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Tutkimuksessa tarkastellaan rintamapitäjäksi Suomen sisällissodassa vuonna 1918 muodostuneen 
Ruoveden  asukkaiden  kohtaloita  ja  kokemuksia  veriseen  sisällissotaan  kulminoituneissa 
tapahtumissa.  Tarkastelu  tapahtuu  osana  laajempaa  suomalaista  kontekstia.  Tutkimuksessa 
hyödynnetään uusinta Suomen sisällissotaa käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. Ruoveden paikallisia 
tapahtumia käsitellään laajan arkistomateriaalin ja runsaan muistitiedon avulla. 

Teoreettisesti  tutkimus  lähtee  uudesta  sosiaalihistoriallisesta  näkökulmasta,  jossa  huomiota 
kiinnitetään  massojen  lisäksi  myös  yksilöihin.  Ensin  on  selvitettävä  tarkasti  ihmisten 
toimintaympäristö,  jotta voidaan käsittää,  miten tietynlainen ajattelu ja  toiminta oli  mahdollista. 
Tietynlaisista  yleisistä  ympäristötekijöistä  ei  seuraa  kuitenkaan,  että  ihmiset  olisivat  toimineet 
samalla  tavalla.  Yhtä suurta  paikallistakaan kokemusta sisällissodasta  ei  ole  olemassakaan,  sillä 
kaikki ruoveteläiset eivät aseeseen tarttuneet ja ne jotka sotaan lähtivät, eivät ajatelleet aina samalla 
tavalla. Joukkojen johto saattoi mieltää tilanteen hyvin eri tavalla, esimerkiksi ideologisemmin, kuin 
tavallinen  rivimies.  Tutkimuksessani  pyrinkin  erittelemään  ruoveteläisten  erilaisia  näkökulmia 
sisällissotaan.

Yhteisiä  piirteitä  voidaan toki  löytää.  Ruovedellä  oli  vaalikannatuksella  mitattuna yksi  Suomen 
vahvimmista  työväenliikkeistä,  mikä  vaikutti  tietysti  selkeästi  sisällissodan  kokemiseen 
paikkakunnalla.  Keskimääräinen  punakaartilainen  oli  sitoutunut  työväenliikkeen  tavoitteisiin  ja 
ennen  kaikkea  kuului  työväenyhteisöön.  Siinä  ympäristössä  saattoi  tempautua  mukaan  sotaan, 
vaikka  ei  aseellista  toimintaa  olisi  parhaana  ratkaisuna  nähnytkään.  Siksi  ruoveteläisten 
punakaartilaisten määrä kohosi myös suhteellisen suureksi.

Valkoisten vapaaehtoisten motiivina oli kapinan kukistaminen kenties myös seikkailun halu. Täytyy 
myös muistaa,  että  sodan puhjetessa alueet  miehitettiin  jommankumman armeijan  toimesta.  Oli 
joko  valittava  aseellinen  toiminta  tai  jääminen  ”vihollisen”  armeijan  armoille  –  yhteisö  oli 
Ruovedelläkin selvästi sosiaalisesti ja poliittisesti jakautunut jo ennen sisällissotaa. Lisäksi vuoden 
1917  poliittiset  kiistakysymykset  elintarviketilanteesta  ja  maatalouden  työajasta  työttömyyteen 
olivat kuumentaneet myös paikallisia suhteita.    

Rintamapitäjäasema tiesi siis siviilien jäämistä sodan häikäilemättömän logiikan alle. Tämä tarkoitti 



rintaman läheisyydessä joko evakkoon lähtöä tai kuolemanvaaralle altistumista. Muutoinkin se tiesi 
”ideologisesti  väärää  aatetta  kannattaneille”  tarkastuksia,  takavarikointeja  ja  vangitsemisia. 
Äärimmäinen muoto armeijoiden vallankäytöstä  vallatulle  alueella  olivat  punainen ja  valkoinen 
terrori.  Ruovedellä  punaisen  terrorin  määrä  nousi  suureksi,  vaikka  oletettavasti  enemmistön 
murhista suorittivatkin vieraspaikkakuntalaiset.

Ruoveden tapaustutkimus tukee joka tapauksessa Marko Tikan väitöskirjan päätelmää siitä,  että 
terrori  ei  ollut  vain  subjektiivista  väkivaltaa  vaan  monet  murhat  olivat  osa  armeijoiden 
häikäilemätöntä sodankäyntiä. Suurin osa punaisista terroriteoista oli todennäköisesti jollain lailla 
punakaartin johdon hyväksymiä. Kuolemantuomioita langettivat erityisesti Väärinmajan Hyyrylän 
ja Muroleen esikunnat. Punaisen terrorin määrä kohosi pitäjässä suureksi. Ruoveden rajojen sisällä 
tehtiin  14  murhaa  ja  lisäksi  kolme  kuljetettiin  Ruovedeltä  muualle.  Esikuntien  rooli  oli 
todennäköisesti myös keskeinen rintamasotavaiheessa neljään murhaan johtaneen valkoisen terrorin 
osalta, työmies Kalle Rajalan tapausta lukuun ottamatta. 

Valkoisten etenemisen alettua rintama murtui Ruovedellä maaliskuun 19. päivään mennessä ja myös 
paikalliset punakaartilaiset pakenivat nopeasti Tampereelle. Oman pitäjän suojeluskuntalaiset eivät 
ehtineet  heitä  nähdä  ja  päätyivät  lopulta  Näsijärven  länsipuolelle,  josta  käsin  osallistuivat 
Tampereen  taisteluun.  Tuhoisaksi  Ruoveden  valkoisten  vapaaehtoisten  kannalta  muodostui 
Epilänharjun  taistelu  26.  maaliskuuta,  jolloin  sai  surmansa  yhdeksän  miestä.  Suuri  joukko 
Ruoveden  punakaartilaisia  osallistui  Tammelan  kaupunginosan  puolustamiseen,  esimerkiksi 
Tammelan kansakoulussa  majaili  kymmeniä  ruoveteläisiä.  Tammelan menetyksen yhteydessä  3. 
huhtikuuta joutui myös lukuisia pitäjän punaisia vangiksi ja heidät siirrettiin lopulta härkävaunuissa 
Raahen vankileirille.

Siirto  oli  kohtalokas,  sillä  vaikka  suurempi  osa  ruoveteläisiä  jäi  toki  Kalevankankaan  leirille, 
nimenomaan  Raaheen  ja  sieltä  kesäkuussa  Tammisaareen  vietyjen  vankien  kuolinprosentti 
muodostui  hirvittävän  suureksi.  Suurin  osa  Ruoveden  sisällissodassa  kuolleista,  noin  kaksi 
kolmasosaa,  kuoli  nimenomaan  vankileireillä.  Valkoiset  teloitukset  jäivät  nimittäin  esimerkiksi 
naapurikunta Kuruun verrattuna maltillisempiin mittoihin. Arvailtavaksi jää, mikä merkitys oli sillä, 
että niin merkittävä osa vangeista siirrettiin Raaheen. Joka tapauksessa Ruoveden valkoisen terrorin 
määrä on hyvin lähellä punaisen terrorin lukuja, mikä on valtakunnallisesti poikkeuksellista.   

Valtiorikosoikeuden  lausunnoissa  suojeluskunta  noudatti  valtakunnallista  linjaa,  jonka  mukaan 
kapinaan aktiivisesti osallistuneet piti tuomita ankarasti. Suoria kuolemantuomioita ei kuitenkaan 
hirveästi  esitetty.  Toisaalta  sodan aikana  ainakin  osa  Ruoveden suojeluskunnan johtohenkilöistä 
olisi ollut valmis useampiinkin terroritekoihin. Epäilemättä myös valkoisella puolella toiset olivat 
valmiita radikaalimpiin toimiin kuin toiset.  

Sodan jälkeinen aika oli tietysti raskasta ja erittäin ikävää varsinkin perheille, joissa oli menetetty 
jokin perheenjäsenistä.  Niitä  perheitä  Ruovedellä  oli  paljon,  sillä  sotaorvoksi eli  isättömäksi  jäi 
valtakunnallisesti huomattava määrä lapsia. ”Valkoinen ja punainen” eivät tietenkään voineet surra 
yhdessä  vaan  jo  ennen  sotaa  olemassa  ollut  jako  jyrkkeni  hetkeksi  entisestään  ja  sisälsi 
molemminpuolista vihaa. Vähitellen kuitenkin pystyttiin sopimaan. Se tehtiin monesti unohtamalla 
ikävät  muistot.  Historiantutkimus  tuo  nyt  ne  pinnalle  aikana,  jolloin  sisällissodan  kokenutta 
sukupolvea ei enää ole.  
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1. Johdanto

1.1. Tutkimuskysymys ja tutkimustehtävän perustelu

Ruovettä  sisällissota  kosketti  poikkeuksellisen  paljon.  Kuolihan  sodan  seurauksena  väkilukuun 

suhteutettuna  enemmän  ruoveteläisiä  kuin  esimerkiksi  tamperelaisia,  vaikka  Tampere  toimi 

tunnetusti  sisällissodan  ratkaisutaistelun  näyttämönä.  Pyrin  ennen  kaikkea  tekemään 

perustutkimuksen ruoveteläisten toiminnasta ja kohtaloista sisällissodassa. Tutkimus on paikallisesti 

tarkkaan  rajattu,  mutta  sisällissota  ja  sen  ympärille  kietoutuneet  tapahtumat  muodostavat 

suhteellisen laajan kokonaisuuden. Käsittelen nimittäin ruoveteläisen paikallisyhteisön vaiheita aina 

Venäjän maaliskuun vallankumouksesta sisällissodan jälkeisiin vuosiin. Taustan ja sodan seuraukset 

huomioimalla  pystyy  paremmin  hahmottamaan  sen  koko  prosessin,  josta  ruoveteläisten 

sisällissotakokemus  muodostui.  Sotaa  ei  voi  ymmärtää  ymmärtämättä  sitä  edeltäneen  ajan 

tapahtumia  ja  sodan  jälkeisen  ajan  ilmapiiriä  ei  voi  tietenkään  käsittää  ilman  sisällissodan 

tapahtumia.1

Tutkimuskysymykseni  on,  millä  eri  tavoin  Suomen  vuoden  1918  sisällissota  kosketti 

pohjoishämäläistä maaseutupitäjää Ruovettä ja ennen kaikkea sen asukkaita? Toisaalta,  millaisia 

erilaisia  kohtaloita  ja  kokemuksia  ruoveteläisillä  oli  sisällissodan  pyörteissä?  Tämä  edellyttää 

tietysti  tapahtumien  tarkkaa  selvittämistä  ja  niiden  kontekstointia  laajempaan  sisällissodan 

viitekehykseen,  minkä  pohjalta  vasta  pystyy  ymmärtämään,  millaisia  ja  miksi  ruoveteläisten 

kohtalot  olivat  sellaisia  kuin  olivat.  Heti  on  selvää,  että  yhtä  suurta  paikallistakaan kokemusta 

sisällissodasta  ei  ole  tietysti  olemassa.  Jotta  paikallisyhteisön  sisällissotakohtaloiden 

monimuotoisuuteen pääsisi käsiksi, on eriteltävä eri ryhmiä ja tutkittava toisaalta näiden keskinäisiä 

suhteita. Selvin jako on tietysti punaisen ja valkoisen osapuolen välillä, mutta näitäkään ei ehkä 

kannata nähdä liian kahlitsevina monoliitteinä. Valkoiseen tai punaiseen puoleen lukeutuvat voidaan 

ensiksikin  jakaa  sotaa  aktiivisesti  käyviin  sotilaisiin  ja  toisaalta  siviiliväestöön.  Toisaalta  myös 

esimerkiksi punakaartilaisilla oli  hyvin erilaisia motiiveja toiminnalleen.  Osa ihmisistä oli  myös 

1  Vaikka sodan aluna pidetään 27. tammikuuta ja loppuna 16. toukokuuta, on perusteita pidemmällekin aikavälille. 
Käytännössä aikarajauksen molemmin puolin tapahtui asioita, joita voi pitää merkkinä muusta kuin rauhan ajasta. 
Esimerkkinä mainittakoon valtakunnalliset väkivaltaisuudet ja punakaartien aktivoituminen marraskuun yleislakon 
aikaan 1917. Sodan jälkeinen tuomitsemisprosessi vankileireineenkin oli myös oleellinen osa sisällissodan 
tapahtumia, vaikka  rintamataistelut päättyivätkin. Tästä kts. Tikka 2006, 9-11; Roselius 2006a, 12.
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aidosti  puolueettomia tai  ainakin yrittivät  olla  sitä,  vaikka sodan osapuolet  saattoivat  kohdistaa 

toimiaan heihinkin. Rintamapitäjässä tapahtumiin oli helppo ajautua mukaan.2  

Ruovesi  oli  siis  rintamapitäjä,  jonka  pohjoisosissa  ja  kirkonkylässä  valtaa  pitivät  valkoiset. 

Eteläisimmissä  kylissä  Muroleessa  ja  Kekkosella  hallitsi  punakaarti.  Kun  tutkitaan  Ruoveden 

paikallisyhteisön sisällissotakokemusta,  tämä ei ole kuitenkaan ainoa huomioitava seikka.  Pitäjä 

kuului  hämäläiseen  tapaan  mielipideilmastoltaan  punaiseen  Suomeen,  minkä  vuoksi 

punakaartilaisten  määrä  oli  huomattavasti  suurempi  kuin  valkoisten  vapaaehtoisten.  Vaikkapa 

eteläpohjalaisen ja pohjoishämäläisen sisällissotakokemuksen eroa ei siis selitä pelkkä sotilaallinen 

rintamalinja  vaan  myös  paikallisyhteisön  rakenteellinen  ja  aatteellinen  eroavaisuus.3 

”Ruoveteläisten  sisällissotaa”  tutkittaessa  painottuu  siis  punakaartilaisten  näkökulma.  Tämä  on 

tiedostettava  niin,  ettei  ruoveteläisen  paikallisyhteisön  tutkimuksesta  voi  tietenkään  vetää 

automaattisesti  koko  maata  koskevia  johtopäätöksiä.  Toisaalta  on  selvää,  että  sisällissodan 

kokemusmaailmassa on ollut ihmisille yhteistä aivan osapuolesta riippumatta. Se tulee ilmi myös 

esimerkiksi ruoveteläisten punaisten ja valkoisten muisteluissa.     

Tutkimus  jakaantuu  ajallisesti  kolmeen osaan.  Ensimmäisessä  syvennytään  aseellisen  konfliktin 

syntyyn,  toisessa  konfliktin  tapahtumiin  ja  lopulta  päästään  siihen,  mitä  tapahtui  Tampereen 

taistelun jälkeen ja minkälaisen jäljen tapahtumat jättivät. Näihin teemoihin kuuluu tietysti monta 

osakysymystä. Ensinnäkin, millainen ruoveteläinen maalaisyhteisö oli ennen sisällissotaa? Miten 

vuoden  1917  tapahtumat  etenivät  Ruovedellä  ja  miten  ne  ilmensivät  paikallisten  suhteiden 

kehitystä?  Millainen  asia  aseellisen  konfliktin  aloittaminen  oli  paikallisyhteisössä?  Ruovedellä 

solmittiin 31. tammikuuta 1918 vielä puolueettomuussopimus. Mistä se kertoo ja millaisia motiiveja 

sen solmimiseen oli?

Itse Ruoveden sotatapahtumat käydään myös läpi, mutta pääpaino on siinä, miten ne ruoveteläisiä 

ihmisiä koskettivat. Siten käsittelen sitä, missä ruoveteläiset sotivat. Faktahan toisaalta on, etteivät 

paikkakunnan  valkoiset  ja  punaiset  juurikaan  joutuneet  taistelukosketuksiin  keskenään. 

Keskinäisten  suhteiden  osalta  keskeistä  ovatkin  armeijoiden  siviiliväestöön  kohdistamat 

toimenpiteet kuten vangitsemiset, viljan takavarikoinnit ja terrorin osalta jopa murhat. Tässä kohtaa 

2  Hevosmiehiä otettiin kummankin osapuolen toimesta jopa pakolla. Punakaartiin esiintyi selvää painostusta. 
Muroleessa kaarti otti jopa Santalan talon 10-vuotiaan pojan kuskaamaan lastia Kuruun. Hoppu 2005, 100. 
Valkoisten asevelvollisuuskutsunnat Tampereen taistelun aikaan ovat vielä asia erikseen.

3 Täysin merkityksetön työväenliike ei toki stereotypian mukaisesti ollut Etelä-Pohjanmaallakaan vaikka toki 
selkeästi heikompi. Esimerkiksi Teuvalla ja Kurikassa pidätettiin kummassakin yli 70 työväenliikkeen kannattajaa, 
jotka kieltäytyivät osallistumasta valkoisten asevelvollisuuskutsuntoihin. Viljanmaa 2002, 39-40.  



3

täytyy kuitenkin muistaa, että rintamapitäjässä sotivat valkoisten puolella oikeastaan täysin muut 

kuin ruoveteläiset4 ja punaisten joukoista runsaslukuisen paikkakuntalaiset kaartin lisäksi suuri osa 

oli  etelästä  tulleita.  Siten  on  tietysti  kyseenalaista,  miten  mitkäkin  sodan  aikaiset  tapahtumat 

ilmentävät  nimenomaan  jotain  ruoveteläisen  paikallisyhteisön  erityispiirrettä.  Tämä  tulee  ilmi 

terroritekojen käsittelyssä – kaikki teot eivät suinkaan olleet paikkakuntalaisten tekemiä. Toisaalta 

keskeistä on erotella, missä määrin kyse oli ruoveteläisten keskinäisistä henkilökohtaisista asioista 

ja missä määrin puhtaasti armeijoiden häikäilemättömästä ja julmasta sodankäynnistä vai kenties 

kummastakin.  Sodan  jälkeinen  tuomitsemisprosessi  avaa  myös  samankaltaisia 

kysymyksenasetteluja.  Missä  määrin  Ruoveden  suojeluskunnan  lausuntoihin  vaikutti 

valtakunnallinen tuomitsemiskäytäntö, missä määrin taas kyse oli paikallisista suhteista - ja tietysti 

ilmentyvätkö  nämä  paikalliset  suhteet  jotain  yleistä  valkoisten  suhtautumisesta  punaisiin 

vankeihin.5

1.2. Tutkimuksen teoreettinen ja metodologinen pohja

Työ  etenee  varsin  kronologisesti,  mikä  perustuu  tutkimuksen  tapahtumahistoriallisuuteen. 

Lähestymistapani  on sosiaalihistoriallinen,  mutta  nimenomaan siinä  merkityksessä kuin  Markku 

Hyrkkänen  on  sen  teoksessaan  Aatehistorian  mieli määritellyt.  Tässä  Hyrkkäsen  teoksen 

mukaisessa määritelmässä vanhat rajat aate- ja sosiaalihistorian välillä ovat enää häilyviä. Yksistään 

olosuhteiden ja ympäristön käsittäminen ei riitä rakentamaan ihmisten käsityksiä niistä. Perinteinen 

sosiaalihistoria  suuntasi  mielenkiintonsa  massoihin  ja  niiden  elämään.  Uuden  lähestymistavan 

mukaan  massatkin  koostuvat  kuitenkin  ajattelevista  ja  toimivista  ihmisistä.  Rakenteiden  ja 

prosessihistoriallisen  erittelyn  avulla  voidaan  ymmärtää,  miten  tietyt  käsitykset  ja  kokemukset 

saattoivat olla mahdollisia. Hyrkkänen painottaakin, että on tiedettävä jotain olosuhteista, jotta voisi 

ylipäänsä ymmärtää niiden erilaista käsittämistä. Se ei kuitenkaan riitä, sillä struktuurit ja rakenteet 

eivät ole vain kokemusten summia.6 

Sisällissotatutkimuksesta  Hyrkkänen  ottaa  esimerkiksi  Pertti  Haapalan  sodan  taustaa  tutkineen 

teoksen Kun yhteiskunta hajosi. Suomi 1914–1920, jossa pyrittiin yhdistämään rakenteet ja prosessit 

4  Mahdollisesti ehkä joku Pitkälän rintamalle jäänyt yksittäinen ruoveteläinen punainen olisi saattanut osallistua 13. 
helmikuuta käytyyn Paarlammin taisteluun, johon joitain Ruoveden valkoisia vapaaehtoisia osallistui. Sekin on 
kuitenkin epävarmaa.

5  Esimerkiksi kysymys poliittisen aktiivisuuden eli toiminnan työväenliikkeessä vaikutuksesta tuomitsemiseen.
6  Hyrkkänen 2002, 29–30, 35.
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sekä käsitykset ja  kokemukset.  Haapala tutki  esimerkiksi  elintarvikepulaa ja työttömyyttä,  jotka 

aiheuttivat vuonna 1917 poliittista levottomuutta. Ne eivät tehneet sitä kuitenkaan väistämättä vaan 

ongelmat  täytyi  käsittää  ihmisten  mielissä  epäoikeudenmukaisuudeksi.  Kriisi  ei  myöskään 

kärjistynyt väistämättä vaan se muuttui sellaiseksi, koska ihmiset alkoivat käsittää sen sellaiseksi. 

Tietenkin rakenteelliset tekijät auttavat ymmärtämään, miten tällainen käsittäminen oli mahdollista.7 

Paikallishistoriallisessa sisällissotatutkimuksessa on luonnollisesti oleellista tarkastella ikään kuin 

mikrotasolla,  miten poliittisista  erimielisyyksistä  saattoi  tulla sellaisia,  että  niin moni oli  valmis 

taistelemaan  ase  kädessä  oman  maan  kansalaisia  vastaan.   Oli  tietysti  ympäristötekijöitä,  jotka 

tekevät sotaan lähtemisen käsitettävämmäksi,  mutta yhtä kaikki sotaan lähteneiden ihmisten piti 

lopulta  ajatella,  että  aseeseen  tarttuminen  oli  parempi  vaihtoehto  kuin  siitä  pidättäytyminen. 

Huomioon on kuitenkin otettava, ettei tällainen ajattelu ollut välttämättä aina kovin tiedostettua. 

Ilman muuta kyse oli  toki myös yhteisistä ajattelutavoista,  jotka eivät olleet  vain eri  yksilöiden 

omia. Esimerkiksi on selvää, että työväenyhteisössä mukana olleet olivat omaksuneet enemmän tai 

vähemmän  yhteisen  ajattelutavan  yhteiskunnallisiin  kysymyksiin  –  sama  tietysti  pätee  myös 

talollisiin  ja  porvaripuolueita  kannattaneisiin.  On  myös  ymmärrettävä  se,  että  suomalainen 

yhteiskunta 1900-luvun alussa oli erilainen kuin 2000-luvun Suomi, mikä näkyi varmaankin yksilön 

ja yhteisön suhteessa. 

Sama  sosiaali-  ja  aatehistorian  yhdistyvä  lähestymistapa  soveltuu  myös  itse  sisällissodan 

ruoveteläiskokemuksen käsittämiseen. On ensinnäkin tutkittava,  millaisiin tilanteisiin eri  ihmiset 

joutuivat. Sodan kokemisessa oli paljon samaa, mutta saattoi olla eri ihmisille myös huomattavan 

erilainen  kokemus.  Punakaartin  johto  teki  kenties  vallankumousta  ja  oli  valmis  käyttämään 

häikäilemättömiä  otteitakin  sen  eteen.  Rivisotilas  saattoi  puolustaa  työväenliikkeen  tavoitteita, 

mutta ei välttämättä ajatellut niin ideologisesti kuin kaartin johto.8 Siksi esimerkiksi terrori saattoi 

tuntua käsittämättömältä eikä siihen rivimies välttämättä ollut valmis. Sama pätee tietysti valkoisiin. 

Sotilasjohto  tiedosti,  että  sota  vaati  kovia  toimia,  mutta  vaikkapa  ruoveteläinen  vapaaehtoinen 

rivimies ei välttämättä olisi kaikkea hyväksynyt.9 

Olosuhteet  sekä  yksilöiden  kohtalot  ja  kokemukset  pystyy  yhdistämään,  kun  kuvaa  tarkasti 

toimintaympäristön,  mutta  käsittelee  sitä  mahdollisimman  monen  ihmisen  näkökulmasta. 

7  Sama, 33–34.
8  Järjestelmällinen terrori edellytti vahvaa ideologista ajattelua. Tikka 2004, 74.
9  Eero Salonen muistelee, että jälkiselvittelyissä punaisia ammuttiin paljolti puheiden perusteella, mutta ”ei niitä niin 

olis saanu mennä ampumaan”. Tietysti muistitieto voi vääristää sen aikaista mielialaa. Kper Y03045 Salonen Eero.
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Esimerkiksi  Ruoveden  rintamataistelujen  osalta  ainut  näkökulma  ei  ole  rintamalla  taistelleiden 

sotilaiden vaan tapahtumat ovat elävästi kokenut myös siviiliväestö. Toiset asuivat lähellä rintamaa 

ja jäivät kotiinsa. Toiset pakenivat. Kolmannet eivät sinällään olleet aivan taistelujen läheisyydessä, 

mutta elivät kuitenkin punaisen tai valkoisen miehitysvallan alla. 

 

1.3. Alkuperäisaineiston problematiikka ja tulkinta

Tutkimuksessa käytetty alkuperäisaineisto on varsinkin pro gradu – työhön melko laaja. Suurimman 

lähderyhmän  muodostavat  valtiorikosoikeuden  ja  valtiorikosylioikeuden  aktit  eli 

kuulustelupöytäkirjat, jotka tehtiin valtiorikosoikeudessa tuomituista punakaartilaisista. Tampereen 

taistelun  jälkeen  valkoisten  haltuun  jäi  noin  11 000  kapinallista,  joten  kuulustelujärjestelmä  oli 

standardisoitava. Ensin toimintansa aloittivat kenttäoikeudet, joiden pöytäkirjat eivät ole Tampereen 

osalta  olleet  tutkimuksen  käytettävissä.  Senaatti  halusi  myöhemmin  tästä  valkoisen  armeijan 

johtamasta  oikeudenkäytöstä  sodan  loputtua  eroon,  joten  eduskunta  antoi  29.5.  lain 

valtiorikosoikeuksista, joissa tulevien kuukausien aikana myös ruoveteläisiä punaisia tuomittiin.10 

Henkilöiden  nimillä  haettavat  paksut  asiakirjaniput  sisältävät  paitsi  yleensä  vankileirillä  tehdyn 

kuulustelupöytäkirjan11,  myös  Ruoveden  suojeluskunnan  lausunnon  ja  mahdollisia 

paikkakuntalaisten vapautusanomuksia tai syytekirjelmiä.  

Niiden käytössä täytyy ottaa huomioon montakin epävarmuutta aiheuttavaa seikkaa. Ensinnäkin ne 

on  tehty  kuulustelutilanteessa,  jossa  kuulusteltavalla  on  ollut  motiivi  yrittää  peitellä  tekojaan. 

Toisaalta  on  mahdollista,  että  kuulustelija  on  tarkoitushakuisesti  kaivanut  esiin  myös  sellaisia 

tekoja,  joihin  punakaartilainen  ei  ole  todistettavasti  syyllistynyt.  Kun  kuulustelulomakkeessa 

kysyttiin,  onko  henkilö  liittynyt  kaartiin  vapaaehtoisesti,  ei  näistä  vastauksista  ole  oikeastaan 

mielekästä  tehdä  mitään  johtopäätöksiä.  Viljo  Rasila  toteaa,  että  suuri  osa  vapaaehtoisestikin 

punakaartiin  liittyneistä  on  kuulustelutilanteessa  pienemmän  rangaistuksen  toivossa  väittänyt 

joutuneensa mukaan pakosta.  Myöskään jonkin terroriteon selvittämiseksi  ei  riitä,  että  se  lukee 

yhdessä VRO:n tai VRYO:n aktissa.12 Sen sijaan laajemman otannan perusteella voidaan jo jotain 

10  Tikka 2006, 167; Paavolainen 1971, 153–154, 95.
11  Ruovedellä vangittuja kuulusteltiin yleensä toki jo kotipitäjässä, suurin osa vangittiin toki Tampereen taistelun 

aikana tai jälkeen Tampereella.
12  Rasila 1968, 57; Esimerkiksi Aleksander Aminoffin murhaajaksi väitetään jossain venäläisiä, vaikka myöhemmin 

paljastui, että murhaaja oli pispalalainen punakaartilainen.
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päätelläkin.13

Paljon varmemmalla pohjalla ollaan tietysti virallisluonteisemmissa merkinnöissä, esimerkiksi siinä 

milloin ja missä kyseinen henkilö on vangittu. Se on merkattu jokaiseen kuulustelupöytäkirjaan. 

Joidenkin  päivien  heitot  ovat  toki  mahdollisia.  Suojeluskunnan  lausunto  ja  paikkakuntalaisten 

antamat puoltavat tai kielteiset todistukset ovat myös kiistattomia todisteita siitä, miten vangittuihin 

kaartilaisiin  on  suhtauduttu.  Samalla  ne  antavat  arvokasta  tietoa  ruoveteläisten  keskinäisistä 

suhteista  –  vaikka  täytyy  muistaa,  että  tuomitsemisprosessiin  vaikutti  koko  ajan  myös 

valtakunnallinen käytäntö.14

Jotta olen voinut päästä käsiksi valtiorikosoikeuden akteihin, on täytynyt selvittää siellä tuomittujen 

ruoveteläisten  nimet.  Ne  olen  kerännyt  Ruoveden  kirkkoherranviraston  arkiston  rikoskirjasta 

vuodelta  1918.  Toki  saattaa  olla,  että  sinne  ei  ole  aivan  kaikkia  merkattu,  mutta  tutkimukseni 

kannalta  otos  antaa  jo  tarpeeksi  laajan  kuvan  ruoveteläisten  tuomitsemisprosessista.15 Kirkon 

arkistosta  olen  myös  haravoinut  läpi  rippikirjat  aina  1950-luvulle  asti  selvittäessäni  tarkempaa 

ruoveteläisten kuolleiden määrää.16 Suomen sotasurmaprojekti pääsi jo hyvin lähelle oikeaa lukua. 

Kuitenkin esimerkiksi Tauno Tukkisen17 ja Tuomas Hopun tutkimusten myötä on käynyt selväksi, 

että tietokannassa on myös selviä puutteita. Niitä pystytään paikkaamaan paikallisen tutkimuksen 

avulla,  jossa  keskeistä  on  nimenomaan  rippikirjojen  läpikäyminen.  Kyse  on  punaisen  puolen 

kuolleista, koska valkoiset selvittivät omat vainajansa hyvin tarkasti heti sodan jälkeen.  

Valtiorikosoikeuksien  syyttäjistön  arkistoon  on  kertynyt  materiaalia,  jota  syyttäjät  hyödynsivät 

vankeja syyttäessään. Siten siellä on paikallisia punakaarteja koskevaa materiaalia. Ruoveden osalta 

on säilynyt esimerkiksi kaartin päiväämätön jäsenluettelo, jossa miehet on jaoteltu komppanioittain. 

Vapaussodan arkistossa on myös vastaavan tyyppistä aineistoa. Ruoveden valkoisten vapaaehtoisten 

toimista sisällissodassa on säilynyt Eetu Pöytäniemen sotien välisenä aikana kirjoittama Ruoveden 

suojeluskunnan  historiikki,  jossa  ruoveteläisten  suojeluskuntalaisten  vaiheita  kuvataan  taistelu 

13  Esimerkkinä kauppias Artturi Valtasaaren murha jonka punakaartin ylipäällikön Emil Kosken väitetään monessa 
aktissa suorittaneen. Tätä tukee myös muistitieto. Myös Mirja Turunen käytti akteja päälähteenään Kouvolan 
punaista terroria selvittäessään. Turunen 2008, 328.

14  Vaikka sota oli periaatteessa ohi, oli olemassa yleinen paine esimerkiksi olojen normalisoimiseen ja mahdollisen 
vastarinnan tukahduttamiseen. Tikka 2004, 148. Tämän voi olettaa näkyneen varsinkin Ruoveden suojeluskunnan 5. 
toukokuuta antamissa lausunnoissa.

15 Yhteensä löysin rikoskirjasta 252 valtiorikosoikeudessa tuomittua. Luku on todellisuudessa hiukan korkeampi.
16 Rippikirjojen ja sotasurmaprojektin tietojen avulla on Ruoveden osalta löydetty liitteessä 1 kuvatut puutteet. Osasta 

selvitettyjä tapauksia kiitos kuuluu Tuomas Hopulle ja varsinkin Tauno Tukkiselle.
17 Monet sotasurmaprojektilta huomiotta jääneet/epätarkkoja tietoja sisältävät ovat kaatuneita. Kts. esim. Tukkinen 

2010. Kts. myös Suomen Kuvalehti 12/2006 ja Tukkisen sotasurmaprojektille epätarkoista tiedoista esittämä 
kritiikki.
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taistelulta. Pitäjittäin kerätyt nimismies- ja papiston kertomukset kuvaavat sotaa ja sitä edeltäneitä 

tapahtumia taas lähinnä valkoisen siviiliväestön näkökulmasta. 

Hämeenlinnan  maakunta-arkistossa  olen  käynyt  läpi  Ruoveden  käräjäkunnan  varsinaisasioiden 

pöytäkirjoja sisällissodan jälkeisiltä vuosilta. Ne ovat olleet avuksi lähinnä paria punaisen terrorin 

tapausta  selvittäessäni.  Hämeenlinnasta  löytyy  myös  nimismiehen  arkisto,  jonne  on  kertynyt 

Ruoveden silloisen nimismiehen J.F. Seikun hallussa ollutta materiaalia kuten lähetettyjä kirjeitä ja 

luetteloita vankipassia näyttämään joutuneista tuomituista punakaartilaisista.   

Asiakirjamateriaalin ohella hyödynnän tutkimuksessani muistitietoa, jota ruoveteläisten osalta on 

säilynyt  suhteellisen  paljon.  Käyttämäni  aineisto  sisältää  etupäässä  omakohtaisia 

silminnäkijäkokemuksia vuoden 1918 tapahtumista. Se on sinällään jo erittäin arvokasta ihmisten 

kokemusten tavoittamisen kannalta ja antaa itse asiassa moniin faktoihinkin lisävalaistusta. Näin on 

esimerkiksi parin terroriteon kohdalla, joita muistelijat ovat olleet paikanpäällä todistamassa. Siten 

ei  ole välttämättä kysymys Jorma Kalelan esiin tuomasta vastakkainasettelusta,  että muistitietoa 

käyttäessä pitäisi  valita joko totuus tai  ymmärrys vaan muistitietoa voidaan käyttää molemmilla 

tavoilla.18  Myös vankileirien olojen kannalta oleellista on tietysti tutkia sitä, miten ihmiset ovat 

karmeat  olot  kokeneet.  Ihmisten  kokemusten  ja  tunteiden  selvittämisen  voi  siis  myös  nähdä 

itseisarvoisen tärkeänä, aivan samoin kuin tapahtumien objektiivisen kulun selvittämisenkin. Kun 

käyttää  muistitietoa  tässä  kahtalaisessa  roolissa,  on  tietysti  oltava  koko  ajan  tietoinen  siitä, 

kummassa roolissa tietoa kussakin tutkimuksen kohdassa käyttää.  

Mirja  Turunen  toteaa  Kouvolan  terroria  käsittelevässä  väitöskirjassaan,  että  vaikka  sodasta  on 

kerätty runsaasti muistitietoa, näitä kokoelmia on käytetty niukasti tutkimuksessa. Takana on ollut 

ajatus muistitiedon epäluotettavuudesta, joka on perustunut jaotteluun luotettavan ja epäluotettavan 

lähdemateriaalin  välillä.  Kuten  Turunen  kirjoittaa,  tämä  on  kuitenkin  estänyt  näkemästä 

muistitiedon sisältämää informaatiota.19 Muistojen subjektiivisuus tekee niistä tietysti epävarmoja 

tapahtumafaktojen  kannalta,  mutta  ennen  kaikkea  kertomukset  kertovat  siitä,  kuinka  ihmiset 

tapahtumat kokivat. Ihmisten kokemusten kautta päästään käsiksi sodan todellisuuteen siten, kun 

aikalaiset sen kokivat. 

18  Kalela 2006, 83. Kalelakin toisaalta painottaa sitä, että ei pidä jäädä muistitiedon tuottajan itseymmärryksen 
rekonstruktioon vaan on mentävä tuon itseymmärryksen taakse. Tämä on tietysti omankin tutkimuksen tavoitteena. 
Sen lisäksi käytän kuitenkin silminnäkijöiden muistitietoa myös mainittuun tapahtumahistorian selvittämiseen siinä 
määrin kuin se kriittisen arvioinnin perusteella on perusteltua.

19  Turunen 2008, 18.
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Muistitietotutkimuksen uranuurtaja Ulla-Maija Peltonen kirjoittaa, että omakohtaisten kertomusten 

avulla voidaan päästä kaikkein lähimmäksi ihmistä ja hänen ajatuksiaan. Subjektiivisuus on hänen 

mukaansa  muisteluaineistojen  erityispiirre,  joka  tekee  niistä  nimenomaan  arvokkaita  ja 

hedelmällisiä.20 Muistitieto  on  erityisen  tärkeää  juuri  tutkimukseni  sosiaali-  ja  aatehistorian 

yhdistävän  lähestymistavan  kannalta,  koska  nimenomaan  sitä  kautta  voidaan  päästä  käsiksi 

yksilöiden kokemuksiin, jotka eivät suoraan palaudu rakenteisiin, mutta joita rakenteet ja vaikkapa 

yleiset tapahtumakulut voivat osaltaan selittää. 21

Yksi asia on kuitenkin pidettävä mielessä. Muistitietoaineisto koottiin vasta monta vuosikymmentä 

sodan päättymisen jälkeen. Siten aineistoa lukiessa on myös huomioitava se, että aika on voinut 

muuttaa  suhtautumista  tapahtumiin  ja  sitä  mitä  halutaan  muistaa.  Peltonen  korostaa,  että 

unohtamiselle,  vaikenemiselle  ja  totuuden muuntamiselle  on aina omat syynsä.22 Ruoveteläisten 

muistelijoiden joukossa onkin niitä, jotka haluavat selvästi jopa vielä välttää aihetta. Suuri osa on 

kuitenkin ilmeisen halukaskin puhumaan traumaattisista tapahtumista ja tunteet nousevat monilla 

vielä vanhuuden päivinäkin pintaan. Luonnollisena syynä tähän on varmasti se, että sisällissota on 

ollut  kokemuksena  niin  voimakas,  että  sen  herättämät  tunteet  jäivät  ihmisten  mieliin  koko 

loppuelämäksi.  Sotamuistojen  voi  katsoa  olevan  luonteeltaan  eläviä,  joiden  säilymistä  elävinä 

voivat  selittää  sekä  tapahtumahetken  tunteikkuus  esimerkiksi  kuolemanpelon  muodossa  että 

toistuva kerronta.23

Olen hyödyntänyt  Tampereen yliopiston  Kansanperinteen  arkiston  ja  toisaalta  Työväen arkiston 

työväen  muistitietokokoelman  muistitietoa,  joita  on  säilynyt  ruoveteläisten  osalta  kohtuullisen 

paljon.  Painotus  on  punaisessa  muistitiedossa,  mikä  on  varsin  luonnollista,  kun  ajatellaan 

työväenliikkeen vahvaa asemaa Ruoveden maalaisyhteisössä. Kansanperinteen arkiston aineisto on 

koottu  suurimmalta  osaltaan  vuonna  1971,  jolloin  Jarkko  Lehtolammi  haastatteli  useita 

sotatapahtumat  kokeneita  pitäjäläisiä.  Aineistossa  on  sekä  punaisen  että  valkoisen  puolen 

muistelijoita.  Työväen  arkiston  materiaali  on  1960-luvulta  ja  se  sisältää  taustansa  takia  vain 

punaisen puolen muistelmia. Kokoelman synnyn takana oli luonnollisesti esimerkiksi Väinö Linnan 

Täällä Pohjantähden alla – trilogian ilmestyminen vuonna 1960 ja vaatimus oikeuden tekemisestä 

vuoden 1918 häviäjille.  Työväen muistitietotoimikunnan keräyksen tavoitteena  oli  nyt  selvittää, 

miten mukana eläneet työläiset olivat asiat kokeneet.24         

20  Peltonen 2003, 19.
21 Näin mennään itseymmärryksen taakse, niin kuin Kalela esittää. Kts. viite 18.
22  Sama, 20.
23  Peltonen viittaa tässä Raija-Leena Punamäen teoriaan. Peltonen, 1996, 28.
24  Peltonen 1996, 17, 75-76.
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Sanomalehtien  osalta  Ruoveden  tapahtumia  käsittelevät  eniten  Aamulehti  ja  Kansan  Lehti. 

Ruoveteläinen porvaristo ja pitäjän talolliset tilasivat Aamulehteä ja työväenliikkeessä mukana ollut 

työväestö  Kansan  Lehteä.  Kansan  Lehdellä  oli  tärkeä  tiedonvälityksellinen  merkityksensä 

ruoveteläiselle työväenliikkeelle. Sen palstoille lähetettiin toisaalta selostuksia omista kokouksista 

ja  toisaalta  sen  kirjoittelua  seurattiin  Ruovedelläkin  tarkasti.  Niin  tarkasti  että  Mustajärven 

työväenyhdistys  toukokuun  maatalouslakon  aikaan  jopa  keskusteli  talollisten  pakottamisesta 

Kansan  Lehden  tilaajiksi.25 Aamulehdessä  näkökulma  oli  luonnollisesti  toinen  ja  Ruovedenkin 

tapahtumista  uutisoineet  kirjeenvaihtajat  edustivat  tietysti  talollisten  ja  porvariston  puolta. 

Työväestön kokouksista ei juuri uutisoitu vaan selostukset koskivat nuorisoseuran ja esimerkiksi 

maanviljelysseurojen toimintaa. Tämä julkisuuden kahtiajako ilmentää tietysti hyvin sitä, miten oli 

olemassa kaksi toisilleen osittain vastakkaista ”todellisuuskäsitystä”.  Olen käynyt läpi nämä kaksi 

sanomalehteä  vuosilta 1917 ja 1918. Aamulehti ei saanut ilmestyä sodan aikana ja toisaalta Kansan 

Lehti oli ilmestymiskiellossa sen jälkeen.

1.4. Aikaisempi tutkimus

Suomen sisällissotaa  on tutkittu  paljon.  Miksi  penkoa aihetta,  jota  on  tutkittu  niin  monesta  eri 

näkökulmasta?  Ensinnäkin  paikallishistoriallista  tutkimusta  on  herätty  tekemään  vasta  viime 

vuosina.  On  otettava  myös  huomioon,  että  viime  vuosien  uudempi  tutkimus  antaa  myös 

paikallishistorialliselle  näkökulmalla  uusia  kysymyksenasetteluja.  Esimerkiksi  sisällissodassa 

harjoitettuun  terroriin  tarjosi  aivan  uuden  näkökulman  vuonna  2004  ilmestynyt  Marko  Tikan 

väitöskirja  Kenttäoikeudet,  joka romutti myytin siitä, että valkoinen ja punainen terrori olisi ollut 

suurelta  osin vain  yksilöiden mielivaltaa.  Hyvin  monet  teot  olivat  itse  asiassa suunnitelmallisia 

armeijoiden  johdon  organisoimia  sotilastaktisia  toimenpiteitä,  joilla  hallittiin  vallattua  aluetta.26 

Paikallishistorialliselta kannalta on tietysti mielenkiintoista katsoa, missä määrin juuri Ruovedellä 

tapahtuneet terroriteot ilmentävät armeijoiden suunnitelmallista ”puhdistusta” ja missä määrin kyse 

oli  yksilöiden henkilökohtaisista motiiveista.  Oman tutkimukseni kannalta on erityisen oleellista 

selvittää, missä määrin terroriteot ovat kytköksissä ruoveteläiseen paikallisyhteisöön. 27  

25 TA 363.2. Mustajärven työväenyhdistyksen pöytäkirjat. ”Lakkolaisten pöytäkirjoja 1917”.
26  Tikka 2004, 39, 112–113, 211–213. Sisällissotatulkintojen historiasta tarkemmin kts. Tikka 2004, 22-48.
27 Tämän teen käyttämällä hyväkseni VRO-pöytäkirjoja, muistitietoa ja H.J. Boströmin valkoisista punaisen terrorin 

uhreista keräämää ”sankarimatrikkelia”. Näiden kaikkien tietoihin täytyy suhtautua tietyllä epäilyksellä, mutta niitä 
yhdistelemällä voi päätyä ainakin jollain tasolla todennäköiseen arvioon terroritekojen luonteesta.
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Itse  Ruoveden  sisällissotaa  on  tietysti  sivuttu  monissa  pohjoisrintaman  sotatapahtumia 

käsittelevässä teoksessa,  esimerkiksi Jussi  T.  Lappalaisen,  Tuomas Hopun, Aapo Roseliuksen ja 

Heikki  Ylikankaan  tutkimuksissa.  Tarkimmin  Ruoveden  osista  on  tutkittu  Muroletta,  jonka 

asukkaiden vaiheista sisällissodassa teki perustutkimuksen Hoppu kylähistoriikkiin  Kotiseutumme 

Murole. Hänen käyttööni antamansa aineiston ja Kansallisarkistosta läpi käymieni murolelaisten ja 

kekkoslaisten  valtiorikosoikeuden  aktien  pohjalta  tein  itse  keväällä  2008  kandidaatintutkielman 

Pelko, viha ja inhimillisyys – ihmisten keskinäiset suhteet Muroleen ja Kekkosen kylissä Suomen  

sisällissodan  ymmärtäjänä  ja  selittäjänä.  Nyt  on  tarkoitus  soveltaa  samantyyppistä 

kysymyksenasettelua koko laajaan Ruoveden pitäjään. 

Ruoveden sisällissodan tapahtumia on selvitelty joidenkin sivujen verran myös Kimmo Kontion ja 

Pentti Vesasen kuntahistoriikissa, jossa on käyty läpi myös kohtuullisen paljon arkistomateriaalia. 

Se  on  myös  tärkeä  apuväline  ruoveteläisen  paikallisyhteisön  luonnetta  ennen  sisällissotaa 

käsiteltäessä.  Toinen varsinkin sisällissotaa edeltävää aikaa myös Ruoveden kannalta  käsittelevä 

teos on tutkija Sami Suodenjoen pääosin kirjoittama Vasemmistolainen työväenliike Pirkanmaalla  

1. Tutkimus valottaa siten varsinkin pirkanmaalaisten työväenjärjestöjen, ja siten myös Ruoveden 

työväenliikkeen, suhdetta sisällissodan syntyprosessiin. Ulla Aatsingin samaa sarjaa olevaa teosta 

olen käyttänyt jonkin verran sisällissodan jälkeisen ajan kehitystä kuvatessani.   

Jaana  Nieminen  teki  pro  gradu  –  työn  naapuripitäjä  Virroista  hyvin  samantyyppistä 

kysymyksenasettelua  hyödyntäen,  kuten  otsikko  Kansallisesta  jakutumisesta  kunnalliseen  

eheytymiseen  jo antaa ymmärtää.  Sen käyttämä lähdeaineisto on myös osittain samantyyppinen, 

sillä Nieminen kävi läpi virtailaisten valtiorikosoikeuden pöytäkirjat. Tutkimuksessa tullaan siihen 

lopputulokseen, että suuri osa virtailaisista otti konfliktiin kantaa vasta silloin, kun oli valittava joko 

valkoisten  asevelvollisuuskutsunnat  tai  pako  punaisten  puolella  Kuruun.28 Ruovedellä 

asevelvollisuuskutsuntoja ei tietysti ollut vielä pitkään aikaan ja toisaalta osa pitäjästä jäi punaisten 

haltuun,  miksi  sotaan  lähdölle  oli  hiukan  erilainen  toimintaympäristö  kuin  pohjoisessa 

naapurikunnassa.   

Hoppu on tehnyt Tampereen sisällissodan kokonaisesityksen Tampere 1918, jota hyödynnän paitsi 

mainittuun vertailuun myös Tampereen taistelujen  tapahtumien uusimpana tutkimuksena,  minkä 

kautta  myös  ruoveteläisten  osallistumista  ja  kokemusta  siihen  asti  Pohjoismaiden  suurimmassa 

asutuskeskustaistelussa on helpompi tarkastella. Toinen Tampereen taistelun tapahtumia valottava 

28  Nieminen 1994, 59.
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tutkimus on Heikki Ylikankaan vuonna 1993 ilmestynyt  Tie Tampereelle, jossa käsitellään jonkin 

verran myös Ruoveden taisteluita ennen valkoisten Tampereen valtausta. Ruoveden rintamavaiheen 

sotatapahtumien osalta tukeudun lisäksi Jussi T. Lappalaisen punakaartia käsitteleviin tutkimuksiin, 

Roseliuksen  sisällissodan  rintatappioita  käsittelevään  teokseen  sekä  Hopun  Sisällissodan 

pikkujättiläiseen kirjoittamiin artikkeleihin helmikuun ja maaliskuun taisteluista pohjoisrintamalla. 

Keskeisessä  osassa  tutkimuksessa  olevia  valtiorikosoikeuden  akteja  ja  ylipäätänsä  sisällissodan 

jälkeistä  tuomitsemisprosessia  kontekstoin  Jukka  Kekkosen  nimenomaan  valtiorikosoikeuksien 

tuomitsemiskäytäntöön  keskittyneen  tutkimuksen  Laillisuuden  haaksirikko  avulla.  Myös  Marko 

Tikan  aiemmin  mainittu  väitöskirja  avaa  prosessia,  sillä  se  kuvaa  sodan  jälkeen  toimineiden 

valkoisten  kenttäoikeuksien  toimintaa.  Vaikka  Tampereen  kenttäoikeuden  pöytäkirjoihin  ei 

pääsekään  käsiksi,  kenttäoikeuksien  toiminnan  ymmärtäminen  auttaa  hahmottamaan  sitä 

seuranneiden  valtiorikosoikeuksien  toimintalogiikkaa.  Myös  Jaakko  Paavolainen  käsitteli 

valtiorikosoikeuksia valkoista terroria käsittelevässä osassa.            

2. Tie sisällissotaan – sosiaalisesta jakaantumisesta poliittiseen ja 
poliittisesta jakaantumisesta aseelliseen konfliktiin

2.1. Ruovesi – pohjoishämäläinen ja punainen pitäjä

Jotta voitaisiin ymmärtää, miten oli mahdollista, että ruoveteläiset jakautuivat vuonna 1918 niin 

selvästi kahteen eri leiriin, on tarkasteltava 1900-luvun alun yhteiskunnallista tilannetta laajemmin.

1900-luvun vaihteessa maattomia oli kaksi viidesosaa pitäjän väestöstä ja se oli samalla kohonnut 

maanviljelysväestön suurimmaksi ryhmäksi (39 prosenttia väestöstä vuonna 1901). Huomattavaa 

on,  että maattomien enemmistö ei  enää suinkaan ollut  vakituisessa työsuhteessa joissain talossa 

toimineita renkejä ja piikoja vaan vailla vakituista työsuhdetta olleita itsellisiä. Ruovesi oli myös 

yksi maan torpparivaltaisimpia, sillä torpparien osuus paikkakunnan väestöstä oli 32 prosenttia.29 

Samaan aikaan pitäjä kuului siihen pohjoishämäläiseen vyöhykkeeseen, jolle olivat ominaista suuret 

maaomaisuudet,  joiden  arvo  oli  kohonnut  1800-luvun  lopulla.  Tämä  oli  johtanut  tietysti 

talollisväestön vaurastumiseen ja luonnollisesti suhteellisten erojen suurentumiseen kasvaneeseen 

tilattomaan väestöön nähden. Kuten sanottu, samaan aikaan tapahtunut vakituisessa työsuhteessa 

29  Kontio&Vesanen 1994, 48-49.
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olleiden renkien ja piikojen määrän väheneminen, vaikutti varmasti myös talollisten ja maattomien 

välisten  suhteiden  höllentymiseen.  Arkipäivän  tasolla  tämä  näkyi  esimerkiksi  siinä,  etteivät 

palvelusväki  ja  talolliset  välttämättä  ruokailleet  enää  keskenään.  Isäntien  ja  alustalaisten  erot 

suurenivat,  mikä  loi  rakenteellisen  pohjan  yhteiskunnallisten  suhteiden  kiristymiselle  myös 

Ruovedellä.30 

Viljo  Rasila  havaitsi  klassikoksi  muodostuneessa  tutkimuksessaan  Kansalaissodan  sosiaalinen  

tausta, että itse asiassa aktiivisimmat punaiset seudut olivat vauraita. Niin olivat myös Pohjanmaan 

valkoisen  aktiivisuuden  alueet.  Erona  oli  kuitenkin  se,  että  siinä  missä  Etelä-Pohjanmaalla 

maanomistus oli  runsasta ja  vauraus oli  suhteellisen tasaisesti  jakautunut,  punaisessa Suomessa, 

esimerkiksi  siis  Hämeessä,  vauraus  oli  epätasaisemmin  jakautunut.  Kun  samaan  aikaan  vanhat 

patriarkaaliset  ja  turvallisuuden tunnetta  tuovat siteet  olivat  häviämässä eri  yhteiskuntakerrosten 

väliltä, tasa-arvoisuus ja sosiaalisen nousun mahdollisuus olivat kuitenkin edelleen lähes pelkkää 

teoriaa.  31 Kuten  todettua,  Ruovedelläkin  suurin  väestöryhmä oli  maattomia  ja  vailla  vakinaista 

työsuhdetta.  Toisaalta Ruovesi erosi  esimerkiksi Etelä-Hämeen paikkakunnista väestötiheyden ja 

ilmeisesti myös alhaisemman keskimääräisen vaurauden suhteen ja sijoittui tässä suhteessa Rasilan 

faktorianalyysissä lähemmäs Keski-Suomen köyhiä ja harvempaan asuttuja paikkakuntia. 32

1900-luvun  alun  merkittävimpiin  suomalaisen  kansalaisyhteiskunnan  kehityskulkuihin  kuului 

työväenliikkeen syntyminen. Pertti Haapalan mukaan työväenliike toisaalta veti työväestön mukaan 

valtiolliseen  toimintaan,  mutta  ennen  kaikkea  loi  tärkeän  arkielämän  jäsentämistavan.  Sen 

aktiivinen jäsenyys merkitsi selvää erottautumista omistajien identiteetistä ja näiden puuhaamasta 

kansalaiskasvatuksesta.  Työväenyhdistykset  ja  niihin  kytköksissä  ollut  toiminta  synnyttivät 

kymmenessä vuodessa (1906–1916) vankan ja hyvin organisoituneen erilliskulttuurin, jota ilman 

suomalaista  yhteiskuntaa  ei  voinut  enää  ymmärtää.  Haapala  painottaakin,  että  sanoma 

luokkataistelusta meni perille, koska suomalaisessa yhteiskunnassa oli sellaisia eroja, joista saattoi 

tulla  ihmisiä  yhdistävä  tekijä.  Kaikkein  luokkatietoisinta  ei  myöskään  ollut  työväestö  vaan 

nimenomaan  yläluokka.  Oli  jopa  niin,  että  kaikista  puolueista  muodostui  niin  sanottuja 

luokkapuolueita, vaikka ne eivät niin halunneet itse ajatella.33 

SDP:n  kannatus  nojasi  paitsi  kaupunkien  teollisuustyöväkeen  niin  Suomessa  leimallisesti 

30  Sama, 59, 62.
31  Rasila 1968, 151–152.
32  Sama, 119.
33  Haapala 1995, 43, 141–143.



13

nimenomaan maaseutuun. Ruovesi kuului pohjoishämäläiseen maaseutuun, jossa työväenliikkeen 

kannatus  oli  poikkeuksellisen  suurta.  Itse  asiassa  SDP:n  kannatus  oli  vaikkapa  ensimmäisten 

eduskuntavaalien  tuloksia  tarkasteltaessa  Hämeen  vaalipiireissä  suurinta  koko  maassa.  Heti 

ensimmäisistä  eduskuntavaaleista  vuonna  1907  lähtien  sosialidemokraatit  saivat  Ruovedellä 

vähintään 2/3 annetuista äänistä. Teollisuuskaupunki Tampereella osuus oli jopa selvästi pienempi.34 

Työväenliikkeen  vahvan  kannatuksen  takana  oli  se,  että  Ruovedelle  oli  syntynyt  vahva 

työväenyhteisö, mikä näkyi voimakkaana järjestäytymisenä heti vuosisadan alussa. Työväentaloja 

oli  noussut  ympäri  pitäjää ja  itse asiassa vuonna 1916 Ruovedellä oli  yhdeksän taloa,  mikä oli 

suurin luku koko Pirkanmaalla.35 Yhtä kaikki maaseudun työväestö oli nimenomaan Pirkanmaalla 

muuta Suomea valmiimpi käynnistämään järjestötoimintaansa ja Ruovesi oli tässä vieläpä alueen 

eturintamassa.  Tampereen  läheisyydellä  oli  varmasti  oma  vaikutuksensa  nopeaan  toiminnan 

käynnistymiseen. Sahatyömiesten aloitteesta pitäjän eteläisimpään kylään Muroleeseen perustettiin 

työväenyhdistys  jo  vuonna  1899,  mutta  varsinainen  yhdistysten  perustamisaalto  ajoittui 

suurlakkovuoteen 1905 – aivan kuten muuallakin Suomessa ja Pirkanmaalla. Silloin saivat alkunsa 

niin  kirkonkylän  työväenyhdistys  Tulevaisuus,  Pihlajalahden  kuin  Väärinmajan  yhdistykset  ja 

Visuvedelle työväenliike rantautui heti seuraavan vuoden alussa. Aluksi esimerkiksi kirkonkylässä 

yhdistykseen oli liittynyt myös porvaristoa, mutta nämä olivat eronneet heti vuoden 1905 lopulla 

Tulevaisuuden liityttyä  sosialidemokraattiseen  puolueeseen.  Kaiken kaikkiaan  yhdistyksiä  oli  jo 

vuonna 1907 toistakymmentä – tähän päästiin Pirkanmaalla Ruoveden ohella vain Urjalassa.36

Suurlakkoaika osoitti konkreettisesti sen, että työväenaatteella oli Ruovedellä todellinen tilaus ja 

työväenliike alkoi itsenäisesti myös vaatia tavoitteitaan toteutettavaksi. 5. marraskuuta Rientolassa 

pidettyyn joukkokokoukseen osallistui  1000 henkilöä,  jotka oli  kutsunut koolle  työväenyhdistys 

Tulevaisuus.  Kokoukselle  luettiin  kuun  alussa  Tampereella  hyväksytty  punainen  julistus,  johon 

päätettiin  yhtyä.  Muroleessa  järjestettiin  samanlainen  kokous  vielä  saman  päivän  iltana  ja 

seuraavana  tiistaina  Rientolan  400–500  päiselle  kokousväelle  kävi  puhumassa  helsinkiläinen 

agitaattori  Joosef  Liimatainen.  Kokouksissa  esille  nousi  myös  väkijuomakysymys.  Paikallisena 

toimenpiteenä päätettiin Visuveden Oluttehtaan sulkemisesta. 37

SDP  päätti  valtakunnallisessa  puoluekokouksessaan  kuun  lopulla  boikotoida  tulevia 

34  Suodenjoki 2007, 140.
35  Suodenjoki 2007, 159.
36  Kontio&Vesanen 1994, 310-313; Suodenjoki 2007, 118-119.
37  Kontio&Vesanen 1994, 308.



14

valtiopäivävaaleja  yleistä  ja  yhtäläistä  äänioikeusvaatimustaan  pönkittääkseen.  Ruoveden 

työväenliike  yhtyi  äänioikeustaisteluun  ja  järjesti  10.  joulukuuta  kirkonkylässä 

mielenosoituskulkueen, johon osallistuneet 1500 henkilöä marssivat Ritoniemen kartanon pihaan. 

Siellä  luettiin  vaatimus  yleisestä  ja  yhtäläisestä  äänioikeudesta.  Työväen  yllätykseksi  myös 

Suomalaisen  puolueen  ruoveteläinen  valtiopäivämies  K.R.  Häkkinen  yhtyi  vaatimuksiin.  Näin 

mitään  keskinäistä  riitaa  ei  syntynyt,  vaikkakin  kirkkoherra  Schönberg  huudettiin  alas 

puhujankorokkeelta  hänen  puhuttuaan  pitkään  siitä,  kuinka  asiat  tuli  hoitaa  perustuslaillisessa 

järjestyksessä.38

Keskinäistä  eripuraa  ruoveteläisten  keskuuteen  aiheutti  sen  sijaan  vuoden  1906  tammikuussa 

Väärinmajassa (ja Vilppulassa) puhjennut metsätyöväenlakko, joka liittyi useiden Keski-Suomen 

pitäjien  lakkoliikkeeseen.  Vaatimuksena  olivat  korotetut  metsätyötaksat.  Samaan  aikaan 

Väärinmajaan,  kuten  myös kirkonkylään ja  Muroleeseen,  oli  perustettu  punakaarti,  johon liittyi 

Väärinmajassa  ilmeisesti  nimenomaan  metsätyöväen  lakon  takia  noin  sata  jäsentä.  Tällaisten 

suurlakkoajan huumassa syntyneiden kaartien perustaminen oli tavallista juurikin paikkakunnilla, 

joissa  työväen  järjestötoiminta  oli  aktiivista.  Suuria  yhteenottoja  ei  toki  sattunut,  mutta  joitain 

rikkurien  halkokuormia  kaadettiin  maahan.  Helmikuun  lopulla  lakko  päättyi,  kun  työväen 

vaatimukseen  taksojen  korotuksesta  suostuttiin.  Vuoden  1906  alussa  pinnalle  nousi  myös 

torpparikysymys ja  eri  puolilla  Pirkanmaata järjestettiin  joukkokokouksia.  Ruovedellä  vaadittiin 

muun muassa työpäivän lyhentämistä talvella seitsemään tuntiin ja kesällä 10 tuntiin sekä vuokra-

ajan pidentämistä 50 vuoteen.39

Tapahtumat osoittavat,  että Ruovedelle syntyi siis  vahva ja vaatimuksiaan voimakkaasti  esittävä 

työväenliike,  jonka  järjestäytymisen  pohja  oli  edellä  mainitussa  yhteiskuntarakenteessa,  jossa 

maattomien osuus väestöstä oli suuri. Näin saattoi tosiaan syntyä tilanne, jossa sosiaalisista eroista 

saattoi  muodostua  myös  poliittisia.  Työväenliike  oli  alun  välivaiheen  jälkeen  nimenomaan 

työväestön  käsissä.  Samaan  aikaan  talollisväestö  kannatti  valtiollisissa  vaaleissa  etupäässä 

Suomalaista puoluetta, vaikka sillä nyt ei mitään samanlaista järjestötoimintaa ollutkaan. Talollisten 

ja  porvariston kansalaistoimintaa edusti  Ruovedellä  esimerkiksi  nuorisoseuraliike,  joka oli  tosin 

hieman lamassa 1910-luvulla muualla paitsi Muroleessa. Murole-Kekkosen nuorisoseuran vuoden 

1917  johtokunnan  miespuolisista  jäsenistä  peräti  neljä  viidestä  tuli  sisällissodassa  taistelemaan 

valkoisten joukoissa.40 Tietysti jako työväenyhdistyksen ja nuorisoseuran välillä kärjistyi vuonna 

38  Sama, 309.
39  Kontio&Vesanen, 309, Suodenjoki 2007, 128.
40  Aamulehti 27.11.1917 Johtokuntaan kuuluivat miehistä Eino Sorkkala, Matti Luhtala, Janne Salmi, Wäinö Salmi ja 
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1917.  Esimerkiksi  heinäkuun  lopulla  Muroleen  työväenyhdistys  kehotti  kaikkia  järjestäytyneitä 

työläisiä olemaan osallistumatta nuorisoseuran iltamiin, joissa esiintyi ”rikkureita”. 41 

Tämä  tausta  on  pidettävä  mielessä  ajateltaessa  sisällissodan  paikallista  jakautumista.  Vaikka 

työväenliikkeen toiminta vuosien 1905–1907 jälkeen hiljalleen väliaikaisesti hiipui, paikallisyhteisö 

oli jo Ruovedelläkin poliittisesti jakautunut. Tätä taustaa vasten on tietysti helppo ymmärtää myös 

se, miksi punakaarti tuli olemaan niin vahva. Vaikka on kyllä muistettava, niin kuin Jaana Nieminen 

Virtain kohdalta toteaa, poliittinen mielipide ei vielä tarkoittanut valmiutta aseelliseen toimintaan.42 

Aseelliseen  konfliktiin  ryhdyttiin  vuoden  1917  koko  valtakuntaa  käsittäneiden  tapahtumien 

seurauksena.  Kun 1900-luvun alussa sosiaalisesta jakautumista tuli poliittinen, niin vuosina 1917 ja 

1918  poliittisesta  jaosta  tuli  edelleen  järjestysvaltakysymys.  Poliittisen  jaon  syntyminen  toimi 

kaiketi ilman muuta yhtenä edellytyksenä sille, että taistelu järjestysvallasta saattoi syntyä, mutta se 

ei suinkaan automaattisesti siihen johtanut. Haapala on korostanut, että sisällissota ei alkanut vaan 

se  aloitettiin.  Epäoikeudenmukaisuutta  ja  ristiriitoja  suomalaisessa  yhteiskunnassa  oli  kiistatta, 

mutta niitä ei olisi tarvinnut ratkaista asein.43 Taustalla oli edelleen toki se, että poliittiset ristiriidat 

päästettiin kärjistymään niin pahoiksi, että Ruovedelläkin liian moni oli valmis tarttumaan aseisiin, 

kun sota aloitettiin.               

2.2. Ristiriitojen kärjistyminen – vuosi 1917 Ruovedellä

Venäjällä  15.  maaliskuuta  käynnistynyt  vallankumous  muutti  totaalisesti  Suomen  poliittisen 

tilanteen, mikä heijastui välittömästi myös paikallistasolle. Keisari Nikolai II kukistui ja Venäjän 

väliaikainen  hallitus  antoi  niin  sanotun  maaliskuun  manifestin,  jolla  sortokausina  hiertänyt 

yleisvaltakunnallinen lainsäädäntö kumottiin. Samalla Suomen asemaa alettiin järjestää uudelleen, 

mikä synnytti yleisen vapauden huumaan. Vapaa Venäjä takaisi vapaan Suomen, jopa itsenäisyyden. 

Tsaarin  tilalle  valtaan  oli  noussut  väliaikainen  hallitus.  Nyt  kysyttiin,  oliko  sillä  oikeus  ottaa 

itselleen keisarille  kuulunut  korkein valta  Suomessa.  Tosiasiallisesti  sen valta  tunnustettiin,  kun 

senaatti ja eduskunta annettiin kutsua koolle. Tarkemmat yksityiskohdat jäivät kuitenkin avoimeksi. 

Eero Salonen, joista ainoastaan Luhtala ei taistellut suojeluskunnan joukoissa. Sen sijaan hän otti Muroleessa 
majailleista punakaartilaisjoukoista lukuisia valokuvia, jotka ovat olleet historiantutkimukselle tärkeitä 
dokumentteja vuoden 1918 tapahtumista.   

41  Kansan Lehti 31.7.1917.
42  Nieminen 1994, 1.
43  Haapala 1995, 224–225.
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44 

Pinnan  alla  kyteneet  jännitteet  ja  uudistusvaatimukset  purkautuivat  myös  laajempien 

kansankerrosten  keskuudessa.  Samalla  kun  kyse  oli  Suomen  autonomisten  oikeuksien 

palauttamisesta  ja  valtiosäännön  järjestelemisestä,  työväenliike  näki  mahdollisuuden 

yhteiskunnallisiin  uudistuksiin.  Ruoveden  vahva  työväenliike  otti  aloitteen  heti  käsiinsä 

järjestämällä  23.  maaliskuuta  suuren  kansalaiskokouksen  kirkonkylän  työväentalolla.  Siellä 

laskettiin olleen 700 osanottajaa, jotka päättivät ensi töikseen erottaa Ruoveden piirin nimismies J.F. 

Seikun ja kolme poliisikonstaapelia nimittäin Oiva Selkeen, Aarno Ruhalan ja Jalmari Myllylän. 

Tilalle kokous ehdotti kansanmiliisiä, jonka järjestämiseen perustettiin 10-henkinen toimikunta. 45

Tämä ei ollut mitenkään ainutlaatuista ja liittyi pinnalle nousseeseen järjestysvaltakysymykseen. 

Monella  paikkakunnalla  pohdittiin,  oliko  tsaarin  hallinnon  aikaisella  järjestysvallalla  enää 

luottamusta.  Esimerkiksi  naapuripitäjä  Virroilla  paikallinen  nimismies  pakotettiin  eroamaan. 

Etelähämäläisessä  Urjalassa  puolestaan  erotettiin  kaksi  poliisia.  Tampereella  työväenliike  sai 

puolestaan poliisilaitoksen johtoon omat miehensä.  Ruovedellä  virkavalta  ei  kuitenkaan eronnut 

kehotuksista huolimatta vaan sosialidemokraattinen kunnallistoimikunta totesi huhtikuun lopussa, 

että  sen  puolelta  ei  poliiseja  enää  virkamiehiksi  tunnusteta.  Tilalla  valittiin  kolme 

työväenyhdistyksien omaa miestä eli Jussi Kujanen kirkonkylästä, Emil Koski Muroleesta ja Väinö 

Herranen Mustajärveltä.  Huhtikuussa päätettiin  myös,  ettei  Seikkua kohdella  nimismiehenä siitä 

alkaen,  kun  hänen  erohakemuksensa  olisi  kohtuuden  nimissä  astunut  voimaan  –  jos  hän  olisi 

sellaisen  suostunut  jättämään.46 Nimityksistä  huolimatta  järjestysvalta  ei  Ruovedellä  siirtynyt 

yksiselitteisesti  työväestön  käsiin  kuten  Tampereella  vaan  kysymys  jäi  auki,  koska  poliisit  ja 

nimismies  jäivät  käytännössä  virkaansa,  vaikka  paikkakunnan  sosialidemokraatit  eivät  heitä 

tunnustaneetkaan.  

Myös pitäjän porvarillinen väestönosa otti tietysti keisarin kukistumisen vastaan innoissaan. Niinpä 

työväenliikkeen  oman  kansalaiskokouksen  lisäksi  järjestettiin  yhteinen  vallankumousjuhla.  Yli 

2000 osallistujaa kokoontui 30. maaliskuuta ensin kirkkoon jumalanpalvelukseen, josta juhla jatkui 

työväenyhdistys Tulevaisuuden talolla. Puheita pitivät työväenyhdistysten puolelta Eetu Paronen ja 

Juho  Kujanen  sekä  porvarillisten  taholta  kunnalliskokouksen  esimies  K.R.  Häkkinen. 

Vallankumouksen uhrien muistolle puhui pastori O.K. Heliövaara. Aamulehdessä juhlaa kuvailtiin 

44  Jussila 1996, 87–89; Lappalainen 1985, 50-52.
45  Kansan Lehti 24.3.1917.
46 Kansan Lehti 24.4.1917; Suodenjoki 2007, 189; Hoppu 2008, 39.
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onnistuneeksi.  Samana  päivänä  Muroleessa  järjestettiin  myös  suuri  juhlakulkue,  joka  marssi 

Muroleen  kanavalta  päin  Riikoolin  mailla  sijainneelle  työväentalolle.  Kulkueesta  on  ikuistettu 

valokuva, jonka perusteella Tuomas Hoppu on päätellyt siihen osallistuneen noin 200 henkilöä. Sen 

jälkeen työväentalolla järjestettyyn tilaisuuteen arvioitiin Kansan Lehdessä osallistuneen peräti yli 

600 henkeä. Myös Pihlajalahdella järjestettiin oma juhlansa, johon otti osaa noin 250 ihmistä. 47 

Vallankumouksen  muistojuhlat  olivat  paitsi  osoitus  työväenliikkeen  aktivoitumisesta  myös 

innostuksesta, joka käsitti kaikki kansalaispiirit. Nyt muutokset olivat mahdollisia. Pertti Haapala 

on todennut, että tsaarin kukistuminen synnytti ylisuuret odotukset. Kaiken odotettiin ilman muuta 

paranevan, kun vapaus oli koittanut. Tämä oli tausta sille, että kaikki yhteiskunnalliset kysymykset 

nousivat  nyt  pintaan.  Vuonna  1919  kirjoitetussa  nimimieskertomuksessa  mainitaankin,  että 

kirkonkylän  vallankumousjuhla  oli  päättynyt  keskinäisen  syyttelyn  merkeissä,  koska  porvarien 

puheet  eivät  sosialisteja  miellyttäneet.48 Syvinkisalmelainen Signe  Mäkelä  muisteli  myöhemmin 

yhtä Nikolain kukistumisen jälkeistä tilaisuutta. Kyseessä oli joko työväestön kansalaiskokous tai 

yhteinen juhla:

Oliko kevättä 1917, kun mentiin joukolla Ruoveden kirkkoon johonkin työväen kokoukseen. Kirkko oli tupaten täynnä.  

Kaikki eivät mahtuneet sisälle. Ulkona ihmiset kulkivat rintaansa lyöden ja puhuivat itsenäisyydestä. Tärkeä sen on  

täytynyt olla, kun minäkin sinne kävelin, vaikka matkaa oli 20 kilometriä.49

Työväenyhdistyksiin  virtasi  Ruovedelläkin  uusia  jäseniä  samalla,  kun  politiikka  nousi  pinnalle. 

Esimerkiksi  Mustajärven  työväenyhdistyksessä  oli  vuonna  1916  vain  24  jäsenmaksunsa 

maksanutta, mutta seuraavana vuonna määrä oli kohonnut jo 140:een. Muroleessa jäseniä oli ollut 

ennen  vallankumousta  55,  vapun jälkeen luvun ilmoitettiin  kohonneen  jo  185 henkeen.  Ei  siis 

mikään ihme että ylivoimaisesti suurin osa myöhemmistä punakaartilaisista oli liittynyt yhdistyksiin 

vasta vuonna 1917. Esimerkiksi Kekkosen ja Pirttijärven työväenyhdistykset perustettiinkin vasta 

keväällä 1917, sen lisäksi ympäri pitäjää syntyi useita uusia ammattiosastoja. Pirttijärven yhdistys 

syntyi  huhtikuussa,  kun  myöhemmän  kertomuksen  mukaan  ”Venäjän  vallankumous  laineistaan 

loiski tuulahdustaan syrjäisempäänkin seutuun ja sen vaikutus herättäen työväestöä ajattelemaan 

yhteiskunnallista olotilaa ja sen varjopuolien korjaamista”.50

47 Aamulehti 29.3.1917, 1.4.1917; Hoppu 2005, 74; Kansan Lehti 5.4.1917.
48 Haapala 1995, 220–221; KA, Vapaussodan historiakomitea C III:8. Nimismieskertomuksia.
49 TA TMT 43/455 Mäkelä Signe.
50 TA 363.2. Mustajärven työväenyhdistyksen jäsenluettelo; Kansan Lehti 5.5.1917; TA, 363.2. Pirttijärven 

työväenyhdistyksen historiikki..
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Ensimmäisen maailmansodan alun ja maaliskuun vallankumouksen välisenä aikana Suomessa ei 

ollut lakkoja käytännössä lainkaan. Se johtui toisaalta siitä, että ne olivat lailla kiellettyjä, toisaalta 

siitä, etteivät työläiset halunneet vaarantaa epävarmaa asemaansa työmarkkinoilla. Vallankumous 

muutti kuitenkin asetelman ja työtaisteluita alkoi esiintyä eri puolilla maata poikkeuksellisen paljon. 

Työväenliike  koki  nyt  voimansa  vahvistuneen  ja  koitti  toteuttaa  kerralla  vaatimuksensa,  joihin 

kuului keskeisesti kahdeksan tunnin työpäivä.51 

Ruoveden  osalta  työväenliikkeen  lakkovaatimukset  tiivistyivät  ympäri  pitäjää  toukokuussa 

puhjenneessa maataloustyöväenlakossa. Se ei ollut mitenkään yllättävää, sillä ympäri Pirkanmaata 

puhkesi  vastaavia  lakkoja  peräti  30  kunnassa.  Ruovesi  oli  tietysti  erityisen  otollinen  alue 

kahdestakin jo esille tulleesta syystä:  maatyöläisten määrä oli  suuri ja työväenliikkeen kannatus 

poikkeuksellisen  korkea  jopa  Pirkanmaan  mittakaavassa.  Työtaistelu  alkoi  juuri  maatalouden 

kannalta kriittisellä hetkellä kylvökauden aikaan, mikä toi työväen vaatimuksille pontta. Tärkein 

vaatimus oli kahdeksan tunnin työpäivä maataloudessa ja esimerkiksi Kekkosen ja Pihlajalahden 

työväenyhdistykset  vaativat  aluksi  tätä  maataloustyöväelle  ympäri  vuoden.  Mustajärven 

työväenyhdistyksen kokouksessa sen sijaan puhuttiin ympäri pyöreästi vain kahdeksasta tunnista. 

Työpäivän  lyhentäminen  oli  ymmärrettävä  vaatimus,  mutta  talollisten  oli  toki  ymmärrettävästi 

mahdoton hyväksyä kahdeksaa tuntia ympäri vuoden maatalouden kausiluonteisuuden takia.52

Aamulehdessä  11.  toukokuuta  tiedotettiin,  että  Ruovedellä  lakko käsitti  ainakin  Mustajärven ja 

Hanhon kylät. Lisäksi Pekkalassa oli olemassa lakon uhka, mutta sitä ei oltu vielä pantu toimeen. 

Käytännössä kaikki alueet ovat olleet johonkin aikaan toukokuussa lakossa, vaikka lakot ovatkin 

alkaneet hieman eri aikoihin. Kylien välillä oli myös eroja siinä, kuinka kauan työtaistelut kestivät. 

Mustajärvellä lakko kesti suhteellisen pitkään. Se alkoi jo vappuna, mutta vielä toukokuun 26. päivä 

uuden työehtosopimuksen ulkopuolella olivat Lassilan ja Nikkilän talot.  Visuvedellä lakko kesti 

kuitenkin  peräti  heinäkuun  25.  päivään  asti.  Ruoveden  sosialidemokraattisen  kunnallisjärjestön 

täytyi jo heinäkuun puolivälissä uhata levittävänsä lakon uudelleen koko pitäjään ellei sopimusta 

kylässä synny. Vasta se sai ilmeisesti isännät allekirjoittamaan sopimuksen.53 

Pihlajalahdella  eräs  isäntä  oli  ”häärinyt  kirveen  kanssa”  lakon  aikana,  minkä  vuoksi  oli  sitten 

muistitiedon mukaan myöhemmin sodan aikana pelännyt henkeään. Mustajärvellä neljän hengen 

51 Suodenjoki 2007, 194.
52 Suodenjoki 2007, 202; VRO 21/394 Numminen Olga; Kansan Lehti 12.5.1917; TA 363.2 Helvetinkoulun 

työväenyhdistyksen pöytäkirjat.
53 Aamulehti 11.5.1917; Suodenjoki 2007, 206–207; Kansan Lehti 1.8.1917.
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komitea oli vapun tienoilla kiertänyt taloissa kysymässä, suostuvatko isännät 8-tunnin työpäivään. 

Muistelijan  mukaan  siihen  ei  oltu  missään  suostuttu  ja  olivatpa  kysyjät  saaneet  eräästä  talosta 

yöastian sisällön päälleen.  Kansan Lehden mukaan talolliset  olivat  uhkailleet  myös venäläisellä 

sotaväellä  ja  revolverilla.  Niinpä  työväenlehden  ruoveteläinen  kirjeenvaihtaja  puuskahti: 

”sikamaisen  röyhkeitä  ja  tyhmiä  ne  Mustajärven  ja  Pajulahden  talolliset”.  54 Muroleessa  taas 

talolliset olivat aluksi muun pitäjän tapaan sopimusta vastaan, vaikka osakeyhtiö Enqvist suostuikin 

heti  työväen vaatimuksiin.  Sopu saatiin  kuitenkin  koko kylään muutamassa päivässä ilman sen 

kummempia välikohtauksia. Asiat sovittiin työväentalolla, josta lähetettiin Mooses Ahonen ja Yrjö 

Vehkaoja  keräämään  talollisten  allekirjoituksia.  He  saivat  urakan  tehtyä  jo  yhdessä  päivässä. 

Tokosen isäntä ei ollut kotona, mutta laittoi myöhemmin nimensä paperiin.55

Ilmeisesti Muroleessakin nimet haettiin koko kuntaa käsittelevän työehtosopimuksen alle. Se oli 

solmittu  22.  toukokuuta,  kun  Ruoveden  maanviljelijät  olivat  kääntyneet  senaattori  Wuolijoen 

puoleen lakkoliikkeen lopettamiseksi.  Sosialidemokraattien  kansanedustaja  Oliver  Eronen olikin 

matkustanut  kuntaan  sovittelijaksi,  jonka  johdolla  sopu  saatiin  aikaan.  Puheenjohtajana 

kokouksessa oli ruoveteläisen työväen edustaja Juho Kujanen. Uuden sopimuksen mukaan työaika 

oli marras-helmikuussa seitsemän tuntia, maalis-huhtikuussa ja syys-lokakuussa kahdeksan tuntia ja 

kriittisinä  aikoina  touko-elokuussa  yhdeksän  tuntia.  Vuosipalkolliset  saivat  lisäksi  25  prosentin 

palkankorotuksen.  Sisäpalvelijoille  ja  karjanhoitajille  oli  luvassa  päivän  loma  viikossa. 

Sovittelukokouksessa  sovittiin  myös,  että  vastaiset  riitaisuudet  tultaisiin  ratkaisemaan  sovinto-

oikeudessa, johon kummaltakin puolelta valittaisiin kaksi edustajaa. Puheenjohtaja tulisi kuitenkin 

sosialidemokraattisesta kunnallisjärjestöstä. Kokouksessa läsnä olleet maanviljelijät allekirjoittivat 

sopimuksen ja heidän luonaan alkoivat työt. Niitä jotka eivät sopimukseen suostuisi, uhattiin lakon 

jatkumisella. 56 

Aamulehdessä  kirjoitettiin  pari  päivää  myöhemmin,  että  ruoveteläiset  maanviljelijät  olivat 

suostuneet  sopuun  pakon  edessä.  Ennen  pitkää  varsinkaan  pikkutilat  eivät  asetettuja  ehtoja 

kestäisi.57Sodan jälkeen maatyöväenlakko nähtiin valkoisella puolella peräti ensioireena tulevasta 

kapinasta. Valtiorikosoikeudessa useita punakaartilaisia syytettiin myös lakon ajan toiminnastaan 

esimerkiksi  talollisten  nimien  kerääjinä.  Pastori  Väinönheimon  kirjoittamassa 

nimismieskertomuksessa kirjoitetaan kitkerästi,  että välit olivat tauon teon aikaan jo täydellisesti 

54 TA TMT, 455/10 Mäkelä Signe; Kansan Lehti 10.5.1917.
55 Kansan Lehti 5.5.1917; Hoppu 2005, 77–78.
56 Aamulehti 24.5.1917.
57  Aamulehti 25.5.1917.



20

rikki. Maatyöväenlakko oli hänen mukaansa ensioire siitä työväen pakkovallasta, jota Ruovedellä 

kapinaan asti elettiin.58 On selvää, että tähän maaliskuussa 1919 kirjoitettuun tekstiin on vaikuttanut 

välissä ollut  sisällissota.   Valkoisen tulkinnan mukaan maatyöväenlakko ja  kapina olivat  jollain 

tapaa osa samaa vyyhtiä, jossa laillista esivaltaa vastaan noustiin vastarintaan. Näinpä joskus sodan 

jälkeenkin  ruoveteläistä  punakaartilaista  saatettiin  syyttää  aktiivisesta  lakkoon  yllyttämisestä 

maataloustyöväenlakon  aikaan.  Urho  Rasilan  kuulusteluissa  Ruovedellä  10.  huhtikuuta  hänen 

todettiin ”käyneen viime maatalouslakon aikaan taloissa ilmoittamassa, että työt on lopetettava”. 59 

Osuvammin juuri toukokuussa 1917 elettyä tilannetta Ruovedellä kuitenkin kuvaa Tuomas Hopun 

Muroleesta esittämä tulkinta,  että ”maatalouslakot kylvivät jonkin verran epäsopua talollisten ja 

työläisten välille”. Esimerkiksi Mustajärvellä tunnelmat olivat toki epäilemättä kiihkeämmät kuin 

Muroleessa.  Tästä  oli  silti  tietenkin  matkaa  siihen,  että  olisi  syntynyt  väkivaltainen  konflikti 

osapuolten  kesken.  Ruovedellä  ei  avoimia  yhteenottoja  maatalouslakkoihin  liittynyt  kuten 

esimerkiksi  Huittisissa  heinäkuussa.60 Merkittävä  ero  Huittisiin  oli  tietysti  se,  ettei  vahvassa 

työväenliikkeen pitäjässä Ruovedellä ollut suojeluskunnan alkuakaan vielä pitkään aikaan.  

Toukokuun lakko oli osoitus paitsi työväestön voimasta suhteessa Ruoveden talollisiin, niin myös 

näyte  siitä,  kuinka  työväestö  pyrki  yhtenäisyyteen.  Esimerkiksi  Kansan  Lehden  kirjeenvaihtaja 

totesi  Pekkalan  kartanon  lakkovaatimusten  esittämisen  jälkeen,  että  ”herättää  huomiota  nähdä 

Pekkalan  kartanon  työväestö  ensi  kerran  yksimielisesti  esittämässä  vaatimuksia  isännälleen”.61 

Yhteistoiminta tarkoitti samalla sitä, että työväestö pyrki myös pitämään rivinsä suorassa. Niinpä 

lakon  aikana  rikkureina  toimineilta  henkilöiltä  vaadittiin  anteeksipyyntöä62.  Lakkovahdit  olivat 

tietysti  yrittäneet  saada  heitä  luopumaan  töistä  jo  lakon  aikana.   Visuvesi  oli  omalaatuinen 

tapauksensa Ruovedellä, koska siellä rikkurina työskenteli suurin osa maatyöläisistä – lakossa oli 

vain parikymmentä.63 Se oli suuri syy sille, miksi lakko kesti Ruoveden pohjoisessa kylässä niin 

pitkään – toisaalta myös syy sille, miksi työväenliike halusi siellä niin kiihkeästi anteeksipyyntöä 

rikkureina toimineilta. 

Visuveteläinen piika Olga Hautamäki (silloinen Vesa) oli töissä useiden muiden piikojen kanssa. 

58  KA, Vapaussodan historian komitea. Nimismieskertomuksia. Ruovesi C III 8.
59  VRYO 12 154 Rasila Urho.
60  Hoppu 2007, 78; Suodenjoki 2007, 205; Huittisten heinäkuun kahakasta kts. Alapuro 1994.
61  Kansan Lehti 5.5.1917.
62 Tämä ei ollut mitenkään tavatonta ja vain maatalouslakolle ominainen ilmiö vaan Kansan Lehdessä oli pitkin 

kevättä anteeksipyyntöjä koskien vaikkapa v. 1906 Tampereen pellavatehtaan lakkoa.
63 Kansan Lehti 21.8.1917.
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Hän muisteli myöhemmin, että piikana työssä oli oltava, koska ei ollut paikkaa, johon olisi mennyt 

ja ruokaa sekä vettä oli saatava. Ehkä niillä jotka eivät olleet rikkureita, oli joku kotopaikka, johon 

mennä. Lakkovahteja kulki Visuvedelläkin ja Hautamäkikin törmäsi sellaisiin. Miehet olivat hänelle 

entuudestaan tuttuja. Vahdit olivat vähän nuhdelleet, mutta mitään isoa riitaa ei ollut. Lakon jälkeen 

Hautamäki  huomasi  kuitenkin  Visuveden  työväentalon  iltamissa,  että  tanssikavereita  oli  vaikea 

saada.64 

Syrjintä työväenyhteisössä kesti pitkän aikaa. Visuveden työväenyhdistys erotti tosiaan pöytäkirjan 

mukaan kesäkuussa muutamia jäseniään rikkuruuden takia.  Elokuussa mainitaan usean henkilön 

saaneen anteeksipyynnön jälkeen takaisin jäsenyytensä. Heidän piti myös maksaa 3 markan maksu, 

jotta  heidän  nimensä  voitiin  painaa  Kansan  Lehdessä  anteeksi  pyytäneinä.  Muroleen 

työväenyhdistys  päätti  puolestaan  vasta  syyskuun  alussa,  että  Elli  Lehdokkia  ei  enää  kohdella 

rikkurina.  Visuvedellä  jotkut  sovittivat  lakon  aikaisia  tekojaan  vielä  jopa  joulukuussa,  mutta 

Hautamäki ei käynyt koskaan anteeksi pyytämässä, koska ei ollut mielestään kenellekään pahaa 

tehnyt. 65    

Maatalouslakot  kytkeytyivät  siis  yleiseen  Etelä-Suomen  kehitykseen.  Ne  eivät  olleet  mikään 

irrallinen, vain ruoveteläinen ilmiö. Samaa voi sanoa siitä, kun Ruoveden työväenyhdistys esitti 

toukokuun 19. päivä kunnankokoukselle,  että  ryhdyttäisiin  toimenpiteisiin työväen pääsemiseksi 

mieslukunsa mukaiseen edustukseen kunnan hallintoelimissä. Ruovedellä tähän vaatimukseen oli 

tietysti todella painava syy, koska sosialidemokraatit keräsivät yli 70 prosenttia äänistä. Tampereella 

vaatimus kunnanvaltuuston kokoonpanon demokratisoimisesta oli esitetty jo huhtikuussa. Siihen oli 

lopulta  suostuttukin,  mutta  kuvernöörille  tehdyn  valituksen  johdosta  asian  käsittely  pitkittyi. 

Ruovedellä asiaa ei voitu toukokuun kunnankokouksessa edes käsitellä.  Kokouksen esimies K.R. 

Häkkinen ilmoitti, että koska asiaa ei oltu mainittu kokoonkutsumiskuulutuksessa, siitä ei voitu sen 

lähemmin keskustella. Aamulehden mukaan jo pelkästä esityksestä voidaan kuitenkin päätellä, että 

Ruovedelläkin  ”astuu  päivänjärjestykseen  samanlainen  kunnallinen  valtakysymys  kuin  esim. 

Tampereella ja Raumalla, joka on niin suurta huomiota herättänyt”.66

Toukokuun  kunnankokous  liittyi  samaan  työväenliikkeen  aktivoitumiseen  vaatimustensa  taakse 

kuin samaan aikaan käynnissä olleet maatyöväenlakotkin. Työväestön aktiivisuutta loppukeväästä 

64 Kper  Y03042 Hautamäki Olga.
65 TA, 363.2. Visuveden työväenyhdistyksen pöytäkirjat; KA, VRO SyA kansio Aå 450 Muroleen 

sekatyöväenammattiosaston pöytäkirja 1.9.1917; Kper  Y03042 Hautamäki Olga.
66 RKA, Khall Ca 11 kuntakokouksen pöytäkirjoja 1916–18; Hoppu 2008, 39; Aamulehti 20.5.1917
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kuvastaa  se,  että  tilaisuutta  mentiin  pitämään  kirkkoon  sen  jälkeen,  kun  oli  havaittu,  ettei 

tuhatpäiselle  osallistujajoukolle  löydy  kirkonkylästä  muuta  kyllin  tilavaa  salia.  Asialistalla  oli 

mainitun valtakysymyksen lisäksi myös elintarvikekysymys. Kustaa Vinha valtuutettiin ottamaan 

150  000  markan  laina  syömäviljan  hankkimiseksi  kuntaan.  Toisaalta  päätettiin 

elintarvikelautakunnan  myymän  viljan  myöntöhinnasta,  mikä  asetettiin  kilolta  42  penniin 

jauhettuna,  40  penniin  jauhamattomana.  Päätös  oli  tehty,  kun oli  ensin  kuultu  samana  päivänä 

kokoontuneen  työväentalon  kansalaiskokouksen  esitys  hinnaksi.  Esimerkiksi  Muroleen 

työväenyhdistys oli lähettänyt kirkonkylään mittavan delegaation elintarvikekysymystä ajamaan. 67

Elintarviketilanne  oli  itse  asiassa  saanut  jo  marraskuussa  1916  työväenliikkeen 

kunnallistoimikunnan  kutsumaan  koolle  yleisen  elintarvikekokouksen.  Se  vaati  perustettavaksi 

elintarvikelautakunnan,  jonka tehtävänä oli  välttämättömien elintarpeiden  kuten  viljan  hankinta. 

Kunnanvaltuusto  asettikin  joulukuussa  kuusihenkisen  komitean,  jota  laajennettiin  sitten 

helmikuussa  viidellä  lisähengellä.  Jo  silloin  valitettiin  elintarkeasioiden  hoidon  leväperäisyyttä 

kunnassa.  Keisarin  kukistuminen  kuumensi  edelleen  asiaa.  Heti  ensimmäisessä  maaliskuun 

vallankumouksen jälkeen pidetyssä kokouksessa olikin nimismiehen ja poliisien erottamisen lisäksi 

vaadittu  kunnalta  tarmokkaampaa  otetta  elintarvikekysymyksen  hoidossa.  Samalla  vaadittiin 

elintarvekomitealle  oikeutta  takavarikoida  kunnasta  kaikki  yli  talollisten  oman  tarpeen  löytyvät 

viljavarat.   Vallankumouksen jälkeinen poliittisen tilanteen muutos näkyi myös heinäkuussa 1917, 

kun sosialistit  vaativat  ja  saivat  enemmistön elintarvikelautakuntaan,  joka  korvasi  aikaisemman 

komitean.  Useilla  teollisuuspaikkakunnilla  muutokset  komitean  kokoonpanoon  oli  tehty  jo 

toukokuussa.  68  

Venäjän  vallankumous  oli  taustana  myös  elintarviketilanteen  voimakkaalle  politisoitumiselle. 

Oletettiin,  että  tilanne  automaattisesti  paranisi,  kun  säännöstely  oli  nyt  laillisella  pohjalla  ja 

kyseessä kansan yhteinen etu. Resurssit kuitenkin heikkenivät. Venäjän viljan tuonnin tyrehtyminen 

ja ostovoiman lasku heikensivätkin varsinkin palkkatulollaan toimeen tulleiden asemaa. Varsinaista 

nälkää ei Ruovedellä ja yleensäkään läntisemmän Suomen maaseudulla vielä vuonna 1917 siltikään 

nähty.  Kaikkein  tiukimmilla  olivat  Suomessa  itse  asiassa  alueet,  joissa  ei  ollut  poliittista 

levottomuutta.  Kysymys  kuitenkin  kuumeni  senkin  vuoksi,  että  maanviljelijöiden  epäiltiin 

salakauppaavan ja piilottelevan viljaa lautakunnalta. Ruovedelläkin työväenliike lienee epäillyt tätä, 

kun  se  vaati  kaikkea  oman  tarpeen  yli  menevää  viljaa  takavarikoitavaksi  maaliskuun 

67 RKA, Khall Ca 11 kuntakokouksen pöytäkirjoja 1916–18; KA, VRO SyA kansio Aå 450; Hoppu 2005, 77.
68 Kansan Lehti 8.2, 16.2, 24.3; Kontio&Vesanen 1994, 315-316.
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kansalaiskokouksessaan, kuten aiemmin on todettu. Syytös tuskin oli aiheeton, sillä myös pitäjän 

porvaripuolen laatimassa vuoden 1918 kunnalliskertomuksessa todetaan, että salakauppaa valitetaan 

harjoitetun ylitetyillä hinnoilla.69

Kunnanvaltuuston  silloisten  voimasuhteiden  muuttaminen  jäi  Ruoveden  työväestöltä  haaveeksi, 

vaikka kesän lopulla sosialistivaltuutetut koittivat ajaa asiaa julistamalla kunnallislakon ja jäämällä 

siten  pois  epädemokraattisiksi  katsomistaan  kokouksista.  Kuitenkin  syyskuun  15.  päivän 

kunnankokouksessa  tehtiin  hyvin  erikoinen  päätös.  Siellä  nimittäin  valittiin  ”yksimielisesti” 

edustajat niin vuosien 1918–20 kunnanvaltuustoon kuin kunnallislautakuntaankin. Edustajien listaa 

katsomalla selviää, että esimerkiksi kaikki tulevat valtuutetut olivat työväenliikkeen miehiä. Koska 

silloista  kunnallishallintoa  ei  oltu  saatu  muutettua,  päätti  työväenliike  ilmeisesti  osoittaa 

joukkovoimaansa  valitsemalla  edustajat  jo  ilman  uusia  vaaleja.  Toisaalta,  eihän  demokraattisia 

kunnallislakeja oltu vielä syyskuussa saatu eduskunnassa läpi väliaikaisen hallituksen hajotettua 31. 

heinäkuuta eduskunnan. Tapahtumasarja antaakin hyvän paikallisen esimerkiksi Suomen vuoden 

1917  horjuvasta  demokratiasta.  Ruoveden  sosialistit  eivät  tehneet  tempaustaan  demokraattista 

kunnallishallintoa  vastaan  entistä  varallisuuteen  perustuvaa  vaalitapaa  kritisoidakseen.  Silti  he 

samalla valitsivat myös itse edustajat, eivät demokraattisesti, vaan työväenliikkeen joukkovoiman 

avulla. Samalla tavalla kuin keväällä oli yritetty vaihtaa järjestysvaltaa. Kokoushan pidettiin lopulta 

Tulevaisuuden työväentalolla, koska kunnantalo oli 500 osallistujalle liian pieni.70

Merkille pantavaa on, että sosialistit saivat itse asiassa käytännön kunnallista päätösvaltaa itselleen 

kunnankokouksen päätösten kautta. Työllisyystilanne oli heikentynyt Ruovedelläkin vuoden loppua 

kohden. Työttöminä koko maassa lienee ollut lähes 100 000 henkilöä ja kiihtyvä inflaatio pahensi 

tilannetta  entisestään.  Jo  lokakuussa  päätettiin  ensimmäisestä  Mustajärvellä  teetettävästä 

hätäaputyöstä ja marraskuussa seurasi ympäri pitäjää lisää tiehankkeita. Työttömyystilannetta siis 

aktiivisesti  lievennettiin  ja  hätäaputöitä  koordinoimaan kunnanvaltuusto oli  perustanut  syyskuun 

lopussa pohjoisen ja  eteläisen työttömyyslautakunnan.  Sosialistienemmistöiset  lautakunnat  sitten 

esittivät hätäaputöiden järjestämistä työväenliikkeen hallitsemalle kunnankokoukselle. Hätäaputöitä 

teetettiin yhteensä reilun 400 000 markan edestä. Tämä johtui siitä, että kuntaa viime kädessä itse 

asiassa hallittiin ja verotettiin kuntakokouksen kautta.71 Käytännössä työväenliike harjoitti siis jo 

vuoden 1917 lopussa merkittävää budjettivaltaa, vaikka demokraattisia kunnallislakeja ei oltukaan 

vielä saatettu voimaan.                 

69 Haapala 1995, 208, 217. Kansan Lehti 24.3; Kunnalliskertomus 1918.
70 RKA, Khall Ca:11 kuntakokouksen pöytäkirjoja 1916-18.
71 Ruoveden kunnalliskertomus 1918. 
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Heinäkuussa  sosialistienemmistöinen  eduskunta  oli  säätänyt  valtalain,  jolla  se  julistautui 

korkeimmaksi vallankäyttäjäksi. Venäjän väliaikainen hallitus hajotti kuitenkin tämän seurauksena 

eduskunnan.  Porvarit  myöntyivät  tähän,  mutta  sosialidemokraatit  olisivat  halunneet  jatkaa 

työskentelyä. Tieto tapahtumista kiiri luonnollisesti myös paikallistasolle. Pajulahtelainen Johannes 

Pääskynen muisteli myöhemmin:

Suomen porvarit ei myöntyneet itsenäisyyteen vaan kirjotti Kerenskille, että ei myöntää. Porvarit pelkäs, että heiltä  

menee valta.72 

Lokakuun 1917 vaaleissa SDP sai Ruovedellä tutun korkean äänimäärän, 70,4 prosenttia äänistä. 

Sosialidemokraatit  jäivät  kuitenkin  eduskunnassa  niukkaan  vähemmistöön.  Työväenliikkeessä 

koettiin,  että  nyt  porvaristo  sai  enemmistönsä  turvin  mahdollisuuden  jarruttaa  työväenliikkeen 

ajamia  uudistuksia.  Tämä  johti  siihen,  että  sosialidemokraatit  julkistivat  uuden  eduskunnan 

kokoontuessa  8.  marraskuuta  ”Me  vaadimme”  -julistuksen,  jossa  kieltäydyttiin  hyväksymästä 

eduskunnan hajottamista. Samalla SDP vaati muun muassa edellisen eduskunnan jo hyväksymien 

kunnallislakien  ja  kahdeksan  tunnin  työaikalakien  hyväksymistä,  torpparikysymyksen 

ratkaisemista, elintarvikkeiden säännöstelyä, verotuksen uudistamista ja vanhuuseläkettä.  Julistus 

kytkeytyi siihen kehitykseen, jossa myös maltillisemmat sosialistit alkoivat yhä enemmän kallistua 

omaan  järjestövoimaan  nojaavan  vallankäytön  tielle,  mistä  osoituksena  oli  kaartihankkeiden 

tukeminen.73 

Samaan aikaan 7. marraskuuta bolsevikit kaappasivat vallan Venäjällä väliaikaiselta hallitukselta. 

Tämä tiesi  sitä,  että  eduskunnan hajottamiseen vielä  sosialistienemmistöisen eduskunnan aikana 

suopeasti  suhtautuneet  porvarilliset  puolueet  halusivat  nyt  irrottaa  Suomen  mahdollisimman 

nopeasti Venäjästä. Sosialidemokraattien tavoitteeksi nousi sen sijaan itsenäisyyden toteuttaminen 

Venäjän uuden hallituksen manifestilla – ei yksipuolisesti irtautumalla. 74  

Ruoveden tilanne eli valtakunnallisten tapahtumien mukana. Muroleen työväenyhdistys yhtyi ”Me 

vaadimme”  -julistukseen  kokouksessaan  11.  marraskuuta.  Samassa  tilaisuudessaan  päätettiin 

järjestyskaartin  perustamisesta.  Ruoveden  järjestyskaartit  näyttävätkin  saaneen  alkunsa  vasta 

syksyllä, marraskuun yleislakon alla. Tilanne vastasi hyvin Pirkanmaan yleistä kehitystä. Lokakuun 

loppuun  mennessä  kaartihanketta  esiintyi  seitsemällätoista  paikkakunnalla,  mutta  jo  yleislakon 

72 TA TMT 455/9 Pääskynen Johannes.
73 Aamulehti 9.10.1917; Hoppu 2008, 45–46.
74 Hentilä 1996, 94.
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puhjetessa 14.11. järjestyskaarti oli 28 paikkakunnalla eli neljässä viidestä Pirkanmaan kunnasta. 

Taustalla oli puolueen ja ammattiyhdistysliikkeen aktivoituminen. Suomen Ammattijärjestö kehotti 

lokakuun  20.  päivä  antamassaan  julistuksessa  työväkeä  muodostamaan  järjestyskaarteja 

”itsepuolustuksekseen  ja  kaikkien  mahdollisten  tapausten  varalle”.  Julistukseen  yhtyi  myös 

sosialidemokraattinen  puoluetoimikunta.  Puoluejohdon  ensimmäinen  kehotus  kaarteihin  sai 

pirkanmaalaisen työväenliikkeen järjestäytymään nopeassa tahdissa paikallistasolla. 75

Ruovedellä  oli  ollut  jonkinlaisia  lakkovahdistoja  toukokuun  maatalouslakon  aikaan,  mutta 

varsinaisten  järjestyskaartien  perustaminen  venyi  marraskuulle.  Ainoastaan  Muroleen  kohdalla 

tarkka perustamispäivä (mainittu 11.marraskuuta) on tiedossa. Kaarti oli toiminnassa kuitenkin jo 

marraskuun  yleislakon  aikaan  useassa  muussakin  kylässä,  koska  aseita  takavarikoitiin  ympäri 

pitäjää.  Esimerkiksi  Pihlajalahdella  paikallinen  järjestyskaarti  toimi  Kalle  Ahosen  johdolla. 

Visuvedellä oli myös järjestyskaarti ainakin jo 11. marraskuuta, koska työväenyhdistys päätti silloin 

lähettää kolme henkilöä sen ”paikallisten asioiden kulkua” valvomaan. Nämä olivat Juho Idman, 

Eetu Mäkinen ja Arvi Laaka. 76

On syytä kuitenkin olettaa, ettei muualla ole oltu oleellisesti Muroletta nopeampia, sillä itse asiassa 

sen  järjestyskaartin  johtaja  Emil  Koski  kävi  organisoimassa  kaartihankkeita  myös  ainakin 

Väärinmajassa  ja  Pohjaslahdella.  Pohjaslahdella  murolelainen  oli  pitänyt  alkukokouksen 

työväentalolla,  jonka  jälkeen  harjoitusjohtajaksi  alkoi  entinen  Suomen  kaartin  sotilas  Maurits 

Johansson. Aluksi ei ollut aseita, muttei myöskään paljoa jäseniä. Papiston kertomuksessa sodan 

jälkeen kyllä  mainitaan,  että  ”kesällä  1917 oli  jo  punakaarti  olemassa”.  Tämä kuitenkin  lienee 

tarkoittanut maatalouslakon aikaisia lakkovahdistoja, niin kuin Marja-Leena Salkola on päätellyt. 

Valtiorikosoikeuden  pöytäkirjat  ovat  joskus  epäjohdonmukaisia,  mutta  tässä  kysymyksessä 

kuulustellut ovat olleet hyvin yksimielisiä: Ruoveden kaartit perustettiin syksyllä. 77

Kun uusi eduskunta hylkäsi ”me vaadimme” –julistuksen, ryhtyi työväenliike koko maan kattavaan 

lakkoon. Marraskuun yleislakko, joka kansan suussa kääntyi muotoon suurlakko, alkoi Ruovedellä 

pari  päivää  myöhässä.  Kunnolla  oltiin  lakkotilassa  vasta  perjantaina  16.  marraskuuta.  Aseiden 

takavarikoinnin lisäksi kauppojen ja koulujen toiminta keskeytyi. Muroleessa osuuskaupan annettiin 

kuitenkin  olla  elintarpeiden ostoa  varten  auki  lakkotoimikunnan määräämänä aikana.  Kuitenkin 

75 KA, VRO SyA kansio Aå 450; Suodenjoki 2007, 237–238.
76 KA, VRO SyA kansio Aå 450; VRYO 36 Hautamäki Manu; TA, 363.2. Kansio C1 Visuveden työväenyhdistyksen 

pöytäkirja 11.11.1917.
77 VRYO 18512 Reini Herman; TA TMT 43 5/911 Mäkinen Jooseppi; Salkola 1985, 108.
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lakko  sujui  pitäjässä  sodan  jälkeenkin  kirjoitettujen  valkoisen  puolen  muistelujen  perusteella 

rauhallisesti. Tässä(kin) suhteessa Ruoveden kehitys noudatteli Tampereen kanssa samoja uomia. 

Koko maassa yleislakon aikana ja siihen kietoutuneissa tapahtumissa kuoli peräti 32 ihmistä, mikä 

oli  ennen  näkemätöntä  Suomessa.  Tämä  synnytti  kasvavaa  epäluuloa  osapuolten  välille 

valtakunnallisesti.  Itse  asiassa  kapinan  alku  oli  lähellä,  sillä  17.  marraskuuta  Helsingin 

vallankumouksellinen  keskusneuvosto  ensin  päätti  aloittaa  vallankumouksen,  mutta  perui 

myöhemmin päätöksensä. 78 

Toisaalta  valtiorikosoikeuksissa  ruoveteläistenkin  punakaartilaisten  syytteissä  raskauttavaksi 

katsottiin aseiden takavarikointi,  ei ainoastaan ennen sotaa tammikuussa vaan myös ”suurlakon” 

aikana. Visuvedellä useat isäntämiehet syyttivät postinkantaja Paavo Järvistä aseiden keräämisestä 

suurlakon aikana. Kuinka paljon tähän vaikutti sitten se, että Ruoveden suojeluskunnalle lähetetyssä 

valtakunnallisessa kyselylomakkeessa nimenomaan tätä kysyttiin, on sitten toinen kysymys – lakko 

oli  paljon  puhuttelevampi  kokemus  muualla  päin  Suomea.  Ruoveteläiseen  muistitiedonkaan 

mukaan marraskuun lakosta ei ole mieleenpainuvia muistikuvia paikallisten ihmisten mieliin jäänyt. 

Joka tapauksessa on selvää, että yleislakon tapahtumat jättivät jonkinlaisen jäljen myös Ruoveden 

paikallisiin suhteisiin, vaikka se olikin valtakunnallisiin tapahtumiin nähden suhteellisesti lievempi. 

Hämäläisen  maltillisuuden  lisäksi  lakon  rauhallisuuteen  saattoi  vaikuttaa  osaltaan  se,  ettei 

porvarillisella väestönosalla käytännössä ollut mahdollisuuttakaan vastustaa työväestön määräyksiä. 

Työväenliikkeen vahvoilla alueilla lakko sujui ylipäänsä rauhallisesti. 79

Pirkanmaan vahvasta työväenliikkeestä huolimatta peräti kahteen kolmasosaan maakunnan kuntia 

perustettiin suojeluskunta ennen työväen kaarteja. Vain seitsemässä kunnassa kaarteja perustettiin 

ennen  suojeluskuntaa  –  Ruovesi  oli  yksi  näistä  paikkakunnista.  Ruovedelläkin  kyllä  viriteltiin 

marraskuussa suojeluskuntahanketta, kun insinööri Keso kävi puhumassa pitäjässä. Järjestyskunta 

päätettiin periaatteessa myös perustaa ja sille hyväksyttiin Pohjois-Hämeen järjestyskunnan säännöt. 

Pidemmälle hankkeessa ei kuitenkaan päästy, koska edes johtavaa elintä ei järjestyskunnalle saatu 

valittua.  Myöhemmin  pohdittiin,  ettei  ”julkisempi  toiminta  olisi  tullut  kyseeseenkään  seudun 

vahvan punaisuuden takia”.  Visuveden kylässä tosin järjestettiin  yleislakosta  alkaen jonkinlaisia 

vahtivuoroja. Varsinaisen suojeluskunnan perustaminen venyi kuitenkin aina tammikuulle. Niinpä 

ei ole perusteita väittää, että ruoveteläisten kaartihankkeet olisivat olleet mikään paikallinen reaktio 

suojeluskunnan perustamiseen niin kuin ehkä naapuripitäjä Kurussa. Tämä ei tietenkään tarkoita, 

78 KA, VRO SyA kansio Aå 450; Hoppu 2008, 47; Haapala 1995, 221.
79 VRYO 24143 Järvinen Paavo Ilo Aleksanteri; Suodenjoki 2007, 248;
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etteikö myös Ruovedellä olisi kuultu muualla maassa perustetuista suojeluskunnista.  80 

Muroleessa  aseita  ei  yleislakon  aikaan  itse  asiassa  otettu  haltuun  yksipuolisesti  vaan 

työväenyhdistys  ja  talolliset  solmivat  sopimuksen,  jonka  perusteella  aseet  tuotiin  yhteiseen 

säilytyspaikkaan.  Tämä  päätettiin  Muroleen  työväenyhdistyksen  kokouksessa  15.11.  Kokous 

perusteli päätöstä ”mahdollisesti työläisten ja porvarien välillä sattuvien aseellisten yhteenottojen 

välttämisellä”. Aseet keräävään komiteaan tuli valituksi neljä talollista ja neljä työväen edustajaa, 

mikä kertoo siitä,  että myös talollisia oli  ilmeisesti  paikalla kokouksessa. Halua sovitteluun siis 

vielä  löytyi.  Murolekoskella  oli  itse  asiassa  jo  ennen  yleislakkoa  tapahtunut  pieni 

ampumavälikohtaus,  jossa myöhemmin valkoisten riveissä taistelleita Sorkkalan ja Salmen talon 

poikia  kohti  oli  ammuttu.  81Tämä oli  kuitenkin  tuomittu  myös  työväenyhdistyksen  taholta.  11. 

marraskuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjassa todetaan:

Keskusteltiin  Murole  koskella  tehtyjen  varkaus  ja  ampumarettelöistä  ja  mihin  toimenpiteisiin  olisi  ryhdyttävä  

mellakoitsijoitten  selville  saamiseksi  ja  syyllisten  kiinni  ottamiseksi  ja  päätti  kokous  lähettää  yhden  miehen  

poliisitutkintaan seuraamaan asiain kulkua ja saadakseen ampumiseen syylliset tietoonsa.82

Kansan Lehti otsikoi tapauksen 22. marraskuuta näyttävästi: ”Huligaanielämää Muroleessa”, mistä 

tulee hyvin ilmi myös pirkanmaalaisen työväenlehden tuomitseva asenne. Häiriköinnin ei katsottu 

olevan vahingoksi  ainoastaan  uhreille  vaan koko paikkakunnalle.83 Omavaltainen häiriköinti  oli 

tuomittu  jyrkästi  jo  aikaisemmin.  Syyskuussa  Muroleen  työväenyhdistys  oli  erottanut  vuodeksi 

kaksi  jäsentään  sen vuoksi,  että  he  olivat  häiriköineet  nuorisoseuran  kokouksissa.84 Tapahtumat 

olivat  hyvä  osoitus  siitä,  etteivät  kovatkaan  poliittiset  erimielisyydet  vuoden  1917  syksyllä 

tarkoittaneet  Ruovedellä  sitä,  että  olisi  hyväksytty  avoin  väkivalta  toista  osapuolta  kohtaan. 

Poliittisista kiistoista oli lopulta matkaa sisällissotaan. Ne toki tekevät ymmärrettäväksi sen, miksi 

sota saattoi ylipäänsä syttyä, mutta ne eivät tee sodasta väistämätöntä. 

Konfliktin  kiristymistä  kohti  oltiin  kuitenkin  menossa.  Ruovedelläkin  valittiin  25.  marraskuuta 

sosialidemokraattisen  kunnallisjärjestön  ja  järjestyskaartin  vallankumouksellinen  keskuskomitea, 

johon tuli jäseniä eri kylien työväenyhdistyksistä. Vaikka eduskunta oli säätänyt yleislakon aikana 

80  KA, Suomen vapaussodan itsenäisyyden arkisto. 195. Eetu Pöytäniemen Ruoveden SK:n historiikki; KA, 
Vapaussodan historian komitea C III 5 Papiston kertomuksia; KA, Vapaussodan historian komitea C III:8. 
Nimismieskertomuksia; Suodenjoki 2007, 239.

81 KA, VRO SyA kansio Aå 450; Hoppu 2005, 79.
82 KA, VRO SyA kansio Aå 450.
83  Kansan Lehti 22.11.1917.
84 Sama, Muroleen sekatyöväenammattiosaston pöytäkirja 9.9.1917.
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15. ja 16. marraskuuta maalaisliiton, sosialidemokraattien ja osan porvarillisista itsenäisyysmiehistä 

äänillä niin valtalain, demokraattiset kunnallislait kuin 8-tunnin työpäivän85, tunnelma oli edelleen 

kireä.  Ruoveden vallankumouksellinen keskuskomitea nimittäin  vaati,  että  sosialidemokraattisen 

puolueen johdon oli  edelleen pidettävä kiinni  niistä vaatimuksista,  joita oli  esitetty  senaatille  ja 

eduskunnalle  aikaisemmin.  Paikalliset  kysymykset  nousivat  myös  esille.  Työttömyyslautakuntaa 

kehotettiin pitämään huolta, että kaikille työttömille löytyisi töitä. Hätäaputyöthän olivat tuolloin 

käynnistyneet. Kansan Lehden selostus ruoveteläisten työväenyhdistysten johtomiesten kokouksesta 

päättyi jo selkeään uhkaukseen:

Ellei  hallitusoloja pian järjestetä  sellaisella  kannalle,  että  se woi  nykyiset  rajahinnat  oikein tuntuvasti  alentaa sekä 

kaikki  muutkin  asiat  järjestää  niin,  että  ne  vastaavat  kansan  pohjakerrosten  vaatimuksia….niin  ei  Ruoveden 

järjestäytynyt työväki vastaa niistä seurauksista, joita voi tapahtua.86

Siis vaikka paikallista väkivaltaa ei hyväksyttykään, oli ainakin työväenyhdistysten johtomiesten 

keskuudessa  Ruovedellä  havaittavissa  selkeää  vallankumousmielialaa  jo  marraskuussa.  Mukana 

olivat paikallisestikin jännitystä herättäneet työttömyys- ja elintarvikekysymys, mutta yhtä kaikki 

julistus kertoo poliittisesta jännityksestä, joka läpäisi varsinkin koko Etelä-Suomen. Vaatimuksethan 

oli  etupäässä  kohdistettu  porvarienemmistöiselle  eduskunnalle,  ei  niinkään  ruoveteläisille 

talollisille. 

Toisaalta nimenomaan kysymys korkeista rajahinnoista oli talollisten ja maatyöväen kiistakysymys 

mitä  suurimmassa  määrin.  Siten  tavallaan  paikalliset  huolenaiheet  voitiin  liittää  siihen 

valtakunnalliseen  poliittiseen  umpikujaan,  joka  oli  syntymässä.  Tämän  ei  tarkoittanut  sitä,  että 

paikalliset  ristiriidat  olisivat  olleet  itsessään  ylitse  pääsemättömiä.  Esimerkiksi 

työttömyyskysymystä hoidettiin Ruovedellä hätäaputöiden avulla87, mutta se ei johtanut jännityksen 

poistumiseen  Ruovedelläkään  -  osittain  koska  valtakunnallinen  eripuraisuus  säilyi.  Toisaalta 

paikalliseksi kiistakysymykseksi nousi eteläisen työttömyyslautakunnan palkanmaksu. Se nimittäin 

maksoi  naimattomille  miehille  25  penniä  alempaa  tuntipalkkaa  kuin  pohjoinen 

työttömyyslautakunta.  Siksi  Muroleesta  Hirsilään rakennettavan maantien työläiset  kokoontuivat 

13.  joulukuuta  Muroleen  työväentalolle  ja  vaativat  elinkustannuksia  vastaavaa  palkkaa. 

Pihlajalahdella  puolestaan  valitettiin  alhaisten  palkkojen  lisäksi  jopa  työnpuutetta  joulukuun 

85  Hentilä 1996, 95.
86  Kansan Lehti 29.11.1917.
87 Kunnakokous päätti joulukuun alussa useiden töiden teettämisestä hätäaputöinä. Sitä varten kunta otti 300 000 
markan lainan. Kansan Lehti 5.12.1917.
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lopussa.88      

Itsenäisyysjulistuskin  annettiin  6.  joulukuuta  eripuraisissa  tunnelmissa,  kun  sosialidemokraatit 

äänestivät eduskunnassa sitä vastaan ja tekivät oman ehdotuksensa, jossa bolsevikkien kanssa olisi 

neuvoteltu.  Paikallisestikaan  itsenäisyys  ei  juuri  liene  Ruovedellä  näkynyt.  Sen  kunniaksi  ei 

järjestetty enää mitään laajoja kansalaisjuhlia, kuten keisarin kukistumisen kunniaksi maaliskuussa. 

Yhtä  kaikki,  se  kertoi  siitä  eripurasta,  joka  osapuolien  välillä  jo  tuolloin  vallitsi.  7.  joulukuuta 

Aamulehden pääkirjoituksessa ”Itsenäisyytemme” kirjoitettiin seuraavasti:

Yhtä onnelliselta kuin tulevaisuus on näyttänyt noiden ulkonaisten edellytystensä suhteen, ei se ole viime aikoina  

tuntunut sisäisten edellytystensä puolesta. Sisäinen sekasortoisuus, keskinäinen eripuraisuus on viime aikoina riehunut  

voimakkaampana kuin koskaan ennen....Vilpittömästi uskomme, että nuo epätoivoa herättävät ilmiöt ovat vain  

tilapäisiä.89     

Joulukuun 16–17. päivä Tampereella järjestettiin valtakunnallinen järjestyskaartien kokous, johon 

myös  Ruovedeltä  valittiin  edustaja.  Ruoveden  sosialidemokraattinen  kunnallisneuvosto  ja 

yleislakon  jälkeen  perustettu  ”järjestökaartien  wallankumouksellinen  komitea”  kehottivat 

itsenäistymispäivänä  Kansan  Lehdessä  eri  kylien  järjestyskaarteja  äänestämään  kokoukseen 

valittavasta  edustajasta.  Samalla  oli  kirkonkylään  lähetettävä  myös  lista  kaartin  jäsenistä  ja 

päälliköistä.90 Muroleessa äänestystulos oli selkeä, kun oman järjestyskaartin päällikkö Emil Koski 

keräsi 51 52:sta annetusta äänestä. Sotaa kohti menoa kuvastaa hyvin pöytäkirjan merkintä siitä, 

että  evästyskeskustelussa  oli  käytetty  kiivaita  puheenvuoroja.  Niiden  perusteella  päätettiin,  että 

kaarti tulee seisomaan ”viimeiseen mieheen” edustajakokouksen päätösten toimeenpanon takana. 91 

Valta  Muroleen  työväenyhdistyksessä  oli  radikaalien  käsissä  ja  toisaalta  valtakunnallisesta 

jännittyneen tilanteen vaikutukset heijastuivat myös Pohjois-Hämeen maaseudulle. 

2.3. Puolueettomuussopimus ja rintamalle lähtö

Tammikuun  alkupuoli  sujui  Ruovedellä  vielä  ulkonaisesti  rauhallisesti.  Järjestyskaartit  pitivät 

aseettomia  harjoituksia,  mutta  mitään  levottomuuksia  pitäjässä  ei  ollut.  Tammikuun  6.  päivä 

88 Kansan Lehti 18.12.1917; Kansan Lehti 29.12.1917.
89 Aamulehti 7.12.1917.
90 Kansan Lehti 6.12.1918. Järjestyskaartit järjestyivät vielä kylittäin ja pitivät omia harjoituksiaan. Myöhemmin 

punakaartissa eri kylien miehet pistettiin enemmän sekaisin.
91 ,KA, VRO SyA kansio Aå 450. Muroleen järjestyskaartin pöytäkirja 9.12.; Koski on mainittu useassa 

valtiorikosoikeuden pöytäkirjassa kaartin ylipäällikkönä.
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pidettiin  kunnankokous  aivan  normaalisti  ja  käsiteltävänä  olivat  esimerkiksi  hätäaputöinä 

teetettävien  teiden  rakennuskysymykset.  Kokoukseen  osallistui  80  henkilöä,  joukossa  sekä 

sosialisteja  että  porvareja.  Tuuhoskylässä  pidettiin  12.  tammikuuta  nuorisoseuran  iltamat,  jotka 

sujuivat hyvin. 92

Vielä  28.  tammikuuta  nimettiin  kunnallisvaalilautakunnat  ensimmäisiä  demokraattisia  vaaleja 

varten. Keskusvaalilautakunnan paikat jakaantuivat melko tasan porvarien ja sosialistien kesken. 

Myös  järjestysvalta  toimi,  kun  nimismies  J.F.  Seikku  lähetti  25.  tammikuuta  murtovarkaudesta 

syytetyt Herman Niemisen ja Vilho Mäkisen Hämeenlinnan vankilaan. Toisaalta samaan aikaan, 

kun siviilipuolen asioita ratkottiin muissa elimissä,  myös järjestyskaartit  pitivät  kokouksiaan eri 

puolilla pitäjää. Poliittinen jännitys oli paikallisestikin olemassa, mistä kertoo hyvin Väärinmajan 

torppariosaston kehotus tammikuun alussa työnjohtajille olla käyttämättä niiden torpparien hevosia, 

jotka eivät kuulu järjestyneiden työläisten joukkoon.93 

Tiedot  valtakunnallisen  tilanteen  kiristymisestä  levisivät  Ruovedellekin.  Aamulehti  kirjoitti  15. 

tammikuuta,  kun  hallitus  oli  tehnyt  päätöksen  järjestysvallan  aikaan  saamisesta,  että  sen  olisi 

pitänyt ryhtyä puuhaan aiemmin ennen kuin syntyi yksityisiä aseellisia järjestöjä. Lehti arveli, että 

tilanne oli kuitenkin kenties vielä pelastettavissa. Vielä 25. päivä, ennen suojeluskuntien julistamista 

hallituksen virallisiksi joukoiksi, Aamulehti toivoi, että maa pelastuisi kansalaissodan ja anarkian 

kauhuilta.  Kaikki  aseelliset  joukot  ilman  erotusta  olisi  riisuttava  aseista.  Täytyy  muistaa,  että 

Tampereen seudulla tilanne oli tuolloin vielä melko rauhallinen. Kahakoita oli käyty kauempana 

Viipurissa.94

Puolueettoman  järjestysvallan  yhtäkkinen  aikaan  saaminen  oli  kuitenkin  valitettavasti  utopiaa. 

Samana päivänä jutun  julkaisun kanssa  hallitus  julisti  suojeluskunnat  virallisiksi  joukoikseen ja 

Aamulehtikin siirtyi tukemaan hallituksen virallisiksi joukoiksi muuttuneita valkoisia kaarteja: ”nyt 

ei  ole  kyse  porvarien  ja  sosialistien  keskinäisestä  kinastelusta  vaan  isänmaan  ja  kansan 

pelastamisesta”. Ruovedellekin oli viimein perustettu oma suojeluskunta 20. tammikuuta, kun 25 

henkilöä oli kerääntynyt perustamiskokoukseen. Räätäli Akseli Piilosen tehtäväksi annettiin käydä 

92 HMA, Ruoveden nimismiespiiri. Kirjekonseptit 1914–1918. D I a kansio 8; RKA, 1 CC:5 kunnallislautakunnan 
pöytäkirjat 1917–24.
93  HMA, Ruoveden nimismiespiiri. Kirjekonseptit 1914–1918. D I a kansio 8; RKA, 1 CC:5 kunnallislautakunnan 
pöytäkirjat 1917–24; Kansan Lehti 11.1.1917.

24.
94 Aamulehti 15.1.1918; Aamulehti 25.1.1918. Samana päivänä 25. tammikuuta hallitus julisti suojeluskunnat 

virallisiksi joukoikseen. Hentilä 1996, 101. 
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eri kylissä jäsenkeruussa.95  

27.  päivän iltana  työväenliike  kaappasi  Helsingissä  vallan  ja  samaan aikaan Mannerheim alkoi 

riisua venäläisiä aseista Pohjanmaalla. Paikallisella tasolla aseellisen konfliktin välttämistoiveesta ei 

ehkä  oltu  kaikkialla  vieläkään  luovuttu.  Puolueettomuussopimuksia  solmittiin  muutamilla 

paikkakunnilla,  joista  Ruovesi  oli  yksi.  Eri  lähteissä  on  erilaisia  tulkintoja  siitä,  tuliko  aloite 

sopimuksen  tekoon  työväestön  vai  porvarien  puolelta.  Sopimus  joka  tapauksessa  tehtiin 

kirkonkylässä 31. tammikuuta. Sen sisältö kuului seuraavasti:

”1. Tämän pöytäkirjan allekirjoittamishetkestä alkaen lakkaavat niinhyvin Ruoveden Punakaarti  

kuin  Suojeluskuntakin  toiminnasta.  Samalla  lakkaavat  kaikki  kummankin  yhtymän  liikehtimiset  

kunnan  alueella  ja  sen  ulkopuolella;  tästä  menevät  kummatkin  neuvottelijat  sitoumukseen.  Ja  

annetaan heti puhelimitse kielto tänne liikehtiville suojeluskuntalaisille ja sitäpaitsi lähetetään mies  

kummaltakin  puolelta  Wirroille  ja  Haapamäellepäin  näitä  vastaan.  Wirroille  lähetetään tohtori  

Wäinö  Horelli  ja  työmies  Kalle  Tuominen.  Haapamäelle  insinööri  Lauri  Särkkä  ja  kirvesmies  

Herman Järvinen. 

2.

Räätäli  Akseli  Piilosen  tulee  lakata  liikkumasta  Suojeluskunnan  asioilla;  mutta  minkäänlainen  

boikottaus häneen nähden ei hänen tähänastisen toimensa suhteen saa tulla kysymykseen.

3. 

Kaikki Punakaartin yksityisiltä ottamat aseet palautetaan huomispäivänä takaisin. Jos kunnassa on  

sotilaallisia asevarastoja, pannaan ne yhteiseen säilöön.”96             

Sodan jälkeen valkoisella puolella nähtiin, että sopimus oli vain punaisten juoni voittaa aikaa, koska 

he eivät olleet saaneet aseistusta ja pelkäsivät pohjalaisten tuloa. Totta onkin, että sopimuksen yksi 

allekirjoittajista,  kirkonkylän  kaartin  silloinen  johtohenkilö  Herman  Järvinen  antoi  yhtä  päivää 

ennen  puolueettomuussopimuksen  solmimista  Muroleen  punakaartille  valtuutuksen  lähteä 

hakemaan Tampereelta aseita ja tuomaan niistä jonkin määrän kirkonkylään. Jos kyse oli taktisesta 

viivytyksestä,  taustalla  olivat tiedot pohjalaisten etenemisestä  kohti  Ruovettä.  Haapamäelle päin 

lähetetty  kaksikkohan  kohtasi  härmäläisosaston,  jonka  johtaja  jääkäri  Kivimäki  totesi,  ettei 

95 Aamulehti 28.1.1918; KA, Suomen vapaussodan itsenäisyyden arkisto. 195. Eetu Pöytäniemen Ruoveden SK:n 
historiikki.

96 KA, Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiiri. Ruoveden sk 2426; Kontio&Vesanen 1994, 322-323.
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paikallinen puolueettomuussopimus voinut tulla kyseeseen. Järvinen olisi vangittu, mutta insinööri 

Lauri Särkän päättäväinen toiminta esti pohjalaisia toteuttamasta aikeitaan.97 Toisaalta kirkonkylän 

sosiaalidemokraattisen  työväenyhdistyksen  historiikissa  muistellaan,  kuinka  aloite  sopimuksen 

solmimiseen tuli porvaripuolelta. Pohjalaisjoukon tulo Ruovedelle kariutti haaveen puolueettomasta 

vyöhykkeestä ja ainoa turva punakaartilaisilla oli paeta metsiin ja Tampereelle.98 Tämä kertomus 

jättää tietysti täysin huomiotta punakaartin aktiivisen toiminnan Muroleessa ja tosiasian että aseita 

lähdettiin hakemaan tosiaan jo ennen puolueettomuussopimuksen solmimista.  

Jotta sopimusta voi arvioida tarkemmin, on kiinnitettävä huomio sen allekirjoittajiin. Järvinen oli 

pitkäaikainen työväenyhdistyksen johtomies ja toiminut pitkään kunnallisissa luottamustehtävissä. 

Sakari  Reini oli  Väärinmajan työväenyhdistyksen puheenjohtaja ja Väinö Herranen Mustajärven 

yhdistyksen  johtohenkilöitä.  Sopimuksen  allekirjoittajista  kukaan  ei  kuitenkaan  myöhemmin 

todennäköisesti  kuulunut  punakaartin  johtohenkilöihin  –  plutoonan  päällikkö  Herrasta  lukuun 

ottamatta,  mutta hänkään tuskin oli  mikään esikunnan jäsen.  Kenellekään tuskin oli  esimerkiksi 

punaiseen terroriin osaa eikä arpaa.  Rivijäseniä tuli  toki monestakin.  Se voisi kuitenkin selittyä 

lojaalisuudella yhteisöä kohtaan eikä sen tarvitse tietenkään tarkoittaa tietoista pyrkimistä sotaan. 

Merkille pantavaa on kuitenkin Muroleen järjestyskaartin johdon ja ennen kaikkea Emil Kosken 

nimen  puuttuminen  sopimuksen  allekirjoittajista.  Samaan  aikaan  Muroleen  kaartin  johto 

valmistelikin aktiivisesti sotatoimia. Aseita lähdettiin hakemaan Tampereelta ja puhelinsentraali oli 

vallattu jo aikaisemmin.99

Kosken  puuttumisella  tarjoutuukin  selitys  Muroleen  sekatyöväenammattiosaston 

pöytäkirjanivaskaan  tehdystä  merkinnästä,  jossa  Pihlajalahden  lähetin  todetaan  kertoneen,  ettei 

sielläkään kirkonkylän kaartin ”välirauhan sopimus” tyydytä. Pihlajalahdesta onkin muistitiedossa 

mielenkiintoinen yksityiskohta. Järjestyskaartin päällikkö ja työväenyhdistyksen johtohenkilö Kalle 

Ahonen oli ilmeisesti uhannut ampua Herman Mäkisen, kun tämä oli sopinut, etteivät punaiset tule 

kirkonkylään.  Samoin  oli  käynyt  ilmeisesti  myös  Väärinmajassa,  jossa  kaartilaiset  olivat  Tony 

Pukkilan  ja  Juha  Järvisen  mukaan  uhanneet  ampua  Reinin,  kun  tämä  oli  vaatinut 

puolueettomuussopimuksen mukaisesti kerättyjen aseiden luovuttamista takaisin talollisille.100 

97 KA, Vapaussodan arkisto 1, B, 134a. Paikalliskaartien asiakirjoja. Ruovesi; KA, Suomen vapaussodan itsenäisyyden 
arkisto. 195. Eetu Pöytäniemen Ruoveden SK:n historiikki.

98  Humppila 1976, 46.
99 KA, VRO SyA kansio Aå 450. Muroleen punakaartin pöytäkirja 1.2.1918.
100KA, VRO SyA kansio Aå 450 Muroleen sekatyöväenammattiosaston pöytäkirjat; TA TMT Hautamäki Manu; 

VRYO 20596 Reini Sakari.
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Kyse on siis todennäköisesti ollut siitä, että työväenyhdistysten johtomiestenkin keskuudessa on 

ollut  erilaisia  näkemyksiä.101 On  vaikea  jälkikäteen  arvioida,  kuinka  vilpitön 

puolueettomuussopimus on ollut, mutta sen leimaaminen pelkäksi juoneksi lienee sodan sumentama 

tulkinta.  Sopimuksen  allekirjoittajista  puuttuvat  kuitenkin  epäilemättä  kaikki  radikaaleimmat 

kaartilaiset.  Muroleen  johdon  lisäksi  sieltä  puuttuvat  esimerkiksi  myöhemmin  Väärinmajan 

Hyyrylän esikunnassa häärännyt  Jussi  Mäkinen tai  väärinmajalaisia  rintamalla  komentanut  Aatu 

Salmela.  Vaikka  puolueettomuussopimuksen  kaikki  allekirjoittajat  löytyivät  lopulta  Ruoveden 

suojeluskunnan  heti  sodan  jälkeen  tekemästä  reilun  50  nimen  luettelosta  pahimmista 

punakaartilaisista102,  on perusteltua syytä väittää ainakin osan olleen selkeästi  maltillisia  kaartin 

todellisiin johtohenkilöihin verrattuna.

Valkoisilla  allekirjoittajilla  oli  tietysti  selkeä  motiivi:  he  eivät  olleet  aikomassakaan  taistella  ja 

varmasti  pelkäsivät  ennen kaikkea  punakaartin  miehityksen alle  jäämistä.  Ne ketkä  Ruovedeltä 

todella  sotivat  valkoisten  riveissä,  matkasivat  Haapamäelle.  He  olivat  ikäluokkaa  sopimuksen 

allekirjoittajia  nuorempia.  Osa  oli  kuitenkin  mahdollisesti  palannut  kuultuaan 

puolueettomuussopimuksen  solmimisesta.  Muroleessa  kylän  valkoiset  olivat  pitäneet  kokouksia 

viikkoa ennen sodan alkua,  siis  samoihin aikoihin  tai  ehkä hieman sen jälkeen,  kun Ruoveden 

suojeluskunta  oli  perustettu.  Visuvedellä,  jossa  oli  ollut  jonkinlaista  vartiotoimintaa  kenties  jo 

marraskuussa, kokoonnuttiin myös taloihin – esimerkiksi Tervalaan. 103

Heikki  Ylikankaan  tulkinta  siitä,  etteivät  pohjalaiset  tiedostaneet  aluksi  taistelevansa  omia 

kansalaisia  vastaan104,  ei  päde  tietenkään  missään  tapauksessa  ruoveteläisiin  valkoisiin.  Vahvan 

työväenliikkeen  ja  punakaartin  alueella  kyllä  tiedettiin,  ketä  vastaan  tultiin  taistelemaan.  Eero 

Majaniemi muistelee,  että  samana päivänä,  kun punaiset  tulivat keräämään heiltäkin aseita,  hän 

lähti Haapamäelle. Heitä oli muutaman nuoren miehen porukka, joka oli kuullut, että pohjalaisia oli 

tullut Haapamäelle ja he olivat päättäneet lähteä siihen sitten mukaan. Eero Salonen taas muistelee, 

että punaiset sitä sotaa alkoivat ja venäläisiä liittyi sitten heihin. Tampereen seudulla tulkinta oli 

varmasti  vahvasti  tämä.  Aamulehti  puhui  nimenomaan  kansalaissodan  uhasta  aina  lokakuulta 

saakka.  Vapaussota  ilmestyi  kuvioihin  vasta  sodan  jälkeen.  Toki  on  ollut  varmasti  niin,  että 

ruoveteläisillä rintamalle lähtijöilläkin on ollut ajatuksena, että he sillä tavalla puolustavat Suomen 

101 Johtomiehistä sotaa vastaan oli selkeästi punakaartista kokonaan sivuun jäänyt kirkonkylän Eeri Neva, joka oli 
todistusten mukaan myös väitellyt kiihkeästi työväenliikkeen suunnasta muiden johtomiesten kanssa. VRYO 1839 
Neva Eeri. 

102 KA, VRO SyA AÅ kansio 450. Ruoveden suojeluskunnan luettelo 1.4.1918.
103 KansA, Suomen luokkasotakokoelma 3a9. Salmi Juho; Kper  Y03042/1971 Hautamäki Olga.
104 Ylikangas 1993, 24.
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itsenäisyyttä.105

Pertti  Haapala  on  todennut,  että  liian  moni  oli  vuonna  1918  valmis  sotaan,  vaikkei  varmasti 

enemmistö.  Kun  vastuu  sodasta  on  kuitenkin  vieritetty  olosuhteille,  johtajat  on  puhdistettu 

tekojensa vastuusta, vaikka sota aloitettiin tarkoituksella. Samalla sovittelijat ja sivusta katsojat ovat 

saaneet  mitättömän  henkilön  maineen.  Näin  voi  asian  nähdä  Ruovedelläkin.  Punakaartin 

johtohenkilöissä  oli  monia  sittemmin  häikäilemättömiä  terroritekojakin  suorittaneita  henkilöitä, 

jotka  epäilemättä  olivat  tietoisia  valtakunnallisen  tilanteen  ajautumisesta  sotaa  kohti  ja  olivat 

luultavasti hyvinkin valmiita ratkaisemaan asioita asein. Suuri osa ruoveteläisistä joutui kuitenkin 

valintatilanteen  eteen  oikeastaan  vasta,  kun sota  puhkesi.  Jaana  Nieminen  havaitsi,  että  Virtain 

punakaartilaisista  suurin  osa  meni  rintamalle  vasta,  kun  valkoisten  asevelvollisuuskutsunnat 

alkoivat.  Moni  pakeni  punaisten  hallussa  olleeseen  Kuruun  vasta  helmi-maaliskuun  vaihteessa. 

Ruovedellä tilanne oli monessakin suhteessa erilainen: pitäjän eteläosat olivat punaisten hallussa, 

toisaalta valkoisten hallitsemissa pohjoisosissa ei ollut kutsuntoja kuin vasta Tampereen taistelun 

ollessa jo käynnissä.106

Suoranaista  painostusta  kaartiin  ei  siis  voinut  oikeastaan  esiintyä  muualla  kuin  Muroleessa, 

Kekkosella  ja  jossain  määrin  Väärinmajassa  sekä  Pihlajalahdella.  On  toki  suhtauduttava  hyvin 

varauksellisesti  siihen,  jos  kaartilainen  on  kuulusteluissa  ilmoittanut  itse  liittyneensä 

”painostuksesta”.  Tämä oli  toki  varsin  yleistä  ja  se  ei  suinkaan aina  pitänyt  paikkaansa,  mutta 

valkoisen puolen antamiin lausuntojen todistusarvo on jo huomattavasti painavampi. Väärinmajassa 

paikallisen suojeluskunnan johtomiehetkin olivat heti sodan jälkeen sitä mieltä, että Väinö Koivisto 

ja Vihtori Heikkilä oli pakotettu mukaan kaartin toimiin.107  

Muroleessa  ja  Kekkosella  painostusta  todistetusti  myös  esiintyi.  Kekkosen  talollinen  ja 

suojeluskuntalainen  Paavo  Mäki  oli  heti  kapinan  jälkeen  valmis  todistamaan,  että  kaartin 

ylipäällikkö  Koski  oli  pakottanut  Janne  Leppäharjun  rintamalle.  Leppäharju  oli  ollut  ensin 

hätäaputöissä. Kun ne olivat sodan alettua loppuneet, hän oli ollut Mäen palveluksessa, mutta hänet 

oli  sieltä haettu kaartiin.  Se ei  ollut  tietysti  erityisen vaikeaa,  koska kaartilaisia majoittui  Mäen 

isännöimässä talossa. Muroleen-Kekkosen suojeluskunta esitti toukokuun alussa vapautta samalla 

kertaa  peräti  15  henkilölle,  jotka  oli  pakotettu  kaartiin  mukaan  ja  jotka  tunnettiin  ”aiemmin 

105 Kper Y03048 Majaniemi Eero; Kper Y03045 Salonen Eero.
106 Haapala 1995, 261–262; Nieminen 1994, 59.
107 VRO 18/174 Koivisto Väinö August; VRO Heikkilä Vihtori.
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paikkakunnalla moitteettomaksi käytökseltään”.108  Niin ikään murolelainen Lauri  Leponiemi oli 

yrittänyt pysytellä kaartin toiminnasta sivussa, mutta viimeisenä keinona hänet oli haettu punaisten 

tukikohtana silloin toimineeseen Siltalan taloon. Siellä Leponiemelle oli ampumisen uhalla esitetty 

uhkaus, että miehen oli annettava avioliittolupaus hänelle ”vastenmieliselle naiselle” tai liityttävä 

kaartiin, jonka viimeksi mainitun vaihtoehdon Leponiemi myös valitsi. 109   

Siten vaikka punakaartin jäsenyys olikin muodollisesti vapaaehtoinen, käytännössä myös pakko-

ottoja  käytettiin.  Ilmiö  ei  ollut  tietenkään  vain  ruoveteläinen  vaan  valtakunnallinen.  Rasila  on 

havainnut,  että  punaista  puolta  edustaneessa  Työväen  arkistosta  löytyvässä  terroritilastossakin 

mainittiin joidenkin kaatuneiden liittyneen kaartiin pakolla.110 Jossain mielessä voitaisiin jopa puhua 

”punaisista  kutsunnoista”,  vaikka  ne  eivät  toki  olleet  järjestelmällisiä.  Täytyy  muistaa,  että 

hätäaputyömaiden johtajat olivat monissa tapauksissa tulevia kaartin johtomiehiä. Esimerkiksi Juho 

Idman, Kalle Koivunen ja Evert Tolppa olivat hätäaputöiden johdossa.111 Hätäaputöistä muodostui 

sodan  jälkeen  myös  katkerien  tapahtumien  värittämä  poliittinen  kysymys,  kun  työt  nähtiin 

sosialistien  kiihotuspaikkoina,  joissa  töitä  tehtiin  tuskin  nimeksi.  Valtiorikosoikeuden 

pöytäkirjoissakin  hätäaputyöt  nähdään  kielteisessä  valossa.  Esimerkiksi  Viljo  Heikkilän 

suojeluskuntalausunnossa todetaan, että ”viimeksi laiskotellut hätäaputöissä”.  Tätä luonnehdintaa 

Heikkilä  ei  muistellessaan  pystynyt  mitenkään  hyväksymään.  Häntä  itseään  oli  jopa  syytetty 

työhulluudesta, kun jotkut olisivat mieluummin vain lätränneet.112 

Hätäaputöissä olleita löytyi valtiorikosoikeuden pöytäkirjoista 56, mutta töissä olleiden luku on toki 

suurempi, koska kaikkia kaartilaisia ei valtiorikosoikeudessa tuomittu. Hätäaputöissä olo näyttää 

ilman  muuta  altistaneen  kaartiin  liittymiselle,  vaikka  ei  sitä  Leppäharjun  tapaukseen  viitaten 

selitäkään. Selittäviksi tekijöiksi voi yleisesti toki katsoa myös työväenyhdistyksen jäsenyyden ja 

jäsenyyden  punakaartia  edeltäneessä  järjestyskaartissa,  jonne  oli  marraskuussa  perustamisen 

yhteydessä  kaikkia  työväenyhdistyksen  jäseniä  kehotettu  liittymään.  Sodan  syttyessä  lopullinen 

valinta  oli  kuitenkin  yksilöllä:  hätäaputöissä  ollut  murolelainen  Mooses  Arvid  Ahonen  valittiin 

joulukuun lopussa järjestyskaartin johtokuntaan ja niin sanottuun toverioikeuteen, mutta konfliktin 

sytyttyä hän erosi kaartista. Kuitenkin hänet pystyttiin myöhemmin pakottamaan vahtipalvelukseen. 

108 VRO 54/141 Leppäharju Janne; VRO 21/1012 Virtanen Kalle.
109 Tarina kuullostaisi punakaartilaisen omasta suusta hieman epäilyttävältä, mutta sen esittivät tosiasiallisesti 

Muroleen isäntämiehet Aatu Sorkkala ja Kalle Jokinen anoessaan ensi kerran jo huhtikuussa vapautusta. VRO 
60/724 Leponiemi Lauri.

110 Rasila 1968, 54-55.
111 KA, Ak 7 Idman Juho; VRYO 12 319 Koivunen Kalle; VRO 18/1053 Tolppa Evert; Myös esimerkiksi Väärinmajan 

kaartin johtohenkilö Herman Reini oli mukana hätäaputöissä, VRYO 18512. 
112 VRYO 3661 Heikkilä Viljo Edvard; Kper Y03054 Heikkilä Viljo.
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Suojeluskunta oli kuitenkin valmis vapauttamaan tämän jo heinäkuussa.113     

Pitäjän  keski-  ja  pohjoisosat  ovat  osittain  erillinen  ongelmakenttänsä  suhteessa  vaikkapa 

Muroleeseen. Väkipakolla ei kaartiin pystynyt miehiä pakottamaan – alueet kun olivat valkoisten 

hallussa. Mustajärveläisten, visuveteläisten ja kirkonkyläläisten motiiveja lähteä punaisten puolelle 

rintamaa  pitää  tarkastellakin  muista  näkökulmista.  Mainitut  hätäaputyöt  tarjoavat  yhden 

näkökulman: työt loppuivat ja kaartiin yllytettiin.  Suoranaista pakkoa ei kuitenkaan ollut, mutta 

tietyn  paineen  loivat  valkoiset  miehitysjoukot.  Jos  henkilö  oli  toiminut  aktiivisesti 

työväenyhdistyksessä  ennen  sotaa,  pidätys  oli  lähellä  –  vaikkei  asetta  olisi  ikinä  kantanutkaan. 

Esimerkiksi Visuveden työväenyhdistyksen johtohenkilö Eetu Vesasen täytyi piileksiä, ennen kuin 

hänet sitten olkiriitan välistä löydettiin ja vangittiin. Heikki Harsu muistelee, että Tuuhoskulmalla 

riitti, että oli työväenyhdistyksen jäsen. Varsinaisia terroritekoja ei kylässä tapahtunut, mutta ”ne 

olivat  jo  terroritekoja,  kun  lähdettiin  viemään  sellaisia  miehiä,  joilla  ei  kummempia  rikoksia 

ollut”.114 

Herman Mäkinen muisteli, että kun pohjalaiset miehittivät tiet ja kylät, niin pitäjän pohjoisosissa oli 

vaikeaa liikkua. Hän itse muistelee, ettei hyväksynyt kummankaan puolen touhua, vaikka olikin 

työväenyhdistyksen toimija.  Mäkinen  jäi  pois  kaartista  ja  joutui  valkoisille  hevosmieheksi  aina 

helmikuusta  huhtikuulle  asti.  Hän  karkasi,  mutta  joutui  sitten  kesällä  Kalevankankaalle 

vanginvartijaksi.  Sodasta  kokonaan  erossa  pysyminen  oli  siis  vaikeaa  –  niin  pohjoisissa  osissa 

Ruovettä kuin etelässäkin. Torppari Aleksanteri Syrjä siihen melkein pystyi, vaikka valkoiset toki 

hieman kuulustelivat.  Hän ei kuitenkaan suostunut lähtemään rintamalle, vaikka kumpikin puoli 

kävi vuoron perään Syrjää kysymässä. Häntä auttoi varmasti se, ettei hän ollut ennen sotaakaan 

ilmeisesti juurikaan työväenliikkeen kanssa tekemisissä. Vangitsemiseen oli siis vaikea löytää syytä. 

Uuno Pystylän isä ei ollut myöskään huolinut asetta kummaltakaan puolelta ja oli pakoillut sotaa 

metsissä torpparikavereidensa kanssa.115 

Suuri osa punakaartilaisista oli kuitenkin rintamalla periaatteessa vapaaehtoisesti ilman suoranaista 

pakotusta. Mustajärven ja Pihlajalahden kaartilaiset lähtivät murolelaisten tapaan hakemaan aseita 

Tampereelta, ennen kuin valkoiset olivat saapuneet. Sieltä matka kävi Muroleeseen ja rintamalle. 

Toisensa  hyvin  tunteneet  Lauri  Niskonen  ja  Viljo  Heikkilä  olivat  myöhemmin  hyvin  samoilla 

113 KA, VRO SyA Aå-sarja kansio 450. Muroleen sekatyöväen ammattiosaston kokous 11.11.1917. Muroleen 
järjestökaartin kokous 30.12.1918.; VRO Ahonen Mooses Arvid.

114 TA TMT 234/3 Hautamäki; Kper Y03039/1971 Harsu Heikki. Kansan Lehti uutisoi 2.2.1918, että ”Ruovedellä on 
rauhallisten ihmisten monin paikoin ollut paettava metsään.”

115 Kper Y03056 Mäkinen Herman; KperY03047 Syrjä Aleksanteri; Kper Y02953 Pystylä Uuno.
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linjoilla sodan syttymisen syystä: punakaartin oli lähdettävä sotaan. Heikkilän mukaan sotaan syynä 

olivat huonot palkat, huutava työttömyys ja nälkä.116 Niskonen muisteli:

Ei ollut  kumma, että niin epätoivoiseen tekoon ryhdyttiin...Suomen työtätekevä kansa oli  epätoivoisessa asemassa.  

Esimerkiksi  perheellinen  mies  ei  puhettakaan,  että  se  olisi  voinut  sianlihaa  syödä,  kun  ei  poikamieskään  

voinut...Punasten tarkotus oli kansanvaltanen järjestelmä...Vanha järjestelmä tarjosi niin huonot elinehdot.117  

Visuveteläinen  Lahja  Haavisto  taas  sanoo  syyksi  sotaan  lähdölleen,  että  taisteli  aatteen  ja 

elinehtojen  paranemisen  puolesta.  Propaganda  oli  myös  kovaa  ja  sanottiin,  että  ”tapetaan,  jos 

valkoiset  saavat  kiinni”.  Kukaan  näistä  kolmesta  miehestä  ei  toki  ollut  mitään  punakaartin 

johtohenkilöjä vaan tavallisia rivijäseniä. Toisaalta he olivat aktiivisia työväenyhdistyksen jäseniä, 

Niskonen ja Heikkilä olivat olleet maatyöväenlakon aikaankin lakkokomiteassa.118 Jälkikäteenkin 

esitetyistä  perusteluista  huomaa,  että  he  tempautuivat  mukaan  vuoden  1917  jännittyneeseen  ja 

politisoituneeseen tilanteeseen. Nuoret miehet näkivät varmasti osittain aidostikin taistelevansa nyt 

niiden  asioiden  puolesta,  jotka  olivat  olleet  niin  valtakunnallisesti  kuin  paikallisista 

kiistakysymyksinä läpi edellisvuoden.   

Juha  Siltala  muistuttaa,  että  demokraattiset  kunnallislait  ja  8-tunnin  työpäivä  oli  jo  saatu  läpi. 

Torpparivapautuskin oli tulossa. Syyt joista sodan siis väitettiin joskus välttämättömyyden pakosta 

alkaneen, olivat siis paljolti poistuneet. Jäljellä jäi Siltalan mukaan kuitenkin toimintaan pakottava 

tunnelma.  Mielenkiintoista  tätä  taustaa  vasten  on,  että  Niskonen  ja  Heikkilä  muistelivat 

myöhemmin,  etteivät  lakkolaiset  olisi  toukokuussa  muka  saaneet  tavoitteitaan  läpi,  vaikka 

todellisuudessa työväenliike olikin saanut maatyöväen kahdeksan tunnin työpäivän voimaan.  

Nämä ruoveteläiset rivikaartilaiset tuskin silti tähtäsivät tietoisesti mihinkään sotaan. He olivat yhtä 

kaikki kuitenkin valmiita ase kädessä taistelemaan, kun tilanne tuli eteen. Heikkilä mainitsee, että 

moni  kaartilainen  oli  tavallaan  seikkailemaan  lähdössä  ja  kun  pohjalaisia  tuli  koteihin 

”härnäämään”, moni päätti  lähteä.  119 Epäilemättä kyse oli  siis myös nuorten miesten seikkailun 

halusta molemmin puolin – sodan todellisuutta ei osattu pelätä, ennen kuin se oli  koettu. Sama 

ilmiöhän liittyi ensimmäiseen maailmansotaan lähtöön, syrjässä säilyneessä Suomessa ei ollut vielä 

kokemusta sodan julmuudesta.120 

116 Kper Y03054 Heikkilä Viljo Edvard.
117 Kper Y03050; Y03051 Niskonen Lauri
118 Kper Y03059 Haavisto Lahja:  Kper Y03050; Y03051 Niskonen Lauri; Kper Y03053 Heikkilä Viljo.
119 Siltala 2009, 31–32; Kper Y03053 Heikkilä Viljo; Kper Niskonen Lauri
120 Lukuun ottamatta tietysti jääkäreitä ja Venäjän armeijan vapaaehtoisia, heistä kts. Hoppu 2006.
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Risto Alapuro on Huittisten kohdalta  päätellyt,  ettei  paikkakunnalla  sinällään ollut  sisäsyntyistä 

vihaa, joka tilaisuuden tullen räjäyttäisi alhaalta päin vanhan järjestelmän kappaleiksi. Työväki eli 

puutteessa,  mutta  se  ei  kokenut  laajasti  ottaen  mitään  vallankumouksellista  vihaa  esimerkiksi 

valtiota  ja  talollisia  kohtaan.  Huittisten  vallankumous  oli  ennen  kaikkea  järjestömiesten 

vallankumous.  Tavalliset  kaartilaiset  lähtivät  esimerkiksi  ruuan  perässä  mukaan.  121 On  tietysti 

liiallinen yksinkertaistus sanoa, että Ruovedellä olisi  ollut täsmälleen samoin.  Kuulusteluissahan 

monilta  ruoveteläisiltä  punakaartilaisilta  tiukattiin,  mikä  oli  ollut  punakaartin  tarkoitus  ja  nämä 

enemmän tai vähemmän johdateltuina olivat vastanneet sen olleen ”vallankumous”.122 

Olivatko  rivikaartilaiset  kuitenkaan  sinällään  tietoisesti  tähdänneet  ja  halunneet  uuden 

yhteiskuntajärjestelmään  vai  olivatko  he  menneet  työväenliikkeen  johdon  päätösten  mukana 

mukaan, on sitten toinen kysymys. Oli varmasti niin, että Ruovedelläkin oli sellaista paikallista 

tyytymättömyyttä, joka auttaa ymmärtämään, miksi aseeseen tarttuminen oli ylipäätään mahdollista. 

Toisaalta mitään spontaaneja väkivaltaisuuksia ei  juuri  ennen sotaa esiintynyt ja jos esiintyi,  ne 

tuomittiin  muiden  toimesta.123 Kun  sota  yleisesti  syttyi  ja  Ruovedelläkin  monet  työväen 

johtohenkilöt  olivat  siihen valmiit,  monet  tempautuivat  mukaan.  Se toki  vaati  päätöksen,  mutta 

päätöksen ei tarvinnut merkitä kaikissa tapauksissa valintaa vallankumouksen ja laillisten olojen 

välillä vaan puolen valitsemista tilanteessa, jossa konflikti oli joka tapauksessa käynnissä. 

Puolen valitseminen taas oli monille helppoa, koska poliittinen jako oli selvä. Tätä vahvistivat vielä 

vuoden 1917 kiihkeät tapahtumat, joista muodostui eri tulkintoja riippuen siitä, mihin yhteisöön 

henkilö  sattui  kuulumaan.  Viljo  Rasila  kirjoitti,  että  maaliskuun  vallankumouksen  jälkeisenä 

voimakkaiden ristiriitojen aikana ihmiset hakeutuivat samoin ajattelevien seuraan, mikä puolestaan 

vain vahvisti ryhmäkohtaisia erityisasenteita.124 Näin aitoa vuoropuhelua työväestön ja talollisten 

välille  ei  välttämättä  syntynyt  myöskään  paikallisesti,  vaikka  tosiaan  mitään  väkivaltaisia 

yhteenottoja  ei  ollut.  Vuoropuhelun  puuttuminen  ja  ajattelutapojen  eroavaisuus  oli  sitten 

edesauttamassa  sitä,  että  aseeseen  saattoi  niin  moni  tarttua  eikä  puolueettomuussopimuksen 

solmimisyrityksestä  huolimatta  löydetty  lopulta  laajaa  yhteishenkeä  taistelujen  lopettamiseksi. 

Tämä  oli  yleinen  kehityskulku  koko  maassa.  Aimo  Klemettilä  päätyi  siihen,  että  Tampereella 

voimakkaimmin kaartilaisuuteen vaikutti nimenomaan työväenjärjestöjen jäsenyys ja sidonnaisuus 

121 Alapuro 1994, 200–201.
122 Ruoveteläisten VRO-pöytäkirjat.
123 Kts. Murolekosken ammuskelut edellisessä luvussa.
124 Rasila 1968, 152.
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työväenliikkeen toimintaan. Siten luokka- ja järjestöuskollisuus veti mukaansa sellaisiakin, jotka 

eivät mielipiteiltään olleet varsinaisesti vallankumouksellisia. 125            

Klemettilä arvioi, että Tampereen punakaartiin kuului vähintään 6000 henkilöä, joista peräti 900 oli 

naisia.  Hän  oli  päätynyt  siihen,  että  aseelliseen  toimintaan  osallistui  kuitenkin  suhteellisesti 

vähemmän  punaisia  kuin  on  ajateltu.  Ruoveden  punakaartin  lopullista  vahvuutta  voi  arvioida 

säilyneiden jäsenluettelojen ja toisaalta valtiorikosoikeuden aktien126 sekä kuolintietojen perusteella. 

Aiemmin  Kontio  ja  Vesanen  nimismieskertomukseen  tukeutuen  päättelivät  ruoveteläisten 

kaartilaisten määräksi 500. Kysymys on Ruovedenkin osalta siitä, ketkä tulkitaan punakaartilaisiksi. 

Jos  vain aseelliseen  toimintaan  osallistuneet,  luku ei  ole  noin  suuri  vaan se on todennäköisesti 

lähempänä 350 henkeä.127 

Jos taas mukaan lasketaan hevosmiehet ja kaikki kaartin tehtävissä olleet, niin luku on hyvin lähellä 

oikeaa tai itse asiassa on ollut hiukan suurempikin.128 Joka tapauksessa tullaan siihen tulemaan, ettei 

kaartilaisten  osuus  Ruoveden  väestöstä  ollut  niin  suuri  kuin  Tampereen  vastaava.  Klemettilä 

viittaakin  siihen,  että  kaupunkityöväestön  osuus  kaartissa  ja  vallankumouksessa  oli  yleisestikin 

merkitsevämpi.  Tämä  oli  hänen  mukaansa  johdonmukainen  seuraus  siitä,  että  työväen 

järjestötoiminta  ja  mielipiteen  muokkaus  olivat  kaupungeissa  edistyneet  voimakkaammin  kuin 

maaseudulla. 129

Ruoveden  osalta  kannattaa  kuitenkin  muistaa,  että  sosialidemokraatit  saivat  pitäjässä  jopa 

huomattavasti  suuremman äänisaaliin  kuin  Tampereella.130 Tämä ei  kuitenkaan suoraan korreloi 

kaartilaisuuden  kanssa.  Yksi  ilmeinen  syy  tälle  on  se,  että  Tampere  oli  punaisten  keskeinen 

tukikohta,  Ruovesi  oli  rintamapitäjä,  jonka  kirkonkylässä  valtaa  pitivät  valkoiset.  On  kai  aika 

selvää,  että  Tampereen  tapauksessa  myös  sellaisen  työväestön,  joka  ei  ollut  ollenkaan 

vallankumouksellista, oli kuitenkin vielä Ruovettä helpompi ajautua toimintaan mukaan. Toisaalta 

oli  nimenomaan niin,  että toimintaohjeet tulivat nimenomaan Tampereelta eikä Ruoveden kaarti 

ollut Muroleen jonkinlaisesta aktiivisuudesta huolimatta erityisen hanakka järjestelemään omin päin 

vallankumouksen aloittamista.    

125 Klemettilä 1976, 239-240.
126 Ruoveden kirkon arkiston rikoskirjan mukaan valtiorikosoikeudessa tuomittiin 252 ruoveteläistä, mutta 

todellisuudessa luku on hiukan korkeampi.
127 Vapaussodan arkiston jäsenluettelossa on noin 288 nimeä ja lisäksi vajaa satakunta hevosmiestä. KA, 

Paikalliskaartien asiakirjoja. VapsA, kansio 134 a. Väärinmajan kaartissa oli 41 aseistettua miestä ja muut tehtävät 
mukaan lukien listan mukaan 69 jäsentä. KA, VRO SyA kansio 450.

128 Kun valtiorikosoikeudessa tuomittuihin lisätään kuolleet punaiset (joitain päällekkäisyyksiä), luku on yli 500.
129 Klemettilä 1976, 241.
130 Suodenjoki 2007, 182.
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Useat  ruoveteläiset  kaartilaiset  ympäri  pitäjää  matkasivat  Tampereelle  aseiden  hakuun  siis 

helmikuun  alussa.  Matkan  mahdollisti  se,  että  punaisten  asejuna  höyrysi  Tampereen 

rautatieasemalle illalla 2. helmikuuta. Alun perin punaisten yleisesikunta oli luvannut 1000 kivääriä, 

mutta  lopulta  aseita  saattoi  tulla  jopa  2000 kappaletta.131 Näin  ruoveteläisten  tarpeisiinkin  riitti 

tavaraa. Haavisto muisteli, että aseita jäi kymmeniä vielä teknillisen koulun nurkkaan, josta hän oli 

käynyt asetta hakemassa:

Tampereella oli aseiden jako. Ei kaikki pojat ottaneet. Kymmeniä jäi sinne nurkkaan, eivät he tienneet, mitä sillä olisi  

pitänyt tehdä. Ampua toista ihmistä?

Joukko murolelaisia  suojeluskuntalaisiakin kävi  Tampereella  aseiden haussa ennen Haapamäelle 

lähtöään. Ilmeisesti tämä tapahtui joskus tammikuun loppupuolella,  koska he eivät enää saaneet 

aseita,  koska  punakaartilaiset  olivat  jo  ottaneet  vallan  käsiinsä.  Niinpä  he  matkasivat  30. 

tammikuuta  Haapamäelle  harjoituksiin  ilman  suurempaa  aseistusta.  Ruoveteläisten 

punakaartilaisten  matka  kävi  taas  aseiden  hausta  suoraan  rintamalle.  Suurin  osa  komennettiin 

Muroleeseen ja Kekkoselle. Mukana olleen Haaviston mukaan 7-8 Ruoveden miestä komennettiin 

kuitenkin  Kangasalle  tiedusteluporukkaan,  jonka  johtajana  toimi  Juho  Idman.  Joukko  toimi 

tiedustelutehtävissä  esimerkiksi  Orivedellä.  Aseita  ei  siten  ilmeisesti  käytetty  ennen  Tampereen 

taisteluja.  132 Tietoon on suhtauduttava hieman varauksellisesti, sillä viitteitä tiedustelupartiosta ei 

muualta  lähdeaineistosta  löydy.  Toisaalta  kuulusteluissa  ei  olisi  ollut  edullista  kertoa  olleensa 

tiedustelutehtävissä,  se  tosiasia  oli  varmasti  rivikaartilaistenkin  tiedossa.  Epätodennäköisempää 

onkin, että Haavistolla olisi 1970-luvun alussa ollut tarvetta kehittää paikkansa pitämätön tarina.  

3. Ruovesi ja ruoveteläiset keskellä pohjoisrintamaa

3.1. Asemasotaa ja harhalaukauksia helmikuussa
              

Ruovedestä muodostui lopulta rintamapitäjä.  Se oli  osa punaisten niin sanottua pohjoisrintamaa, 

joka  oli  itse  asiassa  kapinallisten  tärkein  rintama.  Taistelut  Ruovedellä  olivat  pohjoisrintaman 

kiivaimpia aina ennen valkoisten Tampereen valtausoperaation alkua maaliskuun puolivälin jälkeen. 

Hoppu ja Aapo Roselius ovat laskeneet, että valkoisilta kaatui maaliskuun puoliväliin mennessä 

131 Hoppu 2008, 57.
132Kper Y03044 Salonen Eero; Kper Y03059/1971 Haavisto Lahja.
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Ruovedellä 47 miestä, kun Vilppulassa menehtyi samana aikana vain 11 sotilasta. Punaisten tappiot 

olivat  todennäköisesti  jonkin  verran  suuremmat.133 Ruovedellä  taisteluja  käytiin  käytännössä 

kolmella suunnalla: Pekkalassa, Väärinmajassa ja Näsijärven länsipuolella Pitkälässä. Taistelulinjan 

taustalla  oli  se,  että  valkoiset  saivat  lopulta  haltuunsa  kirkonkylän.  2.  helmikuuta  kirkolle  oli 

saapunut  jo  pieni  ylihärmäläisosasto,  joka  oli  yllättänyt  matkallaan  pitäjän  keskukseen  myös 

harjoituksissa  olleet  Visuveden  kaartilaiset.  Rivikaartilaiset  päästettiin  kuitenkin  vapaaksi,  vain 

päällikkö  vangittiin.134 Mitään  tehokasta  vastustajien  vangitsemista  ei  tällainen  pieni  joukko 

pohjalaisia tietenkään voinut harjoittaa, koska rintamatilanne oli Ruovedellä vielä hyvin epäselvä. 

Saman päivän aamuna kirkonkylän  punakaarti  oli  siirtynyt  Muroleeseen,  josta  oli  muodostunut 

Emil Kosken johdolla punaisten päätukikohta Ruovedellä. Muroleeseen tulivat myös Tampereelta 

aseita  hakemassa  olleet  kaartilaiset.  Joukossa  oli  ilmeisesti  noin  200  paikkakuntalaista  ja  100 

tamperelaista. Tukikohtaa komensi Koski, joka mainitaan useissa valtiorikosoikeuden pöytäkirjoissa 

kaartin ylipäällikkönä. Kylien muodostuminen tukikohdiksi oli sisällissodassa hyvin tavallista. Se 

johtui  ennen  muuta  joukkojen  kokemattomuudesta  ja  maaston  sopivan  muonitus-  ja 

majoituskaluston puutteesta.135 

Lopulta tarkan rintamalinjan muodostumiseen vaikutti paljolti paikallisten kaartien oma aktiivisuus. 

Punaisten  sodanjohdolle  oli  tärkeää  varmistaa  Tampere-Pori  -rata  ja  nimenomaan  Tampereen 

kaupungin hallinta. Pohjois-Hämeen kaartit jäivät pitkälti oman toimintansa varaan osittain, koska 

valkoisten  vahvat  tukialueet  Etelä-Pohjanmaa  ja  Pohjois-Satakunta  sijaitsivat  aivan  lähistöllä. 

Esimerkiksi  naapuripitäjän  Vilppulan  kaarti  olikin  heti  sodan  alusta  alkaen  hyvin  aktiivinen. 

Ruovedellä  aktiivisin  osa  oli  toisaalta  Kosken  johtama  Murole  ja  toisaalta  myös  pohjoisosien 

aktiiviselta  Mustajärveltä  tultiin  lopulta  nimenomaan  eteläiselle  Ruovedelle.  Kirkonkylän  kaarti 

Herman Järvisen johdolla taas siirtyi 2. helmikuuta ylihärmäläisten tieltä Muroleeseen, josta käsin 

se sitten taisteluihin osallistui. Sillä tuskin olisi ollutkaan todellisia mahdollisuuksia puolustautua 

omilla joukoilla pitäjän keskukseen saapuvia pohjalaisia vastaan. Toisaalta ei siihen kaikilla ehkä 

ollut haluakaan puolueettomuussopimuksen solmimisesta päätellen. 136

Kirkonkylässä  ollut  ylihärmäläisosasto  sai  perääntymiskäskyn  4.  helmikuuta.  Samana  päivänä 

Muroleeseen  saapuneet  punakaartilaiset  liikehtivät  noin  300-miehen  osaston  voimin  Pekkalan 

133 Hoppu 2009a, 164–165; Roselius 2006a, 33. Punaisten tappioluvuksi Roselius on arvioinut Ruoveden 
rintamalohkolla 72, joista 11 oli venäläisiä.

134 Hoppu 2008, 64; KA, Vapaussodan historian komitea. Nimismieskertomuksia. Ruovesi C III 8: 19–24.
135 Lappalainen 1981, 85, 117.
136 Suodenjoki 2007, 262: KA, Vapaussodan historian komitea. Nimismieskertomuksia. Ruovesi C III 8: 19–24.
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kartanoon, jossa olivat yötä. Ylihärmäläisten tilalle kirkonkylään valkoisille saapui kuitenkin Paul 

Walleniuksen  johtama  100-miehinen  joukko.  Seuraavana  päivänä  olikin  edessä  taistelu  näiden 

kahden ryhmittymän välillä,  se oli  ensimmäinen Ruovedellä.  Taistelu käytiin Paarlammilla,  kun 

punakaartilaiset etenivät Näsijärven jään yli Kuruun johtavalle maantielle. Walleniuksen johtamat 

pohjalaiset  voittivat  kahakan  selvästi  ja  varmistivat  näin  valkoisten  hallinnan  kirkonkylässä. 

Valkoisilta kaatui kolme miestä.  Punaisten tappiot olivat  suuremmat.  Ruoveteläisistä  kaartilaista 

Kalle Kuusela sai surmansa.137 Punaisten tappioon päättyneen taistelun jälkeen pispalalainen Uno 

Davidsson  murhasi  myös  Pekkalan  kartanon  omistaja  Aleksander  Aminoffin  henkilökohtaisen 

kaunan ja epäillyn valkoisten avustamisen vuoksi. Samana päivänä murolelainen punainen Aleksi 

Heinänen ampui Haapamäeltä palanneen suojeluskuntalaisen Heikki Mäkelän. 138  

Rintama  pysyi  suhteellisen  paikallaan  aina  maaliskuun  puoliväliin  saakka,  jolloin  valkoisten 

eteneminen kohti Tamperetta alkoi. Sitä ennen punaiset yrittivät moneen kertaan etenemistä, mutta 

yritykset  epäonnistuivat  niin  Väärinmajan,  Pekkalan  kuin  Pitkälän  suunnalla.  Ensimmäisen 

Paarlammin  taistelun  jälkeen  punaiset  kävivät  muutaman  päivän  tauon  jälkeen  hyökkäykseen 

jälleen  Pekkalassa  ja  Paarlammilla  13.  helmikuuta.  Rintamalle  oli  Tampereen  kautta  saapunut 

vänrikki  Stolbovin  johtama  330  miehen  suuruinen  Itämeren  laivaston  vapaaehtoisista  koottu 

joukko. Valkoisten joukkojen määrä oli sen verran vähäinen, että eversti Wetzerin esikunnasta oli 

annettu  jo  jonkinlainen  perääntymiskäsky.  Matti  Laurilan  johtama  150-miehinen 

lapualaiskomppania  onnistui  kuitenkin  torjumaan  hyökkäyksen  Pekkalassa  ja  sai  vallattua  sen 

lisäksi  tykin  ja  kuularuiskun.  Valkoiset  torjuivat  hyökkäyksen  myös  Paarlammilla  Rauhamäen 

huvilan läheisyydessä.139  

Väärinmajasta  ja  sen  eteläosissa  sijaitsevasta  Hyyrylästä  muodostui  toinen  keskus,  johon 

ruoveteläisiä  punakaartilaisia  kerääntyi.  Tai  oikeammin  Hyyrylässä  sijaitsi  punaisten  esikunta, 

johon  kuului  esimerkiksi  helsinkiläisiä.  Ruoveteläisiä  kaartilaisia  oli  helmikuun  lopulta  aina 

maaliskuun  peräytymiseen  saakka  runsaasti  majoittuneena  Pynnönniemen  taloon.  Väärinmajan 

rintaman muotoutumisen taustalla  oli  se,  että  punaiset  olivat  Lylystä  käsin edenneet  sen verran 

Vilppulaa kohti, että eteläisin osa Väärinmajaa oli kaartin hallussa. 140 

Aatu Salmelan johtama Väärinmajan kaarti olikin irrallaan Ruoveden muista kaartilaisosastoissa, 

137 KA, Vapaussodan historian komitea. Nimismieskertomuksia. Ruovesi C III 8: 19–24
138 Surmista lisää terroriluvussa tuonnempana.
139 KA, Vapaussodan historian komitea. Nimismieskertomuksia. Ruovesi C III 8: 19–24; Vapaussodan historian 

komitea. Papiston kertomuksia. C III 5; Lappalainen 1981, 88.
140 KA, VRO SyA kansio Aå 450 ”Wäärinmajan rintamalla toimivia joukkoja ja niiden sijoituspaikkoja”.
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joiden  tehtävät  olivat  pääasiassa  Pekkalan  rintamalla.  Salmelan  komppania  taas  taisteli  niin 

sanotulla Vilppulan rintamalla,  jota kautta punaiset yrittivät edetä nimensä mukaisesti  Vilppulaa 

kohti.  Sodan jälkeen säilyneessä luettelossa on maininta,  että  Salmelan  johtamaan Väärinmajan 

kaartiin olisi kuulunut 41 aseistettua miestä. Palkkalistan mukaan siihen kuului myös sen verran 

aseettomia,  että  joukon  kokonaismääräksi  muodostui  69  henkeä.  Yhteensä  Vilppulan  ja 

Väärinmajan  rintamalohkolla  lienee  ollut  noin  1000 punakaartilaista,  joten  ruoveteläisten  osuus 

taisteluissa oli lopulta varsin pieni. Hyyrylään tuli joukkoja esimerkiksi Lylyn tukikohdasta, josta 

Ruoveden  puolelle  saapui  esimerkiksi  Helsingin  A-komppania.  Hyyrylän  esikuntaan  lienee 

kuitenkin kuulunut oman kylän miehistä ainakin Jussi Mäkinen. Hyyrylään jäi myös jonkin verran 

talon omaa väkeä. Yhteiselo ei ollut aina mutkatonta. Talon tytär muisteli, kuinka punakaartilaiset 

olivat kerran uhanneet ampua Hyyrylään jääneen vanhan karjakon.141  

Punaiset  aloittivat  pohjoisrintaman  helmikuun  yleishyökkäyksensä  21.  helmikuuta,  jolloin 

Vilppulaa ja Väärinmajaa pommitettiin tykkitulella.  Kaartilaiset  onnistuivatkin ensin valtaamaan 

Enorannan  valkoisilta.  Vahvistuksia  saaneet  valkoiset  kävivät  kuitenkin  vastahyökkäykseen. 

Ratkaisevaksi muodostui valkoisten 24. helmikuuta Nenosen taloon ampuma kranaatti, joka surmasi 

punaisten oman ilmoituksen mukaan kolme miestä ja haavoitti peräti kolmeakymmentä. Samana 

päivänä punaiset aloittivat Väärinmajassa perääntymisen ja tyhjensivät Enorannan 25. helmikuuta. 

Yleishyökkäys  oli  epäonnistunut  myös  Vilppulassa.  Punakaarti  menetti  kaatuneina  ainakin  34 

miestä,  kun valkoisten tappiot  jäivät  yhdeksään kaatuneeseen.  Toisella  rintamanosalla  Muroleen 

kaartilaisjoukot  olivat  21.  päivä  piirittäneet  9  tuntia  Pekkalaa  ja  yrittäneet  sitä  vallatakin mutta 

ilman tulosta. 142  

Kolmas  punaisten  tukikohta  muodostui  kolmannelle  Ruoveden  rintamaosalle  eli  Näsijärven 

länsipuolelle Pihlajalahdelle, jossa kaartilaisia majoittui Aholan taloon noin 10 kilometrin päähän 

kirkonkylästä.  Siellä  majailleet  Oskar  Johanssonin  komentamat  kolmen  Helsingin  Hermannin 

komppanian  joukot  olivat  Kurun  esikunnan  alaisia.  Joukossa  oli  myös  muutamia  ruoveteläisiä, 

vaikka pihlajalahtelaisia oli toki myös Pekkalan rintamalla.143  

141 KA, VRO SyA kansio Aå 450 ”Wäärinmajan rintamalla toimivia joukkoja ja niiden sijoituspaikkoja”. Palkkalista 
26.2-30.3. Suodenjoki 2007, 286; Mäkisen esikunta-asemasta todistavat VRO SyA Ai 13 Saarimäki Aatu myös 
muistietieto Kper Y03067 Kulju Niilo; Kper Y02941 Myllymaa Impi.

142 Hoppu 2009a, 165–166; KA, VapSA, paikallisten punakaartien asiakirjoja. Kansio 134 a. Kalle Nummelan 
päiväkirja.

143 Lappalainen 1981, 89. Ruoveteläisiä Pitkälän rintamalla esimerkiksi Manu Hautamäki TA TMT 234/2.
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Ruovedeltä  Haapamäelle  matkasi  noin  80  vapaaehtoista  suojeluskuntalaista144,  jotka  ensin 

harjoittelivat siellä ilman aseita. Sieltä komennettiin yhteensä 14 miehen suuruinen joukko viemään 

vankeja  Seinäjoelle.  Samalla  he  joutuivat  myös  13.  helmikuuta  käytyyn  Paarlammin  toiseen 

taisteluun.  26.  helmikuuta suurin osa ruoveteläisistä  valkoisista  osallistui  puolestaan Vaskiveden 

taisteluun  Virroilla.  Siellä  heidät  lopulta  järjestettiin  Hjalmarssonin  pataljoonaan,  jonka 

Rannanjärven  komppaniaan  suurin  osa  tuli  kuulumaan.  Sen riveissä  ruoveteläiset  vapaaehtoiset 

ottivat  osaa  myös  Vaskivedellä  28.  helmikuuta  ja  9-11.  maaliskuuta  käytyihin  taisteluihin. 

Maaliskuun taistelut liittyivät punaisten yleishyökkäykseen, jossa tarkoituksena oli vallata samaan 

aikaan sekä Virrat että Ruovesi. Yksi asia oli kuitenkin selvä: ruoveteläiset valkoiset ja punaiset 

eivät toisiaan juuri taistelukentällä nähneet. 145 

Murolelainen  Eero  Salonen  muistelikin,  ettei  vastaan  sattunut  hänen  tuttujaan,  vaikka  niitä  oli 

Ruoveden  punakaartissa  paljonkin.  Yksi  tapaus  oli  hänelle  jäänyt  unohtumattomasti  mieleen. 

Vaskiveden taistelujen aikaan teloitettiin joitakin punaisia.  Murolelainen muisti  kuitenkin pojan, 

jonka  valkoiset  olivat  säästäneet.  Korkeintaan  17-vuotiaalta  poika  oli  ajanut  sodan  loppuajan 

valkoisten ambulanssia. Teloituksista seurannut järkytys oli johtanut täysin luonnolliseen reaktioon: 

pojalta oli päässyt itku. 146       

               

Sisällissotaa  on  kutsuttu  hyvin  perustein  amatöörien  sodaksi.  Rivimiehet  kun  saivat 

sotilaskoulutusta usein vasta, kun olivat lähdössä sotimaan. Näin oli myös ruoveteläisten kohdalla. 

Järjestyskaartien harjoituksista huolimatta punaiset saivat aseita laajassa mitassa vasta Tampereelta 

sodan  jo  alettua,  valkoiset  saivat  koulutusta  Haapamäellä.  Tämä  tarkoitti  tietysti,  että  selvää 

käsitystä sotajoukkona toimimisesta ei  ollut.  Koska joukot molemmin puolin koostuivat lähinnä 

vapaaehtoisista,  heitä  ei  voinut  myöskään  käsitellä  normaalin  sotilaskurin  mukaisesti.147 

Ruoveteläisten kaartilaisten muistossakin tulee esille myös se valtakunnallisestikin tunnettu seikka, 

että osa kaartilaisista kävi taistelujen lomassa välillä kotonaankin:  

Mettiä myöten menin kotona käymään...meitä oli useampia miehiä. Oltiinko yks vai kaks päivää kotona veljeni kanssa,  

Laineen  Arttu,  Viitasen  poikia.  Kun ei  se  ollut  pakkomeininkiä,  punaiset  toimivat  vapaaehtoiselta  pohjalta.  Ei  me 

karkuun tultu, mutta kotio käymään.148

144 Luetteloa näistä ei ole säilynyt. Muistitiedon ja kaatuneiden perusteella voidaan jonkin verran nimiä kaivaa esiin. 
Jos kaatuneiden kotikylistä tekee johtopäätöksiä, on vapaaehtoisia ollut erityisesti pitäjän pohjoisosissa. Esimerkiksi 
Pohjaslahdelta on kolme valkoisten riveissä kaatunutta.

145 KA, Suomen vapaussodan itsenäisyyden arkisto. 195. Eetu Pöytäniemen Ruoveden SK:n historiikki; Hoppu 2009b, 
173.

146 Kper Y03045 Salonen Eero.
147 Roselius 2006a, 153.
148 Kper Y03052 Niskonen Lauri.
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Siviiliväestölle  rintaman  ja  taistelujen  muodostuminen  juuri  Ruovedelle  oli  raskasta  aikaa. 

Taistelualueilta  päättivät  tietysti  monet  paeta.  23.  helmikuuta  saivat  valkoisten  harhaluodeista 

surmansa  72-vuotias  Hetastiina  Anttila  ja  64-vuotias  Santra  Katajisto.  Tapaturmat  sattuivat 

punaisten helmikuun yleishyökkäyksen aikaan Väärinmajassa, jossa valkoiset olivat luulleet, että 

Katajiston ja Anttilan talot olivat punaisia täynnä. Läheltä piti -tilanteita esiintyi myös. Muistitiedon 

mukaan valkoiset olivat ampuneet erehdyksissä Pekkalassa mökkiä, jossa asui vanha mummo, joka 

säilyi kuitenkin hengissä. Väärinmajan räätälimestarin jalan oli lävistänyt puolestaan luoti, kun hän 

istui tuolissaan. 149

Uuno Pystylä muistelee, että he olivat permannolla pitkäkseen, kun luodit  suhisivat mökin läpi. 

Välittömän  uhkan  alueita  olivat  tietysti  taistelupaikkojen  lähistöt.  Väärinmajan  lisäksi  myös 

Jäminkipohjan-Pekkalan ympäristöstä lähdettiin pakosalle. Useita työläispakolaisia oli kerääntynyt 

Sydänmaan torppaan, joukossa tietysti paljon kaartilaisten vaimoja ja lapsia. Tästä syystä valkoiset 

tekivätkin  omalla  puolella  rintamaa  sijainneeseen  torppaan  tarkastuksen.  Ajan  lapsena  kokenut 

Sylvi  Röykkee  muistelee  pelänneensä,  mitä  tapahtuu,  kun  tarkastajat  olivat  suuttunut  hänen 

keikkuessaan pölkyllä. Ruovedellä sota tulikin myös lasten näkökulmasta vielä lähemmäksi kuin 

rintamalta  kaukana  sijainneilla  paikkakunnilla.  Anne  Heimo  havaitsi  Sammattia  käsitelleessä 

tutkimuksessaan,  että  kaukana  rintamalinjalta  sijainneella  paikkakunnalla  sisällissota  ei 

näyttäytynyt lasten arjessa sotatilana eikä siksi herättänyt heissä pelkoa.150  

Työväestöä  ja  talollisia  saattoi  olla  pakolaisina  samassakin  paikassa.  Esimerkiksi  Visuveden 

Tervalaan  tuli  pakolaisia  eri  yhteiskuntaryhmissä ja  ainakin  osa  palvelusväestä  oli  myös jäänyt 

taloon.  Vaikka sota oli käynnissä, oli talossa järjestetty yhtenä yönä jopa tanssit. Eräänä päivänä 

Tervalaan oli tullut eräs herra, joka oli Olga Hautamäen muistikuvien mukaan selittänyt puhelimeen 

ammuttujen hautaamisesta. Samalla hän oli komentanut palvelusväkeä tarkoittaen, että roskaväen 

oli mentävä keittiöön. Isontalon poika Onni oli vastannut kuitenkin, ettei talossa sellaista ollutkaan. 

Hautamäki oli silti lopulta talutettu niskasta keittiöön. 151    

Samalla  tavalla  punaiset  tekivät  rintama-alueella  tarkastuksia,  mutta  toki  myös  majoittuivat 

lukuisiin taloihin niin Muroleessa, Kekkosella, Pihlajalahdella kuin Väärinmajassa. Keskeistä oli 

myös  elintarvikkeiden  takavarikointi  taloista  punakaartin  tarpeisiin,  viljaa  ja  muuta  tavaraa 

149  Kper Y03067 Kulju Niilo; Kper Y03042 Hautamäki Olga.
150; Kper Y02953 Pystylä Uuno; TA TMT 43 435/1 Röykkee Sylvi; Heimo 2010, 175.
151 TA TMT 234/3 Hautamäki Olga.
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ryöstettiin  useista  taloista.  Toiminta  oli  pääasiassa  järjestäytynyttä  ja  sen  organisoinnille  oli 

kaartissa  omat  päällikkönsä.  Elintarvikkeiden  jaossa  ainakin  pyrittiin  järjestelmällisyyteen  ja 

tasapuolisuuteen.  Eetu  Numminen  päätettiin  valita  usean  ruoveteläisplutoonan  Kekkosen  Ylä-

Kivirannassa jossain kohtaa sotaa pitämässä kokouksessa henkilöksi, joka katsoo, että ”kaikki tulee 

saamaan yhdellä lailla” ja pitämään silmällä ”ruokajärjestystä”.  152

Harhaluotien  ja  välittömien  taistelujen  lisäksi  pelkona  olivatkin  vangitsemiset  ja  kuulustelut. 

Punaisilla  alueilla  eli  Muroleessa,  Kekkosella,  Pihlajalahdella  ja  osassa  Väärinmajaa  tulilinjalla 

olivat tietysti valkoisia sympatisoivat tai ainakin sellaisiksi tulkitut henkilöt - muussa osassa pitäjää 

tietysti  päinvastoin.   Hanhon  kylässä  Väärinmajan  pohjoispuolella  jäi  suuri  joukko  kaartilaisia 

vangiksi  helmikuun  alussa,  ennen  kuin  olivat  edes  ehtineet  osallistua  sotatoimiin.  He  jäivät 

piiritetyksi  valkoisten  puolelle  rintamaa.  Toisaalta  Hanhossakin  vangittiin  osin  luultavasti 

varotoimena  sellaisiakin,  jotka  eivät  olisi  rintamalle  lähteneetkään.  Erityisen  raskauttavaksi 

katsottiin  tietysti  aseiden  riisuntaan  osallistuminen.  Siihen  oli  saatu  tammikuun  lopussa 

kirkonkylästä  käsky.  Lähdeaineistosta  löytyy  parikin  viitettä  siitä,  etteivät  hanholaiset  olisi  itse 

olleet  kovin  innokkaita  puuhaan  ryhtymään.  Se  saattaa  pitääkin  paikkansa,  mutta  kaunistelun 

mahdollisuutta ei voi myöskään sulkea pois.  Jo pelkkä kuuluminen työväenjärjestöihin saattoi joka 

tapauksessa  riittää  vangitsemiseen  kuten  esimerkiksi  työväenyhdistyksen  johtohenkilön  Eetu 

Vesasen tapauksessa Visuvedellä. Hanhossa ja Tuuhoskylässä muistellaan myös vangitun sodassa 

erossa  pysyttäytyneitä.  Punaiset  taas  vastaavasti  saattoivat  joskus  tulkita  työväenjärjestöihin 

kuulumattomuuden  jo  perusteeksi  valkoisten  sympatisoimiselle.  Väärinmajassa  murhattujen 

Jokipolvien kuviteltiin perusteettomasti olevan jossain yhteyksissä suojeluskunnan kanssa.153

Pidätykset ja kuulustelut hoidettiin kummallakin puolella esikuntien kautta. Punakaartien esikunnat 

toimivat,  kuten  todettua  Hyyrylässä  ja  Muroleessa.  Ensin  mainitussa  pääosan  muodostivat 

vieraspaikkakuntalaiset, mutta Muroleessa omat kyläläiset olivat pääosassa mahdollisesti joidenkin 

tamperelaisten  lisäksi.  Valkoiset  järjestivät  puolestaan  kirkonkylään  7.  helmikuuta  esikuntansa 

Lahosen  taloon.  Mikään  yllätys  ei  ole,  että  esikunta  koostui  pääasiassa  paikallisista 

maanviljelijöistä. Sen tehtävänä oli – aivan niin kuin muuallakin valkoisella puolella rintamaa - 

kirkonkylän  vartiotoiminta,  vapaaehtoisten  kokoaminen  rintamalle  ja  pidätettyjen  vankien 

kuulustelu  ja  huolto.  Viimeksi  mainittu  annettiin  konstaapeli  Oiva  H.  Selkeen  huoleksi.  Näin 

toimittiin myös muualla, kun suojeluskunta pidätti epäilyttäväksi katsoneen henkilön, se kuulusteli 

152; KA, VapSA 134 a paikalliskaartien asiakirjoja.
153 Kper Y03071 Nevala Onni; VRO 19/871 Pajukko Juho Vilhenp.; Kper Y03039/1971 Harsu Heikki; Kper Y03065 

Jokipolvi Teofilus.



47

sen  ja  kuulustelu  annettiin  usein  Ruoveden  tapaan  poliisikonstaapelin  tai  nimismiehen 

hoidettavaksi.  Valtiorikosoikeuksien  akteista  on  pääteltävissä,  että  jos  vanki  katsottiin 

kuulusteluissa syylliseksi,  hänet  lähetettiin  Vilppulan rintamaesikuntaan jatkotutkimuksia varten. 

Näin  kävi  esimerkiksi  hanholaiselle  Juho  Pajukolle,  joka  vangittiin  10.  helmikuuta,  koska  oli 

osallistunut talollisten aseiden riisumiseen. 154 

Varsinkin rintamien läheisyydessä tietysti molemmat armeijat olivat erityisen herkkiä aiheettomille 

ja aiheellisille vakoilusyytöksille.  Valkoiset vangitsivat Pekkalan torpparin Vihtori  Mäkipään 25. 

helmikuuta, koska tämän epäiltiin antaneen tietoja valkoisten olinpaikasta punakaartilaisille, jotka 

poikkesivat  rintamalle  mennessään  aivan  taistelupaikkojen  läheisyydessä  sijainneessa  Mäkipään 

kotitorpassa. Hänet vietiinkin kirkonkylään kuulusteltavaksi. Siellä Mäkipää katsottiin vaaralliseksi 

yleiselle  turvallisuudelle  ja  suojeluskunnan  toiminnalle,  joten  hänet  vangittiin  ja  kuljetettiin 

Vilppulan rintamaosastolle. Hän päätyi lopulta kesäkuussa Tammisaaren vankileirille, jossa kuoli, 

vaikka Ruoveden suojeluskunta ehtikin kesäkuussa jo ehdottaa hänen vapauttamistaan. Viereisestä 

Jäminkipohjasta  valkoiset  vangitsivat  puolestaan  25.  helmikuuta  Nikolai  Hurstin 

”varovaisuustoimenpiteenä”.  Hän  oli  ollut  mukana  aseiden  riisunnassa  ja  ”esiintynyt  siinä 

uhkaavasti”,  vaikka  ei  ollut  todistettavasti  missään  taisteluissa  mukana.  Hurstin  matka  kävi 

Vilppulan, Haapamäen ja Seinäjoen kautta aina Kokkolaan asti. 155  

Kyse oli yhtä kaikki molemmin puolin häikäilemättömästä sodankäynnistä, joka johti tästä syystä 

ääritapauksissa useisiin murhiinkin silloin, kun pelkkä kuulustelu ja pidättäminen ei jonkun mielestä 

riittänyt.  Vaikka  sodan  lait  olivat  ankaria,  henkilökohtaista  inhimillisyyttäkin  kuitenkin  löytyi. 

Vilppulan kaartiin mennyt Manu Järvinen jäi vangiksi helmikuussa, kun oli saanut käskyn pyrkiä 

takaisin Ruoveden kirkolle. Huomattuaan tulleensa valkoiselle puolelle rintamaa heitti hän kiväärin 

järveen. Nuori posteljooni ilmiantoi kuitenkin Järvisen vöyriläisille, joiden päällikkö uhkasi jopa 

ampumisella. Hänestä mentiin kysymään Särkisen taloon, jonka isäntä oli kuitenkin tokaissut, että 

”siellä ei ketään tapeta, vähiten Manua, joka ei ole tietääkseen kenellekään pahaa tehnyt”. Matkalla 

esikuntaan Järvistä saattaneet rivisotilaat olivat myös tarjonneet jopa leipää ja tupakkaa ja sanoneet, 

ettei  ketään  nyt  sentään  ilman  tutkintaa  ammuttaisi.  Tästä  ei  luonnollisesti  saanut  puhua 

kenellekään.  Myöhemmin  Seinäjoella  Järvistä  oli  avustanut  paikallinen  isäntä,  joka  oli  muun 

muassa  ruokkinut  tätä  ja  tarjonnut  töitä  tilaltaan.156 Tarina  kuvastaa  hyvin  sitä,  kuinka  sodan 

154 KA, Suomen vapaussodan itsenäisyyden arkisto. 195. Eetu Pöytäniemen Ruoveden SK:n historiikki; Tikka 2004, 
116, 128; VRO 19/871 Pajukko Juho.

155 KA, Ai 9a, punakaartilaisten kuulustelupöytäkirjoja; VRYO 24123 Hursti Nikolai.
156 TA TMT 188 699/4. Järvinen Manu.
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logiikka  saattoi  varsinkin  sodan  alkuvaiheessa  olla  vierasta  siviiliväestölle  tai  tavallisille 

rivimiehille.      

3.2. Punainen ja valkoinen terrori Ruovedellä

Kuten  edellä  kerrottiin,  Ruovesi  oli  sodan  aikana  osittain  punaisen  ja  osittain  valkoisen 

miehitysvallan alla. Niinpä pitäjässä suoritettiin rintamavaiheen aikana sekä punaisia että valkoisia 

terroritekoja. Tässä luvussa sivutaan siis valkoista terroria siinä määrin, kuin se ilmeni Ruoveden 

rintamavaiheen aikana.  Vankileireillä tapahtuneisiin teloituksiin palataan neljännessä luvussa.  Se 

että rintama kulki pitkään Ruoveden läpi, vaikutti luultavasti kohottavasti terrorilukuihin. Olihan 

punaisten  suorittamissa  valkoisten  siviilihenkilöiden  murhissa  lievä  korostuma  helmikuussa 

nimenomaan  Hämeen  rintamapitäjissä  –  Ruovedellä  murhia  tehtiin  silloin  kaikkein  eniten 

Hämeessä.  Toisaalta  Ruovesi  säästyi  punaisen  terrorin  viimeiseltä  aallolta  huhtikuussa,  koska 

punaiset  olivat  jo  maaliskuun  19.  päivä  perääntyneet.  Huhtikuuhan  oli  punaisten  harjoittaman 

terrorin  huippukautta  varsinkin  Etelä-Hämeessä.  157 Samasta  syystä  myös  valkoisten 

puhdistustoimet jäivät sodan loppuvaiheessa laimeammaksi – Hämeen lentävää ratsuosastoa ei enää 

Ruovedellä tarvittu. Paikkakunnan punakaartilaiset olivat pääosin jo vankileireillä.158

Jaakko Paavolaisen klassikoksi muodostuneissa tutkimuksissa punainen ja myös valkoinen terrori 

nähtiin  vielä  hyvin  pitkälti  subjektiivisista  motiiveista  lähteneenä,  henkilökohtaisesta  vihasta 

kummunneena mielivaltana. Marko Tikan väitöskirja  Kenttäoikeudet  muutti kuitenkin oleellisesti 

kuvaa  sisällissodan  terrorista.  Surmatekoja  tehtiin  myös  subjektiivisesta  vihasta,  mutta  ennen 

kaikkea Tikan tutkimus osoitti,  että  terrori  oli  molemmin puolin myös osa armeijoiden taktista 

sodankäyntiä,  jossa  häikäilemättömästi  pyrittiin  joko  sotilaallisista  tai  ideologisista  syistä 

tuhoamaan  vihollisiksi  katsottuja  henkilöitä.  Sisällissota  oli  totaalinen  sota  siinä  mielessä,  että 

vihollisena  ei  pidetty  ainoastaan  niitä,  jotka avoimesti  ase kädessä hyökkäsivät  kimppuun vaan 

myös  kaikkia  niitä,  jotka  näyttivät  ajattelevan  vastakkaisen  aatesuunnan  mukaisesti.  Oli  kyse 

organisoidusta toiminnasta, jolla kumpikin armeija ”puhdisti” valtaamaansa aluetta. 159

Toisin sanoen osa punaisessa ja valkoisessa terrorissa surmatuista tutkittiin esikunnassa ja tutkinnan 

157 Paavolainen 1967, 114–115, 135–136.
158 Hämeen lentävästä ratsuosastosta kts. Tikka 2006. Osasto niitti tuhoa erityisesti Toijalassa. 
159 Tikka 2004, 39, 112–113, 211–213; Tikka 2006, 36-37.
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perusteella päätettiin langettaa henkilölle kuolemantuomio. Ruovedellä osa punaisista terroriteoista 

oli  selkeästi  Muroleessa  ja  Väärinmajan  Hyyrylässä  sijainneiden  esikuntien  langettamia.  Myös 

Väärinmajan  Mannisella  sijainnut  valkoisten  esikunta  langetti  kuolemantuomioita.  Tikka  on 

punaisen terrorin osalta laskeskellut, että H. J. Boströmin teoksen surmakuvausten sekä Kouvolan, 

Sääksmäen,  Toijalan  ja  Pomarkun  joukkosurmat  huomioiden  kuulustelujen  jälkeen  surmattujen 

osuus  kohoaisi  vajaaseen  kolmannekseen.  Hän  epäilee  kuitenkin,  että  mikäli  surmatapauksia 

tutkittaisiin tapauskohtaisesti, ennen murhaa kuulusteltujen osuus kasvaisi huomattavasti.160 Tämän 

tapauskohtaisen  läpikäynnin  pyrin  nyt  Ruoveden osalta  tekemään ja  selvittämään missä määrin 

yksittäisissä  murhissa  on  ollut  kyse  subjektiivisista  motiiveista,  missä  määrin  kyse  on  ollut 

armeijoiden taktisesta sodankäynnistä.  Entä limittyvätkö nämä kaksi puolta mahdollisesti  jollain 

tapaa toisiinsa?  

 Paavolainen laski tutkimuksessaan Ruovedellä tehdyn yhteensä 15 punaiseksi terroriksi laskettavaa 

murhaa.161 Ruoveden punaista terroria laskettaessa olisi kuitenkin ensin paikallaan määritellä, mitä 

oikeastaan halutaan tietää. Tämän tutkimuksen kysymyksenasettelun näkökulmasta oleellisinta on 

tehdä  selko  ruoveteläisiin  kohdistuneesta  terrorista  ja  toisaalta  ruoveteläisten  toimeenpanemasta 

terrorista. On nimittäin tapauksia, joissa henkilö vangittiin Ruovedellä, mutta sai surmansa vasta, 

kun oli kuljetettu Kurun puolelle rajaa. Murolelaiset taas olivat kiistatta sekaantuneet teiskolaisen 

tilanomistaja  Eetu  Koveron  murhaan,  vaikka  se  teknisesti  ottaen  tapahtuikin  vasta,  kun  tätä 

kuljetettiin Muroleen esikunnan tutkinnan jälkeen Teiskoon päin. Toisaalta on määriteltävä se, mikä 

lasketaan  terroriksi,  mikä  taas  sodankäynniksi.  Lasketaanko  terroriin  mukaan  vain  selkeästi 

siviileihin  kohdistuneet  surmat  vai  onko  sotilaiden  ampuminen  taistelutilanteen  ulkopuolella 

määriteltävissä mukaan. Punaisten partio ampui suojeluskuntalainen Väinö Pourun, kun tämä kävi 

taistelujen  lomassa  kotonaan.  Lapualaisen  suojeluskuntalaisen  Heikki  Jalmari  Alatalon  punaiset 

teloittivat puolestaan sotavankina 13. helmikuuta tappioon päättyneen taistelun jälkeen.162

Mikäli  nämä aivan  kaikki  laskettaisiin  mukaan,  Ruoveden  punaisen  terrorin  määräksi  tulisi  17 

punaista  terroritekoa.  Ruoveden  rajojen  sisäpuolella  sattui  kuitenkin  14  punaisten  suorittamaa 

murhaa,  joista  kaksi  kohdistui  sotilaisiin.163 Valkoisten  toimesta  tapettiin  rintamavaiheen aikana 

puolestaan neljä ruoveteläistä. Rintamavaiheen valkoinen terrori oli siis selvästi punaista lievempää. 

Valkoisista murhista on säilynyt myös vähemmän lähdeaineistoa, mikä johtuu esimerkiksi siitä, ettei 

160 Tikka 2004, 88–90.
161 Paavolainen 1967, 320.
162 Boström 1927, 18, 607.
163 Paavolaisen laskuissa Ruoveden rajojen sisäpuolella olisi tapahtunut juurikin 15 siviilihenkilöihin kohdistunutta 

murhaa, mikä ei siis kirjaimellisesti pidä paikkaansa.
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niistä  käyty  samaan tapaan julkista  oikeutta  kuin  punaisten  teoista  (valtiorikosoikeudenkäyntien 

pöytäkirjat). Siksi tässä luvussa painopiste on väkisinkin punaisten teoissa.

Jo  sodan  alkuvaiheessa  5.  helmikuuta  tapahtunut  Pekkalan  kartanon  omistajan  Aleksander 

Aminoffin  murha  tarjoaa  kaksi  teoriaa.  Aminoff  ammuttiin  ensimmäisen  Ruovedellä  käydyn 

taistelun  jälkeen,  kun  punaiset  olivat  kärsineet  selvän  tappion  Paarlammin  kohdalla  Pitkälän 

mäessä. He olivat olleet edellisen yön Pekkalan kartanolla, josta olivat sitten lähteneet Näsijärven 

jään yli Pitkälää, tarkemmin sanottuna Paarlammia kohti. Aminoffia jäi vartioimaan taistelun ajaksi 

punaisia. Toisen teorian mukaan Aminoff olisi saanut surmansa siksi, että punaiset epäilivät hänen 

jollain tapaa varoittaneen valkoisia punaisten tulosta. Toisaalta Aminoffin ampui pispalalainen Uno 

Davidsson, jonka appivanhemmat oli karkotettu aikaisemmin Pekkalasta. Niinpä toisen tulkinnan 

mukaan Aminoffin murhassa oli vahva henkilökohtainen motiivi. Ei ole kuitenkaan ehkä tarpeen 

tehdä  valintaa  kahden  tulkinnan  välillä  vaan  ne  voi  yhdistää:  jos  punaiset  epäilivät  Aminoffin 

antaneen valkoisille tietoja ja samalla Davidssonilla oli myös henkilökohtaisia kaunoja tätä kohtaan, 

oli hänellä varmaan omasta mielestään perusteltu syy ampua Pekkalan isäntä. 164Kenties hän käytti 

taistelutappion synnyttämää tilannetta hyväkseen omien sairaiden kostonhalujensa toteuttamiseksi, 

mutta murhaa tuskin olisi ilman Paarlammin tappiota tehty. Olihan Aminoff kuitenkin varsin pidetty 

mies  paikallisyhteisössä  olettavasti  poliittisten  rajojenkin  yli.  Muistiedossa  punaisen  puolen 

muistelijat harmittelevat, miten niin hyvä mies saatettiin tappaa. Aminoffin rahoilla oli rakennettu ja 

ylläpidetty  muun  muassa  Ruoveden  keuhkotautiparantolaa.165 Myöhemmin  Tuuhosen 

työväenyhdistyksen puheenjohtajana toiminut Heikki Harsu muisteli: 

Mutta Pekkalassa Aminoff murhattiin. Kostomurha, ilman syytä. Hän oli yhteiskunnallinen hyväntekijä. Joku yksilö  

päätti murhata. Joukossa oli joku, joka tahtoi tällaisen tehdä.166

Muroleen punainen esikunta sekaantui todennäköisesti neljään surmatekoon. Selkein tapaus näyttää 

olleen  kauppias  Artturi  Valtasaaren  ampuminen  3.  helmikuuta,  jolloin  murha  oli  itse  asiassa 

ensimmäinen  punaisen  terrorin  ilmentymä  Ruovedellä.  Valtasaaren  murhasi  usean  lähteen 

perusteella kaartin ylipäällikkö Emil Koski. Ilmeisesti Valtasaarta on oltu hakemassa kaupastaan 

pihalle jopa 50 miehen joukolla. Sisään menivät Juho Majanen ja kaartin ylipäällikkö Koski, joista 

jälkimmäinen ampui hänet portaiden juurelle.167 

164 Kontio&Vesanen 1994, 324-325; Kper 02974.
165 Kontio&Vesanen 1994, 410-412.
166 Kper Y03039 Harsu Heikki.
167 VRYO 21 407 Savela, Frans Hannes; VRYO 12 319 Koivunen, Kalle; Kper Y03045 Salonen Eero; VRO 52/568 

Järvenpää Lauri Vihtori.
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Kontio  ja  Vesanen  päättelevät  Ruoveden  historiassa,  että  surman  taustalla  olivat  tavaroiden 

takavarikoimiseen liittyneet erimielisyydet. Valtasaarelta takavarikoitiin todella kaartin säilyneiden 

asiakirjojen mukaan surman jälkeen paljon tavaraa, mutta epäuskottavaa on, että pelkkä tavaroiden 

takavarikoiminen  olisi  sinällään  johtanut  surmaan.  Boströmin  teoksessa  mainitaan  Valtasaaren 

kuuluneen suojeluskuntaan. Sen lisäksi  Valtasaaren  hallussa  tiedettiin  olevan aseita  ja  häntä  oli 

käyty kuulustelemassa työväentalolla jo aiemmin. Hänet oli vangittu kuulusteluihin ilmeisesti jo 1. 

helmikuuta yöllä samanaikaisesti kauppias Reino Lamminheimon kanssa. Hoppu päättelee myös, 

että Koskella oli naapurina asunutta kauppiasta kohtaan henkilökohtaista kaunaa.  168 On kuitenkin 

lopulta  vaikea  lopullisesti  ratkaista,  mitkä  tekijät  ovat  kulloinkin  liikkuneet  painavimpina 

surmaajien  mielessä.  Selvää  on,  että  myös  sotaoloissa  tappaminen  vaatii  hyvinkin  kylmää 

tunteettomuutta.  Valtasaaren  murhaan  voi  toki  väittää  olleen  edellä  kerrotun  perusteella  kylmät 

sotilaalliset perusteet, vaikka siihen sisältyikin henkilökohtaista vihaa.

Seuraava  Muroleen  surmateko  tapahtui  jo  kaksi  päivää  myöhemmin  5.  helmikuuta  eli  samana 

päivänä, kun Aminoff murhattiin. Surmansa sai talollisen poika Heikki Mäkelä, joka oli lähtenyt 30. 

tammikuuta Haapamäelle, mutta palannut takaisin Muroleeseen. On mahdollista, että Mäkelä olisi 

kuullut valkoisten ja punaisten kirkonkylässä tehdystä puolueettomuussopimuksesta ja tämä olisi 

saanut hänet palaamaan takaisin. Muroleesta Mäkelä lähti joka tapauksessa Teiskoon karkuun, josta 

punaiset vangitsivat hänet. Sieltä matka oli käynyt vangittuna takaisin Muroletta kohden. Vastaan 

tulleet kotikylän punaiset olivat sitten teloittaneet hänet.  Murhan teki työmies Aleksius Heinänen, 

joka tunnusti sen myös kuulusteluissa. Hän väitti toki, että Koski olisi ampumisen uhalla pakottanut 

hänet  veritekoon.  Ville  Lahdenmäki  muisteli  myöhemmin,  että  ”syyksi  murhaan  olisi  kerrottu 

vakoilu, mikä syytös oli kyllä aiheeton”. 169 

Muroleen sahan isännöitsijä  Bruno Öberg kuoli  puolestaan 10.  helmikuuta eli  suhteellisen pian 

Mäkelän ja Valtasaaren murhan jälkeen. Kalle Koivunen ja Ville Keskinen olivat hakeneet hänet 

työväentalolle  vangiksi  Väinö  Kivirannan  luota  Hammon  talosta  kaartin  johdon  käskystä. 

Lopullisen murhateon suorittaja oli todennäköisesti Aleksius Heinänen, vaikka lopullista selvyyttä 

asiaan ei saatukaan.  170Heinänen väitti nimittäin kuulustelupöytäkirjassa, että Öberg olisi ammuttu 

yhteislaukauksella, jonka suorittivat ihan toiset miehet ja hän olisi vain katsellut Kosken kanssa 

168 Kontio&Vesanen 1994, 323; Boström 1927, 829; Hoppu 2005 88-89; Kper Y3061/1971; TA, TMT 204/21. KA, 
Ai:1 Ahonen Mooses Arvid. Lamminheimo kertoo, että hänet ja Valtasaari vangittiin helmikuun 1. päivän yönä.

169 Boström 1927, 484; Kansan arkisto Suomen luokkasota 1918 (3a/9), 1938; KA, Ak 5 Heinänen, Aleksi; TA, TMT 
204/23 Lahdenmäki Ville.

170 VRO Raittinen, Nikodemus Mooseksenp.
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Murolekosken sillalta. Varmaa on silminnäkijän kertomuksen perusteella, että Heinänen oli lyönyt 

Öbergiä  kiväärin  perällä  kalloon  niin,  että  se  murtui.  Murhan  takana  on  joka  tapauksessa 

epäilemättä ollut esikunnan päätös. Viereisen Kekkosen kylän suojeluskuntalainen Vihtori Anttila 

väitti,  että esikunnalla olisi  itse asiassa ollut  murhalista,  mihin oli  merkitty ainakin murhattujen 

Valtasaaren,  Mäkelän  ja  Öbergin  nimet.  Mäkelän  osalta  tämä  lienee  tosin  epäuskottavaa,  sillä 

mieshän oli palannut yllättäen takaisin Haapamäeltä. 171

Öberg oli ollut jo vanhastaan riidoissa esimerkiksi Kosken kanssa ja todennut jo lokakuussa 1917, 

että tämä ja Eemeli Pöllänen ovat vieneet Muroleen työväenyhdistyksen harhaan.  Koski oli yhden 

kuulustelupöytäkirjan mukaan suurlakon aikaan käskenyt riisumaan Öbergin aseista ja kutsumaan 

tarvittaessa venäläisiä apuun. Pöllänen oli puolestaan todennut, että tulisi muiden kanssa toimeen, 

mutta Öberg on vaarallinen mies, joka on poistettava paikkakunnalta.172 Öbergin tiedettiin myös 

ainakin  jossain  määrin  avustaneen  suojeluskuntalaisia  varoittamalla  esimerkiksi  Salmen  väkeä 

kaartilaisten liikkeistä. Öbergin kohtalon tekee entistäkin surullisemmaksi se, että hänen leskensä 

Jenny Irene teki kesällä 1918 itsemurhan.173    

Neljäs tapaus johon Muroleen esikunta oli  sekaantunut,  ei kohdistunut oman kylän asukkaaseen 

vaan  teiskolaiseen  tilanomistaja  Eetu  Koveroon,  joka  käytiin  ilmeisesti  8.  maaliskuuta  yöllä 

hakemassa kotoaan kuulusteltavaksi. Kaksi kaartilaista oli tekeytynyt valkoisiksi ja saanut Koveron 

puhumaan jotain punaisia vastaan. Siitä nämä olivat saaneet aiheen vangita isännän, joka oli viety 

näin  kuulusteltavaksi  Muroleeseen.  Kalle  Koivunen  oli  kerskunut  pari  päivää  ennen  Koveron 

murhaa,  että  he  olivat  esikunnassa  keksineet  mainitun  juonen  Koveron  pään  menoksi.  11. 

maaliskuuta  isäntää  alettiin  kuljettamaan  takaisin  Teiskoon  päin,  jossa  matkalla  ilmeisesti 

Kallionpään  tienoilla  ennen  Yrjölänkylää  hänet  sitten  murhattiin.  Mahdollisesti  hänelle  oli 

Muroleessa  langetettu  kuolemantuomio.  Se  kuka  teon  lopulta  suoritti,  jäi  hieman  epäselväksi. 

Teiskon Jutilan kaartin päällikkö Johansson oli Teiskon suojeluskunnan mukaan tunnustanut, mutta 

häntä saatettiin toisaalta epäillä senkin vuoksi, että hänellä oli niin paljon muitakin rikoksia tilillään. 

Selvää on, että Muroleessa on ollut henkilöitä, jotka ovat tunteneet henkilökohtaista vihaa Koveroa 

kohtaan.  Esimerkiksi  työmies  Aapeli  Mäkelä  oli  murhasta  kuullessaan iloinnut  ja  oli  ilmeisesti 

itsekin ollut lähellä tappaa Koveron luona käydessään tämän jo aikaisemmin. Hän toimi lähettinä 

Muroleen ja Teiskon Jutilan esikuntien välillä. 174   

171 KA, Ak 5 Heinänen Aleksi; VRO 19/974 Sulonen, Johannes.
172 VRYO 18511 Pöllänen Eemeli.
173 Hoppu 2005, 89.
174 VRYO 12 319 Koivunen, Kalle; KA, Ak 5 Heinänen Aleksi; TA, TMT 204/48; Ak 5 Mäkelä Aapeli.
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Väärinmajassa murhattiin 24. helmikuuta veljekset Nestor ja Sikstus Jokipolvi. Sukulainen muisteli 

myöhemmin, että heidän epäiltiin kai jollain tapaa olleen mieleltään valkoisia, vaikka kumpikaan ei 

suojeluskuntaan kuulunutkaan. Veljekset olivat jääneet kotitorppaansa asuttamaan, kun muu perhe 

oli  paennut  valkoiselle  puolella  taistelurintamaa.  Myöhemmin kyläläiset  epäilivät,  että  Nestorin 

anoppi  Impi  Hurstinen  olisi  yllyttänyt  murhaamaan  vävynsä.  Arno  Myllymaa  todisti  Hurstisen 

valtiorikosoikeudenkäynnissä, että Nestor olisi todennut ennen kuolemaansa Hurstisen yllyttäneen 

Hyyrylässä majailleita punaisia murhaamaan hänet ja vävypoikansa Sikstuksen. Surmateon suoritti 

kuitenkin  todistettavasti  helsinkiläinen  141-komppania  päällikkönsä  Hugo  Salosen  käskystä. 

Tapauksesta  käytiin  sodan  jälkeen  vielä  oikeutta.  Murhaajaksi  katsottiin  helsinkiläinen  Einar 

Keinonen ja mukana Jokipolvia ammuttuvaksi hakemassa oli ollut Aleksi Salonen. 175

Väärinmajan Hyyrylän esikunta oli  asialla myös 27.  helmikuuta,  kun työmies Iivari  Murtomäki 

murhattiin. 5 hengen punakaartilaisporukka tuli Perämaan torppaan, jossa oli useita siviilejä lähellä 

raivonneita  taisteluja  paossa.  Mukana  oli  yksi  venäläinen,  hyvinkääläisiä  ja  turkulaisia  sekä 

väärinmajalaisista  esikuntaan  kuulunut  Jussi  Mäkinen.  Murtomäkeä  oli  käyty  jo  aiemmin 

kuulustelemassa, koska joku oli väittänyt, että mies oli valkoisten kätyri. Useat kyläläiset todistivat 

ainakin  kaartiin  kuuluneen  Oskar  Hurstisen  uhkailleen  Murtomäkeä ennen murhaa.   Nyt  häntä 

tultiin  hakemaan uudemman kerran.  Mäkinen osoitti  Murtomäkeä ja sanoi muille,  ettei  paikalla 

olleista Kuljun miehistä niin väliä. Tapauksen silminnäkijä muisteli myöhemmin, että Murtomäki 

oli  hiljainen ja  ”viaton  kuin kyyhkynen”.  Kaartilaiset  veivät  kuitenkin  jo  aiemmin kuulustellun 

työmiehen  ja  ampuivat  noin  100  metrin  päähän  torpasta.176 Taustalla  niin  Murtomäen  kuin 

Jokipolvien murhassa oli väärinmajalaisen mukaan henkilökohtaista vihaa:

Naapuri tapatti naapuria, keskinäiset  kiistat paikkakunnalla olivat  taustalla...Jos oli vanhaa siviilivihaa, pantiin se  

täytäntöön  tappotuomioiden  nojalla.  Täällä  oli  paljon  punakaartilaisia:  hyvinkääläisiä,  turkulaisia  ja  oman  

pitäjäläisiä. Ne sitten sanoivat turkulaisille ja muille, että se on lahtari, menkää tappaan se. Tätä nimeä käytettiin  

sillon. Ne vei sitten miehen mettään ja ampuivat. Jouduin itte tän näkeen (Murtomäen tapaus).177 

Väärinmajassa  murhattiin  myös  torppari  Manu  Järvinen,  joka  kylläkin  omisti  Moision  torpan 

Pekkalassa.  Surmansa  hän  sai  joka  tapauksessa  Hyyrylän  esikunnassa  5.  maaliskuuta.  Hänen 

murhastaan on säilynyt vähän muistitietoa. Boströmin mukaan Järvinen olisi piileskellyt metsässä, 

175 Kper Y03065/1971 Jokipolvi Teofilus; VRYO 21699 Hurstinen Impi; HMA, Ruoveden tuomiokunnan arkisto. 
Ruoveden käräjäoikeuden varsinaisasioiden pöytäkirjat. Ca1:84. 1921.
176 Kper Y 03067 Kulju Niilo; KA, Ai 3 Hurstinen Oskar.
177 Kper Y03067 Kulju Niilo.
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josta punaiset olisivat hänet löytäneet ja vieneet ammuttavaksi. Murhasta syytettiin samoja miehiä, 

jotka olivat murhanneet Jokipolvetkin, mutta heidän osallisuudestaan ei saatu riittävää oikeudellista 

näyttöä.178 Mahdollisesta  Järvisen  yhteydestä  valkoisiin  ei  ole  tietoa.  Arvailtavaksi  jää  tässä 

tapauksessa, oliko Järvinen avustanut jollain tapaa suojeluskuntaa.

Vielä  16.  maaliskuuta,  muutama päivä  ennen punaisten  pakoa kylästä,  murhattiin  metsänvartija 

Juho Leponiemi. Hän oli Jokipolvien tapaan jäänyt kotiinsa, mutta oli aluksi saanut olla rauhassa, 

vaikka  taistelurintama  olikin  ollut  lähellä.  Lopulta  punaiset  hakivat  hänet  14.  maaliskuuta 

Hyyrylään.  Kaksi  päivää  myöhemmin  Leponiemi  ammuttiin  läheisessä  metsässä.  Mukana  oli 

ainakin  helsinkiläisiä,  sillä  Paul  Herbert  Mäkinen  sai  tuomion  avunannosta.  Hän  oli  ollut 

esimiestensä käskystä mukana, kun Leponiemi murhattiin ja saanut tältä ryöstetyistä rahoista viisi 

markkaa.179 

Taistelut  olivat  tuolloin  Väärinmajassa  erittäin  kiivaita  punaisten  yleishyökkäyksen  ollessa 

käynnissä.  Niinpä  yksi  selitys  murhalle  saattaisi  olla  se,  että  joku  olisi  saanut  päähänsä,  että 

Leponiemi antaa valkoisille jotain tietoja punaisten liikkeistä ja hänet olisi  murhattu ikään kuin 

varmuuden  vuoksi.  Mieliala  on  varmasti  ollut  ylipäänsä  tuolloin  kiivas  ja  kireä.  Leponiemeltä 

ryöstetyt  rahat  kertovat  toisaalta  myös  mahdollisista  toisenlaisista  motiiveista.  6.  maaliskuuta 

punaiset teloittivat Hyyrylän perällä kelloseppä Eenokki Myllyahon. Tapausta 70-luvulla muistellut 

ei ymmärtänyt, miksi ”ne olivat sellaisen miehen kimppuun käyneet”. Toinenkin muistelija totesi 

Myllyahon  olleen  ”ihan  syytön  mies”.  Myllyaho  oli  kotoisin  Kekkoskylästä,  mutta  oli  tullut 

”Vääriin” sukulaistensa luokse.180  Väärinmajassa teloitettiin siis yhteensä kuusi henkilöä punaisten 

toimesta.  On  hyvin  mahdollista,  että  Hyyrylän  esikunta  on  ollut  osallisena  jopa  kaikkiin 

murhatekoihin.  Valkoisten  Väärinmajan  esikunta  sijaitsi  puolestaan  Mannisen  tilalla.  Siellä 

ammuttiin  pari  päivää  Jokipolvien  murhan  jälkeen  58-vuotias  työmies  Mikko  Lamminen,  jota 

syytettiin vakoilusta. 181     

34-vuotias palvelijatar Eliina Mäkinenkin ammuttiin myös vakoilusta syytettynä mutta punaisten 

toimesta. Mäkinen ammuttiin 1. maaliskuuta Paarlammin jäälle. Ampujasta on olemassa kahtakin 

eri  versiota.  Todennäköisesti  surmateon  on  joka  tapauksessa  suorittanut  ulkopaikkakuntalainen. 

178 Boström 1927, 257; HMA, Ruoveden tuomiokunnan arkisto. Ruoveden käräjäoikeuden varsinaisasiain pöytäkirjat 
Ca1:84.1921.

179 Boström 1927, 406; HMA, Ruoveden tuomiokunnan arkisto. Ruoveden käräjäoikeuden varsinaisasiain pöytäkirjat 
Ca1:84, 1921.

180 Kper Y03047 Syrjä Aleksanteri; Y03067 Kulju Niilo.
181 Kper Y03065 Jokipolvi Teofilus; Kper Y03056 Mäkinen Herman.
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Yhden  punakaartilaisen  muistitiedon  mukaan  murhaaja  olisi  ollut  parkanolainen,  yhdessä 

valtiorikosoikeuden pöytäkirjassa epäiltiin erästä helsinkiläistä Vainiota. 182 Siten henkilökohtainen 

motiivi ei ole tässä tapauksessa ollenkaan todennäköinen. Luultavasti ampuja on oikeasti epäillyt 

Mäkistä  vakoojaksi  ja  kylmäverisesti  tappanut  tämän.  Epäselväksi  jää  toki,  onko  takana  ollut 

esikunnan päätös.       

Monilla  paikkakunnilla  taistelevien  sotilaiden  joukkoon  mahtui  myös  epätasapainoisia  ja 

tappamisesta  suorastaan  nauttineita  henkilöitä,  joiden  motiivit  julmaan  toimintaansa  eivät 

lähteneetkään kylmästä sotilastaktisesta ajattelusta. Yksi tällainen tunnettu henkilö oli naapuripitäjä 

Kurussa  vaikuttanut  Kalle  Haukijärvi,  jonka  toimintaa  esimerkiksi  Aapo  Roselius  on  kuvannut 

teoksessaan  Teloittajien  jäljillä. Ruoveden  tapahtumien  kannalta  Haukijärven  tekee 

mielenkiintoiseksi  ensinnäkin  se,  että  mainittu  henkilö  toimi  valkoisten  Ruoveden  esikunnan 

komentajan Paul Walleniuksen alaisuudessa 20 miehen tiedustelupartion johtajana.  183 Toisekseen 

Haukijärvi on mainittu ruoveteläisessä muistitiedossa. 

Yhteys Haukijärveen syntyy ruoveteläisen Eetu Lepolan (muutti nimensä myöhemmin Sundelliksi) 

kautta. Lepolan muistellaan olleen Haukijärven kanssa ampumassa kahta metsätyömiestä Virtain 

Nuuttikylän saareen.  Lepolan osallisuus tekoon on kuitenkin hyvin epävarmaa. Joissain lähteissä 

mainitaan, että Haukijärven mukana olisi ollut kurulainen Väinö Vehkaniemi, ei ruoveteläinen.184 

Sinällään  Haukijärven  ja  Lepolan  yhdistyminen  1970-luvun  alun  muistelijoiden  mielissä  ei  ole 

mitenkään  yllättävää.  Kun  Haukijärven  toimintaan  liittyi  mielipuolista  henkilökohtaista  vihaa, 

näyttää Lepolallakin olleen samaa taipumusta, joskin pienemmässä mittakaavassa kuin neljä ihmistä 

murhanneella  kurulaisella.  Muistitiedossa  on  tarinoita,  että  Rämingin  kylässsä  kirjoilla  ollut 

suojeluskuntalainen olisi murhannut peräti neljä ihmistä, mutta tämä tuskin pitää paikkaansa.185 

Ainoa  varma tapaus  on  nimittäin  työmies  Kalle  Rajalan  murha  Visuvedellä.  Pientä  torppaansa 

perheensä  kanssa  asuttaneen  Rajalan  kerrotaan  jostain  syystä  joutuneen  soittamaan  joka  päivä 

valkoiseen esikuntaan. Hän oli ollut myös kirkonkylässä kuulusteluissa. Lopulta maaliskuun alussa 

tuli  häntä  hakemaan  kaksi  miestä,  joista  toinen  ampui  hänet  tien  viereen.  Mies  oli  Lepola. 

Silminnäkijä näki teon, kun oli ripustamassa pyykkejä pyykkinarulleen. Lepola oli kertomuksen 

mukaan sanonut  myöhemmin,  että  Rajala  oli  ennen kuolemaansa  sanonut:  ”Herra  anna hänelle 

182 VRO 59/143 Kuusisto Lahja Edvard; TA, TMT 234/2 Hautamäki Manu.
183 Roselius 2006b, 171.
184 Kper Y03059 Haavisto Lahja; Roselius 2006b, 178. Vehkaniemen henkilöllisyys on hiukan auki, sillä Kurussa ei 

ilmeisesti ole ketään sen nimistä. 
185 Kper Y03054 Heikkilä Viljo.
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anteeksi, hän ei tiedä,  mitä hän tekee”. Rajala tunnettiin uskovana miehenä. Rajalalla oli useita 

lapsia ja vaimo. Korpulan saaresta kotoisin ollut Lepola lähti muistitiedon mukaan sodan jälkeen 

pakoon Amerikkaan.  186 Kirkonkirjat  eivät  kuitenkaan tue tätä  väitettä,  niiden mukaan hän olisi 

kyllä käynyt Amerikassa jo muutamia vuosi aikaisemmin.

Lepolalle  kävi  kuitenkin  lopulta,  kuten  Haukijärvelle.  Hänet  erotettiin  maaliskuun  lopulla 

suojeluskunnasta ja vangittiin. Ruovedeltä mies toimitettiin Vaasaan piiriesikunnan tutkinto-osaston 

tutkittavaksi.  Lepola oli  kuulusteltu  jo  paikallisten viranomaisten  toimesta.  Mielenkiintoinen on 

nimismiehen arkistosta löytyvä maaliskuun viimeiselle päivälle päivätty kirje, jossa J. F. Seikku 

kertoo,  että  on  lähettänyt  Vaasaan  poliisitutkintopöytäkirjan.  Samanlaisen  pöytäkirjan  ja  siinä 

mainitut  ”rahat,  asiakirjat  ja kellon” hän oli  jättänyt Ruoveden rintamaosan päällikölle kapteeni 

Walleniukselle. Tämä antaisi olettaa, että jo ennen sotaa varkausrikoksiin syyllistynyt Lepola olisi 

mahdollisesti myös ryöstänyt Rajalan. Lepolan vangitseminen ja se että nimismies mainitsi Rajalan 

murhan samassa listassa punaisen terrorin kanssa, kertovat yhtä kaikki siitä, että myös valkoinen 

paikallisyhteisö tuomitsi selkeästi tällaisen toiminnan. 187    

Valkoisten toimesta ammuttiin Lammisen ja Rajalan lisäksi myös Pohjaslahden palstatilallinen Juho 

Maurits Johansson helmikuun 18. päivä. Hän esiintyy kirkonkirjoissa nimellä Mäntylä, mutta oli 

kutsumanimeltään  Johansson.188 Hänen  murhansa  takana  oli  kenties  se,  että  entisenä  Suomen 

kaartin sotilaana hänet  oli  valittu  Pohjalahden järjestyskaartin ensimmäiseksi  harjoitusjohtajaksi, 

kun se marraskuussa perustettiin.189 Renki Herman Ahonen puolestaan mestattiin Väärinmajassa 19. 

maaliskuuta – samana päivänä kun punaiset poistuivat Ruovedeltä Tampereen suuntaan. Valkoisten 

oikeudenkäytön  perustana  oli  Ruovedelläkin  ylipäällikkö Mannerheimin  25.  helmikuuta  antama 

ammutaan  paikalla  –julistus,  jonka  mukaan  aseellista  vastarintaa  tekevät  henkilöt  ammutaan 

paikalla. Samaan kategoriaan laskettiin armeijan selän takana teitä, kulkuneuvoja tai esimerkiksi 

siltoja  hävittämässä olleet  henkilöt.190 On todennäköistä,  että  Rajalaa lukuun ottamatta  muut  on 

tulkittu  jollain  tavalla  tähän  kategoriaan.  Se  kertoo  armeijan  järjestelmällisyydestä,  mutta  pitää 

muistaa, että tulkinnan kylmästä ampumisesta ovat aina tehneet ihmiset. 

186 TaY Kper Y 03042/1971 Hautamäki, Olga; TA, TMT 234/3 Hautamäki, Olga; Kper Y03059 Haavisto Lahja; TA 
TMT 455/9 Pääskynen Johannes. 

187 HMA, Ruoveden nimismiespiirin arkisto. Kirjekonseptit 1914-1918. D I a kansio 8.
188 Sotasurmalla tässä kahdentuma. Kts. Liite 1.
189 TA TMT 43 519/1 Mäkinen Jooseppi; VRO 52/1021 Koivula Urho.
190 Tikka 2004, 134–135. Kansan Lehden mukaan Ruoveden piirin komendantti Paul Wallenius olisi antanut 

Ruovedellä samansuuntaisen käskyn sillä lisäyksellä, että ”jollei syyllisiä saada kiinni, ammutaan joku seudun 
armeijan hallussa oleva punakaartilainen”. Kansan Lehti 9.3.1918.
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Ruoveden  valkoinen  terrori  olisi  saattanutkin  kohota  eri  lukemiin,  jos  teloituksista  päättämässä 

olisivat olleet jotkut Ruoveden suojeluskunnan johtohenkilöistä. Kirkonkylän työväenyhdistyksen 

johtohenkilöihin  kuulunut  maanviljelijä  Eeri  Neva  ei  hyväksynyt  aseellista  toimintaa191 ja  jäi 

järjestyskaartivaiheen  jälkeen  syrjään  koko  punakaartin  toiminnasta.  Hänet  kuitenkin  vangittiin 

helmikuun  11.  päivä  kotoaan  ja  vietiin  Vilppulan  kautta  lopulta  Vilppulan  rintamaosaston 

esikuntaan Haapamäelle. Ruoveden esikunnasta ainakin sen ”esimies”, insinööri Lauri Särkkä oli 

sinne antanut tiedon, että Neva ja ilmeisesti myös vankina olleet Eino Mäenpää ja Siilas Haippo192 

olisi  ”toimitettavat  toiseen  maailmaan  kaiken  varmuuden  mukaan”.193 Tutkintotuomari  Antero 

Simola totesikin raportissaan:

koska  paikkakunnan  erinäiset  luottamusta  nauttineet  henkilöt,  muun muassa  insinööri  Lauri  Särkkä,  jonka antama 

ilmoitus  seuraa  mukana,  ovat  pyytämällä  pyytäneet,  että  mainitut  vangit  heti  toimitettaisiin  pois  hengiltä 

paikkakuntalaisten turvallisuudelle mitä vaarallisimpina henkilöinä, rohkenen ehdottaa heidän tuomitsemistaan ilman 

enempää tutkintoa kuolemaan. Siinä tapauksessa ettei näin vielä katsottaisi voitavan tehdä, saan pyytää ilmoituksen 

asiasta, jotta voin ryhtyä puuhiin lisätodisteiden henkkimiseksi.194

Ylemmällä  tasolla  riitti  kuitenkin  sen  verran  inhimillisyyttä,  ettei  teloituksiin  ryhdytty.  Neva, 

Mäenpää  ja  vanhempi  Haippo  eivät  kuuluneet  punakaartiin,  mutta  ainakin  Nevan  ja  Haipon 

kohdalla ilmeisesti toiminta työväenyhdistyksessä oli ärsyttänyt Särkkää ja joitain muita Ruoveden 

suojeluskuntalaisia  niin,  että  he  olivat  valmiit  langettamaan  kuolemantuomion.  Esitettiin  kyllä 

erinäisiä huhuja siitä, kuinka tämä olisi toivonut tamperelaisia punakaartilaisia kirkonkylään tai jopa 

uhkaillut  erästä  isäntää.  Varsinkin  uhkailusyytökset  osoitettiin  kuitenkin  myöhemmin  täysin 

paikkansa  pitämättömiksi.  Suojeluskunnan  johtomiehiin  kuulunut  Piilonen  totesi,  että  pitäjän 

”rehellisin maanviljelijä” Neva ei ollut toiminut laillista hallitusta vastaan vaan päinvastoin. Eeri 

Neva  on  myös  siitä  mielenkiintoinen  henkilö,  että  vaikka  hän  tuomitsi  pasifisminsa  pohjalta 

aseellisen toiminnan, hänestä tuli sisällissodan jälkeen kommunistiseksi muuttuneen kirkonkylän 

työväenyhdistys Tulevaisuuden johtohahmo – ja joutui lapuanliikkeen kyyditsemäksi.195  

Punaisen terrorin uhriksi joutuivat käsiteltyjen tapausten lisäksi pihlajalahtelainen talollisen poika 

Juho Ahola sekä Pappilan torppari  Manu Kuivajärvi  ja  Haukanmaan kylän vuokraaja  Johannes 

191 Tästä todisti valtiorikosoikeudelle myöhemmin muun muassa Ruoveden suojeluskunnan perustaja Akseli Piilonen.
192 Tätä Siilas Haippoa ei tule sekoittaa saman nimiseen poikaansa(?), joka kuoli myöhemmin Tammisaaren 

vankileirillä ja jota ilmeisesti kutsuttiin toisen nimensä mukaan Eetuksi. Vanhempi Haippo sen sijaan säilyi hengissä 
ja jatkoi kunnallisia luottamustoimiaan, joissa oli ollut kunnalliskertomusten mukaan jo 1910-luvun alussa. 

193 VRYO 1830 Neva Eeri.
194 VRYO 1830 Neva Eeri.
195 VRYO 1830 Neva Eeri; Kontio&Vesanen 1994, 339. Neva joutui myös naulaamaan työväentalon ovet kiinni 

pitäjän lapualaisten vahtiessa toimitusta.
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Aaltonen.  Kuivajärven ja  Aaltosen murhat  tapahtuivat  Kurun puolella  rajaa.  Boströmin mukaan 

Kuivajärvi  murhattiin  yhteislaukauksella  sen  jälkeen,  kun  hänet  oli  kuljetettu  Ruovedeltä 

naapuripitäjään.  196 Siten  hänelle  on  kaiketi  langetettu  kuolemantuomio  täkäläisen  esikunnan 

toimesta.   Ahola  sai  surmansa  23.  helmikuuta,  jolloin  punaiset  olivat  vieneet  hänet  kotoaan 

maantietä pitkin kahden kilometrin päähän niin sanotulle Kärppäsillan mäelle. Aholan taloon oli 

majoittunut kaartin Pitkälän rintaman puoleinen etuvartio: kolme helsinkiläiskomppaniaa ja jokunen 

paikallinen. On tietysti syytä olettaa, että murha on tapahtunut helsinkiläisten toimesta.197

  

Murhia  ei  siis  tapahtunut  Ruovedellä  lähellekään  samalla  tasolla  kuin  murhakeskuksiksi 

kohonneissa Toijalassa ja Kouvolassa. Syyt olivat esimerkiksi sodan etenemiseen liittyviä, kuten 

luvun  alussa  kävi  ilmi.  Ruovesi  ei  joutunut  kummankaan  armeijan  suurimpien  puhdistusten 

kohteeksi.  Toisaalta  oli  myös  niin,  että  vielä  järjestelmällisempi  terrori  olisi  edellyttänyt  Tikan 

sanoin  vahvaa  ideologista  ajattelua,  joka  olisi  ylittänyt  normaalit  moraaliset  ja  poliittiset 

rakenteet.198 On selvää, että punaisten Muroleen ja Hyyrylän esikunnissa tällaista ajattelua jossain 

määrin  toki  esiintyi.  Kaartin  ylipäällikkönä  Muroleessa  toiminut  Koski  on  hyvä  esimerkki 

henkilöstä,  jolla  periaatteessa  oli  varmasti  ideologinen  ja  siitä  kummunnut  sotilaallinen  motiivi 

murhiin. Esimerkiksi Valtasaaren ja Öbergin murhat näyttävät olleen hyvin laskelmoituja ja kylmiä 

tekoja poistaa sotatoimia mahdollisesti haittaavat ja ideologisesti väärällä tavalla ajattelevat tieltä. 

Tietysti  tätä  helpotti  se,  että  hän  todennäköisesti  jo  ennen  sodan  puhkeamista  vihasi  kyseisiä 

henkilöitä. Keskimääräiset kaartilaiset eivät olisi tekoihin kenties pystyneet. 

Yrjö Vehkaoja muisteli myöhemmin, kuinka mieliala Tampereen aseiden hakumatkalta palanneiden 

kaartilaisten keskuudessa tuppasi painumaan matalaksi, kun tieto Valtasaaren murhasta tuli heidän 

tietoonsa. Hän toteaa kuitenkin toisaalla, että murhien motiivi Valtasaaren ja Öbergin kohdalla oli, 

että heillä olisi ollut hallussaan määrättyjen työläisten tappolista. 199 Tätä on sinänsä voitukin käyttää 

kaartin johdon taholta perusteena murhille,  mutta on epäuskottavaa,  että kumpikaan murhatuista 

olisi  tietenkään  muodostanut  mitään  välitöntä  vaaraa  kenellekään  punakaartilaiselle.  Kyse  oli 

sodankäyntiin kuuluvasta häikäilemättömästä vallatun alueen puhdistustoimesta, joita sodan aikana 

tehtiin kumminkin puolin. Kyse näyttää valitettavasti olleen myös Muroleessa osittain ideologisesta 

luokkavihollisten eliminoinnista. 

196 Boström 1927, 351.
197 TA TMT 43 5/911 Mäkinen Jooseppi; Boström 1927, 2, 9; Lappalainen 1981, 89.
198 Tikka 2004, 74.
199 TA, TMT 204/8 Vehkaoja Yrjö.



59

Kun sotaa tarkastellaan ruoveteläisten keskinäisten suhteiden näkökulmasta, on merkille pantavaa, 

että  Muroleen  murhat  tehtiin  kyläläisten  toimesta.  Vaikka  tamperelaiset  Hugo  Kallio  ja  Kalle 

Nurmela toimivatkin esimerkiksi  Valtasaaren tavaroiden takavarikoinnin takuumiehinä ja miehet 

mainitaan monessa valtiorikosoikeuden pöytäkirjassa esikuntaan kuuluneina, ei heitä voi millään 

tavoin  yhdistää  Muroleen  esikunnan  harjoittamaan  terroriin.  Esimerkiksi  Nurmela  saapui 

Muroleeseen  vasta  6.  helmikuuta,  kun  Valtasaaren  ja  Mäkelän  murhat  oli  jo  tehty.200 Kaikki 

edelläkin  kerrottu  viittaa  myös  siihen,  että  Öbergin  murha  myös  oli  Muroleen  omista  miehistä 

koostuneen esikunnan langettama. Kosken ja Heinäsen lisäksi siihen lienevät kuuluneen ainakin 

Juho Majanen, Aapeli Mäkelä ja ainakin osittain Kalle Koivunen. Toki tamperelaiset ovat voineet 

olla  Öbergin  ja  Koveron  tapauksista  tietoisia,  mutta  terroriteot  eivät  kaiken  todennäköisyyden 

mukaan ole tapahtuneet heidän aloitteestaan.    

Tekijät  siis  tunsivat  Muroleessa  uhrinsa  entuudestaan.  Hyyrylässä  sen  sijaan  monet  teot  tehtiin 

vieraspaikkakuntalaisten  toimesta,  Jokipolvet  joutuivat  ainakin  varmuudella  helsinkiläisten 

surmaamiksi.  Väärinmajassa  murhiin  on  kenties  Muroletta  enemmän  voinut  vaikuttaa  kiihkeä 

taistelutilanne, mistä syystä pienikin epäily valkoisten avustamisesta on saattanut johtaa esikunnan 

langettamaan  kuolemantuomioon.  Aiemmin  todettiin  jo  se,  että  esimerkiksi  metsänvartija 

Leponiemen  murha  sattui  viikolle,  jolloin  Väärinmajassa  käytiin  kiivaita  taisteluita.  Hoppu 

päättelee,  että  Jokipolvien  murhiin  saattoi  osaltaan  vaikuttaa  se,  että  punaiset  olivat  kärsineet 

raskaita tappioita 21–25. päivinä helmikuuta käydyissä taisteluissa. Joukot etsivät syntipukkeja ja 

niiksi kelpasivat vihollisen urkkijoiksi epäillyt henkilöt.201 

Kiivaan  taistelutilanteen  tuomaan  herkkyyteen  lienee  perustunut  myös  valkoisten  murhaaman 

Mikko Lammisen kohtalo. Henkilökohtaisten ja sotataktisten motiivien tarkkaa suhdetta on hyvin 

vaikea aivan tarkkaan sanoa. Näyttää siltä, että ylivoimaisesti suurin osa Ruoveden murhista202 on 

joka  tapauksessa  ainakin  jollain  lailla  ainakin  pyritty  perustelemaan  sotilaallisesti.  Sotilaallisen 

tarkoituksenmukaisuuden toteuttaminen on puolestaan edellyttänyt kylmää ideologista leimaamista. 

Henkilö on ollut helpompi poistaa sotatoimien tieltä, jos häneltä on riisuttu ihmisarvo. Kyseessä on 

ollut vain ”riistäjälahtari” tai ”punikki työmies”. Rajalan tapaus ja ehkä jokunen muu muodostavat 

200 KA, VapSA, paikalliskaartien asiakirjoja. Kansio 134 a.
201 Hoppu 2009a, 166.
202 Vuorenvarmasti punaisessa esikunnassa langetettuja ovat Jokipolvien, Leponiemen, Murtomäen ja Järvisen 

(Hyyrylän esikunta) sekä Öbergin, Valtasaaren ja Koveron (Muroleen esikunta) murhat. Lisäksi melkein kaikissa 
muissa tapauksissa voidaan perustellusti epäillä tätä, niille on ainakin esitetty ”sotilaallisia perusteita”. Valkoisten 
murhat näyttävät myös Rajalan tapausta lukuun ottamatta organisoiduilta armeijan ”puhdistuksilta”. Lammin tapaus 
on hyvin selvä vakoilijaksi epäillyn ampuminen ja Mäntylä lienee ammuttu Vilppulan rintamaesikunnassa.   
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poikkeuksen,  niissä  esikunta  ei  kaiketi  ole  kuolemantuomiota  langettanut.  Silti  on  monessa 

tapauksessa Aminoffin ja Murtomäen surmista alkaen perusteltua sanoa, että myös henkilökohtaiset 

kaunat ovat näytelleet roolia myös joissain niin sanotusti sotilastaktisesti perustelluissa murhissa.   

Murhat ovat epäilemättä vielä lisänneet ennestään suurta pelkoa siviiliväestön keskuudessa. Terrorin 

määrä ei yltänyt järjestelmälliseen puhdistukseen, mutta se on kuitenkin sen verran suuri, että pelko, 

katkeruus  ja  herkkyys  ja  jopa  vainoharhaisuuskin  erilaisille  huhuille  ovat  ymmärrettävästi 

ympäröineet  kummankin  puolen  siviiliväestöä.  Tässä  yhteydessä  pitää  muistaa  vielä  edellisessä 

luvussa käsitellyt vangitsemiset, jotka ylsivät toki paljon laajemmalle kuin varsinaiset murhateot. 

Esimerkiksi huhuttiin, että Siikalahden tilallinen Juho Sarvana pitäisi tappaa. Sarvana oli vietykin 

Kekkosen  Yli-Kivirannalla  kuulusteluun.  Toinen  oman  kylän  punakaartilainen  oli  kuitenkin 

todistanut  hänen  puolestaan  ja  näin  siikalahtelainen  oli  päässyt  vapaaksi.  Eräs  punakaartilaisen 

vaimo oli puolestaan uhannut erään paikkakuntalaisen mukaan Muroleen Rikalan tilan vuokraajaa 

Kalle Jokista Valtasaaren kohtalolla. Mäkelän isäntä juoksi sukkasillaan pakoon Pihlajalahdelta aina 

kirkonkylään saakka, koska pelkäsi, että olisi voinut saada murhatun Juho Aholan kohtalon. Yrjö 

Idman taas muistelee, kuinka Rajalan murha Visuvedellä oli  saanut hänen veljensä pelkäämään, 

miten heidän kävisi. Murhatuksi saattoi joutua syytönkin kansalainen ja heidän isänsä oli vieläpä 

punakaartissa.203  Näistä lähtökohdista ihmiset lähtivät kohti sodan ratkaisua ja jälkiselvittelyjä.  

3.3. Sota siirtyy Tampereelle

Maaliskuussa  punaiset  yrittivät  vielä  kerran  etenemistä  pohjoisrintamalla  aloittamalla 

yleishyökkäyksen,  jonka  tarkoituksena  oli  vallata  sekä  Virrat  että  Ruovesi,  jotta  olisi  päästy 

etenemään aina valkoisille elintärkeälle Haapamäen rautatielinjalle saakka. Punaiset yrittivät edetä 

Pitkälän  ja  Pekkalan  suunnilla,  jossa  jälkimmäisellä  rintamanosalla  suurin  osa  ruoveteläisistä 

kaartilaisista oli. Muroleen tukikohdasta oli aikomus hyökätä Jäminkipohjan kautta Ruhalaan. Tämä 

jäi haaveeksi, sillä kaartin yritykset kilpistyivät Pekkalassa helposti. Ilmeisesti syynä oli myös se, 

että  joukot  olivat  siellä  haluttomia  etenemään.  Sen  sijaan  taistelut  olivat  erityisen  kiivaita 

Väärinmajassa, jossa Aatu Salmelan johtama Väärinmajan kaarti muodosti pienen osan punaisten 

joukoista. 204

Varsinkin  Seppälässä  sijainnutta  valkoisten  tukikohtaa  pommitettiin  armotta  ja  esimerkiksi  12. 

203 VRYO 20812 Mäkinen Manu; Hoppu 2005, 107 Olli Sorkkala ja Hilkka Joutsiniemi muistelevat; VRYO 21917 
Pöllänen Elli; Kper Y02969; TA, TMT 262/160 Idman Yrjö.

204 Kontio&Vesanen 1994, 330; Hoppu 2009b, 175.
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päivä punaisten laskettiin ampuneen sitä kohti peräti 800 laukausta. 15. päivä punaiset aloittivat 

Enorannasta hyökkäyksen valkoisten asemia vastaan pääasiassa helsinkiläiskomppanioiden voimin. 

Syntyi  hurja  Pyhkiön  torpan  taistelu,  jossa  molempien  osapuolten  tappiot  olivat  huomattavat. 

Valkoiset  kuitenkin  onnistuivat  pitämään  asemansa  ja  onnistuivat  17.  maaliskuuta  tuhoamaan 

pahasti  punaisten  Nenosen  kivinavettaan  sijoittamaa  konekivääriasemaa.  Kaartilaisten 

taistelumoraali  alkoi  rakoilla  ja  Hyyrylässä  helsinkiläiset  punakaartilaiset  syyttivätkin  avoimesti 

päällystöään. 18. maaliskuuta punaiset polttivat Väärinmajan rintamalta poistuessaan Hyyrylän ja 

Työrön  talot.  Kolme  ruoveteläistä  siviiliä  muisteli,  kuinka  aseelliset  punakaartilaiset  olivat 

komentaneet heidät ulos Työrön peräkammarista. Matkalla pois päin he olivat katsoneet taakseen ja 

huomanneet talon olevan täydessä tulessa. 205 

Samaan aikaan taistelujen suunta pohjoisrintamalla alkoi yleisestikin pikkuhiljaa kääntyä.  Aloite 

siirtyi punaisilta valkoisille punaisten yleishyökkäyksen loppuvaiheessa, kun valkoisten Tampereen 

valtaamisoperaatio käynnistyi. 15. maaliskuuta Harald Hjalmarssonin 1650-miehinen osasto aloitti 

etenemisen Vaskivedeltä kohti Kurua. Mukana oli  Rannanjärven komppania, johon ruoveteläiset 

suojeluskuntalaiset  kuuluivat.  Jo  samana  iltana  käytiinkin  pieni  puolituntia  kestänyt  kahakka 

Keihäsjärven jäällä,  johon ruoveteläiset  ottivat osaa.  Yöllä murolelainen joukkuepäällikkö Janne 

Salmi haavoittui pysäyttäessään vartioketjun läpi yrittänyttä punaisten heinäkuormaa. Varsinainen 

Kurun  taistelu  käytiin  kuitenkin  seuraavana  päivänä.  Sen  valkoiset  voittivat  ja  etenivät  17. 

maaliskuuta Kuruun, josta punaiset olivat vänrikki Stolbovin johdolla vetäytyneet. 206 

Punaiset olivat siirtäneet Muroleen kanavalle Pihlajalahden rintaman joukkojaan Kurun menetyksen 

jälkeen. Kanava olisi potentiaalisesti voinut olla hyväkin tukikohta kapinallisille, koska venäläiset 

olivat  rakennuttaneet  molemmin  puolin  juoksuhautoja  muutama  vuosi  aikaisemmin  tehdyissä 

vallitöissä. Punaiset jättivät kuitenkin asemat hyvin helposti ilman suurempia taisteluita. Valkoiset 

aloittivat  18.  maaliskuuta  pommitukset  Kurun  suunnasta.  Seuraavana  yönä  ammuttiin  lisää 

kranaatteja,  mikä karkotti  tamperelaiset  kaartilaiset.   Aamulla  lähtivät  loputkin,  kun tieto Lylyn 

menetyksestä saapui joukkojen tietoon. Samaan aikaan myös Muroleen kylässä ja Kekkosella olleet 

ruoveteläisten kaartilaisten pääosa lähti pakenemaan Tamperetta kohti. Kyliin saapuneet valkoiset 

eivät näin ehtineet saartaa heitä. Heidän joukossaan olivat myös ruoveteläiset suojeluskuntalaiset, 

joiden tarkoitus oli avustaa Paul Walleniuksen joukkoja Pekkalan ja Pohjan valtaamisessa. Kaarti 

205 Kontio&Vesanen 1994, 331-332; Ylikangas 1993, 157-158, 192.; HMA, Ruoveden käräjäkunnan pöytäkirjat. 
Ca1:84. 

206 KA, Suomen vapaussodan itsenäisyyden arkisto. 195. Eetu Pöytäniemen Ruoveden SK:n historiikki; Hoppu 2008, 
89–90; Kontio&Vesanen 1994, 332. 
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oli  kuitenkin  paennut  ja  näin  Ruoveden  valkoiset  eivät  siis  tälläkään  kertaa  saaneet  kunnon 

taistelukosketusta oman pitäjän punaisiin.  207

Punakaartin  pakeneminen  Tampereelle  oli  suuri  operaatio.  Pakoon  lähti  paitsi  ase  kädessä 

punakaartissa  taistelleita  myös  näiden  perheitä,  muuta  työväestöä  ja  toisaalta  myös  mukaan 

pakotettuja vankeja. Esimerkiksi kotiinsa Hyyrylään sodan ajaksi jäänyt Impi Myllymaa pakotettiin 

helsinkiläisten toimesta mukaan Tampereelle.  Useita murolelaisia isäntiä päätyi Tampereelle asti 

ammattikoulun  saliin  vangiksi.  Joukossa  ollut  Juho  Santala  pääsi  palaamaan  kotikyläänsä 

huhtikuussa  Tampereen  taistelun  jälkeen.  208Juho  Kauppilan  onnistui  kuitenkin  karata 

Kämmenniemen kohdalla pakolaissaattueesta. Kalle Uunonen oli pysynyt erossa sodasta ja ollut 

kevättalven  halkoja  hakkaamassa.  Kun  punaisten  rintama kuitenkin  murtui,  lähti  hän  kuitenkin 

perheineen muiden joukossa pakoon:

Punakaartilaisia pakolaisia kulki meidän ohi tietä pitkin Teiskoon...Silloin kulki huhu, että valkoiset tappavat kaikki  

työväenmieliset  ihmiset.  Minuunkin  tarttui  tämä  huhu  ja  kukapa  ei  kuolemaa  pelkäisi.  Tietä  pitkin  kulki  hevosia  

kuormanaan ihmisiä, kaikenlaista tavaraa, heiniä, lehmiä.209           

Joitain  työväenmielisiksi  katsottuja  vangittiinkin  jo  tässä  vaiheessa  rintaman  siirryttyä,  vaikka 

tehokkaammaksi suojeluskunnan toiminta muuttuikin vasta huhtikuussa. Pihlajalahtelainen Jenny 

Sundell  vangittiin  18.  maaliskuuta,  koska  oli  toiminut  punakaartin  ruuanlaittajana  näiden 

majaillessa Aholan talossa. Saman kylän punakaartilaisen vaimo Katri Helminen oli ollut niin ikään 

ruuanlaittajana,  hänet vangittiin  19.3.  ja  lähetettiin huhtikuun alussa Kurikkaan.  210 Muroleen ja 

Kekkosen  kyliin  perustettiin  punakaartin  paettua  23.  maaliskuuta  Ruoveden  suojeluskunnan 

haaraosasto, jonka tehtävänä oli kerätä tietoja paikallisista punakaartilaisista ja näiden tekemistä 

rikoksista,  paljastaa  näiden  mahdolliset  olinpaikat  sekä  avustaa  muonatarpeiden  hankkimisessa 

valkoiseen  esikuntaan.  Luonnollisesti  perustamiseen  osallistuivat  etupäässä  kylien  tilalliset.  211 

Tämä  antoi  tietysti  esimakua  siitä,  minkälaista  jälkiselvittelyä  Ruovedellä  tultiin  sitten  pitkin 

kevättä paikallistasolla käymään. 

Rintaman siirtyminen tarkoitti myös sitä, että valkoisen armeijan asevelvollisuuskutsuntoja alettiin 

207 KA, Suomen vapaussodan itsenäisyyden arkisto. 195. Eetu Pöytäniemen Ruoveden SK:n historiikki; Ylikangas 
1993, 192–194.

208 Hoppu 2005, 99. Hanna Leppänen o.s. Santala muistelee.
209 TA TMT 35 204/81 Uunonen Kalle Timoteus.
210 VRO 45/314 Sundell Jenny Maria; VRYO 20689.
211 HMA, Ca1:78. Liite oikeudenkäyntipöytäkirjassa (Ida  Myllylä vastaan Vihtori Anttila, lehmän varastamisasia). 
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pikkuhiljaa  puuhata  Ruovedellekin.  Ne  pidettiin  27.  ja  28.  maaliskuuta  Tampereen  taistelun  jo 

alettua.  Kutsuntojen  kautta  valkoisten  joukkoihin  otetut  ruoveteläiset  joutuivat  lähinnä 

vartiotehtäviin.212 Kaikki eivät tietenkään saapuneet kutsuntatilaisuuteen. Poisjääneiden listassa on 

noin 245 sellaista nimeä, jotka olivat poissa ilman paperiin merkittyä hyväksyttävää syytä jollainen 

oli  luonnollisesti  muutto  toiselle  paikkakunnalle.  Merkittävä  osa  näistä  nimistä  on  kuitenkin 

tosiasiassa  rintamalla  taistelleita  punakaartilaisia.  Osa  on  varmasti  ollut  myös  poissa 

työväenhenkisyytensä takia, vaikka ei ole kaartin toimintaan osallistunutkaan.213

Tunnelma Tampereelle pakenevien punakaartilaisten keskuudessa oli ymmärrettävästi matala. Se ei 

johtunut  ainoastaan  siitä,  että  sota  näytti  kääntyvän  tappioksi.  Moni  murehti  paitsi  omaa 

tulevaisuuttaan myös perhettään, jonka kanssa kaikki eivät suinkaan Uunosen tavoin saaneet olla. 

Porvarillisen  väestönosaan  kuulunut  Helvi  Pöntys  o.s.  Mäki  muisteli  13-vuotiaana  tyttönä 

kokemaansa aikaa, jolloin hänen kotiinsa majoittuneet punaiset joutuivat pakomatkalle:

Oli ne niin masentuneita ennen Tampereelle lähtöä. Itkivät kotiaan, perhettään. Oli niin hyviä perheenisiä, että tänäkin 

päivänä ajattelen, kuinka surkeeta niiden oli. Joukossa toki aina vihamielisiä, jotka tällasta saavat aikaan.214 

Ero perheestä tulikin kestämään monen kohdalla pitkään. Jooseppi Mäkinen muistelee, kuinka hän 

ikävöi perhettään, vaimo, tytärtä ja poikaansa. Hän oli ollut melkein vuoden pois kotoa vankileiriltä 

palattuaan. Tietysti rivimies ei voinut tässä vaiheessa aavistaa, mitä tuleman piti.  Kalle Lepolan 

muistikuvien  mukaan  aluksi  usko  voittoon  oli  ollut  joka  miehellä  kova.215 Kun  Tampereelle 

lähdettiin perääntymään, hän uskoi jo tappioon, vaikkei sitä julkisesti voinutkaan sanoa. On tietysti 

edelleen  muistettava,  että  Tampereelle  perääntyivät  sotilaiden lisäksi  myös sellaiset,  jotka  eivät 

koko sodasta ja sen voitosta olleet missään vaiheessa erityisemmin perustaneet. 

Joka  tapauksessa  kaikkien  punaisten  pakojoukkoon  kuuluneiden  sota  sai  melkoisen  käänteen. 

Melko passiivisen asemasodan kaudella sisällissodassa sai ylipäätänsäkin surmansa vain viidesosa 

koko sodassa rintamalla kuolleista. Valkoisten Hämeessä 15. päivä alkanut eteneminen muutti siten 

merkittävästi  sodan  luonnetta.216 Paikallaan  pysyneestä  asemasodan  kaudesta  siirryttiin  nopeaan 

pakoon  ja  sitä  myötä  tapahtumiin,  joita  tavalliset  punakaartilaiset  eivät  olisi  osanneet  varmasti 

ennustaa. Tätä kuvaa hyvin Lauri Niskosen muistelu:

212 RKA, CC:5 Ruoveden kunnallislautakunnan pöytäkirjat 1917-24; Kontio&Vesanen 1994, 334.
213 KA, VROSyA, Fh 1. Luettelo kutsunnoista poissaolleista.
214 Kper Y02983 Pöntys o. s. Mäki Helvi.
215 TA TMT 43 519/1  Mäkinen Jooseppi; TA TMT 455/5 Lepola Kalle. 
216 Roselius 2006, 152-154.
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No kyllä syyllä tiedettiin se, että ku siihen pisteeseen on menny, että kaksi aatteellista kaartia on vastakkain tavalla tai  

toisella, niin ne tulee koitettavaks...mutta se seuraus, sitä ei kyllä tiedetty kukaan. Ei sitä sopinukkaan tietää. 217   

Rannanjärven komppaniassa taistelleiden Ruoveden valkoisten matka jatkui Muroleen ja Pekkalan 

varmistamisen  jälkeen  20.  maaliskuuta  Teiskoon,  josta  oli  tarkoitus  jatkaa  kohti  Tamperetta. 

Mannerheim päätti  kuitenkin siirtää  Hjalmarssonin joukot  Näsijärven länsipuolelle,  koska  siellä 

eversti  Linderin  johtama  Satakunnan  ryhmä  oli  jäänyt  Hämeenkyröön  jumiin.  Ruoveteläiset 

siirtyivät  siten  jään  yli  Viljakkalan  kirkonkylää  kohti.  Rannanjärven  komppania  osallistui 

Viljakkalan  valtaukseen  24.  maaliskuuta  ja  seuraavana  päivänä  hyökättiin  jo  Ylöjärvelle,  jonka 

valkoiset  saivatkin  iltaan  mennessä  haltuunsa.  Taistelussa  sai  surmansa  Kalle  Isotalo  sekä 

ruoveteläisiä komentanut komppanian päällikkö Nikolai Rannanjärvi. 218 Rannanjärven komppanian 

etenemisvauhti  kuvastaa  hyvin  myös  laajemmin  valkoisten  Tampereen  operaation  nopeaa 

aikataulua. 

Ruoveden  valkoisille  sodan  raskaimmaksi  taisteluksi  osoittautui  seuraavana  päivänä  26. 

maaliskuuta kaupungin länsipuolella käyty Epilänharjun taistelu. Siellä kaatui 9 suojeluskuntalaista 

eli  selkeä enemmistö niistä  yhteensä 12 valkoisesta  sotilaasta,  jotka saivat  sodassa surmansa.219 

Alun  perin  päivän  piti  olla  lepopäivä,  mutta  ilmeisesti  kenraali  Hjalmarsson  oli  saanut  jostain 

väärää  tietoa  siitä,  että  punaiset  olisivat  vetäytyneet  Epilästä  ja  Lielahdesta.  Niinpä  hän  lähti 

joukkoineen etenemään ruoveteläisten  edetessä  Epilän  harjulle  Hallströmin Virtain  pataljoonaan 

osana. Punaisilla oli kuitenkin edulliset puolustusasemat juoksuhaudoissa ja taistelusta muodostui 

valkoisille  erittäin tuhoisa.  Yhteensä valkoisten  tappiot  kohosivat  nimittäin reiluun 50 henkeen, 

joista ruoveteläiset muodostivat tosiaan melkein viidesosan. Epilän harjusta muodostuikin punaisille 

linnake, joka säilyi kaartin hallussa aina lopulliseen antautumiseen saakka. 220 

Ruoveden  punakaartilaiset  sen  sijaan  osallistuivat  pohjoisrintamalta  paettuaan  Näsijärven 

itäpuolella  Messukylän  taisteluihin.  Ilmeisesti  ainakin  jonkun  verran  ruoveteläisiä  osallistui 

kurulaisten rinnalla jo 22. maaliskuuta Aitolahdella käytyyn taisteluun. Pitkän matkan Näsijärveä 

217 TA TMT 455/8 Niskonen Lauri.
218 KA, Suomen vapaussodan itsenäisyyden arkisto. 195. Eetu Pöytäniemen Ruoveden SK:n historiikki; Hoppu 2008, 

105.
219 Ylöjärvellä kaatuneen Kalle Isotalon lisäksi muualla kuin Epilässä kuolivat Ruovedellä punaisten partion 

yllättämäksi joutunut Väinö Pouru ja Sahalahdella jo helmikuun 5. päivä ammuttu suojeluskunnan lähetti Johannes 
Niinimäki. 

220 Ylikangas 1993, 272–273; KA, Suomen vapaussodan itsenäisyyden arkisto. 195. Eetu Pöytäniemen Ruoveden 
SK:n historiikki; Hoppu 2008, 115.
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pitkin  kävelleet  joukot  olivat  kuitenkin  väsyneitä  ja  perääntyivät  Hippoksen  raviradalle  päin. 

Ainakin  toinen  komppania  osallistui  myös  Messukylän  taisteluihin  palmusunnuntain  tienoilla. 

Siihen  asti  kiivaimpiin  taisteluihin  ruoveteläisetkin  joutuivat  27.  ja  28.  maaliskuuta,  jolloin 

valkoiset  yrittivät  jo  Tampereen  valtausta.  Kiirastorstaita  28.3.  onkin  kutsuttu  veriseksi 

kiirastorstaiksi, koska se oli sodan siihen saakka verisin päivä. Ruoveteläisiä kaatui 27.3. ainakin 

kaksi  ja  kiirastorstaina  ainakin  kolme.  Tämän  lisäksi  oli  myös  joukko  haavoittuneita. 

Pihlajalahtelainen  Manu  Hautamäki  katkaisi  jalkansa.221 Viljo  Heikkilän  muistelusta  piirtyy 

jonkinlainen kuva siitä tunnelmasta ja sekasorrosta, jossa punakaarti Messukylässä oli:

Näin Messukylässä montussa, kun neljä tuttua kaatu samassa sakissa. Helvetinkolun komppania tuli pois rintamalta, en 

tienny, mihin oli mennyt. Kun oli kova nälkä, menin vanhaan kivikirkkoon. Siellä oli sekahedelmätonkka. Ovesta tuli  

ruotsalaisia juovuksissa. Helsinkiläiset ampuivat ne. Minä meinasin hypätä ikkunasta. Oli miesten ja hevosten raatoja,  

ei nähny ketään missään.222   

Näitä Heikkilän mainitsemia ”neljää kaatunutta” on mahdoton varmasti saada jälkikäteen selville. 

On tietysti kyseenalaista, oliko heitä edes tarkalleen se määrä ja kuolivatko kaikki tosiaan vai oliko 

joukossa  haavoittuneita.  Kertojan  muistikin  saattaa  pettää.  Messukylässä  kaatuneiden  ja 

jäsenluettelojen tietoja yhdistelemällä voi päätyä kuitenkin jossain määrin todennäköiseen arvioon. 

On  todennäköistä,  että  muistelu  koskee  palmusunnuntain  24.  päivä  taistelua,  koska  punaiset 

joutuivat  jättämään  Messukylän  kirkon  seuraavaan  iltaan  mennessä.  Palmusunnuntaina  taas 

punakaarti onnistui vielä torjumaan valkoisten hyökkäyksen.223 Messukylässä näyttää nimenomaan 

taistelleen  Ruoveden  kaartin  toinen  komppania,  jonka  toiseen  plutoonaan  Heikkilä  kuului.  24. 

maaliskuuta  kaatui  samasta  plutoonasta  mustajärveläinen  työmies  Armas  Viitanen.  Samoin  sai 

surmansa saman komppanian kolmannen plutoonan pekkalalainen sekatyömies Jalo Raivio. Nämä 

kaksi näyttäisi olevan melko helppo yhdistää kyseiseen kertomukseen.224 

Punaisen  Tampereen  puolustuksesta  päävastuun  kantoivat  nimenomaan  pirkanmaalaiset  joukot, 

joiden osuus oli  noin  70 prosenttia.  Joukossa olivat  tietysti  myös Ruoveden punakaartilaiset.225 

221 Hoppu 2008, 105, 118; VRYO 36 Hautamäki Manu.
222  Kper Y03054 Heikkilä Viljo.
223  Hoppu 2008, 112–113.
224 KA, VapsA, paikalliskaartien asiakirjoja. Jäsenluettelo. Kansio 134 a.
225 Kaikki eivät toki Tampereelle matkanneesta ruoveteläisjoukosta sotatapahtumiin osallistuneet. Vaikka sinällään 

VRO-pöytäkirjojen lausumiin ”ei osallistunut Tampereen taisteluun tai oli heittänyt aseensa pois”, on selvää, että 
jokin osa piileskeli kellareissa taistelujen aikana. Muistiedostakin löytyy mainintoja kellarissa piileskelijöistä kts. 
Kper Y03054 Heikkilä Viljo; Kper Y03059 Haavisto Lahja.  Toisaalta mukana oli myös kokonaisia perheitä. Näistä 
osa on saattanut piileskellä taistelujen aikana esimerkiksi Johanneksen ja Aleksanterin kirkoissa, joissa Aamulehden 
mukaan oli ollut merkittävä joukko pakolaisia. Aamulehti 28.4.1918.
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Valkoisten hyökkäys oli kiirastorstaina tyrehtynyt Tammelan kaupunginosan laidalle. Messukylän 

taistelun  jälkeen  osa  ruoveteläisistä  osallistuikin  juuri  Tammelan  kansakoulun  puolustamiseen. 

Joukossa  oli  ainakin  Mustajärven  kyläläisiä.  2.  huhtikuuta  Ruoveden  punakaartin  toisen 

komppanian  komentaja  Herman  Herranen  kuittasi  itselleen  5000  kappaletta  kolmannen  linjan 

patruunoita.  Niitä  tarvittiin,  sillä  kivinen koulurakennus toimi punaisten konekivääripesäkkeenä. 

Koululta  avautui  laaja  näköalue  nykyisen  Sorsapuiston  alueelle  ja  sen kautta  siis  nähtiin  myös 

venäläiset  kasarmit,  joille  valkoiset  olivat  edenneet.  Ruoveteläiset  koululla  tavannut  muistelija 

kertoi, että ”Ruoveden komppanian jäännökset” olisivat saaneet Tampereelle tultuaan Teknillisellä 

opistolla  pikakurssin  konekiväärien  käytöstä.  Hänen  arvionsa  mukaan  miehiä  oli  noin 

kolmisenkymmentä. 226 Puolustamiseen osallistunut rivikaartilainen muisteli myöhemmin:

Me Ruoveden miehet oltiin Tammelan koululla,  pääasiassa kiväärit  meillä oli.  Kyllä me urhoollisesti oltiin,  monta  

vuorokautta torjuttiin monta eri hyökkäystä, ennen kun ne pääsi Lapinniemen kautta kiertämään sivusta. Ei päässeet 

suoraan kasarmilta, kiersivät.227 

Rautatieaseman  vallattuaan  suojeluskuntalaiset  pääsivät  kuitenkin  lopulta  illalla  3.  huhtikuuta 

piirittämään koulurakennusta. Osa ilmeisesti 110 hengen puolustajajoukosta jäi heti vangiksi, osa 

onnistui  pakenemaan  Pellavatehtaan  juhlasaliin,  jossa  heidät  sitten  vangittiin.228 Siellä  vangittu 

ruoveteläinen muistelee:

Meitä kiellettiin ampumasta, kun se on nyt myöhästä enää ampua, mutta muutamat ampuivat ja niitä kaatu ensimmäisiä  

valkosia siihen ovelle...illalla Lapinniemen varastosuojaan. Puol metriä oli vettä siellä, rankka yö. Meitä oli noin 700.  

Konekiväärimies ja useita kiväärimiehiä vartioimassa.229

Rautatieläisten talon 150 puolustajaa ammuttiin Heikki Ylikankaan mukaan heti, mutta hän arvelee, 

ettei Tammelan koululla toimittu yhtä julmasti. Arvelu osuu oikeaan, sillä kuulustelupöytäkirjoihin 

on merkitty, että ruoveteläisistä ainakin Kalle Keskinen, Walde Majaniemi ja Arvi Idman vangittiin 

jo koululla ja välttivät siis ampumisen. Tarkkaa ruoveteläisten vangittujen lukua on vaikea saada 

selville,  koska  useissa  tapauksissa 3.  huhtikuuta vangittujen kohdalle  on vain  merkitty  yleisesti 

”Tre”. Jo taistelut olivat kuitenkin vaatineet raskaan veronsa ja esimerkiksi ruoveteläisiä johtanut 

Herman Herranen kaatui Tammelan koulun puolustamisessa. Väinö Herranen puolestaan haavoittui 

226  Hoppu 2008, 100; Ylikangas 1993, 416–417, 421; KA, VapSA 134 a paikalliskaartien asiakirjoja; Hako et al. 1967, 
213. 

227 TA TMT 455/8 Niskonen Lauri. 
228 Ylikangas 1993, 418-419.
229 TA TMT 455/8 Niskonen Lauri.



67

ja vietiin Lindellin koulun sairaalaan230,  josta hänet vangittiin. Myös Keskinen haavoittui,  mutta 

häntä  ei  viety  Lindelliin  vaan  Johanneksen  koulun  sairaalaan.  Yleisesti  ottaenkin  päivästä 

muodostui koko Tampereen taistelun verisin. Valkoisilta kaatui yhteensä noin 230 miestä, punaiset 

menettivät  180 kaatuneina  ja  1000 miestä  vankeina.  Käytännössä huhtikuun kolmannen päivän 

taistelut tiesivät myös valkoisten voiton varmistumista, vaikka kaupungin lopullinen valtaus olikin 

vielä suorittamatta. 231  

Tammelan koululla vangitut ja pellavatehtaan juhlasalissa 3. huhtikuuta vangitut232 vietiin tosiaan 

Lapinniemeen  ensimmäiseksi  yöksi,  josta  heidät  seuraavana  päivänä  siirrettiin  Vehmaisiin 

rautatiekuljetusta  odottamaan.  Tapahtumat  kokenut  ruoveteläinen muisteli,  kuinka  vankeja  vielä 

ammuttiin  koko  yö  matkalla  Vehmaisiin.  Kuvaus  tämän  vankijoukon,  joka  siis  sisälsi  lukuisia 

ruoveteläisiä,  kohtalosta  löytyy  myös  Ylikankaalta,  joka  otti  esimerkikseen  tamperelaisen 

Tammelan koulun puolustajan Oskari Rantasen. Rantasen kertomus vahvistaa vankien ampumisen 

ja  reitin  Lapinniemestä  Vehmaisiin.  Tosin  hän  muistaa  ampumisen  tapahtuneen  Vehmaisten 

asemalla junaa odoteltaessa. Rantanen kertoi myös, että joku ohi ratsastava päällikkö olisi lausunut 

vangeille, että saavat olla kiitollisia, kun joutuivat niin hyvän miehen käsiin. Hän ei olisi sellaisia 

katsellut kuin tulitikun palamisen ajan. Tämä kertomus sopii hyvin yhteen yleisen kuvan kanssa: 

ennen  kenttäoikeuksien  asettamista  punaisia  vankeja  ammuttiin  kostonomaisissa 

rauhoittamistoimissa ilman kuulusteluja.  Takana oli  tietysti  verinen Tampereen taistelu,  joka oli 

aiheuttanut  valkoisillekin  sodassa  ennen  näkemättömät  tappiot.  233 Ruoveteläinen  silminnäkijä 

muistelee matkaa Lapinniemestä Vehmaisiin:

..sitten alettiin viemään Vehmaisiin. Ruokaa eikä juomaa ollut mitään kahtena ensimmäisenä vuorokautena. Vehmaisissa 

oltiin eka yö heinäladossa. Meitä vietiin Tammelan kautta, rakennukset tulessa, sekin poltti meitä. Saattajina oli nuoria 

niin koulupojan näkösiä miehiä hevosen selässä. Tuli Vehmaisissa kova pakkanen ja kun oltiin märissä vaatteissa siellä,  

niin rupes kangistumaan. Kokoonnuttiin suuriin kasoihin kuin muurahaiset.234 

230 Joskus on väitetty (Ylikangas 1993) valkoisten surmanneen keskikaupungin valtauksen yhteydessä kaikki punaiset 
Lindellin koulun potilaat. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, kuten Hoppu on osoittanut. Hoppu 2008, 154. 
Ruoveteläisistä Lindellillä vangittiin Herrasen lisäksi myös Julius Palonen VRO 19/971. 

231 Ylikangas 1993, 419; VRYO 11589 Keskinen Kalle; KA, Ai 9a Majaniemi Walde; KA, Ak 7 Idman Arvi; VRYO 
10170 Herranen Väinö; Hoppu 2008, 141, 147; Taulukko Tampereen taistelun päivittäisistä tappioista Roselius 
2006, 42. 

232 Tammelan koululla taistelu ei toki välttämättä tarkoittanut, että olisi joutunut 3. huhtikuuta vangiksi ja sitä myötä 
todennäköisesti Raaheen. Nestori Paloviita taisteli Tammelan koululla, mutta vangittiin vasta 5. huhtikuuta 
palokunnan talolla. VRO 19/972. 

233 Ylikangas 1993, 503; TA TMT 455/8; Tikka 2004, 204. Ruoveteläisistä tällaisen paikalleen ampumisen uhriksi 
joutui ainakin 21-vuotias työmies Väinö Hermanninp. Mäkinen 6.4. Tampereella.

234  TA TMT 455/8 Niskonen Lauri.
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Vehmaisten asemalla vangit pistettiin härkävaunuihin, jotka kuljettivat heidät Raahen vankileirille. 

Koska ruoveteläisiä oli paljon tässä porukassa, heitä päätyi myös paljon juuri Pohjois-Pohjanmaalle. 

Sen  osoittaa  myös  suhteellisen  suuri  Raahessa  kuolleiden  lukumäärä.  Sieltä  vielä  elossa  olleet 

vankit siirrettiin sitten kesäkuussa Tammisaareen, josta muodostui ruoveteläisten kannalta kaikkein 

tuhoisin vankileiri.  

Tampereen taistelu oli huhtikuun 5. päivän iltana jo siinä määrin ratkennut, että valkoiset esittivät 

antautumisvaatimuksen  jäljellä  olleille  punakaartilaisjoukoille,  jotka  vastasivat  tähän  heti 

seuraavana aamuna ja 8.30 Pyynikin näkötorniin kohosi valkoinen vaate antautumisen merkiksi. 235 

Ruoveden punakaartilaiset joutuivat kauttaaltaan vangiksi 3.4.–6.4. - välisenä aikana – jos heidät 

vangittiin Tampereella. Ruovedellä vangittiin ihmisiä vielä huhtikuun loppupuolella. Ne kaartilaiset, 

jotka olivat  onnistuneet  pakenemaan Tampereelta ja välttämään vankileirin,  otettiin  usein kiinni 

viimeistään kotipaikkakunnalla.236 Lahja Ahonen haavoittui Tampereen taistelussa, mutta onnistui 

piileskelemään  halkopinojen  välissä  ja  lopulta  pakenemaan  Näsijärven  jäätä  pitkin  Ylöjärvelle. 

Matkalla  hän  oli  tavannut  valkoisten  vartiosotilaankin,  mutta  oli  päässyt  tämän  lupalapun 

tiedustelusta  sillä,  että  oli  tekeytynyt  tietämättömäksi.  Lopulta  Ahonen  oli  päässyt  kotiin 

Pihlajalahdelle  ja  piileskellyt  useita  päiviä  metsässä.  Paikkakunnan  valkoiset  olivat  kuitenkin 

havainneet hänet ja uhanneet Ahosen isää ampumisella,  mikäli  tämä ei menisi  ilmoittautumaan. 

Niin matka kävi Vilppulan kautta Kuopioon, josta hänet komennettiin Outokumpuun ratatöihin.237

Visuveteläinen Valto  Keskinen vangittiin  puolestaan  22.  huhtikuuta,  vaikka  ei  ollut  osallistunut 

aseelliseen toimintaan. Hän oli kuitenkin mennyt pohjoisosista punaisten puolelle rintamaa, koska 

ei  ollut  halunnut  suojeluskunnan  hevosmieheksi,  johon  tehtävään  hänet  oli  määrätty.  Keskisen 

luultiin  varmuudella  myös  toimineen  kaartin  vakoilijana.  Visuveteläistä  vuokraajan  poikaa 

syytettiin  myös siitä,  että  hän olisi  houkutellut  mukaansa  myös kolme muuta kyläläistä,  joiden 

kanssa oli maaliskuussa siirtynyt suksilla punaisten puolelle. Kekkosella vangittiin puolestaan 17-

vuotias työväenyhdistyksen sihteeri, joka ei ollut mennyt edes kaartin ruuanlaittopuuhiin. Hänen 

kauttaan  kuitenkin  ilmeisesti  kuviteltiin  saatavan  tietoa  Kekkosen  kylän  punakaartilaismiesten 

toiminnasta. Niinpä nuori tyttö vangittiin ikään kuin varmuuden vuoksi ja vietiin aina Tampereen 

vankileirille.  238 Tapaus  kuvaa  hyvin  sisällissodan  häikäilemätöntä  logiikkaa:  jos  et  ole  meidän 

puolella,  olet  meitä  vastaan.  Tunteet  tulivat  vahvasti  pintaan  vuosikymmentenkin  päästä,  kun 

235 Hoppu 2008, 157.
236 Ruoveteläisten VRO ja VRYO –pöytäkirjat.
237 TA TMT 234/1 Ahonen Lahja.
238 VRYO 21903 Keskinen Valto Akseli; TA TMT 165.
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hanholainen Vilhelmiina Ahvenjärvi muisteli vangitsemisia:

Yksikin  talon  vanha  mummo  oli  todennut,  että  kyllä  ne  kaikki  etsitään  ja  tapetaan...jos  on  pahaa  tehny,  niin 

rangaistuksen on ansainnut.  Mutta jos  ei  ole  tehny,  niin  siittä  minä  ajattelen,  että  se on väärin.  Jos  henki  otetaan  

väärästä...kansalaissota on julmaa puolelta kummaltakin, eikö se näin ole?239   

Vaikka Ruovedellä sotaa edeltänyt aika oli sujunut kiristyneestä tilanteesta huolimatta suhteellisen 

rauhallisesti,  niin  sota  ja  sen  tapahtumat  olivat  kiristäneet  ihmisten  väliset  suhteet  kireälle. 

Vastapuoli saatettiin nähdä kollektiivisesti syyllisenä kaikkiin sotivan armeijan tekoihin.   

4. Taistelujen tauottua

4.1. Ruoveden valkoiset tuomitsemassa pitäjän punakaartilaisia
     

Tampereen  taistelun  jälkeinen  kuulusteluprosessi  antaa  tietysti  osaltaan  tietoa  siitä,  miten 

ruoveteläiset suojeluskuntalaiset ja laajemmin paikkakunnan ”valkoiset” suhtautuivat paikkakunnan 

punakaartilaisiin.  Ruoveteläistenkin  kuulustelut  olivat  kuitenkin  osa  laajempaa  prosessia,  jossa 

valkoinen armeija pyrki rauhoittamaan valtaamansa alueet, kun sen voitto sodassa näytti jo melko 

varmalta.  Taistelujen  jälkeen  suoritetuista  välittömistä  rauhoittamistoimista  siirryttiin 

kenttäoikeuksiin  ja  myöhemmin  valtiorikosoikeuksiin,  joissa  molemmissa  myös  paikallisilla 

suojeluskunnilla oli oma roolinsa.   

Tampereen valtaus oli asettanut valkoisen armeijan uuteen tilanteeseen. Se ei enää voinut noudattaa 

hätävarjeluun  perustuneita  asetuksia,  kun  sen  haltuun  oli  joutunut  noin  11 000  punavankia. 

Suunnitelmia oli olettavasti tehty jo valtausoperaation käynnistyessä. Armeija halusi ottaa käyttöön 

venäläisen  sotaväen  rikoslakeja,  joiden  perusteella  määrättäisiin  kenttäoikeuksia  kapinallisia 

tutkimaan. Senaatti puheenjohtajansa P.E. Svinhufvudin johdolla vastusti armeijan kantaa ja lähetti 

Vaasan hovioikeuden presidentin Karl Söderholmin Tampereelle selittämään siviilihallinnon kantaa. 

Söderholm muutti kuitenkin matkan aikana kantaansa ja hyväksyi periaatteessa kenttäoikeuksien 

asettamisen.  Vaikka  senaatti  oli  vieläkin  eri  mieltä,  valkoinen  armeija  sai  käytännössä  tästä 

239 Kper Y 02975 Ahvenjärvi Vilhelmiina.
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Söderholmin mielipiteestä tuen kenttäoikeuksilleen – nyt se pystyi katsomaan, että kyseessä oli vain 

oikeusoppineiden kiista.240 

Kenttäoikeuksia  alettiin siis  asettaa ja rankaisuvalta  siirtyi  liikkuvan armeijan osastojen alaisilta 

tuomareilta  komendanttien  alaisille  tutkijalautakunnille.  Tampereen  komendantiksi  ylipäällikkö 

Mannerheim  nimitti  jo  5.  huhtikuuta  Gustaf  Adolf  Finnen,  jonka  johdolla  kenttäoikeuden 

kuulustelut  toteutettiin.  Tampereen  kenttäoikeuden  pöytäkirjoja  ei  ole  ollut  tutkimuksen 

käytettävissä,  mutta  Tikka päättelee muihin lähteisiin perustuen, että  Tampereella olisi  ammuttu 

noin  290  henkilöä.  241 Ruoveteläisten  osalta  nämä  oikeudet  eivät  muodostuneet  mitenkään 

ylettömän  verisiksi.  Joitakin  yksittäisiä  ruoveteläisiä  todennäköisesti  Tampereenkin 

kenttäoikeudessa teloitettiin. Tällaisia olivat kenties 14. huhtikuuta mestattu Väärinmajan kaartin 

päällikkö  Aatu  Salmela242,  jossain  kohtaa  huhtikuuta  surmansa  ampumalla  saaneet  Ruoveden 

punakaartin ensimmäisen komppanian päällikkö Kalle Eenokki Seppälä, kaartin avainhenkilöihin 

kuulunut Jati Helminen243 ja murolelainen työmies Kalle Nieminen. 

Nyt täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka toki suurin osa paikkakunnan punakaartilaisista siirrettiin 

vangitsemisensa  jälkeen  Tampereen  vankileiriin,  merkittävä  osa  kuljetettiin  muualle.244 Kuten 

vangitsemisen  käsittelyn  yhteydessä  jo  mainittiin,  3.  huhtikuuta  vangituista  Tammelan 

puolustustaistelua käyneistä kaartilaisista suuri osa kuljetettiin Raahen vankileirille. Toinen paikka, 

johon  ruoveteläisiä  päätyi,  oli  Kuopio.  Siellä  mestattiinkin  18-vuotias  työmies  Niilo  Johannes 

Mannisen  ja  50-vuotiaan  torppari  Juho  Rinta.  Raahessa  kuolleista  Ruoveden  miehistä  taas  ei 

todennäköisesti  teloitettu  ketään.  Seinäjoella  teloitettiin  kaartiin  kuulunut  rivimies Kalle  Salo ja 

Eemeli Pohtio, joka oli yksi Mustajärven työväenyhdistyksen johtohenkilöistä.245

Joka tapauksessa on selvää,  että teloitettujen punakaartilaisten määrä näyttää jäävän Ruovedellä 

suhteellisen pieneksi246 verrattuna vaikkapa naapuripitäjä Kuruun, jonka kaartilaisia ammuttiin 20. 

240 Tikka 2004, 162–164.
241 Tikka 2004, 202; Tikka 2006, 167.
242 Sotasurmatietokannassa kantaa nimeä Aatu Koskinen.
243 Sotasurmasta tai kirkonkirjoista ei löydy viitettä kuolinpaikasta, mutta muistitiedossa Onni Herranen kertoo 

nähneensä tapauksen, kun oli Tampereen vankileirillä Kper Y03043.
244 Esimerkiksi nimismiehen arkistosta löytyvän tuomittujen vankien luettelon avulla voi tarkastella ruoveteläisten 

määriä eri leireillä. HMA, Ruoveden nimismiespiirin arkisto. Luettelo tuomituista valtiollisista vangeista 1918–
1921. B VII b. Toki tietoa tarjoavat myös VRO-pöytäkirjat.

245 Kts. Esim. Kper Y03052 Niskonen Lauri. 
246 Aivan tarkkaa lukua on mahdoton sanoa epätarkkojen kuolintietojen vuoksi, mutta aivan varmoja tapauksia on 

yhteensä 16 (joista niistäkin yksi mahdollisesti vilppulalainen). Paavolaisen taulukon luku 24 saattaa siis olla jopa 
liian suuri, mutta sekin on yleiseen hämäläiseen tasoon verrattuna suhteellisen pieni. Paikkakunnan miespuoliseen 
väestölukuun suhteutettuna se on pienimpiä Hämeessä esimerkiksi Teiskon ohella. Paavolainen 1967, 170. 
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huhtikuuta  peräti  22  –  todennäköisesti  oman  suojeluskunnan  toimesta.  247 Muistitiedossakin  on 

esitetty nimenomaan tämä viittaus Kuruun. Esimerkiksi Kalle Vehkaoja muisteli, kuinka naapurissa 

oli punaisten vihaajia ja ammuttajia, mutta Muroleessa isännät olivat ”kovasti rauhallisia”. Myös 

valkoisten puolella sotinut Eero Salonen viittaa joidenkin Kurun isäntien tapattamiseen.248

 

Ruoveteläisten  kuolinsyitä  erittelemällä  voi  tehdä  siis  sen  päätelmän,  että  valkoinen  terrori  jäi 

pitäjän osalta maltillisiin mittoihin ainakin yleisiin kehityslinjoihin verrattuna. Johtuiko tämä sitten 

paikkakunnan  valkoisten  maltillisuudesta,  sattumasta  vai  jostain  muusta  syystä?  Ruoveden 

suojeluskunta  ryhtyi  muiden  paikallissuojeluskuntien  tavoin  selvittämään  paikkakunnan 

punakaartilaisten syyllisyyttä ja antamaan tietoja tästä vankileireille. 

Se laati huhtikuun alussa reilut 50 nimeä sisältäneen luettelon niin sanotuista pahimmista punaisista. 

Tämä oli hyvin tavallista ja normaali käytäntö. Listan tehtävää luonnehdittiin seuraavasti:

 

Siihen  nähden,  että  alla  mainitut  henkilöt  ovat  toimineet  agitaattoreina  punakaartin  hyväksi,  vaikuttaneet  kapinan 

syntyyn  valtiota  vastaan,  ottaneet  osaa  sodan  aikana  ryöstöihin  ja  murhiin,  olleet  punakaartissa  johtomiehinä  ja 

opettajina ja niin ollen pidetään vaarallisina henkilöinä, päätti Ruoveden suojeluskunta tänään pitämässään kokouksessa 

esittää, ettei heitä enää koskaan laskettaisi vapaalle jalalle.249

Suoria kuolemantuomioita ei siis esitetty, mutta elinkautisvaatimuskin oli tietysti kova. Kuitenkin 

tämä  suojeluskunnan  johtomiesten  allekirjoittama  todistus  kuvaa  hyvin  sitä  linjaa,  jota  pitäjän 

valkoiset tulivat harjoittamaan kaartilaisia kohtaan jatkossakin. Se oli yleisen ilmapiirin mukaisesti 

ankara:  kapinallisia  haluttiin  kunnolla  rangaista,  mutta  suhteellisesti  linja  ei  ollut  ainakaan 

keskiarvoa  kovempi  –  luultavasti  päinvastoin.  Suoria  kuolemantuomioita  ei  esitetty  muutamia 

tapauksia  lukuun  ottamatta.  Tikka  on  selvittänyt,  että  Hämeessä  suojeluskunnat  olivat  yleisesti 

ottaen suhteellisen aktiivisia hakemaan paikkakuntansa punakaartilaisia ammuttavaksi. Ruoveden 

osalta tällaista ei ole kuitenkaan juuri tapahtunut. Punakaartin päällikön Emil Kosken kävivät toki 

toukokuun 5. päivä teloittamassa murolelaiset valkoiset. 250 

Suojeluskunnan luettelon sanamuoto  ei  myöskään viittaa  siihen,  että  se  olisi  itse  ollut  hanakka 

ampumaan punakaartilaisia: siinä vain haluttiin varmistaa se, että pahimmiksi katsotut kaartilaiset 

pysyisivät  visusti  vangittuna.  Ruoveden malli  näyttääkin olevan periaatteessa varsin lähellä  sitä 

247 Myös oriveteläisiä ja keuruulaisia ammuttiin joukoittain oman suojeluskunnan toimesta. Hoppu 2008, 176.
248 Kper Y03061 Vehkaoja Kalle; Kper Y03045 Salonen Eero.
249 KA, VRO SyA Aå-sarja kansio 450. Ruoveden suojeluskunnan luettelo 1.4.1918.
250 Tikka 2004, 140–141.
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suojeluskunnan  tapaa  toimia,  jonka  Tikka  lukee  tyypillisesti  itäsuomalaiseksi.251 Toisaalta  on 

arvailujen  varassa,  kuinka  paljon  vaikutti  se,  että  moni  punakaartin  johtohenkilö  oli  vankina 

Raahessa,  minne  oli  tietysti  paljon  hankalampi  mennä  Ruovedeltä  käsin  painostamaan  kuin 

Tampereelle. Terroriluvussa käsitelty Eeri Nevan, Eino Mäenpään ja Siilas Haipon tapaus osoittaa, 

että  jotkut  Ruoveden  suojeluskunnan  johtohenkilöt  olisivat  ainakin  silloin  olleet  valmiita 

suurempiinkin teloitusmääriin.252     

Kenttäoikeusjärjestelmä oli siis toiminnassa Tampereen valtauksen jälkeen huhti- ja toukokuussa. 

Senaatti  ei  ollut  kuitenkaan  alun  perinkään  meinannut  niellä  valkoisen  armeijan 

tuomitsemisjärjestelmää, jonka pohjana olivat käytännössä venäläisen sotaväen rikoslait. Nyt kun 

olot  oli  saatu  rauhoitettua  eri  puolilla  maata,  alkoi  eduskunta  valmistella  lakia 

valtiorikosoikeuksista, jolloin punaisten tuomitsemiselle tulisi laillinen pohja.  253. P. E. Svinhufvud 

antoi  24.5.  Mannerheimille  ukaasin,  että  teloitukset  oli  lopetettava  ja  vangit  jätettävä  piakkoin 

perustettavien erityisten valtiorikostuomioistuinten tuomittavaksi. Laki niistä saatiin säädetyksi 29. 

toukokuuta. Kaksi päivää myöhemmin Tampereella jo kuulusteltiin lukuisia vankeja, huomattava 

osa  Tampereen  vankileirissä  olleista  ruoveteläisistä  oli  jo  silloin  kuulusteluissa.254 Käytännössä 

kenttäoikeuksien  muuttuminen  valtiorikosoikeuksiksi  tarkoitti  sitä,  että  sama  tutkintajärjestelmä 

siirrettiin  nyt  uuden  nimekkeen  alle.  Toisaalta  muutos  tarkoitti  myös  teloituksien  selvää 

vähentymistä,  vaikka  valtiorikosoikeudessakin  tuomittiin  toki  kuulustelluista  reilusta  75 500 

henkilöstä  555  kuolemantuomiota,  joista  langetettiin  113.  Ruovedeltä  kuolemantuomion  sai 

Muroleen punaista terroria harjoittaneen esikunnan tehtävissä ollut kekkoslainen Kalle Koivunen, 

mutta sitä ei lopulta asetettu voimaan.255      

Paikallisten  suojeluskuntien  osallistuminen  tuomitsemisprosessiin  ei  suinkaan  ollut  vain  niiden 

oman  aktiivisuuden  varassa  vaan niiltä  tutkintaviranomaiset  keräsivät  varta  vasten  niiltä  tietoja 

tuomion antamista varten.  Ruoveden suojeluskunta antoi lausuntonsa jokaisesta vankina olleesta 

pitäjän punakaartilaisesta, josta sellaista tutkimista varten pyydettiin. Nämä lausunnot ovat säilyneet 

valtiorikosoikeuksien  pöytäkirjojen  osana.  Suurimmasta  osasta  tämä annettiin  jo  5.  toukokuuta, 

jolloin tietysti sota oli vielä periaatteessa käynnissä, vaikka Tampereen tapahtumista olikin ehtinyt 

vierähtää jo kuukausi. Valtiorikosoikeuksia ei oltu myöskään vielä asetettu, joten nämä lausunnot on 

251 Tikka 2004, 141.
252 VRYO 1830 Neva Eeri.
253 Tulee toki muistaa, etteivät sosialidemokraattien edustajat olleet tietenkään päätöstä tekemässä.
254 Paavolainen 1971, 153–154, 95. Ruoveteläisten VRO- ja VRYO-pöytäkirjat. Kuulustelupäiväksi useimmilla 

Tampereella vankeina olleilla merkattu 31.5.
255 Tikka 2006, 172–174; VRYO 12 319 Koivunen Kalle.
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periaatteessa annettu kenttäoikeuksia varten. Paikallisille lausunnoille oli olemassa valtakunnallinen 

lomake,  joka  täytettiin  jokaisesta  vangista.  Lopuksi  annettiin  lausunto,  jossa  vangista  tehtiin 

kokonaisarvio.  Ruoveden suojeluskunnan lausunnon antajina  toukokuussa  olivat  insinööri  Lauri 

Särkkä, maanviljelijät Konsta Koivujärvi, Edvin Salovaara, Jalo Tuominen, Juho Kauppila, poliisit 

Aarno Ruhala ja  Oiva Selkee ”sekä muita  pitäjäläisiä”.  Suurin osa oli  siis  samoja miehiä kuin 

kirkonkylän esikunnassa sodan aikana. 256 

Yleinen sääntö ruoveteläisten lausunnoissa oli, ettei suoria rangaistusvaatimuksia esitetty harvoja 

poikkeuksia  lukuun  ottamatta.  Vanki  todettiin  joko  ”yhteiskunnalle  erittäin  vaaralliseksi, 

ehdottomasti vaaralliseksi tai vain ”vaaralliseksi”. Jos henkilö haluttiin vapauttaa, sanottiin hänen 

olevan ”jokseenkin vaaraton tai vaaraton”. Joskus kielteiseen lausuntoon saatettiin liittää lisäyksenä 

”hyödytön yhteiskunnalle”.  Tämä taas  liittyi  siihen,  että  jo  kyselylomakkeessa  kysyttiin  vangin 

laiskuudesta ja siitä oliko tämä esimerkiksi lakkoihin ”yllyttelijä”. Pajulahtelainen Elo Ilmarinen oli 

renkinä  Maijalan  talossa  ja  hänen  sanottiin  olevan  ”laiskottelija  töissään”.  Suojeluskunnan 

loppulausunnoksi tulikin ”yhteiskunnalle hyödytön ja erittäin vaarallinen henkilö”. Kekkoslainen 

Jaakko Kaakkolmammi sai saman lausunnon. Hän oli ”elänyt kotiseudullaan huonoa elämää ja oli 

kiihkoilija, laiska ja kova lakkoilija”. Aatu Ahonen oli työskennellyt Riikoolin talossa Muroleessa ja 

häntä oli moitittu laiskaksi. Loppulausunnossa todetaankin, että vanki on ”yhteiskunnalla hyödytön 

ja jopa jossain määrin vaarallinen”.257 

Seikka  kertoo  tietysti  vahvasti  siitä,  että  työnantajat  tuomitsivat  työntekijöitään.  Niin  oli 

Ruovedelläkin, kun maatyöläisen tuomiota saattoi olla antamassa tilallinen, jolle tämä teki töitä. 

Yleensä näin ei tietysti ollut, mutta silloinkin suojeluskunta kysyi lausuntoa vangin työnantajalta. 

Jossain määrin voi myös ehkä katsoa, että henkilön ahkeruus työnteossa ja suhde isäntäänsä vaikutti 

väistämättä  hänestä  annettuihin  lausuntoihin.  Tämä  ei  tietystikään  ollut  automaattisesti  mikään 

negatiivinen asia. Muroleessa Aatu Sorkkala oli antamassa hyviä suosituksia työmiehilleen, joista 

kirjoitti myös erikseen vapautusanomuksia. Esimerkiksi Arvo Altista todetaan ”Sorkkalan talossa 

Muroleessa arvostettu, hyvä työkyky”.258 Toki suojeluskunnan esikunnalla oli kirkkaana mielessään 

tehtävä  tuomita  ”laillista  hallitusta  vastaan  nousseet  kapinalliset”.  Siksi  Manu  Hautamäenkin 

loppulausunnossa sanotaan: ”Pidämme häntä hyvänä työmiehenä, mutta jos liittynyt vapaaehtoisesti 

punaisiin, vaarallisena.” 259  

256 Ruoveteläisten VRO- ja VRYO-pöytäkirjat. Tikka 2006, 175.
257 VRYO 26533 Ilmarinen Elo Herman; VRYO 5420 Kaakkolammi Jaakko Herman; VRO Ahonen Aatu.
258 VRO 52/1002 Alti Arvo, VRO 19/862 Mäenpää Heikki, VRO VRYO 4862 Virtanen Paul Johannes; VRO 60/724 

Leponiemi Lauri.
259 VRYO 36 Hautamäki Manu.
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Ylipäänsä varsinkin toukokuun alussa kielteisen lausunnon sai aivan varmasti, jos oli ase kädessä 

osallistunut sotaan. Hevosmiesten ja muiden aseettomien kohdalla vaikutti se, kuinka äänekkäästi 

oli muulla toiminnallaan tukenut kaartia. Esimerkiksi ruuanlaittohommissa ollutta pihlajalahtelaista 

Katri Helmistä pidettiin kesäkuussakin erittäin vaarallisena ja lausunnossa todettiin ”toivottavasti 

häntä ei  enää päästetä kotipuoleensa tai  jos päästetään,  niin ainakin suu täytyisi  jättää ikuisiksi 

ajoiksi  vankilaan..”.260 Naisia  vangittiinkin  muutamia  nimenomaan  sillä  perusteella,  että  olivat 

toivoneet  kaartin voittoa,  toisia  syytettiin  myös talollisten uhkailusta.  Helmisen tapaan johtavan 

punakaartilaisen  vaimo  Elli  Pöllänen  oli  tällainen  selkeästi  punakaartin  toimintaa  kannattanut 

henkilö.  Hänet  kuitenkin  Muroleen-Kekkosen  haaraosasto  oli  loppukesästä  valmis  laskemaan 

vapaaksi, vaikka ”olikin sellainen suunsoittaja”. Samoin oli Emma Ahosen laita.261   

Epäilemättä vangittujen naisien joukkoon mahtui kuitenkin myös sellaisia, jotka eivät juuri millään 

tavalla olleet erityisen vallankumouksellisia kuten vaikkapa Muroleen kyläkoulun opettaja Maria 

Vuorio,  joka  oli  vain  punakaartin  sairaanhoitajana  kansakoululla,  jossa  oli  punaisten  sairaala. 

Vuorio  menetti  sodan  seurauksena  myös  virkansa.  Myös  Siiri  Heleniuksen  ja  Olga  Nummisen 

osallisuus  itse  kaartin  toimintaan  on  hyvin  kyseenalaista,  vaikka  molemmat  olivat  Kekkosen 

työväenyhdistyksen aktiiveja  ja  sen takia  joutuivat  vankileirille.  Ilmeisesti  heiltä  haluttiin  tietoa 

kekkoslaisten miesten tekemisistä sodan aikana.262  

Väärinmajalainen  torppari  Kalle  Hietala  ei  ollut  aseissa,  mutta  oli  ryöstänyt  viljaa  punakaartin 

takaamana.  Niinpä  hänet  nähtiin  vielä  kesäkuussakin  ”vaaralliseksi.  Toisaalta  sodan  aikana 

maaliskuun  alussa  vangittua  Haukkamaan  torpparia  Väinö  Mäkelää  suositettiin  kesäkuussa  jo 

vapautettavaksi,  vaikka  hän  olikin  ”kiihottanut  laillista  hallitusta  vastaan”.  263 Aseettomien 

”agitaattorien”  tuomitseminen  oli  valtiorikosoikeuden  syyttäjistölle  annetun  maanlaajuisen 

ohjeistuksen  mukaista.  Tutkintoasian  päällikkö  Gustav  Aminoff  painotti,  että  vaikka  jotkut 

agitaattorit eivät olleet uskaltaneet osallistua kapinaan, oli heidän menettelynsä ollut ”äärimmäisen 

turmiollista”.264

260 VRYO 20689 Helminen Katri. Toinen kielteisen suojeluskuntalausunnon saanut ruoveteläisnainen oli murolelainen 
Jenny Leponiemi (VRYO 19692), jota syytettiin osallisuudesta Mäkelän talon tavaroiden ryöstöön ja Mäkelän 
emännän toimittamisesta punaiseen esikuntaan. 

261 VRYO 21917 Pöllänen Elli; VRYO Ahonen Emma.
262 Hoppu 2005, 101-103; VRYO Vuorio Maria; VRO 21/394 Numminen Olga; TA TMT 165 Helenius Siiri.
263 VRYO 5201 Hietala Kalle; VRO 19/863 Mäkelä Väinö. 
264 Kekkonen 1991, 55-56.



75

Jos  oli  ollut  kaartin  tehtävissä,  mutta  ei  erityisemmin  sitä  tukenut,  sai  joskus  Ruoveden 

suojeluskunnalta jo toukokuun alussa lausunnon ”jokseenkin vaaraton tai vaaraton ja vapautettava”. 

Väärinmajalaisen Väinö Koiviston katsottiin vain olleen houkutuksesta Lylyssä vahtipalveluksessa 

ja jäminkiläisen Kalle Lähteen kengittäneen vain hevosia, joten heidät katsottiin vaarattomiksi.265 Se 

että  Muroleen  ja  Kekkosen  suojeluskunta  esitti  toukokuun  alussa  vapautusta  peräti  15 

hevosmiehelle  kuvaa  tietysti  hyvin  sitä  jo  esille  tullutta  selvää  tosiasiaa,  että  Ruovedeltä 

Tampereelle oli punakaartin mukana mennyt paljon muitakin kuin varsinaisia aseellisia taisteluihin 

osallistuneita  sotilaita.266 Jos  heidät  oli  jopa  pakotettu  tai  he  eivät  erityisemmin  sympatisoineet 

punaisia,  saattoivat  suojeluskuntalaiset  ja  isännät  tuntea  heitä  kohtaan  kireässäkin  tilanteessa 

inhimillisyyttä  ja  sympatiaa.  Toinen  syy  vapautuksille  oli  raadollisempi  eli  maatalouden 

työvoimapula, josta eittämättä kärsittiin, kun suuri osa pitäjän maatyöväestä oli vankeina.  

Peruskysymys oli tietenkin se, oliko henkilö osallistunut ase kädessä sotaan vai ei. Kuten todettua, 

suojeluskunnan  lausuntoon  vaikuttivat  kuitenkin  myös  muut  tekijät.  Äänekkään  kaartin 

kannattamisen  lisäksi  huomattavaa  on  erilaisten  ryöstöjen  ja  esimerkiksi  sotaa  edeltäneen 

asetakavarikoinnin korostuminen. Ne olivat toki osa valtakunnallista lomaketta, mikä epäilemättä 

ohjasi  myös paikallista tuomitsemisprosessia,  mutta epäilemättä ne vaikuttivat myös Ruovedellä 

paikallisella  tasolla.  Esimerkiksi  isännät  olivat  hyvin  tarkkoja  kaikista  sodan  aikana  viedyistä 

elintarvikkeista ja tavaroista, mikä näkyi erilaisina ilmoituksina siitä, kuinka joku oli ollut mukana 

siinä ja siinä ryöstössä. Punakaartin näkökulmasta kyse oli joukkojen elintarvikehuollosta, mutta 

muutenkin  pelon  ja  huhujen  keskellä  eläneen  valkoisen  väestön  keskuudessa  toiminta  nähtiin 

röyhkeänä.  Silti  kyse oli  varmasti  sodan välittömän järkytyksen aiheuttamasta mielialasta,  jossa 

myös pienistä asioista saattoi tulla suuria. Herman Mäkinen muistelee käyneensä vanginvartijana 

keskustelua parin ruoveteläistaustaisen tuomarin kanssa:

..oli  täältä  kotipaikalta  lähetetty  niille  vangeille  vihoviimeisiä  kanteluja  vuosikymmeniä  vanhoista  asioista,  niin  ne  

ihmetteli ne Rinssit kovasti niitä isäntiä, miten ne viittii kaikkia turhia tuoda esiin...267     

Suojeluskunnan  antaman  lausunnon  lisäksi  valtiorikosoikeuden  pöytäkirjat  sisältävät  tukun 

myönteisiä ja kielteisiä paikkakuntalaisten todistuksia kaartilaisvangeista. Suojeluskunnan sana oli 

tietysti  painavampi  kuin  yksityishenkilöiden  ja  se  itse  asiassa  monesti  kommentoi  esimerkiksi 

vapautusanomuksia.  Pekkalan  kartanon  työnjohtajat  anoivat  toukokuussa  Väinö  Korkeemaan 

265 VRO 18/1174 Koivisto Väinö August; VRO 21/47 Lähde Kalle Konsta.
266 VRO 21/1012 Virtanen Kalle.
267 Kper Y03057 Mäkinen Herman.
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vapautusta, mutta suojeluskunta pyysi tutkintoviranomaisia vertaamaan anomusta sen lausuntoon, 

jossa Korkeemaa todettiin ”ehdottomasti vaaralliseksi”. Heinäkuussa suojeluskuntakin oli valmis 

tukemaan  uutta  vapautusanomusta.  Ristiriitaan  löytyy  taas  kaksi  selitystä.  Koska  he  tiesivät 

anomuksen tekijän paremmin, he luultavasti  tunsivat tätä kohtaan inhimillisyyttä enemmän kuin 

suojeluskunta, joka halusi toukokuussa, että varsinkin aseelliset kapinalliset, jollainen Korkeemaa 

oli,  saisivat  kunnon rangaistuksen.  Toisaalta  kyse  oli  myös  siitä,  että  Pekkalan  kartano  tarvitsi 

työläisiään takaisin töihin. Tämä tulee suoraan ilmi elokuun anomuksesta, jossa kirjoitetaan, että 

elämä  vangin  ”kotitorpassa  jää  työvoiman  puutteesta  vaillinaiseksi  ja  veron  suorituskin  tulee 

jäämään suureksi osaksi rästiin”. 268

Siinä mielessä Korkeemaan pöytäkirja on harvinaisuus, että taisteluihin osallistuneita ei  yleensä 

vielä keväällä ehdotettu yksityishenkilöidenkään toimesta vapautettavaksi. Varsinaisesti linjan voi 

katsoa muuttuvan vasta heinä-elokuulta alkaen – suurin osa vapautusanomuksista kirjoitettiin vasta 

tuolta  alkaneelta  ajalta.  Syynä  sille  tietysti  voi  nähdä  paikallisesti  jonkin  verran  rauhoittuneen 

mielialan mutta myös yleisen tilanteen. Yksi mielenkiintoinen poikkeus on jo toukokuun 4. päivä 

kirjoitettu anomus koskien pluutonan päällikköä Juho Metsästä. Maanviljelijä Eetu Harvaniemen ja 

Pekkalan  työnjohtaja  Sefanias  Virtasen  johdolla  anottiin,  josko  Metsänen  pääsisi  ainakin 

pakkotöihin. Samalla vedottiin siihen, että allekirjoittajat olivat tunteneet hiljaisen ja käytökseltään 

moitteettoman vangin jo pienestä pojasta asti. Kyyninen selitys anomukselle löytyy kuitenkin siitä, 

että  Metsänen oli  seppä,  jonka vuoksi  anojilla  on voinut  olla  vahvasti  myös  hyötymistarkoitus 

mielessä. Toisaalta tuskin aivan kauheaksi henkilöksi koettua olisi anottu edes pakkotöihin vielä 

toukokuussa.269 

Vapautusanomusten  sanamuodoissa  yleisesti  olivat  vetoaminen  vangin  rauhallisuuteen  ja 

rehellisyyteen  ennen  kapinaa.  Inhimillisestä  näkökulmasta  merkille  pantavaa  on  vetoaminen 

sukulaisten ja perheen tarvitsevan vankia kotona. On tietysti ihan selvää, että kaartilaisten sukulaiset 

ovat vedonneet esimerkiksi talollisiin, jotta nämä kirjoittaisivat anomuksia. Niinpä jotkut paperit 

alkavat ”pyynnöstä todistan...”. Prosessi tulee hyvin ilmi esimerkiksi Työväen arkistosta löytyvästä 

kirjeestä,  jossa  Kuopiossa  vankina  ollut  Viilus  Röykkee  pyysi  vaimoaan  hankkimaan 

vapautusanomuksia  esimerkiksi  Viinikan  ja  Yli-Kivirannan  isänniltä.  Valitettavasti  se  oli  liian 

myöhäistä, sillä Röykkee kuoli 3. kesäkuuta.270 

268 VRYO/10167 Korkeemaa Väinö Aleksanteri.
269 VRYO 9705 Metsänen Juho Adolf.
270 TA TMT 435/1. Röykkee Sylvi.
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Vaikka  sota  olikin  tuonut  vakavan  särön  talollisten  ja  punakaartiin  osallistuneiden  työmiesten 

välille,  ei  se  tarkoita  sitä,  etteikö  myös  keskinäistä  inhimillisyyttä  olisi  ollut.  Mielenkiintoinen 

tapaus  on  punaisessa  terrorissa  murhatun  Aleksander  Aminoffin  lesken  Sofhie  Aminoffin 

heinäkuussa  allekirjoittama  vapautusanomus  Pekkalan  mailla  asuneesta  Mooses  Hanhosesta. 

Aminoff  kirjoitti  Hanhosen  pelastaneen  erään  suojeluskuntalaisen  hengen.271 Isännät  puolestaan 

allekirjoittivat  useita  todistuksia  siitä,  kuinka  ruoveteläiset  punakaartilaiset  olivat  käyttäytyneet 

hyvin heidän taloissaan majoittuessaan. Tämä kertoo paitsi, että syksyä kohden valkoisella puolella 

osattiin  yhä  enenevässä  määrin  nähdä  punakaarti  muunakin  kuin  kollektiivisena  roskajoukkona 

myös siitä, että sotaan ei lopulta lähdetty keskinäisen vihan takia – ainakaan yleisesti ottaen. 

Kuolemantuomioita  Ruoveden  suojeluskunnan  esikunta  esitti  ehkä  jonkin  verran  keskiarvoa 

vähemmän. Jaakko Paavolainen tutki valtakunnallisessa otoksessaan 1000 valtiorikosylioikeuden 

aktia,  joista  havaitsi  13  prosentissa  vaaditun  joko  suoraan  tai  epäsuorasti  kuolemantuomiota.272 

Ruoveden osalta  tutkin reilut  80 ylioikeuden aktia,  joista  laveasti  tulkiten ehkä seitsemässä voi 

katsoa  suositellun  kuolemantuomiota.  Elinkautisen  valtiorikosoikeudelta  saaneesta  Kalle 

Koivusesta esikunta totesi,  ”ehdottomasti vaarallinen yhteiskunnalle ja täysin mahdoton koskaan 

olemaan  järjestyneen  yhteiskunnan  jäsen”.  Alla  on  myös  risti  ilmeisesti 

kuolemantuomiovaatimuksen tueksi. Väärinmajan kaartin johtomiehiin kuulunut Herman Reini sai 

samanlaisen  lausunnon  ristin  merkkeineen.  Mahdollisesti  jopa  kaksi  murhaa  tehnyttä  Aleksius 

Heinästä ei ehditty tuomita valtiorikosoikeudessa, mutta suojeluskunta antoi hänestä kaksikin eri 

lausuntoa. Toisessa todetaan: ”paikkakunnan kauhu. Yleinen toivomus on, että vanki ammutaan, ei 

voida ainakaan laskea ehdolliseen vapauteen”. 273   

Väinö  Herrasesta  annettiin  lausunto  5.  toukokuuta.  Siinä  todetaan  suoraan,  että  Herrasen  on 

mahdoton olla koskaan järjestäytyneen yhteiskunnan jäsen ja ”hirttotuomio ei ole liikaa”. Herranen 

oli plutoonan päällikkö, Mustajärven työväenyhdistyksen johtomiehiä ja vieläpä kunnanvaltuuston 

jäsen.  Siten  suojeluskunta  ei  antanut  lausuntoaan  varmasti  vain  hänen  tosiasiallisen  kaartissa 

toimimisensa  perusteella  vaan  siihen  vaikutti  eittämättä  se,  että  Herranen  oli  näkyvä 

työväenliikkeen  johtomies.274 Tämä  oli  Suomessa  yleinen  käytäntö,  jonka  mukaan  syytettyjen 

271 VRYO 26588 Hanhonen Mooses Mikael.
272 Paavolainen 1967, 349. Valtiorikosylioikeuksiin menivät yleensä keskimääräistä kovemmin tuomittujen asiat. Siten 

prosenttiosuus suojeluskunnan suoraan tai epäsuorasti esittämistä kuolemantuomioista olisi valtiorikosoikeuden aktit 
mukaan lukien luonnollisesti huomattavasti pienempi.

273 VRYO 12319 Koivunen Kalle; VRYO 18512 Reini Herman.
274 Varsinaisiin sodan aikaisiin tekoihinsa nähden raskauttavan lausunnon saivat työväenliikkeen johtomiehistä myös 

hevosmiehinä olleet Herman Kivi VRYO 8655 , Sakari Reini VRYO 20596 ja kokonaan sodasta sivussa ollut Eeri 
Neva VRYO 1830.
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poliittinen aktiivisuus saattoi vaikuttaa kovempiin tuomioihin varsinaisesta ”kapina-aktiivisuudesta” 

riippumatta.  Nimenomaan  Hämeessä  itse  asiassa  teloitettiin  juurikin  selkeästi  eniten 

työväenyhdistysten  johtomiehiä,  joista  useimmat  eivät  Paavolaisen  selvityksen  mukaan  olleet 

varsinaisesti edes osallistuneet sotaan.275 Kenttäoikeus sen paremmin kuin valtiorikosoikeus eivät 

kuitenkaan Herrasta  teloittaneet.  Mielenkiintoisia  ovat  kuitenkin hänestä  valtiorikosylioikeudelle 

annetut puolustavat lausunnot. Pohtion kansakoulun opettaja Taavi Jokinen kirjoitti 6. elokuuta:

Eräässäkin  joukkotilaisuudessa  hän  autteli  erästä  suurisuista  intoilijaa  sanoilla  ”emme  rupea  anarkiaan”.  Toisessa 

tilaisuudessa ”kootaan vaan aseet sen tähden ettei tulisi Suomessa verenvuodatusta. Monta muutakin tilaisuutta oli tähän 

suuntaan käypää. 276 

Samana  päivä  myös  maanviljelijä  Kustaa  Kallion  johdolla  todistettiin,  että  Herranen  olisi 

”vastustanut aseellista kapinaa ja yleensä kaikkia anarkistisia pyyteitä”. On tietysti vaikea sanoa, 

missä  välissä  totuus  tarkalleen  tässä  tapauksessa  on.  Herranen  osallistui  plutoonan  päällikkönä 

lopulta sotaan, mutta luultavaa on, ettei hän ole siihen erityisemmin kuitenkaan tähdännyt. Yksi 

merkki  siitä  on  se,  että  Herrasen  nimi  löytyy puolueettomuussopimuksen allekirjoittajista.  Joka 

tapauksessa  valtiorikosylioikeus  lievensi  tuomion  12 vuoteen.  14.4.1919 Väinön vaimo kirjoitti 

kirjeen Mannerheimille, jossa hän vetosi siihen, että elinkautinen oli johtunut paikkakuntalaisten 

persoonallisista  kaunoista.  Kirjeen  alku  kuvaa  tietysti  hyvin  sitä,  millaisessa  asemassa 

punakaartilaisen vaimo oli tänä aikana suhteessa valkoisen armeijan ylipäällikköön:

Pyydän  nöyrimmästi  anteeksi,  että  rohkenen  vaivata  teidän  ylhäisyyttänne  ja  anoa  teiltä  lohdutusta  synkkään 

Elämääni…

31.8.1919 kunnan johtomiehet  Herman Pakka,  Eemeli  Kangaspeska  ja  Lauri  Särkkä suosittivat 

myös  vapauttamista,  olivathan  he  pitäneet  Herrasta  ennen  kapinaa  kunnollisena  ja  rehellisenä 

kansalaisena. Näistä viimeksi mainittu oli vielä vuoden 1918 toukokuussa ollut allekirjoittamassa 

kuolemantuomiota  vaatinutta  todistusta,  mutta  hänenkin  mielensä  muuttuminen kuvannee  hyvin 

suurimman välittömän vihan ja katkeruuden vähittäistä väistymistä.277 

4.2. Tuhoisat vankileirit – mistä johtuu ruoveteläisten suuri kuolleisuus? 

275 Kekkonen 1991, 82-83.
276 VRYO 10170 Herranen Väinö.
277 VRYO 10170 Herranen Väinö.



79

Vankileirikysymys  kytkeytyy  lopulta  hyvin  tiiviisti  kysymykseen  valtiorikosoikeuksista  ja 

tuomitsemisprosessista.  Vangit  haluttiin  tuomita  perusteellisesti  ja  vankileirillä  vietetty  aika 

muodostui monen kohdalla kohtalokkaan pitkäksi. Tuomitsemista hidastivat esimerkiksi punaisten 

asiapaperien  kerääminen  ja  suojeluskuntien  lausuntojen  odottelu.  Lisäksi  70 000  vangin 

tuomitseminen otti  ymmärrettävästi  aikansa.  Siten  Paavolainen esittää,  ettei  vankileirikatastrofia 

olisi  periaatteessa  voitu  välttää  luopumatta  joukko-oikeudenkäynnin  ideasta.  Näin  ollen 

vankileirikatastrofi ja joukko-oikeudenkäynnit ovat ”erottamattomassa kohtalonyhteydessä”. 278 

Tikka kirjoittaa, että vaikka vuodesta 1918 on kerätty runsaasti erilaista muistitietoa, vankileirien 

oloja ei ole juuri muisteltu. Ruoveden osalta tällaista muistitietoa on kuitenkin onneksi säilynyt jopa 

suhteellisen paljon.279 Vankileirit olivatkin lopulta tärkein syy sille, miksi ruoveteläisiä kuoli vuoden 

1918 tapahtumissa niin paljon. Vankileirillä kuolleiden osuus Ruoveden kuolleista on suurempi kuin 

koko  maan  keskiarvo.280 Kaikkein  ilmeisin  syy  tällä  on  tietysti  jo  hyvin  esille  tullut 

punakaartilaisten suuri  määrä – vankileireillähän joutui  nimenomaan punaisia.  Se ei  kuitenkaan 

selitä  vielä  kaikkea,  koska  luku on myös pirkanmaalaisittain  korkea ja  Pirkanmaan alueella  oli 

yleisesti  ottaen  paljon  punakaartilaisia.  Tarvitaan  jokin  paikallinen  erikoisselitys.  Mutta  miten 

sellaisen voisi löytää? Eihän ruoveteläisiä kohdeltu varmasti eri periaattein kuin muita vankeja. 

Kysymys on kuitenkin siitä, että ruoveteläiset taistelivat suurimmalta osaltaan yhdessä ja heidät 

vangittiin  yhdessä.  Merkittävä  osa  ruoveteläisistä  osallistui  Tampereen  taistelussa  Tammelan  ja 

erityisesti  sen  koulun  puolustamiseen.  He  tulivat  valtiorikosoikeuden  pöytäkirjojen  mukaan 

vangituksi 3. huhtikuuta. Silloin vangitut vangit taas vietiin Lapinniemen kautta Vehmaisiin, josta 

matka  kävi  härkävaunuissa  Raahen  vankileirille.  Vaikka  joukossa  oli  myös  esimerkiksi 

tamperelaisia,  oli  heitä  todennäköisesti  jopa  lukumääräisesti  vähemmän  kuin  ruoveteläisiä. 

Tamperelaisia Raahessa kuolleita on nimittäin vähemmän kuin ruoveteläisiä. Raahessa ei kuollut 

myöskään  juurikaan  esimerkiksi  kurulaisia,  vilppulalaisia  tai  ei  sotasurmaprojektin  mukaan  itse 

asiassa mahdollisesti yhtään virtailaista. 

Vertailu kertoo sen, että Raaheen kuljetettiin nimenomaan Ruoveden punakaartilaisia, joukossa oli 

toki  muitakin,  mutta  suhteessa  ruoveteläisiä  oli  aika  suuri  osa.  Toki  ei  kaikkialta  Ruovedeltä. 

Nimittäin jo  rintamasotavaiheessa muista  erillään  ollut  Väärinmajan kaartilaisosasto  ei  taistellut 

278 Paavolainen 1971, 95–97.
279 Tikka 2006, 161. 
280 Koko maassa vankileireillä kuoli vapautumisen jälkeen kuolleet mukaan lukien suurpiirteisinä lukuina 14 000/38 

000. Ruoveden osalta vankileirillä kuoli noin 2/3 sisällissodassa menehtyneistä.
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Tammelassa  eikä  pöytäkirjoista  löydy  itse  asiassa  väärinmajalaisia,  jotka  olisi  vangittu  3. 

huhtikuuta. Heitä ei toisaalta kuollut myöskään Raahessa tai Tammisaaressa. Jo aiemmin on tullut 

esille,  että  Tammelan  koululla  taisteli  todistetusti  ainakin  Herman  Herrasen  johtama  toinen 

komppania. Siihen kuului esimerkiksi mustajärveläisiä ja murolelaisia.281

Olot jo Raahessa olivat varsinkin vankileirin pieneen kokoon nähden heikot ja noin 26 ruoveteläistä 

kuoli  siellä.  Raahen  kuolleisuus  prosentti  oli  Paavolaisen  laskelmien  mukaan  15,4  %,  kun  se 

esimerkiksi  Tampereella  oli  11,4  %.  Tämä  on  sikäli  yllättävää,  että  yleensä  kuolleisuus  oli 

suurempaa suurissa kuin pienissä leireissä. Raahessa vankeja oli yhteensä alle 700. Lahja Haavisto 

muistelee, että hän selvisi, koska pääsi kalastamaan viiden muun vangin kanssa.  Ruokana oli hänen 

muistinsa mukaan turskapuljunkia ja ruosteista vettä, jota täytyi keittää. 282 Ruokaolot selittävätkin 

Paavolaisen  arvion  mukaan  todennäköisesti  Raahen  suurta  kuolleisuutta.  Todennäköisesti  siksi 

Raahen kuolleisuus nousi paljon korkeammaksi kuin muissa Pohjanmaan leireissä. Toisaalta myös 

eristäytyminen isorokkovaaran takia saattoi olla yksi selittävä tekijä.283 

Suurempi  joukko  kuoli  kuitenkin  vasta  Tammisaaressa,  johon  vangit  kesäkuussa  siirrettiin.284 

Tammisaaresta muodostui kaikkein tuhoisin vankileiri yleisessäkin katsannossa sillä sen kuolleisuus 

oli yli 30 prosenttia. Ruoveteläisten osalta on merkille pantavaa, että aikanaan Tammisaaren oloja 

tutkinut  Pekka  Railo  havaitsi  raportissaan,  että  alkukesällä  Tammisaaressa  kuoli  nimenomaan 

Raahen, Kokkolan ja Närpiön leireissä ”viikkoja kuukausia näännytettyjä”.285 

Ruoveden kaartilaiset olivat tosiaan olleet Raahessa jo huhtikuun alusta alkaen. Kesäkuussa vankeja 

alettiin  siirtää  Tammisaareen,  kun  yleisesti  haluttiin  lopettaa  pienemmät  leirit  ja  siirtää  vangit 

suurempiin yksiköihin. Matka oli kuitenkin vaivalloinen ja jo terveidenkin vankien siirron sanotaan 

tuottaneen  ongelmia.  Lauri  Niskonen  muisteli,  että  heikoimpia  olisi  heitetty  jokeen,  kun  leiriä 

vaihdettiin.286 Tämä pitää  ainakin  siinä  mielessä  paikkansa,  että  siirron  yhteydessä Raaheen oli 

pakko jättää 144 vankia, joista peräti 100 oli liikkumaan kykenemättömiä. Tammisaareen matkasi 3. 

kesäkuuta yhteensä 478 henkilöä, joista heistäkin yksi kuoli yöllä ennen matkalle lähtöä, 16 uupui 

matkalla asemalle ja 4 kuoli matkalla Tammisaareen. Esimerkiksi ruoveteläinen Aleksi Niininen 

kuoli lähellä Toijalan asemaa kuljetuksen aikana. Piirilääkäri Edvard Pruntzin raportin perusteena 

281 KA, paikalliskaartien asiakirjoja. Jäsenluettelo. VapsA, kansio 134 a.
282 Paavolainen 1971, 245; Kper Y03059 Haavisto Lahja.
283 Paavolainen 1971, 264–265.
284 Tammisaaressa kuoli jonkin verran vajaa sata ruoveteläistä.
285 Paavolainen 1971, 245.
286 Sama, 107–108; TA TMT 455/8 Niskonen Lauri.
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syynä vankien kuntoon oli nimenomaan nälkiintyminen.287                

Tammisaaressa ei oltu varauduttu vankimäärän kasvuun riittävän suurella ruokamäärän kasvulla. 

Niinpä ruoka-annokset todennäköisesti pienenivät leirillä aluksi kesäkuussa kauttaaltaan. Lääkäri 

Toivo  Ellillä  raportoi  kesäkuun  15.  päivä,  että  koska  ruokaa  ei  ole  voitu  jakaa  tarpeeksi  ja 

tasapuolisesti, muutamia nälkäkuolematapauksia on sattunut. Valmistelujen riittämättömyys näkyi 

myös  sietämättömissä  hygieenisissä  oloissa.  On  siis  varsin  luonnollista,  että  ruoveteläisetkin 

muistelevat,  että  ruokaolot  olivat  Tammisaaressa  vielä  paljon  huonommat  kuin  Raahessa. 

Kuolleisuus  kasvoi  hurjasti,  sillä  Railon  tilaston  mukaan  4.6.–17.8.  välillä  kuoli  peräti  42,3 

prosenttia  Raahesta  Tammisaareen  tuoduista  vangeista.  Ellilä  raportoikin  kesäkuun  puolivälin 

jälkeen,  että  aliravitsemusta  (lääk.  tied.  marasmus)  sairastivat  sananmukaisesti  kaikki  Raahesta 

tuodut vangit, joita kuoli kaikista hoito- ja ruokkimisyrityksistä huolimatta useita päivässä.288 

Tammisaaressa  kuolleiden  ruoveteläisten  kuolinsyyksi  on  sotasurmatietokannassa  useimmiten 

merkitty  ”yleinen  heikkous”.289 Osa  näistä  kuoli  varmasti  todellisuudessa  edellä  mainittuun 

aliravitsemukseen.  Tammisaaren  suurta  kuolleisuutta  selittää  kuitenkin  myös  toisintokuume-

epidemia.  Nimenomaan  toisintokuumetartunnan  saaneiden  suuri  kuolleisuus  tuotti  leirin 

kuolleisuuteen  tilastollisen  poikkeaman,  mitä  ei  voi  arvioida  pelkästään  ravinnon  kaloriarvojen 

avulla.  Tautiin  kuoli  nimittäin  ilmeisesti  yhteensä  noin  pari  tuhatta  vankia  kahden  kuukauden 

aikana.290 Tässä  mielessä  on  syytä  epäillä,  että  visuveteläinen  Siilas  Haippo  olisi  sairastanut 

toisintokuumetta, sillä hänestä todettiin 29. heinäkuuta Tammisaaressa tapahtuneessa kuulustelussa 

”heikko, kuumetta”. Kuulustelijan lisäys pöytäkirjaan ”mutta ei tarttuvaa tautia” taas on jälkikäteen 

katsottuna tietysti täysin virheellinen. 291   

Vankien tuomitsemisprosessi kesti tuhoisan pitkään. Vaikka laki valtiorikosoikeuksista saatiinkin 

säädettyä  jo  29.5.,  käytännössä  toimintaan  päästiin  vasta  kolme  viikkoa  myöhemmin  – 

ensimmäisissä osastoissa. Senaatti oli jo kesäkuun lopulla tietoinen katastrofista ja yritti lievittää 

sitä päästämällä ehdonalaiseen vapauteen kolme vuotta ja sitä pienemmän tuomion saaneet sekä 

laskemaan tuomiota odottamaan myös muut esimerkiksi suojeluskuntien lausunnoissa vaarattomiksi 

287 Paavolainen 1971, 265. KA, SSSPA, seurakuntien kuolleiden ja haudattujen luettelot. I.1:70. Ruokolahti-Rusko. 
Merkintä Aleksi Niinisen tarkasta kuolinpaikasta.

288 Sama, 211, 245, 266; TA TMT 455/8 Niskonen Lauri; Kper Y03059 Haavisto Lahja.
289 Kts. Liite 3.
290 Mäkelä 2007, 220.
291 KA, Ak 4 Haippo, Siilas Edvard. Kutsuttiin ilmeisesti Eetuksi. Punakaartin toisen komppanian toisen plutoonan 

ensimmäisen osaston johtaja.
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katsotut  henkilöt.  292 Näitä  vankipassilla  vapaaksi  päässeitä  oli  toki  jonkin  verran.  Esimerkiksi 

Pitkälän kylän sekatyömies Julius Palonen oli saanut jo toukokuussa suojeluskunnalta lausunnon 

”jotakuinkin yhteiskunnalle vaaraton henkilö”. Heinäkuun alussa hän pääsikin vapaaksi Tampereen 

vankileiristä.293 

Tässä tuleekin esille yksi huomattava seikka: ei ollut suinkaan aina kiinni Ruoveden suojeluskunnan 

lausunnoista, että vapauttamiset alkoivat niin myöhäisessä vaiheessa. Kaikille ei myöskään käynyt 

niin onnellisesti kuin Paloselle. Suojeluskunta oli katsonut kaartissa rivimiehenä olleen Valdemar 

Majaniemen vaarattomaksi jo kesäkuun alussa, mutta häntä päästiin kuulustelemaan Tammisaaressa 

vasta  heinäkuun  alussa.  Suojeluskunnan  piti  heinäkuussa  todistaa  uudelleen,  että  Raahen  ja 

Tammisaaren  vankileirikurjuuden  kokenut  Majaniemi  voitiin  laskea  ehdonalaiseen  vapauteen. 

Sinne hän pääsikin, mutta kuoli pian vapautumisensa jälkeen. Murolelainen Eetu Leponiemi oli jo 

toukokuussa  ollut  Murole-Kekkosen  suojeluskunnan  vapaaksi  laskettavien  luettelossa,  mutta 

hänetkin laskettiin vapaaksi vasta heinäkuussa. Kohtalo oli lopulta sama kuin Majaniemellä.294

Tammisaaressa kuulusteltiin 22. kesäkuuta myös hevosmiehenä kaartissa ollutta murolelaista Onni 

Hammaria. Hän oli jo kuulusteluhetkellä niin heikossa kunnossa, ettei jaksanut täydellisesti vastata 

kysymyksiin. Pöytäkirjassa olikin merkintä ”sen takia on saanut istua tutkinnassa”. Tutkija ehdotti 

Hammaria heti vapaalle jalalle laskettavaksi, jollei mitään erikoista häntä vastaan ole ilmaantunut. 

Vaikkei Hammar ollut Leponiemen tapaan toukokuun listassa, suojeluskunta oli jo kesäkuun alussa 

antanut  lausunnon  ”vaaraton”.295 Voidaan  siis  sanoa,  että  vankileirijärjestelmä  yhdistettynä 

surkeisiin olosuhteisiin saa kantaa paljon vastuuta ruoveteläisten suuresta vankileirikuolleisuudesta. 

Paavolainen  pohdiskelee,  että  jos  suurten  ”keskitysleirien”  sijasta  olisi  vankeja  hajasijoitettu 

kotiseudulleen jo aikaisemmin, olisivat järjestelmän järkyttävät seuraukset voineet olla lievempiä. 

Hän kuitenkin toteaa, että monilla seuduilla oltiin haluttomia ottamaan vastaan kapinasta tuomittuja. 
296 Näin oli ehkä Ruovedelläkin niiden osalta, jotka suojeluskunta katsoi vaarallisiksi, mutta kuten 

edellä kävi ilmi, oli joukko niitäkin, jotka suojeluskuntakin olisi mielellään laskenut vapaaksi.          

Valtiorikosoikeusjärjestelmä lähti kunnolla käyntiin vasta heinäkuun lopulla ja jatkui aina elokuun 

292 Paavolainen 1971, 117–119.
293 VRO 19/971 Palonen Julius. Vapaaksi myös esim. KA, Ai:3 Hammar Manu ja Heikkilä Paavo, jotka molemmat 

ehtivät kuolla ennen vapautumistaan; KA, Ai:4 Järvinen Lauri. 
294 KA, Ai 9a Majaniemi, Walde; VRO 21/1012 Virtanen Kalle.
295 KA, Ai 2 Hammar Onni Johannes.
296 Paavolainen 1971, 336–337.
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puoliväliin saakka. Samaan aikaan leirien katastrofi oli jo saavuttanut täydet mittasuhteet.297 Yksi 

tekijä katastrofin muodostumisessa pitkän leirillä oloajan aiheuttamien rasitusten lisäksi oli jo esille 

tullut  huono  ravintotilanne.  Asiakirjoissa  esiintyvät  nimellisannoksetkaan  eivät  olleet 

yksinkertaisesti  riittäviä  ennen  elokuun  11.  päivää.  Lisäksi  22.  toukokuuta  Suomen 

vankeinhoitolaitos  lähetti  vankileirien  johtajille  kiellon,  jonka  mukaan  omaiset  eivät  saaneet 

toimittaa  lisäruokaa  vangeille.298 Säädös  ei  tietenkään  ollut  täysin  pitävä.  Esimerkiksi 

asevelvollisuuskutsunnoista vartijaksi Tampereen leirille määrätty Herman Mäkinen antoi pakettien 

mennä läpi sormiensa:

Monta kertaa annoin omaisten antaa paketteja, en ollut näkevinäni. Aita oli 5-6 metriä korkea, sen ylitse heittivät. 299 

Mäkinen muistaa myös yhden tapauksen, jossa muut vangit olivat kieltäneet ruoveteläisen Viljo 

Heikkilän siskoa antamasta tälle pakettia. Hän oli kuitenkin sanonut, että ”anna nyt vaan”. Tapaus 

kertoo elävästi  siitä,  että  kovissa oloissa keskinäinenkin kateus  saattoi  nostaa päätään.  Heikkilä 

muistelee  itse,  että  hänen  sisarensa  teki  Tampereelle  peräti  13  reissua  ja  pelasti  näin  hänen 

henkensä. Kalevankankaalla vankina ollut Manu Hautamäki viittaa myös siihen, että useimmiten 

paketit eivät menneet perille, koska vartijat hääräsivät vieressä. Toinen syy miksi ruoka ei mennyt 

antajan tarkoittamalle henkilölle, oli nimenomaan se, että paketin saaneet saattoivat syödä sen itse 

viemättä sitä perille.300 Heinäkuun 4. päivä vankeinhoitohallitus salli pakettien tuomisen, vaikka ne 

oli ennen vangeille jättämistä tarkastettava. Käsky oli tullut senaatilta ja liittyi epäilemättä silloin 

tehtyihin  muihin  toimenpiteisiin  (muun  muassa  edellä  käsitellyt  vapauttamiset),  joilla 

vankileirikatastrofia yritettiin lieventää.301 

Pohjaslahtelainen Jooseppi  Mäkinen kertookin,  että  kun hän oli  heinäkuussa  päässyt  Eurajoelle 

perkaustöihin, tuli sinne hänen vaimonsa toisen ruoveteläisen vaimon kanssa. He olivat antaneet 

Mäkiselle  ja  muille  ruisleipää,  pesseet  heidän  paitansa  ja  paistaneet  lättyjä.302 Näin  avoimen 

avustamisen  sallimiseen  tietysti  saattoi  vaikuttaa  säännösten  muuttumisen  lisäksi  myös  se,  että 

Mäkinen oli päässyt muutaman muun ruoveteläisen kanssa Eurajoen perkaustyömaalle, jossa kuri ei 

välttämättä ollut yhtä tiukka kuin Kalevankankaalla. Siellä töissä olleet saivat myös poikkeuksetta 

hyvän työtodistuksen.303 Omaisiaan eivät tietenkään useimmat päässeet näkemään. Ruokapakettien 

297 Sama, 95; Tikka 2006, 176.
298 Paavolainen 1971, 208, 218, 222–224.
299 Kper Y03056 Mäkinen Herman.
300 Kper Y03054 Heikkilä Viljo; TA TMT 234/2 Hautamäki Manu.
301 Paavolainen 1971, 227.
302 TA TMT 43 519/1 Mäkinen Jooseppi.
303 VRO 18/1053 Tolppa Evert; VRO 60/78 Sandström Väinö; VRYO 10170 Herranen Väinö.



84

lisäksi vangit kävivät kirjeenvaihtoa esimerkiksi vaimojensa kanssa. Ruoveteläisenä esimerkkinä on 

Kuopiossa vankina olleen Kalle Röykkeen vaimonsa kanssa käymä kirjeenvaihto. Yksi kirje onkin 

päätynyt Työväen arkistoon muistitiedon yhteyteen. 304  

Tampereen vankileirin vartijana työskenteli myös ruoveteläinen Sakeus Koivunen, joka ilmeisesti 

syyllistyi jopa joihinkin mielivaltaisiin murhiin. Lopulta hänet oli ilmeisesti tapettu valkoisen oman 

päällystön  toimesta  ladon  alle.  Ylikangas  viittaa  muistitietoon,  jossa  kerrotaan  ruoveteläisen 

tappaneen esimerkiksi leipää vartijalta ostamaan tulleen vangin sekä ikkunasta kukistaneen pojan ja 

tämän pihalla seisseen isän.305 Näitä tietoja ei tietenkään voi pitää varmoina. 

Koivunen on esillä ruoveteläisessä muistitiedossa pariin otteeseen. Viljo Heikkilä muistelee, että 

hänkin oli vähällä saada kuulan tältä. Hän oli saanut paketin naapurin isännältä ja joutui menemään 

ilmeisesti tämän vuoksi Koivusta laverin alle piiloon. Heikkilän mukaan Koivunen teki valkoisille 

mitä vaan, mutta Koivusen olisi tappanut toinen epätasapainoinen henkilö. Mäkinen muistaa myös 

yhden  pölhön  vanginvartijan,  joka  oli  kai  ampunut  vankeja  luvankin  tiestä  ja  omin  lupineen. 

Päällystö  oli  kai  sitten  hänet  teloittanut.306 Tämän  perusteella  piirtyy  jonkinlainen  kuva,  mutta 

kaikkiin  yksityiskohtiin  on  suhtauduttava  aina  kriittisesti:  vankileirillä  liikkui  varmasti  erilaisia 

huhuja. Se että Heikkilä on itse pakoillut Koivusta, pitänee ainakin paikkansa.

Ruoveteläiset  naisetkaan  eivät  säästyneet  vangitsemisilta.  Eeva  Rasila  myös  kuoli  heinäkuun 

5.päivä  Hämeenlinnassa  lavantautiin.  Hämeenlinnassa  ruoveteläisnaisista  olivat  vankina  myös 

Jenny Sundell ja Siiri Helenius, jotka oli siirretty sinne Tampereelta sekä Kurikasta sinne siirretyt 

Jenny  Leponiemi,  Maria  Vuorio  ja  Katri  Helminen.  Heleniuksen  tapaan  Kekkosen 

työväenyhdistyksessä  toiminut  Olga  Numminen  puolestaan  oli  ilmeisesti  Tampereella  vielä 

heinäkuussakin. Hän oli työskennellyt pidemmän aikaa leirin sairaalassa.307 

Kalevankankaalla  naiset  olivat  asuneet  omassa  parakissaan,  joka  oli  muistelun  mukaan 

304 TA TMT Röykkee Sylvi 43 435/1.  Ulla-Maija Peltonen on kirjoittanut tamperelaisen poliisimestarin Pekka 
Lönngrenin ja hänen vaimonsa kirjeenvaihdosta. Aivan kuten Röykkeenkin tapauksessa, päällimmäisenä kirjeissä on 
tietysti epävarmuus tulevaisuudesta. Peltonen 2003, 174-186. 

305 Ylikangas 1993, 510–511.
306 Kper Y03054 Heikkilä Viljo; Kper Y03056 Mäkinen Herman.
307 VRO 45/314 Sundell Jenny Maria; VRYO 20689 Helminen Katri; VRO 21/394 Numminen Olga; VRYO 19692 

Leponiemi Jenny; VRYO Ahonen Emma; VRYO 21917 Pöllänen Elli. Ruovedellä kirjoilla olleista mainittakoon 
vielä Anna Emilia Leppämäki (VRO 48/512), joka päätyi Pihlajalahden Aholan talossa majailleen 
helsinkiläiskomppanian mukana aina Lahteen saakka. Säilyi kuitenkin hengissä, vaikka Lahdessa tunnetusti 
teloitettiin suuri määrä naisia. Naisiahan oli toki Ruoveden punakaartin pakolaisjoukon mukana Tampereella 
enemmänkin, mutta läheskään kaikki eivät tietenkään joutuneet vankileireille.
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ensimmäinen ”kadun varrella”. Siellä oli ollut ilmeisesti myös venäläisnaisia, joille oli pidetty omia 

ortodoksisia  rukoushetkiään.  Suomalaisille  rukoushetkiä  oli  taas  pitänyt  entinen  ruoveteläinen 

pastori,  joka oli  ”oikein mukava ja hyvä mies meitä kohtaan” 308.  Vankipäällikkö oli  sen sijaan 

pitänyt  julmaa  komentoa  ja  uhannut  välillä  teloituksilla.  Leirillä  liikkuneen  huhun  mukaan  oli 

olemassa  tavaroiden  hukkumistapauksissa  määräys,  että  ellei  syyllistä  löydetä,  ammutaan  10 

vankia. Naisvangit joutuivat miesten tapaan myös epämiellyttäviin töihin:

Naisia  komennettiin  myöskin  hautausmaalle  siellä  avatussa  joukkohaudassa  pesemään  jo  puoliksi  mädäntyneitä  

punasotilaiden  kasvoja,  sillä  valkoset  etsivät  omia  vainaitaan  näiden  joukosta..Tämän  työn  otti  joku  naissakki 

tehdäkseen ettei meillä muilla ollut pelkoa tästä hommasta. He saivat siitä palkkiokseen ylimääräisen ruoka-annoksen ja  

mitäpä siellä ei olisi leipäpalan edestä tehnyt.309 

Tällainen  ruumiiden  pesettäminen  vangeilla  ei  ollut  mitenkään  tavatonta.  Kouvolassa  punaiset 

miesvangit pesivät murhattujen valkoisten ruumiita. 310 Sekä Tampereella että Tammisaaressa olleet 

ruoveteläiset  muistelevat joutuivat  myös haudankaivuupuuhiin.  Kalevankankaalla tässä puuhassa 

oli pihlajalahtelainen Onni Herranen:

Alettiin kaivamaan punasten hautoja. Neljä päällekkäin, ei mitään arkkua. Sinne ne pistettiin vaatteineen päivineen. 

Siellä oli monenlaista, oli palaneita....Se oli semmosta. Oli niin harmillista, ettei päivät menneet mieleenkään. Täitä oli 

kasarmeissa, paljon oli porukkaa eikä saunottu eikä mitään.311  

4.3. Paluu arkeen – tilanne Ruovedellä sotatapahtumien jälkeen

Sota  oli  siis  kaiken  kaikkiaan  koetellut  ruoveteläistä  elämänmenoa  poikkeuksellisen  kovalla 

kädellä.  Sisällissodan tragedia syntyi kuitenkin myös siitä selvästä tosiseikasta, ettei menetyksiä 

voitu  surra  yhdessä  vaan  kumpikin  osapuoli  suri  kuolleita  omaisiaan  omalla  tahollaan. 

Kirkonkylässä  järjestettiin  17.  huhtikuuta  oikein  näyttävät  valkoisten  kaatuneiden  ja  punaisen 

terrorin uhreina kuolleiden hautajaiset. Tilaisuudessa kirkko oli ääriään myöten täynnä ja juhlallisen 

ohjelman  päätteeksi  vainajat  laskettiin  haudan  lepoon.  Ruoveden  kunta  antoi  tilaisuudessa 

seppeleen, jossa luki:

308 Hyvin todennäköisesti kyseessä oli pastori O.K. Heliövaara, joka toimi Tampereen vankileirissä toukokuun ajan. 
Huhta 2010, 181.

309 TA TMT 165 Helenius Siiri.
310 Turunen, 2005, 11.
311 Kper Y03043 Herranen Onni.
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Ruoveden kunta kiittää isänmaan, onnen ja vapauden puolesta kaatuneita sankareitaan heidän jalosta uhristaan valkean 

Suomen hyväksi.312   

Punaisten  puolen  uhreille  ei  tietenkään  mitään  seremonioita  järjestetty,  vaikka  kirkossa  kyllä 

jumalanpalveluksissa  luettiin  myös  punakaartilaisten  kuolleiden  nimiä.  Muoto  oli  muistitiedon 

mukaan suunnilleen ”jälleen meillä on uusi muistutus elämän katoavaisuudesta, kun seurakunnan 

kirkkoherranvirastoon on tullut eri vankiloista seuraavat punakaartilaisten kuoleman ilmoitukset”. 

Tietysti suurin osa punaisista haudattiin vankileireille eikä Ruovedelle, joten omaiset eivät päässeet 

edes vainajien haudalle.313 

Käytännössä  sodan  jälkeistä  elämää  aloiteltiin  pitäjässä  siinä  tilanteessa,  että  vähitellen 

vankileireillä  olleita  punakaartilaisina  tuomittuja  palasi  paikkakunnalle  –  tai  sitten  heidät  edellä 

mainittuun  tapaan  julistettiin  kuolleiksi.  Kaikista  omaiset  eivät  kuitenkaan  tehneet 

kirkkoherranvirastoon  ilmoitusta,  joten  heidän  virallinen  kuolemansa  saatettiin  todeta  vasta 

vuosikymmenien päästä. Ruovedelle palanneet punakaartilaiset joutuivat leimaamaan vankipassiaan 

vielä  parin  vuoden  ajan.  Leimat  passiin  antoi  nimismies  J.F.  Seikku  –  sama  mies  jonka 

työväenyhdistys oli yrittänyt erottaa virastaan maaliskuun vallankumouksen jälkeen keväällä 1917. 

Viljo Heikkilä muistelee, että Seikku oli sellainen räkättäjä, jonka kanssa oli napit vastakkain.314 

Asiointi saattoi sujua kuitenkin varsin mutkattomasti:

Seikku oli mukava mies, kun sitä oppi kohtelemaan. Kun oli kohtelias, sai koko vuoden leimat. Sanoi, että ”kun oot niin 

rehti mies”. Niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan.315  

Ruoveden nimismiehen arkistossa on  säilynyt  121 nimeä sisältävä  vihkonen passin leimaajista. 

Viimeiset  leimat  on  lyöty  vuoden  1920  jälkimmäisellä  puoliskolla,  joillain  vasta  marraskuussa 

mutta useimmilla jo hieman aikaisemmin.316 

Kevään 1919 eduskuntavaaleissa vuotta aiemmin käyty sisällissota nousi luonnollisesti molemmilla 

puolilla  kampanja-aseeksi.  SDP:n  julkaisema  vaalijulistus  Sorron  yöstä  nouskaa lopulta 

takavarikoitiin, koska valkoinen puoli katsoi sen voittajien oikeudella sopimattomaksi. Julistuksessa 

312 Aamulehti 5.5.1918
313 TA TMT 43 435/1 Röykkee Sylvi.
314 Kper Y03054 Heikkilä Viljo.
315 Kper Y03052 Niskonen Lauri.
316 HMA, Ruoveden nimismiespiirin arkisto. Luettelo tuomituista valtiollisista vangeista 1918–1921. B VII b.
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muun  muassa  esitettiin  avoimesti  valkoisessa  terrorissa  kuolleiden  määriä.  Seurasi  oikeusjuttu, 

jonka seurauksena SDP:n puheenjohtaja Väinö Tanner ja työväen kirjapainon johtaja saivat sakot. 
317

Ruovedellä  sosialidemokraattien  listoilta  lopulta  aina  eduskuntaan päässyt  kanttori/urkuri  Väinö 

Lehtola  joutui  myös  syyskuussa  oikeusjutun  kohteeksi  helmikuussa  kirkonkylän  työväentalolla 

pitämästään puheesta. Puheessaan Lehtola tuomitsi jyrkästi kaiken väkivallan ja syytti porvareita 

asevarustelusta  sekä  vakituisen  sotaväen  asettamisesta.  Kolmen  kuukauden  vankeustuomio  tuli 

kuitenkin siitä, kun Lehtola vaati vankileireillä olleiden vankien vapauttamista:

Sosialisti puolueen tarkoitus on myös saattaa ne isät, jotka istuvat poliittisesti vankiloissa näitten turvattomien perheiden 

iloksi joiden vaimorukat ovat jo saaneet itkeä kyyneleensä kuiviin ja saattaa nämä isät jälleen perheensä elättäjiksi, jos  

heistä enää on siihen suurten kärsimystensä jälkeen.318   

Tuomion  perusteluissa  todettiin,  että  Ruoveden  kanttori  ”on  tullut  uskotelleeksi  kuulijoilleen 

rangaistuksesta vapaaksi tekoa, mikä on lain mukaan rangaistava”. Lehtolan tapaus kertoo osaltaan 

ruoveteläisen valkoisen paikallisyhteisön kontrollista suhteessa hävinneisiin, sillä ilmiantajina olivat 

olleet hänen puhettaan kuuntelemassa olleet porvariston edustajat.  319Lahja Ahonen muistelee, että 

hän oli joutunut myös vaikeuksiin, koska oli ottanut joltain puhujalta työväkeä käsitteleviä lehtisiä. 

Muutaman päivän jälkeen häntä oli tullut kuulustelemaan isäntiä poliisi Aarno Ruhalan johdolla. 

Ruhala oli ilmeisesti ollut hyvinkin rauhallinen ja rauhoitellut, ettei mitään pahempaa seuraa, mutta 

paikkakuntalainen isäntä oli vaatinut vangitsemista. 320

Äänestysaktiivisuus  kohosi  Ruovedellä  totutun  vilkkaaksi  ja  sosialidemokraatit  saivat  65,9 

prosenttia annetuista äänistä. Se oli koko Pirkanmaan toiseksi suurin luku heti Pirkkalan jälkeen. 321 

Tämä osoitti, että työväenliike oli edelleen paikkakunnalla poliittisesti vahvin voima, vaikka sen 

toimintaan kohdistuikin rajoituksia.   

Työväenliikkeen vahva kannatus ei kuitenkaan tarkoittanut, että punainen puoli kaartilaisineen ja 

heidän  perheineen  olisi  Ruovedellä  välttynyt  voittajien  halveksunnalta.  Ulla-Maija  Peltonen 

havaitsi,  että  työväen  1920-  ja  30-lukuja  koskevassa  muistitiedossa  esimerkiksi  lapsuuden  ja 

317 Tikka 2006, 216.
318 HMA, Cal:80 Ruoveden tuomiokunnan arkisto. Varsinaisasioiden käräjäpöytäkirjat 1919.
319 Sama.
320 TA TMT 234/1 Ahonen Lahja.
321 Aatsinki et al. 2007, 384.
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nuoruuden kokemuksiin liittyi poikkeuksetta nöyryyden ja avuttomuuden tunteita, joita köyhyys ja 

punaisuus aiheuttivat.322  Lapsena tapahtumat kokenut muistelee:

Joskus meitä kiehutti, kun muutamat arvon, oikeat ihmiset kuiskivat meistä tuntemattomille ihmisille: ”se on punikin  

leski, ne on punikin lapsia”.323

Ylipäänsä  punaisten  muistitiedosta  huokuu vuosienkin  jälkeen  se,  että  sodan jälkeinen aika  oli 

rankkaa.  Niin  moni  oli  menettänyt  omaisensa  ja  uuden  elämän  alkuun  oli  vaikea  päästä.  Ajan 

muistelu  saattoi  saada  tunteet  pintaan  vielä  1970-luvun alussakin.  Punakaartilaisen  siskon Olga 

Hautamäen  mukaan  talolliset  suhtautuivat  nurjasti  niin  punasten  leskiin,  piikoihin  kuin  koko 

työväkeen.  Hänestä  tuntui  kuin  heiltä  olisi  viety  koko  ihmisarvo.324 Siten  tavallaan  se  sama 

sisällissodan logiikka, jossa ihmiset jaettiin kahteen ryhmään, jatkui sodan jälkeen. Tietysti pohjana 

oli  sosiaalinen  jako  jo  ennen  sotaa,  mikä  muuntui  poliittiseksi  ja  lopulta  valitettavasti  aina 

aseelliseksi.    

 Kun vuonna 1917 oli ainakin jossain määrin vallinnut innostunut ja jännittynyt tunnelma, sodan 

jälkeen tilanne oli luonnollisesti kääntynyt päinvastaiseksi. Sodan aikaan 14-vuotias Heikki Harsu 

muistelee:

Jollakin tavalla paikalliselta väestöltä katosi työnhalu ja elämänhalu. Oli se niin vaikeeta aikaa.325 

Ruovedelle  jäi  sisällissodan  seurauksena  noin  200  sotaorpoa,  mikä  oli  tietysti  yksi  maan 

korkeimmista  lukemista.  Hämeen  läänissä  sotaorpojen  määrä  oli  yleensäkin  maan  korkein. 

Tilastoon laskettiin  mukaan siis  ne,  joiden isä  oli  kuollut  tai  kadonnut  kapinan aikana.326 Sylvi 

Röykkee muistelee, kuinka hän jäi veljensä kanssa isättömäksi isän kuoltua vankileirillä. He jäivät 

yksinhuoltajaäidin elätettäväksi ja pelko oli, että heidät vietäisiin lastenkotiin. Eräänä päivänä heille 

oli tullutkin äidin poissa ollessa tarkastajia, jotka kyselivät, oliko heillä tarpeeksi ruokaa. Lapset 

olivat vakuutelleet, että he pärjäsivät hyvin ja ettei tarvetta lastenkotiin viemisellä ollut. Niinpä he 

saivat jäädä elämään äitinsä kanssa.327

322 Peltonen 1996, 276.
323 TA TMT 43 435/1 Röykkee Sylvi.
324 Kper Y03042 Hautamäki Olga.
325 Kper Y03039 Harsu Heikki. 
326 Haapala 1995, 201–202. Hämeessä sotaorpoja oli keskimäärin 98 lasta 10 000 asukasta kohden, joten noin 13 000 

asukkaan Ruovedellä oltiin alueenkin keskiarvon yläpuolella. Kaarninen 2008,18.
327 TA TMT 43 435/1 Röykkee Sylvi.
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Ruovedelle  perustettiin  sodan  jälkeen  kaksi  lastenkotia,  joiden  tarkoituksena  oli  pääasiallisesti 

huoltaa sotaorpoja. Toinen näistä syntyi Pohtion tilalle pitäjän pohjoisosiin ja toinen Väärinmajaan. 

Pohtiossa  asukkaita  oli  vuonna  1919  29,  joista  vuoden  lopussa  oli  jäljellä  26.  Lapset  olivat 

pelkästään poikia. Väärinmajassa taas oli 25 lasta, joista 17 oli sotaorpoja. Hoitokodissa oli suuria 

tilaongelmia,  sillä  heinäkuussa  käynyt  köyhäinhoidontarkastelija  totesi,  että  kodin  huoneisto  oli 

liian  ahdas  siihen  sijoitetulle  lapsimäärälle.  Ylipäätään  hän  totesi  ”että  lastenkodin  olot  olivat 

alkuajan vaikeuksiin nähden varsin hyvin järjestetyt”. 328

Elintarviketilannetta  luonnehdittiin  Ruoveden  kunnalliskertomuksessa  sisällissodan 

jälkimainingeissa vakavaksi, koska viljaa jouduttiin luovuttamaan kulutuskeskuksiin jo, ennen kuin 

satoa  oli  laskettu.  Sota  oli  myös  tietysti  kuluttanut  varastoja  punakaartin  pakko-ottojen  ja 

valkoiselle armeijalle annetun viljan takia.329 Aamulehdessä julkaistiinkin toukokuussa Ruoveden 

elintarvikelautakunnan kehotus Ruoveden kuntalaisille, että kaikkien joilla oli perunoita yli sallitun 

oman tarpeen, oli tehtävä siitä ilmoitus. Lakiin vedoten kiellettiin myös ylittämästä rajahintoja ja 

myymästä  perunoita  kenellekään  ilman  lautakunnan  lupaa.  330Muistitiedossa  tulee  ilmi,  että 

Tampereelta käytiin Ruovedellä kerjäämässä ravintoa. Puutetta oli ilmeisesti jonkin verran myös 

Ruovedellä, mutta pahempi tilanne oli juurikin Tampereella:

Ei täällä leivästä paljon puutetta…mutta kaupunkilaisilla ei yhtään mitään…Tampereelta pääasiassa tulivat maakuntaan, 

neljän-viiden hengen porukoissa kiersivät talosta taloon, yleensä saivat. Vaimonkin kotona kävivät.331 

Kesä 1918 oli tietysti kaikkein hirveintä vankileireissä olleille vangeille, mutta se oli vaikein vaihe 

koko  maan  tilannettakin  ajatellen,  koska  vanhat  varastot  olivat  lopussa  ja  ulkomailta  saatiin 

täydennyksiä  vain  kovin vähän.  Lopullisesti  pula  hellitti  keväällä  1919,  kun Amerikasta  saatiin 

tuontiviljaa.332  Ruovedelle palanneet vangit olivat heikossa kunnossa. Siksi moni kuoli vielä leiriltä 

palattuaankin. Ymmärrystä palaajia kohtaan ei aina ollut.  Väinö Lindholmin äiti oli pyytänyt kahta 

kiloa jauhoja Moision isännältä, mutta tämä oli muistitiedon mukaan vain vastannut, että hakekoon 

jauhonsa sieltä, mistä on tullutkin. Lindholm kuoli kahden viikon kotona olonsa jälkeen.333 

328 Ruoveden kunnalliskertomus 1919.
329 Ruoveden kunnalliskertomus 1918.
330 Aamulehti 14.5.1918.
331 Kper Y03057 Mäkinen Herman. 
332 Haapala 1995, 214–215.
333 TA TMT 204/18 Lindholm Kalle.
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Koska sisällissota siis kosketti ruoveteläisiä poikkeuksellisen paljon ja koska sodan jälkeinen aika 

oli esimerkiksi läheisensä menettäneelle työväestölle vaikeaa aikaa, voisi sen perusteella ajatella, 

että  myös  kommunistiselle  liikehdinnälle  oli  Ruovedellä  tilaa.  Laitavasemmisto  saikin  pitäjässä 

merkittävän  jalansijan,  kun  Helvetinkolun,  kirkonkylän  ja  Visuveden  työväenyhdistykset  sekä 

kunnallistoimikunta  erosivat  SDP:stä.334 Kommunistien  valtakunnalliseksi  puolueeksi  perustettu 

SSTP  sai  Ruovedellä  vuoden  1922  eduskuntavaaleissa  11,9  prosentin  kannatuksen,  mikä  oli 

suurimpia lukemia Pirkanmaalla. Toki tämä oli tyypillistä monelle nimenomaan pohjoishämäläiselle 

kunnalle.  Vilppulassa prosenttiosuus oli  täsmälleen sama, Virroilla muutaman prosentin vieläkin 

korkeampi. 335  

Mustajärveläisiä olikin paljon punakaartissa suhteessa pienen kylän väkilukuun. Tietenkään ei ole 

ollenkaan yksiselitteistä löytyy syy-seuraus –suhdetta raskaiden sisällissotakokemusten ja SSTP:n 

välillä.  Esimerkiksi  Muroleen  ja  Kekkosen  kyliä  sota  kosketti  vaikkapa  kuolleiden  määrällä 

mitattuna enemmän kuin Ruovettä keskimäärin, mutta siellä laitavasemmiston kannatus oli pienintä 

koko kunnassa.336 Todellisten kokemusten lisäksi kyse oli varmaan myös siitä yleisestä ilmapiiristä, 

mikä  sattui  kunkin  yhdistyksen  piirissä  syntymään.  Sitä  kuvaa  hyvin  Viljo  Heikkilän  muistelu 

Mustajärven työväenyhdistyksen SDP:stä eroamisesta:

Kyllä se oli yleinen kokous, johtokunta ja jäsenet. Ne teki päätöksen, jotka oli valtuutettu sen tekemään. Kaikki muut 

oli eroamisen kannalla kuin (Santeri) Herranen. Minä sanoin jyrkästi silloin, että eroon vaan. Minä olin sen verran hullu 

silloin. Ei siellä pannut hanttiin kukaan.337

Muroleessa  oli  ilmeisesti  toisin  päin,  sodan  jälkeen  puheenjohtajana  toiminut  Yrjö  Vehkaoja 

muistelee, että ”kommunistit jäivät tappiolle, koska heitä oli niin vähän”.338 Kirkonkylä tekee tosin 

tähän linjaan poikkeuksen: vaikka yhdistys irtaantui SDP:stä, myös sosialidemokraatteja oli niin 

paljon, että he saivat perustettua uuden oman kirkonkylän sosialidemokraattisen yhdistyksen. 339

Elämään oli joka tapauksessa pakko päästä kiinni hirvittävät jäljet ruoveteläiseen paikallisyhteisöön 

jättäneen konfliktin jälkeen. Yksi keino normaaliin kanssakäymiseen ”punaisen ja valkoisen” välillä 

oli  tapahtumista  vaikeneminen.  Tämäkin puoli  selviytymisprosessista  tulee esille  muistitiedossa. 

334 Näistä Visuvesi palasi myöhemmin takaisin sosialidemokraattisen puolueen jäseneksi. Kontio&Vesanen 1994, 476.
335 Aatsinki 2007, 82, 105.
336 Kontio&Vesanen 1994, 350.
337 Kper Y03053 Heikkilä Viljo.
338 Kper Y03064 Vehkaoja Yrjö.
339 Humppila 1976.
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Peltonen havaitsi,  että  osa muistelijoista  oli  haluttomia  kertaamaan traumaattisia  kokemuksia.340 

Vaikeneminen saattoi myös olla merkki sovinnosta eikä aina vain väkinäistä riidan välttämistä:

Muroleessa ei oikeestaan niistä asioista puhuttu mitään. Ne oli ihmeen mukavia ne punasetki, (vaikka) olihan niissä 

joukossa  jotain.  Mutta  ei  siitä  puhuttu  tai  sillä  tavalla  pahasti  loukattu.  Se  oli  oikein  mukavaa  sakkia  siellä  

Muroleessa.341    

Vaikka  monilla  sotaan  osallistuneista  oli  vielä  vuosikymmentenkin  päästä  kanta  toisen  puolen 

suuremmasta  oikeutuksesta,  aina  ei  näin  ollut.  Punaisten  hevosmiehenä  Tampereen  vakileirille 

joutunut Sulo Herranen ei halunnut enää löytää toista parempaa osapuolta:

En minä tiedä. Kyllä se väärältä tuntu. Kyllä minä sitä mieltä olen, ettei mitään sotaa eikä semmosta. Se oli vaan  

semmosta puolueitten riitaa. Kumpanenkin puolue vähän ryösti ja pöyhi. Että se oli vähän niin kun keskeltä olis sitonu  

yhteen.342

5. Johtopäätökset

Ruoveteläisen paikallisyhteisön sisällissodalle leimallista  oli  paitsi  suuri  kuolleiden määrä myös 

siihen  kytköksissä  ollut  punakaartilaisten  suuri  määrä.  Tämä selittyy  sillä,  että  työväenliike  oli 

Ruovedellä  yksi  Suomen vahvimmista.  Rakenteellisena  tekijänä  taustalla  vaikutti  tietysti  maata 

omistamattomien maatyöläisten suuri  määrä, mikä loi  pohjan työväenliikkeen kasvulle pitäjässä. 

Vanhat  patriarkaaliset  siteet  yhteiskuntaryhmien  väliltä  olivat  hävinneet,  mutta  samaan  aikaan 

sosiaalisen nousun mahdollisuus tai tasa-arvo oli vielä vain teoriaa. Voidaan sanoa, että Ruovedellä 

oli selvä sosiaalinen luokkajako, joka muuttui jo ennen sisällissotaa poliittiseksi.

 

Poliittisen  jaon  muuttuminen  järjestysvaltakysymykseksi  ja  lopulta  aseelliseksi  selkkaukseksi 

edellytti  vuoden  1917  tapahtumia.  Maaliskuun  vallankumous  synnytti  suuret  odotukset  myös 

ruoveteläisten  keskuudessa.  Samalla  jo  olemassa  olleet  poliittiset  ja  sosiaaliset  ristiriidat  tulivat 

pinnalle. Ruovedellä työväestön keskuudessa koettiin, että parannuksia elinolosuhteisiin oli saatava 

pikaisesti. Heti alkuun kansalaiskokous erotti pitäjän poliisit ja nimismiehet. Nämä eivät kuitenkaan 

suostuneet eroamaan ja jäivät käytännössä virkaansa. Ruoveteläisen työväenliikkeen voimannäytös 

oli  kuitenkin  toukokuun  kylvöjen  aikaan  puhjennut  maataloustyöväen  lakko,  jossa  se  sai 

340 Peltonen 1996, 28–29.
341 Kper Y03045 Salonen Eero.
342 Kper Y 03043 Herranen Onni.
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tavoitteensa kahdeksan tunnin työpäivästä läpi. Visuvedellä tämä kesti toki aina heinäkuulle saakka. 

Myös  elintarvikekysymys  ja  kunnallinen  demokratia  nousivat  valtakunnalliseen  tapaan  myös 

Ruoveden paikallisiksi  kiistoiksi.  Syyskuussa työväenliike jopa valitsi  yksipuolisesti  edustajansa 

seuraavien  vuosien  valtuutetuiksi.  Demokraattisia  vallankäytön  perinteitä  ei  ollut.  Käytännössä 

työväenliike  kuitenkin  joukkovoimallaan  harjoitti  merkittävää  vallankäyttöä  kunnankokouksen 

päätösten kautta. Esimerkiksi massiiviset hätäaputyöt aloitettiin kunnankokouksen päätösten kautta. 

Elintarvikekysymys oli koko ajan pinnalla. Paikallisiin suhteisiin se aiheutti säröjä sitä kautta, että 

talollisten  epäiltiin  panttaavan  ja  piilottelevan  viljaa.  Samaan  aikaan  hintojen  kallistuminen 

elinkustannuksiin  nähden  aiheutti  huolta.  Oikeaa  puutetta  kärsittiin  ilman  muuta,  mutta  sen 

poliittinen tulkinta toi sille vielä huomattavasti lisävoimaa.  

Nämä tekijät auttavat ymmärtämään, mutta eivät kuitenkaan missään nimessä tyhjentävästi selitä, 

miksi järjestysvaltakysymys pääsi kärjistymään. Ruovedellä järjestyskaartit perustettiin marraskuun 

yleislakon  aikaan  niin  kuin  useassa  muussakin  Pirkanmaan  kunnassa.  Taustalla  oli  esimerkiksi 

Suomen Ammattijärjestön lokakuun 20. päivä tekemä kehotus kaartien perustamiseen. Yleislakon 

jälkeen  sai  alkunsa  Ruoveden  kunnallisjärjestön  ja  järjestyskaartien  vallankumouksellinen 

keskuskomitea. Järjestyskaartiin liittyminen oli sinällään monelle ruoveteläiselle työväenyhteisöön 

kiinnittyneelle ihmisille varsin luonnollista – sillä pyrittiin edistämään yhteisiä poliittisia tavoitteita,  

jotka olivat nousseet kuumiksi kiistakysymyksiksi.

Varsinaisen  sodan  alku  olikin  sitten  toinen  kysymys.  Vaikka  asiat  pintapuolisesti  sujuivat 

normaalisti,  monet  osasivat  jo  tammikuun  loppupuolelle  tultaessa  aavistaa,  että  jotain  oli 

tapahtumassa. Sodan tulevasta todellisuudesta tuskin oli selvää käsitystä, mutta aseellisen konfliktin 

mahdollisuuden  tiesivät  niin  taloissa  kokoontuneet  valkoiset  kuin  harjoituksiaan  pitäneet 

järjestyskaartit.  Sotaan  tietoisesti  tähdänneitä  tuskin  kuitenkaan  oli  hirveästi,  vaikka  heitäkin 

Ruovedellä  epäilemättä  oli  –  murolelaisten  ja  väärinmajalaisten  punaisten  radikaaleista 

johtohenkilöistä alkaen. 

31. tammikuuta kirkonkylässä solmitun puolueettomuussopimuksen tarkkaa yksittäistä motiivia on 

vaikea sanoa. Sopimuksen jälkikäteinen leimaaminen pelkäksi juoneksi on kuitenkin hieman välissä 

olleen sisällissodan värittämä kuva. On selvää, että valkoiset allekirjoittavat pelkäsivät punaisten 

miehitysvallan alaiseksi joutumista ja punaiset taas pohjalaisten tuloa kirkonkylään. Siten motiivit 

perustuivat kenties kumminkin puolin itsesuojeluun. Sotilasstrategisten seikkojen osuutta ei toki voi 
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sulkea  pois.  Kuitenkin  esimerkiksi  punaiset  allekirjoittajat  olivat  lähinnä  sellaisia 

työväenyhdistysten  nokkamiehiä,  jotka  eivät  toimineet  kaartissa  yksittäistä  poikkeusta  lukuun 

ottamatta kovin merkittävissä asemissa. Pihlajalahdelta, Väärinmajasta ja Muroleesta löytyi kaartin 

johtomiehiä, jotka eivät sopimusta hyväksyneet. Ei ole todennäköistä, että he olisivat protestoineet 

sopimusta vastaan, jos se olisi ollut sotilasstrateginen juoni. Valkoisillakaan allekirjoittajilla tuskin 

oli erityistä sotilaallista motiivia – eivät he olleet valkoisen armeijan tehtävissä.

Sopimuksen  takana  oli  varmaan  ainakin  osittain  se  seikka,  ettei  kamalaa  intoa  aseelliseen 

yhteenottoon yksinkertaisesti kaikilla ollut. Suuri osa ruoveteläisistä olisi varmasti halunnut jatkaa 

omaa elämäänsä rauhassa. Yhtä kaikki sopimus oli tuomittu epäonnistumaan. Maltilliset äänet eivät 

voineet  mitään,  koska  tapahtumat  olivat  jo  käynnissä.  Normaalielämää  oli  mahdoton  jatkaa 

missään, koska alueet väistämättä miehitettiin jommankumman armeijan toimesta. 

Punakaartin  jäsenmäärä  kasvoi  melko  suureksi  siis  ensinnäkin  paikallisen  työväenliikkeen 

vahvuuden  takia.  Poliittisesta  kiinnittymisestä  ei  kuitenkaan  automaattisesti  seuraa  valmiutta 

taistella aseellisesti liikkeen tavoitteiden puolesta. Toisena tekijänä oli kuitenkin itse tilanne, jossa 

tapahtumat  vyöryivät  eteenpäin.  Epäilemättä  joukossa  oli  niitä,  jotka  tietoisesti  halusivat 

nimenomaan aseellista  vallankumousta,  mutta  suurempi  osa  lienee  ollut  sellaisia,  jotka  lähtivät 

mukaan  yhteisön  mukana.  Taustalla  oli  esimerkiksi  seikkailun  halua.  Muroleessa  ja  pitäjän 

pohjoisosissa  tilanne  oli  tietysti  hiukan  erilainen.  Punaiselle  puolelle  jääneissä  Muroleessa  ja 

Kekkosella  kaartiin  voitiin  suoraan  pakottaa,  mutta  pohjoisosissa  päätöksen  taisteluun  lähdöstä 

täytyi  olla  vapaaehtoinen.  Joka  tapauksessa  jaetussa  pitäjässä  kaartin  toimintaan  osallistuneiden 

osuus jäi varmaan osin tästäkin syystä väkilukuihin suhteutettuna pienemmäksi kuin Tampereella. 

Ruoveden valkoiset  vapaaehtoiset  matkasivat  Haapamäelle.  Seikkailun halun lisäksi  mukana oli 

varmasti  tietty  aatteellinen  ajatus  puolustaa  Suomen  itsenäisyyttä  –  kun  punakaartilaisilla  oli 

monesti vastaavasti ajatus paremmista työväen elinolosuhteista. Paradoksi on se, ettei kummankaan 

ryhmän  enemmistö  liene  lähtökohtaisesti  halunnut  sotaa,  mutta  tilanteen  sattuessa  kohdalle  oli 

siihen valmis. Toki sotaa halunneitakin oli  liian paljon – muutenhan konfliktia ei olisi syttynyt. 

Lisäksi  ruoveteläisenkin  paikallisyhteisön  sosiaalinen  ja  poliittinen  jako  mahdollisti  sen,  että 

ylipäätään niin moni oli rintamalle lähtöön valmis. 

Sodassa ruoveteläiset sotilaat eivät kuitenkaan juuri kohdanneet. Rintamasotavaiheessa valkoisten 

tehtävät  olivat  Haapamäellä  suoritetun  pikakoulutuksen  jälkeen  Virtain  suunnassa,  kun  taas 
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Ruoveden punaiset sotivat pääosin Pekkalan rintamalohkolla, väärinmajalaiset toki Väärinmajassa 

ja muutamia myös Pitkälässä. Ruoveden asema rintamapitäjänä tiesi kuitenkin sitä, että taistelevien 

armeijoiden  ja  siviiliväestön  suhteista  muodostui  erityisen  keskeisiä  paikallisen 

sisällissotakokemuksen kannalta. 

Ruoveteläisen  paikallisyhteisön  sisällissotakokemukselle  keskeistä  oli  nimenomaan  asema 

rintamapitäjänä. Jäminkipohjasta, Pekkalasta, Pihlajalahdelta ja Väärinmajasta lähti osa pakosalle 

muualle  pitäjään.  Ne  ketkä  jäivät  aivan  rintaman  läheisyyteen,  joutuivat  hengenvaaraan.  Kaksi 

mummoa  menetti  Väärinmajassa  henkensä.  Jatkuvat  tarkastukset  ja  kuulustelut  olivat  myös 

arkipäivää.  Punaiset  pelkäsivät  valkoista  armeijaa  ja  valkoiset  punakaartia  –  ja  molemmat  yhtä 

hyvin  perustein.  Sota  oli  häikäilemätöntä  ja  julmaa.  Valkoiseksi  vakoilijaksi  epäilty  palvelijatar 

Eliina Mäkinen ammuttiin, samoin kävi punaiseksi urkkijaksi epäillylle työmies Mikko Lammille.   

Valitettavasti osin juuri rintamapitäjän asemastaan johtuen Ruovedellä tehtiin suhteellisen paljon 

varsinkin punaisia terroritekoja. Muroleen osalta ne olivat vieläpä omien kyläläisten suorittamia, 

Väärinmajassa  terrorista  vastasivat  ainakin  pääosaltaan  muualta  rintamalle  tulleet,  monissa 

tapauksissa  esimerkiksi  helsinkiläiset.  Yksi  asia  on  kuitenkin  selvä:  suuri  osa  tapauksista  oli 

esikuntien  langettamia,  joten  kyse  oli  armeijoiden  sotilaallisesta  toiminnasta.  Ruoveden 

tapaustutkimukset  tukevat  siten  Marko  Tikan  väitöskirjan  johtopäätöksiä.   Terroriin  kuitenkin 

sisältyi epäilemättä tunteetonta kylmyyttä, mikä mahdollistui paitsi ideologisen vihan myös joskus 

subjektiivisen vihan kautta. 

Esimerkiksi  Muroleessa  surmattiin  henkilöitä,  jotka  olivat  olleet  riidoissa  työväenyhdistyksen 

johtohenkilöiden  kanssa  jo  ennen  sotaa.  Myös  Aleksander  Aminoffin  murhaajalla  oli 

henkilökohtainen motiivi tehdä veriteko. Väärinmajassa puhuttiin kyläläisten kehottaneen joihinkin 

tekoihin.  Tähän saattoi  kyllä  sisältyä  sodalle  tyypillistä  perätöntä  huhupuhetta,  mutta  kokonaan 

mahdollisuutta ei voi sulkea pois. Selvää joka tapauksessa on, että vaikka suuri osa terroritöistä 

olikin ulkopaikkakuntalaisten tekemiä,  ne koskettivat  syvästi  paikallisyhteisöä ja  vaikuttivat  sen 

keskinäisiinkin suhteisiin. 

 

Sodan  todellisuus  alkoi  valjeta  naiivista  seikkailun  halustakin  aseeseen  tarttuneille. 

Punakaartilaisten mieliala ei ollut korkealla Tampereelle peräännyttäessä. Sodan synnyttämä pelko 

ja  paikallisyhteisön  jakaantuminen  saivat  jotkut  sinällään  aseista  erossa  pysyneetkin  mukaan 

pakolaissaattueeseen. Ruoveden valkoiset eivät ehtineet oman kyläläisiä kohdata, koska punaiset 
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olivat paenneet vauhdilla Pekkalan rintamalta, jossa suurin osa ruoveteläisistä oli rintamavaiheen 

aikana ollut. 

Tampereen  taistelussa  ainakin  Ruoveden  kaartin  toinen  komppania  osallistui  Messukylän 

puolustustaisteluihin ja myöhemmin Tammelan puolustukseen. Moni oli Tammelan koululla, joka 

toimi punaisten konekivääripesäkkeenä.  Ilmeisesti  tästä  syystä  moni  vangittiin  jo 3.  huhtikuuta, 

jolloin  kohtalona  oli  todennäköinen  kuljetus  Raahen  vankileirille.  Nimenomaan  tämä  sinällään 

sattumanvarainen  tapahtumaketju  oli  yhtenä  suurena  syynä sille,  miksi  ruoveteläisten  punaisten 

kuolinluku nousi suhteellisesti niin korkeaksi. Raaheen vietyjen ja sieltä kesäkuussa Tammisaareen 

siirrettyjen  vankien  kuolinprosentti  oli  korkea.  Sen  havaitsi  jo  Jaakko  Paavolainen 

valtakunnallisessa tutkimuksessaan. Syynä olivat ilmeisesti aliravitsemus ja leirillä levinnyt tuhoisa 

toisintokuume,  vaikka ruoveteläisten kuolinsyyksi  Tammisaaren osalta  on useimmiten ilmoitettu 

”yleinen heikkous”. Kuitenkin enemmän ruoveteläisvankeja jäi lopulta Tampereelle, mutta heidän 

kohtalonsa ei ollut kuolleisuuden osalta niin synkkä kuin Raahen ja Tammisaaren vankien. 

Vankileirikokemukset  jäivät  unohtumattomasti  mieleen  kaikille  sen kokeneille.  Luonnollista  oli, 

että vuosikymmentenkin päästä olot muistettiin aivan karmeina. Nälkä, kylmyys, huono hygienia ja 

taudit muistuivat monen ruoveteläisen mieleen. Epäilemättä juuri nämä kokemukset ja se seikka 

että  moni  menetti  leireille  läheisensä,  koettiin  punaisten  puolella  kaikkein  voimakkaimpana 

epäoikeudenmukaisuutena. Sen takia oli vaikea ylipäänsä päästä elämästä kiinni sodan jälkeen.

Sisällissota  on erityisen  raaka  ja  epäinhimillinen  sota  jo  sodan aikaisen  kahtia  jakautumisen ja 

vainoharhaisuuden  vuoksi.  Toinen  asia  on  kuitenkin  se,  että  sodan  haavat  jäävät  vaikuttamaan 

suoraan paikallisyhteisöön  vielä  pitkäksi  ajaksi.  Ruovedelläkään menetyksiä  ei  voitu  tietenkään 

surra yhdessä vaan kollektiivinen leimaaminen esti tämän tehokkaasti. Virallinen totuus oli tietysti 

punaisten  kollektiivinen  syyllisyys  kapinaan  ja  kaikkiin  siihen  liittyneisiin  ilmiöihin.  Punaisella 

puolella taas saatettiin tuntea vihaa ruoveteläisiä valkoisia kohtaan, vaikka suoranaisesti nämä eivät 

olleet vastuussa vankileirijärjestelmästä.

Toki  Ruoveden  suojeluskunnan  lausunnot  osoittavat,  että  punaisille  vapaaehtoisesti  aseeseen 

tarttuneille haluttiin kova rangaistus. Siinä oli takana aivan valtakunnallinen tuomitsemiskäytäntö ja 

toisaalta  se  fakta,  etteivät  ruoveteläiset  suojeluskuntalaiset  olleet  hekään  missään  nimessä 

säästyneet sodan herättämältä pelolta ja vihalta. Suoranaisia kuolemantuomioita ei toukokuussakaan 

tosin  montaa  esitetty.  Siinä  mielessä  Ruoveden  suojeluskunta  ja  valkoinen  puoli  oli  suhteessa 
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maltillinen  joihinkin  muihin  pitäjiin  verrattuna.  Toisaalta  se  olisi  sodan aikana  ilman valkoisen 

armeijan  ylemmän  johdon  kontrollia  murhannut  vangittuja  työväenyhdistysten  johtohenkilöitä, 

joista ainakin yksi sitä paitsi tuomitsi koko punaisten aseellisen toiminnan. Arvailtavaksi jää myös, 

kuinka paljon vankien siirto Raaheen vaikutti teloitusten määrään. 

Hevosmiehille  ja  kaartin  pakosta  joutuneille  saatettiin  esittää  vapautusanomuksia  miltei  heti 

taistelujen  päätyttyäkin,  mutta  suurimmalle  osalle  myötätuntoa  löytyi  vasta  heinäkuusta  alkaen. 

Joissain tapauksissa oli  kuitenkin niin,  että vankileirijärjestelmän hitaus esti  sinällään Ruoveden 

suojeluskunnan  vapaaksi  haluaman  vangin  vapauttamisen.  Leirille  eivät  kuolleet  välttämättä 

”kovimmat punakaartilaiset”.

Sodan  jälkeinen  aika  oli  kaikkein  raskainta  tietysti  perheille,  joissa  oli  menetetty  joku 

perheenjäsenistä. Näitä oli tietysti varsinkin punaiselle puolella todella paljon. Sotaorpojen määrä 

oli  siksi Ruovedellä yksi maan suurimmista.  Niin kuin muuallakin Suomessa, myös Ruovedellä 

”totuus” sisällissodasta oli vuosikymmenet jakautunut. Alussa normaaliin paikallisyhteisön elämään 

oli vaikea päästä kiinni. Leimallista oli tietysti, että suurin osa paikkakuntalaisista oli ”hävinneitä”, 

joille aika oli niin inhimillisten menetysten kuin joidenkin ”voittajien” halveksunnan takia vaikeaa. 

Pikku  hiljaa  kuitenkin  tapahtui  eheytymistä.  Sodan  merkitys  ihmisten  keskinäisten  suhteiden 

määrittelijänä väheni sitä enemmän, mitä vuosia kului. Nähtävästi asioita ei juuri puhuttu halki vaan 

”punainen ja valkoinen” sopivat unohtamalla ikävät muistot. Historiantutkimus tuo ne nyt pinnalle 

aikana, jolloin sisällissodan kokenutta sukupolvea ei enää ole.   

6. Lähdeluettelo

Arkistolähteet: 

Hämeenlinnan Maakunta-arkisto (HMA)

Ruoveden tuomiokunnan arkisto

Ruoveden nimismiespiirin arkisto

Aimo Klemettilän arkisto
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Kansallisarkisto (KA)

Valtiorikosoikeuden  ja  valtiorikosylioikeuden  aktit.  Sisältävät  kuulustelupöytäkirjat,  paikallisen 

suojeluskunnanlausunnon. VRO:n aktit haetaan sukunimen perusteella arkistoluettelosta. VRYO:n 

materiaali on luettava Internetin kautta Kansallisarkistossa ja kaikissa maakunta-arkistoissa.

Valtiorikosoikeuksien  syyttäjistön  arkisto  (VROSyA).  Vankileirien  tutkinta-osastojen  päälliköt. 

Aakkosellisessa hakemistossa punakaartilaisten kuulustelupöytäkirjoja. Kyseeseen tulevat henkilöt, 

jotka  ovat  ehtineet  kuolla  ennen  valtiorikosoikeuden  käsittelyä  tai  joiden  käsittelyä  ei  ole 

esimerkiksi  teon  vähäisyyden  vuoksi  jatkettu.  Järjestetty  vankileireittäin  ja  aakkosittain.  Olen 

käynyt läpi osan Tampereen (Ai alkuiset kansiot) ja Tammisaaren (Ak) materiaalista. Vankileiri ei 

välttämättä  kerro  säilytyspaikkaa,  sillä  osan  Tammisaaressa  vankeina  olleiden  ruoveteläisten 

pöytäkirjat löytyvät Tampereen alta.

Valtiorikosoikeuden  syyttäjistön  arkisto  (VROSyA).   Aå-sarja.  Kansio  450.  Muun  muassa 

Ruoveden  punakaartin  jäsenluetteloita,  Muroleen  järjestyskaartin  ja  työväenyhdistyksen 

pöytäkirjoja.  

Vapaussodan arkisto (VapsA). Paikalliskaartien asiakirjoja. Kansio 134 a. Sodan aikaisia asiakirjoja. 

Suomen vapaussodan itsenäisyysarkisto. Eetu Pöytäniemen kirjoittama Ruoveden suojeluskunnan 

historiikki. 

Vapaussodan historian komitean arkisto. Nimismieskertomuksia. Ruovesi (Ruovesi C III 8). 
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Liite 1

Sotasurmatietokannan puutteet ja virheelliset tiedot ruoveteläisten osalta

Suomen  sotasurmaprojekti  (http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main)  selvitti 

sisällissodassa surmansa saaneiden nimet niin tarkasti,  että kokonaisuudessaan eri  paikkakuntien 

kuolleiden kokonaismäärät eivät kauheasti heitä. Kuitenkin tarkemmissa tutkimuksissa on havaittu 

paikkakunnasta riippuen selkeitä puutteita johtuen siitä, ettei projektilla ollut ymmärrettävästikään 

aikaa  käydä  läpi  kaikkien  paikkakuntien  rippikirjoja  ja  kaikkea  muuta  sisällissodan  kuolleisiin 

liittyvää materiaalia. Seuraavassa Ruoveden osalta havaittuja puutteita. 

Olen käynyt läpi Ruoveden rippikirjat 1910-, 1920-, 1930-, 1940- ja suurelta osin 1950-luvulta. Osa 

puutteista  on  itseni  havaitsemia,  osa  Tauno  Tukkisen  ja  Tuomas  Hopun  tutkimusten  tuloksia. 

Näiden tietojen perusteella Ruovedellä kirjoilla olleiden sisällissodassa kuolleiden kokonaismäärä 

vähenisi neljällä (332->328), mutta varmasti sitä ei voi sanoa, koska henkilöitä voisi vielä löytyä 

1960-luvun rippikirjasta. Joka tapauksessa aiemmilta vuosikymmeniltä uusia nimiä ei sanottavasti 

löydy,  joten  voisi  olettaa,  ettei  kuolleiden  määrä  ainakaan  paljon  kasvaisi.  Lisäksi  Ruoveden 

kuolleista  löytyy  joitakin  nimiä,  jotka  ovat  edelleen  hieman  epävarmoja,  mutta  varmaa  tietoa 

puoleen tai toiseen ei ole. Tarkkaa lukua ei siis kannata esittää.
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Puuttuvia nimiä:

Työmies  Lahja  Miinanp.  Nieminen,  s.  13.10.1892,  1930-luvun  rippikirjan  s.  534:  ”arvellaan 

kuolleen kapinassa. Oikeus julisti kuolleeksi 8.11.1938, kuolinpäiväksi määrättiin 1.2.1922. Asui 

1918 Helsingissä vaimonsa kanssa, josta vietiin 12.4. Suomenlinnaan (Tukkinen).

Torpparin  poika  Vihtori  Mäkipää,  s.  9.3.1876,  k.  20.7.1918.  Rippikirja  1910–1919. 

Kuulustelupöytäkirja Ai9a. Haudattujen luettelossa ei mainita vankileiriä, joten kuollut vankileiriltä 

vapauduttuaan. 

Paul Olavi Hietala, s. 17.12.1902 rippikirjassa 1910–19: ”arvellaan kuolleen 1918”. Veljet Lauri ja 

Eero kuolivat myös sisällissodassa.

Mäkitupalaisen poika Herman Helenanp. Koskinen, s. 12.7.1886, 1910–19 rippikirjassa ”sanotaan 

kuolleen”.

Juho Nieminen, s. 1.5.1878, Kuoli 18.6. Tampereella. (Ai 11) Tieto Tukkiselta.

Eeti  Herman  Haavisto,  s.  23.10.1885  Ruovesi.  Julistettu  kuolleeksi  14.2.1968,  kuolinpäivä 

1.1.1922. Tieto Tukkiselta.

Virheellisiä nimiä:

Lahja Ilmari Ahonen, s. 24.6.1892, kuoli vasta 23.4.1975 (tieto Tauno Tukkiselta). Lisäksi tämän 

vahvistaa tässäkin tutkimuksessa käytetty muistitieto TA TMT 234/1 Ahonen Lahja.

Kalle  Koskinen,  s.  29.1.1875,  SSSP  kertoo  kuolleen  Tammisaaressa,  mutta  muutti  11.7.1927 

yksinään ja kihloissa Tampereelle. (Tieto Tuomas Hopulta).

Murolelainen punakaartin johtohenkilö on SSSP:llä kaksi kertaa Emil Koski=Emil Tekokoski.

Janne Joutsen=Janne Jantten, sama kuolinpäivä ja syntymävuosi molemmilla.

Viljo Tolppanen=Viljo Järvenpää. Järvenpää tulee torpan nimestä.
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Sakari Hangaslahti=Sakari Kangaslahti.

Antto Soini=Antto Särkikoski (tieto Tauno Tukkiselta)

Feeliks Pusu (torpan nimi=Kaarle Feliks Laine (tieto Tauno Tukkiselta)

Juho Maurits Johansson=Mauritz Mäntylä. Mäntylän palstatila.  

Epätarkkuuksia:

Its. Kalle August Sääkslahti, s. 7.1.1893, kuollut 15.7. SSSP:llä vain kirjoillaolopaikka Kuru, mutta 

asui Muroleessa ja oli töissä Murolekosken talossa. Kuulustelupöytäkirja Ai 13.

Its. Johannes Manninp. Lehtivuori, s. 4.7.1888, kirjoilla Ruovedellä, mutta 1920-luvun rippikirjassa 

sanotaan punaisten vanginneen Hattulassa ja paetessaan Lahteen murhanneen huhtikuulla 1918. Eli 

asui luultavasti Etelä-Hämeessä 1918.

Kalle Aatu Lahti, s. 11.5.1880, SSSP:llä lähteenä vain Työväen arkiston terroritilasto. Rippikirjassa 

1910–19  kuitenkin  merkitty  myös  kuolleeksi.  Mutta  joko  kuolinpaikka  (Tammisaari)  tai  aika 

(huhtikuu) on väärin, koska ruoveteläisiä ei vielä huhtikuussa Tammisaaressa.

Edvard Koveronkoski, s. 10.11.1893, s. 2035 1920-luvun rippikirjassa, merkitty kuolleeksi 1918 eli 

terroritilaston (ja SSSP:n) tieto pitää paikkansa.

Lisäksi  torpan  poika  Eetvartti  Antonpoika  Järvistä,  s.  13.3.1891  ei  voi  laskea  sisällissodassa 

menehtyneisiin, sillä hän kuoli Yhdysvaltain sotilaana Ranskan rintamalla.

Sekatyömies  Jati  Helminen,  s.  26.11.1889.  Kuollut  huhtikuussa.  Kuolinpaikka  puuttuu 

sotasurmaprojektilta. Muistitiedon mukaan teloitettiin Tampereella (Kper Y03043 Herranen Onni)

Its.  Laura  Salo,  s.  11.6.1900.  1940-luvun rippikirjassa  Hämeenlinnan raastuvanoikeus julistanut 

kuolleeksi  12.3.1951.  Kuolinpäiväksi  määrätty  1.1.1922.  (Myös  Tukkinen  2010).  Pelkästään 
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terroritilastoon tietonsa perustavalta SSSP:ltä puuttuu ammattiasema ja tarkka kuolinpäivä. 

Renki  Juha  Kulmala,  s.  22.11.1891.  Kuolinpäivä  10.4.1918.  Kuoli  haavoittuneena  Johanneksen 

koululle, jonne oli tuotu 4.4. (Tukkinen).



Liite 2

Ruoveden terroritekojen uhrit

Punainen terrori

Kauppias Artturi Valtasaari, s. 18.9.1882, kuolinpäivä 3.2.1918. Punakaartin 
johtomies Emil Koski ampui Muroleessa.

Maanviljelysneuvos, Pekkalan kartanon omistaja Aleksander Aminoff 15.4.1865, 
kuolinpäivä 5.2.1918. Pispalalainen Uno Davidsson ampui Pekkalassa.

Maanviljelijä Heikki Mäkelä, s. 31.8.1897. Kuolinpäivä 5.2.1918. Aleksius Heinänen 
ampui Haapamäeltä palanneen Mäkelän. Takana oletettavasti punakaartin johdon 
päätös.

Sahanhoitaja Bruno Öberg, s. 1.8.1876. Kuolinpäivä 10.2.1918. Muroleen esikunta 
langetti kuolemantuomion.

Talollisen poika Heikki Alatalo, s. 26.3.1900. Kuolinpäivä 13.2.1918. Punakaarti 
ampui lapualaisen arvatenkin Pekkalan taistelun jälkeen. Samana päivänä nimittäin 
Matti Laurilan johtama lapualaiskomppania torjui siellä punaisten hyökkäyksen. 

Lampuoti Johannes Aaltonen, s. 14.1.1877. Kuolinpäivä 22.2.1918. 
Haukkamaalainen vuokraaja ammuttiin Kurun puolella rajaa. 

Maanviljelijä Juho Ahola, s. 9.11.1887. Kuolinpäivä 23.2.1918. Aholan taloon 
Pihlajalahdella majoittuneet kaartilaiset oletettavasti veivät kahden kilometrin päähän 
kotoaan ja murhasivat. 

Maanviljelijä Nestori Jokipolvi, s. 1.2.1896. Kuolinpäivä 24.2. Väärinmajan 
Hyyrylän esikunta päätti murhata. Helsinkiläinen 141-komppania.

Torpparin poika Sikstus Jokipolvi, s. 25.9.1891. Kuolinpäivä ja kohtalo sama kuin 
veljellään.

Talollisen poika Väinö Pouru, s. 16.4.1897. Kuolinpäivä 26.2. Punaisten partio ampui 
kotiinsa käymään menossa olleen suojeluskuntalaisen.

Iivari Murtomäki, s. 28.8.1892. Kuolinpäivä 27.2.1918. Tultiin hakemaan muutamien 
punakaartilaisen voimin, joista yksi oman kylän mies, ammuttiin noin sadan metrin 



päähän Perämaan torpasta. Oli kuulusteltu jo aiemmin. 

Palvelijatar Eliina Mäkinen, s. 10.6.1883. Kuolinpäivä 1.3.1918. Vakoilijaksi epäilty 
Mäkinen ammuttiin Näsijärven jäälle.

Torppari Manu Kuivajärvi, s. 29.7.1865. Kuolinpäivä 2.3.1918. Sai surmansa 
yhteislaukauksella Kurussa, jonne oli kotoaan kuljetettu.

Torppari Manu Järvinen, s. 18.6.1876. Kuolinpäivä 5.3.1918.  Väärinmajan Hyyrylän 
esikunta ampui Moision torpan Pekkalassa omistaneen Järvisen.

Kelloseppä Eenokki Myllyaho, s. 22.11.1864. Kuolinpäivä 6.3.1918. Ammuttiin 
Hyyrylän perällä. Kekkoslainen oli tullut sukulaistensa luokse Väärinmajaan.

Maanviljelijä Juho Kovero, s. 9.8.1862. Kuolinpäivä 11.3.1918. Haettiin Teiskosta 
Muroleen esikuntaan kuulusteluun. Lähdettiin kuljettamaan takaisin Teiskoon päin ja 
ammuttiin Yrjölänkylän kohdalla. Mahdollisesti hänelle oli Muroleessa annettu 
kuolemantuomio. 

Kruununtorppari/metsänvartija Janne Leponiemi, s. 8.4.1875. Kuolinpäivä 16.3.1918. 
Haettiin kaksi päivää aiemmin Hyyrylään. Samalla ryöstettiin Leponiemen hallussa 
olleet rahat.

Valkoinen terrori:

Palstatilallinen Mauritz Mäntylä, s. 17.10.1868. Kuolinpäivä 18.2.1918. Tunnettiin 
myös sukunimellä Johansson. Valkoiset luultavasti teloittivat rintamaesikunnassaan 
Vilppulassa. Oli entisenä vanhan Suomen armeijan sotilaana harjoituttanut 
Pohjaslahden järjestyskaartia.

Työmies Kalle Rajala, s. 14.1.1886. Kuolinpäivä 4.3.1918. Ruoveteläinen Eetu 
Lepola (Sundell) ampui kotinurkille Visuvedellä. Murha oli omavaltainen, sillä 
Lepola lähetettiin myöhemmin valkoisten toimesta Vaasaan oikeuteen.

Työmies Mikko Lammi, s. 4.11. 1859. Kuolinpäivä 26.2.1918. Valkoiset murhasivat 
vakoojaksi epäillyn vanhan työmiehen Väärinmajan rintamaesikunnassaan Mannisen 
tilalla.

Renki Herman Ahonen, s. 12.3.1877. Kuolinpäivä 19.3.1918. Murha tapahtui samana 
päivänä, kun valkoiset ottivat eteläisen Ruoveden haltuunsa.



Lisäksi vankileireillä teloitettiin (varmat tapaukset eli vähimmäismäärä):

Sekatyömies Jati Helminen, s. 26.11.1889. Ammuttiin huhtikuussa Tampereella.

Sekatyömies Kustaa Hoikkala, s. 9.6.1894. Murhattu 7.6.1918 Tampereella.

Työmies Emil Koski, s. 1884. Teloitettu 5.5.1918 Tampereella.

Torppari Aatu Salmela, 19.9.1890. Murhattu 14.4.1918 Tampereella.

Työmies Niilo Manninen, s. 19.6.1899. Mestattu 29.4.1918 Kuopiossa.

Työmies Väinö Mäkinen, s. 25.1.1897. Murhattu 6.4.1918 Tampereella.

Työmies Kalle Nieminen, s. 27.11.1898. Mestattu 22.4.1918 Tampereella.

Eemeli Pirttijärvi, s. 30.6.1878. Murhattu Tammisaaressa. Asuinpaikaksi merkattu 
Vilppula, vaikka oli kirjoilla Ruovedellä.

Talollinen Eemeli Pohtio, s. 4.12.1879. Ammuttu huhtikuussa Seinäjoella.

Torppari Juho Rinta, s. 13.3.1868. Mestattu 20.4.1918 Kuopiossa.

Torppari Kalle Salo, s. 21.10.1884. Ammuttu 27.4.1918 Seinäjoella.

Mylläri Kalle Seppälä, s. 20.4.1873. Murhattu huhtikuussa Tampereella.

Olen jättänyt tarkastelun ulkopuolella tapaukset, joissa henkilö on ilmiselvästi asunut muualla kuin 
Ruovedellä,  vaikka  on  ollut  kirjoilla  Ruovedellä.  Rintamavaiheesta  en  ole  laskenut  mukaan 
tapauksia,  joissa  murha  on  tapahtunut  muulla  paikkakunnalla,  jos  ei  ole  kuljetettu  Ruovedeltä 
muulle  paikkakunnalle  kuten  punaisen  terrorin  tapauksista  Aaltosen,  Koveron  ja  Kuivajärven 
kohdalla.



Liite 3

Vankileirillä kuolleiden ruoveteläisten kuolinsyyt:

Yleinen heikkous 52
Punatauti 18
Keuhkokuume 12
Aliravitsemus 10
Suolistotulehdus/-katarri 10
Isorokko 6
Kuume 6
Munuaistauti 4
Verenmyrkytys 4
Keripukki 3
Keuhkotauti 3
Influenssa 2
Lavantauti 2
Sydäntauti 2
Tulirokko 2
Vatsatauti 2
Vesipöhö 2
Aivohalvaus 1
Ruusu 1
Vanhuuden heikkous 1
Veren vähyys 1

Yhteensä siis 144 tapauksessa kuolinsyy ilmoitettu.
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