
Kansalaissodan haavat arpeutuvat 
mutta muistot elävät 

sukupolvien yli.

◼ Mari Salminen ja Mik-
ke, Toivo Lehtinen ja 
Heikki Keso Keskusto-
rilla, entisellä Kauppa-
torilla. Raatihuoneen 
tornissa liehuu Tampe-
reen kaupungin viiri.
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 K
irkas päivä enteili ke-
vättä.

Raatihuoneen edes-
sä Kauppatorilla sei-
soi tuhansia tummia 
hahmoja. Kymmenien 
metrien pituisia jono-
ja. Jonossa neljä ihmis-

tä rivissä, jonojen välissä muutama metri 
tyhjää tilaa.

Sotilaita ja siviilejä.
Miehiä ja naisia.
Lapsiakin.
Kansalaissodassa oli tapahtunut ratkaiseva 

käänne. Valkoiset olivat vallanneet punaisen 
Tampereen. Kaartin viimeinen linnake oli an-
tautunut edellisenä päivänä, kun nuhjuinen 
lakana oli nostettu Raatihuoneen ikkunaan.

Oli pääsiäisen jälkeinen viikko, 6. huh-
tikuuta 1918.

Kirkoista, kauppahalleista ja kellareis-
ta purkautui pakolaisia. Punavaltaa pelän-
neet porvarit kiittivät pelastajiaan.

Suojeluskuntalaisten kiväärit ja kuula-
ruiskut vartioivat torin hiljaisuutta. Riveis-
sä ei saanut puhua, ei poistua tarpeille.

Vankeja väsytti ja pelotti.
Nyt, lähes 90 vuotta myöhemmin, Toivo 

Lehtinen, 87, Heikki Keso, 54 ja Mari Sal-
minen, 22, seisovat samoilla jalansijoilla. 
He eivät tunne toisiaan, mutta muistot yh-
distävät heitä.

Kolmen suvun muistot keväästä 1918. 
Kolme erilaista näkökulmaa.

▶ Kirvesmies Maurits 
Lehtisen ja haudan-
kaivaja Juho Niemisen 
hirsirunkoinen parita-
lo kohosi Viinikkaan 
kesällä 1925. Kaupunki 
oli vuokrannut työläisil-

le tontteja; oman tuvan uskottiin karkotta-
van radikaaleja ajatuksia.

Toivo Lehtinen  oli kolmilapsisen per-
heen 5-vuotias kuopus.

”Kotona ei puhuttu koskaan vuodesta 
kahdeksantoista.”

Puhumattomuus ei tarkoittanut, että ei 
olisi tiedetty. Toivon äiti Lempi Maria oli 
ollut sotaa suojassa Johanneksen kirkos-
sa. Käsipuolessa 2-vuotias Martti, vatsassa 
uusi ihmisentaimi. Myös Maurits olisi sel-
vinnyt ehjin nahoin. Missä ja miten, sitä ei 
kerrottu.

Toivon velipuoli Paavo oli levittänyt työ-
miehille ammattiyhdistyssanomaa Aalto-
sen kenkätehtaalla.

Hän oli joutunut Kauppatorin rivistöön.
Johtajat, kiihottajat ja venäläiset oli ol-

lut lupa teloittaa kiinni saataessa. Paavo oli 
välttänyt luodin, mutta ei vankileiriä venä-
läisillä kasarmeilla.

”Olen varma, että velipuoli ei ollut ase kä-
dessä sodan aikana.”

Pojankoltiaiset kulkivat katsomassa Ka-
levankankaan joukkohautoja. Valkoisille 
uhreille oli pystytetty muistomerkki, hä-
vinneille surupaikkaa ei ollut suotu.

Kummun alla lepäsi tuhansia punaisia 
vainajia.

”Paljon oli teloitettuja, viety santamon-
tun reunalle ja ammuttu.”

 Koulussa Toivo veisasi muiden mu-
kana Ateenalaisten laulua. Kaunis 
on kuolla, kun joukkojesi eessä urho-

na kaadut, taistellen puolesta maas.
Opettaja esiintyi suojeluskuntapuvussa.
”Se oli niin kauhea se ryssäviha.”
Viinikan pojat hiipivät Hippoksen ravi-

radan takametsiin, joissa suojeluskunta-
laiset harjoittelivat pistimillä ja ampuivat 
tauluihin. Toivo Lehtisen ystäviä liittyi suo-
jeluskuntaan vanhempien toiveesta, mut-
ta ei se littaa, hippaleikkiä lopettanut. Ei-
kä toveruutta.

Työikäisillä oli vaikeampaa.
”Haarlan tehtaille ei työläisillä ollut  asiaa, 

vain suojeluskuntalaiset kelpasivat.”

 Lämmittäjä Eero Helenius kolkutti 
kirvesmies Lehtisen ovea syyskuise-
na iltana 1929. Sukulaismies oli läpi-

märkä. Hän oli uinut rantaan uppoavasta 
höyrylaiva Kurusta.

Näsijärveen oli kadonnut 136 ihmistä.
Kurun haaksirikko ja elokuvateatte-

ri Imatran palo 1927 uutisoitiin myös työ-
väenlehdissä, tuomiorovastin puhetta si-
teerattiin laajasti.

Suru yhdisti.
”Mutta kaupungin kahtiajako pysyi.”
 

V iinikan kirkkoa rakennettiin hätä-
aputöinä 1932. Kiisteltiin tuleeko 
torniin risti vai tähti. Tähti tuli.

13-vuotias Toivo Lehtinen lähti töihin 
seuraavana vuonna, autonrasvarin paikka 
oli auki Sorinkulmassa. Iltaisin hän alkoi 
kulkea työväentalolla, nuorten tansseissa 
ja tilaisuuksissa. Luettiin Marxia, Engelsiä 
ja Kautskyä.

”Olin neutraali, kuuntelin enemmän.”
Kommunistien toiminta oli kielletty. Äi-

din veli Kalle oli paennut aatteen perässä 
Venäjälle.

”Mitään siitä miehestä ei enää kuulu-
nut.”

 Isänmaallinen Kansanliike uhosi, työ-
läisten punaisia kravatteja revittiin juh-
lapäivinä pois. Helatorstaina 1936 Sdp:n 
puoluekokousta tervehdittiin punaisin ja 
sinivalkoisin lipuin Hämeenkadulla. Suo-
jeluskuntalaiset poistivat punaliput. Syntyi 
raju käsirysy.

”Se oli täysi provokaatio.”
Toivo Lehtinen kutsui mustapaitoja ii-

kolleiksi. Oli heitä Viinikassakin, Toivosen 
saunan pojat pahimpia pukareita. Viinik-
kalaiset laittoivat saunan boikottiin.

”Isä Toivonen pyysi Aamulehdessä poi-
kiensa käytöstä anteeksi.”

◼ Kalevankankaan hautausmaalla so-
dittiin verisen kiirastorstain taistelu 
1918. Toivo Lehtinen käy vanhempien ja 
sisarusten haudoilla.

◼ Toivo 
Lehti-
sen van-
hemmat 
Maurits 
ja Lem-
pi Maria 
Lehtinen 
ja sisa-
rukset 
Martti ja 
Anna.

”Se oli niin 
kauhea se 
ryssäviha.”

▶
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Cajanderin kolmas hallitus nimitettiin 
1937. Punamullan toivottiin eheyttävän 
kansaa, IKL oli työnnetty vallasta sivuun.

Lehtinen keskittyi ajamaan onnikkaa, 
linja-autoa, Viinikasta keskustaan. Onnik-
kakorttia hän ei omistanut, mutta se ei ol-
lut murheista suurin.

Uusi sota oli ovella.

 Erik, Toivon toinen velipuoli, palasi 
talvisodasta puuarkussa helmikuus-
sa 1940. Hänet haudattiin Kalevan-

kankaan multiin.
Kansalaissodan verisimmän taistelun ta-

pahtumapaikalla ammuttiin taas. Suojelus-
kuntalaiset seisoivat haudan toisella, suku 
toisella reunalla.

”Paavo ei tykännyt, kun kajauttivat kun-
nialaukauksia.” Erikiä ei haudattu sankari-
vainajien viereen, vaan sukuhautaan.

Se oli isoveli Paavon tahto.

Y lipäällikkö C.G.E Mannerheim ke-
hotti kevään 1940 päiväkäskyssään 
vaalimaan 1918 sodan kaikkien uh-

rien muistoa. Kalevankankaalle pystytettiin 
nyt punaisten vainajien muistomerkki. Ne-
kalaan rakennettiin talkoilla asevelikylää.

”Politiikka siinä pelasi, kuka pääsi aseve-
likylään asumaan.”

Lehtisen mieleen jäi toinen ylipäällikön 
päiväkäsky. Mannerheim vakuutti kesällä 
1941, että ei laita miekkaa tuppeen, ennen 
kuin Aunus on vapaa. Lupauksen hän oli 
antanut valkoisten kenraalina 1918.

”Minulle Mannerheim oli sama kuin Hit-
ler ja Napoleon.”

”Ihailin enemmän rauhanmiehiä.”
Toivo Lehtisen talvisota oli vierähtänyt 

asevelvollisena Savonlinnassa. Jatkosodas-
sa hän taisteli pioneerina Armeijakunnan 
alaisuudessa.Vyöryttiin Poventsaan, Ääni-
sen koillisrannalle asti.

Loppusodan ajaksi Lehtinen siirrettiin 
reserviin rakentamaan teitä.

”Minusta ei pidetty aseveliporukoissa. 
Olin koko ajan sotaa vastaan.”

Jatkosodan päätyttyä 1944 Toivo Lehti-
nen palasi Viinikkaan. Esikoispoika Ollia 
heijattiin jo kehdossa.

Lehtinen alkoi rasvata taas autoja, kasvatti 
perhettä ja liittyi Suomi–Neuvostoliitto-seu-
raan ja Kommunistiseen puolueeseen.

”Olen ollut mielipiteissä vasemmalla. Ja 
yhä vielä.”

▶ Sokerin ja kahvin 
säännöstely päättyi 
1954, puute hellitti otet-
taan. Teiskossa sahan-
hoitaja Teppo Keson 
ja kotiäiti Mirjami Ke-
son poika Heikki Ke-

so opetteli kävelemään.
Saha pyöri keskellä maaseutua Tampereen 

kupeessa. Eurooppa nieli lankkua ja lautaa, 
vanha manner oli suuri rakennustyömaa.

Sahamiesten saunailloissa kielenkannat 
löystyivät.

”Paljon oli huhuja, kuka oli kuulunut pu-
naisten puolelle vapaussodassa.”

Vaari Paavo Keso linkutti kepin kanssa, 
jalat olivat kuin eri paria.

Hän rakasti kortinpeluuta, iski kortti-
ringissä canastaa pojanpoikansa Heikki 
sylissään. Paavo oli myös urheilumiehiä. 

Lapsenlapset juoksivat, suunnistivat ja har-
joittelivat aseilla.

”Ei aseilla ammuttu, tähtäiltiin vain.”
Mummu Elli asui Tampereella. Maalais-

pojan silmin työläiskaupunki oli pelottava 
pitkine piippuineen ja tehtaanpilleineen. 
Oli neuvottu olemaan siivosti, että ei keh-
keytyisi nyrkkitappelua kaupunkilaissäl-
lien kanssa.

”Mutta pian me juostiin kuuropiiloa nii-
den kanssa Naistenlahden halkopinojen 
välissä.”

 Syksyllä 1961 Kesojen tilalla Kettulassa 
istuttiin hiljaa radion ääressä.

Neuvostoliitto esitti Suomelle yhtei-
siä sotaharjoituksia YYA-sopimukseen ve-
doten; noottikriisi oli puhjennut. Heikki 
kuunteli, miten isä parjasi Kekkosta ”rys-
sännuolijaksi”.

”Kodin henki oli se, että Neuvostoliitosta 
ei tule mitään hyvää.”

Euroopassa puhalsi kylmä tuuli, Berliini 
oli jaettu kahtia. Suomen kouluissa itänaa-
purista ei puhuttu pahaa. Historiantunnilla 
itsenäisyyden alku kuitattiin lyhyesti.

”Vuosi 1918 oli arka aihe. Vapaussota oli 
kielletty sana.”

 Kulkkilan sahalla kävi kesäisin Teis-
kon huvila-asukkaita sahatavarakau-
poilla. Heikki tuijotti erästä mustaa 

mersua. Sitten sanottiin käsipäivää auton 
omistajan kanssa.

Hän oli kirjailija Väinö Linna.
Linna oli julkaissut 1954 Tuntemattoman 

sotilaan, hiljattain romaanisarjan Täällä 
Pohjantähden alla. Trilogiassa vuoden 1918 
tapahtumia oli valotettu ensi kertaa torppa-
rien, punaisten näkökulmasta.

”Meillä Linnan kirjat olivat pannassa. 
Luin ne vasta, kun olin lähtenyt kotoa.”

Tampere kasvoi kohisten. Maaseutu tyh-
jeni, kaupunki tarvitsi maata. Lähiöitä ra-
kennettiin, Aitolahti ja Teisko liitettiin kau-
punkiin.

Kaupunginjohtaja, sosiaalidemokraatti 
Erkki Lindfors oli luonut lujan aseveliak-
selin, joka yhdessä kokoomuksen kanssa 
hallitsi kaupunkia. Kommunistit oli jätet-
ty paitsioon.

Sielujen taistoa käytiin yhä urheiluseu-
roissa. Värillä oli väliä.

”Oli itsestään selvää, että menin Pyrin-
töön, enkä Teiskon Terään, työväenseu-
raan.”

 Paavo-vaari kuoli syksyllä 1966.
Pian 13-vuotias Heikki ymmärsi, et-

tä kaikki ei ollut niin, miltä vaikutti.
”Meille lapsille oli kerrottu, että vaarin 

jalka oli vioittunut vahingonlaukauksesta 
metsästyskivääriä puhdistettaessa.”

Se oli ollut valkoinen valhe.

 H eikki sai tietää isältä, että vaari oli 
ollut innokas suojeluskuntalainen 
sotatalvena 1918. Paavo Keso oli 

opastanut Aitolahdessa Teknillisen opis-
ton oppilaita, jotka olivat paenneet Tam-
pereelta tammikuun lopussa. Joukko oli 
jäänyt kiinni Kangasalan Suinulassa.

Paikalle kiirehtinyt kaarti oli aloittanut 
verilöylyn, 17 antautunutta nuorta oli saa-
nut surmansa.

”Vaarin oli onnistunut päästä ikkunasta 
ulos ja paeta suksilla metsään.”

Suinulasta selviydyttyään Paavo Keso oli 
liittynyt Vilppulan komppaniaan. Huoli 
vanhemmista oli ollut niin suuri, että hän 
oli käynyt salaa kotona ja hiipinyt takaisin 
Kangasalle Tavelan kartanoon.

Oma vartiomies oli ampunut jalkaan.
Tanskalainen vapaaehtoislääkäri oli pelas-

◼ Mannerheimin patsas pystytettiin 
Leinolan lähiön metsiin marsalkan syn-
tymäpäivänä 1956. Heikki Keso kulkee 
usein koiran kanssa patsaan luo.

◼ Heikki Keson vaari Paavo ja mummi 
Alli Keso lapsineen. Ritva (eturivi vas.), 
Paavo, Alli, Teppo, Risto, Asko, Sirpa, 
Varpu, Kauko, Ahto.

”Meillä 
Linnan 
kirjat olivat 
pannassa.”

▶
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tanut jalan amputoinnilta, mutta ly hyeksi se 
jäi. Vaari oli seurannut Tampereen valtausta 
sairausvuoteelta, siirtänyt kuminauhaa kar-
talla sen mukaan, missä rintama eteni. ”Var-
masti hän olisi halunnut olla vapauttamassa 
punaista kaupunkia.”

”Vaarille itsenäinen Suomi ja urheilu oli-
vat kaikki kaikessa.”

 Heikki ja Mirjami Keso ristivät tyttä-
rensä Miiaksi 1974. Perhe muutti 
Teiskosta Tampereelle. Työtä jär-

jestyi aviomiehelle Pyynikin kaljatehtaalta 
ja vaimolle osuuspankista, asunto Kalevan 
kerrostaloista.

Tampereen kaduilla kulkivat johdinau-
tot, sarvijaakot, kuten niitä maalla kutsut-
tiin. Unkarilaiset olivat valaneet Näsinneu-
lan, Hervantaa rakennettiin.

Keso oli käynyt armeijan sissijoukoissa 
Vekarajärvellä, nyt hän osallistui ahkerasti 
reserviläisten harjoituksiin. Viikonloppuja 
vierähti rinkka selässä metsässä; suunnis-
tettiin, ammuttiin, annettiin esiapua, teh-
tiin paikan määrityksiä.

”Meitä pidettiin sotahulluina.”
Kesällä 1975 Helsingissä valmistaudut-

tiin Etykiin. Heikki Keso oli saanut kun-
niatehtävän Mannerheimin syntymäpäivä-
nä. Hän oli lippu-upseeri, kun marsalkan 
patsaalle laskettiin seppele juhlallisin me-
noin.

Patsaasta oli kiistelty Tampereella vuosi-
kymmeniä. Vasemmisto ei ollut halunnut 
valkoista kenraalia kuvaavaa patsasta kes-
kustaan. Mannerheim oli päätynyt Leinolan 
lähiömetsään, lähelle aluetta, josta valkois-
ten tykit olivat ampuneet Tamperetta 1918.

”Jos sen lyhyesti sanoo, ilman Marskia ei 
olisi Suomea.”

Kesojen toinen lapsi Iiro syntyi 1979. Isän 
reserviharrastus hiipui, kun hän alkoi kus-
kata poikaa Ilveksen jalkapallo- ja jääkiek-
koharjoituksiin.

Menneistä hän ei puhunut pojalleen.
”Iiro on ollut vuoden Kosovossa. Hän ta-

juaa nyt, mistä vuodessa 1918 oli kyse.”

▶ Hurmaava hupsu.
Linnea Salminen oli 

81-vuotias, kun hänen 
pojanpoikansa tytär 
Mari Salminen  syntyi 
Tampereella 1985. Mari 
katseli ihmeissään iso-

mummia, joka unohti kaupassa mitä oli ol-
lut ostamassa.

”Ei muistanut minun nimeänikään.”
Mari ihaili silti Linneaa. Isomummi oli 

syntynyt 1904, lukenut yliopistossa tähti-
tiedettä ja kouluttautunut matematiikan 
lehtoriksi. Hänestä oli säilynyt rippikuva 
vuodelta 1919: pitkät palmikot, valkoinen 
juhla-mekko.

Linnea kuoli 1991, samana vuonna, jol-
loin Neuvostoliitto pyyhittiin kartoista.

Tamperelaiset ostivat asuntoja naapuri-
kunnista. Marin perhe oli muuttanut Pirk-
kalan puolelle, kun hän aloitti koulun. 
Finlaysonin ja Tampellan piiput olivat kyl-
menneet, Tampere houkutti matkapuhe-
linyhtiö Nokian insinöörejä.

Mari Salminen sai ensimmäisen känny-
kän 12-vuotiaana. Pian kavereiden kanssa 
mesetettiin ja chattailtiin netissä.

Historianopettaja kertoi kevään 1918 ta-
pahtumista, puhui veljessodasta, kansa-
laissodasta, kapinasta ja vapaussodasta.

”Teini-iässä se ei voinut vähempää kiin-
nostaa.”

 Mari Salmisen esikoinen sai 2006 
kasteessa nimen Mikke.

Nuori äiti, vaatekaupan myyjä, 
vietti syksyä poikansa kanssa. Hän huoma-
si sattumalta ilmoituksen lehdestä. Siinä et-
sittiin avustajia Vihan päivät -näytelmään.

Salminen kiinnostui, hän oli harrastanut 
teatteria. Hän laittoi Miken rattaisiin ja läh-
ti Tuomiokirkkoon, entiseen Johanneksen 
kirkkoon.

”Vasta silloin tajusin, että oli ollut jotain 
punaisia ja valkoisia.”

 Maatalouslakot, suurlakko, itsenäis-
tyminen, sodan alku, Suinulan ve-
rilöyly, Tampereen valtaus. Vihan 

päivien harjoituksissa tapahtumat vyöryi-
vät kesästä 1917 kevääseen 1918. Lopulta 
sota eteni Tampereen kaduille.

Taisteluita, tuomioita, terroria.
Kaupungin kätköissä oli ollut myös 14-

vuotias Linnea Salminen.
Mari Salminen sai selville äidiltä, että 

Linnean perhe oli paennut Tammelasta 
keskustaan Näsilinnankadulle huhtikuun 
alussa 1918. Tammelan puutalot olivat 

palaneet pommituksissa savupiippurau-
nioiksi.

Raatihuoneesta oli vielä taisteltu, kun 
Linnea oli lähetetty kahdesti kauppahalliin 
ostamaan ruokaa. Mädäntyviä hevosenraa-
toja oli maannut kaduilla, kuollut sotilas 
rappujen edessä.

”Niitä reissuja hän ei varmasti koskaan 
unohtanut.”

Perheen isä Emil oli ollut Aaltosen ken-
kätehtaan nahkavaraston päällikkö. Hän ei 
ollut halunnut mennä punaisten eikä val-
koisten puolelle. Emil oli kysynyt punaisel-
ta tutulta, milloin oli turvallista viedä perhe 
turvaan Tammelasta.

Pakomatkalla Emil oli pukeutunut nai-
seksi.

”Se on ollut pitkään hirveä häpeä, josta 
ei ole puhuttu.”

”Mutta kuka ei suojelisi rakkaimpiaan 
kaikin mahdollisin keinoin?”

V ihan päivien ensi-ilta koitti pääsiäi-
senä 2007.

Mari Salminen esiintyi useissa 
rooleissa. Maatalouslakkolaisena, pako-
laisena, naiskaartin sotilaana. Käsivarres-
sa roikkui yhdeksän kilon punnus, puoli-
vuotias Mikke korvatulpat korvissa. 

Naiskaartin sotilaana hänelle iskettiin 
ase käteen, ensimmäistä kertaa elämässä.

Kiväärillä oli tarvittaessa tapettava.
”En pystynyt samaistumaan sotimiseen, 

se oli hirveän hankalaa.”
Valkoisten kenraali Mannerheim oli an-

tanut määräyksen, jonka mukaan ketään 
ei saanut teloittaa tutkimatta. Silti punai-
set naiskaartilaiset joutuivat ankarimman 
vihan kohteeksi Tampereella.

”Minulla on aika ristiriitainen suhde 
Mannerheimiin.”

◼ Tuomiokirkkoon, entiseen Johan-
neksen kirkkoon, ahtautui pari tuhat-
ta ihmistä kansalaissodan aikana. Mari 
Salminen ja Mikke osallistuivat Vihan 
päivät -näytelmään kirkossa viime ke-
väänä.

◼ Mari 
Salmisen 
isomum-
mi Lin-
nea Sal-
minen. ”Minulla 

on aika 
ristiriitainen 
suhde 
Mannerheimiin.”
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Huhtikuun alussa 1918, kaupungin val-
tauksen alla, Johanneksen kirkkoon oli ah-
tautunut pari tuhatta ihmistä. Sakastissa 
oli syntynyt lapsi, ristitty Rauhaksi.

Mutta kirkossa oli myös kuollut lapsi.
”Kyyneleet nousivat silmiin, kun ajattelin 

sitä oma poika sylissä.”
Vihan päivät päättyi kuoleman jälkeiseen 

kulkueeseen. Mari Salminen ja Mikke kä-
velivät valkoisissa kaavuissa ohi ylösnou-
semusta kuvaavan alttarifreskon. Näy-
telmässä pahat teot annettiin anteeksi, 
molemmin puolin.

”Oli helpottava tunne nousta taivaa-
seen.”

Viimeisen näytöksen ylösnousemuskoh-
tauksessa Mikke heilutteli käsiä ja jokelteli.

Yleisöä hymyilytti.
Miten peloton pienokainen. SK

suomenkuvalehti.fi 

netti

▶ Lue lisää 
kansalais sodasta 
ja Tampereen 
valtauksesta.

◼ Punavankeja koo-
taan Tampereen kaup-
patorilla. Valkoisten 
hyökkäys Tampereel-
le vetäytyneitä punais-
ten päävoimia vastaan 
oli alkanut 3. huhtikuu-
ta 1918. Suurin Pohjois-
maissa käyty taistelu oli 
ohi kolmessa päiväs-
sä. Tampereella kaatui 
1 800 punaista ja van-
giksi joutui 11 000.
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