    1 + 12  1 +12    1 + 12 
(12 = 6 ruotua á 2 miestä)  (12 = 6 ruotua á 2 miestä)  (12 = 6 ruotua á 2 miestä)  (12 = 6 ruotua á 2 miestä) 

 

Neljästä komppaniasta    piti muodostua    pataljoona  (miehistöä 384) 

neljästä pataljoonasta          rykmentti  (1536) 

kahdesta rykmentistä          prikaati   (3072) 

kahdesta prikaatista          divisioona  (6144) 

neljästä divisioonasta          armeijakunta  (24576) 

 
Pataljoonaan  saakka  järjestely  vastasi  Suomen  vanhan  asevelvollisen  sotaväen  rauhanaikaista 

kokoonpanoa. Jatkosuunnitelmat oli tehty varsin pitkälle. Niissä kiinnittää huomiota se, että joukko‐

osastot  olisivat muodostuneet  koneellisesti  alaosastoistaan  ilman  elimellisiä  huolto‐  ym. muodos‐

telmia.  Niihin  piti  tosin  perustaa  “aselajeja,  kuten  tarkka‐ampujia,  sapööri‐471  ja  insinöörijoukkoja, 

tykki‐  ja  kuularuiskuväkeä,  vakoilu‐  ja  sairaanhoito‐osastoja,  sikäli  kuin  tilaisuus  siihen  myöden 

antaa.” 

Todellisuudessa, kuten usein on huomautettu, kaartin organisaatio jäi suurelta osalta perusyksikön, 

komppanian  tasolle.  Myös  suunnitellut  ”aselajit”  tulivat  toimimaan  erillisinä  komppanioina. 

Komppaniain muodostamisessa tavallisimmat perusteet olivat seuraavat: 

Paikkakunta  Oli tavallisin tapaus, käytössä sekä suurissa asutuskeskuksissa että pikkukylissä. 

Ammattikunta  Esim. Helsingissä aluksi useat komppaniat ja Viipurissa I rykmentin I‐II pataljoonat 

muodostettiin saman ammatin harjoittajista, jopa ammattiosastoista. 

Työpaikka  Esim. Helsingissä toimi kokonainen Portun eli Katajanokan merisotatelakan 

pataljoona. 

Säännöt  paikallisten  komppaniain  muodostamisesta  olivat  väljähköt,  ja  ylläolevasta  kaaviosta 

poikettiin  myös  tietoisesti.  Tämän  vuoksi  komppaniain  miesluku  vaihteli  suuresti.  Jos  verrataan 

                                                            
471 Alunperin ranskalaisesta sanasta ”sapoeur” johdettu sana, joka merkitsee nykysuomeksi pioneeria 
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toisiinsa  Helsingin,  Turun,  Tampereen  ja  Viipurin  komppanioiden  kokoja  ja  niiden  vaihteluvälejä, 

saadaan seuraava asetelma: 

Rykmentit tai      Keskimääräinen      Keskimääräinen   
pataljoonat      komppanian koko      komppanian koko 
(komppanioita)      ajallisesti ensimmäi‐      suurimman vahvuuden 
        sissä palkkalistoissa      mukaan 
                      Vaihteluväli 

Hels I‐IV R    (53)    115        131    221 ‐ 36 

Tur I‐III R    (43)    102        109    134 ‐ 32 

Tamp I‐IV ja VII P  (22)    124        125    216 ‐ 39 

Viip I‐IX R    (64)    102        128    380 ‐ 7 

 
Keskimääräiset  koot  näyttäisivät  sattuvan  verraten  hyvin  normin  kohdalle,  mutta  vaihteluvälit 

osoittavat,  että  komppaniat  käytännössä  pantiin  kokoon  niiden  miesmäärään  huomiota 

kiinnittämättä. Erityisen  suuri  vaihtelu Viipurin  rykmenteissä  johtuukin  siitä, että kylät oli paperilla 

jaettu komppaniain alueisiin etukäteen, jolloin joihinkin yksiköihin tulvehti miehiä kosolti, toisiin riitti 

tuskin  kourallista.  Kooltaan  tasaisemmat  Turun  komppaniat  taas  saivat  numeronsa  vasta 

muodostamisensa tai ilmoittautumisensa jälkeen, minkä vuoksi eri rykmentteihin kuuluneet yksiköt 

olivat  täysin  limittäin  toistensa  seassa.  Aimo  Klemettilä  on  Tampereen  kaartista  osoittanut,  että 

siellä  hajotettiin  yksi  pataljoona  ja  miehet  jaettiin  muihin  komppanioihin,  joiden  miesluku  sitten 

vaihteli päivittäin loppuun saakka. 

Kuvaa  sekoittavat  vielä  puhtaan  maaseudun  osalta  paikallisosastot,  jotka  saattoivat  olla  kooltaan 

muutamasta miehestä satoihin, mutta jotka silti kulkivat tasaveroisina ja erillään sekä palkkalistoissa 

että  joukkojensiirroissa.  Ja  lopullisena  kirjavoittavana  tekijänä  olivat  erityiskomppaniat,  ’joukot’, 

’plutoonat’ ja ’osastot’, joiden määritteistä tavallisimmat olivat: 

kuularuisku‐  tiedustelu‐  tykki‐  vartio‐  suksi‐  lentävä‐ 

ratsu‐  isku‐  teknillinen‐  työ‐  vakoilu‐  reservi‐ 

 
Nämäkin  olivat  normaalitapauksissa  sekalaisen  kokoisia  erillisiä  porukoita,  joiden  lähin  korkeampi 

käskijä oli paikallis‐ tai rintamaesikunta. 

Korkeammat portaat muodostettiin sääntöjen edellyttämällä tavalla. Komppanianumero muodostui 

peräkkäisistä  rykmentin,  pataljoonan  ja  komppanian  järjestysnumeroista.  Esimerkiksi  III  IV  I  oli 

kolmannen  rykmentin  neljännen  pataljoonan  ensimmäinen  komppania.  Punaisessa  Suomessa 

esiintyivät sodan aikana ainakin seuraavat rykmentit: 

Täysiä tai lähes    Vajaita ryk‐  Nimellisiä      Huomautuksia 
täysiä rykmenttejä    menttejä    rykmenttejä 
(enintään 4 komp‐ 
panian vajaus) 

 

Helsinki I‐IV    Helsinki V 

      Kotka I‐II        Komppaniat esiintyvät myös muodostamis‐ 

      Kymintehdas        pitäjänsä tai –kylänsä nimellä. 

Lahti I      Lahti II           

          Orivesi      Oik. runsas pataljoona 

      Pori I          Rykmentti‐nimitys vain poikkeuksellisesti 
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      Riihimäki 

Tampere              Käytti niukasti rykmentti‐ nimitystä; pataljoonat 

I‐IV täysiä 

      Häme(en piiri) 

          Hämeenkyrö    8 komppaniaa perustettiin, mutta rykmentti‐ 

nimitys satunnainen 

Turku I‐III 

Viipuri I‐II,    Viipuri III, IX  Viipuri IV‐VII    Ennen sotaa paperilla muodostettujen rykment‐ 

VIII                tien osa jäi rintaman valkoiselle puolelle. 

                Kotka lohkaisi osan III R:stä. 

 
Pataljoona‐  ja  rykmenttiporras olivat  kuitenkin  lähes pelkkiä nimiä. Useimmissa  tapauksissa niiden 

ainoa merkitys oli siinä, että komppaniat voitiin numeroilla identifioida ja järjestää palkkalistat niiden 

mukaan. rykmenteissä,  joissa oli maaseutukomppanioita, ei viimeksi mainittujen miehillä aina ollut 

aavistustakaan rykmentistään: he tunsivat vain pitäjänsä komppanian nimen.472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
472 Lappalainen 1981/I, 139‐141 
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Henkilöitä	

Simo	Hietala	
Kuhmalahden  punakaartin  päällikkö  torppari  Simo  Hietala  syntyi  Kustaava  Juhontyttären 

aviottomana  lapsena  Kuhmalahdella  3.11.1875.  Hänen  isänsä  oli  Wilhe  Salminen  Kivisalmista. 

Tiettävästi Wilhe ei koskaan tunnustanut Simo‐poikaa. Wilhe oli erittäin lahjakas soittaja ja säveltäjä. 

Simon  syntymän  jälkeen  Kustaava  asettui  asumaan Tervaniemen Tuomaalaan,  jossa  hänen  Loviisa 

sisarensa oli emäntänä. Myöhemmin Kustaava solmi avioliiton Kustaa Rauhamäen kanssa. Simo asui 

Tervaniemessä Mattilan  talon  Hietala‐nimisessä  torpassa,  jonka  nimen  hän  otti  myös  sukunimek‐

seen.473  

Simo  Hietala  solmi  avioliiton  1901  Pälkäneeltä  kotoisin  olevan  lita  Maria  Juhontyttären  synt. 

9.1.1876 kanssa. Avioliitosta syntyi seitsemän lasta. 

Simo  Hietala  oli  1905  perustetun  Tervaniemen  työväenyhdistyksen  johtohahmo.  Hän  oli  innokas 

poliitikko  ja  lahjakas  kynämies.  Vuosina  1907‐1916  hän  kirjoitti  lukuisia  pakinoita  Kansan  lehteen 

nimimerkillä Tiitus. 

Eri lähteistä saa sen kuvan, että Simo Hietala oli läpikotaisin työväenaatteen mies, mutta samalla hän 

oli  kuitenkin  maltillinen  ja  sovitteleva.  Esim.  maatalouslakon  aikaista  marssia  johtaessaan  hän 

lähtiessä  varoitti,  ettei mitään  väkivaltaa  saa  tehdä.  Toisin  kuitenkin  kävi.  Hänenkään  auktoriteet‐

tinsa ei riittänyt aatteen innostaman joukon hillitsemiseen. 

Simo Hietalan matka päättyi Hollolan metsiin 19.4.1918. Hänet on haudattu ns. “punaisten hautaan” 

Hollolassa. Haudalle on pystytetty muistomerkki 1948.474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
473 Lahtinen 2001, 15: Lähde Simo Hietalan pojantytär Anja Salovaara 
474 Lahtinen 2001, 15 
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Lambert	Grönroos	
Mies, jonka oli määrä näytellä suurta roolia Viialan vuoden 1918 tapahtumissa, palasi 

kotikulmilleen  syksyllä  1917.  Hän  palasi  Venäjältä  aliupseerina.  Hän  oli  sotinut 

kolmisen  vuotta.  Hänen  koko  nimensä  oli  Juho  Lambert  Grönroos,  mutta  hänestä 

käytettiin kutsumanimenä hienolta, herraskaiselta kalskahtavaa Lambertia. 

Lambert Grönroos oli  syntynyt marraskuussa 1890 Sääksmäen Konhossa,  joten hän 

oli  Venäjän  vallankumouksen  jaloista  pois  päästyään  ja  Viialaan  palattuaan  mies 

parhaassa  iässä,  vielä alle  kolmenkymmenen. Ei  siis  ihme, että heti  loppuvuodesta 1917 Grönroos 

nousi Viialan työväen  järjestyskaartin eli punakaartin toiseksi päälliköksi,  jo  liki 50‐vuotiaan Vihtori 

Lehtosen oikeaksi kädeksi. 

Punakaartin  kakkosmiehen  paikka  tarkoitti  myös  sitä,  että  Lambert  Grönroos  pääsi  samalla 

ovenavauksella  Vihtori  Lehtosen  lailla  Viialan  työväentalolla  majapaikkaansa  pitäneen  Viialan 

punakaartin  esikuntaan.  Mainittakoon,  että  muut  esikunnan  jäsenet  olivat  Oskari  Rekola,  Aksel 

Enqvist, Johan Lindqvist, Tuure Laitinen ja Frans Sohlberg. 

Käytännön  tasolla  Lambert  Grönroosin  toiminta  Vihtori  Lehtosen  oikeana  kätenä  tarkoitti  Viialan 

punakaartin  äkseerausharjoitusten  vetojuhdan  roolia.  Grönroosilla  oli  Iskuksi  nimetyn  joukon 

päällikkyyden seurauksena paitsi paikka ratsun selässä joukon edessä, myös vyöllä keikkuva sapeli. 

Kylän  halki,  aseiden  käsittelyä  harjoittelemaan  astellessa  joukko  kajautti  ilmoille  Kansainvälisen, 

torvisoiton säestyksellä tai  ilman. Tuiman, ylpeän suoraryhtisen joukon hännänhuippuna asteli  joka 

tapauksessa  joku  kaartilaisista  punaista  lippua  kantaen.  Ainakin  Viialan  työväentalon  pihalla  kuin 

sotilaat  konsanaan harjoitelleiden  punakaartilaisten  varusteissa oli  yhtäläisyyttä  kiväärin,  punaisen 

nauhan hihassa tai päähineessä ja vyön verran, kaikki muu oli kauniisti sanottuna omintakeista. 

Ainakin  jälkipolville  säilyneissä  valokuvissa  Viialan  punasotilaat  esiintyvät  edukseen.  Harjoituksissa 

joukko  sai  joskus  todellista  tuhoakin  aikaan:  perimätiedon  mukaan  työväentalon  pihalla  räjähti 

kerran  käsikranaatti  tai  sen  aikaista  sanastoa  käyttäen  käsipommi  liian  innokkaissa  tai  liian 

taitamattomissa käsissä. 

Ajan myötä poliittisen tilanteen kiristyessä punakaarti sai toki tehdä muutakin kuin vain harjoitella: 

se muun muassa valvoi marraskuun 1917 yleislakon noudattamista Viialassa. 

Kymmenes	maaliskuuta	1918	punapäällikön	vinkkelistä	
Kymmenes maaliskuuta, noin kymmenen päivän jahkailun jälkeen, Grönroos lopulta tarttui toimeen 

ja hyökkäys Kuhmoisiin sai alkaa. Virallisesti sitä kutsuttiin rintamanoikaisuksi. Yllätysmahdollisuus oli 

vitkastelun  tähden  iäksi  mennyt,  mutta  vaaditut,  jo  sotakokemusta  omaavat  hämeenlinnalais‐

vahvistukset oli saatu. Maaliskuun 10:tenä päivänä Grönroosilla oli alaisenaan noin 750 miestä. 

Aamukahdeksalta nahistiin alkunujakka valkoisten etuvartion kanssa, mutta varsinaisen hyökkäystoi‐

minnan  alun  Grönroos  ajoitti  keskipäivän  tuntumaan  puoli  kahdeksitoista.  Hyökkäyksen  kohteena 

olivat  valkoisten  pääasemat  Kuhmoisissa.  Valkoisten  tarjoama  vastus  oli  kuitenkin  kovaa  eivätkä 

hyökkäykset edenneet alkuunkaan punaisten toivomalla tavalla. 

Iltapäivällä  vakoilutietojen  pullistamat  valkoupseeri  Kalmin  joukot  iskivät  punaisten  selustaan 

ovelalla  kiertoliikkeellä.  Punaiset  olivat  hätää  kärsimässä,  kun  vihollisia  tuntui  äkkiä  olevan  joka 

Kuva 26. 
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puolella.  Kellon  näyttäessä  kahta  Grönroos  karautti  hevosella  Päijänteen  jäälle.  Hän  sanoi 

menevänsä  tarkastelemaan  tilannetta  paremmasta  vinkkelistä,  mutta  kohta  jäälle  päästyään  hän 

karautti syystä tai toisesta tietymättömiin. Paoksi moinen tulkittiin, ainakin punaisten toimesta. 

Grönroos jätti joukkonsa oman onnensa nojaan. Viialan komppania oli yhtä hukassa kuin koko muu 

punainen joukko. 

Lambert	Grönroosin	myöhemmät	vaiheet	
Lambert Grönroosin motiivi  karkumatkalle  jää  ikuiseksi  arvoitukseksi. Arveluita on  tietysti  esitetty. 

Ansiokkaasti Viialan historiasta kirjoittanut Esko Korkeamäki arveli Grönroosin murtuneen liiallisten 

odotusten  ja  paineiden  alla.   Itse  samanlaisena,  vaikkakin  vähäisempänä  historiaa  harrastelevana 

arvelen samansuuntaisesti: Grönroos oli lopulta vain liki rivimies, jolla ei ollut niskassaan samanlaista 

roolipainetta kuin koulutetulla upseerilla. Grönroos ajatteli tiukassa paikassa vain omaa nahkaansa. 

Upseeri  olisi  palannut  Päijänteen  jäältä  vaikka  surman  suuhun,  miehistön  jäsen  ei  niinkään. 

Grönroosin myöhemmät vaiheet tukevat tätä näkemystä. 

Lambert Grönroosilla taisi kuitenkin olla mustalta kissalta lainassa sen kaikki yhdeksän henkeä, sillä 

hänen  tarinansa  ei  tosiaan  loppunut  Päijänteen  rannalle,  vaikka  niin  periaatteessa  piti  tapahtua. 

Karauttaessaan  Päijänteen  jäältä  ties  minne,  Grönroos muuttui  silmänräpäyksessä  omien  silmissä 

sankarista petturiksi. 

Asialla  on  kuitenkin  puolensa.  Pitää  karauttaa  Päijänteen  jäälle  nähdäkseen  Grönroosin  oikeassa 

mittakaavassa.  Jos  Grönroos  olisi  palannut  joukkojensa  paimeneksi,  hän  olisi  rähinäremmeineen, 

pistooleineen  ja  hevosineen  hyvin  todennäköisesti  ollut  valkoisten  ensimmäinen  maalitaulu. 

Grönroos  varmasti  tiesi  Kalmista,  ja  varsinkin  siitä  mitä  Galitsiassa  oli  armottoman  maineen 

omanneen  Kalmin  toimesta  tehty  kiinnisaaduille  vihollisten  johtajille.  Oman  nahan  pelastamiseksi 

Grönroosin pako oli järkevä ratkaisu. 

Outoa oli  kuitenkin se, että Grönroos palasi  lopulta kotiinsa,  josta hänet varmasti  löydettäisiin. Oli 

kuin  hän  ei  olisi  lopulta  osannut  tehdä  muuta.  Grönroos  löydettiin  ja  pidätettiin  kotoaan  22. 

maaliskuuta  1918.  Hän  oli  ollut  liki  kaksi  viikkoa  ties  missä.  Hänen  hallustaan  löydettiin  naisten 

rannekello ja 2 125 markkaa rahaa, joka oli siihen aikaan pieni summa. 

Alkoi  kiertää  huhu,  jonka  mukaan  Grönroos  olisi  myynyt  joukkonsa  valkoisille.  Viialan 

punakaartilaiset  jättivät  Grönroosin  Salmelan  esikuntaan  Tampereelle  maaliskuun  23.  päivän 

vastaisena  yönä.  Tutkimukset  jäivät  kuitenkin  Tampereen  piirityksen  vuoksi  kesken,  ja  Grönroos 

siirtyi kaupungin valtauksen myötä valkoisten vangiksi. Hän selitti kummallekin sotivalle osapuolella 

saaneensa  rahat  viideltä  tuntemattomalta mieheltä.  Käytännössä  sanat  tarkoittivat,  että Grönroos 

oli Päijänteeltä paettuaan  ja  tietymättömissä ollessaan  ryöstänyt,  ryöstömurhannut viisi miestä  tai 

tyhjentänyt viiden löytämänsä ruumiin taskut.  

Tampereelta  valkoiset  lähettivät  Grönroosin  vankijunalla  Helsinkiin.  Hänet  tuomittiin 

valtiorikosoikeudessa  pitkään  vankeusrangaistukseen,  mutta  hän  pakeni  vankilasta  useaan 

otteeseen.475 

                                                            
475 Akaan seutu, 15.1.2014, ”Viialan punapäällikön kaikki yhdeksän henkeä” 
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Lambert  Grönroosin  myöhemmistä  vaiheista  on  esitetty  arveluja.  Karattuaan  viimeisen  kerran 

Tammisaaresta marraskuussa 1921 Grönroos katosi lopullisesti. Hänen kotiväkensä Viipurista saama 

eräs kortti viittasi siihen, että Grönroos olisi onnistuneesti paennut Neuvosto‐Venäjälle.476 

Lambert Grönroos oli kaikesta huolimatta kiistatta neuvokas ja oivallinen luikkimaan tiehensä tiukan 

paikan tullen. Tarjolla ollutta sankarin viittaa hän ei lopulta pitänyt arvossa. Sankarinviitta on lopulta 

kevyttä tavaraa, pelkkää ilmaa omaan henkeen verrattuna.477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
476 Akaan seutu, 15.1.2014, ”Viialan punapäällikön kaikki yhdeksän henkeä” sekä Haapala et al. 2009, 179 
477 Akaan seutu, 15.1.2014, ”Viialan punapäällikön kaikki yhdeksän henkeä” 
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Hans	Kalm	
Valkoisen  Hans  Kalmin  motiivit  väkivallantekoihin  olivat  varsin  henkilökohtaiset. 

Virolaisen  toimintatarmo  tuli  siitä,  että  bolševikit  olivat  polttaneet  hänen  kotinsa. 

Jouluna  1917  hän  päätti  lähteä  kostoretkelle  Suomeen.  Suomessa  Kalm  oli  ollut 

aiemminkin.  Ennen  ensimmäistä  maailmansotaa  Kalm  kävi  Mustialan  maanviljelys‐

opistossa  kursseja.  Palattuaan  Viroon  Kalm  toimi  Laiksaaren  maanviljelyskoulun 

johtajana.  Maailmansodan  alkaessa  hän  joutui  Venäjän  armeijaan.  Noustuaan 

aliupseeriksi  Kalm  komennettiin  sotakouluun,  josta  hän  valmistui  vänrikiksi  vuoden 

1915  alussa.  Upseerina  Kalm  palveli  Kronstadtissa  ja  Itämeren  maakunnissa  kohoten  kapteeniksi. 

Kuhmoisissa 29‐vuotias  virolainen  sai  ensin  johtaakseen Pohjois‐Hämeen  I  pataljoonan  kolmannen 

komppanian.  Sen  runkomiehistöä  Kalm  koulutti  jo  ennen  Kuhmoisiin  tuloa.  Vahvimmaksi  osaksi 

nousivat  joukko  Tuomarniemen  metsäkoulun  ja  Evon  oppilaita.  Tarkkaa  nimiluetteloa  Kalmin 

joukoista ei ole säilynyt. Täydellisen luettelon esittämistä vaikeuttaa se, että joukkoja täydennettiin 

vähän  väliä.  Näin  on  mahdotonta  ilmoittaa,  montako  kuhmoislaista  Kalmin  komennossa  taisteli. 

Ainoastaan  eri  taistelujen  yhteydessä  kaatuneiden  nimiluettelosta  voi  päätellä  sen,  että 

kuhmoislaisia oli mukana muutamia kymmeniä.478  

Pohjois‐Hämeen  rykmentin  väliaikainen  komentaja,  everstiluutnantti  L.  Bergström  antoi  Kalmin 

vastuulle  koko  I:n  pataljoonan:  vajaat  300  miestä  kolmessa  komppaniassa,  kaksi  kuularuiskua  eli 

konekivääriä, 20 ratsumiestä ja 20 hiihtäjää. 

Komppanioiden päälliköiksi Kalmin onnistui saada sotilaskoulutuksen saaneita henkilöitä seuraavasti: 

I  komppania:  jääkärivääpeli Hans  Holopainen,  II  komppania:  jääkärivänrikki  Ilmari  Pohjanpalo,  III 

komppania:  jääkärialiupseeri  Anton  Eonsuu,  Konekiväärikomppania:  jääkäri  Mauri  Rantasalo, 

Hiihto‐osasto:  voimistelunopettaja Väinö  Teivaala  ja  vääpeli  Juho Hillo.  Yhteysosasto:  agronoomi, 

kersantti Hugo Karikoski. Myöhemmin perustettua ratsuosastoa  johti  luutnantti Erkki Varmavuori. 

Lauri Pihkala (“Tahko”, kuntoliikunnan apostoli ja Pirkan hiihdon perustaja) sai paikan jonkinlaisena 

neuvottelevana  adjutanttina  ja  propagandistina.  Niilo  Sigell  (myöhempi  Hersalo)  määrättiin  III 

komppanian  varapäälliköksi.  Pataljoonan  nuorempana  adjutanttina  palveli  kersantti  Aladar 

Paasonen  (myöhempi  presidentti  Kallion  ja  Rytin  adjutantti,  päämajan  tiedustelupäällikkö, 

Mannerheimin muistelmien haamukirjoittaja ym.). Pataljoonan siviilitaustaisessa päällystössä  toimi 

muutama  akateemisesti  koulutettu  metsänhoitaja,  tunnetuimpana  kuvataiteilijana  sittemmin 

menestynyt Lennart Segerstråle.479 

Pataljoonankomentaja  Kalmin  johtamismenetelmät  noudattivat  klassisen  sotaopin  parhaita 

perinteitä.    Toiminnassaan  hän  hyödynsi:  Tiedustelua,  saarrostusta,  yllätystä  ja  harhautusta.    Hän 

ryhtyi  ympärivuorokautiseen vihollisen häirintään  lähettämällä pieniä nopeasti  liikkuvia muutaman 

miehen ryhmiä punaisten kimppuun kaikilta mahdollisilta suunnilta. (Tässä hän hyödynsi pataljoonan 

ratsuosastoa,  jota  johti  luutnantti  Varmavuori).    Tavoitteena  oli  saada  vihollinen  pelkäämään  ja 

vetäytymään ilman taistelua.480 

                                                            
478 Viita 2000: 51‐52 
479 Heinämäki 2007, 36‐37 sekä Kalm 1919, 34‐36 
480 Internet: Veikko Huuska: Kourallinen kunniaa – luutnantti Erkki Varmavuori 

Kuva 27. 
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Maastolöytö	

 
Kuva 28. Venäläisen Mosin‐Nagant 91/30 kiväärin nk. “rotanhäntä” –pistin. Maastolöytö Vehkajärveltä.

491
 

                                                            
491 Luovutettu Pekka Kauppiselle “Kirkkoharju kävelyllä” 6.6.2015. 
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Liite	2:	Alkuvuoden	1918	kalenteri	
 

Tammikuu 1918 
vk  Ma  Ti  Ke  To   Pe  La  Su 

1     1  2  3  4  5  6 

2  7  8  9  10  11  12  13 

3  14  15  16  17  18  19  20 

4  21  22  23  24  25  26 
27 

Tammisunnuntai 
Sota alkaa

5  28  29  30  31          

 

Helmikuu 1918 
vk  Ma  Ti  Ke  To   Pe  La  Su 

5              1  2  3 

6  4  5  6  7  8  9  10 
Laskiaissunnuntai

7  11  12 
Laskiaistiistai 

13  14  15  16  17 

8  18  19  20  21  22  23  24 

9  25 
26 

Vehkajärven I 
taistelu 

27  28          

 

Maaliskuu 1918 
vk  Ma  Ti  Ke  To   Pe  La  Su 

9              1  2  3 

10  4  5  6  7  8 
9 

Vehkajärven 
kahakka 

10 
Vehkajärven puhdistus 

Sappeen taistelu 
Rajalan torpan taistelu

11  11  12  13  14  15  16 

17 
Vehkajärven II taistelu 
Vetterkullan taistelu  
Järvenpään taistelu

12 
18 

Pohjan I 
taistelu 

19 
20 

Kuhmalahden 
taistelu 

21 
Vehkapuntarin 

taistelu 
Kuhmalahden 
kirkonkylän 
valtaus 

Tervaniemen 
taistelu 
Pohjan II 
taistelu

22  23 
Marianpäivä 

24 
Palmusunnuntai 

13  25  26  27  28  29 
Pitkäperjantai

30  31 
Pääsiäispäivä
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Huhtikuu 1918 
vk  Ma  Ti  Ke  To   Pe  La  Su 

14 
1 

2. pääsiäis‐
päivä 

2  3  4  5  6  7 

15  8  9  10  11  12  13  14 

16  15  16  17  18  19  20  21 

17  22  23  24  25  26  27  28 

18  29  30                

 

Toukokuu 1918 
vk  Ma  Ti  Ke  To   Pe  La  Su 

18        1  2  3  4  5 

19  6  7  8  9 
Helatorstai

10  11  12 

20  13  14  15 
Sota päättyy

16  17  18  19 
Helluntai

21  20  21  22  23  24  25  26 

22  27  28  29  30  31       

 

Liite 3:  Suomen sotasurmat 1914‐1922 –tietokanta    Julkaisuvapaa 

Liite 4:  Kartat 

o Kalmbergin kartasto 1855 

o Kartta Sahalahden ja Kuhmalahden kunnista Pirkkalan ja Jämsän kihlakunnissa 

Hämeen läänissä, 1899 (nk. Uusi pitäjänkartta) 

o Sahalahti Kuhmalahti (vanha kartta, ajankohdasta ei tietoa) 

o Suomen karttakirja, 1920 

o Suomen taloudellinen kartta, lehti 60 Kuhmoinen 1939 

o Peruskartta 2141 12, Kuhmalahti, 1957 

o Peruskartta 2141 12, Kuhmalahti, 1977 

o Peruskartta 2144 04, Kylämä, 1965 

o Peruskartta 2143 02, Kyynärö, 1965 

o Peruskartta 2143 02, Kyynärö, 1985 

o Peruskartta 2141 11, Rautajärvi, 1956 

o Peruskartta 2141 11, Rautajärvi, 1977 

o Peruskartta 2141 09, Uiherla, 1954 

o Peruskartta 2141 09, Uiherla, 1977 

o Peruskartta 2143 03, Vehkajärvi, 1965 

o Peruskartta 2143 03, Vehkajärvi, 1985 

o Peruskartta 2143 06, Lummenne, 1965 

o Peruskartta 2143 09, Kuhmoinen, 1965 
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