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Hirvenniemi
Ullamaija Kivikuru

Erimielisyydet kuuluvat va-
kiintuneeseen asumiseen. 
Vuosisatoja on  Aitoniemessä 
ja Hirvenniemessä riidelty ra-
joista, teistä ja talonpaikoista, 
mutta vain pari kertaa on 
syntynyt varsinaisia rintamia. 

Vuosi 1918. Tampereen 
taistelut heijastuivat tietysti 
Niihamanselän pohjoisran-
nalle. Asukkaat ottivat kan-
taa pitkälti yhteiskunnalli-
sen asemansa perusteella. 
Talolliset tukivat valkoisia ja 
osallistuivat suojeluskunnan 
toimintaan, joku kiihkeästi, 
useimmat maltillisemmin. 
Pieneläjät tukivat punaisia, 
joku osallistui punakaartin-
kin toimintaan; kaksi työ-
väenyhdistyksen aktivistia 
ammuttiin metsään. Tällä-
kin puolella oli kiihkoilijoita, 
mutta tuntuvasti enemmän 
seurailijoita. Vuoden 1918 
tapahtumista kerrottaessa 
seurailijoiden näkökulmat 
ovat tahtoneet jäädä vähiin. 

Aitolahden työväenyhdis-
tys perustettiin vuonna 1908. 
Jäsenmäärä nousi nopeasti  
200:een pitäjässä, jossa oli 
asukkaita alle 800. Mutta kun 
yhdistys perustettiin uudel-
leen sisällissodan jälkeen, 
jäseniä kirjattiin enää 38. Ke-
sällä 1917 perustettiin ”maa-

taloustuottajien järjestö”, 
jonka tarkoitus oli kuitenkin 
sama kuin suojeluskunnilla, 
ja lokakuussa nimi muutet-
tiinkin suojeluskunnaksi. Jä-
seniä oli 15. 

Hirvenniemen ja Aitonie-
men kannalta rajuin tapah-
tuma oli Suinulan verilöyly 
tammikuussa 1918. Tampere 
oli punaisten hallinnassa. 
Satapäinen suojeluskunnan 

Sodat jakoivat ja yhdistivät kansaa

Hirvenniemen suojeluskuntamiehiä univormuissaan.

”Kun pohjana oli  
ehdonalainen  

asekätkennästä, olisi 
voinut tulla  
ehdotonta.

”

Syntyjään aitolahtelainen majuri Eino Kivelä tuomittiin 
asekätkentäjutussa. Hänestä tuli myös kansanedustaja.

Jatkosodan jälkeen Suomessa pelättiin Neu-
vostoliiton miehitystä. Tästä syystä eri puo-
lille maata varastoitiin aseita mahdollista 
sissisotaa varten. Operaation virallisena ni-
menä oli hajavarastointi, mutta asekätkentä 
vakiintui mediassa ja arkikeskusteluissa. 

Jatkosodan loppuvaiheessa käynnistynyt 
operaatio oli mittava ja salainen. Se to-
teutettiin suojeluskuntapiireittäin. Mukana 
oli tuhansia luotettuja miehiä eri puolella 
Suomea. Alun perin tarkoitus oli varastoida 
aseita 8 000 miehen tarpeisiin, mutta ope-
raatio paisui. Lopulta suojeluskuntapiireissä 
oli koossa aseita ja tarvikkeita 35 000 miestä 
varten. 

Operaatio toteutettiin päämajan komen-
nossa, mutta sen yhteensopivuus Moskovan 
välirauhasopimuksen kanssa on kyseen-

alaistettu. Operaatio sai oikeistolaisen ja 
selvästi kommunismin vastaisen sävyn. 

Valtaosa asekätköistä paljastettiin vuo-
sina 1945-48. Kun kommunistinen sisä-
ministeri Yrjö Leino ja valtiollinen poliisi 
eli Valpo saivat asiasta vihiä, kätkennästä 
nousi valtava kohu. Tutkintaa hidasti jutun 
laajuuden lisäksi se, ettei ollut lakia, jonka 
nojalla olisi voitu nostaa syytteitä. Lopulta 
asekätkijöistä laadittiin taannehtiva laki 
samaan tapaan kuin sotasyyllisistäkin. 

Pohjoismaiden suurimmassa oikeuden-
käynnissä tuomittiin kaikkiaan 1488 ihmistä. 
Nuorin tuomituista oli toiminnan alkaessa 
16-vuotias, vanhin 78-vuotias; tuomion sai 
yhdeksän naista.  Sörnäisten vankilassa istui 
hetken aikaa upseereita niin paljon, että 
vankilaa kutsuttiin ”Sörnäisten esikunnaksi”. 

Pirkka-Hämeestä oli syytettynä 108 miestä, 
joista 48 vapautettiin ja 54 sai ehdollisen 
tuomion.

Syntyjään aitolahtelainen majuri Eero 
Kivelä sai 14 kuukauden tuomion. Kivelä 
istui tuomiotaan, kun kokoomuksen kan-
sanedustaja K.T. Jutila nimitettiin Suomen 
lähettilääksi Washingtoniin. Kivelä olisi 
noussut varamiehen paikalta eduskuntaan, 
mutta hän istui vankilassa ilman valta-
kirjaa! Tampereen oikeuspormestari antoi 
vastoin valtuuksiaan edustajavaltakirjan 
Kivelän vaimolle. Maija Kivelä kuljetti sen 
rintaliiveissään vankilatapaamiseen. Kun 
Kivelä sai valtakirjan, häntä ei enää voitu 
pitää vangittuna ilman eduskunnan suostu-
musta. Kesällä 1947 Valpo vangitsi Kivelän 
uudelleen, mutta syksyllä eduskunta äänesti 

hänet vapaaksi, vaikka kansanedustaja U. 
Kekkonen piti vastustuspuheenvuoron. Ki-
velä sai jatkaa vaalikauden loppuun, koska 
presidentti Paasikivi armahti hänet.

Osa aseista jäi vuosikymmeniksi pimen-
toon, kun operaatioon osallistuneet eivät ha-
lunneet niistä puhua. Operaatiolla oli vahva 
sisäpoliittinen merkityksensä sodanjälkei-
sen ajan kireissä tunnelmissa, ja sitä myös 
hyödynnettiin poliittisessa keskustelussa. 
Painetta lisäsi se, että samaan aikaan maas-
sa käytiin sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä. 
Valtaosa asekätkentään osallistuneista piti 
asekätkentää isänmaallisena velvollisuu-
tenaan. He eivät pahoitelleet, että muutoin 
nuhteettomaan elämäntaipaleeseen kuului 
vankeustuomio asekätkennästä.

Aseita pahan päivän varalle

osasto kokoontui yöllä Kiikki-
selle ja aikoi Kangasalan kaut-
ta Pohjanmaalle valkoisten 
päävoimien luo. Tarkoitus oli 
takavarikoida matkan varrella 
punaisten aseita. Niitä ei Nur-
min työväentalosta löytynyt, 
mutta löytyi punaisten otta-
mia vankeja, jotka vapautet-
tiin. Vastapuolelle kiisi tieto 
asiasta, ja Tampereen puna-
kaartin osasto lähti takaa-
ajoon. Suinulan Markkulaan 
lepäämään pysähtyneet val-
koiset jäivät punaisten saar-
tamiksi. Tulitaistelun päät-
teeksi suojeluskuntalaiset 
antautuivat punaisille, jotka 
saivat vahvistusta venäläi-
sestä osastosta. Venäläiset 
alkoivat tulittaa vankirivissä 
seisseitä suojeluskuntalaisia. 
Markkulan pihassa kuoli 14 
ja haavoittui 28 suojeluskun-
talaista. Aloittivatko  tulituk-
sen todella venäläiset, sitä on 
mahdoton todistaa – mutta 
tuntui luontevalta syyttää ul-
kopuolisia. 

Verilöylyn jälkipuinti jat-
kui pitkään. Valkoiset katsoi-
vat, että rauhallisesti rinta-
malinjan läpi pyrkineitä suo-
jeluskuntalaisia teloitettiin. 
Punaiset näkivät valkoisten 
toimet sabotaasina ja uhkana 
punaisen Tampereen hallin-

nolle. Hirvenniemen ja Aito-
niemen asukkaita oli mukana 
molemmilla puolilla. 

Helmikuussa valkoiset 
hyökkäsivät Hirvenniemestä 
kohti Tamperetta ja  uudel-
leen maaliskuun 23. päivänä, 
jolloin punaisten huoltoyhte-
ydet katkesivat. Huhtikuun 1. 
päivänä valta vaihtui Tampe-
reella. Seuraavina kuukausina 
nälkä ja taudit kylvivät kuole-
maa Tampereen vankileiril-
lä. Messukylän alueelta kuoli 
taisteluissa ja vankileireillä 
punaisia 124, valkoisia kolme.

Punaiset ja valkoiset koh-
tasivat toisensa myös arjessa. 
Kirjattuja muistelmia on ker-
tynyt lähinnä valkoisten puo-
lelta. Punaiset eivät oikein 
kynämiehiä ja  -naisia olleet. 

Kustaa Ruokonen kertoo 
päiväkirjassaan, että puna-
kaarti kävi ”kotitarkastusta 
pitämässä” ja penkoi kaiken. 
”Isältä meni sukkia ja rahaa 
kolmekymmentä markkaa, 
äidiltä kalossit, Hannalta suk-
kia, Haapalalta 200 markkaa, 
talosta lihaa ja leivät ja mi-
nun vaatteitani, kahdet paraat 
housut y.m.” Päiväkirjasta löy-
tyvät tarkat merkinnät pakko-
otetuista viljoista ja maidosta, 
joista kuitenkin saatiin yleen-
sä maksu. Ruokosen isännän 

tarkoituksena oli ilmoittautua 
taistelujoukkoihinkin, mut-
ta kun hän meni esikunnan 
kortteeriin, jääkärit olivat niin 
humalassa, ettei ilmoittautu-
misesta tullut mitään. Mies jäi 
kotikonnuille.

Sotavuodet. Talvisodan puh-
jetessa vuoden 1918 kahtia-
jako oli jo lientynyt. Puolus-
tushenki oli yhteinen. Sodan 
karuin saldo on luettavissa 
sankarihaudalta. Aitolahte-
laisia kaatuneita oli  21, val-
taosa parikymppisiä nuoria 
miehiä. 

Sotien aikaan seurakun-
tapappien osaksi tuli käydä 
kertomassa kodeille suru-
sanoma. Runollisen ja varau-
tuneen Mauri Hiidenheimon-
kin raskaana tehtävänä oli 
käydä kodeissa kertomassa, 
että perheen isä tai poika oli 

kaatunut sodassa. Kyläläiset 
seurasivat silmä tarkkana,  
minne papin pukuun arkena 
sonnustautunut kirkkoherra 
suuntasi kulkunsa. Sanoja 
ei tarvittu, kun hän pysähtyi 
kohteensa ovelle. Talonväki 
tiesi jo sanoman sisällön.

Heti talvisodan sytyttyä 
Hirvenniemen ja Aitoniemen 
väkiluku moninkertaistui. 
Kaupunkilaiset tulivat pom-
mituksia pakoon – elämää 
oli niin kesäasunnoissa kuin 
vakituisten asukkaiden luo-
na. Majoituttiin yksi perhe 
huonetta kohden, parhaassa 
tapauksessa enemmänkin. 
Aitoniemen kesäasukkaat Ky-
rölät tulivat talvisotaa pakoon 
huvilalleen, mutta ensin piti 
majoittua Aitoniemen Routa-
maalle siksi aikaa, kun huvi-
laa lämmitettiin. Routamaan 
pirtissä oli vedetty naruja 
seinästä seinään ja ripustet-
tu lakanoita eri perheiden 
looseiksi. Yksityisyys oli sana, 
jota ei tuolloin tunnettu. 

Lähes jokainen sotaa 
paossa oleva perhe hankki 
kotieläimiä, etupäässä sikoja 
ja kanoja. Ruoka oli tiukal-
la. Kaupunkilaiset joutuivat 
elähdyttämään taitojaan 
eläinten pidossa.

Miehet olivat rintamalla, 

samoin iso osa hevosista. 
Miten kylvää ja kyntää, kun 
resurssit olivat minimissä? 
Naisten vahvuus oli koetuk-
sella. Noina aikoina vakiintui 
koulujen ”perunaloma” syk-
syllä, ja heinänteon aikaan 
lapsetkin pantiin tietysti aher-
tamaan. 

Lisätyövoimaa saatiin in-
keriläisistä, joita tuli maa-
han heti sotatoimien alettua. 
Suomalaiset tunsivat myötä-
tuntoa heimoveljiään koh-
taan. Eri puolille Hämettä 
sijoitettiin yli 2 000 inkeriläis-
tä, etupäässä maaseudulle, 
koska tulijat olivat tottuneet 
maataloustöihin. 

Asekätkentä. Sota loppui, 
ja hiljaiset miehet palasivat. 
Pelko tulevasta synnytti ase-
kätkentähankkeen. Hirven-
niemessä ja Aitoniemessä oli 
aseita jopa koululla ja kirkon 
vintillä.  Kyläläisten tulkinnan 
mukaan paikallisia oli toki 
mukana, mutta osa aseista 
tuli kaupungista. Tampere-
laisten mielestä oli parempi 
viedä aseet vähän syrjem-
mälle. Niitä tuotiin autokuor-
mittain Aitolahdelle. Valtaosa 
piilotettiin saunojen vinteille 
ja puimalatoihin. Muutama 
isäntä otti nipun aseita sän-
kynsä alle. 

Tamperelaiset pääsivät 
pälkähästä, kun tilinteon 
aika koitti. Aitolahtelaisille 
tuli tuomioita, etupäässä eh-
dollisia ja kohtalaisen lyhyi-
tä. Parille miehelle oli jäädä 
Musta Pekka käteen, kun he 
joutuivat vähän myöhemmin 
tilille luvattomasta hirven-
kaadosta. Kun pohjana oli 
ehdonalainen asekätkennäs-
tä, olisi voinut tulla ehdoton-
ta. Kangasalla oli kuitenkin 
samanhenkinen nimismies, 
joka rykäisi ja pani paperit 
pöytälaatikkoon.

Asekätkennän kajo ulottui 
1970-luvulle saakka. Tuolloin 
Aitoniemessä paloi huvila. 
Naapurit kauhistelivat jatku-
vaa paukahtelua. Pitempään 
tienoolla asuneet naureskeli-
vat, että siellä jysähtelivät ta-
lon entisen haltijan asekätköt!

Tämä on kahdeksas osa Aito-
niemen ja Hirviniemen histo-
riaa käsittelevästä sarjasta.

Punaiset ja valkoiset 
kohtasivat toisensa 

myös arjessa. 


