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Johdanto 

 

”Kateus vihan kylvää, 

Yhteistyö suojan suo! 

Kosto kostoa vain huutaa, 

Veljen käsi onnen luo!” 

 

Näihin säkeisiin päätti konttoristi Heino Saukkonen kertomuksensa Kempeleen tapahtumista 

vapaussodan aikana ja välittömästi sitä ennen, jonka hän kirjoitti vuoden 1918 lopulla.1 Hänen 

mielestänsä kyseiset säkeet sopisivat hautakirjoitukseen, joka tuli vetää menneisyyden yli. Säkeiden 

kirjoittamisesta on kulunut yli sata vuotta. Se on pitkä aika ihmiselon katsannossa. Onko se riittävän 

pitkä sammuttamaan kaunan ja katkeruuden, joka oli vahvasti läsnä Saukkosen kuvaamien 

tapahtumien aikana ja joka on jatkunut sukupolvien yli taisteluna historiasta? 

 

Kempeleen tapahtumat vuosina 1917–1918 kytkeytyivät muun Suomen, emämaa Venäjän ja ─ 

suursodan oloissa ─ koko maailman tapahtumiin. Kaksi vallankumousta vei Venäjän sekasorron tilaan. 

Suomessa ratkaistavaksi tulivat maan tulevaisuuden kannalta ratkaisevat kysymykset kuten, kuka 

tsaarin kukistumisen jälkeen harjoitti ylintä poliittista valtaa ja miten järjestysvalta organisoitaisiin. 

Samalla elintarvikepula ja työttömyys pahenivat. 

 

Poliittisten olojen vapauduttua yhteiskunnalliset ristiriidat nousivat esiin. Sosialidemokraatit ja 

porvarilliset puolueet aloittivat poliittisen taistelun. Kärjistyvä poliittinen tilanne näkyi paikallisesti 

järjestyneen työväen radikalisoitumisena ja joukkovoiman käyttönä yhteiskunnallisten uudistusten 

toteuttamiseksi ja toisella puolen porvarien ja talonpoikien järjestäytymisenä suojelemaan henkeään 

ja omaisuuttaan sekä kotimaisia ”edesvastuuttomia aineksia” että yhä kurittomampia maahan 

sijoitettuja kymmeniä tuhansia venäläisiä sotilaita vastaan. Kehityskulku johti yksityisten aseellisten 

järjestysjoukkojen perustamiseen ja tammikuun lopulla 1918 veriseen sisällissotaan. 

 

Tämä tutkimus käsittelee näitä kysymyksiä paikallisella tasolla. Millä keinoilla Kempeleen työväenliike 

tarttui keväällä 1917 yllättäen avautuneeseen mahdollisuuteen parantaa paikallisen työväen asemaa? 

Mihin vastatoimenpiteisiin maanomistajat ryhtyivät? Milloin ja miksi Kempeleeseen perustettiin 

suojeluskunta ja työväenkaarti? Miten ja missä tilanteessa jakautuminen valkoisiin ja punaisiin 

tapahtui paikkakunnalla? Miten paikkakunnan punaisia kohdeltiin ja keitä olivat sodan kempeleläiset 

uhrit? 

 

Mauno Hiltunen käsitteli vuosien 1917 ja 1918 tapahtumia yli neljännesvuosisata sitten julkaistussa 

Kempeleen historiassaan. Hänen kuusisivuinen esityksensä tapahtumista, niiden syistä ja seurauksista 

on ollut ainoa lähdekriittinen tutkimus aiheesta. Kunnan historiaa laaja-alaisesti kuvaavassa teoksessa 

ei minkään yksittäisen tapahtumasarjan perinpohjainen tutkiminen ollut mahdollista.  

                                                 
1 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. 
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Tässä tutkimuksessa käytetyt lähteet jakaantuvat viranomaisten ja järjestöjen alkuperäisasiakirjoihin, 

muistitietoihin ja sanomalehtiin. Järjestöjen arkistoista Kempeleen työväenyhdistyksen arkisto on 

kadonnut vuotta 1925 vanhemmilta osiltaan.2 Kempeleen nuorisoseuran arkisto puolestaan tuhoutui 

nuorisoseurantalon tulipalossa vuonna 1984. Sen sijaan kesällä 1917 perustetun Kempeleen 

maataloustuottajain yhdistyksen yleisen kokouksen pöytäkirjat ovat tallella.  

 

Kempeleen suojeluskunnan arkistossa on säilynyt suojeluskunnan 10- ja 20-vuotiskertomukset, joissa 

selostetaan muistitietoon nojautuen suojeluskunnan perustamiseen ja toiminnan alkuvaiheisiin 

liittyviä seikkoja ja henkilöitä sekä vuoden 1918 sodan paikallisesti merkittäviä tapahtumia. 

Perustamisesta ja alkuvaiheista ei kertoman mukaan kirjoitettu mitään muistiin. Sota-aikana 

laadittujen asiakirjojen osalta on pitkälti tukeuduttava Oulun suojeluskuntapiiriin lähetettyihin 

asiakirjoihin. 

 

Kempeleen kuntakokouksen ja kunnallislautakunnan pöytäkirjat kertovat kunnallishallinnon 

käsittelyyn tuoduista asioista ja tehdyistä päätöksistä. Toisinaan niissä viitataan myös asiassa tehtyyn 

valmistelutyöhön, kokouksessa käytyyn keskusteluun ja eriäviin mielipiteisiin tai päätöksen 

yksimielisyyteen. Kesän 1917 maatalouslakon kulun ja vaikuttimien selvittäminen perustuu pitkälti 

lääninhallitukselta saapuneiden kirjeiden joukossa säilyneisiin maanviljelijä H.J. Aran anomus-

asiakirjoihin. Kempeleen elintarvelautakunnan asiakirjat eivät ole säilyneet, mutta sen kirjeitä ja 

pöytäkirjaotteita löytyy Limingan nimismiespiirin arkistosta. Kempeleen kutsuntalautakunnan 

asiakirjat ovat puolestaan päätyneet sihteerinsä I.L. Lundmanin muistiinpanojen keralla Kansallis-

arkistoon (silloiseen Sota-arkistoon). 

 

Valtiorikosoikeuksien ja valtiorikosylioikeuden arkistosta ja Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön 

arkistosta löytyy useiden kempeleläisen punakapinalliseksi epäiltyjen kuulustelupöytäkirjoja ja muita 

tutkinta-asiakirjoja. Huolimatta siitä, että kuulusteltavat yleensä pyrkivät vähättelemään osuuttaan 

tapahtumiin, tutkinta-asiakirjat tarjoavat monia sellaisia tietoja Kempeleen tapahtumista ja 

yksittäisten kempeleläisten toimista tammi-helmikuun vaihteessa 1918, joita ei löydy muista lähteistä. 

Nämä asiakirjatiedot myös tarkentavat kuvaa Kempeleen suojeluskunnan ja järjestyskaartin 

toiminnasta tuona ajankohtana, samoin kuin viime mainitun perustamisesta ja lyhytaikaisesta 

toiminnasta syksyllä 1917. 

 

Valtiorikosoikeuksien tutkinta-asiakirjoihin sisältyy myös muutamia Kempeleen suojeluskunnan 

helmikuussa 1918 suorittamien kuulustelujen pöytäkirjoja. Limingan nimismiespiirin arkistossa on 

lisäksi säilynyt muistiinpanoja tiettävästi ensimmäisistä Kempeleessä järjestetyistä punakapinallisina 

pidätettyjen kuulusteluista 5.2.1918.  

 

                                                 
2 Tietoja työväenyhdistyksen jäsenistä hävitettiin helmikuun alkupäivinä 1918, mutta muu arkisto takavarikoitiin, kun 

työväenyhdistyksen omaisuus julistettiin myöhemmin samana vuonna myynti- ja hukkaamiskiellon alaiseksi. Luultavaa on, 

että kyseinen aineisto palautettiin yhdistykselle myynti- ja hukkaamiskiellon päätyttyä 1.6.1919 ja että aineisto katosi vasta 

muutama vuosi myöhemmin. 
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Valtiorikosoikeuksien ja valtiorikosylioikeuden arkistossa on luonnollisesti tietoa myös kempeleläisten 

saamista tuomioista ja vankeusajasta. Oulussa säilytetyistä punavangeista löytyy luetteloita mm. 

Oulun sotavankileirin arkistosta ja Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön arkistosta.  

 

Arvokkain aikalaiskuvaus tutkimuksen kohteena olevista tapahtumista on Vapaussodan historian 

komitealle joulukuussa 1918 toimitettu ”papiston kertomus”, jonka Heino Saukkonen kirjoitti 

Kempeleen kirkkoherran virkaan toukokuussa 1918 astuneen Toivo Kajavan puolesta. Vaikka kertomus 

on kirjoitettu voittajan näkökulmasta, se pyrkii puolueettomuuteen ja ymmärtämään työväenliikkeen 

tavoitteita. Saukkosen sovitteleva tarkoitusperä näkyy erityisesti siinä, miten hän kuvauksessaan 

paikallisen työväenliikkeen vaiheista laittaa liikkeen radikalisoitumisen ulkopuolisten kiihottajien 

kontolle. Kertomuksen yksityiskohdat puolestaan osoittavat, että Saukkonen käytti tietolähteinään 

sekä suojeluskunnan että työväenyhdistyksen jäseniä. 

 

Yksi näistä tietolähteistä saattoi olla Heino Saukkosen velipuoli, työväenyhdistyksen esimies Aappo 

Saukkonen. Hän kirjoitti vuosikymmeniä myöhemmin oman kertomuksensa Kempeleen 

työväenyhdistyksen alkuajoista mukaan lukien vuodet 1917 ja 1918. Ylimalkaisuudestaan ja 

epäjohdonmukaisuudestaan huolimatta kertomus on arvokas lähde ainoana noita vuosia sivuavana, 

työväen näkökulmasta kirjoitettuna silminnäkijäkuvauksena. 

 

Papiston kertomusta vastaavaa paikallisen nimismiehen kertomusta ei ilmeisesti koskaan kirjoitettu. 

Sen sijaan Oulun lääninhallituksen lääninkanslian arkiston anomusasiakirjoissa on säilynyt virkaa 

tekevän nimismiehen selvitys Kempeleen työväenyhdistyksen suhtautumisesta ”maassa vasta 

kukistettuun kapinaan”. Selvitys liittyy Aappo Saukkosen vuoden 1918 lopulla tekemään anomukseen 

työväentalon myynti- ja hukkaamiskiellon peruuttamisesta ja mukana on myös Saukkosen ja 

Kempeleen suojeluskunnan selostukset työväenyhdistyksen ja sen jäsenten osuudesta tapahtumiin.3 

 

Muita monia yksityiskohdiltaan antoisia ja lähdevertailunkin vuoksi tärkeitä muistitietoja on säilynyt 

kuntakokouksen esimies I.L. Lundmanin ”Hajanaisissa muistoissa kapinavuoden alkupuolelta 1918”, 

Aarne Töllin vuonna 1990 tekemässä Kalervo Tuohinon haastattelussa sekä vuosina 1936–1937 

kerätyissä Vapaus- ja heimosotamuistelmissa. Viime mainituista selvästi merkittävin tämän 

tutkimuksen näkökulmasta on Pekurin talon pojan Sakari Tauriaisen kirjoitus. 

 

Oulussa ilmestyneet sanomalehdet ovat aarreaitta monen pohjoissuomalaisen kunnan tapahtumien 

selvittämiselle. Lähteinä erityisen niistä tekee se, että ne edustavat jokainen eri näkökulmaa 

tapahtumiin ja myös kukin lehti samalla erilaisia näkökulmia, koska lehdissä ei silloinkaan julkaistu 

pelkästään vakinaisten toimittajien kirjoituksia vaan myös maaseudun kirjeenvaihtajien ja yleisön 

kirjoituksia ja ilmoituksia. Kempeleläisille läheisimpiä lehtiä olivat maalaisliittolainen Liitto, jota 

kempeleläiset isännät olivat perustamassa, sekä Kansan Tahto, josta Kempeleen työväenyhdistys 

omisti osakkeita. Kansan Tahdosta välittyy erityisesti kesäkuun lopulta lokakuun loppuun 1917 

toistuvasti kempeleläisten työläisten näkemyksiä Kempeleen asioista. 

                                                 
3 Kirjoittaja löysi tämän asiakirjavihkon vasta syksyllä 2019 Limingan nimismiehen vuoden 1923 kirjetoisteissa olleen 

viitetiedon perusteella eikä sen olemassaolo ollut kirjoittajan tiedossa tutkimuksen aiempia versioita julkaistaessa. 
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Kempele vuonna 1917 

 

Vuonna 1917 Kempele oli yhä pieni 1500 asukkaan maalaiskunta. Rautatie oli 30 vuoden ajan 

yhdistänyt paikkakunnan Pohjanmaahan ja Etelä-Suomeen ja tiivistänyt entisestään suhdetta 

läheiseen yli 20 000 asukkaan läänin pääkaupunkiin Ouluun. Samalla rautatie oli muodostanut selkeän 

jakolinjan Kempeleen kahden kyläryhmän välillä, joista toista kutsuttiin Ylipääksi ja toista Alapääksi. 

 

Oulussa harjoitettiin mm. laaja-alaista puu- ja nahkateollisuutta, joten siellä asui paljon työväkeä. 

Kaupungissa oli myös ideologisesti vahva työväenyhdistys. Vaikka kaupunkiin oli sodan aikana 

sijoitettu noin tuhannen sotilaan laajuinen venäläinen varuskunta, siellä harjoitettiin Venäjän vallan 

vastaista poliittista aktivismia jääkäri- ja itsenäisyysliikkeen muodossa. Kaupungin kolme porvarillista 

lehteä Kaiku, Kaleva ja Liitto kävivät sananvaihtoa keskenään ja sosialidemokraattien 

äänenkannattajan Kansan Tahdon kanssa. Niin kuin nykyäänkin kempeleläiset kävivät kaupungissa 

töissä, liikeasioilla, ostoksilla ja vapaa-aikaa viettämässä. 

 

Kempeleessä oli noin 40 maata omistavaa taloa. Talojen mailla eläviä torppareita ja muita tilattomia 

oli suhteessa maanomistajiin huomattavan suuri määrä. Kaikista viljelmistä vuokraviljelmiä oli pari 

sataa, mutta kunnan peltoalasta ne kattoivat vain noin 15 %.4 Tilattomat elivät tavallisesti yhden 

huoneen mökeissä, viljelivät pientä maa-alaa ja pitivät yhtä tai muutamaa lehmää. He olivat talollisten 

kausiluonteisesti tarvitsemaa maatyövoimaa. Kunnan köyhälistö koostui niistä, joilla ei ollut omaa 

                                                 
4 Hiltunen, s. 96; vrt. Kansan Tahto 23.7.1908. 

 
Juho Korpelan perhettä ja niittyväkeä v. 1914. Juhani Korpelan kotikokoelma. 
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lehmää, maatilkkua, kaikilla ei edes asuntoa. Kunnallinen köyhäinhoito jakoi joka vuosi apua 

kymmenille kempeleläisille. 

 

Ne kempeleläiset, jotka omistivat maata ja karjaa, saivat rahatuloja ennen muuta voin ja maidon 

myynnistä. Kempeleessä oli viiden vuoden ajan toiminut yhdessä oulunsalolaisten kanssa perustettu 

osuusmeijeri, johon sen osakkaat kuljettivat ylijäämämaitonsa. Meijerirakennus sijaitsi lähes 

vastatusten rautatieasemaa radan toiselle puolelle ja aseman kautta voijunia kulki sekä pohjoiseen 

että etelään.5 

 

Paikkakunnalla toimi myös kaksi osuuskauppaa sekä säästöpankki. Kempeleen ainoa varsinainen 

teollisuuslaitos oli tiilitehdas. Se oli käynnissä kesäaikaan, jolloin se saattoi työllistää useamman 

kymmenen henkeä, miehiä ja naisia. Paikkakunnalla oli paljon suutareita, jotka toimivat oululaisten 

kenkä- ja nahkaliikkeiden alihankkijoina. Suurinta suutarinverstasta piti vuonna 1917 Nestor Nykänen, 

jonka palveluksessa työskenteli ehkä jopa kymmenkunta suutaria ja ompelijaa. Useimmat suutareista 

työskentelivät kuitenkin itsenäisesti omassa mökissään. Jotkut kävivät töissä Oulussa. Merkittävin 

käsityöläisyyden edustaja suutarinverstaiden ohella oli Pekka Väyrysen räätäliliike. 

 

Maatalous oli silti edelleen Kempeleen merkittävin työllistäjä varsinkin kylvö-, heinänteko- ja 

elonkorjuuaikoina. Varsinkin heinäntekoaikaan paikkakunnalle saapui työn etsijöitä pitkänkin matkan 

takaa. Sodan jatkuessa jo kolmatta vuottaan myös yhä useampi kempeleläinen joutui etsimään työtä 

kauempaa kuten rautateiltä, savotoista, Ruotsin malmivuorilta, Ruijan rannikoilta, jopa Amerikasta 

saakka. Esimerkiksi oululainen Weljekset Åströmin nahkaliike, joka sota-aikana oli hyötynyt Venäjän 

armeijan tilauksista, joutui vallankumouksen jälkeen supistamaan tuotantoaan. 

 

Rautatieyhteyden ja tietoliikenneyhteyksien kehittymisen takia kempeleläisen maailma oli 

merkittävästi pienentynyt edellisten vuosikymmenten kuluessa. Kempeleen rautatieasemalla sijaitsi 

paikallinen lennätin- ja puhelinkeskus, jonka hoitaminen kuului asemavirkailijoiden tehtäviin. 

Muutamat kempeleläiset, erityisesti ne, jotka päivittäin hoitivat asioita kaupunkiin päin, olivat 

hankkineet oman puhelinlaitteen. Automobiileja ei kempeleläisillä vielä ollut. Ellei juna-aikataulu 

sopinut, kaupunkiin kuljettiin hevoskyydillä, polkupyörällä tai apostolin kyydillä, talvella myös 

potkukelkalla tai suksilla. Myöskään sähköjohtolinjoja ei ollut vielä vedetty pirtteihin. 

 

Limingan nimismies käytti Kempeleessä paikallista poliisivaltaa. Kuopiolainen nuori lakitieteen 

ylioppilas Sakari Lehtonen oli nimitetty virkaan kesällä 1913. Nimismies oli lainvartijana käytännössä 

läänin ylimmän käskynhaltijan, kuvernöörin paikallinen edustaja. Apunaan nimismiehellä oli 

maalaispoliiseja, jollaisena Kempeleessä toimi Koskelan tilan isäntä Heikki Holma. 

 

Niin kuin maan kaikissa maalaiskunnissa, myös Kempeleessä kunnallista valtaa pitivät maanomistajat. 

Voimassa olleen vuoden 1898 kunnallisasetuksen mukaan kuntakokouksen osallistumisoikeus oli 

evätty mm. palkollisilta ja kaikilta niiltä, jotka eivät olleet velvollisia maksamaan kunnallisveroa tai 

olivat jättäneet useammalta vuodelta veron maksamatta. Kuntakokouksen äänestyksissä ja vaaleissa 
                                                 

5 Hiltunen, s. 111–112. 
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äänivalta oli sidottu veroäyreihin, toisin sanoen verotettavaan varallisuuteen.6 Kempeleessä eniten 

veroäyrejä ja ääniä oli vuoden 1917 alussa seuraavilla talollisilla: Pekka Mankila 140 ääntä, F.P. Matturi 

117, Jaakko Vuopponen 90 ja Jaakko Anttila-Korpela 85 ääntä. Talollisten äänimäärä oli yleensä 

moninkertainen torppareihin, mäkitupalaisiin ja itsellisiin verrattuna. Esimerkiksi työmies Aappo 

Saukkosella oli kuusi ääntä.7 

 

Poliittisesti kempeleläiset olivat jakautuneet karkeasti ottaen kahteen leiriin. Talolliset kannattivat 

enimmäkseen maalaisliittoa ja työväki sosialidemokraatteja. Merkittävä vähemmistö Kempeleen 

talollisista kannatti tosin maalaisliiton sijasta vanhasuomalaista tai nuorsuomalaista puoluetta. 

Nuorsuomalaisista ehkä vaikutusvaltaisin oli Rantsilasta vuonna 1911 Ollilan tilan isännäksi muuttanut 

Pekka Mankila.8 

 

Kempeleen isäntäväkeä oli ollut mukana perustamassa maalaisliiton edeltäjää Suomen 

Maalaisväestön Liittoa vuonna 1906 ja sen äänenkannattajaa Liitto-lehteä. Yksi heistä oli Kempeleessä 

pitkään vaikuttanut agronomi ja 1910–1916 kansanedustajana toiminut Filip Saalasti, joka valittiin 

keväällä 1917 maalaisliiton puheenjohtajaksi. Maalaisliittolaisten lähtökohta oli, että maalaisväestön 

edut olivat viime kädessä yhteneväiset ja että todelliset poliittiset vastustajat löytyivät kaupunkien 

porvareista ja aatelissäädystä. Maalaisliitto katsoi ajavansa maatyöväen asiaa ja väitti 

sosialidemokraattien ajavan vain kaupunkien teollisuustyöväen asiaa. Puolue oli alusta asti tukenut 

vuokraviljelmien lunastamista itsenäisiksi pientiloiksi.  

 

Enemmistö kempeleläisistä oli äänestänyt, yhtä lukuun ottamatta kaikissa eduskuntavaaleissa Suomen 

sosialidemokraattista puoluetta.9 Kempeleen työväenyhdistys oli perustettu jo vuonna 1900. Sillä oli 

oma talo kyläkeskuksessa Oulun tien varressa ja varsin tiiviit välit Oulun työväenyhdistyksen kanssa. 

Yhdistyksen esimiehenä oli vuodesta 1910 toiminut talollisen poika, työmies Aappo Saukkonen. 

Oululainen Kansan Tahto -lehti oli Kempeleen työväelle paitsi tärkeä uutislähde myös äänitorvi, jonka 

kautta otettiin vastaan ja levitettiin oppia työn ja pääoman välisestä sovittamattomasta ristiriidasta. 

Työväenyhdistyksen sisällä toimi torppariosasto. Lisäksi ainakin tehdas- ja sekatyöväellä oli 

Kempeleessä ammattiosasto. 

 

Nuorisoseura oli Kempeleen työväenyhdistyksen paikallinen kilpailija järjestötoiminnan saralla. 

Nuorisoseurallakin oli oma talo, jossa se järjesti samansisältöisiä iltamia kuin työväenyhdistys. Kilpailu 

ei silti ollut luonteeltaan poliittista, sillä nuorisoseura oli perimmiltään sivistys- ja kasvatusjärjestö. 

Alkuaikoina näillä kahdella järjestöllä oli Kempeleessä ollut yhteisiä pyrintöjä, mutta vähitellen vuoden 

1905 suurlakon jälkeen sekä järjestöjen toiminta että jäsenkunta eriytyivät. Aappo Saukkonen oli 

toiminut vuosikausia nuorisoseuran toimihenkilönä ja liittyessään loppuvuodesta 1907 

työväenyhdistykseen hän erosi nuorisoseuran esimiehen tehtävästä.  

 

                                                 
6 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus maalaiskuntain kunnallishallinnosta 15.6.1898. 
7 Kuntakokouksen 19.2.1917 pöytäkirja; vrt. Liitto 13.1.1917. 
8 Kaleva 28.5.1913. 
9 Suomen Virallinen Tilasto XXIX. 
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Syksyllä 1916 Kempeleen työväenyhdistyksessä alustettiin aiheesta ”Sopiiko työläisnuorison käydä 

porvarillisen nuorisoseuran iltamissa”. Enemmistö kokouksessa tuomitsi sellaisen käytöksen.10 

 

                                                 
10 Oulun Sanomat 13.9.1916. 
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Kesän 1917 lakot 

 

Venäjän helmikuun vallankumous 11.–16.3.1917 lopetti ns. toisen sortokauden Suomessa ja samalla 

tsaarin vallan. Senaatti erosi. Kenraalikuvernööri Seyn vangittiin ja hänen käskyjään Oulun läänissä 

toimeenpannut kuvernööri Axel af Enehjelm joutui lähtemään. Venäjän väliaikainen hallitus antoi jo 

20.3. julistuskirjan ”Suomen Suuriruhtinaanmaan valtiosäännön vakuuttamisesta sekä jälleen 

saattamisesta täysin toteutetuksi”.11  

 

Suomen porvareille ja maanomistajille vallankumous merkitsi ennen kaikkea valtiollisen ja 

yhteiskunnallisen vapauden palautumista. Sitä kuvasti myös sähkösanoma, jonka kempeleläiset 

lähettivät oikeusministeri Kerenskille Pietariin maaliskuun manifestin jälkeen: 

 

”Parhaimmat kiitokset, korkea kunnia Teille kaikille. Eläköön vapaa Venäjä ja Suomi. Syvimmällä 

kunnioituksella: F.J. Bergh pastori, P. Mankila maanvilj., H. Ara maanvilj., Albin Ara maanvilj., V. 

Mankila maanvilj. ja muita kansalaisia.”12 

 

Sen sijaan Suomen työväestön etuja ajavalle nuorelle sosialidemokraattiselle työväenliikkeelle 

helmikuun vallankumous ei merkinnyt sorron loppua vaan uutta lähtölaukausta yhteiskunnalliselle ja 

taloudelliselle vallankumoukselle. Vuoden 1916 vaaleissa sosialidemokraatit olivat saaneet 

eduskuntaan ehdottoman enemmistön, ja kun maaliskuun manifesti salli valtiopäivien jälleen 

kokoontua ja mahdollisti järjestöjen poliittisen toiminnan, odotukset työväen keskeisten vaatimusten 

toteutumiselle Oskari Tokoin johtaman uuden senaatin johdolla olivat korkealla. Näitä vaatimuksia 

olivat torpparien vapautus itsenäisiksi maanomistajiksi, työläisten kahdeksan tunnin työpäivä ja 

kunnallislakien uudistaminen. Lisäksi maailmansodasta johtuviin köyhälistöä kurittaviin ongelmiin, 

ennen muuta elintarvikepulaan ja hintojen nousuun vaadittiin tehoavia toimenpiteitä. 

 

Kokoontumisvapauden palauduttua järjestettiin eri puolilla maata Venäjän vallankumousuhrien 

muistojuhlia ja yleisiä kansalais- ja työväenkokouksia. Oulussa järjestettiin yleinen työväenkokous heti 

17.3. ja muistojuhlaa vietettiin 30.3. Kempeleessä 4.4. järjestetty kansalaiskokous kokosi 600 henkeä. 

Vt. pitäjänapulainen U.I. Hietalahti piti kokouksessa puheen Venäjän vapaustaistelijoiden muistolle ja 

puhujina esiintyivät myös sosialidemokraattisen vaalipiirin ja Oulun työväenyhdistyksen edustajat. 

Järjestystä kokouksessa ylläpiti erikseen nimitetty järjestysmiehistö.13  

 

                                                 
11 Asetuskokoelma 20/1917. 
12 Kaleva 23.3.1917. 
13 Kansan Tahto 12.4.1917. 
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Joukkokokouksissa työväki pääsi ilmaisemaan julkisesti kantansa paikallisiin kysymyksiin. Yksi 

ajankohtaisista kysymyksistä koski paikallista järjestysvaltaa. Venäjän helmikuun vallankumouksen 

jälkeen järjestysvalta siirrettiin useimmissa suurimmista kaupungeista poliisimestareiden johtamilta 

poliisilaitoksilta kunnallisille miliisilaitoksille, joita johti kaupunginvaltuuston ja työväenjärjestöjen 

yhteinen toimikunta. Myös monissa maalaiskunnissa, Pohjois-Pohjanmaallakin, vaadittiin paikallisten, 

tsaarinvallan aikana nimitettyjen poliisiviranomaisten eroa.14  

 

Kempeleessä ei niin pitkälle menty. Kansalaiskokouspäivänä pidetyssä kuntakokouksessa 

kunnallislautakunta kyllä valtuutettiin toimimaan järjestys- ja turvallisuusvaliokuntana ja ottamaan 

kesän ajaksi järjestyksenvalvojiksi 2-3 henkilöä, mutta heidän oli määrä toimia poliisiviranomaisten 

välittömän johdon alaisena.15 Huhtikuun lopulla kuntakokous vielä nimitti kolmijäsenisen toimikunnan 

laatimaan kunnalle järjestyssäännöt.16 Sääntötoimikuntaan nimitettiin kuntakokouksen esimiehen, 

lukkari-opettaja I.L. Lundmanin avuksi kaksi torpparijäsentä, Klaus Kerttula ja Albin Lehtosaari, mikä 

kuvastanee työväenyhdistyksen kasvanutta sananvaltaa kuntakokouksessa. Tosin on huomattava, että 

kunnallislautakunnan ja työväenyhdistyksen tavoitteet olivat yhteneviä sellaisissa järjestyksenpitoon 

liittyvissä asioissa kuin juopottelun ja kortinpeluun torjuminen. 

 

                                                 
14 Manninen 1993, s. 274–277. Oulussa poliisimestaria ei erotettu. Uuden kuvernöörin Matts von Nandelstadhin 

suostumuksella poliisilaitokseen perustettiin uusi poliisitarkastajan virka, johon nimitettiin maaliskuussa 

perustetun Oulun työväenneuvoston edustaja, jarrumies Yrjö Kallinen (Manninen 2002, s. 23). 
15 Kuntakokouksen 4.4.1917 pöytäkirja. 
16 Kuntakokouksen 30.4.1917 pöytäkirja. 

 
Kempeleen työväentalolla v. 1914. Erkki Elias Kerttulan Arkisto. Kansallisarkisto. 
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Elintarvikekysymys aiheutti Kempeleessä kahnauksen 22.3. eli lähes välittömästi vallankumousuutisten 

jälkeen. Kun joukko torppareita vaati ylimääräistä erää kunnanjauhoja, kunnallislautakunnan esimies 

Juho Anttila tarttui sanomalehti Kansan Tahdon mukaan aseeseen: 

 

”ja kun he siivosti pyysivät enempää kuin määrättyä 10 kiloa, koska he olivat suuriperheisiä miehiä, 

vimmastui tästä kunnallislautakunnan esimies J. Anttila ja noutaen revolverin, ojensi sen kohti 

avuntarvitsijoita, sekä tyrkki erästä torpparia pitäen tätä kohden revolveria sanoen ja karjuen ”mene 

jalkoihin”.”17 

 

Kansalaiskokouspäivänä pidetty kuntakokous päätti yksimielisesti kohentaa kunnan elintarvike-

tilannetta. Jo 19.3. pidetyssä kuntakokouksessa kuntaan oli perustettu elintarvelautakunta 

hankkimaan syömäviljaa ja rehuvaroja paikkakunnalle. Se koostui kunnallislautakunnasta ja viidestä 

lisäjäsenestä, joista kolme oli torppareita. Elintarvelautakunnan ilmoitettua, kuinka suurella 

rahasummalla kuntalaisille on kiireellisesti hankittava elintarvikkeita, kuntakokous teki 17 000 markan 

lainapäätöksen. Elintarvelautakunta valtuutettiin hankkimaan välttämättömät ruoka- ja rehuvarat ja 

huolehtimaan niiden kuljetuksesta samoin kuin kieltämään harkintansa mukaan elintarvikkeiden vienti 

pois paikkakunnalta.18 Toisaalta kunnallislautakunta päätti vain viittä päivää myöhemmin pienentää 

avustuksia, joita kunnan viljamakasiinista myönnettiin köyhille perheille.19 Maanlaajuisesti viljavarojen 

pelättiin loppuvan kesäkuun alussa, ellei tuontia ulkomailta saataisi järjestymään.20 

 

Huhtikuussa Suomen ammattijärjestö ryhtyi painostamaan työnantajia, jotta he suostuisivat 

kahdeksan tunnin työpäivään ja palkankorotuksiin. Metallityöläiset järjestivät lakkonsa aloitukseksi 

Helsingissä 18.4. mielenosoituksen, johon osallistui myös venäläisiä sosialistisesta vallankumous-

aatteesta innostuneita sotilaita. Teollisuuden työnantajat enimmäkseen taipuivatkin Suomen 

ammattijärjestön työaikavaatimukseen asetettuun määräaikaan, Vapun päivään, mennessä.  

 

Sitä vastoin maataloustuottajat pitivät kiinni torpparisopimuksiin ja palkollisten vuosisopimuksiin 

kirjatuista työehdoista ja pitkistä kesätyöajoista. Ensimmäinen maataloustyöväen järjestämä lakko 

alkoi 1.5. Kajaanin Puutavara Oy:n maatilalla Kajaanin maalaiskunnassa, mutta kylvöajan 

maatalouslakot keskittyivät Etelä-Suomeen ja erityisesti Satakuntaan.  

 

Tyrnävällä, joka oli Limingan ja Kempeleen tavoin maito- ja viljapitäjä, päätettiin kuitenkin seurata 

eteläsuomalaisten maatyöläisten esimerkkiä. Palvelijain ammattiosaston kokoukseen 17.5 osallistui 

300 henkeä. Ammattiosasto päätti aloittaa lakon 1.6., elleivät työnantajat suostuisi kymmentuntiseen 

työpäivään ja vuosipalkollisten palkankorotukseen. Lakkoon valmistauduttiin huolellisesti levittämällä 

                                                 
17 Kansan Tahto 27.3.1917. 
18 Kuntakokousten 19.3.1917 ja 4.4.1917 pöytäkirjat. Vastaaviin toimenpiteisiin oli jo hieman aiemmin päädytty 

naapurikunnassa Oulujoella (ks. Kaleva 21.3.1917). Elintarvelautakunta asetettiin Kempeleeseen sen jälkeen, 

kun kuvernööri oli kutsunut kuntien edustajat neuvottelemaan elintarvikeasioista lääninhallitukseen 6.3. 

(Liitto 7.3.1917). 
19 Kunnallislautakunnan kokouksen 9.4.1917 pöytäkirja. 
20 Helsingin Sanomat 24.4.1917. 
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lakkojulistusta ja keräämällä ruokavaroja työväentalolle. Lakko kesti lopulta yhdeksän päivää ja siihen 

osallistui satoja tyrnäväläisiä. Silti työehtoihin ei saatu aikaan parannuksia.21 

 

Kempeleessä maanviljelijät kokoontuivat Tyrnävän lakkouhan vuoksi 24.5. Osanottajat päättivät yhtyä 

aiemmin vastaavissa kokouksissa Limingassa ja Tyrnävällä päätettyihin työehtoja koskeviin linjauksiin: 

työpäivän tuli kiireisinä heinänteko- ja elonkorjuuaikoina olla 11 tunnin pituinen, muulloin 

kymmentuntinen. Entiset vuosisopimukset päätettiin pitää voimassa suostumatta palkankorotus-

vaatimuksiin. Kokouksessa keskusteltiin myös maataloustyönantajien järjestäytymisestä, mutta päätös 

asiassa lykättiin tuonnemmaksi.22 

 

Kempeleläisten kylvötyöt sujuivat häiriöttä. Sen sijaan lakko syttyi paikkakunnan ainoalla varsinaisella 

teollisuuslaitoksella, tiilitehtaalla. Lakkoon päätettiin ryhtyä 28.5. työväentalolla pidetyssä 

kokouksessa siitä syystä, ettei työnantaja ollut hyväksynyt työntekijöiden palkankorotusvaatimuksia. 

Lakonalaista työmaata valvomaan asetettiin lakkotoimikunta. Kansan Tahdon mukaan lakko päättyi 12 

päivää myöhemmin työläisten täydelliseen voittoon. Tiilitehtaan isännistön ja lakkotoimikunnan 

valtuutetut allekirjoittivat vuoden mittaisen työehtosopimuksen, jossa sovittiin mm. tunti- ja 

urakkapalkoista. Lakon onnistumisella oli epäilemättä suuri merkitys paikallisen työväestön 

voimaintunnolle.23 Vielä edellisenä syksynä työväenyhdistyksen toiminta näyttää olleen ponnetonta ja 

harvojen aktiivisuuden varassa ja yhdistyksen sisällä näyttää olleen myös ristiriitoja.24 

 

Tiilitehtaan lakon päättymistä seuraavana päivänä Kempeleen maanviljelijät kokoontuivat uudelleen. 

”Työrettelöiden” lisäksi oli tapahtunut muutakin huolestuttavaa. Sosialistienemmistöisen eduskunnan 

toukokuussa säätämä ns. elintarvikelaki oli astunut voimaan kesäkuun alussa. Laki antoi senaatille 

oikeuden määrätä rajahintoja tärkeille elintarvikkeille ja muille tuotteille ja tarvittaessa niiden 

luovuttamisesta valtiolle korvausta vastaan. Se myös velvoitti jokaisen antamaan tarkat tiedot 

hallussaan olevista elintarvikkeista ja muista laissa mainituista aineista ja tavaroista, kun kuvernööri tai 

kunnallinen elintarvelautakunta niitä tiedusteli. Elintarvelautakuntiin oli määrä kuulua yhtä monta 

kuluttajien kuin tuottajienkin edustaa.25  

 

Lain nojalla senaatti päätti elintarvikkeiden rajahinnoista, julisti ylimääräisen viljan ja niistä valmistetut 

jauhot, ryynit ja leivän takavarikkoon ja kielsi niitä myymästä ilman elintarvelautakunnan lupaa tai 

                                                 
21 Manninen 2008, s. 59–65. Huomautettakoon, ettei Manninen lue heinäkuussa alkanutta Kempeleen 

maatalouslakkoa käsittelemiensä Pohjois-Pohjanmaan maatalouslakkojen joukkoon. Syynä lienee se, että 

vaikka asia tuli Oulun lääninhallituksen käsittelyyn, sitä ei kirjattu lääninkanslian diaariin, jota Manninen 

käytti lähteenään. 
22 Liitto 20.5.1917; Kaleva 26.5.1917. 
23 Kansan Tahto 31.5.1917 ja 12.6.1917; vrt. Työtilastollinen aikakauslehti nro 4-5, 1917, s. 304–305, jonka 

mukaan lakko kesti 25.5.–10.6. välisen ajan ja lakossa olleet 25 tiilityöläistä vaativat myös 8 tunnin työaikaa 

ja työnjohtajan erottamista. Lakkolaiset kuuluivat todennäköisesti Kempeleen tehdas- ja sekatyöväen 

ammattiosastoon, ks. Kansan Tahto 28.9.1917, jossa valitetaan Kempeleen sekatyöväenosaston hiljaiseloa 

keväisen työehtosopimuksen solmimisen jälkeen. 
24 Ks. Oulun Sanomat 13.9.1916 ja 20.1.1917. 
25 Laki eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa, Asetuskokoelma 

31/1917. 



KEMPELELÄISET TOISIAAN VASTAAN 

 

ANSSI LAMPELA   

14 

valtion jauho- tai leipäkorttia. Toisin sanoen viljan kulutusta ryhdyttiin säännöstelemään siirtymällä 

maanlaajuisesti leipäkorttijärjestelmään. Kunnalliset elintarvikelautakunnat keskuselimenään läänien 

pääkaupungeissa toimivat lääninkomiteat huolehtivat senaatin päätöksen mukaan siitä pitäen 

ruokahuollosta senaatin kamaritoimituskunnan elintarveosaston alaisuudessa.26 

 

Kempeleen maanviljelijöiden kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua lakko- ja elintarvikekysymysten 

lisäksi maalaisväestön järjestäytymisestä. Kokouksessa yhdyttiin käsitykseen, jonka mukaan 

maalaisliitto puolueena edusti koko maalaisväestön valtiollisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia 

vaatimuksia, minkä mukaisesti maalaisväestön oli liityttävä yhteen. Järjestäytymispäätöstä ei 

toisessakaan kokouksessa tehty, vaan päätettiin odottaa Limingassa 19. – 20.6. järjestettävän Oulun 

läänin maataloustuottajain kokouksen tuloksia. Tähän kokoukseen valittiin edustajiksi kolme 

maanviljelijää ja kaksi torpparia.27 

 

Limingan kokouksessa pantiin alulle maataloustuottajain ammattijärjestö, josta toivottiin talollisten, 

vuokraviljelijöiden ja maatyöläisten yhteenliittymää. Isäntien ja maatyöväen edun katsottiin olevan 

yhteneväinen, mistä syystä työriitoja pidettiin työhäiriöinä, jotka johtuivat ulkopuolisten 

kiihotustoiminnasta.  Maatalousalan työriitojen katsottiin vain entisestään pahentavan elintarvike-

pulaa. Myös Limingan kokouksessa haikailtiin maalaisväestön yhteisen puolueen perään, mutta 

kokouksessa oli eri mielipiteitä siitä, mille pohjalle puolue pitäisi rakentaa.28 

 

Maanviljelijöiden kokousten näkemys maalaisväestön yhteisistä eduista heijasti perinteistä sääty-

yhteiskunta-ajattelua, jossa talonpojat edustivat maaseutua kaupunkien porvareita ja papiston ja 

aateliston muodostamaa yläluokkaa vastaan. Ennakko-oletuksena oli niin ollen, että talonpojat eli 

maanomistajat osasivat parhaiten määritellä yhteisten etujen sisällön. Näkemys oli yhteneväinen 

myös sen suomalaisuusaatteen värittämän valistustyön kanssa, jota nuorisoseuraliike oli 

vuosikymmenten ajan Kempeleessäkin harjoittanut maalaisväestön keskuudessa. Työväenliikkeen 

tekemä valistustyö näyttäytyi siitä näkökulmasta kiihotuksena luokkasotaan: maatyöläisten 

agitoimisena toimimaan vastoin omaa etuaan niitä tahoja vastaan, jotka heille antoivat opin valoa, 

ansiotyötä ja katon pään päälle. Juuri niihin aikoihin Kempeleessä oli myös nuorisoseuran puolella 

halukkuutta kilpailuun työväenyhdistyksen kanssa maalaisnuorison sieluista.29 

 

Kempeleen työväenyhdistys, joka esiintyi vuokraviljelijöiden ja maataloustyöläisten oikeutettujen 

vaatimusten puolustajana porvarillisten maanomistajien harjoittamaa sortoa vastaan, kutsui koolle 

kansalaiskokouksen juhannuspäiväksi. Koska yksikään talollinen ei saapunut paikalle, kokous pidettiin 

maatyöväen keskinäisenä. Kokous päätti nimittää toimikunnan sopimaan parannuksista maatyöläisten 

työehtoihin. Toimikuntaan valittiin Jahvetti Hentilä, Aappo Saukkonen, Viljami Kerttula ja Maria 

                                                 
26 Asetuskokoelma 35/1917 ja 37/1917. 
27 Liitto 13.6.1917. Lehdessä lainataan kokousta valmistelevan toimikunnan kiertokirjettä, jonka mukaan 

Limingan kokoukseen sai oikeastaan valita vain kolme edustajaa yhdeltä paikkakunnalta, joista yhden 

toivottiin olevan torppari tai mäkitupalainen. 
28 Kaiku 21.6.1917; Liitto 22.6.1917; Kaleva 21.6.1917; ks. Hiltunen, s. 256. 
29 Hiltunen, s. 214. 
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Opskoski. Isäntiä kehotettiin nimittämään omat edustajansa toimikunnan ensimmäiseen kokoukseen 

1.7. mennessä.30 

 

Työväenyhdistys ja maatyöväki olivat niin ollen päättäneet hakea ratkaisua työaika- ja 

palkkakysymyksiin ensisijaisesti neuvottelemalla. Kahdeksan tunnin työaikavaatimusta ei esitetty. 

Toisaalta vaatimus sovittelusta ja työehtosopimuksesta oli ennen kuulumaton, ja siihen suostuminen 

tarkoittaisi periaatetasolla sitä, että maanomistajat hyväksyivät työväen tasavertaiseksi 

sopimusosapuoleksi. Se saattaisi tarkoittaa myös sen tunnustamista, että työehtosopimuksessa voitiin 

sopia yli sen, mitä työnantaja oli sopinut vuosipalkollisen kanssa ja vieläpä mitä torpparisopimuksessa 

sanottiin päivätyövelvollisuudesta.  

 

Enemmistö Kempeleen maatyöläisistä oli epäilemättä valmis lakkoon. Kansan Tahdossa julkaistussa 

kokousuutisessa ei suoraan uhattu lakolla, mutta lakon uhka oli rivien välistä luettavissa, ja erityisviesti 

kohdistettiin ulkopaikkakuntalaiselle työväelle: ”Muuten varoitetaan muilta paikkakunnilta 

menemästä työväkeä Kempeleeseen, ennen kuin sopimus on saatu aikaan ja työläisten oikeutetut 

vaatimukset tunnustetut oikeutetuiksi.”31 Kempeleen maanomistajat näyttävät ottaneen uhan 

todesta, sillä he päättivät taipua neuvotteluihin valtuuttaen niihin neljä maanviljelijää.32 

 

Neuvottelut työväentalolla tuottivat tulosta ja 11.7. allekirjoitettiin historiallinen työehtosopimus. 

Työntekijöiden puolesta allekirjoittajina olivat työväenyhdistyksen esimies Aappo Saukkonen ja Anna 

Ekorn ja työnantajien valtuuttamina allekirjoittajina Pekka Mankila, J.E. Lähtevänoja ja Jaakko Junttila. 

Työnantajien valtuutetuista kaksi ensin mainittua oli ollut mukana Limingan kokouksessa. 

Sopimuksessa sovittiin kymmentuntisesta kesätyöajasta ja 50 % palkankorotuksesta vuosipalkollisille 

loppuvuoden osalta. Lisäksi päästiin sopuun heinänteko- ja elonkorjuuaikojen palkoista sekä 

sadepäivävarauksesta työntekijän hyväksi.33 

 

Siinä missä työaikakysymys ja palkollisten palkka-asia ratkesivat työntekijöiden toiveiden mukaisesti, 

torppareiden päivätyövelvollisuudessa ja päiväläisten palkoissa he näyttävät joutuneen tinkimään 

vaatimuksistaan.34 Työntekijät eivät sitä paitsi olleet vielä varmoja edes osavoitostaan, sillä he eivät 

luottaneet kaikkien työnantajien pitävän lopulta sopimuksesta kiinni. Sen vuoksi he välittömästi 

vaativat kaikkia työnantajia käymään työväentalolla allekirjoittamassa sopimuksen. Kansan Tahdossa 

määräpäiväksi ilmoitettiin seuraava sunnuntai (15.7.).35 

 

                                                 
30 Kansan Tahto 27.6.1917. 
31 Kansan Tahto 27.6.1917. 
32 H.J. Aran anomus kuvernöörille 27.7.1917. Kempeleen kunnanarkisto I Eb2:1. 
33 Työsopimus 11.7.1917. Kempeleen kunnanarkisto I Eb2:1.  
34 Varmaa tietoa työntekijöiden alkuperäisistä vaatimuksista ei ole, vaikka isännät yrittivät sittemmin tietoja 

hankkia palvelijoitaan kuulustelemalla: Iida Skinnarin ja Selma Raatikaisen todistus 6.8.1917; vrt. H.J. Aran 

anomus kuvernöörille 27.7.1917. Kempeleen kunnanarkisto I Eb2:1. Sopimuksen mukaan heinänajan 

minimiviikkopalkat olivat 45 mk miehille ja 25 mk naisille talon ruuassa. Esimerkiksi Temmeksen 

maatyöntekijöiden vaatimus oli 60 mk miehille ja 35 mk naisille (Kansan Tahto 17.7.1917). 
35 Kansan Tahto 13.7.1917. 
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Määräpäivää lykättiin36 sittemmin viikolla mutta turhaan. Työväen yleisessä kokouksessa 22.7. 

julistettiin lopulta lakkotilaan kaikki niiden työnantajien työmaat, jotka ”kieltäytyivät sopimusta 

allekirjoittamasta”.37 Työehtosopimukseen saatiin lopulta 60 työnantajan nimet, joista suuri osa tosin 

                                                 
36 Lykkäyksen syystä ei ole tietoa, mutta mahdollisesti Huittisten meijerikahakka 13.7., jossa haavoittui useita 

maatalouslakkolaisia, ja tapauksen uutisointi verilöylynä vaikuttivat asiaan. 
37 Kansan Tahto 24.7.1917. 

Kempeleen maataloustyöväen ja -työnantajien välinen työehtosopimus 11.7.1917. Kempeleen 

kunnan arkisto 
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oli sellaisia torppareita ja muita mökkiläisiä, jotka ainakin toisinaan palkkasivat aputyövoimaa. Monet 

talollisista kävivät laittamassa nimensä alle lakon jo alettua, joten luvusta ei voi suoraan arvioida 

kieltäytyjien määrää suhteessa allekirjoittajiin. Kokoukseen, jonka työnantajat pitivät 26.7. lakon 

murtamiseksi, osallistui noin 30 henkeä, mutta osa heistä oli käynyt sopimuksen allekirjoittamassa.38  

 

Suomen työväki eli sillä hetkellä voimansa tunnossa, sillä 15.7. eduskunta oli hyväksynyt 

sosialidemokraattien ajamat kunnallislait ja kahdeksan tunnin työaikalain. Kolme päivää myöhemmin 

eduskunta hyväksyi ns. valtalain, jolla aiemmin Venäjän keisarille kuulunut korkein valta Suomen 

suuriruhtinaskunnassa oli määrä siirtää eduskunnalle. Porvarilliset sanomalehdet eivät ilmestyneet 

heinäkuun aikana lainkaan kirjaltajain lakon johdosta. 

 

Kempeleessä työväenkokous perusti lakkotoimikunnan, jonka sihteeriksi, käytännössä lakkojohtajaksi, 

valittiin Aappo Saukkonen. Toimikunnan muista jäsenistä tiedetään torppari Antti Mikkola ja hänen 

samanniminen poikansa. Kempeleessä oli yritetty vastaavaa maatalouslakkoa kymmentä kesää 

aiemmin ja epäonnistuttu. Silloinkin oli perustettu lakkotoimikunta ja työnantajia oli vaadittu 

allekirjoittamaan sopimus, mutta torppareiden ja työväen yhteisrintama oli rakoillut eikä ollut kyetty 

estämään ulkopaikkakuntalaisen heinäväen tuloa.39 Sen, kuinka tärkeätä oli kyetä estämään 

kaikenlainen rikkuritoiminta, olivat opettaneet myös alkukesän lakkotapahtumat Tyrnävällä ja 

Kempeleen tiilitehtaalla.  

 

Kansan Tahdossa 24.7. kempeleläisiä työläisiä varoitettiin ryhtymästä rikkureiksi ja uhattiin julkaista 

rikkurien nimet lehdessä. Ulkopaikkakuntalaisia kiellettiin tulemasta töihin Kempeleen pelloille ja 

samana päivänä Oulusta saapuneet haravamiehet häädettiin Väinö Tuohinon omistaman Rätylän 

mailta. Kempeleen rautatieasemalle asetettiin miehiä rikkurivahdeiksi. Lakonalaiset talot listattiin ja 

lista kiinnitettiin työväentalon lähellä olevaan puhelinpylvääseen.40 

 

Tilastoilmoituksen mukaan lakko koski välittömästi 16 työnantajaa, joiden kaikkiaan 170 työntekijästä 

liki kolmasosa meni lakkoon.41 Lakon organisointi onnistui aluksi niin tehokkaasti, että useat talot 

jäivät kokonaan vaille työvoimaa. Niinpä noin 30 työnantajaa kokoontui 26.7. osuusmeijerille 

pohtimaan keinoja lakon murtamiseen.42  Merkittävimpiä työnantajia, jotka yhä kieltäytyivät 

allekirjoittamasta työehto-sopimusta, olivat kunnallislautakunnan esimies Juho Anttila, Jaakko Anttila-

Korpela, Juho Korpela, Heikki Korpela, Aran veljekset, meijeristi Antti Kanervo ja poliisikonstaapeli-

maanviljelijä Heikki Holma. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oulujoen Kiviniemessä asuva 

maanviljelijä, lääninkomitean jäsen F.J. Ollakka, jolla oli tiluksia myös Kempeleen puolella.  

                                                 
38 Työsopimus 11.7.1917; Kempeleen työnantajien kokouksen 26.7.1917 pöytäkirja. Kempeleen kunnanarkisto I 

Eb2:1. Kansan Tahdossa 8.8.1917 julkaistun kirjoituksen mukaan yli 50 työnantajaa oli allekirjoittanut 

sopimuksen ennen määräaikaa, minkä perusteella laskien lakko kohdistui loppujen lopuksi pariinkymmeneen 

työnantajaan. 
39 Kansan Tahto 9.7.1907; Kaiku 12.7.1907; Liitto 20.7.1907. 
40 Poliisikuulustelupöytäkirja 2.8.1917. Kempeleen kunnanarkisto I Eb2:1. Kansan Tahto 24.7.1917; Liitto 

10.8.1917. 
41 Sosialinen aikakauskirja 1918, s. 140 
42 Kempeleen työnantajien kokouksen 26.7.1917 pöytäkirja. Kempeleen kunnanarkisto I Eb2:1. 
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Ensiksi kokouksessa päätettiin perustaa maataloustuottajien ammattijärjestö. Samalla hyväksyttiin 

järjestön ennalta valmistellut säännöt. Jokainen kokouksen osanottaja hyväksyi ne omakätisellä 

allekirjoituksellaan. Päättäessään työnantajien järjestön perustamisesta myös osa Kempeleen 

maanomistajista tunnusti työnantajien ja työntekijöiden välisen eturistiriidan ja sitä mukailevan 

paikkakuntalaisten jakaantumisen kahteen leiriin tosiasiaksi. 

 

Kokous katsoi alkaneen lakon laittomaksi ja johtuvan yksittäisten kiihottajien toiminnasta. Väitetty 

kiihotustoiminta henkilöityi Aappo Saukkoseen, jolle työnantajat antoivat lisänimen ”lakkosihteeri”.43 

Lakon murtamiseksi työnantajat päättivät kääntyä suoraan kuvernöörin puoleen. Asiaa ajamaan 

valittiin kirjanoppinut, Sodankylästä muutamia vuosia aiemmin suuren Isotuohinon tilan omistajaksi 

tullut Hans Juho Ara (s. 1854), joka oli myös kunnallislautakunnan jäsen. 

 

Seuraavana päivänä kirjoittamassaan kirjel-

mässä Ara anoi kuvernööriltä, että lakosta 

tehtäisiin poliisitutkinta ja että lakko 

lopetettaisiin laittomana ja ”ulkoa käsin 

syntyneenä”. Kirjelmässä puhuttiin työnteon 

estämisestä ja maanviljelijöiden elinkeinon 

loukkaamisesta. Aran mukaan työnantajat 

eivät voineet allekirjoittaa työehtosopimusta, 

koska siinä sovittiin asioista, jotka oli jo 

aiemmin sovittu eli palvelijoiden palkoista ja 

torppareiden vuosimaksuista.44 

 

Kuvernöörinvirasto määräsi heti Limingan 

nimismiehen tutkimaan, oliko Kempeleen 

työlakossa esiintynyt laittomuutta, työnteosta 

estämistä tai suoranaista väkivaltaa.45 

Tutkinnan suoritti 2.8. v.t. nimismies Paavo 

Leiviskä Kempeleen osuusmeijerillä poliisi-

konstaapeli Heikki Holman avustaessa. Sitä 

ennen Kempeleen maatyöläiset olivat kokoon-

tuneet työväentalolla, ja Kansan Tahdossa oli 

                                                 
43 Liitto 10.8.1917. Vrt. Aappo Saukkonen, Kempeleen työväenyhdistyksen historiasta. 
44 H.J. Aran anomus kuvernöörille 27.7.1917; Kempeleen työnantajien kokouksen 26.7.1917 pöytäkirja. 

Kempeleen kunnanarkisto I Eb2:1. 
45 Kuvernöörinviraston lähetepäätös 28.7.1917. Kempeleen kunnanarkisto I Eb2:1 (konseptina asiakirja löytyy 

Oulun lääninhallituksen lääninkanslian arkistosta, Kirje- ja päätöskonseptit I osasto, nro 4973/1917, 

diaarioimaton). 

 
AAPPO SAUKKONEN (1877–1964) 

 
Aappo (Abram) Saukkosen isä oli talollinen Heikki 

Saukkonen (1837–1903), joka oli kuulunut Kem-

peleen kunnan tärkeimpiin luottamushenkilöihin aina 

kunnan perustamisesta 1890-luvulle saakka. Heikki 

Saukkonen oli itseoppinut mies, joka oli toiminut 

myös Kempeleen kunnan kirjurina ja kiertokoulun 

johtajana. Aappo-poika oli niin ikään kiinnostunut 

sivistyksestä. Hänestä tuli vuonna 1900 kunnan-

kirjaston hoitaja, jota tointa hän hoiti vuosi-

kymmenien ajan. Hän myös liittyi nuorisoseuraan ja 

toimi sen taloudenhoitajana, varaesimiehenä ja 

lopulta esimiehenä vuosina 1906–1907. 

Jälkimmäisenä esimieskautenaan Saukkonen kui-

tenkin jätti tehtävänsä ja liittyi työväen-

yhdistykseen. Vain reilun kahden vuoden kuluttua 

hänet valittiin työväenyhdistyksen esimieheksi. Hän 

työskenteli työväentalon vahtimestarina ja asui 

työväentalolla. Saukkosen johdolla työväentaloa 

laajennettiin kahteen otteeseen. Vuonna 1916 

Saukkonen valittiin Sosialidemokraattisen puolueen 

Oulun läänin eteläisen vaalipiirin piirineuvoston 

jäseneksi. Ensimmäisissä kuntavaaleissa hänet 

valittiin kunnanvaltuustoon. Työväenyhdistyksen 

esimiehen tehtävistä hän luopui talvella 1923. 
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julkistettu lähes 30 henkilön nimet sisältävä rikkurilista.46  

 

Poliisitutkinnassa oli tarkoitus kuulustella lakkotoimikunnan jäseniä ja lakon kohteena olleita 

työnantajia, mutta ensin mainituista vain Aappo Saukkonen saapui paikalle. Saukkonen esiintyi 

kokouksessa sitä paitsi Kempeleen työväenyhdistyksen puheenjohtajana väittäen, ettei hän edes 

kuulunut lakkotoimikuntaan vaan oli toiminut maatyöväen kokouksissa palkallisena kirjurina. Hän 

korosti, että kyse ei ollut hänen yksityisestä kiihotustoiminnastaan vaan maatyöväen yhteisesti 

päättämästä lakosta, johon syypäitä olivat ne työnantajat, jotka olivat kieltäytyneet allekirjoittamasta 

työehtosopimusta.47 

 

H.J. Ara jätti todisteeksi Kansan Tahdossa julkaistun rikkurilistan ja eräiden tähän listaankin 

merkittyjen maatyöläisten todistuksia ja syytti lakon toimeenpanijoita siitä, että he olivat estäneet 

torppareita ja palkollisia täyttämästä sitoumuksiaan, lisänneet rikkurilistaan jopa vaivaishoitolaisten 

nimiä ja evänneet työmahdollisuudet myös hädänalaisilta. Hän vaati syyllisille rikoslain mukaista 

rangaistusta ja että Saukkonen pakotettaisiin luovuttamaan työläisten työpalkkaa koskevat, ennen ja 

jälkeen työehtosopimusta laaditut pöytäkirjat.48 Kansan Tahdossa Araa nimitettiin tämän esiintymisen 

johdosta ”villiintyneeksi papaksi”.49 

 

Kempeleen maatalouslakko jatkui poliisitutkinnan jälkeen ilman, että viranomaiset enää puuttuivat 

asiaan.50 Väkivaltaisuuksia ei sattunut ja tilanne rauhoittui. Ainoastaan sanan säilä heilui Liitto- ja 

Kansan Tahto -lehtien palstoilla. Työnantajapuoli kehui heinätöiden sujumista ja vihjasi elokuun alussa 

Kempeleessä sattunutta murtovarkautta lakkolaisten tekemäksi. Työntekijäpuoli (Saukkonen) 

suositteli ”sepustajalle” päänkivistystippoja ja korosti lakossa olevan kyse ”satoihin nousevan 

työläisjoukon” yhteisestä päätöksestä.51 

 

Kempeleeseen saapui elokuun alussa Oulun varuskunnasta 30 miehen vahvuinen52 venäläinen 

sotaväen joukko-osasto. Tieto venäläisten majoittamisesta paikkakunnalle oli saapunut viimeistään 

alkukesästä.53 Vaikka maatalouslakko ei niin ollen ollut varsinaisena syynä venäläisten saapumiseen, se 

oletettavasti ehkäisi osaltaan konfliktin kärjistymistä ja antoi lakon osapuolille muuta ajateltavaa. Ei 

ole tietoa siitä, että lakko olisi erityisemmin haitannut elonkorjuuta paikkakunnalla. Yleisessä 

                                                 
46 Kansan Tahto 1.8.1917. Nimismies Sakari Lehtonen oli virkavapaalla saatuaan määräyksen Oulun 

lääninkamreerin viransijaiseksi 1.8.1917 alkaen. Lehtonen oli pitänyt vastaavanlaisen kuulustelun 26.5. 

Tyrnävällä sikäläisen maatalouslakon johdosta (Kaleva 29.5.1917). 
47 Poliisikuulustelupöytäkirja 2.8.1917. Kempeleen kunnanarkisto I Eb2:1. Vrt. Kansan Tahto 8.8.1917. 
48 Poliisikuulustelupöytäkirja 2.8.1917. Kempeleen kunnanarkisto I Eb2:1. 
49 Kansan Tahto 8.8.1917. 
50 Kuvernöörinvirasto päätti vain palauttaa asiaan liittyvät asiakirjat H.J. Aralle, Kuvernöörinviraston päätös 

18.8.1917. Kempeleen kunnanarkisto I Eb2:1. 
51 Liitto 10.8.1917; Kansan Tahto 20.8.1917; vrt. Kansan Tahto 8.8.1917. Hiltunen, s. 257, sanoo lakossa olleiden 

työntekijöiden palailleen töihinsä elokuun alkupäivinä esittämättä väitteelle todisteita. Niin tuskin tapahtui 

laajassa mitassa ottaen huomioon lakon rajatun luonteen ja sen, ettei päiväläisillä edes ollut työsuhdetta 

mihin palata. 
52 Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomus. 
53 Ks. kunnallislautakunnan kokouksen 23.6.1917 pöytäkirja. 
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työväenkokouksessa 9.9. tehtiin viimein päätös lakon lopettamisesta. Viimeisenä lakkotoimenpiteenä 

julkaistiin lopullinen rikkurilista Kansan Tahdossa.54 

 

                                                 
54 Kansan Tahto 13.9.1917. Listaan merkittiin 38 nimeä. Sytykkeet leikkuuajan palkkakiistaan olivat tosin 

olemassa, sillä heinäkuussa solmitussa työehtosopimuksessa sovitut leikkuuajan palkat olivat selvästi 

korkeampia kuin ne palkat, jotka Kempeleen maataloustuottajain yhdistyksen jäsenet keskenään sopivat. Vrt. 

työsopimus 11.7.1917 (Kempeleen kunnanarkisto I Eb2:1) ja Kempeleen maataloustuottajain yhdistyksen 

kokouksen 18.8.1917 pöytäkirja. 
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Yövartiosto 

 

Sillä välin Suomen poliittiset valtasuhteet olivat muuttuneet. Heinäkuisen vallankumousyrityksen 

torjunut Venäjän väliaikainen hallitus hajotti 31.7. Suomen eduskunnan ja määräsi maahan uudet 

vaalit. Väliaikainen hallitus katsoi, että eduskunta oli valtalain säätäessään ylittänyt valtuutensa. 

Sosialidemokraattinen puolue ei hyväksynyt eduskunnan hajottamispäätöstä. Oskari Tokoi erosi 16.8. 

hävittyään eduskunnassa äänestyksen voin ja maidon rajahintojen laskemisesta. Sen jälkeen maata 

johti lokakuun alun vaaleihin saakka E.N. Setälän porvarillinen ”tynkäsenaatti”.  

 

Heinä-elokuussa kulutuskeskuksissa nousi jälleen huoli maidon ja voin hinnasta ja saatavuudesta. 

Oulun kaupunki oli maidon suhteen riippuvainen lähiseudun, kuten Limingan, Kempeleen ja Tyrnävän 

maitotilojen ja osuusmeijereiden myynnistä. Osuusmeijerit olivat vähentäneet erityisesti maidon 

myyntiään suoraan Oulun kaupungin elintarvelautakunnalle, koska sen myynti alhaiseen rajahintaan ei 

ollut liiketaloudellisesti kannattavaa. Karjanomistajien harjoittama maitotuotteiden salakauppa 

rajahintoja rikkoen oli puolestaan lisääntynyt.55 Hinnat nousivat jatkuvasti rajahintojen nostamisen ja 

ylittämisen noidankehässä. Esimerkiksi F.P. Matturin isännöimä Hovin tila Kempeleessä sai 

huhtikuussa myymästään maidosta 30 penniä litralta, elokuussa 58 penniä ja marraskuussa markan.56  

 

Kaupungin elintarvelautakunta vetosi 17.7. kuvernöörin, ja kun se ei auttanut, viikkoa myöhemmin 

suoraan senaattiin, jotta mainitut osuusmeijerit velvoitettaisiin tuomaan päivittäin maitoa kaupunkiin 

tietyn kiintiön mukaan. Sillä välin elintarvelautakunta joutui tiukentamaan maidon säännöstelyä. 

Elokuun alussa elintarvelautakunnan ja sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön edustajat kävivät jopa 

senaatissa vaikuttamassa asiaan.57 

 

Turussa väkijoukko tunkeutui 9.8. Valion varastoon vaatien voita, jota ei ollut jaettu viikkoon 

kuluttajille. Muutaman päivän sisällä ns. voimellakat levisivät joihinkin muihin suuriin 

kulutuskeskuksiin. Venäläiset sotilaat osallistuivat tapahtumiin sekä mellakoitsijoiden että 

viranomaisten puolella. Oulussa levisivät huhut Saksaan ja kaupungin herroille tarkoitetuista salaisista 

voivarastoista. Kiihtynyt väkijoukko vaati 13.8. makasiinien tarkastamista, mihin elintarvelautakunta 

joutui taipumaan. Löydettyä voita takavarikoitiin väkijoukon vaatimuksesta. Päivän aikana 

elintarvelautakunnan jäseniä solvattiin ja pahoinpideltiin. Illalla sosialidemokraatit järjestivät 

kauppatorilla yleisen kuluttajain kokouksen, joka sujui rauhallisesti.58 

 

                                                 
55 Kansan Tahto 25.7.1917. Edellisen kerran maitokiista Oulun kaupungin elintarvelautakunnan ja kaupungin 

eteläpuolisten osuusmeijereiden välillä oli kärjistynyt maaliskuussa. Elintarvelautakunta oli vaatinut esim. 

Kempeleen-Salon osuusmeijeriä lähettämään kaupunkiin maitoa 500–700 litraa päivässä. Neuvottelujen 

jälkeen meijerin kiintiöksi sovittiin 300 litraa päivässä (Oulun Sanomat 8.3.1917; Kaleva 8.3.1917; Kansan 

Tahto 21.3.1917; Kaleva 21.3.1917). 
56 Hovin tilan tilikirja. 
57 OLKA KD 4. osasto 189/411 1917; Kansan Tahto 25.7.1917 ja 7.8.1917. 
58 Manninen 1998, s. 123–128. 
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Oululaisen maalaisliittolaisen Liitto-lehden pääkirjoituksessa voimellakoista syytettiin sosialististen 

sanomalehtien kansan keskuuteen kylvämää katkeruutta ja ehdotettiin, että jokaiselle paikkakunnalle 

perustettaisiin ”suojeluosastoja, jotka aina rientäisivät pahinta väkivaltaa ja oman käden oikeutta 

estämään”. Kansan yhteisiksi vihollisiksi mainittiin nälän uhka ja venäläinen pakkovalta.59 Porvarit ja 

maanviljelijät alkoivatkin pian puuhata järjestysjoukkoja monille paikkakunnille estämään 

elintarvikkeiden laittomia takavarikointeja. Myös työväenliikkeen johdossa toivottiin paluuta 

järjestyneeseen toimintaan. Voimellakoiden jälkeen Oulun sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö 

päätti perustaa järjestysmiehistön ylläpitämään järjestystä kaupungissa.60 

 

Kempeleessä kysymys ”yleisestä turvallisuudesta” nousi puheenaiheeksi päivä Oulun voimellakoiden 

jälkeen pidetyssä uuden maanviljelijäin ammattijärjestön hallinnon kokouksessa. Järjestön 

ensimmäisessä yleisessä kokouksessa 18.8., jossa järjestö otti nimekseen Kempeleen maatalous-

tuottajain yhdistys, kannatettiin yksimielisesti yövartioston perustamista kuntaan. Asia päätettiin 

valmistella kunnallislautakunnan kautta.61  

 

Kempeleen kunnallislautakunnan esitys ”väliaikaisista toimenpiteistä, nykyisten poikkeuksellisten 

olojen vuoksi, yleisen turvallisuuden ja järjestyksen aikaansaamiseksi” käsiteltiin kuntakokouksessa 

31.8. Ehdotuksen mukaisesti kuntakokous päätti yksimielisesti perustaa yövartioston ja jakaa kunta 

yhdeksään vartiopiiriin, johon jokaiseen nimettiin piiripäällikkö vartioston järjestämiseksi. Kuhunkin 

yöaikana tapahtuvaan ”vahtikävelyyn” osallistuisi ilman palkkaa kerrallaan 2-3 miestä, vuoronperään 

jokainen piirin miespuolinen asukas, jolla oli ruokakunta ja oma, vuokrattu tai palkkaetuihin kuuluva 

asunto. Ampuma-aseena saisi käyttää vain haulikkoa. Vartiostoa ohjaisi turvallisuusvaliokunta, jonka 

muodostivat kunnallislautakunta, nimismies ja maalaispoliisi.62 

 

Yövartioston tarkoitukseksi määriteltiin kunnan asukkaiden omaisuuden, hengen ja vapauden 

suojeleminen rosvouksilta ja varkailta.63 Mitä ja keiden tekemiä varkauksia pelättiin? Mainitussa 

elokuun alussa tapahtuneessa varkaudessa oli viety yksi voipytty ja se lienee ollut yksittäistapaus.64 

Teon laittaminen vaille heinätöitä jääneen lakkolaisen, ”tavarantasaajan”, kontolle oli lähinnä irvailua, 

mutta maatalouslakko oli toisaalta osoittanut paikallisen järjestäytyneen työväen voiman. Enemmän 

kuin paikallisia tavarantasaajia Kempeleen isännät lienevät kuitenkin pelänneen Oulun 

mellakkaherkkyytensä osoittanutta rahvasta.  

 

Senaatin kamaritoimituskunnan elintarveosasto oli 11.8. velvoittanut mm. Kempeleen-Salon 

osuusmeijerin luovuttamaan Oulun kaupungin elintarvelautakunnalle kiintiöidyn litramäärän päivässä 

säädetyllä rajahinnalla.65 Pekka Mankilan ja H.J. Aran johtama osuusmeijerin hallinto ei 

                                                 
59 Liitto 16.8.1917. 
60 Manninen 1998, s. 123–128; Salkola 1, s. 263–264. 
61 Kempeleen maataloustuottajain yhdistyksen yleisen kokouksen 18.8.1917 pöytäkirja. 
62 Kempeleen kuntakokouksen 31.8.1917 pöytäkirja. 
63 Sama. 
64 Liitto 10.8.1917. 
65 Oulun läänin lääninhallituksen kirje 15.8.1917 Limingan nimismiehelle. Limingan nimismiespiirin arkisto 

EIa1:34. Osuusmeijerin hallinnon jäsen H.J. Ara kuittasi nimellään saaneensa kirjeen tiedoksi vasta 4.9. 
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elintarveosaston päätöstä ollut noudattanut. Sen johdosta kuvernöörinvirasto joutui 27.8. antamaan 

päätöksen, jonka mukaan Kempeleen-Salon osuusmeijeri oli sakkojen uhalla velvoitettu lähettämään 

maitoa kaupunkiin määrätyt 500 litraa päivässä. Osuusmeijerin seliteltyä, ettei sillä ollut astioita 

maidon lähettämiseen, Oulun elintarvelautakunta teetti astiat, jonka jälkeen Kempeleestä suostuttiin 

lähettämään kaupunkiin maitoa vajaat 200 litraa päivässä.66 Joutuessaan varomaan kaupungin 

kansanjoukkojen suuttumusta Oulun elintarvelautakunta ei siihen voinut tyytyä ja kiista jatkui. 

 

Koska Kempeleen kuntakokouksen päätös yövartioston perustamisesta oli yksimielinen, on kysyttävä, 

miksi kokoukseen osallistuneet työväen edustajat, Aappo Saukkonen, Klaus Kerttula ja Nestor 

Nykänen etunenässä, eivät asettuneet vastahankaan. Työväen edustajat olivat kyllä keväästä lähtien 

olleet mukana kunnan järjestyssääntöjen laadintatyössä, mutta paljon oli tapahtunut kesän aikana. 

Ehkä he tiedostivat, että yövartiosto perustettaisiin joka tapauksessa, jolloin oli parempi osallistua 

vartiointiin kuin jäädä ulkopuolelle. Kerttula nimettiinkin yhdeksi yhdeksästä piiripäälliköstä.67 Hänellä 

oli sitä paitsi tuoreita omakohtaisia kokemuksia varkauden uhriksi joutumisesta, kun hänen 

asunnostaan oli 14.8. vastaisena yönä viety hopeinen taskukello.68 Muillakin kempeleläisillä 

torppareilla oli toki kertynyt omaisuutta varastettavaksi asti. 

 

Kunnallislautakunnan esityksessä todettu olojen poikkeuksellisuus oli tietenkin ilmiselvää jokaiselle 

säädystä tai varallisuusasemasta riippumatta. Venäjä oli sodassa ja vallankumouksen pyörteissä, 

eduskunta oli hajotettu ja vaaleihin oli enää kuukausi aikaa. Huhut ja sanomalehdistön välittämät 

uutiset venäläisten sotilaiden ja kotimaisten ”huligaanien” vääryyksistä, ilkitöistä ja kahakoinnista 

lietsoivat pelkoa tulevasta. Poliittisen epävarmuuden ohella maan elintarviketilanne näytti uhkaavalta, 

eikä ollut Kempeleen torpparien tai työväenkään etu, jos paikallisen osuusmeijerin maito 

luovutettaisiin pakolla Ouluun.  

 

Lisäksi venäläisten sotilaiden majoittaminen paikkakunnalle teki jo sinällään paikallisista oloista hyvin 

poikkeukselliset. Yrjö Mäkelin oli Kansan Tahdon pääkirjoituksessa 21.8. hyökännyt kovin sanoin 

venäläisten ”raakuuksia” vastaan ja vaatinut aseellisten järjestysmiehistöjen perustamista.69 Mäkelin 

oli aktivisti, joka valtalain kaatumisen jälkeen näki järjestysmiehistöt työkaluna Suomen valtiollisen 

itsenäisyyden toteuttamiseen. Ilmeisesti Kansan Tahdon kirjoitukset ja järjestysmiehistön muodos-

taminen Oulussa kannustivat vastaaviin hankkeisiin lähiseudulla.70 Halu pitää järjestyksenpito omissa 

käsissä ja varautuminen venäläissotilaiden mielivaltaisiin tekoihin saattoivat olla ne syyt, jotka saivat 

Kempeleen työläiset ja talolliset yhteistuumin kannattamaan yövartiostoa. Se, ettei 

kunnallislautakunnan esityksessä eikä kuntakokouksen päätöksessä mainittu venäläissotilaita, ei käy 

asian poliittisen arkaluonteisuuden takia todisteeksi oletusta vastaan.  

                                                 
66 Kaleva 24.8.1917; Kaiku 29.9.1917. 
67 Kuntakokouksen 31.8.1917 pöytäkirja. 
68 Kaleva 21.8.1917; Kansan Tahto 21.8.1917. 
69 Kansan Tahto 21.8.1917. Juopuneet matruusit olivat 19.8. pahoinpidelleet kadulla pastori A.H. Järventausta 

ja Norjan konsulin poikaa. 
70 Salkola 1, s. 270–276. 
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Suhtautuminen venäläissotilaisiin 

 

Maaliskuun vallankumouksen jälkeen Suomeen sijoitetun venäläisen sotaväen kuri höltyi. Jokaiseen 

komentoportaaseen perustettiin sotilaiden valitsema sotilasneuvosto, mikä murensi komento-

järjestyksen. Samaan aikaan venäläisten sotilaiden lukumäärää lisättiin maassa huomattavasti 

saksalaisten hyökkäyksen pelossa.71 

 

Pienen venäläisen joukko-osaston sijoittaminen Kempeleeseen elokuussa 1917 oli osa laajempaa 

suunnitelmaa venäläisten joukkojen sijoittamiseksi maalaiskyliin pitkin Pohjanmaan rannikkoa, jossa 

saksalaisten pelättiin yrittävän maihinnousua. Sotilaiden tehtävänä oli tarkkailla Venäjän vastaista 

toimintaa, etsiä ja pidättää jääkäriliikkeen aktivisteja, saksalaisia vakoojia ja karanneita sotavankeja 

sekä samalla estää salakuljetusta ja valvoa liikennettä ja yleistä järjestystä. Venäläisiä sijoitettiin 

maailmansodan kuluessa myös Liminkaan, Oulunsaloon, Oulujoen Kiviniemeen ja Haukiputaalle.72 

 

Venäjän armeijan sodanaikainen läsnäolo maassa oli siihen saakka rasittanut kempeleläisiä ennen 

muuta karjan säännöllisten pakko-ottojen muodossa. Sotilaiden tulo paikkakunnalle tiesi sen päälle 

majoitusrasitusta. Venäläiset majoitettiin Kempeleessä nuorisoseuran taloon, lukuun ottamatta 

upseeristoa, jolle järjestettiin tilat kirkon pohjoispuolella sijaitsevasta Juho Anttilan talosta. 

                                                 
71 Rauanheimo, s. 164–165. 
72 Ks. Tervonen, s. 69–70, jonka mukaan Ouluun sijoitettiin loppukesästä yksi 92. nostoväkiprikaatin drusina, 

jonka tehtävänä oli hajalleen sijoitettuina pieninä yksikköinä vartioida rautateitä ja muita keskeisiä paikkoja; 

Manninen 1993, s. 255–258;  Roudasmaa 1981 

 
Matturin eli Hovin kenttä, jossa 1930-luvulla marssivat suojeluskuntalaiset. Juhani Korpelan kotikokoelma. 
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Nuorisoseura vastusti jyrkästi talonsa luovuttamista venäläiselle sotaväelle, minkä vuoksi kunta oli 

koko kesän yrittänyt etsiä toista vaihtoehtoa. Muuta sotaväelle kelpaavaa vaihtoehtoa ei kuitenkaan 

siihen hätään löytynyt.73 Seurauksena oli, että Kempeleessä oli venäläisten tullessa etupäässä 

talollisten jälkikasvusta koostuva joukko nuoria, joka suhtautui venäläisten läsnäoloon vihamielisesti. 

 

Venäläiset sotilaat partioivat Oulun tiellä Pirilän mutkan ja rautatieaseman ylikulun väliä ja pitivät 

sulkeisia ns. Hovin kentällä, F.P. Matturin vuokraaman entisen Marttilan eli Hovin sotilasvirkatalon 

vieressä. He valvoivat myös tietoliikennettä asettamalla vahdin rautatieasemalla sijainneeseen 

lennätin- ja puhelinkeskukseen.74 Kempeleen kokenut asemapäällikkö A.J. Stråhlmann (s. 1869) osasi 

venäjää75, mikä luonnollisesti helpotti kommunikointia venäläissotilaiden kanssa. 

 

Sekä porvari- että työväenlehdissä oli niihin aikoihin lähes päivittäin uutisia venäläisen sotaväen 

Suomessa harjoittamasta ilkityöstä ja mielivallasta. Kempeleessä ei kerrota mitään sellaista sattuneen. 

Ainoa kielteinen uutinen kertoo Oulusta lähetetyn leipäkuormakuljetuksen pysäyttämisestä syyskuun 

alussa eikä sitäkään uutista julkaistu oululaisessa, vaan turkulaisessa Uusi-Aura -lehdessä: 

 

”Äskettäin tuotiin Oulusta Kempeleeseen elintarvelautakunnan luvalla leipäkuorma. Jälkimmäiseen 

paikkakuntaan majoitetut sotilaat, jotka yleensä on tunnettu siivoiksi miehiksi, olivat kuitenkin saaneet 

päähänsä, ettei Oulusta saa viedä ruokatavaroita, ja palauttivat kuorman Ouluun. Kempeleläiset 

saavat siis vain ihailla leipäkorttejaan ja syödä särpimensä ilman leipää.”76 

 

Leipäkuorman palauttaminen kaupunkiin liittyy todennäköisesti Oulun elintarvelautakunnan 3.9. 

antamaan päätökseen, jolla se kielsi Oulun osuuskauppaa lähettämästä jauhoa ja leipää kaupungista 

lähiseudun sivumyymälöihinsä, siis muiden muassa Kempeleeseen. Syynä kieltoon oli huoli kaupungin 

viljavarojen riittävyydestä.77 Elintarvelautakunta lienee pyytänyt kuvernööriltä virka-apua asian 

valvomiseksi, mikä selittäisi venäläissotilaiden toiminnan. 

 

Uuden-Auran uutinen puhuu pikemminkin sen puolesta, että Kempeleeseen majoitetut venäläiset 

käyttäytyivät yleensä ottaen moitteettomasti. Samaa todisti vuonna 1912 syntynyt Kalervo Tuohino, 

joka haastattelussa vuonna 1990 muisteli sotilaiden käyneen työväentalon iltamissa tanssittamassa 

paikkakunnan tyttöjä. ”Niin ne alussa kävivät kuten ainakin siviilit, siellä tanssittivat Kempeleen 

tyttöjä.” Tuohinon mukaan sotilaat olivat komeita nuoria miehiä, joiden kanssa tytöt lähtivät 

                                                 
73 Kunnallislautakunnan kokousten 23.6., 27.7. ja 15.8.1917 pöytäkirjat; kuntakokouksen 19.12.1917 pöytäkirja; 

Kalervo Tuohinon haastattelu 19.4.1990; Hiltunen, s. 258. 
74 Kalervo Tuohinon haastattelu 19.4.1990; Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomus. H.E. Saukkosen 

kertomukseen (Kertomus Kempeleestä) tehdyn muutoksen mukaan venäläiset (alkuperäisessä tekstissä työväen 

edustajat) asettivat vahdin puhelinkeskukseen vasta suurlakon aikana, mutta ottaen huomioon sotatilanteen 

ja armeijassa vallinneet kapinamielialat on luultavaa, että tietoliikennettä pidettiin silmällä jatkuvasti.  
75 Kempeleen suojeluskunnan jäsenkortisto. Kempeleen suojeluskunnan arkisto, Sk 543. 
76 Uusi-Aura 12.9.1917 (sama uutinen julkaistiin myös 13.9.1917). 
77 Kaiku 4.9.1917. 
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mielellään saatille, mutta sotilaat osasivat käyttäytyä enimmäkseen niin, ettei heistä ollut paljon 

haittaa.78 

 

Samassa haastattelussa Tuohino kertoo yksityiskohtaisesti, kuinka hänen isänsä Väinö Tuohino ja 

paikallinen jalkineliikkeen harjoittaja Nestor Nykänen varastivat kiväärit kahdelta venäläissotilaalta. 

Väinö Tuohino (s. 1885) oli Rätylän talon isäntä ja loppusyksystä perustetun Kempeleen 

suojeluskunnan puuhamiehiä. Juuri hänen pelloltaan oli maatalouslakon aikana karkotettu 

haravamiehiä, mutta hän oli silti lopulta suostunut panemaan nimensä työehtosopimukseen. 

Toimekkaana ja reiluna mutta myös äkkipikaisena ja kiivaana tunnettu Nestor Nykänen (s. 1891) oli 

puolestaan hoitanut monina vuosina Kempeleen työväenyhdistyksen luottamustehtäviä.79 Nykäsen 

suutarinverstas oli siihen aikaan paikkakunnan merkittävin ja se sai tilauksia oululaisilta nahka- ja 

kenkäliikkeiltä.  

 

Nykänen oli vastikään muuttanut verstaansa ja asuinpaikkansa Ylikylältä aivan rautatieaseman 

naapuriin, ilmeisesti isältään ostamaansa taloon. Hän oli pannut merkille, että asemapäällikön 18-

vuotias piika ja ratavartijan samanikäinen tytär olivat alkaneet riiustella kahden venäläissotilaan 

kanssa. Se ei ollut hänestä oikein. Eräänä pimeänä syysiltana, kun tytöt olivat taas ”saatilla”, hän 

ehdotti osuusmeijeriltä kotia kohden kulkevalle Tuohinon Väinölle, että he anastaisivat sotilailta 

kiväärit, jolloin nämä joutuisivat vaikeuksiin. Neuvonpidon jälkeen he piiloutuivat metsikköön Oulun 

tien varteen Ollilan polun kohdalle ja jäivät odottamaan. Pariskuntien saavuttua likelle he hyökkäsivät 

piilostaan, saivat lyhyen kamppailun jälkeen kiväärit haltuunsa ja juoksivat takaisin metsän 

pimeyteen.80 

 

Kertomus viittaa siihen, että venäläisiä sotilaita kohtaan tunnettu epäluulo ja kauna olivat 

Kempeleessä pikemminkin talollisia ja työläisiä yhdistävä kuin erottava tekijä. Kyse ei ollut 

yksittäistapauksesta. Naapurikunnassa Limingassa tapahtui 9.10. mieliä kuohuttanut välikohtaus 

Abraham Ojanperän muistokodin hyväksi vietetyn juhlan jälkeen, kun paikallisen varuskunnan sotilaat 

pidättivät kansanopiston johtajan Onni Tolvasen tämän pidettyä ylimääräisenä numerona puheen 

Suomen itsenäisyydestä. Tolvasen pidätys ja sitä seurannut vangitseminen, jota menivät selvittämään 

niin Limingan nimismies kuin kuvernöörikin, tuomittiin sotilasväkivaltana ja vapaudenriistona yhtä 

lailla sosialistien kuin porvarien lehdissä.81 

 

                                                 
78 Kalervo Tuohinon haastattelu 19.4.1990. Myös silloinen työväenyhdistyksen esimies ja työväentalon 

vahtimestari Aappo Saukkonen (Kempeleen työväenyhdistyksen historiasta) mainitsee sotilaiden käyneen 

esittämässä venäläistä tanssitaitoa työväentalolla. 
79 Nestor Nykäsen luonnetta valottaa häntä koskeva Valtionrikosylioikeuden akti, VRYO 8780. Nykäsen sisko, 

työväenyhdistyksen sihteeri Hilma Nykänen oli kuollut 14.8. keuhkotautiin 21-vuotiaana, millä saattoi olla 

vaikutusta Nykäsen toimintaan. 
80 Kalervo Tuohinon haastattelu 19.4.1990. Nestor Nykänen näyttää olleen väleissä Väinö Tuohinon ohella 

asemapäällikkö A.J. Stråhlmannin kanssa. Stråhlmann, josta tuli keväällä Kempeleen suojeluskunnan 

päällikkö, todisti sotaoikeudessa syytetyn Nykäsen puolesta sanoen käyneensä tämän kanssa usein keskusteluja 

puolueasioista (A.J. Stråhlmannin todistus valtiorikosylioikeudelle. VRYO 8780). 
81 Ks. esim. Kansan Tahto 11.9.1917; Liitto 11.9.1917; Kaleva 11.9.1917; Työmies 12.9.1917. 
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Lähteet eivät tuo esiin todisteita Kempeleen työväen veljeilystä tai yhteistyöstä venäläissotilaiden 

kanssa.82 Ei ole myöskään tietoa bolshevismin kannatuksen leviämisestä paikkakunnalle majoitettujen 

sotamiesten keskuuteen. Sotilaiden kulkeminen työväentalolla johtui tietenkin siitä, että se oli 

paikkakunnan merkittävin illanviettopaikka, sen jälkeen kun nuorisoseurantalosta oli tullut sotilaiden 

majapaikka.  

 

Toisaalta tilanne saattoi näyttää talollisten näkökulmasta huolestuttavalta. Työväki oli viikoittain 

kosketuksissa venäläisiin sotilaspalveluksen ulkopuolella, kun taas talollisten suhde sotilaisiin oli 

parhaimmillaan ulkokohtainen ja pahimmillaan vihamielinen nuorisoseurantalon menetyksen ja 

luultavasti myös sotaväen tarpeisiin tehtyjen karjan pakko-ottojen johdosta. Samaan aikaan saatiin 

sanomalehdistä lukea pelottavia uutisia maata vaivaavasta ”huliganismista” ja ”anarkiasta” ja 

venäläisjoukkojen esiintymisestä yhteisrintamassa työläisjoukkojen kanssa etelän mielenosoituksissa.  

Huhuja liikkui enemmän kuin tietoa.83 Jos välit paikkakunnan työläisten kanssa kärjistyisivät samalla 

tavoin kuin maatalouslakon aikana, miten venäläiset sotilaat toimisivat? Heillä oli aseistus. 

 

 

                                                 
82 Hiltusen, s. 259, esitys syksyn 1917 tapahtumista luo kuvan venäläisten sotilaiden ja kempeleläisen työväestön 

esiintymisestä rinta rinnan laillista järjestystä vastaan. Aappo Saukkonen (Kempeleen työväenyhdistyksen 

historiasta) tosin mainitsee sotilaiden olleen hyvin solidaarisia Kempeleen työväkeä kohtaan, mutta ei kerro 

yhteistyöstä vaan liittää maininnan venäläisten tanssitaitonäytöksiin työväentalon iltamissa. Heino Saukkonen 

(Kertomus Kempeleestä) kertoo, että marraskuun 1917 suurlakon aikana Kempeleen työväenneuvosto ja 

venäläiset sotilaat olivat ystävällisissä väleissä. 
83 Kempeleessä liikkui esimerkiksi huhu, jonka mukaan venäläinen upseeri harjoitutti paikkakunnalla kaartia, jonka 

pelossa työväki liittyi innolla työväenkaartiin: Aappo Saukkosen anomus Kempeleen työväentalon myynti- ja 

hukkaamiskiellon peruuttamisesta 13.1.1919 ja suojeluskunnan lausunto 6.3.1919 anomusasiassa, OLKA AD 

337/248 1918. Tämä kertoisi siitä, että siinä missä talolliset näkivät työläisten tekevän yhteistyötä 

venäläissotilaiden kanssa, työläisten keskuudessa oli epäilyjä talollisten yhteistyöstä päällystön kanssa. 
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VÄINO OSKARI TUOHINO (1885–1937) 
 
Väinö Tuohino (vuoteen 1911 Isotuohino) peri 

vanhemmiltaan Aappo ja Kaisa Isotuohinolta 2/3-

osaa Kempeleen Ylipäässä sijainneesta suuresta 

Isotuohinon tilasta. Vuonna 1913 hän möi 

osuutensa H.J. Aralle ja osti Alapäästä Rätylän 

tilan. 

Tuohino kuului Kempeleen nuorisoseuran 

johtohenkilöihin 1910-luvun alkupuolella. 

Innokkaana osuustoimintamiehenä hän oli 

perustamassa Kempeleeseen mm. osuus-meijeriä 

ja osuuskauppaa. Hänen isänsä oli kuulunut 

nuorsuomalaisten kannattajiin, mutta Väinö itse 

lienee ollut maalais-liittolainen. 

Katri-vaimonsa kanssa Väinöllä oli vuonna 1917 

poika jo kolme tytärtä. 
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Manttaalipösöjä ja tavarantasaajia 

 

Yövartiot aloittivat toimintansa syyskuun alussa. Syyskuun 9. päivän vastaisena yönä varkaat 

murtautuivat Kempeleessä Juho Korpelan ja Juho Turskan kellareihin varastaen marjasäilykkeitä ja 

silakoita. Jaakko Raution talon eteisestä vietiin samana yönä polkupyörä ja myös Kempeleen-Salon 

osuuskaupan makasiiniin murtauduttiin. Viime mainitusta touhusta yövartio yllätti kolme varasta itse 

teossa, jolloin nämä pakenivat metsään jättäen saaliin jälkeensä.84 

 

Kempeleen työväenyhdistyksen torppariosasto oli kutsuttu mainittuna päivänä ylimääräiseen 

kokoukseen keskustelemaan mm. elintarvikekysymyksestä. Yön tapahtumat ilmeisesti vaikuttivat 

siihen, että kokouksessa puhkesi ”vilkas” keskustelu yövartiostosta.  Keskustelun jälkeen pöytäkirjaan 

kirjattiin, että työväen on suhtauduttava yövartiostoon kielteisesti, koska sen pääasiallisena tehtävänä 

oli ”suojella omistavan luokan rikkauksia ja mammonaa”.85 Torppariosasto otti siis päinvastaisen 

kannan yövartiostoon kuin työväen edustajat kuntakokouksessa. On luultavaa, että mielipiteet olivat 

kypsyneet kielteiseksi pikku hiljaa muutenkin työväenlehtien kirjoittelun johdosta, jota 

torppariosaston kannanotto selvästi heijasti.86 Lisäksi torppariosaston puheenjohtaja oli vaihtunut 

maatalouslakon jälkeen. Entinen puheenjohtaja Albin Lehtosaari oli erotettu lakkopetturina ja tilalle 

oli valittu Juho Karvonen, joka oli jyrkemmän linjan kannattaja.87 

 

Kansan Tahdossa julkaistu Kempeleen työväenyhdistyksen torppariosaston lausuma sai 

eduskuntavaalien alla ja vielä vaalien jälkeenkin maanlaajuista julkisuutta porvarillisissa lehdissä. 

Savon Sanomissa 5.10. julkaistu nimimerkki Ananiiaksen Viikkolaulu irvaili kannanotolle tähän tapaan: 

 

”Ja Kempeleen torpparit 

tään ponnen julki toi: 

nyt alas öiset vartijat 

ja suojakaartit, hoi! 

Ne polkee vapautta vain 

ja köyhäin kontuu syö: 

ei rauhassa saa varastaa, 
                                                 

84 Liitto 11.9.1917. Sittemmin lehdessä vihjailtiin, että työväenyhdistyksen ”suurta kunniaa nauttiva 

luottamusmies” olisi ottanut osaa murtovarkausyritykseen: Liitto 20.9.1917. 
85 Kansan Tahto 18.9.1917; vrt. Kansan Tahto 7.9.1917. 
86 Esimerkiksi Kansan Tahdossa 23.8. julkaistiin Helsingistä kiirineitä tietoja ”lahtarikaartien” perustamisesta eri 

puolilla maata nälkämellakoita tukahduttamaan. Saman päivän Työmiehessä oli kirjoitus ”Porvarikaarti 

valmiina hyökkäämään työläisten kimppuun - koko maata käsittävä järjestö tekeillä”. Kirjoituksen mukaan 

venäläisen sotaväen tuen menettänyt Suomen kapitalistiluokka valmistautuu ”ase kädessä pitämään 

herruutensa alaisena alastomaksi riistämiään työläisjoukkoja”, joilta se ”rikollisella keinottelulla” uhkaa viedä 

”viimeisenkin elämisen mahdollisuuden”. 
87 Kansan Tahto 18.9.1917. Juho Karvosta kohdeltiin sisällissodan sytyttyä yhtenä Kempeleen kiihkeimmistä 

punaisista. 
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vaikk´ kuuton onkin yö.”88 

 

Torppariosaston ottama jyrkempi asenne tarttui myös emoyhdistykseen. Lokakuun 7. päivän 

kokouksessa keskusteltiin työväen miliisin perustamisesta paikkakunnalle. Sellaisen tarvetta 

perusteltiin julkisuudessa vastavoimana ”porvarien lahtarikaarteille”. Asian valmisteleminen annettiin 

erityiselle komitealle.89 Periaatteessa työväenyhdistys ryhtyi valmistelemaan sellaisen työväen oman 

järjestyskunnan muodostamista, jota voitaisiin käyttää itsesuojelun ohella painostamiseen ja 

pakottamiseen. Jotkut epäilemättä ajattelivat, että miliisi voisi ottaa suorittaakseen esimerkiksi 

elintarvikevarastojen tarkastuksia.  

 

Torppariosaston syyskuun kokouksessa oli keskusteltu myös palkollisasioista.90 Kempeleen 

työväenyhdistys halusi eroon palkollisten ”vuosiorjuudesta”, jotta työnantajat olisi mahdollista 

taivuttaa yleisiin työehtosopimuksiin heinäkuussa solmitun sopimuksen tapaan. Kempeleen 

järjestyneillä maataloustuottajilla ei kuitenkaan ollut aikomusta luopua vuosi- ja 

puolivuotissitoumusten tekemisestä palkollisten kanssa. Lisäksi maataloustuottajain yhdistys perusti 

lokakuun alussa paikkakunnalle yksityisen työnvälitystoimiston, jonka johtajaksi nimettiin 

poliisikonstaapeli Heikki Holma.  

 

Työväenyhdistyksen vastausta ei tarvinnut kauan odottaa. Kansan 

Tahdon välityksellä se kehotti työläisiä pysymään poissa 

”porvarien” työnvälitystoimistosta ja vaatimaan kuukausi-

sopimuksia yhteisesti sovitulla 50 markan palkalla. Työläisten ei 

pitänyt enää ryhtyä ”nälkäpalkoilla rikastuttamaan manttaali-

pösöjä”. Ilmoille heitettiin epäily, etteivät porvarit palkkaisi 

maatalouslakossa mukana olleita, vaan ainoastaan rikkureita ja 

ulkopaikkakuntalaisia. Kehotus vielä toistettiin ennen römppä-

viikkoa.91  

 

Maataloustuottajain yhdistys mainosti työnvälitystoimistoaan 

Kansan Tahdossa sitkeästi vuoden loppuun saakka. Ei ole tietoa, 

riittikö Holman toimistolla työnhakijoita, mutta se tiedetään, että 

Kempeleen työläiset joutuivat loppuvuodesta suurin joukoin 

hakemaan toimeentuloa muilta paikkakunnilta ja myös 

                                                 
88 Savon Sanomat 5.10.1917. Ks. myös esim. Liitto 20.9.1917; Uusi Suometar 22.9.1917; Aamulehti 23.9.1917; 

Wiipuri 23.9.1917; Suupohjan Kaiku 25.9.1917; Vaasa 3.10.1917; Uusi Aura 27.9.1917; Uusimaa 1.10.1917 
89 Kansan Tahto 10.10.1917. Valmistelevan komitean jäsenet eivät ole tiedossa. Yleensä työväenkaartien 

perustamista valmisteleviin komiteoihin nimitettiin 3-6 henkilöä ja komiteoiden tehtävänä oli mm. suorittaa 

alustavaa jäsenhankintaa, ks. Salkola 2, s. 70–72. 
90 Kansan Tahto 18.9.1917. 
91 Kempeleen maataloustuottajain yhdistyksen kokouksen 30.9.1917 pöytäkirja; Liitto 5.10.1917; Kansan Tahto 

10.10.1917 ja 25.10.1917. 

 
Kansan Tahto 25.10.2017 
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turvautumaan kunnan avustuksiin.92 

 

Lokakuun 1.-2. päivänä käydyissä eduskuntavaaleissa sosialidemokraatit pysyi ylivoimaisesti 

suurimpana puolueena, mutta menetti eduskuntapaikoissa ehdottaman enemmistönsä. Kempeleessä 

äänensä antoi 474 henkeä, joista sosialidemokraatteja äänesti 261, maalaisliittoa 156 ja yhdistyneitä 

porvaripuolueita (mm. suomalaiset ja nuorsuomalaiset) 53 henkeä.93 Kempele sai oman edustajansa 

uuteen eduskuntaan, kun maalaisliiton Edvard Takkula meni läpi. Lapin vaalipiirissä oli ehdokkaana 

Sodankylästä Kempeleeseen muuttanut lestadiolainen maanviljelijä H.J. Ara. Hän ei menestynyt. 

Vaalituloksen selvittyä Kansan Tahto julkaisi Araa nimeltä mainitsematta seuraavan pilkkakirjoituksen: 

 

”Sisukas manttaalipappa on sekin ”liittolaisiin” lukeutuva isäntämies Kempeleessä, joka tässä joku 

päivä sai pyhän vihan puuskauksen, syytäen suustaan kaikkea lokaa erään torpan vaimon päälle ja 

kiroille manasi sosialistit sinne missä on itku ja hammasten kiristys. Haukkumatulva johtui siitä, että 

vaimo oli äänestänyt ”rosvoja”, kuten tämän ”villi henki” muka todisti. Vieläpä oli ukkeli uhkaillut, että 

leipäannos alennetaan puoleen entisestään työväestöltä, niin että ”koettakoot elää sitten” miten 

voivat! On surullista, ettei isänmaan parasta katsovaa miekkosta saatu eduskuntaan; siellä olisi hänen 

suuret kykynsä olleet hyödyksi koko maalle, eikä hänen tarvitsisi saarnailla epistoloitaan näin pienessä 

piirissä.”94 

 

Jutun kirjoittajasta tai lähteestä ei ole tietoa, mutta se osoittaa, ettei Aran toiminta kesäisen 

maatalouslakon lopettamiseksi ollut työväen keskuudessa unohtunut. 

 

Mitä pitemmälle syksy eteni, sitä vakavammaksi ja myös poliittisesti herkemmäksi kävi 

elintarvikekysymys erityisesti suurissa asutuskeskuksissa. Oulun elintarvelautakunnan ja lähiseutujen 

osuusmeijerien välinen maitokiista kiristyi aivan eduskuntavaalien alla. Elintarvelautakunnan 

valituksesta kuvernööri määräsi 28.9. Limingan nimismiehen ulosottamaan päivittäin Limingan ja 

Kempeleen-Salon osuusmeijereistä aiemmin määrätyt maitomäärät ja luovuttamaan ne säädetyllä 

rajahinnalla Oulun elintarvelautakunnalle. Samalla kuvernööri määräsi elintarvikelain nojalla Limingan, 

Kempeleen-Salon ja Tyrnävän osuusmeijerit myymään voita voimassa olevalla rajahinnalla Oulun 

elintarvelautakunnalle yhteensä 80 dritteliä.95 Seuraavana päivänä Oulun elintarvelautakunnan 

edustaja kävi virkavallan kanssa Tyrnävän ja Limingan osuusmeijereissä takavarikoimassa voita 

yhteensä 26 dritteliä ja uhkaamassa maidon pakkoluovutuksella. Kempeleessä ei käyty.96 

 

Oulun elintarvelautakunta ilmoitti 3.10. kuvernöörille, ettei Kempeleen-Salon osuusmeijeristä enää 

tuotu maitoa kaupunkiin. Kuvernööri vaatii osuusmeijerin hallinnolta selitystä uhkasakon avulla 14 

                                                 
92 Vaivaishoitolaisten sijoituskokouksessa vuodelle 1918 vakinaista avustusta saavien itsellisten listalle merkittiin 

39 nimeä, Kempeleen kunnallislautakunnan pöytäkirja 5.12.1917. 
93 Kansan Tahto 5.10.1917. 
94 Kansan Tahto 16.10.1917. 
95 So. noin 4000 kiloa. OLKA KD 4. osasto 224/161 1917, päätös nro 31567, 28.9.1917. 
96 Liitto 30.9.1917. Mahdollisesti Kempeleen-Salon osuusmeijeri möi voinsa vapaaehtoisesti Oulun 

elintarvelautakunnalle, ks. Kansan Tahto 15.10.1917, s. 2. 
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päivän kuluessa.97 Kymmenen päivää myöhemmin lääninhallituksessa pidettiin neuvottelukokous 

Oulun ympäristökuntien osuusmeijerien kanssa. Kempeleen edustaja ilmoitti kokouksessa, että 

Kempeleen-Salon meijeri oli keskeyttänyt toimintansa.98 

 

Kempeleen työväenyhdistys lienee pysynyt erossa maitokiistasta. Se varmasti tiesi, että Oulun 

työväenneuvosto toimi tässä asiassa Oulun elintarvelautakunnan taustalla. Toisaalta jotkut 

torpparitkin olivat osuusmeijerin osakkaita ja paikallisen meijerin tavaralla olisi ollut käyttöä myös 

kotikunnassa. Kempeleessä pidettiin syyskuun puolivälissä kuluttajainkokous, jossa vaadittiin 

osuusmeijerin velvoittamista luovuttamaan edes kuorimatonta maitoa paikkakunnan puutteenalaisille 

lehmättömille asukkaille. Aappo Saukkonen, joka oli myös paikallisen elintarvelautakunnan jäsen, 

kääntyi asiassa suoraan kuvernöörin puoleen kuluttajainkokouksen nimissä. Anomus torjuttiin.99 

Kuntakokouksessa 24.9. keskusteltiin kuvernöörin vastikään antamista kiertokirjeistä koskien maidon, 

voin ja juuston jakamista ilmaiseksi vähävaraisille perheille valtion tuella, mutta asia jätettiin 

kunnallislautakunnan valmisteltavaksi eikä edennyt.100  

 

Kempeleen vilja- ja perunasato olivat sinä vuonna keskinkertaisia, ohrasato jopa keskinkertaista 

parempi.101 Viljasato oli sen verran hyvä, että sitä riitti jonkin verran myytäväksi asti. Sen sijaan 

perunaa ja lihaa elintarvelautakunta pyrki hankkimaan lisää. Kunta päätti myös ensin velvoittaa 

kuntalaisia keräämään jäkälää hätäravinnoksi, kuten valtiovalta suositteli, mutta siitä luovuttiin 

”sosialistien vastustuksen takia”.102 Kuntakokous turvasi perunan, lihan, sokerin ja muiden 

tarpeellisten elintarvikkeiden hankinnan ottamalla lisää lainaa.103 

 

Elintarvelautakunta oli se kunnallinen elin, jossa talolliset ja työläiset tekivät Kempeleessä yhteistyötä. 

Jo kesän korvilla lautakunnan kokoonpanoa oli kuvernöörin kiertokirjeen perusteella uusittu siten, että 

työväen ehdottamien jäsenten ja muiden jäsenten luku meni tasan. Lautakuntaan valittiin 

maanviljelijät Olli Juvani, Edvard Takkula ja Antti Karppinen-Väärälä ja työläisten edustajina torpparit 

Eino Niemelä ja Klaus Kerttula sekä työmies Aappo Saukkonen.104 Elintarvikkeiden hankinnan ja 

jakelun järjestämisen lisäksi elintarvelautakunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluivat yhteenvetojen 

laatiminen maanviljelijöiden satoilmoituksista, valtiolle luovutettavan viljan tarkastaminen, 

varastoiminen ja jauhattaminen sekä säännöstelyjärjestelmän valvonta yhteistyössä kuvernöörin 

kanssa.  Lokakuussa, elintarvikekysymyksen kärjistyessä, joissakin Pohjois-Suomen kunnissa työläis-

jäsenet erosivat elintarvelautakunnasta, mutta Kempeleessä niin ei käynyt.  

 

                                                 
97 OLKA KD 4. osasto 232/162 1917 Lähetepäätös nro 31580. 
98 Kaiku 14.10.1917. 
99 OLKA AD 496/267 1917, päätös nro 31626, 16.10.1917. Oulun työväenneuvoston jäsen Yrjö Kallinen oli käynyt 

jo elokuun alussa maaseudulla neuvottelemassa meijerien kanssa maitokysymyksestä (Kallinen, s. 40). 
100 Kuntakokouksen 24.9.1917 pöytäkirja. 
101 Liitto 28.10.1917. 
102 Kaiku 14.11.1917 ja 17.11.1917; Liitto 19.10.1917. 
103 Kuntakokousten 24.9.1917 ja 19.12.1917 pöytäkirjat. 
104 Kuntakokouksen 29.5.1917 pöytäkirja. 
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Maanviljelijät kokivat viljasadon takavarikoinnin laillistettuna riistona. Heillä oli suuri kiusaus kätkeä 

osa sadosta ja myydä se myöhemmin salakaupassa hintojen nousun toivossa. Maaseudulla kierteli 

syksyn aikana sekä yksityisiä trokareita että kuntien elintarvelautakuntien valtuutettuja etsimässä 

viljaa ja muita tuotteita sopivaan, vaikkakin elintarvikkeiden rajahinnat ylittävään hintaan. Esimerkiksi 

Oulunsalon elintarvelautakunta oli ostanut loka-marraskuussa viljaa eräältä kempeleläiseltä 

maanviljelijältä ─ väittäen sen tapahtuneen Kempeleen elintarvelautakunnan luvalla.105 

 

Kansan Tahdossa kehotettiin 12.10. työväkeä ottamaan järjestöissään elintarvikekysymys 

käsiteltäväksi nälänhädän estämiseksi. Lehden mukaan elintarvikkeiden kätkeminen ja salakauppa 

saataisiin kuriin vain säännöstelyllä ja valvonnalla.106 Viisi päivää myöhemmin Kempeleen 

elintarvelautakunnan työläisjäsenet nostivat epäilyksen paikkakunnan vauraimman maanviljelijän 

Pekka Mankilan satoilmoitusta kohtaan. Elintarvelautakunta päätti kuulustella Ollilan ja Pirilän tilojen 

isännän puintiväkeä ja tarvittaessa toimittaa tarkastuksen Mankilan viljoista.107 Liitto-lehdessä 

julkaistiin elintarvelautakunnan tiedotus Kempeleen kuntalaisille, jonka mukaan viljan ja perunoiden 

vienti toiselle paikkakunnalle ilman lautakunnan lupaa oli kielletty, samoin kuin kaikenlainen 

elintarvikekeinottelu.108 

 

Poliisikonstaapeli Heikki Holma kuulusteli Pekka Mankilan työmiehiä 22.10. Kuulustelun perusteella 

elintarvelautakunta arvioi Mankilan satoilmoituksen liian pieneksi ja päätti toimittaa lain mukaisen 

tarkastuksen. Mankila ei siihen suostunut. Kokouksessaan 5.11. lautakunta päätti kääntyä 

nimismiehen puoleen, että hän ”ryhtyisi tarpeellisiin toimenpiteisiin”. Samalla lautakunta päätti, ”ellei 

asia sillä parane”, valittaa asiasta kuvernöörille.109 

 

Limingan nuori nimismies Sakari Lehtonen oli muuttanut kesäkuun alussa asumaan Ollilan taloon 

Pekka Mankilan vuokralaiseksi.110 Hän haki ja sai yksityisasian vuoksi kahden viikon virkavapauden 

26.10. alkaen.111 Palattuaan virkapaikalleen nimismies kirjasi elintarvelautakunnan kokouksen 

pöytäkirjaotteen saapuneeksi 12.11., alleviivasi otteesta sanat ”ryhtyisi tarpeellisiin toimenpiteisiin” ja 

merkitsi tekstikohdan viereen kysymysmerkin. Mihinkään toimenpiteisiin hän ei asiassa ryhtynyt.112 

 

                                                 
105 Kaiku 14.11.1917 ja 17.11.1917; vrt. Limingan nimismiehen kirje Kempeleen elintarvelautakunnalle 

27.11.1917. Limingan nimismiespiirin arkisto DIa1:5. 
106 Kansan Tahto 12.10.1917. 
107 Ote Kempeleen elintarvelautakunnan kokouksen 17.10.1917 pöytäkirjasta. Limingan nimismiespiirin arkisto 

EIa1:34. Ns. elintarvikelain nojalla kuvernöörillä tai elintarvelautakunnalla oli valta ”kahden valitsemansa 

jäsenen läsnä ollessa kruununpalvelijalla tarkastuttaa niskoittelevan tai vääräin tietojen antamisesta 

epäluulon alaisen henkilön myymälää, makasiineja, konttoreja, huoneuksia, aluksia ja muita suojuksia” 

(Asetuskokoelma 31/1917). Kyseisestä kokouksesta oli poissa eduskuntaan valittu Edvard Takkula, joten 

työläisjäsenillä oli enemmistö. Seuraavissa kokouksissa Takkulan korvasi maanviljelijä Pertti Somero. 
108 Liitto 19.10.1917. 
109 Otteet Kempeleen elintarvelautakunnan kokousten 5.11.1917 ja 10.12.1917 pöytäkirjoista. Limingan 

nimismiespiirin arkisto EIa1:34. 
110 Limingan nimismiehen ilmoitus muutosta kuvernöörille 25.5.1917 ja kuvernöörin asiaa koskeva päätös. 

Limingan nimismiespiirin arkisto EIa1:34. 
111 Kaleva 29.10.1917. 
112 Limingan nimismiespiirin arkisto DIa1:5 
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PEKKA MANKILA (1866–1926)  

 Maanviljelijä Pekka Mankila omisti Rantsilan Mankilan 

kylässä Mankilan ja Mattilan tilat harjoittaen myös 

suurisuuntaista karjataloutta. Vuonna 1908 hän jäi 

leskeksi kahden nuoren pojan, Juhon ja Villen kanssa. 

Mankila möi omistamansa tilat reilulla 200 000 markalla 

eräille turkulaisille vuoden 1911 alussa. Keväällä hän osti 

suuren Ollilan tilan (Ylä- ja Ala-Ollila) Kempeleestä, 

jonne hän myös muutti poikiensa kanssa. Hän oli jo 

vuodesta 1905 alkaen omistanut kaupunkitalon Oulun 

Isollakadulla. 

Toukokuun 18. päivänä Kempeleeseen saapui kaksi 

miestä, jotka uhkaillen ja väkivaltaa käyttäen vaativat 

Mankilaa purkamaan Rantsilassa tehdyn kaupan. 

Turkulaiset olivat panneet vireille oikeusjutun kaupasta 

vedoten epäselvyyksiin mm. myydyn metsän 

omistussuhteissa. Oikeus vahvisti kaupan pätevyyden, 

mutta turkulaiset nostivat kanteen petoksesta ja jättivät 

puolet kappasummasta maksamatta. Vyyhti, joka sai 

laajaa valtakunnallista julkisuutta, oli edelleen kesken 

vuonna 1917. 

Mankila oli perustamassa 1910-luvun alkupuolella 

Kempeleeseen osuusmeijeriä ja säästöpankkia ollen 

alusta alkaen mukana kummankin hallintotehtävissä. Hän 

myös nai Pirilän tilan lesken ja osti Iikka Pirilältä 1/3-

osaa Pirilän tilasta. Siten hänestä tuli Kempeleen vaurain 

maanviljelijä. 

Mankila luopui Ollilan tilasta keväällä 1922. Hän kuoli 
sydänsairauteen 59-vuotiaana Kempeleessä. 
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Suojeluskunnan synty 

 

Kansan Tahdossa oli 10.10. uutinen työväen miliisin puuhaamisesta Kempeleeseen. Koska asian 

edistymisestä seuraavina viikkoina ei ole tarkempaa tietoa, on vaikea sanoa, kuinka paljon kyseessä oli 

siinä vaiheessa uhittelusta ja kuinka paljon vakavasta yrityksestä työväen vaikutusvallan 

vahvistamiseksi paikkakunnalla. 

 

Joka tapauksessa Kempeleen talolliset eivät näytä ryhtyneen mihinkään vastaaviin toimenpiteisiin 

omalta puoleltaan. Kirjoituksia porvareiden ja sosialistien vastakkainasettelusta, mahdollisesta 

aseistautumista omilla tahoillaan ja keskinäisen taistelun mahdollisuudesta voitiin kyllä lukea 

sanomalehdistä.113 Toisaalta paikkakunnalla oli venäläistä sotaväkeä ylläpitämässä järjestystä ja öisin 

partioivat kunnalliset yövartiomiehet. Elintarvikekysymyksessä työväen paikallinen johto näytti 

tyytyvän laillisten keinojen käyttöön, kuten Mankilan tapauskin osoitti. Sato oli korjattu ja meijeri 

pantu kiinni. Minkä verran ylimääräistä maitoa ja voita tilat itse tuottivat, sille riitti ostajia kaupungissa 

ja muualla. 

 

Lokakuussa 1917 ilmestyneistä sanomalehdistä ─ viljellyn propagandan takaa ─ ilmenee ”porvarien” ja 

”sosialistien” välillä vallinnut näkemysero suhteessa epävirallisiin järjestyskuntiin. Porvarillisen 

näkemyksen mukaan suojeluskuntia piti perustaa laillisen järjestysvallan avuksi ylläpitämään lakia ja 

järjestystä ja suojelemaan kansalaisten henkeä ja omaisuutta, joita uhkasivat maassa oleva venäläinen 

sotaväki ja kotimaiset ”edesvastuuttomat ainekset”. Toisaalta suojeluskuntaliike koettiin 

vastavoimaksi venäläisten sotilaiden ja kyseisten edusvastuuttomien kansalaisten pelätylle 

yhteistoiminnalle. Sosialistit näkivät suojeluskunnat taantumuksellisten porvarien työkaluna, jota oli 

tarkoitus käyttää tukahduttamaan työväen pitkään ajamat uudistukset. Suomen ammattijärjestön ja 

sosialidemokraattisen puolueen johto uskoi lokakuun lopulla yleislakon voimaan työväen asian 

edistämisessä. Työväenkaarteja oli perustettava yleislakon varalta.114 

 

Venäjän epävakaus vaikutti jatkuvasti Suomen poliittisiin voimasuhteisiin. Venäjän kansan vaatiessa 

”leipää ja rauhaa” bolshevikit suunnittelivat vallankaappausta. Bolshevismin kannatus kasvoi 

Suomessa olevan venäläisen sotaväen keskuudessa. Vallankumoukselliset sotamiehet ja matruusit 

kokivat Suomen työläiset liittolaisikseen, joten työväenliike saattoi luottaa siihen, ettei venäläinen 

sotaväki toimisi lakkolaisia vastaan vaan päinvastoin saattaisi tarvittaessa tarjota tukeaan.115 

 

Venäjän pohjoisella rintamalla Baltiassa saksalaiset olivat aloittaneet hyökkäyksen loppukesästä 

Väinäjoen yli. Lokakuussa he valtasivat Viron länsipuoliset saaret. Suomen lehdistössä kirjoiteltiin 

saksalaisten hyökkäyksen mahdollisuudesta ja Venäjän väliaikaishallituksen huhutuista suunnitelmista 

Suomen evakuoimiseksi. Esimerkiksi Liitto-lehdessä kannustettiin lokakuun lopulla perustamaan 

                                                 
113 Ks. esim. Kaiku 14.10.1917; Maaseudun Tulevaisuus 20.10.1917; Kaleva 20.10.1917. 
114 Ks. Manninen 1993, s. 335–343. 
115  Ks. Salkola 2, s. 61–67. 
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jokaiselle paikkakunnalle suojeluskuntia suojelemaan maata hävitykseltä, olisipa hävitys seurausta 

saksalaisten hyökkäyksestä tai venäläisten evakuointitoimenpiteistä.116 Samaan tapaan Liitto oli 

voimellakoiden jälkeen kannattanut suojeluskuntien perustamista oman käden oikeuden harjoittajia 

vastaan.  

 

Kun Kempeleen suojeluskunta pantiin alulle marraskuun alussa, aloite siihen tuli Oulusta. Oulun 

suojeluskuntajärjestön juuret olivat heinäkuun alussa perustetussa Oulun Riippumattomuusklubissa, 

joka nimensä mukaisesti ajoi Suomen valtiollista itsenäisyyttä. Kyse oli alun perin pitkälti sivistyneistön 

aktivistijärjestöstä, joka pyrki levittämään itsenäisyysaatetta kansan keskuuteen, myös kaupunkia 

ympäröivälle maaseudulle ja laajemmallekin. Erilaiset palo- ja suojeluskunnat olivat aktivisteille 

vapaustaistelun valmistelun välineitä. Valistus- ja järjestäytymistyötä tehtiin sekä julkisesti että 

salassa.117  

 

Riippumattomuusklubi järjestäytyi Oulun suojeluskunnan johtokunnaksi syyskuun loppupuolelle ja 

Oulun suojeluskunnan säännöt hyväksyttiin 20.10. Säännöissä suojeluskunnan tarkoitukseksi 

määriteltiin ”yleisen rauhan säilyttäminen ja epäjärjestyksen estäminen sekä suomalaisten 

viranomaisten pyynnöstä vapaaehtoisesti olla apuna järjestyksen ylläpitämisessä”.118 Aseellisesta 

taistelusta venäläisiä miehittäjiä ja heidän kanssaan yhteistyötä tekeviä vastaan luonnollisesti vaiettiin. 

 

Oululaisten yhteydenotosta kerrotaan Kempeleen suojeluskunnan 10-vuotiskertomuksessa 

seuraavasti: 

 

”Marraskuulla eräänä päivänä 1917 ilmoitti joku tuntematon henkilö puhelimella Oulusta tänne 

Kempeleeseen maanviljelijä V.O. Tuohinolle ajan, jolloin hänen oli saavuttava Ouluun Kahvila 

Kiistolaan, ja kuin mainittu Tuohino sinne meni määrättynä aikana, oli siellä kokoontunut kokousta 

varten henkilöitä eri pitäjistä ja kokouspaikka oli järjestäjien toimesta vartioituna. Tässä kokouksessa 

selostettiin edustajille silloista tilannetta, jääkäriliikkeen tarkoitusta ja jääkärien jo saavuttamaa 

kuntoisuutta, samalla selostettiin tulevien tapahtumien mahdollisuuksista ja kehoitettiin siltä varalta 

mahdollisimman pian joka pitäjään perustamaan suojeluskunnan.”119 

 

Ei ole epäilystäkään, etteivätkö yhteydenoton takana olisi olleet Riippumattomuusklubin 

itsenäisyysmiehet. Klubin salainen toimikunta oli nimittänyt itsensä Suomen Aktivistijärjestön Oulun 

piirihallitukseksi ja laatinut suunnitelman, jonka tavoitteena oli synnyttää piirin jokaiseen kuntaan 

aseistettu järjestyskunta.120 Saksassa koulutetut jääkärit olivat osallistuneet taisteluihin Venäjän 

vastaisella rintamalla Kuurinmaalla ─ joskaan eivät enää tsaarin kukistumisen jälkeen. AkGvisGt 

suunnittelivat jääkärien palauttamista Suomeen auttamaan sen päämäärän saavuttamisessa, jota 

                                                 
116 Liitto 28.10.1917; vrt. Kaleva 20.10.1917. 
117 Päivikki Korhonen, s. 23–27; vrt. Kaitera 1921, s. 210–213. 
118 Sama, s. 31. 
119 Kempeleen suojeluskunnan 10-vuotiskertomus. 
120 Päivikki Korhonen, s. 27–28. Kempeleläiset tunsivat Riippumattomuusklubin jäsenistä (ks. Päivälehti 

25.8.1917) hyvin ainakin F.J. Ollakan. 
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varten he olivat Saksaan lähteneet. Tuo suunnitelma yhdessä asehankintasuunnitelmien kanssa olivat 

epäilemättä kaikkein varjelluimmat salaisuudet.  

 

Aseistautumisaikeesta Venäjän valtiovaltaa vastaan puhuu myös Heino Saukkonen vuoden 1918 

lopulla kirjoittamassaan ”papiston kertomuksessa”: 

 

”Silloin alkoi kulkea suupuheita ja joku pieni sanomalehtiuutinenkin toi tietoa, vaikkakin peitellyssä 

muodossa, maassamme tapahtuvasta noususta asevoimalla suojata kotejamme ja synnyinmaatamme 

vieraan vallan sorrolta ja omassa keskuudessamme kasvavalta anarkia-ainekselta ja hyökkäyksiltä. 

Nämä tiedot ja paikkakuntalaisten keskuudessa, mielissä, kytevä tunne tulevista tapahtumista, viritti 

ajatuksen olla mukana hiljaisessa työskentelyssä maamme turvallisen tulevaisuuden luomisessa.”121 

 

Omassa keskuudessa kasvavalla anarkia-aineksella Heino Saukkonen tarkoittaa tietenkin suomalaisia 

sosialisteja. Tämä viittaus varautumisesta taisteluun myös oman maan kansalaisia vastaan vaikuttaa 

ennakoivan myöhempiä tapahtumia, vaikka suomalaisen työväen ja venäläisten sotilasneuvostojen 

solidaarisuus oli ollut monin paikoin jo pitkään ilmeistä. Saukkosen muistelus alkaa kuvauksella 

Kempeleen työväenliikkeen synnystä ja sen piirissä tapahtuneesta mielipiteiden kääntymisestä 

talollisia vastaan kiertelevien agitaattorien ja sosialistilehtien harjoittaman kiihotuksen vaikutuksesta. 

Maahan sodan oloissa sillä tavoin muodostunut anarkistinen aines sai kannattajikseen kurittomat 

venäläiset sotajoukot, mikä oikeutti suojeluskunnan perustamisen ja sen toimenpiteet vapauden, 

oikeuden ja järjestyksen puolustamiseksi. 

 

Se johtopäätös lienee niin ollen oikea, että Kempeleen suojeluskunnan synty liittyy ensisijaisesti 

aktivistien itsenäisyysliikkeeseen.122  Heino Saukkosen mukaan ensin kokoontui vain puolikymmentä 

miestä pohtimaan asiaa. Näiden miesten tekemien tunnustelujen jälkeen saatiin kokoon yli 20 miestä, 

jotka pitivät ”eräänä römppäviikon iltana” suojeluskunnan perustamiskokouksen Kempeleen-Salon 

meijerissä.123 Tässä tai myöhemmässä kokouksessa oli läsnä ohjeita antamassa voimistelunopettaja 

Erkki Lyly, joka oli jo jonkin aikaa johtanut Oulun suojeluskunnan harjoituksia.124 

 

Salaisia kokouksia pidettiin kaikkiaan kolme marraskuun aikana. Jäsenten, joita kokousten välissä tuli 

jonkin verran lisää, oli vannottava vaitiolovala. Kokouksissa keskusteltiin mm. aseiden hankinnasta ja 

harjoitusten toimeenpanosta.125 Heino Saukkosen mukaan suojeluskunnan johtajaksi valittiin tuolloin 

                                                 
121 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. 
122 Hiltusen, s. 221 ja 259, mukaan suurlakon aikainen tulehtunut tilanne, venäläisten ja työväen yhteistoiminta 

järjestyksenpidossa, johti Kempeleen suojeluskunnan perustamiseen. Koska perustamiskokous pidettiin useita 

päiviä ennen suurlakon alkua, tämä ei voi pitää paikkansa. Toki suurlakolla oli epäilemättä vaikutusta 

suojeluskunnan toimintaan. 
123 Römppäviikon ilta suojeluskunnan perustamisajankohtana mainitaan Kempeleen suojeluskunnan 20-

vuotiskertomuksessa. Heino Saukkonen (Kertomus Kempeleestä) mainitsee päivämäärän 9.9., mikä on väärin, 

mutta hän tarkoittanee marraskuun 9. päivää. Perustamiskokoukseen osallistuneiden miesten lukumäärä oli 

20-vuotiskertomuksen mukaan ”kymmenkunta”. 
124 Kempeleen suojeluskunnan 10- ja 20-vuotiskertomukset; vrt. H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. Lylystä 

ks. Päivikki Korhonen, s. 30. 
125 Kempeleen suojeluskunnan 10- ja 20-vuotiskertomukset. 
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asemapäällikkö A.J. Stråhlmann, mutta tieto on kyseenalainen. 126 Stråhlmann kyllä toimi 

suojeluskunnan kansliapäällikkönä seuraavana keväänä. 

 

Useilla paikkakunnilla suojeluskunnat toimivat julkisesti järjestyskuntina, mutta Kempeleessä toimittiin 

salassa. Sekin viittaa siihen, että suojeluskunnan perustaminen nähtiin ennen kaikkea venäläistä 

miehitysvaltaa vastaan suunnattuna tekona. Kempeleessä elo-syyskuun vaihteessa perustettuun 

kunnalliseen yövartiostoon suojeluskunnan perustamisella ei näytä olleen yhteyttä.127 

 

Suojeluskunnan 10-vuotiskertomuksen yhteydessä on nimetty seuraavat 12 miestä128, jotka olivat 

läsnä ”mikäli selville saatu” perustavassa kokouksessa: 

 

Väinö Tuohino, s. 1885 

Jaakko Junttila, s. 1884 

Sakari Hemmilä, s. 1893 

Väinö Parviainen, s. 1895 

Iivari Lassila, s. 1896 

Pertti Somero, s. 1892 

Ville Takkula, s. 1891 

Janne Mäkelä, s. 1890 

Antti Kanervo, s. 1889 

Uuno Qvist, s. 1899 

Valtu Tuohino, s. 1890 

Vilho Karppinen, s. 1899 

 

Listan henkilöt ovat kolmea lukuun ottamatta 1890-luvulla syntyneitä talollisten poikia, nuorimmat 

olivat 17–18 vuoden ikäisiä, ja suurin osa, elleivät kaikki, nuorisoseuran jäseniä. Venäläisten majailu 

nuorisoseurantalolla oli heille varmasti suuttumusta herättävä asia sellaisenaan. Meijeristi Antti 

Kanervon jäsenyys selittyy jo kokouspaikalla. Osuusmeijerin hallinto, johon Väinö Tuohino oli ainakin 

vielä äskettäin kuulunut, oli mitä todennäköisimmin perillä suojeluskuntapuuhista. Limingassa 

osuusmeijeri tuki paikallista suojeluskuntaa myös taloudellisesti,129 mutta Kempeleessä vastaavasta 

toiminnasta ei ole tietoa. 

 

Koska Kempeleen suojeluskuntalaisten viholliskuva konkretisoitui paikalliseen venäläisen sotilas-

osastoon, toiminnan salainen luonne oli omiaan pitämään heidät varpaillaan, mitä tuli kylällä 

partioiviin venäläisiin. Kun suojeluskuntalaiset saavutti huhu, jonka mukaan venäläiset olivat 

aloittaneet paikkakunnalla tutkinnan jostain asiasta, suojeluskuntalaiset uskoivat tulleensa 

paljastetuiksi. Kokoukset lopetettiin siihen paikkaan, vaikka viikon kuluttua selvisi, että venäläisten 

                                                 
126 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. Kempeleen suojeluskunnan 10- ja 20-vuotiskertomukset eivät nimeä 

johtajaa tai päällikköä tälle ajalle. 
127 Vrt. Hiltunen, s. 259, jonka mukaan yövartioston toimintaa voidaan pitää ”suojeluskunnan ensimmäisenä 

ituna” Kempeleessä. 
128 Kempeleen suojeluskunnan 10-vuotiskertomus. Lisäksi listassa on yliviivattuna Väinö Korpelan, s. 1897, nimi. 
129 Matti Korhonen, Limingan aseriisunta. 
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toimeenpanemat kuulustelut koskivatkin paria henkilöä, jotka olivat äänekkäästi vastustaneet 

nuorisoseurantalon luovuttamista sotilasmajoitukseen.130 

 

Suojeluskuntalaisten säikähdys oli ymmärrettävä siinäkin valossa, että koko maata järkyttävä 

tapahtuma sattui Kempeleen suojeluskunnan perustamisaikoihin: Mommilan kahakka. Mommilan 

kartanosta aseita etsineet venäläiset matruusit joutuivat 7.11. taisteluun Lahden kaupungin 

suojeluskuntalaisten kanssa ja surmasivat kartanon omistajan, maan rikkaimpiin miehiin kuuluneen 

Alfred Kordelinin. ”Oliko kukaan enää turvassa?” saatettiin kysyä. 

 

Mommilan kahakan kanssa samana päivänä bolshevistit kaappasivat vallan Venäjällä. Osittain tuon 

vallankaappauksen innostamana Suomessakin tapahtui jotain, mikä ei voinut olla vaikuttamatta 

suojeluskuntien toimintaan ympäri maan niin tapahtumahetkellä kuin tapahtuman seurauksena. 

 

                                                 
130 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. Kempeleen suojeluskunnan 10- ja 20-vuotiskertomukset selittävät, 

että venäläiset olivat oikeasti saaneet vihiä suojeluskuntapuuhista (näin myös Hiltunen, s. 223 ja 259), mutta 

Heino Saukkosen kuvaus on tässä kohtaa yksityiskohtaisempi ja uskottavampi - myös siitä syystä, että hän oli 

tapahtumahetkellä nuorisoseuran puheenjohtaja. Lisäksi 20-vuotiskertomuksen mukaan suojeluskuntalaisista 

Iivari Lassila, joka toimi silloin nuorisoseuran taloudenhoitajana, katsoi parhaimmaksi poistua paikkakunnalta 

Hailuotoon. Lassilan talo sijaitsi venäläisten upseerien majapaikan Juho Anttilan talon naapurissa ja Saukkosen 

mukaan juuri Anttilaa epäiltiin ilmiantajaksi.  

 
Kempeleen suojeluskuntatalon avajaiset vuonna 1935, jolloin suojeluskunta palasi perustamis-

paikalleen. Juhani Korpelan kotikokoelma. 
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Marraskuun suurlakko ja työväen järjestyskaartin perustaminen 

 

Kansan Tahdossa julkaistiin 23.10. Suomen ammattijärjestön valtuuston kolme päivää aiemmin 

antama julistus, jossa sanottiin valtuuston esittäneen hallitukselle uhkavaatimuksen elintarve-

kysymyksen järjestämiseksi 1.11. mennessä ja vaadittiin mm. viljavarojen inventoimista uudelleen ja 

elintarvikkeiden kaupan ja jakelun siirtämistä valtiolle. Paikallisia työväen järjestöjä ja ammattiosastoja 

kaikkialla maassa kehotettiin muodostamaan heti työväen järjestyskaarteja itsepuolustukseksi 

porvarikaarteja vastaan.131 Valmistautuminen yleislakkoon oli alkanut.  

 

Oulun läänin eteläisen vaalipiirin sosialidemokraattinen piirineuvosto kokoontui 26.10. Aappo 

Saukkosen ja neuvoston kolmen muun jäsenen viesti piirin työväelle oli samanlainen kuin Suomen 

ammattijärjestön: 

 

”vaikk’emme voikaan, eikä ole syytäkään, enää pidättää lähiaikoina todennäköisesti heräävää 

kuohuntaa, tulee jokaisen valveutuneen työläisen sekä yksityisesti, että järjestönsä avulla tehdä 

voitavansa, että kaikki mitä tapahtuneekin, ei vahingoita köyhälistön omaa asiaa ja asemaa. Tämän 

aikaansaamiseksi on heti pantava jokaisen työväenjärjestön toimesta kuntoon tarmokkaat 

järjestysmiesjoukkueet […] ja nämä joukkueet ovat ensi tilassa saatava lujaksi työväen ja sen 

heikomman osan turvaksi niin ettei porvariskaartit pysty tuhoamaan nälän pakosta liikkeelle lähteviä 

joukkoja ampuma- ym. aseillaan. […] Asema saattaa kehittyä siksi, että näyttää välttämättömältä 

kaikkinaisen työ- ym. liikenteen keskeytys omistavan luokan pakotukseksi. Mutta tähän ei ole missään 

tapauksessa ryhdyttävä jonkun yksityisen paikkakunnan päätöksellä. Kaikissa suuremmissa otteissa on 

ehdottomasti noudatettava työväen keskusjärjestöjen johtoa ja sitä toteltava.”132 

 

Sosialidemokraattisen puoluetoimikunnan ja Suomen ammattijärjestön toimikunnan yhdessä laatimat 

työväen järjestyskaartien säännöt julkaistiin Kansan Tahdossa 31.10.133 Seuraavana päivänä 

valtiopäivät kokoontuivat ja uuden eduskunnan laillisuuden kyseenalaistanut sosialidemokraattinen 

puolue julkaisi ”Me vaadimme” -ohjelmansa. Siinä vaadittiin mm. elintarvikepulan helpottamista, 

työttömyyden torjumista, yhteiskunnallisia uudistuksia kuten torpparivapautusta ja edellisen 

eduskunnan säätämien kunnallislakien ja kahdeksan tunnin työaikalain vahvistamista, heinäkuussa 

säädetyn valtalain voimaansaattamista sekä kansalliskokouksen koolle kutsumista. 

 

Päivä bolshevistien vallankaappauksen jälkeen Suomen sosialidemokraattinen puolue ja ammatti-

järjestö perustivat Työväen (vallankumouksellisen) keskusneuvoston yhteiseksi toimeenpanevaksi 

elimekseen. Ammattijärjestön edustajakokouksen kehotuksesta keskusneuvosto päätti aloittaa 

                                                 
131 Kansan Tahto 23.10.1917. 
132 Kansan Tahto 1.11.1917; Saukkosen jäsenyydestä piirineuvostossa, ks. Kansan Tahto 24.8.1917. 
133 Kansan Tahto 31.10.1917. 
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suurlakon 14.11. sillä perusteella, että eduskunta ei näyttänyt suostuvan valtalain voimaan-

saattamiseen eikä muihin ”Me vaadimme” -ohjelmassa esitettyihin vaatimuksiin.134 

 

Oulun kaupunkiin tieto siitä, että suurlakko oli todellakin alkanut 14.11., ehti vasta illalla yksityisen 

sähkösanoman välityksellä.135 Henkisesti oululainen työväestö oli valmis lakkoon. Monet kannattivat 

jopa vallankumousta.136 Oulun työväenneuvosto otti vastatakseen lakon organisoimisesta kaupungissa 

ja maaseudulla. Se pyrki noudattamaan tarkasti keskusneuvoston määräyksiä, mutta ongelmat 

tiedonsaannissa hankaloittivat asiaa.137  

 

Kaupungin tehdaslaitokset ja liikeyritykset olivat kuitenkin jo 15.11. lakkotilassa. Porvarilliset lehdet 

eivät ilmestyneet. Punakaarti138 valvoi järjestystä. Kaupunkiin johtaville teille asetettiin kaartilaisia 

tarkastamaan elintarvikekuljetuksia. Iltaan mennessä pysäytettiin rautatieliikenne sotilas- ja 

elintarvikejunia lukuun ottamatta ja puhelinkeskusasema otettiin työväen hallintaan. Lakkovahdit 

valvoivat yksityistä puhelinliikennettä. Sen sijaan sähkösanomakonttorin valvonta jätettiin lopulta 

venäläissotilaille, ja kauppaliikkeet olivat suureksi osaksi auki koko lakon ajan. Järeimmät 

lakkotoimenpiteet Oulussa olivat poliisilaitoksen ja lääninhallituksen valtaukset sekä 50 kiväärin 

takavarikointi. Poliisimestari erotettiin ja kuvernööri von Nandelstadh pakeni paikkakunnalta.139 

 

Oulun rautatieläisten, veturimiesten ja Oulun läänin eteläisen vaalipiirin sosialidemokraattisen 

piiritoimikunnan edustajista muodostettiin Oulun läänin työväen vallankumouksellinen neuvosto 

(19.11. lähtien Oulun läänin työväenneuvosto), jonka tehtävänä oli johtaa lakkoa läänissä eli koko 

Pohjois-Suomessa. Paikallisia työväenneuvostoja kehotettiin kääntymään lääninneuvoston puoleen.140 

Kempeleen työväenyhdistyksen esimies Aappo Saukkonen oli maatalouslakon organisoijana ja 

vaalipiirin sosialidemokraattisen piirineuvoston jäsenenä keskimääräistä paremmin tietoinen 

suurlakon tarkoituksesta ja vaatimuksista sekä ennen kaikkea järjestyneen ja kurinalaisen toiminnan 

merkityksestä. Oulusta tulleiden ohjeiden mukaisesti Kempeleen työläiset järjestäytyivät 

työväenneuvostoksi. Se määräsi lakkovahdit maantien varteen, jotka valvoivat, että kaupunkiin pääsi 

vain työväentalolta noudettavan lupalapun kanssa.141  

 

Limingan nimismies Sakari Lehtonen ei hoitanut virkatehtäviään lakon aikana. Kempeleen yleisessä 

työväen kokouksessa esitettiin nimismiehen ja poliisin erottamista, niin kuin keskusneuvoston ohjeet 

edellyttivät. Se olisi saattanut edellyttää aseiden hankintaa. Esitys sai kannatusta, mutta 

                                                 
134 Manninen 1993, s. 346. 
135 Kansan Tahto 15.11.1917. 
136 Sosialidemokraattisen puolueen Oulun eteläisen vaalipiirin asemaraportti 10.12.1917. Vuoden 1917 kokoelma 

HH1.2. 
137 Esimerkiksi 16.11. Oulun työväenneuvosto lähetti kiireellisenä sähkösanoma Keskusneuvostolle Helsinkiin 

tiedustellen, valvotaanko lennätinlaitosta ja saavatko yksityiset lähettää sähkösanomia, Sähkösanoma-

konttorin kokoelma. 
138 Tässä tutkimuksessa käytetään työväenkaartista nimitystä punakaarti silloin, kun kaartin voidaan nähdä 

olleen vallankumouksellinen tai sotilaallinen luonteeltaan. 
139 Kumoustietoja 16.11.1917; Kansan Tahto 22.11.1917; Kaiku 22.11.1917.  
140 Kumoustietoja 16.11.1917; Kansan Tahto 22.11.1917. 
141 Aappo Saukkonen, Kempeleen työväenyhdistyksen historiasta. 
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työväenyhdistyksen johtomiehet Aappo Saukkonen, Nestor Nykänen ja Eino Niemelä ohjasivat 

kysymyksen käsittelyn työväenneuvostoon, ja saivat nämä hankkeet vesitettyä.142 

Paikallisviranomaisilta pyydettiin vain kirjallista selvitystä suhtautumisesta lakkoon.143 Mahdollisesti 

yleisessä työväenkokouksessa ja työväenneuvostossa puhuttiin myös kotietsinnöistä ja aseiden ja 

elintarvikkeiden takavarikoinnista, mutta mihinkään sen suuntaisiin toimiin ei ryhdytty. Lakko 

luonnollisesti kiristi ilmapiiriä entisestään mutta sujui rauhallisesti.144 

 

Todennäköisesti suurlakon alkuun mennessä Kempeleessä oli ehditty perustaa työväen järjestyskaarti 

”turvaamaan paikkakunnan työväestön pyrkimyksiä”.145 Tarkka perustamisajankohta on epäselvä. 

Heino Saukkosen mukaan työväenkaartin perustamista tunnusteltiin samaan aikaan kuin 

suojeluskunnankin perustamista, mutta kaartin toiminta alkoi vasta suurlakkoviikolla. Myös Aappo 

Saukkonen näyttää olettavan järjestyskaarti ja suojeluskunnan olleen toiminnassa samaan aikaan.146 

 

Valtakunnallisesti työväen järjestyskaartit perustettiin vastavoimaksi ”porvariston” kaarteille. 

Kempeleessä, huolimatta samanaikaisesta toiminnasta työväenkaartin ja suojeluskunnan 

perustamiseksi, niin ei varsinaisesti ollut, koska työväellä tuskin oli tietoa salaisista 

suojeluskuntapuuhista paikkakunnalla.147 Kuten edellä on todettu, Kempeleen työväenyhdistys oli 

aloittanut valmistelutyön työväen miliiisin muodostamiseksi jo lokakuun alkupuolella. Valmistelua 

epäilemättä vauhdittivat puolueelta ja Suomen ammattijärjestöltä tulleet yksiselitteiset ohjeet.148 

Lisäpontimena toimivatt epäily joidenkin paikallisten maanviljelijöiden, ennen kaikkea Pekka Mankilan 

salaisista viljavarastoista ja nimismiehen haluttomuudesta lainmukaisten tarkastusten toimittamiseen. 

                                                 
142 Nestor Nykäsen kirje punakaartilaisten tutkijalautakunnalle 12.4.1918. VRYO 8780. Mm. Oulujoella 

nimismiestä vaadittiin eroamaan (Kansan Tahto 22.11.1917) ja joillakin lähiseudun paikkakunnilla tehtiin 

kotitarkastuksia aseiden ja elintarvikevarastojen löytämiseksi. Yleensä ottaen maaseudulla lakko sujui 

rauhallisemmin kuin kaupungeissa. Työväen vallankumouksellisen keskusneuvoston ohjeista ks. esim. 

Kumoustietoja 18.11.1917. 
143 Limingan nimismiehen selitys 1.12.1918 ja Kempeleen suojeluskunnan lausunto 6.3.1919 Aappo Saukkosen 

anomukseen työväentalon myynti- ja hukkaamiskiellon peruuttamisesta, OLKA AD 337/248 1918. 
144 Aappo Saukkonen, Kempeleen työväenyhdistyksen historiasta; H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. 
145 Oulun poliisilaitoksen järjestysosaston raportti 12.2.1918 Nestor Nykäsen kuulustelusta ja Nestor Nykäsen 

kirje punakaartilaisten tutkijalautakunnalle 12.4.1918. VRYO 8780. 
146 Aappo Saukkonen, Kempeleen työväenyhdistyksen historiasta; H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. 

Helmikuussa 1918 (ja myöhemmin) pidettyjen kempeleläisten punakaartilaisepäiltyjen kuulusteluista säilyneet 

tiedot viittaavat niin ikään siihen, että järjestyskaarti oli toiminnassa viimeistään marraskuun puolivälissä ja 

perustettiin vähän sitä ennen (ks. VRO 16/55; 16/443; VRYO 674; VRYO 8780; Valtiorikosoikeuksien 

syyttäjistön arkisto Ad:5. Kaartilainen Juho Nalkki tosin sanoi kuulusteluissa perustamisen tapahtuneen ”ehkä 

lokakuun ajalla” (Oulun poliisilaitoksen järjestysosaston raportti 2.4.1918 Juho Nalkin kuulustelusta. VRO 

16/453), kun taas kaartilainen Heikki Kourunen muisteli, että kaarti perustettiin suurlakon jälkeen (VRO 

15/250). 
147 Jälkikäteen Kempeleen suojeluskunta esitti väitteen, jonka mukaan myös Kempeleessä ”punakaarti” oli 

asettunut vastapainoksi järjestystä ja lainalaista yhteiskuntaa suojelevalle liikkeelle”, Kempeleen 

suojeluskunnan lausunto 6.3.1919 Aappo Saukkosen anomukseen työväentalon myynti- ja hukkaamiskiellon 

peruuttamisesta (OLKA AD 337/248 1918). 
148 Salkolan (2, s. 30–31) mukaan Suomen ammattijärjestön julistuksella 20.10. oli suuri merkitys 

työväenkaartien perustamisaallolle kautta maan. Oulun vaalipiirin kunnissa kaartien perustaminen oli hyvin 

vilkasta sekä lakon alla että sen aikana (Salkola 2, s. 122–124, 215–216). 
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Joidenkin tietojen mukaan järjestyskaarti perustettiinkin puolustamaan viljavarastojen tarkastajia 

paikkakunnalla ja ehkäisemään keinottelua.149 

 

Kempeleen järjestyskaartin toiminnan aktiivinen vaihe näyttää kestäneen vain noin viikon, suuren 

piirtein suurlakon keston ajan. Kaartin roolista lakon toimeenpanemisessa ei ole säilynyt tietoja. 

Oletettavasti se toimi työväenneuvoston alaisena lakkovahti- ja järjestysjoukkona. Tiedetään, että 

suurlakon aikana järjestyskaarti piti kolme sotilaallista harjoitusta työväentalon juhlasalissa, joissa 

aseiden virkaa hoitivat luudanvarret ja heinäseipäät. Kaartiin liittyi noin 50 miestä. Nimet kirjattiin ylös 

työväentalolla. Kaikki merkittiin samaan komppaniaan. Komppaniapäällikkönä eli harjoitusten 

johtajana toimi räätäli Pekka Väyrynen, joka oli myös työväenyhdistyksen rahastonhoitaja.150 Juho 

Karvonen ja Ali Strandberg osallistuivat aktiivisesti jäsenhankintaan.151 

 

Toiminnan lyhytaikaisuuteen viittaa sekin, että järjestyskaartin perustamisesta ei uutisoitu sanallakaan 

Kansan Tahdossa, ei ennen suurlakkoa eikä sen jälkeen.152 Ilmeisesti toiminnassa ei nähty mitään 

uutisoimisen arvoista. Sitä paitsi punakaartien lakonaikaiset väkivallanteot etenkin Helsingissä, 

aiheuttivat työväenkaartien maineelle pahan kolauksen. 

 

Kempeleen järjestyskaartin toiminta hiljeni varsin pian suurlakon päättymisen jälkeen, kun 

työväenyhdistys Aappo Saukkosen johdolla kielsi sotilaallisten harjoitusten pitämisen työväentalolla. 

Virallista päätöstä järjestyskaartin lakkauttamisesta ei tehty. 153 Siinä määrin kuin kaarti oli perustettu 
                                                 

149 Oulun poliisilaitoksen järjestysosaston raportti 2.4.1918 Juho Nalkin kuulustelusta. VRO 16/453; vrt Aappo 

Saukkosen anomus Kempeleen työväentalon myynti- ja hukkaamiskiellon peruuttamisesta 13.1.1919 (OLKA AD 

337/248 1918), jossa viitataan keinotteluun ja salakuljetukseen yhtenä syynä järjestyskaartin perustamiseen. 

Lakon aikana Työväen järjestyskaartin ylin johtava toimikunta kehotti järjestyskaarteja tarjoamaan apua 

elintarvelautakunnille elintarvikevarastojen lainmukaisten tarkastusten ja takavarikkojen suorittamisessa 

(Kansan Tahto 19.11.1917). Mankilan viljavarastojen lisäksi elintarvelautakunta oli marraskuun alussa yrittänyt 

saada nimismiestä ryhtymään toimenpiteisiin maanviljelijä Antti Niemelän suhteen, joka oli myynyt viljaa 

Oulunsalon elintarvelautakunnalle. Lakon jälkeen nimismies vastasi, ettei tiennyt, mihin toimenpiteisiin hänen 

pitäisi ryhtyä, koska hän oli lukenut lehdestä, että Oulunsalon elintarvelautakunta oli ostanut viljan 

Kempeleen elintarvelautakunnan luvalla. Limingan nimismiehen kirje Kempeleen elintarvelautakunnalle 

27.11.1917 (kaksi versiota). Limingan nimismiespiirin arkisto DIa1:5. 
150 Aappo Saukkonen, Kempeleen työväenyhdistyksen historiasta; H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. Oulun 

poliisilaitoksen järjestysosaston raportissa 12.2.1918 Nestor Nykäsen kuulustelusta (VRYO 8780) sanotaan 

järjestyskaartin olleen koossa noin viikon ajan ja pitäneen harjoituksia kolmen päivän ajan. Heino Saukkosen 

(Kertomus Kempeleestä) mukaan harjoitukset alkoivat suurlakkoviikolla ja loppuivat pian. Kempeleen 

suojeluskunnan 20-vuotiskertomuksen mukaan Kempeleen punakaartin vahvuus oli 60–70 miestä ja 

sisäharjoitusten lisäksi pidettiin marssiharjoituksia maantiellä. Ks. myös suojeluskunnan lausunto 6.3.1919 

Aappo Saukkosen anomukseen työväentalon myynti- ja hukkaamiskiellon peruuttamisesta, OLKA AD 337/248 

1918; Lundman, Hajanaisia muistoja. Muista lähteistä poiketen Heino Saukkonen ei mainitse Pekka Väyrystä 

nimeltä, vaan kertoo, että kaartia olisi johtanut ”eräs muurari, adjutanttinaan räätäli”. Muurarilla viitataan 

ehkä Frans Oskari Laineeseen, ks. alaviite 286. 
151 VRYO 674; VRO 15/250. 
152 Oulunsalon järjestyskaartin päälliköiden valinnan ja päällystön ensimmäisten harjoitusten järjestämisestä 

16.11. uutisoitiin Kansan Tahdon viimeisessä numerossa (15.11.) ennen lakon alkamista. Ehkä Kempeleen 

työväenyhdistys teki vastaavan päätöksen vielä myöhemmin. Toisaalta Kempeleen työväenyhdistyksen 

tapahtumista ei julkaistu Kansan Tahdossa tietoja enää lainkaan lokakuun alkupuolen jälkeen. 
153 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. Aappo Saukkonen väitti anomuksessaan Kempeleen työväentalon 

myynti- ja hukkaamiskiellon peruuttamisesta 13.1.1919 (OLKA AS 337/248 1918), että järjestö lakkautettiin 
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yleislakkoa ja sen monien toivomana seurauksena tapahtuvaa vallankumousta varten, lakon 

loppuminen ja vallankumouksen peruuntuminen veivät kaartin toiminnan jatkamiselta sytykkeen ja 

oikeutuksen. Työväenkaartilla ei Kempeleessä liene myöskään ollut sellaisia johtajia, jotka olisivat 

halunneet tai kyenneet johtamaan kaartin toimintaa riippumatta työväenyhdistyksen ohjaaman 

työväenneuvoston päätöksistä. 

 

Mielenkiintoinen kysymys on Kempeleen rautatieaseman asemakonttorissa sijainneen puhelin- 

aseman hallinta suurlakon aikana. Marraskuun 15. päivän jälkeen rautateillä kulki lähinnä sotilas- ja 

elintarvikejunia. Rautatiehallitus oli lakon alussa kehottanut alaisiaan virkamiehiä pysymään 

virkapaikoillaan, mutta 16.11. mm. Oulun rautatievirkamiehet katsovat, että virkatoimien hoitaminen 

sääntöjen mukaisesti oli estetty. Sen johdosta myös Kempeleessä asemapäällikkö A.J. Stråhlmann, 

sähköttäjä Urpo Kekoni ja asemamies Juho Perttunen jättivät sinä päivänä virkapaikkansa.154  

 

Heino Saukkosen155 mukaan Oulun rautatieläiset asetti miehensä Kempeleen rautatieasemalle sen 

jälkeen, kun virkamiehiltä oli kielletty virantoimitus, ja samaan aikaan, kun Kempeleen työväen-

neuvoston miehet ottivat puhelinaseman haltuunsa. Nämä ”asettivat puhelinasemalle vahdin, joka piti 

tarkkaa huolta, ettei puhuttu mitään, joka olisi loukannut heidän menettelytapojansa, ja useinpa 

estettiinkin puhelimen käyttö”. Saukkonen lisää, että virkamiesten tehtäviä hoitivat eräs ylimääräinen 

asemamies ja muuan suutari, jotka olivat niin taitamattomia, että he herättivät paikkakunnalla lähinnä 

sääliä ja ivaa. 

 

”Niinpä sattui kerrankin, heidän ollessa toimessaan, tulemaan asemakonttooriin eräs isäntämies, joka 

hetken kuunneltuaan ja katseltuaan uuden asemapäällikön yrityksiä, kun hän koetti päästä puhelin 

yhteyteen Oulun kanssa, onnistumatta, otti naulasta päällikön virkalakin ja painoi sen hänen päähänsä 

sanoen: ”Luulenpa, että tätä vielä puuttuu!” Ja se auttoi.” 

 

Saukkosen selontekoa rautatieaseman tapahtumista on korjailtu joko hänen itsensä tai jonkin muun 

paikkakuntalaisen toimesta. Korjausten mukaan puhelinaseman ottivatkin hallintaansa venäläiset 

sotilaat eikä ketään suutaria ollut vahtimassa puhelinkeskusta. Lisäksi marginaaliin on kirjoitettu 

                                                                                                
lähes kaksi kuukautta ennen sisällissodan syttymistä, mutta muisteli (Kempeleen työväenyhdistyksen 

historiasta) myöhemmin, että järjestyskaarti ”lakkautui jostakin syystä”, mutta ”oli tarkoitus perustaa se 

uudestaan”. Myös monilla muilla paikkakunnilla, esimerkiksi Oulunsalossa, kaartin toiminta lopahti suurlakon 

päätyttyä ilman lakkauttamispäätöstä, ks. Salkola 2, s. 225–227. 
154 Rautateiden tutkimuskomitean ja kurinpitotuomioistuimen arkisto Ha:4; Rautatieasemien sähkösanoma-

kokoelma IX2. Osa rautatiehallituksen virkamiehistä jäi virkapaikalleen. Esimerkiksi Limingassa vain sähköttäjä 

keskeytti viranhoitonsa. 
155 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. Saukkosen mukaan kyseinen asemamies oli yksi niistä neljästä 

kempeleläisestä, jotka jäivät Oulun punakaartin vangiksi 30.1.1918, jolloin hänet voidaan tunnistaa Väinö 

Heiskariksi (ks. Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomus). Mitä tulee mainittuun suutariin - Kempeleessä 

suutareita riitti - Saukkonen saattaa viitata rautatieaseman naapurissa asuneeseen Nestor Nykäseen. 
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huomautus, jonka mukaan rautatievirkamiesten pidättäytyminen virantoimituksesta ei tapahtunut 

paikallisen työväenyhdistyksen tahdosta.156 

 

Kuten edellä on todettu, Kempeleeseen majoitetut sotilaat valvoivat rautatieaseman puhelinkeskusta 

ja lennätintä. Voidaan myös todeta, että rautatieasema oli 16.11. lähtien siinä mielessä lakkolaisten 

hallussa, että rautatievirkamiehet olivat poistuneet ja heidän tehtäviään hoiti Oulun rautatieläisten 

määräämä mies. Mitä tulee siihen tietoon, että joku paikallisen työväenneuvoston edustaja osallistui 

puhelinaseman valvontaan, se on uskottava kolmesta syystä. Ensiksikin työväenneuvosto oli 

luonnollisesti kiinnostunut saamaan kaiken mahdollisen tiedon lakkotapahtumista. Toiseksi asemalle 

määrätty asemamies tarvitsi apua moninaisten tehtävien hoitamisessa ja jonkun päivystämään 

paikalla, kun hän itse nukkui tai oli muuten estynyt. Kolmanneksi yksityisen puhelinliikenteen 

rajoittaminen oli lakkomääräysten mukaista toimintaa.157 

 

Minkäänlaisesta lakonaikaisesta yhteistyöstä venäläisten sotilaiden ja Kempeleen työväenneuvoston 

kanssa ei ole tietoja sen enempää puhelin- ja lennätinaseman valvonnassa kuin muutenkaan. Aappo 

Saukkonen muisteli myöhemmin158, että venäläiset sotilaat olivat ”solidaarisia” Kempeleen työväkeä 

kohtaan, mitä sinänsä ei pidä epäillä. Sotilaiden ei tiedetä puuttuneen lakkotoimiin ja tietoliikenteen 

valvonta lienee sujunut sopuisasti. Rautatievirkamiehet palasivat 20.11. lakon päätyttyä 

rautatiehallituksen määräyksestä Kempeleessäkin töihinsä.159 Työväenneuvosto oletettavasti jatkoi 

lakkoa ja liikenteen valvontaa, kunnes seuraavana päivänä saatiin Oulusta vahvistus suurlakon 

päättymisestä.160 

 

 

                                                 
156 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. Saukkonen ei mainitse lennätintä, mutta ilmeisesti hän tarkoitti 

puhelinasemalla sekä puhelinkeskusta että lennätinapparaattia. Hiltunen, s. 259, seuraa Saukkosen 

alkuperäistä kertomusta kommentoimatta korjauksia. 
157 Työväen vallankumouksellisen keskusneuvoston tiedonantolehti 14.11.1917. Sosialidemokraattisen puolueen 

Oulun eteläisen vaalipiirin asemaraportin 10.12.1917 mukaan piirin lakkolaiset myös onnistuivat 

rautatienlinjaa pitkin kulkevan puhelinverkon haltuun ottamisessa (Vuoden 1917 kokoelma HH1.2). 
158 Aappo Saukkonen, Kempeleen työväenyhdistyksen historiasta. 
159 Rautatieasemien sähkösanomakokoelma IX2. Rautateiden tutkimuskomitean kuulustelussa 31.5.1918 

Kempeleen asemapäällikkö Stråhlmann kielsi, että mitään mainitsemisen arvoista olisi sattunut Kempeleen 

asemalla lakon aikana, Rautateiden tutkimuskomitean ja kurinpitotuomioistuimen arkisto Ha:4. 
160 Lakon päättymisen jälkeen ilmestyneissä Oulun porvarillisissa sanomalehdissä mainitaan, että kaupungissa 

lakkolaiset eivät uskoneet Sanomalehtien tietotoimistolta 20.11. tullutta sähkösanomaa lakon loppumisesta 

väittäen sen olevan ”porvariston provokatsionia” ja ”Kempeleestä lähetetty ja valheellinen”, ks. Kaiku 

22.11.1917; vrt. Kaleva 22.11.1917. Kenties tämä viittaa siihen, että lakkolaiset tiesivät Kempeleen 

rautatieaseman lennättimen olevan taas ”porvarien” käsissä. Voi tosin olla, ettei Oulussa ollut kovin tarkkaa 

käsitystä Kempeleen tietoliikenneyhteyksien hallintasuhteista ja ”Kempeleestä lähetetty” kuvastaa kaupungin 

työväen tyytymättömyyttä Kempeleen-Salon osuusmeijerin ja kempeleläisten maataloustuottajien toimintaa 

kohtaan. Toisaalta on luultavaa, että Kempeleen työväenneuvosto edelleen valvoi tietoliikennettä Kempeleen 

asemalla ja raportoi Oulun työväenneuvostolle, kun rautatievirkamiehet palasivat töihinsä. 
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PEKKA VÄYRYNEN (1873–1945) 

 
Räätäli Pekka Antinpoika Väyrynen syntyi 

Tyrnävällä 26.1.1873. Kempeleeseen hän muutti 

Oulunsalosta keväällä 1910. Hän oli ollut vuonna 1906 

perustamassa Oulunsalon työväenyhdistystä ja toiminut 

aluksi sen rahastonhoitajana ja vuodesta 1908 varaesi-

miehenä. 

Kempeleessä Väyrynen jatkoi räätäliliikkeen 

harjoittamista ja liittyi välittömästi uuden 

kotikuntansa työväenyhdistykseen. Jo vuodeksi 1911 

hänet valittiin Kempeleen työväenyhdistyksen 

rahastonhoitajaksi. Sitä luottamustehtävää hän hoiti 

myös vuosina 1912 ja 1916–1917. Väyrynen oli 

perustamassa Kempeleeseen säästöpankkia vuoden-

vaihteessa 1913–1914. Myös kunta hyödynsi hänen 

kirjanpito-osaamistaan eräissä luottamustehtävissä. 

Väyrysen asunto ja liike sijaitsivat kyläkeskuksessa 

lähellä työväentaloa ja rautatieasemaa. Vaimonsa 

Emma Markukselan (s. 1860) kanssa hänellä oli Lauri-

niminen poika (s. 1899). 

Vuonna 1919 Väyrynen valittiin Kempeleen kun-

nanvaltuustoon ja valtuuston puheenjohtajaksi. Hän 

joutui kuitenkin luopumaan näistä tehtävistä 

muutettuaan Haukiputaan Kellon kylään talven 1919–

1920 aikana. Kesään 1920 mennessä hän oli kuitenkin 

siirtänyt räätälinliikkeensä Oulun kaupunkiin (Uusikatu 

60). 

 

 
Kuva teoksesta Wäyrysniitti Juuret, 

s. 619. 
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Suurlakon jälkeen 

 

Suurlakon aikana eduskunta otti ”väliaikaisesti” korkeimman vallan haltuunsa, mitä voitiin asiallisesti 

pitää myöntymisenä työväen vaatiman valtalain voimaansaattamiseen. Eduskunta hyväksyi myös 

sosialistien vaatimia uudistuksia: kahdeksan tunnin työpäivälain, kunnallisen vaalilain ja uudet 

kunnallislait, joista viime mainittujen oli määrä astua voimaan vuoden 1918 alussa. Suurlakko 

julistettiin päättyneeksi 19.11. klo 24.  

 

Oulussa vallankumouksellinen punakaarti oli samana päivänä saavuttanut suurimman voittonsa 

lääninhallituksen valtauksen ja kuvernöörin paon myötä. Kun tieto lakon lopettamisesta seuraavana 

päivänä ylsi kaupunkiin, lakkojohto ei joko halunnut uskoa tai ehkä luultavammin ei uskaltanut 

myöntää tiedon pitävän paikkansa. Oulussa lakko julistettiin päättyneeksi vasta marraskuun 21. päivän 

päätteeksi.161 

 

Kaupungin työväki oli syvästi pettynyt suurlakon valtakunnalliseen johtoon. Vallankumouksen koettiin 

jääneen puolitiehen. Kysymys järjestysvallasta kaupungista ja koko läänissä oli jäänyt ratkaisematta. 

Elintarvikkeita ei ollut luvassa sen enempää kuin aiemminkaan. Lakon aikana lähinnä Etelä-Suomessa 

tapahtuneiden mielivaltaisuuksien ja veritöiden epäiltiin heikentäneen sosialidemokraattisen 

puolueen asemaa etenkin läänin maaseutupitäjissä.162 Oulussa ja muutamilla muilla Pohjois-Suomen 

paikkakunnilla, joissa työväenliike oli voimakas, punakaarti jatkoi toimintaansa lakon jälkeen 

järjestyskaartina ja käytännössä huolehti järjestystoimesta. 

 

Kempeleen työväen mielialoista suurlakon jälkeen ei ole lainkaan suoraa tietoa. Siinä missä monet 

muut piirin työväenyhdistykset ilmaisivat Kansan Tahdossa julkisen tukensa Oulun läänin 

työväenneuvoston toiminnalle kuvernöörikysymyksessä, Kempeleessä pysyttiin hiljaa. Työväen-

yhdistyksen edustajat näyttävät jättäytyneen pois loppuvuonna pidetyistä kuntakokouksista.163 

Kenties odotettiin tarkoituksella kunnallislakien voimaantuloa. Voidaan myös arvella, että vaiteliaisuus 

kertoo työväestön sisällä vallinneesta eripurasta. On luultavaa, että työväenyhdistyksen johtoa 

myöten oli henkilöitä, jotka kannattivat järeämpiä pakkokeinoja lakon aikana ja jotka olisivat 

halunneet pitää paikallisen järjestyskaartin toiminnassa lakon jälkeen. Eripuran jatkumisesta on 

kuitenkin vain viitteenomaisia tietoja, kuten kaartin päällikön Pekka Väyrysen ero työväenyhdistyksen 

rahastonhoitajan toimesta ja nimismiehen erottamisvaatimusta vastustaneen Nestori Nykäsen 

valitseminen loppuvuodeksi hänen tilalleen johtokuntaan.164 

                                                 
161 Kansan Tahto 22.11.1917. 
162 Sosialidemokraattisen puolueen Oulun eteläisen vaalipiirin asemaraportti 10.12.1917. Vuoden 1917 kokoelma 

HH1.2. 
163 Kuntakokousten pöytäkirjat 5.11., 19.12. ja 31.12.1917. Pöytäkirjoista ilmenee, että osallistuminen 

kokouksiin oli loppuvuodesta vaisua muutenkin. 
164 Ote Kempeleen työväenyhdistyksen vuoden 1917 toimintakertomuksesta, OLKA AD 337/248 1918. Kansan 

Tahdossa, jossa Kempeleen työväenyhdistyksen edustajien kirjoituksia ei lokakuun jälkeen juuri näkynyt, 
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Kempeleessä suurlakko ja työväenkaartin aktiivinen toimintajakso osuivat yhteen paikallisen 

suojeluskunnan toiminnan vaimenemisen kanssa. Kempeleen suojeluskunnasta sittemmin 

kirjoitetuissa 10- ja 20-vuotiskertomuksissa ei sanallakaan vihjaista, että näillä tapahtumilla olisi jotain 

keskinäistä syy-yhteyttä. Sitä vastoin Heino Saukkonen ─ kerrottuaan venäläisten alulle panemasta 

tutkinnasta ja suojeluskuntalaisten pelästymisestä ─ toteaa ensinnäkin, että tukea suojeluskuntatyön 

jatkamiselle toivottiin Oulusta, jonne pidettiin yllä yhteyksiä, mutta että sielläkin ”aloite oli suljettu”. 

Tämä viitannee tietoisuuteen siitä, että työväen otettua Oulussa suurlakon aikana järjestysvallan 

käsiinsä ja pitäessä sen käsissään lakon jälkeenkin, Oulun suojeluskunnan asehankinta- ja muut 

suunnitelmat eivät edenneet, niin kuin oli maaseudun miehille luvattu.165 

 

Toiseksi Saukkonen sanoo Kempeleen työväenneuvoston toiminnan herättäneen suuttumusta. 

Etenkin huhut, joiden mukaan neuvosto aikoisi panna toimeen ase-etsintöjä ja muita tutkimuksia, 

ärsyttivät. Talollisten keskuudessa alettiin puhua entistä vakavammalla äänenpainolla yhteen-

liittymisen merkityksestä ja suojeluskuntatoiminta alkoi saada kannatusta aiempaa laajemmissa 

piireissä. 

 

Pöytäkirja Kempeleen maataloustuottajain yhdistyksen kokouksesta 25.11. tarjoaa välähdyksen 

Kempeleen talollisten keskuudessa vallinneista mielialoista suurlakon jälkeen.166 Kokouksessa 

keskusteltiin mm. suhtautumisesta ”siihen räikeään mielivaltaan ja kansalaisvapauden ja oikeuksien 

loukkaamiseen, jota sosialistimme nykyään ovat harjoittaneet ympäri Suomea”. Valitettavasti 

kokouksen sihteerinä toiminut Pertti Somero ei tallentanut jälkipolville käydyn keskustelun sisältöä. 

”Vakavan harkinnan jälkeen” päädyttiin kuitenkin yksimielisesti näkökantaan, jonka mukaan 

”koetetaan siveellisellä vastarinnalla vaimentaa nykyistä järjetöntä anarkiaa”. Lisäksi lausuttiin syvä 

paheksunta ”niitä veritekoja ja kansalaismurhia vastaan, joita sosialistien järjestämät punakaartit ovat 

järjestäneet”. 

 

Se, mitä siveellisellä vastarinnalla tarkoitettiin, selviää osittain samasta kokouspöytäkirjasta. Nimittäin 

F.P. Matturi alusti myöhemmin kokouksessa ”maanmiehen asemasta yhteiskunnassa”. Hänen 

mukaansa maanmies sai osakseen halveksuntaa paitsi sosialistien, myös porvarien ja yläluokan 

                                                                                                
julkaistiin tammikuun alussa kolme kempeleläisten kirjoitusta, jotka saattavat viitata työväen sisäisiin 

ristiriitoihin. Kortinlyöjiä paheksuvassa kirjoituksessa sanottiin ”jonkun suutarin” tarjoavan lämmintä 

työhuonettaan kortinpeluutarkoitukseen. Neljä päivää myöhemmin julkaistussa kirjoituksessa 

”Rettelöhaluinen työnantaja Kempeleessä” syytettiin työväen aatteen kannattajaksi tekeytyvää räätäliä eli 

mitä ilmeisimmin järjestyskaartin päällikkönä toiminutta Pekka Väyrystä kehnojen palkkojen maksamisesta. 

Kolme päivää myöhemmin väitettiin Kempeleen osuuskaupan myymälässä harjoitettavan gulasheerausta 

lamppuöljykaupassa (Kansan Tahto 4.1., 8.1. ja 11.1.1918). Mainittakoon lisäksi, että suutari Nestor Nykänen 

valittiin tammikuussa työväen edustajana Alakylän vaalilautakunnan jäseneksi Pekka Väyrysen jäädessä 

varajäsenen paikalle (Kempeleen kunnallislautakunnan kokouksen 18.1.1918 pöytäkirja) ja että Nykänen 

ilmiantoi Väyrysen Kempeleen punakaartin johtajaksi kuulusteluissa sisällissodan sytyttyä (Oulun 

poliisilaitoksen järjestysosaston raportti 12.2.1918 Nestor Nykäsen kuulustelusta. VRYO 8780). 
165 Marraskuun suurlakon vaikutuksesta Suomen Aktivistijärjestön Oulun piirihallituksen toimintaan, ks. Päivikki 

Korhonen, s. 37–38; ks. myös Pallari, Kertomus osanotosta vapaussotaan, s. 1-2. 
166 Kempeleen maataloustuottajain yhdistyksen kokouksen 25.11.1917 pöytäkirja. 
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taholta. Käydyssä keskustelussa vastauksina ongelmaan esitettiin Liitto-lehden levittämistä 

sosialistilehtien vääristelylle alttiiksi joutuneen työväen keskuuteen ja kirjoituksia sanomalehtiin 

maalaisten tärkeästä yhteiskunnallisesta roolista etenkin silloisina puutteen aikoina.167  

 

Esitetyissä mielipiteissä kaikkien maalaisten edut nähtiin edelleen yhteneviksi perinteisen ajattelun 

mukaisesti ja ongelmaksi nähtiin lähinnä se, ettei maatyöväki ymmärtänyt omaa parastaan vaan oli 

tullut johdetuksi harhaan. Sama ajatuksenjuoksu esiintyy Heino Saukkosen vuotta myöhemmin 

kirjoittamassa muisteluksessa, johon edellä on viitattu. Mutta kokouksen pöytäkirjaan oli kirjattu 

poikkeavakin mielipide. Olli Juvani, joka uskoi kyllä valistuksen voimaan, mutta joka toimiessaan 

vuosina 1907–1915 kunnallislautakunnan puheenjohtajana oli nähnyt likeltä köyhän asian, esitti 

ratkaisuksi maiden jakamista tilattomille. Hän lisäsi, että tuo toimenpide olisi pitänyt toteuttaa jo 

kauan sitten.168 

 

Juvani, joka toimi sinä syksynä elintarvelautakunnan puheenjohtajana, oli myös kysynyt maatalous-

tuottajain kokouksen mielipidettä maalaisliiton eduskuntaryhmän kehotukseen myöntyä vilja-

varastojen vapaaehtoisiin tarkastuksiin epäluulojen hälventämiseksi. Vaatimus maan elintarvike-

varastojen uudelleentarkastamisesta oli sisältynyt sosialidemokraattien ”Me vaadimme” -ohjelmaan. 

Kokous päätti pitää kiinni elintarvikelain puitteista ja olla suostumatta vapaaehtoisiin tarkastuksiin.169 

 

Samassa kokouksessa maataloustuottajat valitsivat Pekka Mankilan yhdistyksensä hallinnon jäseneksi 

eduskuntaan valitun Edvard Takkulan sijalle.170 Mankilan omat viljavarastot odottivat yhä 

tarkastajaansa. Kunnan elintarvelautakunta päätti 10.12. kääntyä asiassa lääninkomitean puoleen, 

joka puolestaan pyysi kuvernöörinvirastoa puuttumaan asiaan. Kuvernöörinvirasto määräsi 18.12. 

Limingan nimismiehen toimittamaan Mankilan luona kahden elintarvelautakunnan jäsenen kanssa 

elintarvikelain mukaisen tarkastuksen.171 

 

Nimismies Lehtonen sai tietää tästä kirjeitse jo seuraavana päivänä, mutta ilmoitti elintarve-

lautakunnalle asiasta vasta 28.12. Kirjallisessa ilmoituksessaan ”tarkastusmiesten valitsemista varten” 

hän sanoi maininneensa asiasta suullisesti ennen joulua toiselle aiemmin tarkastajiksi valituista 

lautakunnan jäsenistä eli Pertti Somerolle ja kehottaneen häntä Eino Niemelän kanssa ”tarkastukseen 

tulemaan silloin kuin heille sopii”. Kirjeessä nimismies selitti, ettei ollut ryhtynyt asiassa 

toimenpiteisiin, koska Mankila oli 5.11. tarjonnut viljaa siementarkastuslaitokselle kaksi viikkoa 

aiemmin annetun senaatin päätöksen siemenviljan kaupasta mukaisesti.172 Lopulta nimismies toimitti 

                                                 
167 Sama. 
168 Sama. 
169 Sama. 
170 Sama. 
171 Ote Kempeleen elintarvelautakunnan kokouksen 10.12.1917 pöytäkirjasta ja kuvernöörinviraston päätös 

18.12.1917. Limingan nimismiespiirin arkisto EIa1:34. Lääninhallitus oli aloittanut toimintansa uudelleen 

marraskuun lopulla ilman kuvernööriä. 
172 Limingan nimismiehen kirje Kempeleen elintarvelautakunnalle 28.12.1917. Limingan nimismiespiirin arkisto 

DIa1:5; jäljennös Pekka Mankilan kirjeestä elintarveosaston siementarkastuslaitokselle 5.11.1917. Limingan 

nimismiespiirin arkisto EIa1:34. Senaatin päätös siemenviljan kaupasta (Asetuskokoelma 87/1917) 
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tarkastuksen ennen tammikuun puoltaväliä kahdestaan Someron kanssa, missä yhteydessä Mankila 

jätti heille ”todistetun ilmoituksen”. Somero sai vapautuksen elintarvelautakunnan tehtävistä 15.1. ja 

nimismies merkitsi Mankilan asian loppuun käsitellyksi 16.1.173 

 

Maitotuotteiden saatavuudessa alkoi Kempeleessä olla ongelmia loppusyksystä lähtien. Köyhillä ei 

ollut varaa hankkia riittävästi kallista maitoa. Kempeleen elintarvelautakunta kokouksessaan 12.11. 

ehdotti, että kunta hankkisi maitoa ja korvaisi osan sen hinnasta vähävaraisille. Ehdotus tuli 

kuntakokouksen käsittelyyn vasta kaksi kuukautta myöhemmin.174  

 

Kempeleen-Salon osuusmeijerin toiminta päätettiin käynnistää uudelleen 17.12., koska ”senaatti on 

peruuttanut aikaisemmin antamansa maidon Ouluun lähettämistä koskevan pakkomääräyksensä”.175 

Käynnistämistä seuraavana päivänä Nestor Nykänen jätti kuvernöörinvirastolle anomuksen, jonka 

mukaan kyseinen osuusmeijeri tulisi velvoittaa antamaan hänelle maitoa. Lääninhallitus päätti pyytää 

osuusmeijeriltä ja elintarvelautakunnalta lausuntoa asiassa. Myöhemmin väitettiin Nykäsen yrittäneen 

syksyn ja alkutalven aikana saada maitoa ja voita painostamalla meijeriä.176 

 

 

                                                                                                
nimenomaisesti epäsi elintarvelautakunnilta oikeuden takavarikoida viljaa, jota oli todistettavasti tarjottu 

valtiolle siemenviljana luovutettavaksi. 
173 Limingan nimismiehen kirje Kempeleen elintarvelautakunnalle 16.1.1918. Limingan nimismiespiirin arkisto 

DIa1:5; Kempeleen kuntakokouksen 15.1.1918 pöytäkirja. Yksityisten ruokakuntien piti muutenkin antaa tehdä 

ilmoitus elintarvikevarastoistaan 7.1.1918 mennessä, jonka elintarvelautakunnan edustajat kävivät 

kuittaamassa (Liitto 4.1.1918). 
174 Kempeleen kuntakokouksen 15.1.1918 pöytäkirja. 
175 Kaleva 14.12.1917. 
176 Nykäsen anomus 18.12.1917: OLKA AD 662/288 1917. Painostuksesta ks. Kempeleen suojeluskunnan 

esikunnan lausuntopöytäkirja 3.6.1918. VRYO 8780. 
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Kempeleen kotiseutuarkisto 
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Venäläisten lähtö 

 

Näennäinen rauhallisuus palautui Heino Saukkosen mukaan Kempeleeseen suurlakon jälkeen, kun 

työväki ei pannut toimeen aikomuksiaan. Elo-syyskuun vaihteessa perustettu kunnallinen yövartiosto 

oli edelleen toiminnassa. Se oli ilmeisesti myös kyennyt syksyn aikana täyttämään saamansa tehtävän, 

sillä paikkakunnalla tapahtuneista varkauksista ei ole juuri tietoja säilynyt. Saukkonen kertoo 

yövartioston ottaneen suurlakon jälkeen uuden tehtävän: paikkakunnalle majoitetun venäläisen 

sotaväenosaston tarkkailun. ”Oletettiin, että he voisivat olla yhteydessä punaisten ja Oulussa 

majailevien ryssien kanssa.”177 

 

Yövartiosto olisi siis ottanut sen tehtävän, jota varten suojeluskunta oli marraskuun alussa perustettu. 

Saukkosen kertomus vaikuttaa uskottavalta siinä valossa, että suojeluskunnan perustavan kokouksen 

osallistujista kaksi, Pertti Somero ja Antti Kanervo, oli nimetty yövartioston vartiopiirien päälliköiksi.178 

Epäilemättä vartiotehtäviin osallistui rivimiehinä muitakin suojeluskuntalaisia. Suoraa organisatorista 

kytköstä suojeluskunnan ja yövartioston välillä ei kuitenkaan voinut olla johtuen suojeluskunta-

toiminnan salaisesta luonteesta Kempeleessä. 

 

Vallankumousaika oli rapistanut venäläissotilaiden kuria. Yleisesti toivottiin rauhaa, jonka bolshevistit 

olivat luvanneet, ja pääsyä kotiin. Jotkut eivät jaksaneet odottaa vaan lähtivät luvatta. Niin oli Heino 

Saukkosen mukaan tapahtunut myös Kempeleessä.179 Taistelut taukosivat itärintamalla 6.12., jonka 

jälkeen käynnistyivät rauhanneuvottelut Venäjän, Saksan ja Itävalta-Unkarin välillä. Aktivistien toivo 

jääkärien paluusta saksalaisten maihinnousun vanavedessä hiipui.  Suomen senaatti pyysi 14.12. 

maassa olevien venäläisten joukkojen komentajia johtamaan joukot pois maasta. Nämä vastasivat, 

että joukkojen kotiuttaminen oli jo alkanut, mikä pitikin paikkansa.180 

 

Heino Saukkosen mukaan venäläinen sotaväenosasto poistui Kempeleestä Liminkaan, sen jälkeen kun 

”paikkakunnan malttamattomimmat” olivat pelottelutarkoituksessa harjoittaneet ilta- ja yöaikaan 

ammuntaa.181 Saukkonen ei täsmennä poistumisajankohtaa. Nuorisoseurantalolta venäläiset olivat 

joka tapauksessa lähteneet joulukuun alkupuolella, sillä kuntakokouksessa 19.12. keskusteltiin 

nuorisoseurantalossa tehdystä vahinkoarviosta ja mainitaan venäläisten asuneen talossa neljän 

kuukauden ajan. Jouluaaton aattona nuorisoseuralaiset pääsivät takaisin taloonsa viettämään 

pikkujoulua. Myös venäläisupseereja majoittanut Juho Anttila vaati samassa kokouksessa korvauksia 

omasta puolestaan, mikä viittaa siihen, että myös päällystö oli poistunut muualle.182 

 

                                                 
177 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä; ks. Hiltunen, s. 259, joka seuraa tässä asiassa Saukkosen 

kertomusta. 
178 Kempeleen kuntakokouksen 31.8.1917 pöytäkirja. 
179 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. 
180 Manninen 1993, s. 371. 
181 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. 
182 Kempeleen kuntakokouksen 19.12.1917 pöytäkirja; Liitto 21.12.1917. 
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Toisaalta lähteet antavat poistumisajankohdan ja -suunnan suhteen ristiriitaisia tietoja. Kokouksessaan 

9.1.1918 Kempeleen kunnallislautakunta päätti antaa sotilaille ”puita ja öljyä edelleenkin”. Kaleva-lehti 

uutisoi 24.1.1918 lyhyesti: ”Oulunsalosta ja Kempeleestä läksivät siellä majoitettuna olleet Venäjän 

sotilaat eilen junalla kotimaahansa”. Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomuksessa puolestaan 

lausutaan – sen jälkeen kun on kerrottu suojeluskunnan toiminnan lopahtamisesta – seuraavaa: ”Meni 

syksy, joulu, ja tammikuu oli lopullaan. Ryssät olivat jo menneet Ouluun.”183 Lähdetietojen valossa ei 

siis voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että venäläiset viipyivät Kempeleessä tammikuun 

loppupuolelle saakka, esimerkiksi majoitettuna kunnan kesällä hankkimaan ja syksyn aikana 

kunnostamaan Marttilan taloon. Luultavammin sotilaat kuitenkin muuttivat johonkin lähiseudun 

varuskunnista, kenties sillä välipuheella, että Kempeleen kunta edelleen huolehtisi puiden ja 

polttoöljyn hankinnasta. 

 

 

                                                 
183 Kempeleen kunnallislautakunnan kokouksen 9.1.1918 pöytäkirja; Kaleva 24.1.1918; Kempeleen 

suojeluskunnan 20- vuotiskertomus. 

 
Kansan Tahto 25.1.1918 
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Kunnallisvaalivalmisteluja 

 

P.E. Svinhufvudin ”itsenäissyyssenaatti” päätti ensimmäisenä istuntopäivänään 27.11. julkaista 

eduskunnan suurlakon aikana säätämät kunnallislait ja kunnallisen vaalilain.184 Lait säätivät 

kunnallisvaaleista ja niissä valittavasta kunnallisvaltuustosta ja yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta 

kaikille 20 vuotta täyttäneille kansalaisille kunnallisvaaleissa. Uudistusten toteuttamista uhkasi 

aikatauluongelma, koska vaalien järjestäminen edellytti uusien vaaliluetteloiden laatimista ja sitä ei 

ehditty tehdä ennen kunnallislakien voimaanastumista vuoden 1918 alussa. Jotta kunnallishallinto ei 

olisi ajautunut vuoden vaihtuessa kaaokseen, eduskunta hyväksyi 18.12. ns. välittävät säännökset 

kunnallislakien käytäntöön saattamisesta. Säännösten mukaan ne kunnalliset elimet ja toimihenkilöt, 

jotka olivat toimessa kunnallisuudistuksen astuessa voimaan, voivat hoitaa edelleen kuntien asioita, 

kunnes uusien lakien nojalla toimitettavat vaalit olisi ehditty suorittaa. Kunnanvaltuutettujen vaalit 

määrättiin pidettäväksi 20.3.1918.185 

 

Kempeleessä vaalivalmistelut alkoivat toden teolla vasta tammikuun loppupuolella, kun oli saatu 

tietoa vaalivalmistelujen aikataulusta ja käytännöistä. Vielä joulukuun 18. päivän kuntakokouksessa 

kenelläkään ei ollut tietoa, miten ja kenen vaaliluettelot oli laadittava.186 Kunnallislautakunta julisti 

kokouksessaan 9.1. kunnan yhdeksi äänestysalueeksi ja nimitti vaalilautakuntaan kuusi jäsentä ja kaksi 

varajäsentä, kaikki maanviljelijöitä. Päätökset eivät olleet lainmukaisia, joten seuraavassa 

kokouksessaan 18.1. kunnallislautakunta päätti jakaa kunnan kahteen äänestysalueeseen ja nimittää 

keskusvaalilautakunnan ja äänestysalueille vaalilautakunnat. Sillä kertaa työväki sai yhden varsinaisen 

jäsenen ja varajäsenen paikan kaikkiin kolmeen lautakuntaan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

paikat menivät kuitenkin talollisille. Myös tämä päätös oli lainvastainen.187 

 

Sillä välin eduskunnan porvarilliset puolueet olivat menettäneet uskonsa yhteiskuntajärjestyksen 

säilymiseen ilman hallituksen omia aseellisia joukkoja. Tammikuun 13. päivän vastaisena yönä 

eduskunta päätti ilman valiokuntakäsittelyä valtuuttaa hallituksen ryhtymään ”kaikkiin niihin 

toimenpiteisiin, joita se katsoo tarpeelliseksi lujan järjestysvallan luomiseksi maahan”.188 Vähemmis-

töön jääneet sosialidemokraatit katsoivat eduskunnan päätöksen olevan suunnattu suoraan 

työväenjärjestöjä ja niiden toimintaa vastaan. Puoluetoimikunta kehotti työväenluokkaa turvaamaan 

työväenkaarteihin ja sopimaan suurlakon jälkimainingeissa syntyneet erimielisyytensä.189  

                                                 
184 Asetuskokoelma 108/1917. 
185 Ks. esim. Maaseudun Tulevaisuus 31.12.1917. 
186 Kempeleen kuntakokouksen 18.12.1917 pöytäkirja. 
187 Kunnallislautakunnan kokousten 9.1.1918 ja 18.1.1918 pöytäkirjat. Vastoin kuntavaalilain (Asetuskokoelma 

108/1917) säännöksiä Kempeleen kunnallislautakunta ei valinnut varapuheenjohtajia vaalilautakuntien 

varsinaisten jäsenten joukosta ja keskusvaalilautakuntaan tuli valituksi puheenjohtajan lisäksi vain kolme 

varsinaista jäsentä neljän asemesta. 
188 Eduskunnan pöytäkirja 12.1.1918. 
189 Kansan Tahto 18.1.1918. 
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Kansan Tahto kirjoitti pääkirjoituksessaan 15.1. porvarillisten tahojen julistaneen kansalaissodan 

työväestölle.190 Samana iltana Kempeleessä kokoonnuttiin vuoden ensimmäiseen kuntakokoukseen191, 

johon osallistui myös useita työväen edustajia, mm. työväenyhdistyksen esimies Aappo Saukkonen ja 

torppariosaston sihteeriksi vastikään valittu Nestor Nykänen.192 Kokouksessa käsiteltiin useampia 

elintarvikepulan ja työttömyyden lieventämiseen tähtääviä ehdotuksia. Koska talolliset käyttivät 

kuntakokouksessa edelleen vanhaa äänivaltaansa, kyse oli siitä, kuinka suuriin myönnytyksiin he olivat 

valmiita kunnallisvaalien alla ja kärjistyneessä poliittisessa tilanteessa. 

 

Oulujoella ja Oulun pohjoispuolisissa kunnissa oli ollut alkutalven aikana puutetta leivästä. 

Kempeleessä pula koski ensisijaisesti maitoa.193 Elintarvelautakunta oli jo 12.11. ehdottanut, että 

kunta avustaisi vähävaraisia kuntalaisiaan maidon hankinnassa. Tammikuun kuntakokous, pitkän 

keskustelun jälkeen, päätti antaa raha-avustusta vaivaiskassasta kunnan ”tosiköyhille” lehmättömille 

jäsenille ”pakottavan tarpeen vaatiessa”.194 Kunnalta vaadittiin myös toimenpiteitä maidon saannin 

helpottamiseksi ja rajahintojen ylitysten estämiseksi. Kokous katsoi, ettei sillä ollut lain suomaa valtaa 

ryhtyä pakkotoimiin kuntalaisia kohtaan, ja siirsi asian elintarvelautakunnalle, jolle se lain mukaan 

kuului. 

 

”Mahdollisesti ilmenevän työttömyyden” poistamiseksi ei katsottu kunnan voivan tehdä suoranaisesti 

mitään. Yksityisiä kehotettiin avaamaan työtilaisuuksia oman kunnan työläisille. Asian edistämiseksi 

päätettiin perustaa työttömyyskomitea ja kunnallinen työnvälitystoimisto, joka oli kokoonpanoltaan 

yksi ja sama elin. Jäseniksi valittiin Aappo Saukkonen kokoonkutsujana, talolliset Pekka Mankila ja 

Jaakko Vuopponen, torppari Klaus Kerttula sekä rouva Lähtevänoja. Tässä asiassa työväki sai siis 

pienen voiton, kun työväen edustajan vetämä kunnallinen toimikunta korvasi edellisen syksyn 

toiminnassa olleen maataloustuottajain työnvälitystoimiston. 

 

Kuntakokous oli viimeinen virallinen tilaisuus ennen sodan syttymistä, jossa Kempeleen talolliset ja 

työväki olivat vuoropuhelussa. Työväen johto aloitti valmistautumisen vaaleihin, joiden uskottiin 

lopettavan talollisten harvainvallan maaseudulla. Kempeleen työväenyhdistys perusti valitsijayhdis-

tyksen ja nimesi valtuustoehdokkaansa 20.1. – samana päivänä jolloin työläiset Oulussa ja ympäri 

maata juhlivat saavutettua itsenäisyyttä ja osoittivat mieltään sotaa ja sotalaitoksen perustamis-

                                                 
190 Kansan Tahto 15.1.1918. 
191 Kempeleen kuntakokouksen 15.1.1918 pöytäkirja. 
192 Nestor Nykäsen kuulustelu 7.2.1918. VRYO 8780. Torppariosastolla oli ollut vuosikokous 6.1. (Kansan Tahto 

4.1.1918). Nykänen oli valittu työväenyhdistyksen johtokuntaan loppuvuodesta eronneen Pekka Väyrysen 

tilalle mutta ei tullut valituksi uuteen johtokuntaan, joka nimettiin samana iltana 15.1.1918, ks. otteet 

Kempeleen työväenyhdistyksen toimintakertomuksesta 1917 ja johtokunnan kokouksen 15.1.1918 

pöytäkirjasta (OLKA AD 337/248 1918). 
193 Kunnallislautakunta oli jopa päättänyt lakkauttaa hallussaan olevien jauhojen jaon vuoden 1918 alusta 

lukien, Kempeleen kunnallislautakunnan 23.12.1917 pöytäkirja. 
194 Kuntakokouksen päätöksen johdosta kunnallislautakunta päätti 18.1. korvata 25 penniä maitolitrasta niille 

perheille, jotka eivät saa maitoa ostetuksi. Kuun lopulla se vesitti päätöksensä päättämällä ottaa 

avustettavien kuukausimaksusta maitoavustuksen päältä ja suorittaa vain jäännöksen muihin tarpeisiin. 

Kempeleen kunnallislautakunnan kokousten 18.1. ja 28.1.1918 pöytäkirjat. 
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hankkeita vastaan. Viikkoa myöhemmin oli Kempeleen maataloustuottajain vuoro valita omat 

ehdokkaansa.195 

 

Suojeluskunta aktivoituu 

 

Svinhufvudin senaatin tavoitteena oli järjestyksen palauttaminen tilanteessa, jossa se pelkäsi Helsingin 

punakaartin suunnittelevan vallankaappausta yhteistyössä venäläisen sotaväen vallankumouksellisen 

aineksen kanssa. Aktivistien sotilaskomitea, jolle oli hieman aiemmin annettu virallinen asema valtion 

laitoksena, sai 16.1. kaikessa hiljaisuudessa tehtäväkseen järjestää suojeluskunnat hallituksen 

joukoiksi. Sotilaskomitean puheenjohtajaksi oli vastikään nimitetty Venäjän armeijan palveluksesta 

marraskuussa eronnut C.G. Mannerheim. Hän matkusti Vaasaan, jonne perustettiin suojelus-

kuntajoukkojen esikunta.196 

 

Oulun suojeluskunta oli vihdoin 13.1. saanut haltuunsa 90 sotilaskivääriä.197 Maaherra Matts von 

Nandelstadh palasi 17.1. hoitamaan virkaansa lääninsä sosialistien erovaatimuksista välittämättä.198 

Samalla hänestä luonnollisesti tuli ”hallituksen joukkojen” ylin käskijä läänissään. Suojeluskuntalaiset 

alkoivat suorittaa lääninhallituksella vahtipalvelusta suojellakseen maaherraa työväenneuvoston 

mahdollisilta toimenpiteiltä hänen erottamisekseen.199 Aseita ja miehiä ei ollut likimainkaan riittävästi, 

jotta oululaiset olisivat voineet ilman maaseudun suojeluskuntien tukea ryhtyä toimiin kaupungin yli 

tuhannen venäläissotilaan varuskunnan aseista riisumiseksi. Tammikuun 21. päivänä 

suojeluskuntajoukkojen ylipäällikön esikunnasta lähetettiin kiertokirje piiripäälliköille, jossa kehotettiin 

aloittamaan miehistön värväys ensiksikin apujoukoksi, joka voisi rientää tärkeimpiin paikkoihin 

suojeluskunnan avuksi, ja toiseksi Saksasta odotetun jääkäripataljoonan avustuskomennuskunnaksi.200 

 

Ensimmäiset veriset yhteenotot punakaartien ja suojeluskuntien eli valkokaartien välillä sen jälkeen, 

kun eduskunta oli valtuuttanut hallituksen luomaan maahan ”luja järjestysvalta”, tapahtuivat 

Viipurissa. Sieltä väkivaltaisuudet levisivät muualle Karjalaan ja Itä-Suomeen. Eteläpohjanmaalla 

liikehti aseellisia talonpoikaisjoukkoja. Tammikuun 25. päivänä, valkokaartin jouduttua Viipurissa 

häviölle, Mannerheim antoi käskyn Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntajoukoille aloittaa alueella olevien 

venäläisten joukkojen riisuminen aseista 28.1. klo 3 aamulla.201 

 

Haukiputaan rautatieasemalla tapahtui samana iltana 25.1. ensimmäinen Oulun suojeluskunnan 

aseistautumispyrkimyksistä aiheutunut selkkaus. Suojeluskunta oli saanut tiedon Torniosta tulevasta 

                                                 
195 Kempeleen keskusvaalilautakunnan kokouksen 28.2.1918 pöytäkirja; Kempeleen maataloustuottajain 

yhdistyksen kokouksen 27.1.1918 pöytäkirja. 
196 Manninen 2002, s. 27. 
197 Kaila, s. 75–76; Päivikki Korhonen, s. 38–39. 
198 OLKA, Päätös- ja kirjekonseptit. Kuvernöörejä oli vastikään alettu virallisesti kutsua taas maaherroiksi. 
199 Kaitera 1922, s. 250; Kansan Tahto 22.1.1918 ja 23.1.1918. 
200 Ylipäällikön esikunnan kiertokirje (nro 2) 21.1.1918. OLKA Ea5:13. 
201 Manninen 1993, s. 422. 



KEMPELELÄISET TOISIAAN VASTAAN 

 

ANSSI LAMPELA   

57 

venäläisten asevaunusta ja päätti kaapata aseet itselleen. Kaappaus onnistui, mutta kaksi päivää 

myöhemmin suojeluskunta joutui palauttamaan aseet, kun venäläiset sotilaat pidättivät Oulussa kaksi 

henkilöä ja esittivät maaherralle uhkavaatimuksensa.202 

 

Sinä tammisunnuntaina (27.1.) Helsingissä valmistauduttiin aseelliseen vallankaappaukseen ja 

Vaasassa venäläisten varuskuntien aseistariisumiseen ja ”lujan järjestysvallan” toimeenpanoon 

asevoimin. Kempeleessä talolliset ja työläiset tahoillaan kokoontuivat keskustelemaan tärkeistä 

päivänpolttavista asioista. Työväentalolla järjestettiin työväenyhdistyksen johtokunnan kokous ja klo 3 

iltapäivällä yleinen työväenkokous verotus- ja elintarvikeasioista. Maataloustuottajat kokoontuivat 

nuorisoseuralla tuntia myöhemmin keskustelemaan kunnallislaeista ja vaalityöstä sekä perustamaan 

valitsijayhdistys ja valitsemaan vaaliehdokkaat. Kokousten päälle vietettiin tietysti iltamia.203 Aappo 

Saukkonen kirjasi työväenyhdistyksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjaan lauseen: ”Toivo on 

ankkuri, joka kestää elämän myrskyt.”204 

 

Maanantaipäivän sanomalehdet kertoivat kempeleläisille isänmaan olevan vaarassa ja Helsingin 

sekasorron tilassa. Hallitus julkaisi lehdissä julistuksensa Suomen kansalle, jossa se sanoi vieraiden 

joukkojen yhteistyössä kansan rikollisen aineksen kanssa syyllistyneen rikokseen Suomen kansaa ja 

yhteiskuntajärjestystä vastaan ja vieneen maan kansalaissodan partaalle ja toivoi jokaisen kansalaisen 

olevan ”valmis niihin uhrauksiin, jotka maamme ja kansamme vaaranalainen asema saattaa vaatia”.205 

Kansan Tahto julkaisi otsikolla ”Kuka on syypää kansalaissotaan” senaatin kiertokirjeen, jossa 

maaherroille ilmoitettiin suojeluskuntien olevan hallituksen joukkoja.206 Työväestön keskuudessa 

maaseudullakin liikkui huhuja, joiden mukaan lähiseudun suojeluskuntalaiset suunnittelivat 

hyökkäystä Oulun työväenneuvostoa vastaan.207 Oulun työväenneuvosto päätti illalla pidättäytyä 

toistaiseksi aseellisesta taistelusta.208 

 

Samana päivänä hiljeni liikenne Kempeleen rautatieasemalla. Mannerheim oli määrännyt kaiken 

junaliikenteen katkaistavaksi Seinäjoen ja Oulun välillä. Myös puhelinyhteydet etelään olivat poikki.209 

Toisella puolen ratapihaa osuusmeijeri oli toiminnassa. Meijerirakennuksessa ja sen lähimaastossa 

puuhailtiin maitotuotteiden valmistusta salamyhkäisemmissäkin toimissa, sillä Kempeleen 

suojeluskunta oli herätetty henkiin. Ylikyläläisen Pekurin talon uuden isännän puutarhuri Tauriaisen 

poika Sakari oli edellisenä kesänä palannut meriltä. Hän kertoo vapaussodan muisteluksessaan 

seuraavaa: 

                                                 
202 Puolustellakseen aseiden kaappausta suojeluskunta väitti luulleensa venäläisten kuljettavan niitä Oulun 

punakaartin käyttöön ja aikoneensa palauttaa aseet ”kun sotaväki on maasta poistunut ja järjestys maassa 

palautunut” (Kansan Tahto 26.1. ja 28.1.1918; Kaiku 27.1.1918; Kaleva 28.1.1918; ks. Kaila, s. 76; Matti 

Korhonen, Limingan aseriisunta). 
203 Kansan Tahto 26.1.1918; Kempeleen maataloustuottajien kokouksen 27.1.1918 pöytäkirja. 
204 Pöytäkirjan ote Kempeleen työväenyhdistyksen johtokunnan kokouksesta 27.1.1918 (OLKA AD 337/248 1918). 
205 Kaleva 28.1.1918. 
206 Kansan Tahto 28.1.1918. Kiertokirje oli lähetetty 25.1. ja julkaistu Työmies-lehdessä seuraavana päivänä, 

Manninen 1993, s. 429. 
207 Nestor Nykäsen kuulustelu 7.2.1918. VRYO 8780. 
208 Manninen 2002, s. 28. 
209 Rautatieasemien sähkösanomakokoelma IX2; Kansan Tahto 29.1.1918. 
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”Tammikuun kuluessa lopuilleen en ollut kuitenkaan päässyt mukaan mihinkään aktiiviseen toimintaan 

ja kiihkeästi odottelin suojeluskunnan perustamista paikkakunnallemme. Mieluisapa olikin sen vuoksi 

yllätykseni palatessani 29. päivänä tammikuuta metsästä kotiini. Naapuritalon isäntä Pertti Somero 

istui pirtissä minua odottamassa. Arvasin, että hänellä on jotakin tärkeämpää sanottavaa, sillä 

hiljattain paikkakunnalle muuttaneena tunsin vain harvoja paikkakuntalaisia ja herra Someron kanssa 

taisin olla vaan ns. hyvän päivän tuttava. Siirryttyämme huoneeseeni hän innostuneena alkoi kertoa 

muutama päivä sitten Kempeleeseen perustetusta suojeluskunnasta.”210 

 

Tauriaisen kertomus on ainoa lähde, joka ylipäätään sivuaa Kempeleen suojeluskunnan 

uudelleenperustamista tai sen toiminnan uudelleenkäynnistymistä. Suojeluskuntakertomukset 

esittävät toiminnan vain aktivoituneen uudelleen sodan sytyttyä. Suojeluskunnan jäsenkortistoon 

merkittyjen tietojen mukaan suojeluskuntavalan vannoivat tammikuun 30. päivään mennessä myös ne 

miehet, jotka olivat vannoneet sen jo syksyllä. Näitä valan ottaneita on kortistossa noin 70, mutta 

kortistosta puuttuu nimiä, joiden pitäisi siellä olla.211  

 

Kysymys Kempeleen suojeluskunnan uudelleenperustamisesta voidaan jättää avoimeksi. Someron 

yhteydenotto Tauriaiseen näyttäytyy joka tapauksessa osana toimintaa, jolla suojeluskunta pyrki 

kokoamaan ja leventämään rivejään muualta saapuneiden viestien johdosta. Yhteydenottoa 

seuranneen yön tapahtumat osoittavat, että miehet pystyttiin kutsumaan tarvittaessa nopeasti 

kokoon juuri aiemmin aloitetun värväystoiminnan ansiosta ja organisoitumisen johdosta. 

Suojeluskunnalle lienee valittu tammikuun lopulla esikunta. Helmikuun 15. päivä päivätyn asiakirjan 

mukaan siihen kuuluivat maanviljelijät Pekka Mankila, Pertti Somero ja Jaakko Anttila-Korpela, 

nimismies Sakari Lehtonen, metsäneuvoja J.L. Kuusela ja sihteerinä Hannes Hansinpoika Ara.212 

Tammikuun lopun ja helmikuun alun tapahtumien perusteella voidaan arvioida Mankilalla, Somerolla 

ja Lehtosella olleen johtava rooli suojeluskunnan aktivoitumisessa. 

 

Venäläisten poistumisesta huolimatta Kempeleen suojeluskunnan toiminta oli edelleen salaista. 

Sotilasaseita ei juuri ollut.213 Tietoliikenteen hallinnan näkökulmasta suojeluskunta oli kuitenkin 

venäläisten lähdön jälkeen edullisessa tilanteessa. Rautatieasemat ja niiden virkamiehet olivat tärkeä 

osa Oulun ja sen lähiympäristön suojeluskuntien tammikuun loppupuolella luomaa 

tiedusteluverkostoa.214 Voidaan sen vuoksi arvioida, että rautatieaseman lennätintä ja puhelinasemaa 

hoitavien asemapäällikkö A.J. Stråhlmannin ja sähköttäjä Urpo Kekonin kautta Kempeleen 

                                                 
210 Tauriainen, Kertomus osanotostani Suomen vapaussotaan. 
211 Kempeleen suojeluskunnan henkilökortisto. Kempeleen suojeluskunnan arkisto Sk 543. Kortisto on 

todennäköisesti laadittu jälkeenpäin, mikä selittäisi puutteet tiedoissa. 
212 Kempeleen suojeluskunnan kirje 15.2.1918 Oulun suojeluskuntapiirille. Oulun suojeluskuntapiirin arkisto R-

18. 
213 Kalervo Tuohinon kertomuksen (Kalervo Tuohinon haastattelu 19.4.1990) mukaan syksyllä venäläisiltä 

sotilailta ryöstetyt kaksi kivääriä jäivät Väinö Tuohinon haltuun, joka toimitti ne myöhemmin rintamalle 

lähteville Iikka Matturille ja ”Eliaksen Iikalle”. Sen aikaisesta metsästysaseistuksesta Oulun seudulla, ks. Yrjö 

Johannes Pennasen muistelmia. 
214 Kaitera 1922, s. 251. 
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suojeluskunnan johto oli tammikuun lopulla varsin hyvin perillä muiden paikkakuntien tapahtumista, 

kenties myös etukäteissuunnitelmista. 
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Sotaretki Ouluun 

 

Pohjois-Pohjanmaalla sodan - etenkin vapaussodan merkityksessä - voidaan sanoa alkaneen 

Limingasta. Limingan suojeluskunnan kutsusta paikkakunnalle kokoontui 28.–29.1. noin 200 miestä 

Alatemmeksen, Tyrnävän ja Lumijoen suojeluskunnista paikallisen venäläisen varuskunnan aseista-

riisuntaa varten. Mukana oli myös oulunsalolaisia ja neljä Oulun suojeluskunnan miestä. Oulun 

suojeluskunta luovutti muutoin kehnosti aseistettujen joukkojen käyttöön 15 kivääriä ja oli ilmeisesti 

sovittu, että venäläisiltä ryöstettävät aseet kuljetettaisiin Ouluun, jossa aseita pikimmiten kaivattiin.215 

 

Limingan kunnantalolle majoittuneet noin 60 venäläistä sotilasta antautuivat sovinnolla näennäisen 

ylivoiman edessä. Heidät päätettiin kuljettaa etappireittiä rajan yli kotimaahansa. Keskiyön tienoilla 

tammikuun 30. päivän vastaisena yönä venäläisiltä anastetut 147 kivääriä ja suuri määrä patruunoita 

oli lastattu useiden kymmenten hevosten vetämiin rekiin. Maaseudun miehet olivat valmiita 

uhkarohkeaan yritykseen, jonka päämääränä oli Oulu ja sen varuskunnan valloitus.216 

 

Kempeleen suojeluskunta ei osallistunut Limingan varuskunnan aseistariisuntaan.217 On mahdollista, 

että kutsua ei yksinkertaisesti ollut tullut sen paremmin Limingan kuin Oulunkaan suojeluskunnan 

kautta. Toisaalta Sakari Tauriainen nimeää Pertti Someron yhteyshenkilöksi Kempeleen ulkopuolella 

olevaan suojeluskuntajohtoon päin.218 Ylioppilas Somero oli Oulusta tai Oulujoelta kotoisin ja 

muuttanut Kempeleeseen vasta vuonna 1916. Ehkä siis kempeleläisillä oli tieto ja vieläpä tarkoitus 

osallistua, mutta jokin meni pieleen. Kenties matkasuunnitelma epäonnistui. Joukko Oulun 

suojeluskuntalaisia oli nimittäin yrittänyt 28.1.–29.1. välisenä yönä päästä ylimääräisellä junalla 

Liminkaa vapauttamaan, mutta Oulun työväenneuvosto oli estänyt junan lähettämisen.219 Vielä on 

otettava huomioon, että Kempeleen sijainti Limingan ja Oulun välillä rautatien varrella antaa olettaa, 

että kempeleläisille olisi annettu tehtäväksi tarkkailla Oulusta etelään päin suuntautuvaa 

junaliikennettä ja tarvittaessa katkaista se. Heino Saukkonen kertookin Kempeleen suojeluskunnan 

asettaneen vahdit rautatieaseman etelä- ja pohjoispuolelle täsmentämättä kuitenkaan ajankohtaa, 

jolloin toimenpide tapahtui.220 
                                                 

215 Kaitera 1922, s. 254–256. On tuskin sattumaa, että sanomalehti Kaleva uutisoi 29.1. kielteiseen sävyyn 

Limingan varuskunnasta väittäen sinne kertyneen lisää sotaväkeä ja sen venäläisen sotilaan, joka oli syksyllä 

ilmiantanut kansanopistonjohtajan Onni Tolvasen, ryhtyneen perustamaan paikkakunnalle punakaartia (Kaleva 

29.1.1918). Jälkeenpäin Kaleva perusteli hyökkäystä Limingan varuskuntaa vastaan paikkakunnalle kertyneellä 

”uhkaavalla sotaväellä” (Kaleva 6.2.1918). 
216 Ks. Matti Korhonen, Limingan aseriisunta; Sarasmaa, Selostus osanotostani Vapaussotaan. Hannes Kankaan 

kertomissa isänsä Ahti Kankaan muistelmissa Limingan tapahtumat on ajoitettu virheellisesti tammikuun 27.–

28. päiville ja tapahtumajärjestys on toinen. Oulun retkeä ei mainita (ks. Garanvölgyi, Pitäjänneuvos Hannes 

Kangas kertoo). Esityksessään vuoden 1918 sotaan johtaneista tapahtumista Oulun näkökulmasta Turo 

Manninen sivuuttaa kokonaan maaseudun miesten Oulun retken (ks. Manninen 2002, s. 28). 
217 Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomus, jossa mainitaan Kempeleestä paikalla olleen vain Limingan 

kansanopistossa opiskelleen Tuomas Holman.  
218 Tauriainen, Kertomus osanotostani Suomen vapaussotaan. 
219 Kaitera 1922, s. 254–255; Matti Korhonen, Limingan aseriisunta; Kaleva 30.1.1918. 
220 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. 
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Aamuyönä klo 3 aikaan tammikuun 30. päivänä joku koputti voimakkaasti Sakari Tauriaisen ikkunaan. 

Se oli Pertti Somero, joka kierteli Ylikylällä ilmoittelemassa suojeluskuntalaisille, että heidän oli heti 

kokoonnuttava Ollilan taloon ”päättämään tilanteen vaatimista toimenpiteistä”. Pukeuduttuaan ja 

hyvästeltyään kotiväen Tauriainen hiihti pimeässä Ollilaan eli Mankilaan, jonka iso pirtti oli täynnä 

väkeä, joukossa niitä, jotka olivat osallistuneet Limingan varuskunnan aseistariisuntaan.221 

 

Kuntakokouksen esimiehen I.L. Lundmanin muistiinpanojen mukaan Ollilan talolle oli saapunut 

Limingasta ja muista eteläpitäjistä 25–30 hevoskuormaa aseistettuja miehiä matkalla Ouluun 

riisumaan venäläisiä aseista. ”Puhelimet soivat, Kempeleestä liittyi lisää miehiä”, Lundman jatkaa.222 

Someron tavoin Pekka Mankila ja hänen kaksi poikaansa ajoivat hevosilla pitkin kylää miehiä 

hälyttämässä.223 Neuvottelujen jälkeen useita kymmeniä kempeleläisiä päätti yhtyä retkikuntaan. 

Kuormaston matkaan ehti vain osa kempeleläisistä. Useimmat pääsivät matkaan muutamaa tuntia 

myöhemmin. Aseiksi otettiin, mitä metsästys- ja käsiaseita sattui kotoa löytymään.224 

 

Vuoden 1918 sodan jännittävimmät tapahtumat Kempeleessä liittyivät kahteen suojeluskunta-

joukkojen suorittamaan Oulun valtausyritykseen tammi-helmikuun vaihteessa. Yrityksistä 

ensimmäinen käynnistyi keskiviikkona 30.1. kello kuuden aikaan aamulla. Onnellisesti läänin-

hallituksen suojiin asekuormastonsa kera päässyt retkikuntalaisten pääjoukko ei malttanut odottaa 

kaikkien kotonaan nukkuvien Oulun suojeluskuntalaisten heräämistä eikä perässä tulevia 

kempeleläisiä, vaan miehet lähtivät paikalle ehtineiden oululaisten kanssa kahtena osastona 

valtaamaan sotaväen maneesia ja toista venäläisten majapaikkaa, läheistä Fabritiuksen taloa. 

Rakennusten valtaus onnistui ampumatta laukaustakaan.225 

 

Sakari Tauriainen saapui aamulla kempeleläisten pääjoukon mukana Pekka Mankilan kaupunkitalolle, 

joka sijaitsi Isollakadulla Heinätorin lähellä. Talossa käydyn neuvonpidon tuloksena miehet päättivät 

lähteä lääninhallitukselle etsimään hankkeen johtajia. Mankila ja kolme muuta miestä jäivät jälkeen 

vahtimaan aseita, jotka jätettiin jälkeen. Oletettavasti myös hevoset jätettiin talolle.226  

                                                 
221 Tauriainen, Kertomus osanotostani Suomen vapaussotaan. 
222 Lundman, Hajanaisia muistoja. Vrt. Matti Korhonen, Limingan aseriisunta, jonka mukaan retkikunta herätti 

tienvarren taloista miehiä Kempeleessä ja Oulunsalossa. 
223 Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomus. 
224Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomus. Kempeleen suojeluskunnan 10-vuotiskertomuksessa mainittu 

satakunta kempeleläistä on liioittelua. 20-vuotiskertomuksessa puhutaan useista kymmenistä miehistä ja 

Tauriainen muistelee miehiä olleen viisikymmentä 14–15 reessä. Heino Saukkonen (Kertomus Kempeleestä) 

sivuuttaa retkikunnan kokonaan. Matkan varrelta kerättyjen täydennysten jälkeen retkikunnan vahvuus oli 

kaikkiaan noin 200 miestä, Matti Korhonen, Limingan aseriisunta. 
225 Matti Korhonen, Limingan aseriisunta; vrt.  Pallari, Kertomus osanotosta vapaussotaan, s. 2-3. 
226 Tauriainen, Kertomus osanotostani Suomen vapaussotaan. Kempeleen suojeluskunnan 10-vuotiskertomuksen 

mukaan kempeleläiset olisivat maneesin valtauksen jälkeen saaneet venäläisiltä riistettyjä sotilaskivääreitä 

lainaksi ja että nämäkin olisi kätketty Mankilan kaupunkitaloon (Kempeleen suojeluskunnan 10-

vuotiskertomus). Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomuksessa annetaan ymmärtää, että kiväärit olisi 

viety Mankilan taloon vasta kasarmin valtausyrityksen jälkeen.  Kumpikaan versio ei ole uskottava, joskin on 

mahdollista, että sekasortoon päättynyt kasarmin valtausyrityksen jälkeen yksittäiset kempeleläiset olisivat 

palanneet Mankilan talolle esimerkiksi hakemaan hevosiaan. 
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Kun kempeleläiset saapuivat lääninhallitukselle, miehiä pantiin parhaillaan kadulla ojennukseen 

kasarmin valtausyritystä varten. Kempeleläiset pääsivät rivistöön mukaan haettuaan ensin 

lääninhallituksesta kiväärin kouraan ja valkoisen nauhan käsivarteen. Joukot jaettiin kahtia niihin, jotka 

lähtivät kohti kasarmia ja niihin, jotka jäivät lääninhallitukselle varmistus- ja vartiotehtäviin. Tauriainen 

määrättiin jälkimmäiseen joukkoon ja sai kohta tehtäväkseen lähteä kaupungille vakoilemaan 

punaisten tekemisiä.227 

 

Kaupungilla Tauriainen havaitsi, että valkonauhaiset ja punanauhaiset miehet kyräilivät toisiaan ja että 

jälkimmäiset kulkivat kaduilla aseettomina. Paluumatkalla alkoi Intiönkankaan suunnalta kuulua 

ammuntaa. Taistelu kasarmilla oli alkanut vahingonlaukauksesta. Intiön puolelta hyökänneet 

suojeluskuntalaiset joutuivat pakenemaan epäjärjestyksessä, kun myös yksittäisistä taloista kaupungin 

puolelta ammuttiin laukauksia heitä kohti. Useita haavoittui. Monet heittivät hädissään aseensa 

menemään rautatien ylikäytävän luona punaisten rautatieläisten käskytyksestä. Osa miehistä pakeni 

lääninhallitukseen, osa - mitenkuten vain pääsi - kotiin saakka. Tauriainen ja joitakin muita nuoria 

kempeleläisiä jäi lääninhallitukseen.228 

 

Ne neljä kempeleläistä, Pekka Mankila, Matti Ohukainen, Aappo Matturi ja asemamies Väinö Heiskari, 

jotka olivat jääneet Mankilan taloon vartioimaan Kempeleestä tuotuja aseita, joutuivat samoihin 

aikoihin Oulun punakaartilaisten yllättämiksi. Aseet takavarikoitiin ja miehet vietiin työväentalolle, 

jossa heitä pidettiin vangittuna Oulun valtaukseen 3.2. saakka.229 Kempeleen suojeluskuntalaiset 

epäilivät oman paikkakuntansa punaisten ilmiantaneen asekätkön.230 Siihen heillä oli syynsä (ks. 

seuraava luku). 

 

Kun Liminkaan oli tullut tieto epäonnistuneesta Oulun retkestä, paikkakunnan suojeluskuntalaiset ja 

työväki sopivat keskenään, ettei aseellisen toimintaan toisiaan vastaan ryhdytä.231 Kempeleessä ei 

tiettävästi käyty vastaavanlaisia neuvotteluja. Suojeluskuntalaiset ottivat siellä tukikohdakseen 

osuusmeijerin rakennuksen rautatieasemaa vastapäätä, mutta aseita oli vain vähän. Siinä tilanteessa 

he eivät voineet käynnistää avointa aseellista toimintaa paikkakunnalla. He pelkäsivät Oulun punaisten 

                                                 
227 Tauriainen, Kertomus osanotostani Suomen vapaussotaan. 
228 Tauriainen, Kertomus osanotostani Suomen vapaussotaan; Matti Korhonen, Limingan aseriisunta; Kaitera 

1922, s. 258–259; Sarasmaa, Selostus osanotostani vapaussotaan; Pallari, Kertomus osanotosta vapaussotaan, 

s. 3-4; Pitkänen, Osanottoni vapaussotaan; Oulasvirta, s. 2. Ks. myös Mauno Jokipii (teoksessa Oulu ja 

oululaiset sodassa) ja Kalle Korpi (teoksessa Oulun varuskuntakaupunkina), joiden kuvauksissa kasarmin 

valtausyritys on kuitenkin ajoitettu virheellisesti päivää myöhemmäksi. 
229 Kempeleen suojeluskunnan 10-vuotiskertomus; Tauriainen, Kertomus osanotostani Suomen vapaussotaan; 

Lundman, Hajanaisia muistoja; vrt. H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. Saukkosta lukuun ottamatta 

kaikki mainitut lähteet mainitsevat alkoholilla olleen osuutta sattuneeseen. Vangitseminen tapahtui 

luultavasti aamupäivän aikana. 
230 Kun Oulun taistelun jälkeen Kempeleen suojeluskunta kuulusteli kiinni saamiaan punaisia, yksi kysymyksistä 

koski heidän olinpaikkaansa keskiviikkona 30.1. (Muistiinpanot aseellisesta vastarinnasta epäiltyjen tutkinnasta 

Kempeleen asemalla 5.2.1918. Limingan nimismiespiirin arkisto CIIIa:1). Epäilys tallennettiin suojeluskunnan 

toimintakertomukseen (Kempeleen suojeluskunnan 10-vuotiskertomus), minkä Hiltunen 1982, s. 260, kertoo 

tapahtuneena tosiasiana. 
231 Matti Korhonen, Limingan aseriisunta. 
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ja venäläisten kostoretkeä ja järjestivät sen vuoksi vartiopalveluksen ja hälytysjärjestelmän. Mieltä 

kaihersi myös tieto neljän suojeluskuntatoverin joutumisesta punakaartin vangiksi. Rautatieasemalta 

pidettiin lennättimen avulla yhteyttä lääninhallitukseen, jonne kempeleläisetkin yrittivät toimittaa 

ruokatarpeita ja muuta apua. Paikkakunnan punaisten aseistuksesta ei ollut tietoa, vain huhuja. Kaiken 

kaikkiaan tilanne oli hyvin jännittynyt ja vaarallinen.232  

 

                                                 
232 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä; Sarasmaa, Selostus osanotostani vapaussotaan. Lundman (Hajanaisia 

muistoja) kertoo punaisten pelänneen, että rautatieaseman varastokaapit olivat täynnä käsiaseita, ja toisaalta 

valkoisten epäilleen, että punaiset olivat hankkineet Oulusta kahdeksan kivääriä. 
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Kempeleen punaiset Oulun etuvartiona 

 

Oulun työväenneuvosto heräsi aseelliseen toimintaan maaseudun miesten hyökkäyksen välittömänä 

seurauksena. Järjestyksen ylläpidon nimissä Oulun punakaarti varustettiin ja lähetettiin osastoina 

partioimaan eri puolille kaupunkia ja myös sen ulkopuolelle. Venäläisiltä sotilailta hankittiin aseita ja 

heitä taivuteltiin liittymään punaisten joukkoihin. Punakaarti torjui 31.1. oulujokisten ja muhoslaisten 

yrityksen saapua lääninhallitukseen vetäytyneiden suojeluskuntajoukkojen avuksi. Se kuitenkin 

pidättäytyi hyökkäystoimista lääninhallitusta vastaan.233 

 

Aappo Saukkosen mukaan myös Kempeleen järjestyskaarti oli tarkoitus perustaa uudelleen ja hankkia 

aseita, mutta järjestäytyminen ”jäi sikseen” ajan muuttuessa uhkaavaksi ja aseiden hankinnasta ”ei 

mitään tullut”.234 Oulun työväentalolla Oulun taistelun jälkeen vangiksi jäänyt kempeleläinen suutari 

Eino Nurro kertoi kuulusteluissa palanneensa vuodenvaihteessa Kempeleeseen ja liittyneensä 

Kempeleen ”punakaartin” tammikuun puolivälissä. Niin ikään työväentalolla vangiksi jäänyt 

kempeleläinen työmies Heikki Kourunen kertoi puolestaan kuulustelijoille saaneensa kaartin 

jäsenkortin ”joskus talvella”, mutta ei myöntänyt tietävänsä kaartin pitäneen kokouksia tai harjoituksia 

tammikuun aikana.235  

 

Muita viitteitä Kempeleen järjestyskaartin toiminnasta marraskuun jälkeen ei ole. Sen vuoksi on 

mahdotonta sanoa mitään varmaa siitä, missä määrin järjestyskaartin toimintaa heräteltiin henkiin 

Kempeleessä ennen sodan syttymistä tammikuun lopulla. Luultavaa on, niin kuin Saukkonen näyttää 

myöntävänkin, että asiasta käytiin keskusteluja ja suunnitelmia luotiin.236 Näin lienee tapahtunut 

oletettavasti joskus tammikuun puolivälin jälkeen eduskunnan annettua päätöksensä lujan 

järjestysvallan luomisesta. Aseellista toimintaa ei ehditty organisoida eikä aseita hankkia, vaikka siihen 

joillakin oli epäilemättä pyrkimys. Tästä todistaa sekin, että sodan jälkeen ei sen enempää paikallisella 

nimismiehellä, poliisikonstaapelilla kuin suojeluskunnallakaan ollut tietoa työväenkaartin toiminnasta 

Kempeleessä sodan alla tai sodan aikana.237 

                                                 
233 Kansan Tahto 31.1.1918; Kaleva 6.12.1918. Kallinen, s. 50, näki suojeluskuntalaisten hyökkäyksen venäläisiä 

joukko-osastoja vastaan aloittaneen Oulun taisteluun johtaneen tapahtumien vyöryn. 
234 Aappo Saukkonen, Kempeleen työväenyhdistyksen historiasta. Muutoin lähteistä vain Lundman (Hajanaisia 

muistoja) kertoo Kempeleen työväen aseistautumistarkoituksesta. Hän kertoo huhupuheena ”äkäisimpien 

punaisten haalanneen Oulusta sentään 8 kivääriä” todettuaan sitä ennen, että Aappo Saukkonen lienee saanut 

estetyksi aseistautumisen (vrt. Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomus). Sekä Aappo Saukkosen että 

Lundmanin muisteluissa Kempeleen järjestyskaartin toiminta sodan alkupäivinä sekoittuu marraskuun 

suurlakon aikaisiin tapahtumiin. 
235 Eino Nurron kuulusteluasiakirjat. Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön arkisto Ad:7; VRO 15/250 (Heikki 

Kourunen). 
236 Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomuksessa sanotaan punaisten suunnitelleen talojen polttoa ja 

muita tihutöitä. Tämä näyttää heijastavan myöhemmin kuulusteluissa esitettyä väitettä, jonka mukaan Nestor 

Nykänen oli asemamies Perttusen luona uhkaillut joidenkin talojen polttamisella, mistä kerrotaan jäljempänä. 
237 Limingan nimismiehen selvitys 1.12.1918 ja Kempeleen suojeluskunnan lausunto 6.3.1919 Aappo Saukkosen 

anomukseen työväentalon myynti- ja hukkaamiskiellon peruuttamisesta (OLKA AD 337/248 1918), jotka 

maaherra pyysi saadakseen tietoa Kempeleen työväenyhdistyksen osallisuudesta vuoden 1918 sotaan ja sen 

valmisteluihin. Vt. nimismies William Widellin selvitys perustui ensisijaisesti nimismies Sakari Lehtosen ja 
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Rautatieasema ja erityisesti Nykäsen suutarinverstas aseman naapurissa oli työväentalon lisäksi 

paikka, jonne Kempeleen punaiset kokoontuivat neuvonpitoa ja tiedonsaantia varten.238 Verstas oli 

sijainniltaan edullinen paikka tarkkailla suojeluskuntalaisten puuhia sekä rautatie- ja tietoliikennettä. 

Aamuyöstä 30.1. Kempeleen harvat puhelinlinjat kävivät kuumina ja puhelinkeskuksessa oli hetken 

kädet täynnä töitä. Linjat sotkeutuivat tai kytkettiin tarkoituksella yhteen.239 Liikkeenharjoittaja Nestor 

Nykänen heräsi puoli kolmen aikaan kotonaan puhelimen soittoon. Hän huomasi heti, ettei puhelu 

ollut hänelle tarkoitettu, mutta jäi silti kuulolle ja sai tietää, että Limingasta oli menossa Ouluun 

aseistettuja miehiä 35 hevosella ja että kempeleläisiä kiirehdittiin liittymään mukaan. Nykänen otti 

puhelun Oulun työväenneuvostolle tarkoituksenaan varoittaa asejoukkojen lähestymisestä. Nykäsen 

puhelun loppuosan kuuli puolestaan nimismies Sakari Lehtonen, joka ehti varoittaa juuri Ollilan 

asuntonsa ohi ajavia suojeluskuntalaisia. 240 

 

Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomuksessa mainitaan ”huvittavana juttuna”, että Oulun 

puhelinkeskuksessa yhdistettiin kaikki Oulun työväentalolle tulevat puhelut lääninhallitukseen. Sen 

vuoksi, kun Nykänen soitti työväentalolle ja kertoi lahtarien olevan tulossa, sekin puhelu meni 

lääninhallitukseen, josta vastattiin, että ”valmiina ollaan antaa tulla”.241 Kertomuksella voi olla 

totuuspohjaa, koska Oulun työväenneuvosto näyttää olleen täysin varautumaton valkoisten yritykseen 

riisua venäläinen varuskunta aseista. Myös Nykäsen oma todistus242, jonka mukaan hän sai 

vastaukseksi varoitukseensa vain yksitotisen toteamuksen ”vai niin”, voi viitata siihen, että puhelu 

ohjattiin eri osoitteeseen kuin se oli tarkoitettu. 

 

Aamulla Kempeleessä huomattiin, että Ouluun olivat puhelinyhteydet poikki. Ainoa suora yhteys 

kaupunkiin ja etelään oli lennätin, jota vain asemapäällikkö ja sähköttäjä osasivat käyttää. 

Mannerheimin Seinäjoelta lähettämässä virallisessa tiedotteessa julistettiin, että (mm.) Oulussa 

venäläiset oli riisuttu aseista.243 Sitä mukaa kuin kasarmin valtausyrityksessä epäonnistuneen 

retkikunnan jäseniä ehti iltapäivän aikana Kempeleeseen, se tieto voitiin todeta vääräksi.  

 

                                                                                                
poliisikonstaapeli Heikki Holman kertomuksiin. Holma oli myös suojeluskunnan lausunnon ensimmäinen 

allekirjoittaja suojeluskunnan aluepäällikön ominaisuudessa. 
238 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä.  
239 Sakari Lehtosen kirje 8.2.1918 ”vankien kuulustelijoille”. VRYO 8780. Vrt. Kaleva 6.2.1918: ”Kempeleessä 

saatettiin puhelinkeskusasemalta kaikki johdot toistensa kanssa kosketuksiin, joten sanomien lähetys 

Suojeluskunnan asioissa kävi melkoista kekseliäisyyttä vaativaksi ponnisteluksi.” Kaleva antoi ymmärtää, että 

kyse oli yhdestä punakaartin tuhotöistä, vaikka Kempeleen puhelinasema oli koko ajan suojeluskunnan 

hallinnassa. 
240 Nestor Nykäsen kuulustelu 7.2.1918; Oulun poliisilaitoksen järjestysosaston kuulusteluraportti 12.2.1918 

Nestor Nykäsen kuulustelusta; Nestor Nykäsen kirje punakaartilaisten tutkijalautakunnalle 12.4.1918; Sakari 

Lehtosen kirje 8.2.1918 ”vankien kuulustelijoille”. VRYO 8780.  Kempeleen suojeluskunnan 20-

vuotiskertomuksen mukaan soittaja oli retkikunnan johtaja Tor Ekman ja että puhelu oli otettu Oulun 

lääninhallitukseen. 
241 Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomus. 
242 Oulun poliisilaitoksen järjestysosaston kuulusteluraportti 12.2.1918 Nestor Nykäsen kuulustelusta; Nestor 

Nykäsen kirje punakaartilaisten tutkijalautakunnalle 12.4.1918. VRYO 8780. 
243 Raahe 30.1.1918; Kajaanin Kaiku 31.1.1918. 
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Aappo Saukkosen mukaan Kempeleen työväenyhdistys lähetti niinä päivinä kaupunkiin lähetystön 

ottamaan selvää asiain kulusta.244 Lähetystön lähettämiselle jo 30.1. oli hyvä syy, koska Nestor 

Nykäsen edellisenä yönä kuulemat tiedot olivat niin hälyttäviä. Tiedetäänkin, että työväenyhdistyksen 

johtokunnan jäsenistä Heikki Vanhala ja Alfred Nykänen olivat kaupungissa sinä keskiviikkona.245 Ensin 

mainittu oli Nestor Nykäsen käly ja jälkimmäinen hänen veljensä. Joka tapauksessa voidaan olettaa, 

että iltaan mennessä Kempeleen työväenyhdistyksellä oli luotettava tieto asioiden tilasta kaupungissa 

ja ennen muuta siitä, että kaupungin punakaarti oli tarttunut aseisiin.246 

 

Oman paikkakunnan miesten liittyminen aseelliseen hyökkäykseen Oulun venäläistä varuskuntaa 

vastaan epäilemättä yllätti Kempeleen työväen ja aiheutti suuttumusta. Työväkeä kokoontui 

torstaiaamuna 31.1. Kempeleen rautatieasemalle, luultavasti Nykäsen verstaalle. He saivat kuulla 

edellisen päivän tapahtumista: ”porvarien” kokemasta nöyryytyksestä ja oululaisten työläisten 

ryhtymisestä aseelliseen vastarintaan. Moni kempeleläinen työmies päätti asemalla käytyjen 

keskustelujen jälkeen lähteä jalkaisin kaupunkiin. Seuraavana kahtena päivänä monet muut seurasivat 

esimerkkiä.  

 

Monilla kaupunkiin lähtevillä miehillä oli mukanaan Kempeleen järjestyskaartin jäsenkortti, joka 

helpotti kaupunkiin ja Oulun työväentalolle pääsyä. Niille, joilta jäsenkortti vielä puuttui, se kirjoitettiin 

Kempeleen työväentalolla. On mahdollista, että kaartin jäsenkortteja ei ollut syksyllä ennätetty 

jakaakaan. Oulun työväentalolla korttiin lyötiin Oulun työväen järjestyskaartin leima, jolloin se oikeutti 

ilmaiseen ruokaan.247  

 

Kaartin jäsenkorttien jakaminen 

voidaan nähdä todisteena Kempeleen 

järjestyskaartin toiminnan uudelleen-

käynnistymisestä. Se, missä määrin 

paikkakunnan punaisten värväys 

kaupungin punaisen järjestysvallan 

puolustajiksi oli Kempeleessä organi-

soitua toimintaa tai edes se, esitet-

tiinkö kaupungista avunpyyntöjä, ei 

ole tiedossa. On kuitenkin luultavaa, 

että avunpyyntöjä esitettiin kaikille 

                                        
244 Aappo Saukkonen, Kempeleen työväenyhdistyksen historiasta. 
245 Mukana oli myös työväenyhdistyksen jäsen Aarne Loukkola. Muistiinpanot aseellisesta vastarinnasta epäiltyjen 

tutkinnasta Kempeleen asemalla 5.2.1918. Limingan nimismiespiirin arkisto CIIIa:1. Lundman (Hajanaisia 

muistoja) puolestaan kertoo, että kasarmin valtausyrityksen epäonnistumisen jälkeen maalaisia ei päästetty 

kaupunkiin, mutta Kempeleen punaisia kaupunkiin meni ”pitkin päivää” hiihtämällä. 
246 Ks. Oulun poliisilaitoksen järjestysosaston kuulusteluraportti 2.4.1918 Juho Nalkin kuulustelusta. VRO 16/453. 
247 Oulun poliisilaitoksen järjestysosaston kuulusteluraportti 2.4.1918 Juho Nalkin kuulustelusta. VRO 16/453. Ks. 

myös Eino Nurron kuulusteluasiakirjat, VRO:n syyttäjistön arkisto Ad:7; VRO 16/443 (Samuli Broström); VRYO 

(Heikki Tuppurainen); VRO 15/450 (Heikki Kourunen); Muistiinpanot aseellisesta vastarinnasta epäiltyjen 

tutkinnasta Kempeleen asemalla 5.2.1918. Limingan nimismiespiirin arkisto CIIIa:1. 

 
Eino Nurron jäsenkortti. Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön 

arkisto. Kansallisarkisto 
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lähiseudun työväenjärjestöille sitä hanakammin, mitä suuremmaksi pelko ulkopuolisten 

sekaantumisesta Oulun asioihin kasvoi.248 

 

Nestor Nykänen lienee edelleenkin kyennyt kuuntelemaan puhelinkeskuksesta välitettyjä puheluita. 

Ainakin aseman virkailijat näyttävät epäilleen vakoilun olevan mahdollista, koska he alkoivat välistä 

käyttää ruotsin kieltä soittaessaan ja sähköttäessään.249 Nykänen oli saanut tietoonsa kuulopuheita, 

joiden perusteella hän uskoi, että jotkut Kempeleen talolliset vainosivat häntä ja puhuivat hänen 

ampumisestaan tilaisuuden tullen. Torstaina hän meni kertomaan kuulemastaan lähellä radan 

varressa asuvalle asemamies Juho Perttuselle ja sanoi puolustautuvansa tarvittaessa antamalla 

”nappeja niin paljon kuin hänellä olisi”. Nykäsen väitettiin myös silloin uhanneen kolmea talollista 

talojensa hävittämisellä.250 On ilmeistä, että Nykäsen kuulemat huhut liittyvät hänen yölliseen 

toimintaansa 30.1. ja epäilyihin hänen osallisuudestaan Oulun punakaartin suorittamaan neljän 

kempeleläisen suojeluskuntalaisen vangitsemiseen. 

 

Torstaina ennen puolta päivää Kempeleen asemalla seisahtui etelään päin matkaava ylimääräinen 

juna, jonka ainoan vaunun kyydissä oli joukko aseistautuneita punakaartilaisia. Kyseessä oli Oulun 

punakaartin tiedustelujuna. Punakaarti oli saanut tietää, että vastauksena lääninhallituksesta 

lähetettyyn avunpyyntöön Mannerheim oli lähettänyt sotilasjunan Etelä-Pohjanmaalta kohti Oulua. 

Kempeleestä tiedustelujuna jatkoi Liminkaan aina Lapin aseman ohi ja palasi vasta illalla kaupunkiin.251  

 

Torstai-iltana Kempeleen asemalla sai ”selvän” kaksi veturia, joiden kyydissä oli Oulun työväen-

neuvoston valtuutetut Yrjö Kallisen johdolla. He olivat menossa valkoisten sotilasjunaa vastaan 

aikomuksenaan neuvotella rauhasta. Neuvotteluyhteys onnistuttiin luomaan Ruukin aseman lähellä. 

Yön kestäneiden neuvottelujen jälkeen Kallinen ja eräs toinen valtuutetuista palasi elintarvikejunalla 

Ouluun.252  

 

Lääninhallitukseen oli torstai-iltana saatu tieto eteläpohjalaisten apuretkikunnan lähestymisestä, ja 

tiedon perusteella apujoukkojen odotettiin saapuvan kaupunkiin seuraavana päivänä. Maaherra von 

Nandelstadh lähetti puolenyön aikaan kymmenen vapaaehtoista Kempeleen asemalle opastamaan 

eteläpohjalaisia. Vapaaehtoisten joukossa oli kempeleläisistä 18-vuotias Vilho Karppinen, 17-vuotias 

                                                 
248 Valtiorikosoikeuden kuulustelupöytäkirjoista ilmenee, että esim. Pateniemessä ja Haukiputaalla 

työväenjärjestöt olivat hyvinkin tietoisia avuntarpeesta tammi-helmikuun vaihteessa. 
249 Nestor Nykäsen kuulustelu 7.2.1918. VRYO 8780; vrt. H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. 
250 Oulun poliisilaitoksen järjestysosaston kuulusteluraportti 12.2.1918 Nestor Nykäsen kuulustelusta; Juho 

Turskan kuulustelu 6.2.1918. VRYO 8780. 
251 Kempeleestä punakaartilaisten juna jatkoi matkaansa Temmesjoen sillalle, josta miehet kävelivät Limingan 

rautatieasemalle. Siellä heitä oli vastassa Limingan suojeluskunnan ja työväen edustajat, jotka kertoivat, että 

Limingan varuskunnan venäläiset sotilaat oli lähetetty kotimaahansa ja että paikkakunnalla oli tehty sovinto. 

Kun punakaartilaiset peräsivät aseita, heille luovutettiin osuuskaupan taloon piilotetut 19 huonokuntoista 

kivääriä. Junamatka jatkui vielä Lapin aseman eteläpuolelle, jossa rikottiin pieni viemärisilta. Jaakko 

Niemelän kuulustelu 5.2.1918. VRYO 11061; Kaitera 1922, s. 284; Matti Korhonen, Limingan aseriisunta; vrt. 

Kaleva 6.2.1918. 
252 Veturit olivat palanneet kaupunkiin jo yön aikana. Ks. Kallinen, s. 50–58; Jokipii, s. 50. Vrt. Österbottningen 

8.2.1918; ja Nurmi, Kertomus osanotostani vapaussotaan, s. 2-3, joka olettaa Kallisen junan olleen se, joka 

rikkoi rataa Lapin aseman lähellä. 
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Juho Pekka Holappa ja 19-vuotias Sakari Tauriainen.253 Tauriaisen kertomuksen mukaan Browning-

pistooleilla aseistautuneet miehet kävelivät jäätä myöten Nuottasaaren ympäri Kiviniemeen, josta he 

jatkoivat hevoskyydillä Ollilaan. Kempeleen asemalle he saapuivat aamuyöllä. Miehet tarkkailivat ensin 

tilannetta ylikäytävän luona ja menivät sen jälkeen aseman odotushuoneeseen, jossa he olivat lähes 

puoleen päivään saakka. Yksi etelän suuntaan matkannut punakaartilaisten veturi pysähtyi asemalla 

varhain aamulla, mutta he antoivat sen jatkaa matkaansa. Vapaaehtoiset päättivät palata kaupunkiin 

sen jälkeen, kun asemalle tullut mies oli kertonut etelästä päin lähestyneen valkoisten junan 

lähteneen kiireellä takaisin päin.254 

 

Samaisena perjantaina helmikuun 1. päivänä Nestor Nykänen kävi Kempeleen asemalla vaatimassa 

asemapäälliköltä, ettei hän käyttäisi ruotsin kieltä puhuessaan puhelimessa tai sähköttäessään 

lennättimellä. Hänen ja toisen henkilön kerrotaan myös uhkailleen virkailijoita.255 Ei ole tiedossa, 

toimiko Nykänen omasta aloitteestaan, Kempeleen työväenyhdistyksen valtuuttamana vai kenties 

Oulun työväenneuvoston pyynnöstä, tai liittyikö hänen toimintansa jotenkin edellisyön tapahtumiin. 

Oulun taistelun jälkeen Kempeleen nimismies Lehtonen syytti Nykästä puheluiden kuuntelemisesta ja 

Oulun punakaartin oppaana toimimisesta.256 Jälkimmäisellä toiminnalla nimismies ilmeisesti tarkoitti 

punaisten tiedustelujunien opastamista. Rautatievirkamiehethän toimivat suojeluskuntalaisten 

tiedustelijoina ja sähköttivät lähestyville eteläpohjalaisjoukoille radalla tapahtuvasta liikenteestä.257 

Molemmin puolin oli tietysti tärkeää paitsi saada tietoa välitetyksi, myös tietää, mitä tietoa vastapuoli 

välitti keskenään.  

 

Myöhemmin päivällä Nykänen lähti potkukelkalla kaupunkiin. Sittemmin tultuaan pidätetyksi ja 

vangituksi hän sanoi lähdön syyksi pelon Kempelettä lähestyviä suojeluskuntajoukkoja kohtaan. Hänen 

oli uhattu joutuvan ammutuksi.258 Luultavasti monella muulla kempeleläisellä punaisten kannattajalla, 

jotka niinä päivinä kaupunkiin taivalsivat, oli sama pelko.259 Epäilemättä joukossa oli 

yltiömielisempiäkin, jotka uskoivat voittoon aseellisen taistelun kautta, samoin kuin niitä, jotka lähtivät 

kaupunkiin osittain uteliaisuuttaan tai seikkailunhalusta. 
                                                 

253 Tauriainen, Kertomus osanotostani Suomen vapaussotaan; Kempeleen suojeluskunnan 20 v. kertomus. 
254 Tauriainen, Kertomus osanotostani Suomen vapaussotaan. Tauriaisen mukaan pari miestä häipyi Kempeleen 

rautatieasemalta kotiinsa, mutta ei mainitse ketä nämä olivat. 
255 Nestor Nykäsen kuulustelu 7.2.1918. VRYO 8780; vrt. H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä, joka kertoo 

kahden miehen uhkailleen asemavirkailijoita ja yrittäneen estää puhelimen käytön kokonaan mainitun vieraan 

kielen käyttökiellon lisäksi. 
256 Sakari Lehtosen kirje 8.2.1918 Ouluun ”vankien kuulustelijoille”. VRYO 8780. Kuulustelupöytäkirjoista ei 

kuitenkaan ilmene muita todisteita Lehtosen syytöksille kuin Nykäsen yöllä 30.1. kuuntelema puhelu ja 1.2. 

tapahtunut käynti Kempeleen asemalla. Nykänen oli Lehtosen mukaan sanonut puuttuneensa 

asemavirkailijoiden toimintaan hänelle esitetyn pyynnön johdosta, jota Nykänen ei kuitenkaan ollut suostunut 

yksilöimään. 
257 Ks. Kaitera 1922, s. 282–285. 
258 Oulun poliisilaitoksen järjestysosaston kuulusteluraportti 12.2.1918 Nestor Nykäsen kuulustelusta; Nestor 

Nykäsen kirje valtiorikosylioikeudelle, saap. 16.8.1918. VRYO 8780. 
259 Oulun miliisilaitoksessa palveli silloin useampia kempeleläistaustaisia poliiseja. Kiinnostavaa on, että Oulun 

taistelun alla kempeleläisiä punaisia hakeutui heidän asuntoihinsa kaupungissa. Nestor Nykänen vieraili 

päivällä 1.2. Juho Haurun luona (VRYO 8780), Eino Nurro yöpyi 1.-2.2. Eeli Kallion luona ja Väinö Minkkinen 

seuraavana yönä Otto Etelän asunnossa (Eino Nurron ja Väinö Minkkisen kuulustelupöytäkirjat 

Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön arkistossa, Ad:7 ja Ad:5, ”Minkkinen Juho”). 
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NESTOR NYKÄNEN (1891–1938) 
 

Torppari Eera Nykäsen poika Nestor syntyi 

Kempeleessä 27.10.1891. Nestor Nykänen perusti 

parikymppisenä nuorukaisena oman suutarinverstaan. 

Nykäsen nahka- ja jalkineliike toimi oululaisten 

jalkinekauppojen alihankkijana ja laajeni Kempeleen 

suurimmaksi. Asuin- ja liikerakennus sijaitsi Kempeleen 

Ylikylällä Helasen tilalla, kunnes keväällä 1917 Nykänen 

muutti aivan rautatieaseman naapurissa sijaitsevaan 

taloon. 

Nestor Nykänen liittyi Kempeleen työväenyhdis-

tykseen viimeistään syksyllä 1910, jolloin hänet valittiin 

työväenyhdistyksen huvitoimikunnan puheenjohtajaksi. 

Hän toimi yhdistyksen kirjurina vuonna 1912, rahaston-

hoitajana 1913–1915 ja varaesimiehenä 1916. Myös hänen 

Alfred-veljensä ja Hilma-sisarensa olivat mukana 

yhdistyksen toiminnassa: vuodeksi 1917 Alfred valittiin 

varaesimieheksi ja Hilma kirjuriksi. 
Nestor Nykäsen perheeseen kuului vaimo Jenny (s. 

1894) ja tytär Rauha (s. 1913). Jennyn veli Heikki 

Vanhala työskenteli Nestorin verstaalla ja oli työväen-

yhdistyksen jäsen. 
Toiminnastaan Kempeleessä vuoden 1918 sodan 

ensimmäisinä päivinä Nestor Nykänen tuomittiin valtio-

rikosoikeudessa kuudeksi vuodeksi kuritushuoneeseen ja 

menettämään kansalaisluottamuksensa. Armahduksen 

jälkeen hän palasi Kempeleeseen nahka- ja jalkine-

liikkeen harjoittajaksi. Syksyllä 1921 Nykänen perusti 

vastaavan liikkeen Oulun kaupunkiin. Kempeleen 

liikkeestä hän luopui talvella 1923. 
 

 
Nestor Nykänen (vas.), vierellään Jenny-vaimo 

ja tytär Rauha. Erkki Elias Kerttulan arkisto. 

Kansallisarkisto. 
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Tihutyö rautatieasemalla 

 

Oulun työväenneuvoston sihteeri Yrjö Kallinen lähti toiselle neuvottelumatkalle Ruukkiin perjantaina 

iltapäivällä mukanaan venäläisen varuskunnan edustajia.  Apuretkikunnan johto oli kuitenkin vaihdettu 

ja neuvottelunhalu kadonnut. Mannerheim oli päättänyt hyökätä. Sekä Oulun punakaartia että 

venäläisiä vaadittiin luovuttamaan aseensa. Kallinen palasi pettyneenä takaisin. Yöllä Oulun 

työväentalolla pidetyssä kokouksessa enemmistö oli aseellisen taistelun kannalla.260 

 

Varhain lauantaiaamuna 2. helmikuuta Kempeleen rautatieasemalle oli kerääntynyt väkeä odotta-

maan eteläpohjalaisten vapauttajien saapumista.261 Yhtäkkiä kaksi Oulun punakaartin lähettämää 

veturia sivuutti aseman täydellä höyryllä. Koska epäiltiin, että punakaarti oli lähettänyt veturit 

tiedustelutehtävissä, kenties jopa aikovan ajattaa toisen veturin päin suojeluskuntajunaa, asemalta 

otettiin heti yhteys Liminkaan radan tukkimiseksi. 

 

                                                 
260 Kallinen, s. 58–61; vrt. Tiainen, Selostus osanotostani Suomen Vapaussotaan, s. 8-9. 
261 Kyseisen päivän tapahtumista Kempeleen asemalla on ollut käytettävissä useita silminnäkijäkuvauksia ja 

silminnäkijäkuvauksiin perustuvia kertomuksia, jotka yksityiskohtien osalta eroavat jonkin verran toisistaan: 

Lundman, Hajanaisia muistoja; Kalervo Tuohinon haastattelu 19.4.1990; H.E. Saukkonen, Kertomus 

Kempeleestä; Sarasmaa, Selostus osanotostani Vapaussotaan; Kempeleen suojeluskunnan 10- ja 20-

vuotiskertomukset; Kaitera 1922, s. 292–293; Österbottningen 8.2.1918; Signalen 1/1919, s. 5-6. Ks. myös 

Yhteenveto valkoisten esikunnalle saapuneista tiedonannoista 2.-3.2.1918. Oulun suojeluskuntapiirin arkisto R-

18/3. 

 
Kempeleen kotiseutuarkisto 
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Jonkin ajan kuluttua kuului kova pamaus. Oulun punakaarti oli räjäyttänyt Temmesjoen rautatiesillan 

alla pommin. Silta ei kuitenkaan ollut romahtanut. Punakaartin veturit lähtivät paluumatkalle yhtä 

kovalla vauhdilla kuin olivat tulleetkin.  

 

Viimeistään räjähdyksen äänen kuultuaan Kempeleen suojeluskunta alkoi ratavahti Juho Kaupin 

opastamana kiireellä irrottaa kiskoja noin 300 metriä asemarakennuksesta pohjoiseen eli 

pohjoisvaihteen Oulun puolelta. Tihutyön syystä lähteet ovat erimielisiä. Suojeluskunta joko halusi 

estää uusien punakaartilaisjunien pääsyn apuretkikuntaa vastaan tai (myös) katkaista ohikiitäneiden 

vetureiden paluutien Ouluun. Ottaen huomioon paikan, jossa rataa rikottiin, ensiksi mainitun voidaan 

olettaa olleen vähintäänkin ensisijainen syy. 

 

Kempeleen suojeluskunnan topparoikka oli 

ehtinyt siirtää yhden kiskon ja nostaa naulat 

toisen kiskon toisesta päästä, kun puna-

kaartin veturien havaittiin palaavan. 

Suojeluskuntalaiset juoksivat meijerin puolelle 

metsään piiloon. Tilanteen kehittymistä ase-

malla seurannut Kempeleen työväenyhdis-

tyksen varaesimies Alfred Nykänen oli huo-

mannut mitä oli tekeillä, ja kun veturit 

lähestyivät asemaa, hän yritti epätoivoisesti 

viittoa niitä pysähtymään. Varomerkeistä ei 

piitattu. Veturit ohittivat aseman kulkien 

takaperin 50 metrin välimatkalla toisistaan. 

Kun ensimmäinen osui rikottuun ratakohtaan, 

se jatkoi huojuen matkaansa kunnes törmäsi 

rataleikkauksen hiekkarinteeseen ja jäi 

hieman poikittain radan tukkeeksi. Toinen 

veturi suistui rataojaan. Vetureissa olleet 5-6 

punakaartilaista selvisivät loukkaantumatta. 

Kalervo Tuohinon kertoman mukaan he 

heittivät aseensa veturin tulipesään ja juok-

sivat karkuun. Suojeluskuntalaiset antoivat 

heidän mennä. 

 

Kempeleen suojeluskunta oli saamiensa ohjeiden262 mukaisesti varustanut aseman läheisyyteen 50 

kempeleläistä ja oulunsalolaista hevosta valmiiksi valkoisten apuretkikunnan kuormastoa varten. Kun 

etelän suunnasta kuuluneen pamauksen jälkeen arveltiin, etteivät eteläpohjalaisten sotilasjunat 

pääsisi perille, hevoset päätettiin ajaa Liminkaan. Temmesjoen rautatiesillan todettiin kuitenkin olevan 

helposti korjattavissa kulkukelpoiseksi, joten hevoset täytyi juoksuttaa saman tien takaisin.  

 
                                                 

262 Kaitera 1922, s. 291. 

Kempeleen aseman-
seutu vuonna 1918  
H.E. Saukkosen 
piirroksen mukaan  
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Jääkäri Lauri Tiaisen johtama 400 eteläpohjalaisen etujoukko ehti Kempeleen asemalle puolelta päivin. 

Asemalaiturilla junaa oli vastassa väkijoukko, josta näytettiin innokkaasti ”Seis” -merkkiä. Juna 

pysähtyi. Kun radalla oleva este ja sen syy oli selostettu vapauttajille, he määräsivät miehiä rataa 

aukaisemaan.  

 

”Ainoastaan muutamia tunteja tämän [so. punakaartin veturien radalta suistumisen] jälkeen saapui 

suojeluskuntalaiset Kempeleen asemalle. Salaman lensi siitä tieto yli kylän ja pian oli aseman seutu 

muuttunut leiriksi, missä vieraat ja paikkakuntalaiset puristivat toistensa käsiä. Pelko ja epävarmuus 

oli kuin pyyhitty pois. Ja kilvan riensivät kukin vähäisistäkin elintarpeistaan jakamaan odotetuille 

vieraille antimia.”263 

 

”Oli mieltä ylentävä tilaisuus kun ensimmäisen junan miehet ensitöikseen repäisivät ryssäläisen kilven 

aseman ovenpäältä.”264 

 

Kohta myös ratsumestari Hannes Ignatius, jonka Mannerheim oli edellisenä iltana nimittänyt 

apuretkikunnan uudeksi komentajaksi, saapui Kempeleeseen pääjoukon kera. Osuusmeijerille 

valkoiset perustivat majoitus- ja huoltokeskuksen. Taloista pyydettiin muonaa sotilaille, jotka tosin 

olivat kylläisiä nautittuaan Temmesjoen sillan korjausta odotellessaan Limingan meijerin antimia. 

Päivän aikana Kempeleen asemalle saapui lisää suojeluskuntalaisia lähiseudulta; oulujokiset olivat 

saaneet ohjeen kokoontua Kempeleeseen.265 Samoin tuli lähipitäjistä ruoka- ja vaateapua. 

 

Ratavallille poikittain jäänyt veturi saatiin veturivoimalla ja paikallisten ja eteläpohjalaisten yhteistyöllä 

nostettua takaisin kiskoille neljän tunnin uurastuksen jälkeen. Sillä välin pääosa tykeistä, kivääreistä ja 

ammuksista oli ehditty siirtää vaunuista hevoskuormiksi ja sotajoukko lähtenyt marssimaan kohti 

Oulua. Ratapihalle jäi 30 miestä sekä paikallinen suojeluskunta vaunuja, rataa ja meijeriä vartioimaan.  

 

Kertomansa mukaan Nestor Nykänen kohtasi valkoisten apuretkikunnan lauantai-iltapäivänä 

palatessaan kaupungista. Nykänen oli yöpynyt lauantain vastaisen yön kaupungissa vaimonsa siskon 

luona. Aamupäivällä hän oli käynyt A. Kosusen kenkäliikkeessä, jonka alihankkija hän oli, ja 

tuntemansa poliisin luona, minkä jälkeen hän oli hankkinut kyydin kotiin kempeleläiseltä talolliselta 

Oskari Harjapäältä. Kempeleen asemalta lähteneet eteläpohjalaiset tulivat vastaan Kuivalanperän 

kohdalla, jolloin Nykänen piiloutui läheiseen metsään odottamaan pimeän tuloa.266  

 

Klo 16 aikaan kaupungin suunnasta alkoi kantautua kiväärinpauketta. Kutakuinkin tuntia myöhemmin 

pohjoisella taivaanrannalla kajastivat tulipalon roihut. Kaupungin puhelinkeskuksesta alkaneen 

tulipalon savu ja roihut näyttivät kauhistuttavilta talvi-illan pimeydessä. 

 

                                                 
263 H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä. 
264 Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomus. 
265 Kaitera 1922, s. 291. 
266 Oulun poliisilaitoksen järjestysosaston kuulusteluraportti 12.2.1918 Nestor Nykäsen kuulustelusta. VRYO 

8780, 
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”Tulen roimu näytti Kempeleeseen niin kuin puoli kaupunkia olisi ollut tulessa koko yön.”267 

 

Eteläpohjalaisjoukkojen marssi pysähtyi klo 7 illalla Kiviniemeen, jossa joukot yöpyivät. Ignatius päätti 

lykätä hyökkäystä seuraavaan aamuun. Lauantaipäivästä alkaen puhelinyhteydet kaupunkiin olivat 

olleet lähes täysin poikki ja kaikenlaisia huhuja alkoi liikkua. Apuretkikunta katsoi parhaaksi lähettää 

sanansaattaja lääninhallitukseen viemään viesti saapumisestaan ja saadakseen tietoa joukkojen 

asemista kaupungissa.268 Ignatius lähti itse aamulla takaisin Kempeleeseen ottamaan vastaan luvattuja 

apujoukkoja. Ne pääsivät junalla Kiviniemen pysäkille asti.269 

 

Kempeleen asemalla vallitsi sunnuntaina, sen jälkeen kun kaikki joukot olivat lähteneet, näennäinen 

rauha. Kokkolalainen silminnäkijä raportoi paikallislehdelleen pienestä asemasta, joka ”ehkä 

ensimmäistä kertaa näytti oikealta liikennekeskukselta”. 

 

”Hela dagen tillbringade wi å den lilla stationen, som nu, kanske för första gången, gav intrycket av et 

werkligt trafikcentrum. Alla tre spåren woro fullpackade med wagnar. 7 st. lokomotiw på stenorna och 

dessutom det ena i diket. Tack ware att även här fanns ett mejeri, hade wi åtminstone mjölk och smör 

att tillgå.”270 

 

Ilmassa oli kuitenkin jännitystä, jota lisäsivät kaupungista kantautuvat taistelun äänet ja taistelun 

lopputulosta koskevat huhut ja luulot. Käytännön toimiin eli vartioinnin vahvistamiseen asti johti 

huhu, jonka mukaan venäläiset ja punakaartilaiset olivat murtautuneet ulos kaupungista ja lähestyivät 

Kempelettä. Iltapäivällä pauke loppui ja kohta saatiin kuulla punaisten antautuneen. Lundman kirjoitti 

ylös seuraavat muistot: 

 

”Pauke kuului koko yön, ja sunnuntain, 3. päivän iltapuoleen. Makkaramestari Grönholmin taloon pysyi 

puhelinyhteys vaikka centrali paloi. Pyhänä sanoi muuan ruotsalainen rouva (Grönholmin äiti): ”I stång 

svajar hvita flaggan” s.o. työväen talon katolla. ”Yks paikka viell’ ampoo ankarast”. Se oli Raatti.”271 

 

                                                 
267 Lundman, Hajanaisia muistoja. 
268 Apuretkikunnan mukana olleen oululaisen kirjakauppiaan pojan B. Bergdahlin onnistui yöllä viedä viesti 

lääninhallitukseen: Tauriainen, Kertomus osanotostani Suomen vapaussotaan; Kaitera 1922, s. 305–306; Kaleva 

6.2.1918. 
269 Kaitera 1922, s. 306; H.E. Saukkonen, Kertomus Kempeleestä; Österbottningen 12.2.1918; Yhteenveto 

valkoisten esikunnalle saapuneista tiedonannoista 2.-3.2.1918. Oulun suojeluskuntapiirin arkisto R-18/3. 
270 Österbottningen 12.2.1918. 
271 Lundman, Hajanaisia muistoja. 
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Kempeleläiset Oulun taistelussa 

 

Rautatieaseman läheisyydessä tilannetta seuranneet Kempeleen työväenyhdistyksen ja kaartin jäsenet 

poistuivat paikalta viimeistään ensimmäisen valkoisten sotilasjunan saapuessa. Alfred Nykänen ja 

jotkut muut suuntasivat kulkunsa kaupunkiin. Jaakko Rahikainen ja toiset hakivat turvaa 

paikkakunnalta tai muualta lähiseudulta. Kempeleen isännät yrittivät määrätä renkejään 

hevosmiehiksi valkoisten kuormastoja vetämään. Osa kieltäytyi tai karkasi. Myöskään kaikki piiat eivät 

suostuneet osallistumaan muonitustehtäviin.272 

 

Oulun punakaarti oli vielä perjantaina 1.2. suunnitellut taisteluorganisaatiotaan.273 Lauantaita vasten 

yöllä se oli kuitenkin päättänyt olla antautumatta ilman taistelua. Lauantai-aamupäivän aikana luotiin 

suunnitelma hyökkäyksestä lääninhallituksen alueelle linnoittautuneita suojeluskuntalaisia vastaan. 

Kaupungissa oli lauantaina arviolta joitakin kymmeniä kempeleläisiä punaisia, jotka olivat hakeutuneet 

kaupunkiin sen ja parin edellisen päivän aikana. Niitä, jotka kävivät työväentalolla, pyydettiin 

näyttämään järjestyskaartin tai jonkin työväen- tai ammattijärjestön jäsenkortti. Työväentalolta 

miehet saivat ilmaisen ruuan ja tarvittaessa yöpymispaikan.274  

 

Kempeleläisistä Nestor Nykäsen ja joidenkin muiden tiedetään poistuneen kaupungista taistelujen 

alkaessa tai pian niiden alkamisen jälkeen. Kuten todettu Nykänen pääsi kaupungista kempeleläisen 

maanviljelijän Oskari Harjapään hevoskyydillä. Hänen veljensä Alfred Nykänen yhdessä Pyykön 

veljesten Aapon ja Tuomaksen, Väinö Kontion sekä Lähtevänojan pattijokisen rengin Frans Lindin 

kanssa poistuivat kaupungista pian sinne saavuttuaan ja yöpyivät erään Hyttisen luona 

Kiviniemessä.275 Vaikka he niin ollen yöpyivät lähellä valkoisten sotajoukkoa, he välttyivät vielä silloin 

kiinniotolta.  

 

Lauantai-iltapäivänä, kun Oulun punakaarti oli tehnyt päätöksen hyökkäyksestä lääninhallitusta 

vastaan, kempeleläisiä värvättiin työväentalolla erityisesti vahtikomppaniaan. Vahdille annettiin 

kivääri, joka luovutettiin vuoron vaihtuessa seuraavalle vahdille. Ne, jotka lähtivät työväentalolta ilman 

lupaa, laskettiin siinä vaiheessa rintamakarkureiksi, mutta tiedetään ainakin yhden siellä olleen 

kempeleläisen poistuneen kaupungista hyökkäyksen jo alettua.276 

                                                 
272 Lundman, Hajanaisia muistoja; Muistiinpanot aseellisesta vastarinnasta epäiltyjen tutkinnasta Kempeleen 

asemalla 5.2.1918. Limingan nimismiespiirin arkisto CIIIa:1. 
273 Pöytäkirja Oulun työväen järjestyskaartin yleisestä kokouksesta 1.2.1918. Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön 

arkisto Ad:8. 
274 Tiedot kempeleläisten osallisuudesta Oulun tapahtumiin 2.-3.2.1918 punaisten puolella perustuvat pitkälti 

vangiksi jääneiden kuulusteluasiakirjoihin: VRO 15/50, 15/250, 16/55, 16/443, 16/453, 16/455; VRYO 674; 

Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön arkisto Ad:4-7. Yksikään kempeleläinen ei kuulusteluissa myöntänyt 

ampuneensa tai varsinaisesti osallistuneensa taisteluun, mikä kuolemantuomion uhatessa oli tietenkin 

ymmärrettävää. 
275 Muistiinpanot aseellisesta vastarinnasta epäiltyjen tutkinnasta Kempeleen asemalla 5.2.1918. Limingan 

nimismiespiirin arkisto CIIIa:1. 
276 VRO 15/50 (Antti Lehrbäck). 
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Osa kempeleläisistä värvätyistä osallistui ase kädessä varsinaisiin taisteluihin. Kempeleläinen työmies 

Janne (Juho Antti) Loukkola (s. 1896) muisteli myöhemmin osanottoaan taisteluun valkoisten 

apuretkikunnan hyökkäystä vastaan: 

 

”Menin sitten Ouluun, jossa jouduin heti taisteluun. Koko sota kesti minulla kolmisen vuorokautta, 

mutta taistelu vähemmän. Eihän meillä ollut oikeaa johtoa. Kukin johti melkein itseään. Ammuttiin 

ensin Kuoppalan kartanosta Limingantullista etelästä päin tulevia valkoisia. Siinä Rättälän Jussi kaatui. 

Se tähtäsi portinpielestä vesirännin raosta ja sai kuulan ottaansa. Paana-Eemeli haavottui ja minä 

jouduin viemään sen keskustaan sidontapaikalle. Kun sieltä pääsin, menin sepelikasoille Laananojan 

varteen, nykyiseen keskustaan, jossa oli silloin aukeaa. Sitten tulivat valkoiset Aseman puoleltakin ja 

siinä alettiin huutamaan, että antaudutaan.”277 

 

Oulun työväentalolla sunnuntaina iltapäivällä antautuneiden ja vangittujen joukossa oli tiettävästi 

seitsemän kempeleläistä: Samuli Broström, Heikki Kourunen, Janne Loukkola, Eino Nurro, Hannes 

Ryhänen, Juho Sanki ja Heikki Tuppurainen.278 Loukkola ja Ryhänen olivat 21- ja 24-vuotiaita, loput 

olivat syntyneet 1880-luvulla. Kempeleen suojeluskunta otti taistelun päättymistä seuranneen kahden 

vuorokauden kuluessa kiinni 14 miestä epäiltynä aseellisesta vastarinnasta. Heistä kahdeksan oli 

kirjoilla Kempeleessä.279 Yhdenkään suojeluskunnan tuolloin pidättämän kempeleläisen aseellisesta 

osallistumisesta Oulun taisteluun ei löytynyt koskaan näyttöä. 

 

Valkoisten puolella kempeleläisten osallistuminen Oulun taisteluun näyttää miesluvultaan olleen 

samansuuruista kuin punaisten puolella. Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomuksen mukaan 

kolmisenkymmentä miestä kyllä ilmoittautui 2.2. Kempeleessä eteläpohjalaisten mukaan, mutta kun 

apuretkikunnan johto vaati Kempeleen suojeluskuntaa muodostamaan oman osastonsa johtajineen 

eikä suojeluskunnan päällikkö katsonut voivansa lähteä osaston johtajaksi, kempeleläiset eivät 

päässeet mukaan ─ ainakaan osastona.280 Hevosmiehinä kempeleläisiä oli ilmeisesti mukana. Lisäksi 

lääninhallituksessa taisteli Sakari Tauriainen ja joitakin muita kempeleläisiä nuorukaisia.281 

                                                 
277 Kansan Tahto 6.11.1976. 
278 Ks. VRO 15/250, 16/55, 16/443, 16/455; VRYO 674; Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön arkisto Ad:4-7 ja Oulun 

(Raatin) sotavankilan vankiluettelo. Oulun sotavankileirin arkisto Ba:1. Lisäksi ainakin Iikka Dahlman, Väinö 

Minkkinen ja Kustaa Niskanen pidätettiin Oulussa pian työväentalon valtauksen jälkeen, mutta heidät 

vapautettiin kuulustelujen jälkeen (Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön arkisto Ad:4-5, Ad:9). Vangituista 

Loukkola ja Sangi olivat palanneet kotiseudulleen Ruotsista ja Norjasta aivan Oulun taistelua edeltävinä 

päivinä. Hiltunen 1982, s. 260, toteaa 30 Kempeleen punakaartin sotilaan joutuneen vangiksi Oulun taistelun 

yhteydessä. Asiakirjalähteistä ei väitteelle löydy tukea, vaikka lukuun laskettaisiin mukaan Oulussa ja 

Kempeleessä seuraavina päivinä ja viikkoina kiinni otetut kempeleläiset. Toisaalta Hiltunen sanoo samassa 

kirjassa kirjoittaessaan Kempeleen työväenyhdistyksestä (s. 221), että muutamia työväenyhdistyksen jäseniä 

taisteli punakaartin riveissä kansalaissodassa ja että joitakin vangittiin. 
279 Muistiinpanot aseellisesta vastarinnasta epäiltyjen tutkinnasta Kempeleen asemalla 5.2.1918. Limingan 

nimismiespiirin arkisto CIIIa:1. 
280 Kempeleen suojeluskunnan 20-vuotiskertomus. Kertomuksen viittaus johtotehtävästä kieltäytyneeseen 

suojeluskunnan johtajaan henkilöitynee nimismies Sakari Lehtoseen. 
281 Kempeleen veteraanimatrikkeliin (Sotiemme veteraanit, Kempele – Oulunsalo, s. 16–19) kerättyjen tietojen 

perusteella Oulun taisteluun osallistui valkoisten puolella Tuomas Holma, Aappo Matturi, Iikka Matturi, Kalle 
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Ville Mankila (vas.), Vilho Karppinen ja Iivari Lassila Pohjois-Pohjanmaan perinnealbumissa 

julkaistussa kuvassa, joka albumin tietojen mukaan otettiin Oulun taistelun jälkeen. Perinnealbumi. 

Pohjois-Pohjanmaa I, s. 251. 

 

Sakari Tauriainen sai kokea nahoissaan punaisten hyökkäyksen alun iltapäivällä 2. helmikuuta: 

 

”Ilta alkoi jo vähän hämärtää. Oli kait siinä ½ 4 seuduilla i.p. kun pohjoisen puolelta Åströmin 

tehtaiden suunnalta yhtäkkiä avattiin kiivas kiväärituli lääninhallitusta vastaan, johon meikäläiset heti 

vastasivat. Pian alkoi pauke kuulua joka suunnalta. Olimme kiväärin perillä lyöneet kaikki alimmat 

ikkunaruudut rikki, joten pakkanen pääsi nyt huoneisiin vapaasti, mutta olihan nyt huoleton 

paukutella, kun ei ollut ikkunoita tiellä.  

Jokaisesta ikkunasta oli kaksi kiväärin piippua ulkona. Alkoi molemminpuolinen ankara ampuminen. 

Sen synnyttämä tärinä tuntui näin huoneesta ammuttaessa huimaavalta […] 

Tunsin yht’äkkiä ankaran täräyksen selässäni lapaluiden välissä. Se löi minut puolipökerryksiin. 

Tilani huomattuaan tarttui pari miestä minuun ja koetti retuuttaa ambulanssihuoneeseen, mutta 

sanoin pääseväni sinne itsekin. Menin sinne konttaamalla ja ystävälliset sisaret riisuivat vaatteet 

                                                                                                
Salonen ja Oskari Takkinen. Heistä Aappo Matturi oli kuitenkin taistelun ajan Oulun punakaartin vankina ja voi 

olla, että matrikkelin maininta viittaa 30.1. tapahtuneeseen Oulun retkeen. Toisaalta ne kolme (Sakari 

Tauriainen, J.P. Holappa ja Vilho Karppinen), joiden tiedetään vetäytyneen lääninhallitukseen kasarmin 

valtausyrityksen 30.1. jälkeen, mainitaan matrikkelissa ilman merkintää osallistumisesta Oulun taisteluun. 

Kempeleen suojeluskunnan henkilökortistossa (Kempeleen suojeluskunnan arkisto Sk-543) on merkintä Oulun 

valtaukseen osallistumisesta alle 20-vuotiaiden nuorukaisten Erkki, Martti ja Tuomas Holman, Väinö Häkkilän, 

Eino Kuivalan, Eino Lassilan, Antti ja Eino Sarkkisen, Uuno Saukkosen ja Oskari Takkisen kohdalla. Heistä vain 

Takkisen tiedot on matrikkelissa. lisäksi oheisen Ville Mankilaa, Vilho Karppista ja Iivari Lassilaa esittävän 

valokuvan yhteyteen on merkitty, että kuva on otettu Oulun taistelun jälkeen. 
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päältäni. Vamman paikan näki jo selvästi päältäkin ja vielä liivinkin selkä oli riekaleina. Lääkäri sanoi, 

että varmaankin jokin pommin siru on repinyt vaatteeni ja lyönyt selkääni. Ihossa ei ollut kuitenkaan 

muuta kuin nahka vähän rikkoontunut. Vähän jotakin salvaa päälle ja hyvä on. Selkää pakotti 

kuitenkin niin, että oli vaikea liikkua. Laahauduin takaisin vartiopaikalleni, jossa vasta selvisi, mikä oli 

tuo selkääni osunut pommi. 

Ikkunatoverini ojensi palatessani kätensä ja soperteli 

anteeksipyyntöä. Hänen kaksipiippuinen haulikkonsa oli vahingossa 

lauennut, ja panos löi vinottain kiviseinään, josta kimmahti selkääni 

edellä mainituin seurauksin.”282 

 

Tauriaisen saamaa lievää vammaa lukuun ottamatta yksikään 

taisteluun osallistunut kempeleläinen ei tiettävästi kuollut eikä 

haavoittunut taistelussa. Sen sijaan surmansa sai 63-vuotias 

maanviljelijä Hans Juho Ara. Hän oli tullut kaupunkiin edellisellä 

viikolla osallistuakseen seuroihin ja jäänyt odottamaan pääsyä 

Kempeleeseen. Seuratessaan sunnuntaina aamupäivällä taistelujen 

kulkua Oulujoen pohjoispuolella sijainneen talon ikkunasta, hän sai 

kuolettavan osuman luodista, jonka sanottiin lähteneen puna-

kaartilaisen sala-ampujan aseesta.283 

 

 

                                                 
282 Tauriainen, Kertomus osanotostani Suomen vapaussotaan. 
283 Kaiku 8.2.1918; Liitto 10.2.1918. 
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Punaisten pidätykset ja kuulustelut Kempeleessä 

 

Hyvin pian sen jälkeen, kun valkoisten apuretkikunta oli saapunut Kempeleen rautatieasemalle, 

paikallinen suojeluskunta aloitti punakaartilaisten ja heidän mahdollisten asekätköjen etsiskelyt 

asunnoista ja metsistä takamaiden torppia myöten. Palattuaan iltapimeässä kaupunkiretkeltään 

lauantaina 2. helmikuuta Nestor Nykänen huomasi, että hänen asunnossaan oli tehty kotitarkastus ja 

että hänen perheensä oli poissa. Asunnosta oli viety Nykäsen omistamat aseet: haulikko, salonkikivääri 

ja kaksi revolveria. Nykänen hakeutui isänsä torppaan Ketolanperälle, jossa hän piileskeli seuraavat 

neljä yötä.284 

 

Kempeleen työväenyhdistyksen esimies Aappo Saukkonen asui työväentalolla. Hän katsoi parhaaksi 

hävittää kaikki työväentalolle jätetyt järjestyskaartin jäsenkirjat ja muut arkaluonteiset rekisterit, itse 

asiassa koko työväenyhdistyksen arkiston. Monien muiden punaisten lailla Saukkonen itse poistui 

paikkakunnalta oman kertomansa mukaan ”siksi kunnes mielet vähän vakaantui”.285 Niin kuin jo 

suurlakon aikana Saukkosen maltillinen toiminta työväenyhdistyksen johdossa vaikutti osaltaan siihen, 

ettei poliittinen vastakkainasettelu johtanut paikkakunnalla aseelliseen välien selvittelyyn.286 

 

Punaisten asekätköjä ei etsinnöistä huolimatta löytynyt. Sen sijaan, ja niin kuin edellä on todettu, 

suojeluskunta otti parin vuorokauden aikana kiinni ainakin 14 miestä. Heidät vietiin rautatieasemalle 

ja pantiin talteen junanvaunuun, josta oli tehty väliaikainen vankila. Pidätettyjä kuulusteltiin asemalla 

5. helmikuuta. Kuulustelumuistiinpanot kirjoitettiin junanlähetyslistojen kääntöpuolelle ja ne ovat 

säilyneet Limingan nimismiespiirin arkistossa.287 

 

Kuulusteluja johti nimismies Sakari Lehtonen. Muita kuulustelijoita olivat poliisi Heikki Holma, Oulun 

talousseuran palveluksessa ollut agronomi Yrjö Lantto sekä maanviljelijät Pekka Mankila ja F.P. 

Matturi. Mankila ja Matturin Aappo-poika olivat kahta päivää aiemmin vapautuneet Oulun 

punakaartin vankilasta. Lanton rooli kuulusteluissa on epäselvä. 

 

                                                 
284 Oulun poliisilaitoksen järjestysosaston kuulusteluraportti 12.2.1918 Nestor Nykäsen kuulustelusta; Kempeleen 

suojeluskunnan esikunnan lausuntopöytäkirja 3.6.1918. VRYO 8780. 
285 Aappo Saukkonen, Kempeleen työväenyhdistyksen historiasta. Saukkosen allekirjoittaman Kempeleen 

elintarvelautakunnan todistuksen (ks. VRYO 8780) johdosta on syytä olettaa, että Saukkonen oli takaisin 

Kempeleessä jo 18. helmikuuta. Toisin kuin jäsenrekisteritietoja, työväenyhdistyksen pöytäkirjoja, 

toimintakertomuksia ja muita asiakirjoja ei silloin hävitetty, vaan paikallinen suojeluskunta takavarikoi ne, ks. 

OLKA AD 337/248 1918. 
286 Tämän tunnusti jälkeenpäin myös Iikka Lundman (Hajanaisia muistoja), joskin samalla nimitellen Saukkosta 

”jänishousuksi”. 
287 Muistiinpanot aseellisesta vastarinnasta epäiltyjen tutkinnasta Kempeleen asemalla 5.2.1918. Limingan 

nimismiespiirin arkisto CIIIa:1. Todisteet kuulusteluista ovat lähes kokonaan näiden muistiinpanolappujen 

varassa eikä ole täyttä varmuutta, ovatko kaikki laput tallella. Jaakko Niemelän kuulustelun puhtaaksi 

kirjoitettu kuulustelupöytäkirja on kuitenkin säilynyt häntä koskevassa Valtiorikosylioikeuden aktissa (VRYO 

11061) ja voidaan todeta, että pöytäkirja vastaa sisällöltään muistiinpanolapuille kirjoitettua. 
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Kuulustelujen virallinen syy oli epäily aseellisesta vastarinnasta. Kuulusteltavien vastauksista voidaan 

päätellä heille esitetyt kysymykset. Yhtäältä ne koskivat olinpaikkaa erityisesti keskiviikkona 30.1. ja 

lauantaina 2.2. sekä yleensä kaupungissa vierailujen ajankohtaa. Toisaalta kuulustelijat olivat 

kiinnostuneita jäsenyydestä Kempeleen punakaartissa, osallistumisesta kaartin harjoituksiin ja kaartin 

johtajista. Kolme kuulusteltavista myönsi liittyneensä syksyllä ”punakaartiin”. Vain yksi, oululainen 

Jaakko Niemelä, tunnusti olleensa Oulussa taisteluiden aikana. 

 

Kuulusteltavista ainakin kolme, Alfred Nykänen, Jaakko Rahikainen ja Väinö Kontio, kuuluivat Nestor 

Nykäsen suutarinverstaan työntekijöihin. Heiltä nähtävästi tivattiin, kuka oli antanut Oulun 

punakaartille vihjeen Mankilan kaupunkitaloon jätetyistä aseista, joka oli johtanut paitsi aseiden 

menetykseen myös neljän aseita vartioineen kempeleläisen vangitsemiseen. Yksi kuulusteltavista oli 

Oulun taistelun yhteydessä surmansa saaneen H.J. Aran renki. Myös Pääskylän talon renkiä, jonka 

isännän Erkki Lähtevänojan hevonen oli kuollut taistelussa, kuulusteltiin. Jaakko Niemelää ja Aran 

Muistiinpanot aseellisesta vastarinnasta epäiltyjen tutkinnasta 5.2.1918 Kempeleen 

rautatieasemalla. Limingan nimismiespiirin arkisto. Kansallisarkisto. 
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renkiä lukuun ottamatta, kaikki pidätetyt vapautettiin kuulustelujen jälkeen - suurin osa sillä ehdolla, 

että he saapuisivat lisäkuulusteluihin kutsuttaessa.288 

 

Seuraavana päivänä pidätettiin Nestor Nykänen ja sitä seuraavana päivänä oli hänen vuoronsa joutua 

Limingan nimismiehen kuulusteltavaksi. Kuulustelu toimitettiin kuitenkin Kempeleen suojeluskunnan 

nimissä ja läsnä olivat nimismies Lehtosen lisäksi Pekka Mankila ja F.P. Matturi. Pääepäily koski 

Nykäsen vakoilutoimintaa yöllä vasten keskiviikkoa 30.1. ja sen mahdollista yhteyttä ensimmäisen 

Oulun valtausyrityksen epäonnistumiseen. Lisäksi pyrittiin selvittämään Nykäsen epäillyn 

vakoilutoiminnan laajuutta. Nykänen kielsi vakoilutoiminnan ja sanoi ilmoittaneensa Oulun 

työväenneuvostolle asejoukkojen lähestymisestä, koska työväenneuvosto hänen tietojensa mukaan 

vastasi silloin järjestyksestä kaupungissa.289 

 

Kuulustelujen jälkeen suojeluskunta toimitti Nykäsen Oulun poliisiasemalle jatkotutkimuksia varten. 

Nimismies Lehtonen lähetti perään kuulustelupöytäkirjan, torppari Juho Turskan todistuksen Nykäsen 

porvarivihasta ja uhkauksesta hävittää kolme kempeleläistä taloa sekä saatekirjeen, jossa Lehtonen 

väitti Nykäsen työväenneuvostolle tekemän puhelinilmoituksen johtaneen siihen, että ”Oulun 

punakaarti osasi kätkeytyä piiloihinsa ampumaan suojeluskuntalaisia, kun he 30:pnä marssivat 

kasarmille”. Nykänen oli Lehtosen kirjeen mukaan myös toiminut Oulun punakaartin oppaana ja 

harjoittanut asunnossaan jatkuvaa puhelinvakoilua.290 Punakaartin vakoojaksi syytettynä Nykänen 

passitettiin poliisikuulustelun jälkeen lääninvankilaan, josta hänet 1.6. siirrettiin Jauhosaaren 

vankileirille Helsinkiin odottamaan valtiorikosoikeuden tuomiota. Vankeudesta hän teki useita 

vetoomuksia, ja monet kempeleläiset, asemapäällikkö Stråhlmannia myöten, kirjoittivat hänen 

puolestaan.291 

 

                                                 
288 Sama. Lähtevänojan hevosen kohtalosta kertoo Heino Saukkonen (Kertomus Kempeleestä). Kuriositeettina 

mainittakoon, että yksi kuulustelluista oli Iikka Kemppainen, joka myöhemmin tunnettiin Kempeleessä 

yleisesti Tiinan-Iikkana, omalaatuisena keksijäpersoonallisuutena. Mielenkiintoinen on myös muurari Frans 

Oskari Laineen tapaus. Vaikka Laine oli kuulusteluissa nimetty yhdeksi Kempeleen punakaartin päälliköistä ja 

vaikka hän itsekin myönsi olleensa työväentalolla punakaartia perustettaessa, häntä ei tiettävästi koskaan 

vangittu. Laineeseen liittyy monia tarinoita. Hänen sanottiin olleen kotoisin Kankaanpäästä ja vaihtaneen 

nimensä Kartanosta Laineeksi pakoillessaan kutsuntoja. Hänen luokseen kerrotaan talvella 1917–1918 tulleen 

venäläisiä sotilaita, ilmeisesti karkureita, jotka hän olisi auttanut Rantsilan kautta Venäjän puolelle. 

Myöhemmin ollessaan muurarina jollain rakennustyömaalla hänet oli nähty keskustelevan tuntemattomien 

pitkätakkisten miesten kanssa, mitä paikalla ollut rakennusmestari oli kummeksunut. Lama-aikana Laineen 

torppa, joka sijaitsi Ylikylällä Qvistin omistamalla tilalla, oli velkojen takia menossa vasaran alle. 

Häätöpäivänä torpalla, juuri kun nimismies oli sanomaisillaan määräajan kuluneen loppuun, 

vieraspaikkakuntalainen mies nousi pystyyn, otti setelitukun rintataskustaan ja lausui: ”Frans Oskaria ei 

torpastaan kukaan aja pois”, ja rahat luovutettuaan ajoi huutokauppaväen ulos Laineen mökistä. 

Kuulusteluissa Laine kertoi lähteneensä lauantaina 2.2. puolilta päivin Oulujoen Kiviniemeen Kivelän taloon, 

jossa hän oli asunut ennen muuttoaan Kempeleeseen. On luultavaa, että hän haki Kivelän talon isännältä 

suojapaikkaa. Tämä ei kuitenkaan ollut silloin kotona. 
289 Nestor Nykäsen kuulustelu 7.2.1918. VRYO 8780. 
290 Sakari Lehtosen kirje 8.2.1918 Ouluun ”vankien kuulustelijoille”; Juho Turskan kuulustelu 6.2.1918. VRYO 

8780. 
291 VRYO 8780; Nykänen vietti lääninvankilassa ajan 19.2.–1.6. (Oulun lääninvankilan arkisto Be6:8). 
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Merkittävin pidätys Kempeleessä tapahtui 9. helmikuuta, kun Rovaniemen punakaartin päällikkö Leo 

Pekkala jäi kiinni rautatieasemalla yrittäessään paeta Etelä-Suomeen.292 Pidätyksen tekijästä ei ole 

tietoa. Pekkala teloitettiin Rovaniemellä kolme päivää myöhemmin. 

 

Helmikuun aikana Kempeleen suojeluskunta suoritti vielä kaksi punakaartilaisepäillyn pidätystä. 

Suojeluskunnan 20.2. toimeenpanemissa kuulusteluissa ilmiannettiin Antti Lehrbäck osallistumisesta 

Oulun taisteluun sekä Armas Nurro ja Jaakko Ohukainen osallistumisesta Oulun punakaartin 

tiedustelujunan Limingan retkeen 31.1. Lehrbäck ja Ohukainen pidätettiin Kempeleessä kaksi päivää 

myöhemmin ja passitettiin seuraavana päivänä Oulun poliisikamariin.293 

 

Samana päivänä 20.2. neljä suojeluskunnan esikunnan jäsentä ─ Pekka Mankila, Pertti Somero, Jaakko 

Anttila-Korpela ja Sakari Lehtonen ─ kokoontuivat valitsemaan edustajia suunniteltuun maaseudun 

suojeluskuntien yhteiselimeen. Ajatuksena oli esittää maaseudun väestön yhteisenä mielipiteenä 

vaatimus maanpetturien ankarasta tuomitsemisesta. Lisäksi perustettavan elimen oli pyrittävä 

edistämään tutkintaviranomaisten ja maaseudun suojeluskuntien vuorovaikutusta tutkinnan 

tehostamiseksi ja ottamaan selvää tutkinnan kulusta. Kokous valitsi Kempeleen suojeluskunnan 

edustajiksi Pekka Mankilan ja Pertti Someron.294 

 

Kempeleen suojeluskunnan esikunta näyttää olleen asiassa aloitteentekijä. Taustalla lienee turhau-

tuminen sen johdosta, että tutkinta oli keskitetty Oulun kaupunkiin eikä ollut johtanut kempeleläisten 

osalta välittömiin tuomioihin saati tuomioiden mukaisiin rangaistuksiin. Esikunnan tahtotila saada 

maanpettureiksi katsomansa punaiset vastuuseen teoistaan näkyi myös innokkuudessa etsiä ja 

pidättää punakapinallisia ja sittemmin asepalveluksen välttelijöitä. Kempeleen suojeluskunnan 10-

vuotiskertomuksen mukaan Pertti Somero osoitti erityistä rohkeutta kerätessään ”ratsullaan aina 

kerrallaan suuria joukkoja” karkureita metsistä ja muista piilopaikoista.295 Vielä huhtikuun alkupuolella 

rautatieaseman vankilassa, semaforiputkassa, oli kahdeksan ”punakaartilaista” tilapäisessä säilytyk-

sessä.296 

 

Oulussa toimi Oulun taistelun jälkeen kenttätuomioistuin.  Pikaoikeudenkäynnin jälkeen teloitettiiin 33 

venäläistä matruusia ja sotamiestä, mutta vain yksittäisiä punavankeja ja aseistakieltäytyjiä. Vangitut 

kuulusteltiin ja heidät pantiin vankiloihin ja vankileireille säilytykseen, kunnes myöhemmin perustetut 

erityiset tutkijaelimet ja tuomioistuimet käsittelivät tapaukset.297 Myöskään Kempeleessä ei otettu 

                                                 
292 Kaleva 11.2.1918. 
293 VRO 15/50 ja 16/176. Nurro pidätettiin maaliskuun lopulla Kannuksessa, ks. luku Asevelvollisuuskutsunnat. 
294 Kempeleen suojeluskunnan esikunnan kokouksen 20.2.1918 pöytäkirja. VRO 15/50. Tekijä ei ole löytänyt 

asiakirjoja, jotka kertoisivat, johtiko aloite suojeluskuntien ja tutkintaviranomaisten yhteistyön tiivistämisestä 

varsinaisiin toimenpiteisiin. Kiertokirjeessään 19.3. maaherra kehotti poliisiviranomaisia toimimaan 

tarmokkaasti yhteistyössä suojeluskuntien kanssa punakaartilaisten ja varsinkin heidän johtajiensa saamiseksi 

syytteeseen. 
295 Kempeleen suojeluskunnan 10-vuotiskertomus. 
296 Viikkoraportit Oulun suojeluskuntapiirille vahdeista ja vangeista. Oulun suojeluskuntapiirin arkisto R-18. 

Tiettävästi viimeisenä kempeleläisenä punakaartilaiseksi epäiltynä Kempeleen suojeluskunta passitti Oulun 

poliisilaitokselle Juho Nalkin 2.4.1918 (VRO 16/453).  
297 Manninen 2002, s. 41–42. 
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oikeutta omiin käsiin.298 Marraskuisen työväenkaartin päälliköksi tiedettyä Pekka Väyrystä tai 

työväenyhdistyksen esimiestä Aappo Saukkosta ei tiettävästi koskaan vangittu. 

                                                 
298 Hiltunen, s. 283, kertoo, että punakaartilaisten vangitsemisen yhteydessä esitettiin kuitenkin 

teloitusuhkauksia, joiden mukaan teloituksen olisi määrä tapahtua Isollaniityllä. Hiltunen ei mainitse lähdettä 

ja tieto perustunee tämänkin kirjoittajan kuulemiin muistitietoihin. Uhkailuja on liitetty muistitiedoissa myös 

ajankohtaan, jolloin punakaartilaisepäiltyjä vapautettiin vankeudesta (ks. luku Tuomitut ja surmatut). 
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Asevelvollisuuskutsunnat 

 

Punakapinallisten ja karkureiden kiinniotto ja säilöön pano oli tietysti vain yksi Kempeleen 

suojeluskunnan sodanaikaisista tehtävistä. Niihin kuuluivat myös vartiointi- ja muut järjestystehtävät 

sekä rintamantakaiset huoltotehtävät. 

 

Valkoisten apuretkikunta oli 2.2. perustanut Kempeleen-Salon osuusmeijeriin huoltokeskuksen. Siellä 

säilytettiin paikkakunnalta ja lähiseudulta kerättyjä ruoka- ja vaatetavaroita. Se toimi myös ase- ja 

ammusvarastona ja ohikulkevien sotilaiden majoituslaitoksena. Naisilla oli suuri rooli sotilaiden 

vaatettamisessa ja muonittamisessa.299 Kun Oulusta lähti helmikuun loppupuolelta alkaen rintamalle 

vapaaehtoisjoukkoja, sotilaita kuljettava juna pysähtyi Kempeleessä ja monilla muilla asemilla, jolloin 

oli tapana jakaa sotilaille kahvia, ruokaa, vaatetavaraa ja muuta tarpeellista.300 

 

Kempeleeseen päätettiin perustaa erityinen järjestysneuvosto 7.2. pidetyssä kokouksessa, johon 

osallistuivat Kempeleen kunnallislautakunta, suojeluskunta ja paikalliset poliisiviranomaiset. 

Neuvoston toimeenpanevaan komiteaan valittiin kokouksessa viisi jäsentä: nimismies Sakari Lehtonen, 

kunnallislautakunnan puheenjohtaja Juho Anttila, poliisi Heikki Holma, suojeluskunnan jäsen, 

sähköttäjä Urpo Kekoni ja kunnallislautakunnan jäsen Jaakko Junttila. Käytännössä kaikki 

järjestysneuvoston jäsenet kuuluivat suojeluskuntaan ja Lehtonen myös suojeluskunnan esikuntaan. 

Ensi töikseen neuvosto päätti sulkea työväentalon ja kielsi muiden kuin kunnallisten kokousten 

järjestämisen.301 

 

Järjestysneuvosto vastasi paikallisen vartioston toimintakunnosta. Kotipaikkakunnalla oli vartioitava 

rautatietä, Oulun tietä, puhelinlinjoja ja tietenkin rautatieaseman väliaikaista vankilaa. Paikkakunnalla 

toimineen vartioston muonitusmestariksi nimettiin maanviljelijä Samuli Tuohino. Eteläpohjalaisilta 

ylijäänyt muualta saatu muona päätettiin käyttää vartioston tarpeisiin. Paikallisten vahtivelvoitteiden 

lisäksi kempeleläisten täytyi kantaa osuutensa Oulun vankileirin vartioinnista.302 

 

Yksi Kempeleen suojeluskunnan tärkeimmistä sodanaikaisista tehtävistä oli asevelvollisuuskutsuntojen 

järjestäminen. Vaasan senaatti julisti 18.2. yleisen asevelvollisuuden 21–40-vuotiaille asekuntoisille ja 

lainkuuliaisille miehille ”isänmaan pelastamiseksi”. Kutsunnat oli määrä pitää jokaisessa kunnassa 

suojeluskunnan ja kunnanhallituksen nimeämän erityisen kutsuntalautakunnan järjestämänä. 

Kutsuntaluetteloihin piti julistukseen mukaan merkitä kaikki ne kutsutut, jotka kutsuntalautakunta 

havaitsi luotettaviksi ja soveliaiksi maata puolustamaan. Kaikki sotapalvelukseen hyväksytyt tuli lisäksi 

kirjata kunnan suojeluskuntaan. Piiriesikunta ohjeisti myöhemmin, että lautakunnan oli ilmoitettava 

                                                 
299 Kempeleen suojeluskunnan 10-vuotiskertomus. 
300 Ks. Sarasmaa, Selostus osanotostani vapaussotaan. 
301 Kempeleen järjestysneuvoston kokouksen 7.2.1918 pöytäkirja. Pk-83. 
302 Kempeleen järjestysneuvoston kokousten 11.2.1918 ja 27.2.1918 pöytäkirjat. Pk-83; Lundman, Hajanaisia 

muistoja. 
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hyväksytyistä alle 30-vuotiaat vakinaiseen joukkoon, joka aloittaisi heti harjoitukset, ennen vuoden 

alkua 30 vuotta täyttäneiden jäädessä suojeluskuntaan varaväeksi.303 

 

Kempeleen kutsuntalautakunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 1.3. Suojeluskunnan 

edustajiksi oli nimetty Sakari Lehtonen ja Jaakko Anttila-Korpela ja kunnallislautakunnan edustajiksi 

Juho Anttila, Iikka Kuivala ja Jaakko Junttila. I.L. Lundman valittiin sihteeriksi. Lääkäri löydettiin 

Paavolasta. Puheenjohtajaksi valittiin ensin Lehtonen, mutta hän luopui ennen kutsuntatilaisuutta 

lautakunnan jäsenyydestä ilmoittaen lähtevänsä vapaaehtoisena rintamalle. Hänen tilalleen 

lautakuntaan nimettiin Pekka Mankila, mutta puheenjohtajaksi valittiin Juho Anttila.304 

 

Kempeleen asevelvollisuuskutsunnat järjestettiin 14.–15.3. 

pappilassa.305 Sisäänhuuto tapahtui vuoden 1917 henkikir-

joituksen perusteella tilojen rekisterinumerojärjestyksessä 

niin, että irtolaiset huudettiin viimeiseksi toisena kutsunta-

päivänä. Kutsunnanalaiset, kaikkiaan 204 miestä, merkittiin 

ikäluokittain kutsuntaluetteloon306. Alle 30-vuotiaita kutsun-

nanalaisia oli 103 miestä, joista noin 30 oli poissa kutsunnoista 

laillisesta syystä tai oli jo lähtenyt vapaaehtoisena rintamalle. 

Kaikista kutsunnanalaisista 16 miestä kieltäytyi ”punaisina” 

sotapalveluksesta, kaksi uskonnollisen vakaumuksen tähden ja 

13 jäi pois kutsunnoista ilman laillista syytä. Kieltäytyneiden ja 

laittomasti poisjääneiden listat lähetettiin piiriesikunnalle 

Ouluun menettelyohjeiden saamiseksi.307 

 

Hyväksyttäviä perusteita vakinaisesta palveluksesta vapauttamiselle olivat perheolot ja terveydelliset 

syyt. Kutsuntalautakunta perusti vapauttamispäätöksensä tapauskohtaiseen harkintaan. Lopulta 

vakinaiseen väkeen kutsuttiin vain yhdeksän miestä. Vakinaiseen väkeen määrättyjen oli määrä lähteä 

18.3. aamujunalla Ouluun aseharjoituksiin, mutta heistä kaksi ilmoitti jo olevansa vapaaehtoisena 

rintamalla, kaksi muutakin valitti päätöksestä, yksi väitti lyöneensä sormensa poikki ja kaksi piiloutui. 

Vain kaksi miestä lienee siis lähtenyt harjoituksiin ja heistäkin toinen aluksi kieltäytyi. Joukko 

varaväkeen sijoitettuja määrättiin lähtemään harjoituksiin 5.4. Heistä monet työväkeen kuuluvat 

poistuivat paikkakunnalta ennen lähtöpäivää.308 

 

Useita kutsunnasta poisjääneitä ja asepalvelusta vältteleviä kempeleläisiä pidätettiin maalis-

huhtikuussa eri paikkakunnilla. Kannuksessa paikallinen suojeluskunta pidätti maaliskuun lopulla 

peräti kuusi kempeleläistä työmiestä luvattomasta matkustamisesta rautateillä. Pidätetyt olivat Valde 

Laitinen, Jaakko Nurro, Armas Nurro, Ali Strandberg, Santeri Laurila ja Aappo Pelttari. Heidät 

                                                 
303 Kempeleen kutsuntalautakunnan kokouksen 10.3.1918 pöytäkirja. Pk-83. 
304 Kempeleen kutsuntalautakunnan kokousten 1.3.1918, 11.3.1918 ja 12.3.1918 pöytäkirjat. Pk-83. 
305 Kempeleen kutsuntalautakunnan kokouksen 14.–15.3.1918 pöytäkirja. Pk-83. 
306 Kempeleen kutsuntaluettelo 1918. Pk-83. 
307 Kempeleen kutsuntalautakunnan kokouksen 22.3.1918 pöytäkirja. Pk-83. 
308 Kempeleen kutsuntalautakunnan kokousten 14.–15.3.1918, 22.3.1918, 4.4.1918 ja 6.4.1918. Pk-83. 



KEMPELELÄISET TOISIAAN VASTAAN 

 

ANSSI LAMPELA   

85 

kuljetettiin Oulun poliisilaitoksen kautta Kempeleen suojeluskunnan huostaan, lukuun ottamatta 

Armas Nurroa, joka oli kirjoilla Oulussa.309 Laitinen ja Jaakko Nurro olivat jääneet pois ensimmäisestä 

kutsunnasta ilmoittamatta laillista syytä poissaololle. Laurila oli yksi niistä 16:sta, jotka olivat 

kieltäytyneet ja epäluotettavina punaisina vapautettu toistaiseksi asepalveluksesta. Kolmen lapsen isä 

Strandberg oli kutsunnoissa vapautettu palveluksesta, kun taas Pelttari oli määrätty varaväkeen. 

Kutsuntalautakunta päätti laittaa Laitisen, Nurron ja Laurilan putkaan odottamaan toimenpiteitä.310 

 

Jälkikutsunta niiden miesten osalta, jotka olivat ilman laillista syytä jääneet pois varsinaisesta 

kutsunnasta, pidettiin 6.4.311 Tilaisuudessa huudetuista yhdeksästä miehestä maanviljelijä Pertti 

Somero ja työmies Valde Laitinen vapautettiin, kaksi työmiestä ilmoittautui vapaaehtoiseksi ja viisi 

työmiestä lähetettiin 8.4. lääkärintarkastukseen Oulun suojeluskuntaan. Viime mainituista kolme tai 

neljä hyväksyttiin sotapalvelukseen.312  

 

Yhtäkään talollista tai talollisen poikaa ei kutsuntalautakunta lopulta kutsunut vakinaiseen väkeen. 

Kun Suomen senaatin sota-asiaintoimituskunta seuraavana kesänä tiedusteli suojeluskuntapiireiltä 

sotapalvelukseen kutsuttujen yli 25-vuotiaiden määriä kunnittain, Oulun suojeluskuntapiiri ilmoitti 

Kempeleen luvuksi 13. Luku ei ottanut huomioon niitä, jotka luvatta välttivät sotapalveluksen, mutta 

sellaisenakin se oli toiseksi pienin koko piirissä.313 

 

Niitä kutsunnanalaisia 16 kempeleläisiä, jotka kutsuntalautakunta oli merkinnyt punaisiksi, ei 

vapautettu sotapalveluksesta vakaumuksensa takia. Kutsuntalautakunta katsoi heidät punaisten eli 

vihollisen kannattajiksi ja sen vuoksi epäluotettaviksi astumaan palvelukseen.314 Oli kuitenkin 

epäselvyyttä, miten uppiniskaisten kanssa piti menetellä. Oulun suojeluskuntapiirin päällikkö ohjeisti 

25.3., että palvelukseen saapumattomat oli lähetettävä Ouluun, kun taas kutsunnassa epäluotettaviksi 

arvioidut asevelvolliset oli pidettävä vartioituina kotipaikallaan. Kutsuntalautakunta näyttää 

menetelleen siten, että se laski ainakin ne punaiset kieltäytyjät vapaalle jalalle, joita ei ollut voitu 

todeta punakaartilaisiksi. Heitä kuitenkin kiellettiin poistumasta paikkakunnalta ilman nimismiehen 

erillistä lupaa. Heille annettiin passi, jota heidän oli näytettävä suojeluskuntalaiselle aina kysyttäessä ja 

nimismiehelle tietyllä kellonlyömällä kaksi kertaa viikossa.315 

                                                 
309 Oulun poliisilaitoksen järjestysosaston arkisto Ad:40. Muista pidätetyistä ks. Oulun suojeluskuntapiirin arkisto 

R-18/9; Oulun suojeluskunnan arkisto Sk-2424/2, 7. 
310 Kempeleen kutsuntalautakunnan kokouksen 4.4.1918 pöytäkirja. Pk-83. 
311 Kempeleen kutsuntalautakunnan kokouksen 6.4.1918 pöytäkirja. Pk-83. 
312 Jaakko Nurro, Heikki Karvonen ja Juho Mikkonen sekä mahdollisesti Heikki Rautio, joka lähetettiin Ouluun 

Limingasta käsin, Kempeleen kutsuntalautakunnan kirje 15.4.1918 Oulun suojeluskuntapiirille. Oulun 

suojeluskuntapiirin arkisto R-18. 
313 Senaatin sota-asiaintoimituskunnan kirje suojeluskuntapiireille 12.7.1918 ja Oulun suojeluskuntapiirin 

vastauskonsepti. Oulun suojeluskuntapiirin arkisto R-18. Kempeleen suojeluskunnan 10- ja 20-

vuotiskertomuksissa, Heino Saukkosen kertomuksessa tai kutsuntalautakunnan sihteerin I.L. Lundmanin 

muistoissa ei viitata kutsuntoihin sanallakaan. 
314 Syystä tai toisesta yksi luetteloiduista oli silti pakotettu sotapalvelukseen. Kempeleen kutsuntalautakunnan 

luettelo punaisista aseistakieltäytyjistä 15.4.1918. Oulun suojeluskuntapiirin arkisto Sk-2424. 
315 Kempeleen kutsuntalautakunnan kokousten 4.4.1918 pöytäkirja. Pk-83; Kempeleen kutsuntalautakunnan kirje 

13.5.1918 Oulun suojeluskuntapiirille. Oulun suojeluskuntapiirin arkisto R-18. 
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Luettelo Kempeleen kutsunnoissa 14.–15.3.1918 asepalveluksesta kieltäytyneistä. 

Pikkukokoelmat Pk-83. Kansallisarkisto. 
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Kutsuntalautakunta lähetti huhtikuun puolivälissä suojeluskuntapiirille uuden, kahdella miehellä 

supistuneen luettelon kieltäytyjistä. Toinen listasta raakatuista miehistä oli todettu ”värittömäksi” ja 

ilmoittautunut vapaaehtoiseksi, toinen oli sanonut katuvansa kieltäytymistään. Lautakunta kysyi 

piiriesikunnalta uudemman kerran, miten luettelossa nimettyjen ”punaisen anarkian kannattajien” 

suhteen oli meneteltävä. Vankihuoneiden puutteeseen vedoten se ehdotti kirjeessään, että jos 

vangitsemismääräys annetaan, miehet lähetettäisiin Ouluun, ja tarjoutui toimittamaan tarvittavat 

vartijat ja muonavarat.316 Oulun Raattiin perustettuun vankileiriin oli alettu sijoittaa myös aseista 

kieltäytyneet ja sotapalvelusta pakoilleet vangit. 

  

Huhtikuun 20. päivänä Oulun suojeluskuntapiirin päällikkö määräsi vangitsemaan kieltäytyjät ja 

lähettämään heidät Ouluun. Kempeleen kutsuntalautakunta kokoontui viisi päivää myöhemmin 

käsittelemään asiaa. Joku kutsuntalautakunnan jäsenistä esitti, että ennen määräyksen toimeenpanoa 

kieltäytyjiä kuulusteltaisiin mahdollisten lieventävien asianhaarojen löytämiseksi ja että perheellisten 

torpan omistajien lähettämistä lykättäisiin kylvökauden ylitse. Enemmistön päätökseksi kuitenkin tuli, 

että määräys pantaisiin välittömästi toimeen. Kutsuntalautakunta ei siis käyttänyt kieltäytyjien 

suhteen samanlaista tapauskohtaista harkintaa, niin kuin se oli tehnyt muiden kutsunnanalaisten 

suhteen, huolimatta siitä, ettei sillä ilmeisesti ollut tietoa, mitä toimenpiteitä suojeluskuntapiiri aikoi 

kieltäytyjiin kohdistaa. Kokouspöytäkirjaan kirjattiin kieltäytyjien nimet ja lausuma, jonka mukaan 

kyseiset kutsunnanalaiset olivat kutsuntatilaisuudessa suullisesti leimanneet itsensä anarkian 

kannattajiksi ja laillisen hallituksen ja eduskunnan vastustajiksi.317 

 

Kokouksen jälkeisenä päivänä (26.4.) Kempeleen suojeluskunta vangitsi 13 aseista kieltäytyjää. Heidät 

kuljetettiin Ouluun, suojeluskuntapiirin esikuntaan. Siellä heitä oli vastassa tuttu mies, Sakari 

Lehtonen, joka oli nimitetty 22.4. perustetun kutsuntakanslian päälliköksi. Kempeleläiset 

aseistakieltäytyjät kirjattiin pidätettyjen luetteloon, mutta Raatin vankileirin asemesta heidät – yhtä 

lukuun ottamatta – passitettiin edelleen Oulun suojeluskunnan kansliaan. Poikkeuskohtelun osaksi 

joutui Juho Karvonen, joka passitettiin rangaistuskomppaniaan. Häntä epäiltiin Kempeleen 

punakaartin perustajaksi.318 

 

Oulun kutsuntapiirin asevelvollisia ja vapaaehtoisia oli lähetetty vastikään koillisrintamalle ja samaan 

aikaan uuteen Pohjois-Pohjanmaan rykmenttiin oli määrätty perustettavaksi kaksi täydennys-

pataljoonaa. Oulun piirin kutsuntatoimistolla oli niin ollen suuri tarve saada sotapalvelukseen niin 

monta miestä kuin suinkin mahdollista. Huhtikuun 22. päivänä piiripäällikkö antoi päiväkäskyn, jonka 

mukaan kutsuntalautakuntien oli lähetettävä kaikki kutsunnassa hyväksytyt alle 35-vuotiaat 

                                                 
316 Kempeleen kutsuntalautakunnan luettelo punaisista aseistakieltäytyjistä 15.4.1918. Oulun suojeluskuntapiirin 

arkisto, Sk-2424; Kempeleen kutsuntalautakunnan kokouksen 6.4.1918 pöytäkirja. Pk-83; Kempeleen 

kutsuntaluettelo 1918. Pk-83. 
317 Kempeleen kutsuntalautakunnan kokousten 25.4.1918 pöytäkirja. Pk-83. Kolme tyrnäväläistä miestä, jotka 

olivat jääneet saapumatta kutsuntoihin, passitettiin maaliskuun lopulla Raatin vankileirille, missä heidät 

ammuttiin epäselvissä olosuhteissa, Ala-Häivälä, s. 86–87. Heidän kohtalonsa pidettiin ilmeisesti salassa, joten 

ainakaan mitään varmaa tietoa Kempeleessäkään ei asiasta voinut olla. 
318 Oulun suojeluskuntapiirin arkisto Sk-2424. Lehtosen nimitys: Oulun suojeluskuntapiirin piiripäällikön 

päiväkäsky Oulun piirin suojeluskunnille nro 24, 22.4.1918. Oulun suojeluskuntapiirin arkisto Sk-2424. 
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vakinaiseen palvelukseen. Myös asevelvollisuusrikkureita oli huhtikuun lopulla alettu siirtää Raatin 

vankileiriltä Oulun suojeluskunnan riveihin.319 

 

Täydennyspataljoonien miesluvut saatiinkin liki pitäen täyteen siirtämällä asevelvollisuusrikkureita ja 

varaväen 30–34-vuotiaat vakinaiseen väkeen. Niinpä samana päivänä 26.4., jolloin kempeleläiset 

aseistakieltäytyjät kuljetettiin vangittuna Ouluun, oli Oulun suojeluskunnan eri komppanioista määrä 

lähettää yhteensä tuhat miestä Seinäjoelle ja Lapualle sijoitettuihin täydennysjoukkoihin. Määräyksen 

toimeenpano lykkääntyi vuorokaudella niin, että 27.4. klo 6 illalla Lapualle lähti 488 miestä ja 

Seinäjoelle 474 miestä. Kaikkiaan Lapualle ja Seinäjoelle lähetettiin sinä päivänä 27 kempeleläistä.320 

 

Valkoiset valloittivat Viipurin 29.4. ja punaisten armeija kukistui lopullisesti toukokuun alkupäivinä. 

Niin ollen täydennyspataljoonan miehet eivät ehtineet osallistua rintamatehtäviin. Heidät kuljetettiin 

toukokuun aikana takaisin Ouluun vartiopalvelukseen. Ainakin neljä kempeleläistä oli ehtinyt kuitenkin 

karata.321 Suuri osa valkoisen armeijan jalkaväkijoukoista päästettiin pian toukotöihin ja 17.6 

yleisesikunta vapautti määräyksellään kaikki alle 21-vuotiaat ja yli 25-vuotiaat vakinaisesta 

palveluksesta. 

 

 

                                                 
319 Oulun suojeluskuntapiirin piiripäällikön päiväkäsky Oulun piirin suojeluskunnille nro 24, 22.4.1918. Oulun 

suojeluskuntapiirin arkisto Sk-2424. 
320 Oulun suojeluskuntapiirin arkisto Sk-2424; R18. 
321 Miehistöluetteloita. Pohjois-Pohjanmaan rykmentin arkisto. 
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Tuomitut ja surmatut - onko oikeassa se joka voittaa vai 
voittiko se joka oli oikeassa?322 

 

Ennen asevelvollisuuskutsuntoja – ja suuressa määrin kutsuntojen jälkeenkin – valkoisten armeijan 

perustana olivat vapaaehtoiset suojeluskuntajoukot. Hammaslääkäri Tor Ekmanin johtama Oulun 1. 

vapaaehtoinen rintamakomennuskunta perustettiin pian Oulun taistelun jälkeen ja lähetettiin lyhyen 

koulutuksen jälkeen 23.2. Satakunnan rintamalle. Lähtöjumalanpalveluksen jälkeen komennuskunta 

marssi väkijoukon saattamana tuomiokirkolta rautatieasemalle. Se koostui enimmäkseen lyseolaisista 

ja nuorista maalaispojista. Kempeleläisistä mukaan oli ilmoittautunut Kempeleen suojeluskunnan 

vuosikertomusten mukaan seitsemän miestä: Niilo Anttila, Juho Holappa, Martti Karppinen, Eemeli 

Liedes, Aappo Matturi, Onni Salonen ja Matti Värttö. Juna pysähtyi Kempeleen asemalla, joten 

kempeleläisillä oli tilaisuus vielä kerran nähdä omaisensa ja saada matkaansa ruoka- ja 

vaatetavaraa.323 

 

                                                 
322 Ks. Tauriainen, Kertomus osanotostani Suomen vapaussotaan, jonka kertoman muiston mukaan torppari 

Pekka Pääkkö oli sanonut hänelle juuri ennen sodan alkua sanat ”Ja se on oikeassa, joka voittaa.” Tauriainen 

toteaa Pekan joutuneen pettymään unelmissaan ja lausui, että ”se voitti, joka Suomen terveesti ajattelevan 

kansan mielestä oli oikeassa.” 
323 Kempeleen suojeluskunnan 10- ja 20-vuotiskertomukset; Pallari, Kertomus osanotosta vapaussotaan, s. 6-7; 

Pitkänen, Osanottoni vapaussotaan. 

Oulun 1. vapaaehtoisen rintamakomennuskunnan lähtö rintamalle 23.2.1918. Museovirasto. 
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Oulun 2. vapaaehtoinen rintamakomennuskunta yhtyi 9.3. samalle rintamalle. Siihen liittyi 

suojeluskuntakertomusten mukaan seuraavat 14 kempeleläistä: Iikka Vuoppola, Vilho Saukkonen, 

Juuso Anttila, Iivari Lassila, Väinö Vuoppola, Iikka Matturi, Kalle Salonen, Valtu Teppo, Tuomas Holma, 

Väinö Heiskari, Lauri Ohukainen, Iikka Sarkkinen, Sakari Tauriainen ja Einari Kela. Huhtikuun 

puolivälissä muodostettuun Oulun 3. vapaaehtoiseen rintamakomennuskuntaan ilmoittautui vielä 

kolme kempeleläistä: Janne Mäkinen, J.L. Kuusela ja Heino Saukkonen. Lisäksi suojeluskunta-

kertomukset mainitsevat nimeltä kymmenen muuta Kempeleen suojeluskunnan jäsentä, jotka 

palvelivat valkoisten armeijassa sodan aikana: Vöyrin koulun käyneet Vilho Karppinen ja Uuno Qvist, 

rakuuna Ville Mankila, sanitäärit Lauri Väyrynen, Hannes Gärding, Verner Stråhlmann, Teemu Hemmilä 

sekä Kuolajärven taisteluun osallistujat Sakari Hemmilä, Jaakko Sarkkinen ja Ville Takkula.324  

 

Saksassa koulutetut jääkärit nousivat maihin Vaasassa 18. ja 25.2. Mukana oli neljä kempeleläistä. Ahti 

Karppinen ja Aappo Pirilä värväytyivät jääkäreiksi talvella 1916 ja osallistuivat Saksan puolella 

ensimmäisen maailmansodan taisteluihin Liivinmaalla. Sen sijaan Heikki Junttila ja Jaakko Pelttari 

lähtivät matkaan vasta maaliskuussa 1917. Kaikki neljä osallistuivat vuoden 1918 sotaan 

joukkueenjohtajina, Pirilä sodan loppuvaiheessa vieläpä komppanianpäällikkönä.325 

 

Sisällissodan taisteluissa valkoisten puolella taistelleista kempeleläisistä sai surmansa kolme talollisen 

poikaa. Vöyrin koululainen Uno Qvist (s. 1899) kaatui Lapinniemellä Tampereen valloituksen 

yhteydessä 29.3., rakuuna Ville Mankila (s. 1896) Vesilahdella 2.4. ja jääkärivänrikki Ahti Karppinen (s. 

1895) Viipurin Kolikkoinmäen valloituksessa 28.4. Heidät haudattiin Kempeleen sankarihautaan.326 

 

Punaisten joukoissa kempeleläisiä ei tiettävästi taistellut Oulun valtauksen jälkeen. Kymmenkunta 

kempeleläistä punakaartilaisepäiltyä vangittiin pidemmäksi aikaa Oulussa. Vankiloina toimivat 

lääninhallituksen alakerta, lyseo, lääninvankila ja poliisivankila. Punaisten johtomiehiin katsottua 

Nestor Nykästä ja Eino Nurroa lukuun ottamatta kempeleläiset punavangit siirrettiin maaliskuun 

loppupuolella perustetulle Raatinsaaren vankileirille.327 Siellä joutui oleilemaan päiviä tai viikkoja myös 

muutamia kempeleläisiä asevelvollisuudesta kieltäytyneitä sekä kiinnisaatuja kutsunnan ja 

sotapalveluksen välttelijöitä.328  

 

Oulun sotavankileirillä menehtyi kaikkiaan puolisen sataa punavankia. Useimmat kuolivat nälkään ja 

erilaisiin tauteihin Raatin ahtaalla 600–800 vangin parakkileirillä.329 Kempeleläinen työmies Hannes 

                                                 
324 Kempeleen suojeluskunnan 10- ja 20-vuotiskertomukset. Sisällissodan taisteluihin osallistui valkoisten 

puolella lisäksi joitakin kempeleläisiä, joiden nimiä suojeluskuntakertomukset mainitse. Esimerkiksi 

kempeleläisen maanviljelijän Valde Junttilan kerrotaan vanginneen yksinään 22 punaista Suodenniemen 

taistelussa: Liitto 27.3.1918. 
325 Sotiemme veteraanit. Kempele - Oulunsalo, s. 27–31. 
326 Sotiemme veteraanit. Kempele - Oulunsalo, s. 15. 
327 Oulun sotavankileirin vankiluettelot, Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön arkisto Ad:9. 
328 Ainakin Isak Broström, Iikka Kamula, Juho Pääskynen ja Alfred Tikkanen, Oulun suojeluskuntapiirin arkisto Sk-

2424/2. 
329 Ala-Häivälä, s. 78–91; Manninen 2002, s. 41–42. Ala-Häivälän tutkimuksen mukaan Raatin vankileirin 

kuolleisuus oli alhainen verrattuna muihin punavankileireihin 
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Eino Nurro 

 
Hannes Ryhänen 

Ryhänen (s. 1893) kuoli sairauteen 4.8.1918 ollen viimeisiä Raatin uhreja.330 Oulun lääninvankilasta 

Helsinkiin kesäkuun alussa passitettu kempeleläinen suutari Eino Nurro (s. 1888) kuoli Jauhosaaren 

vankileirillä 14.7. Kuolemasta tietämätön valtiorikosoikeuden paikallinen tutkinta-asiain päällikkö 

myönsi Nurrolle kolme päivää myöhemmin vankipassin matkalle ehdonalaiseen vapauteen 

Kempeleeseen.331 

 

Punakapinallisten tuomitsemiseksi perustettiin toukokuun 

lopulla erityiset valtiorikosoikeudet. Ne käsittelivät maanlaa-

juisesti yli 75 000 juttua. Oikeuskäsittely tapahtui nopeasti, usein 

muutamissa minuuteissa kirjallisen todistusaineiston ja etukä-

teen toimitettujen kuulustelujen pohjalta. Langettavia tuomioita 

oli lähes 68 000, vapauttavia yli 7500. Tuomiot olivat tyypillisesti 

kuritushuonerangaistuksia valtiopetoksesta tai avunannosta 

valtiopetokseen. Lisärangaistuksena seurasi kansalaisluottamuksen menetys määräajaksi. 

Vankeustuomioiden suuri määrä johti jo kesäkuussa 1918 ehdollisten rangaistusten käyttöönottoon. 

Tuomioista ei voinut valittaa, mutta tuomituilla oli mahdollisuus hakea armoa valtiorikosyli-

oikeudelta.332 

 

Oulussa toimineessa kahdessa valtiorikosoikeuden osastossa syytettiin 19.6. alkaen yli 900 

punakapinallista.333 Tapahtuma-aikana Kempeleessä kirjoilla ollutta tai asunutta miestä heistä oli 12 – 

Ryhänen ja Nurro mukaan luettuna. Lisäksi syytteen sai ainakin neljä miestä, jotka olivat syntyneet 

Kempeleessä tai joiden vanhemmat asuivat paikkakunnalla. Neljä kempeleläistä sai syytteen 

valtiopetoksesta tai sen valmistelusta. Loppuja syytettiin avunannosta valtiopetokseen tai liittymisestä 

valtiopetolliseen järjestöön eli käytännössä punakaartiin. Kaksi valtiopetoksesta syytettyä 

kempeleläistä sai vapauttavan tuomion. Avunannosta valtiopetokseen tai liittymisestä 

valtiopetolliseen järjestöön syytetyt saivat pääosin yhden vuoden kuritushuonetuomion, joka annettiin 

ehdollisena. Lisäksi he menettivät kansalaisluottamuksen 2-3 vuodeksi.334 

 

Kempeleläisten osalta ankarimmat tuomiot langetettiin Nestor Nykäselle ja Heikki Oskari 

Tuppuraiselle. Valtiorikosoikeuden kuulustelija puolsi 17.6. Nestor Nykäsen laskemista ehdolliseen 

vapauteen. Niin ei käynyt. Nykänen tuomittiin 30.7.1918 avunannosta valtiopetokseen kuudeksi 

vuodeksi kuritushuoneeseen ja menettämään rangaistuksen kärsittyään kansalaisluottamuksen 

kahdeksan vuoden ajaksi.  

 

Nykäsen vaimon, oululaisen liikekumppanin sekä useiden kempeleläisten – mukaan lukien Kempeleen 

suojeluskunnan päällikkö A.J. Stråhlmann – vetoomukset eivät auttaneet, vaan tuomio pidettiin 

                                                 
330 Johannes Ryhäsen kuulusteluasiakirjat. Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön arkisto Ad:5. 
331 Eino Nurron kuulusteluasiakirjat. Valtiorikosoikeuksien syyttäjistön arkisto Ad:7. Myös Työväenarkiston 

terroritilaston mukaan vankileireillä sai surmansa kaksi kempeleläistä. 
332 Wunsch, s. 79–80; Ala-Häivälä, s. 94–101. 
333 Ala-Häivälä, s. 96–97. 
334 VRO 15/50; VRO 15/61; VRO 15/164; VRO 15/250; VRO 16/55; VRO 16/176; VRO 16/378; VRO 16/443; VRO 

16/453; VRO 16/455; VRYO 674; VRYO 8780; Valtiorikosoikeuden syyttäjistön arkisto, Ad:1. 
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voimassa valtiorikosylioikeuden päätöksellä 5.9.1918. Tuomion perusteena oli Nykäsen osallistuminen 

vakoilijana Oulun taisteluihin. Ratkaisevaksi näyttää osoittautuneen nimismies Sakari Lehtosen 

todistus, jonka mukaan Nykänen varoitti Oulun punakaartia maaseudun suojeluskuntalaisten 

marssista Oulun kasarmille 30.1., minkä vuoksi punakaartilaiset olisivat osanneet kätkeytyä 

ampumaan suojeluskuntalaisia.335 

 

Työmies Heikki Tuppurainen sai 3.7.1918 valtiorikosoikeudelta valtiopetoksesta ja osallisuudesta 

vapauden riistämiseen kahdeksan vuoden ja kuuden kuukauden kuritushuonetuomion. 

Kansalaisluottamuksen hän menetti rangaistuksen päälle kymmeneksi vuodeksi. Tuomio lieveni 

valtiorikosylioikeudessa viiteen vuoteen kuritushuonetta. Tuppurainen tunnusti kuulusteluissa 

toimineensa Oulun työväentalolla aseistautuneena vahtina ja vartioiden kahden tunnin ajan myös sen 

huoneen ikkunan alla, jossa vankeja pidettiin. Valtiorikosoikeus piti päätöksensä perusteluissa 

merkityksellisenä sitä, että Tuppurainen oli tiennyt toimineensa niiden oman paikkakuntansa 

huomattavien henkilöiden vartiomiehenä, jotka Oulun punakaarti oli vanginnut 30.1.336 

 

Sekä Nykänen että Tuppurainen näyttävät saaneen muita syytettyjä kempeleläisiä pitemmän tuomion, 

koska heidän katsottiin vaikuttaneen oman paikkakuntansa suojeluskuntalaisten toiminnan 

epäonnistumiseen ja vapauden riistoon. Valtiorikosoikeuksien asiakirjoissa ei ole kuitenkaan todisteita 

siitä, että Kempeleen suojeluskunta tai sen yksittäiset jäsenet olisivat yrittäneet syyttävillä lausunnoilla 

vaikuttaa tuomioistuinten päätöksiin oikeuskäsittelyn aikana. 

 

Oulun työväentalolla 3.2. vangituista ja Raatin vankileirissä pidetyistä kempeleläisistä Samuli Broström 

ja Juho Sanki päästettiin jo toukokuun alkupäivinä ehdolliseen vapauteen. Heidät vapautettiin siis 

ennen oikeuskäsittelyn alkamista. Kesäkuun 20. päivänä annettiin laki, jonka mukaan oli mahdollista 

määrätä kolmen vuoden tai sitä lyhyempi kuritushuonerangaistus ehdollisena. Sen seurauksena Janne 

Loukkola, Antti Lehrbäck, Heikki Kourunen ja Jaakko Ohukainen vapautettiin asiakirjojen mukaan 

heinäkuun kuluessa.337 Janne Loukkola muisteli vapautustaan seuraavasti:  

 

”Ne olisivat voineet teloittaa kuten monille kävi, mutta täällä oli Kempeleessä asemapäällikkönä 

Roolmanni, se oli myös suojeluskunnan päällikkö, mutta oikeen kansan mies. Se pelasti minutkin.”338  

 

Myös muut muistitiedot todistavat Stråhlmannin toimineen suojeluskunnan päällikkönä niin, että 

mihinkään omavaltaisuuksiin ei Kempeleessä ryhdytty. Kerrotaan, että vapautettuja punavankeja 

kuljettanutta junaa oli Kempeleen asemalla vastassa suojeluskuntalaisia ja muuta väkeä, jotka 

pelottelivat vapautettuja jopa teloituksella. Stråhlmann olisi silloin sanonut, ettei mihinkään 

toimenpiteisiin voida ryhtyä ilman asiaa koskevia määräyksiä. 

                                                 
335 VRYO 8780 (VRO 26/155). 
336 VRYO 674 (VRO 16/63). 
337 Oulun sotavankileirin arkisto Ba:1. 
338 Kansan Tahto 6.11.1976. 
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Sovitteleva henki näyttää myös muutoin vallanneen alaa Kempeleessä sodan päätyttyä. Viimeisessä 

kutsuntalautakunnan kokouksessa 29.5. todettiin, että kaksi asevelvollisuutta paennutta kempeleläistä 

oli ilmestynyt piilopaikoistaan. Kutsuntalautakunta päätti olla ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin 

heidän suhteensa, koska ”armeijan päällystön ja senaatinkin puolelta lienee määrätty, että 

asevelvollisuuden vastustajat, jos ovat vangitut, tulee heti päästää vapaiksi, ellei vankina pitämiseen 

ole muita syitä”.339 Kempeleessä 5.6. pidetyssä kansalaiskokouksessa keskusteltiin Suomen 

hallitusmuotokysymyksestä. Kokouksen julkilausumaksi tuli: ”Suomi on pysytettävä tasavaltana sekä 

eduskunta yksikamarisena johon jäsenet valtiaan yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella.” Vain yksi 

henkilö kannatti äänioikeuden rajoittamista.340 

  

Valtionhoitaja P.E. Svinhufvud armahti 7.12.1918 ne punavangit, jotka olivat saaneet 

valtionrikosoikeuksilta enintään kuuden vuoden tuomion.341 Se merkitsi, että myös viimeiset 

kempeleläiset vangit, Nykänen ja Tuppurainen, pääsivät ehdolliseen vapauteen. Samaan aikaan olivat 

käynnissä valmistelut edellisenä keväänä peruuntuneita maan ensimmäisiä kunnallisvaaleja varten. 

Tammikuussa 1919 järjestetyissä vaaleissa sosialistit saivat Kempeleen kunnanvaltuuston 15 paikasta 

yhdeksän. Valtuustoon valittiin mm. Aappo Saukkonen, Juho Karvonen ja Pekka Väyrynen. Viime 

                                                 
339 Kempeleen kutsuntalautakunnan kokouksen 29.5.1918 pöytäkirja. Pk-83. 
340 Liitto 7.6.1918. Myös niissä valtiorikosoikeuksien asiakirjavihkoissa säilyneissä lausunnoissa, jotka Kempeleen 

suojeluskunnan esikunta antoi kesäkuun alkupuolella tutkintaviranomaisille kempeleläisistä syytetyistä, näkyy 

asenteiden lientyminen. 
341 Korkeimman vallan haltijan päätös valtiorikoksiin syyllistyneiden henkilöiden armahtamisesta. 

Asetuskokoelma 165/1918. 

 
Kempeleen suojeluskunnan esikunta 1923–1924. Keskellä asemapäällikkö A.J. Stråhlmann. Kempeleen 

kotiseutuarkisto. 
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mainittu valittiin valtuuston puheenjohtajaksi sen jälkeen, kun ensiksi valittu F.P. Matturi oli 

kieltäytynyt.342 Työväki pääsi ensimmäistä kertaa päättämään ja kantamaan vastuuta oman kuntansa 

asioista. 

 
 

                                                 
342 Kempeleen kunnan kunnallisvaalien keskuslautakunnan kokouksen 29.1.1919 pöytäkirja; Kempeleen 

kunnanvaltuuston kokousten 11.2.1919 ja 21.1.1919 pöytäkirjat. Hiltunen, s 261, sanoo viitaten Anna 

Reinikaisen haastatteluun Kansan Tahdossa 18.7.1981, että Aappo Saukkonen joutui vuonna 1918 

kuulusteltavaksi Helsinkiin. Tämä tapahtui kuitenkin vasta tammikuussa 1923 (Kansan Tahto 23.1.1923). 

 
 

 

Kolmen vuoden 1918 vapaussoturin muistokivi Kempeleen hautausmaalla, joka paljastettiin 

29.9.1920. Kuva: Anssi Lampela. 
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Loppulause 

 

Maaliskuun 1917 manifestin jälkeen työväki Kempeleessäkin ryhtyi peräämään muutoksia 

maanomistusoloihin, työehtoihin, kunnalliseen päätöksentekoon ja paikalliseen järjestysvaltaan. 

Huhtikuun 4. päivä työväentalolla järjestetty kansalaiskokous oli Kempeleen työväen ensimmäinen 

voimainnäyttö. Kempeleen kuntakokous päätti kasvattaa rooliaan paikallisen järjestyksen 

turvaamisessa ja laatia järjestyssäännöt, mihin työhön työväki otettiin mukaan. Kesäkuun alussa 

voimaan astuneen elintarvikelain seurauksena Kempeleen elintarvelautakuntaan nimettiin yhtä monta 

työläisten kuin maataloustuottajienkin edustajaa. 

 

Kempeleen työväenyhdistyksen esimies Aappo Saukkonen kannatti järjestynyttä ja suunnitelmallista 

toimintaa työväen tavoitteiden saavuttamisessa. Talollisen poikana ja vanhana nuorisoseuralaisena 

hän ymmärsi hyvin maanomistajien näkökulman asioihin. Heinäkuun alkupuolella Saukkonen onnistui 

neuvottelemaan maanomistajien kanssa historiallisen työehtosopimuksen, jossa sovittiin 

maataloustyöntekijöiden työajoista ja palkoista.   

 

Kun kaikki maanomistajat eivät suostuneet allekirjoittamaan sopimusta henkilökohtaisesti, jota 

Saukkonen nimenomaisesti tiesi vaatia, työväki julisti noin 30 maataloustyönantajaa lakonalaisiksi. 

Lakko esti heinätyöt kyseisten maanomistajien niityillä sen verran tehokkaasti, että nämä päättivät 

järjestäytyä ja pyytää kuvernööriä lopettamaan lakon. Seuranneessa poliisikuulustelussa Saukkonen 

esiintyi yksin työväen edusmiehenä ja otti työnantajien syytökset kantaakseen. Lakko sai jatkua, mutta 

maanomistajien perustama maataloustuottajain yhdistys perusti vastatoimena paikkakunnalle 

yksityisen työnvälitystoimiston valvomaan, että työntekijöitä otettiin töihin maanomistajien 

keskenään sopimilla työehdoilla. Koska työtilaisuuksista oli puutetta, työväenyhdistys pelkäsi 

syystäkin, että vastatoimi voisi murentaa työntekijöiden yhteisrintaman. Kesän 1917 maatalouslakon 

merkittävin seuraus oli kempeleläisten vastakkainasettelun konkretisoituminen, kun myös työnantajat 

järjestäytyivät puolustaakseen omia etujaan työväenliikettä vastaan. 

 

Elokuussa Kempeleen nuorisoseuralle majoitettiin venäläinen sotaväenosasto. Sekä talolliset että 

työväki suhtautuivat tulijoihin epäluuloisesti, sillä lehdissä kerrottiin tuon tuostakin venäläissotilaiden 

harjoittamasta mielivallasta. Sotaväenosaston saapuminen vaikutti siihen, että paikkakunnalle 

päätettiin elokuun lopulla perustaa yksimielisesti kunnallinen yövartiosto. Maanomistajat, jotka olivat 

asiassa aloitteentekijöinä, todennäköisesti pelkäsivät lisäksi Oulun kaupungin rahvasta, joka oli 

vastikään mellakoinut vaikean elintarviketilanteen johdosta. Kempeleen työväen keskuudessa pääsi 

heti yövartioston toiminnan alettua vallalle ajatus, että vartioston ensisijaisena tehtävänä oli suojella 

talollisten omaisuutta, kuten sitä osaa sadosta, joka elintarvikelain mukaan oli määrä luovuttaa 

paikalliselle elintarvelautakunnalle. 

 

Lokakuussa Kempeleen työväenyhdistys päätti asettaa toimikunnan valmistelemaan työväen oman 

järjestysmiehistön (miliisin) perustamista. Työväki koki tarvitsevansa sellaisen järjestyskunnan, joka 

kykenisi tarvittaessa toimimaan itsenäisesti työväen asian puolesta. Valmistelut saivat vauhtia, kun 
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Suomen ammattijärjestö ja sosialidemokraattinen puolue kehottivat lokakuun loppupuolella 

paikallisjärjestöjä perustamaan työväen järjestyskaarteja osana suurlakon valmistelua. Suurlakon 

tarkoituksena oli painostaa uutta eduskuntaa toimenpiteisiin elintarvikekysymyksessä ja hyväksymään 

työväen vaatimat yhteiskunnalliset uudistukset, mutta Venäjällä marraskuuna alussa tapahtuneen 

bolshevistisen vallankaappauksen seurauksena, suurlakko sai vallankumouksellisia sävyjä. 

 

Suurlakon aikana Kempeleen työväenyhdistys pyrki noudattamaan valtakunnallisen lakko-

organisaation käytännössä Oulun työväenneuvoston kautta välittyneitä ohjeita. Kempeleeseen 

perustettiin järjestyskaarti ja työväenneuvosto, jotka ottivat valvontaansa maantie-, rautatie- ja 

tietoliikenteen. Laittomuuksiin kuten kotitarkastuksiin tai nimismiehen erottamiseen ei ryhdytty. 

Järjestyskaartin toiminta päättyi lakon loppumisen myötä. Vallankumouksellisesta ilmapiiristä 

huolimatta työväenyhdistyksen johto pystyi pitämään tilanteen hallinnassa. 

 

Loppuvuonna ja vuoden 1918 tammikuussa työväenyhdistys pyrki elintarvelautakunnan kautta 

lievittämään elintarvikepulaa ja vaikuttamaan siihen, että maanviljelijät noudattivat elintarvikelain 

määräyksiä. Erityisesti maanviljelijä Pekka Mankilaan kohdistui epäilyksiä satoilmoituksen 

vääristelemisestä. Nimismies Sakari Lehtonen ei suostunut antamaan elintarvelautakunnan pyytämää 

virka-apua Mankilan viljavarastojen tarkastamiseksi. Työväenyhdistys epäonnistui myös yrityksissään 

saada kuntaa ja paikallista osuusmeijeriä avustamaan köyhien maidonhankintaa. 

 

Kempeleeseen perustettiin salainen suojeluskunta marraskuun alussa oululaisten itsenäisyysmiesten 

aloitteesta. Sitä ei perustettu paikallista työväkeä vastaan, joskaan työväkeä ei myöskään kutsuttu 

mukaan. Perustajat olivat enimmäkseen nuorisoseurataustaisia miehiä, jotka katsoivat karsaasti 

venäläisen sotaväenosaston oleilua nuorisoseurantalolla ja ylipäätään paikkakunnalla. Tarkoituksena 

oli valmistautua saksalaisten maihinnousun ja suomalaisten jääkärien paluun varalta. Toiminta jäi 

marraskuussa kuitenkin muutamaan kokoukseen. Suurlakon seurauksena poliittinen tilanne Oulussa ja 

sitä myöten myöskään sen naapuripitäjissä ei ollut otollinen aktiiviselle venäläisvastaiselle toiminnalle. 

Suojeluskunta-aatteen siemen oli kuitenkin kylvetty. 

 

Tammikuun lopulla 1918 sekä Kempeleen työväki että maanomistajat valmistautuivat kuntavaaleihin. 

Venäläinen sotaväenosasto oli poistunut paikkakunnalta jättäen rautatieasemalla sijainneen puhelin- 

ja lennätinaseman rautatievirkailijoiden hallintaan. He olivat tärkeässä roolissa, kun hallituksen 

joukoiksi nimetyt suojeluskunnat ja paikalliset viranomaiset lääninhallituksen johdolla koordinoivat 

toimia venäläisten varuskuntien riisumiseksi aseista ja työväen aseistautumisen ehkäisemiseksi. 

Kempeleen suojeluskunta herätettiin henkiin ja se yhtyi maaseudun miesten sotaretkeen 30.1. Oulun 

venäläistä varuskuntaa vastaan. Kymmenistä epäonnistuneeseen sotaretkeen osallistuneista 

kempeleläisistä neljä jäi Oulun punakaartin vangiksi ja muutamia linnoittautui Oulun 

lääninhallitukseen odottamaan Mannerheimin lupaamia apujoukkoja. 

 

Sotaretki Ouluun ja kotikylän miesten osallistuminen siihen yllättivät Kempeleen työväen. Työväen 

johtohenkilöihin lukeutunut suutariliikkeen harjoittaja Nestor Nykänen sai tietää asiasta 

salakuunnellessaan aamuyöllä 30.1. suojeluskuntalaisten välistä puhelinsoittoa ja yritti varoittaa Oulun 

työväenneuvostoa. Kempeleen suojeluskunta sai tietää Nykäsen salakuuntelusta ja jatkopuhelusta ja 
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laittoi sotaretken epäonnistumisen ja neljä kempeleläisen vangitsemisen hänen syykseen. Tilanne oli 

Kempeleessä hyvin jännittynyt epäonnistuneen sotaretken ja Mannerheimin lähettämän 

apuretkikunnan saapumisen 2.2. välisenä aikana. Kempeleen suojeluskuntalaiset pelkäsivät 

venäläisten ja kaupungin punakaartin kostoa. Työväki pelkäsi apuretkikunnan toimia. Sillä ei ollut 

aseita eikä kaartia. Monet työläisistä lähtivät niiden päivien aikana kaupunkiin hakemaan turvaa tai 

myös osallistuakseen Oulun punakaartin puolella taisteluun suojeluskuntalaisia vastaan. Heistä alle 

kymmenen joutui 3.2. valkoisten vangiksi Oulun työväentalon valtauksen yhteydessä. 

 

Oulun valtauksen jälkeen Kempele jäi vuoden 1918 sodan rintamalinjojen taakse. Kempeleen 

suojeluskunta osallistui sodan aikana punaepäiltyjen etsiskelyihin ja kuulusteluihin, järjestyksen 

ylläpitoon ja vartiointitehtäviin. Rintamalle lähteneiden ja suojeluskunnan huollossa naiset kantoivat 

suuren taakan.  

 

Muutamat Kempeleen suojeluskunnan esikunnan jäsenistä omaksuivat helmikuussa ankaran linjan 

suhtautumisessa kiinni saatuihin punakapinallisiin. He eivät kuitenkaan ryhtyneet omavaltaisuuksiin 

pidätettyjen rankaisemisessa vaan kaikki epäillyt kapinalliset toimitettiin määräysten mukaisesti 

Ouluun kuulusteltaviksi. Suojeluskunnan päälliköksi keväällä nimitetty asemapäällikkö Stråhlmann 

pyrki sodan loputtua toimimaan niin, ettei paikkakunnalla ryhdyttäisi kostotoimiin niitä 

punakapinallisina vangittuja kempeleläisiä kohtaan, jotka laskettiin ehdonalaiseen vapauteen. 

 

Reilut 30 suojeluskuntalaista osallistui sotaan vapaaehtoisina. Maaliskuun puolivälissä järjestetyissä 

asevelvollisuuskutsunnoissa vakinaiseen väkeen määrättiin vain toistakymmentä kempeleläistä ja 

heistäkin valtaosa onnistui keinolla tai toisella välttämään sotapalveluksen. Ymmärrettävästi työväen 

piirissä esiintyi laajalti vastentahtoisuutta osallistua sotaan ”väärällä puolella”, mutta myös ne 

suojeluskuntalaiset, jotka eivät olleet lähteneet sotaan vapaaehtoisina, välttelivät vakinaista 

palvelusta. 

 

Kutsuntatilaisuudessa 16 kempeleläistä punaista kieltäytyi sotapalveluksesta valkoisten armeijassa. 

Kutsuntalautakunta katsoi heidät punaisen anarkian kannattajiksi ja laillisen hallituksen vastustajiksi, 

mutta ei aluksi vanginnut heitä. Vasta Oulun suojeluskuntapiirin huhtikuun loppupuolella antaman 

määräyksen johdosta kieltäytyjät vangittiin ja kuljetettiin Ouluun, jossa heidät värvättiin pakolla 

täydennysjoukkoihin. Osa kutsuntojen perusteella varaväkeen määrätyistä löysi itsensä 

pakkovärvättyjen kanssa täydennysjoukoista sodan loppuvaiheessa. He eivät kuitenkaan ehtineet 

osallistua taisteluihin. 

 

Vuoden 1918 sota vaati kuuden kempeleläisen hengen. Kolme kaatui valkoisten puolella rintamalla, 

kaksi menehtyi punavankileireillä ja yksi sivullisena Oulun taistelussa. Lisäksi taistelu- ja 

vankileirikokemukset jättivät jälkensä kymmenien miesten loppuelämään, samoin valtiorikosoikeuden 

tuomiot, jotka erityisen raskaina kohdistuivat kahteen kempeleläiseen. Näkökulmasta riippuen toisille 

nämä miehet – taistelleet, vangitut ja tuomitut – olivat sankareita, toisille pettureita. 

 

Unohtaa ei sovi myöskään sitä, että pula jatkui sodan aikana ja pitkään sen jälkeenkin. Köyhimmillä ei 

ollut rahaa ostaa välttämättömiä elintarvikkeita edes säädetyillä rajahinnoilla, mustan pörssin 
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hinnoista puhumattakaan. He joutuivat elämään täysin kunnan avustusten ja naapuriavun varassa. 

Ahdingossa olivat esimerkiksi ne perheet, joiden isä virui vankileirillä. 

 

Silti voidaan sanoa, että Kempele selvisi vuosien 1917–1918 tapahtumista verrattain vähällä. Tämä 

johtui ennen muuta paikkakunnan pohjoisesta sijainnista. Oulun naapuruus tosin veti kempeleläiset 

mukaan hyökkäykseen kaupungin venäläistä varuskuntaa vastaan ja taisteluun kaupungin 

herruudesta. Oulun veriseen taisteluun ei kuitenkaan kovin moni kempeleläinen näytä osallistuneen 

ase kädessä. Pian Oulun valtauksen jälkeen sisällissodan taistelut keskittyivät satojen kilometrien 

päähän etelään. 

 

Osaselitystä voidaan hakea myös paikallisista oloista. Kempeleessä asui runsaslukuinen määrä 

tilattomia, maatalous- ja sekatyöväkeä, joiden keskuudessa sosialidemokraateilla oli vankka kannatus. 

Vuoden 1917 kuluessa jännitteet Kempeleen työväen ja maanomistajien välillä voimistuivat mm. 

lakkoilun, elintarvikepulan, työttömyyden ja lehtikirjoittelun vaikutuksesta. Toisaalta pienellä 

paikkakunnalla osapuolia sitoivat toisiinsa sukulaissiteet sekä arjen työ-, maanvuokra-, liike- ja 

tuttavuussuhteet. On huomattavaa, että sekä maatalouslakon yhteydessä että tammi-helmikuun 

vaihteen tapahtumien jälkiselvittelyissä ne, jotka kärjekkäimmin esiintyivät työväkeä tai punaisia 

vastaan, olivat asuneet paikkakunnalla vasta joitakin vuosia.  

 

Sen sijaan työväenyhdistyksen johto koostui paljasjalkaisista kempeleläisistä. Merkitystä oli myös sillä, 

että Kempeleen työväki oli järjestäytynyttä. Varsinkin työväenyhdistyksen esimiehenä toimineen 

talollisen pojan Aappo Saukkosen järkevän maltillisen toiminnan voidaan arvioida vaikuttaneen siihen, 

etteivät kempeleläiset tarttuneet aseisiin toisiaan vastaan – ja myös välttyivät toisen osapuolen 

omavaltaisilta kostotoimenpiteiltä. 
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Kempeleen kunnanarkisto 
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