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Aluksi 
 

Sammatin Suojeluskunnan vaiheita ja sen merkitystä Sammatin kehitykseen ei aikaisemmin ole 
kootusti julkaistu. Suojeluskunta on ollut osana sammattilaista historiakirjoitusta ja erityisesti 
vuoden 1918 tapahtumat on valaistu monelta eri suunnalta.  

Sammatin punaisten kohtaloita ovat erityisesti tutkineet karjalohjalainen eläkkeellä oleva lehtori 
Tauno Tukkinen ja dosentti Anne Heimo, joka tutkimuksissaan käsittelee mm. sammattilaisten 
muistitietoja tuon ajan tapahtumista. Uutta aineistoa näistä tapahtumista ei minulla ole ollut 
käytettävissä, joten tästä syystä olen jättänyt sisällissodan tapahtumat vähemmälle huomiolle. 

Sammatin Suojeluskunnan oma arkisto pöytäkirjoineen on pitkään ollut teillä tietymättömillä, mutta 
on nyttemmin löytynyt Karjalohjan Mustlahden Uudenmiehen talon arkistoista ja sieltä luovutettu 
edelleen sota-arkistoon, joten ne nyt ovat tutkijoiden ulottuvilla. 

Sammatin arkiston kulkeutuminen Karjalohjalle ei sinänsä ole yllättävää, sillä Sammatin ja 
Karjalohjan Suojeluskunnilla oli sekä osittain yhteisen historiansa että johtohenkilöidensä läheisten 
ystävyyssuhteiden johdosta varsin läheiset välit. 

Omalta osaltani pyrin valottamaan suojeluskunnan roolia pienen kunnan keskeisenä kehittämisen 
moottorina Suomen itsenäisyyden alkutaipaleella.  

Lähteenäni olen käyttänyt pääosin suojeluskunnan pöytäkirjoja, ellei erikseen ole muuta mainittu. 

Loppuun olen lisännyt sammattilaisten Paavo ja Hanni Lietzénin muistiinpanoja suojeluskunnasta 
ja Lotta Svärd-järjestön Sammatin paikallisosaston vaiheista. Olen pyrkinyt kirjoittamaan heidän 
tekstinsä siinä muodossa kun se on muistiinpanoissa esitetty. Joltain osin en tekstistä ole saanut 
täydellistä selvyyttä ja osa teksteistä on jäljennetty muistiinpanoihin jäljelle jääneistä konsepteista, 
joten lopulliset versiot saattavat poiketa tässä esitetyista. 

Sammatin Suojeluskunta oli yhdessä Lotta Svärd-järjestön Sammatin paikallisosaston kanssa koko 
historiansa aikana merkittävä paikallinen vaikuttaja. Paavo Lietzén toteaa omissa muistelmissaan: 
”Vähän oli sitä pienempiä, mutta huonompia paljon”. 

 

 

Sammatin Leikkilässä, 

4.6.2018 

Toivo Haatio  
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Sammatti 1900-luvun alussa 
 

Sammatissa seurattiin yhteiskunnallista kehitystä tiiviisti hieman syrjäisestä sijainnista huolimatta. 
Valistuneet isännät olivat hyvin perillä uusimmista virtauksista niin ammatillisesti kuin 
poliittisestikin. Nuoret ylioppilaat toivat sammattilaisten tietoisuuteen uusimmat tuulet 
pääkaupungin sivistyneistön piiristä. Sammattilaiset osallistuivat aktiivisesti mm. Suuren Adressin 
nimien keräämiseen sortovuosien aikana. Elias Lönnrotin perustama Emäntäkoulu jakoi sivistystä 
nuorille naisille ja kansakoulu oli ollut toiminnassa jo useiden vuosikymmenten ajan. 

Vuoden 1899 alussa perustettiin Sammattiin Nuorisoseura, joka toimi aktiivisesti nuorison 
sivistystason kohottamiseksi niin henkisellä kun ruumiillisellakin tasolla. Iltamat ja näytelmät olivat 
suosittua huvia ja urheilua harrastettiin niin hiihtäen kuin mäkeä hypäten. 

Poliittinen tietoisuus heräsi erityisesti vuoden 1905 suurlakon aikaan ja jo ennen suurlakkoa olivat 
sammattilaisia käyneet valistamassa useat työväenliikkeen huippumiehet. Sammatin 
Työväenyhdistys perustettiin 18. marraskuuta 1906. [1]  

Aatteeltaan porvarillisena pidetty nuorisoseura ja työväenyhdistys hankkivat varoja toimintansa 
tukemiseen samankaltaisin toimin. Iltamat, arpajaiset ja urheiluharrastus olivat molemmilla 
keskeisiä toimintamuotoja.  

Urheilutoiminta jatkui kahden erillisen seuran puitteissa ja vuonna 1913 nuorisoseuran 
urheiluosasto eriytettiin omaksi yhdistyksekseen ja perustettiin urheiluseura Sammatin Sampo. 
Kahden itsenäisen urheiluseuran toiminta loi paikkakunnan nuorison keskuuteen keskinäistä 
kilpailua ja säännöt olivat selvät, kun kilpailtiin urheilun jalojen periaatteiden mukaan. [2] 

Nuorison kokoontumispaikat, nuorisoseuratalo ja työväentalo, sijaitsevat suhteellisen lähellä 
toisiaan Niemenkylässä eikä kokonaan vältetty yhteenotoista nuorisojoukkojen välillä. Usein 
yhteenotoissa oli mukana vaikuttimena myös runsas alkoholinkäyttö. Työmies-lehti kertoo vuoden 
1913 lopun ja 1914 alun numeroissaan tapahtumasta, jossa ’suomettarelaiseen puolueeseen’ 
kuuluva poika kurittaa kettingillä työväentalon nuorisoa. Tapaus johti käräjille ja ’se kuuluisaksi 
itsensä tehnyt suomettarelainen tappelusankari’ tuomittiin teostaan sakkoihin. 

Vuoden 1915 aikana heräsi kuitenkin ajatus voimien yhdistämisestä urheilun saralla ja heti vuoden 
1916 alussa perustettiin uusi urheiluseura, joka saa nimekseen Sammatin Wisa ja seuran 
johtokuntaan pyrittiin valitsemaan tasapuolisesti kummankin leirin edustajia. [2] 

Yhteinen taival käynnistyi toiveikkaasta ja kilpailuja järjestettiin runsaasti sekä talvi- että 
kesälajeissa. Yleinen poliittinen tilanne kuitenkin kärjistyi ja seuran toiminta päättyi toimittuaan 
hieman yli vuoden ajan. [2] 

Maailmansodan jälkimainingeissa Suomessa oli elintarvikepula. Tunnelmat kiristyvät kauttaaltaan, 
kun elintarvikkeita joudutaan säännöstelemään ja karjaa otettiin teurastettavaksi. Huhtikuussa 
1917 kuntakokouksen perustama elintarvikelautakunta saatiin vielä kokoon poliittisesti suhteellisen 
tasapuolisessa kokoonpanossa, mutta kesän aikana tapahtumat vyöryvät jo kohti keskinäisiä 
ristiriitoja. [1]  

Maatyöläisten lakko alkoi Sammatissa kesäkuun 27. päivänä. Vaatimuksista keskeisimpänä oli 8-
tuntinen työpäivä. Kevään aikana oli lakkouhkaa pyritty jo sovittelemaan ja isännät olivat esittäneet 
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oman versionsa työehtosopimukseksi. Sitä ei kuitenkaan hyväksytty vaan vastauksena oli 8-
tuntisen työajan lisäksi useita muita vaatimuksia, kuten mm. [3] 

• että työnantaja maksaa lakkoajalta täyden palkan. 
• että torppareilta ym. jääneet vero ym. päivät, jotka lakkoaikana jäävät tekemättä 

tunnustetaan tehdyiksi. 
• että lakkoaikana työskennelleet rikkurit ja petturit ovat heti lakon päätyttyä töiden alkaessa 

poistettava. 

Laajempi luettelo vaatimuksista on esitetty liitteessä II Paavo Lietzénin muistelmien yhteydessä. 

Lakkoon yhtyivät myös Niemen Sahan työntekijät. [4] Rafael Ruokonen oli myös liittynyt Sammatin 
työväenyhdistykseen ja oli töissä Niemen Sahalla. Hän kertoo, että hänet oli hänen tietämättään 
määrätty lakon johtajaksi, missä virassa hän olikin jonkin aikaa. Lakkojohtajaa vaihdettiin aina 
viikon välein ja Ruokosen lisäksi lakon johtajina toimivat ainakin Jalmari Soini ja Karl Sylvander. [3] 

Lakkolaisten ja isäntien välit kiristyivät entisestään eikä pieniltä yhteenotoiltakaan vältytty. Myös 
isäntien puolella alkoi muodostua ydinjoukko, joka kokoontui keskustelemaan aika ajoin tilanteen 
niin vaatiessa. [1] 

Isännät seurasivat tilannetta myös maanlaajuisesti ja osallistuivat mm. Lahdessa maatyönantajain 
kokouksiin saaden näin ajantasaisen kuvan koko maan tilanteesta. Kesän kääntyessä 
loppupuolelle ja korjuuajan lähestyessä alkoi myös sovintoon pyrkiminen saada enemmän 
kannatusta. Isäntien rivit eivät myöskään olleet säilyneet täysin ehjinä, sillä Paikkarin isäntä oli 
solminut lakkolaisten kanssa erillissopimuksen. Myös lakkolaisten puolella oli paljon rikkureita ja 
lakossa olivat pääasiassa torpparit ja sahan työläiset. Lakko päättyi heinäkuun 31. päivänä 
kestettyään hieman yli kuukauden.  

Lakkoaktiivisuus oli kuitenkin rikkureista huolimatta korkea. Sammatissa lakkoili 400 maatyöläistä, 
mikä oli varsin huomattava määrä silloisessa 1100 asukkaan kunnassa. [4] 
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Valkokaartin perustaminen ja syksy 1917 
 

Lakko ja sen mahdollinen toistuminen huolestuttivat isäntiä. Syyskuun 5. päivänä 1917 isännät 
kokoontuivat Mallaan talossa ja perustivat Sammatin kunnan Maataloustuottajain 
Paikallisyhdistyksen Toimikunnan. [1] Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Löfkullan isäntä Juho 
Wannas. Kokouksessa olivat paikalla myös Mallaan Kaarlo Malmgren ja Arvelan Adolf Wiima. 

Isännät jatkoivat kokoontumista laajemmalla joukolla seuraavana päivänä Oinoon talossa ja tämän 
päivän, 6. syyskuuta 1917, voidaan katsoa olevan Sammatin Valkokaartin perustamispäivä. 
Järjestyskaartin sääntöjä laatimaan ryhtyi kolmimiehinen ryhmä, johon kuuluivat Wannas, Wiima ja 
Kaarlo Alho Kulkilta. Tämän kolmikon voidaan katsoa muodostaneen valkokaartin esikunnan. 
Samalla päätettiin myös julkistaa lakkolaisten nimet ja vaatia heitä rangaistavaksi seuraavilla 
käräjillä. 

Syksy oli rauhaton. Syyskuussa rikkurina ollutta Kaarlo Hellgreniä puukotettiin kaulaan. Hän selvisi 
tapahtumasta, mutta myöhemmin Eino Tuominen ampui Emil Pihlin epäselvissä olosuhteissa. 
Tuominen ei saanut teostaan rangaistusta, koska se katsottiin tehdyn itsepuolustukseksi, mitä 
kaikki osapuolet eivät pitäneet oikeana. [1]  

Tapauksesta huolestuneena kuntakokous päätti perustaa Sammattiin kylien rauhan turvaamiseen 
12 miehisen järjestysmiesjoukon. Miehet nimettiin kullekin kylälle erikseen. 

Helsinkiläiset agitaattorit jatkoivat toimintaansa Sammatissa myös syksyllä ja lakkoilun lisäksi yksi 
heidän sanomistaan oli järjestyskaartin perustaminen. Työväentalolla pidettiin syksyn aikana 
salaisia harjoituksia Kaarlo Sylvanderin johdolla ja marras-joulukuun vaihteessa perustettiin 
salaisesti Sammatin Punakaarti. [3] [5] 

Myös kunnan järjestyskaartilaisten piirissä suunniteltiin varautumista tulevaisuuteen. Jaakko 
Liukkonen, teosofi Pekka Ervastin kasvattipoika, Ervasti sekä Sammatin kylän järjestysmies Arvo 
Vihermaa suunnittelivat rähähdysaineiden ja aseiden kuljettamista Sammattiin. [1] 
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Punakaarti ottaa vallan Sammatissa 
 

Tammikuun lopulla 1918 alkanut Helsingin valloitus aloitti punakaartin valloitustoimet myös 
Sammatissa. Sammatin punakaarti järjestäytyi sunnuntaina 27. tammikuuta työväentalolla ja 
helmikuun 4. päivänä alkoi Sammatin valtaaminen puhelinkeskuksen miehittämisellä.  

Punakaarti asetti kyliin omat vartiomiehensä ja suoritti aseiden takavarikointia. Puomivartio oli 
työväentalon kohdalla ja Punaisella tolpalla (Niemenkylästä Karjalohjalle johtavan tien varrella 
Kaukolan risteyksen kohdalla) paloi ’ikuinen nuotio’. Punakaartin Sammatin komppanian vahvuus 
oli päällystöineen 110 miestä ja suurimmillaan noin 150 miestä ja 10 naista.[1] 

Liikkuminen Sammatin alueella vaikeutui monin tavoin vartioista johtuen, mutta pääosin taloissa 
voitiin elää normaalia elämää. 
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Sammatin takaisinvaltaus 
 

Saksalaisten maihinnousu Hangossa ja eteneminen Karjaalta kohti Karjalohjaa ja Sammattia sai 
myös liikettä sammattilaisten isäntien keskuudessa. Samalla saatiin tieto, että Sammatin 
punakaarti valmistautui lähtemään Nummelle saksalaisten tieltä. Tällöin huhtikuun 9. päivänä 
Löfkullan emäntä Hulda Vannas alkoi koota suojeluskuntalaisia Löfkullaan järjestäytymään ja 
valmistautumaan ottamaan valta Sammatissa takaisin pois punakaartilta. [3] 

Oinoolta lähti yli Kirmusjärven jään yli seitsenmiehinen retkikunta Löfkullaan. Ryhmään kuuluivat 
Fredrik Litzén, Jaakko Liukkonen, Kaarlo Alho, Juho Laaksonen, Karl Lietzén, ”Krassa” Edvard 
Sylvander, Kustaa Ylitalo. Matkalla he kohtasivat jäällä punakaartilaisen räätäli Koivun, mutta 
yhteenotolta vältyttiin. [3] 

Löfkullaan oli jo kokoontunut mm. Leikkilän, Luskalan ja Niemenkylän isäntiä ja kaikkiaan koolla oli 
n. 30 henkilöä. Miehet alkoivat nyt vuorostaan kiertää työväentalolta koteihinsa lähteneiden 
punakaartilaisten asuntoja ja hakivat heiltä aseita, jotka myös sovinnolla luovutettiin. 
Puhelinkeskus ’vallattiin’ myös takaisin ja vaikutti siltä, että Sammattiin oli jälleen saatu rauha. [3] 

Punakaarti kuitenkin huomasi, että päätös vetäytymisestä Nummelle oli tehty hätiköidysti ilman, 
että heitä oli ajettu takaa.  He palasivat Tavolasta takaisin Myllykylään asettuen asemiin Myllyjoen 
taakse Myllymäelle. Pousun taloon laitettiin asemaan konekivääri ja puhelinkeskus vallattiin 
yllätysrynnäköllä. Valtaus oli kuitenkin suunnittelematon ja punaiset pakenivat keskuksesta 
luultuaan valkoisten apujoukkojen olevan tulossa. Tilanne rauhoittui hetkeksi ja rintama vakiintui. 
Osa valkoisista kuitenkin lähti tässä vaiheessa Karjalohjalle, jossa valkoisilla oli jo vahva yliote. [3] 

Punaisten rintama liikkui aina Punaisen tolpan – Niemenkylän tasalle, mutta varsinaisia taisteluja ei 
rintamalinjalla käyty. Huhtikuun 11. päivänä tapahtui myös tuomari Nevalaisen vangitseminen ja 
kuljettaminen punaisten toimesta Nummelle. Kun Nummi myöhemmin 27. huhtikuuta vallattiin, 
löytyi myös Nevalaisen ruumis Siitoonmäeltä. [3] 

Ensimmäiset saksalaiset joukot tulivat Sammattiin 11. huhtikuuta ja kohtasivat Punaisella tolpalla 
olleet punaiset. Tällöin syntyi joukkojen välillä tulitaistelu, jossa ei kuitenkaan uhreja tullut. Pian 
tämän jälkeen punakaarti siirtyi kuitenkin asemiin taaemmaksi Myllykylän linjalle.  

Huhtikuun aikana osa isännistä piilotteli eri paikoissa ja joitakin valkokaartilaisia oli muissa 
pitäjissä, mm. Karjalohjan 9. huhtikuuta 1918 järjestäytyneen Suojeluskunnan mukana. 
Sammatista Kulkin isäntä, Kaarlo Alho, kuului myös Karjalohjan Suojeluskunnan ensimmäiseen 
esikuntaan. [6] 

Valkoisten jo vallattua pääosan Sammattia huhtikuun 25. päivänä käytiin Koivikon koulun lähellä 
Nummelta tulleiden punaisten ja Koivikon koululle majoittuneen valkoisten osaston välillä 
tulitaistelu, jossa sai surmansa Kustaa Kallio. Haavoittunut August Nymanin kohtaloksi tuli 
saksalaisten suorittama teloitus, kun hänet myöhemmin seuraavana päivänä vangittiin. 

Sammatin valtaamisen jälkeen alkoivat myös vangittujen punakaartilaisten teloitukset. 
Kenttäoikeus, johon kuuluivat valkokaartin esikunta sekä edustajat Sammatin valtaukseen 
osallistuneista saksalaisista sotilaista ja ruotsinkielisistä pitäjistä tulleista valtaajista, jakoi 
kuolemantuomioita ripeään tahtiin.  
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Sekä Sammatin valkokaartin että suojeluskunnan ensimmäisen esikunnan kokoonpano ei 
säilyneistä suojeluskunnan pöytäkirjoista selviä. Esikuntien ’paikallispäällikkönä’ oli ollut Juho 
Vannas. Uudenmaan pohjoisen suojeluskuntapiirin lehdessä (Sarkatakki, 1.11.1926) on lyhyt 
historiikki, jonka on allekirjoittanut ’Paikallispäällikkö’ (tuolloin Arvo Mattila) ja sen mukaan 
esikunnassa olisivat olleet Vannaksen lisäksi Adolf Viima ja Rafael Ruokonen. Lehden mukaan 
’suojeluskunnan johto oli aluksi saksalaisten ja muualta tulleiden valkoisten käsissä’. Rainer 
Sarakivi[7] muisteli myös, että valtaa pääosin pitivät jonkin aikaa paikkakunnalla olleet saksalaiset 
ja Mustiolta tulleet ruotsinkieliset suojeluskuntalaiset. Sarakivi mainitsi mm., että kun 
paikkakuntalaiset halusivat asioiden tutkimista ennen tuomiota, sanoi joku ruotsiksi, että tutkikaa 
sitten jälkeenpäin. 

Paavo Lietzén [3] mainitsee muistelmissaan, että huhti- ja toukokuun vaihteessa 
valkokaartin/suojeluskunnan ja myös kenttäoikeuden päällikkönä oli luutnantti Ståhle. Ivar Ståhle 
oli pahamaineisen Länsi Uudenmaan pataljoonan komppanianpäällikkö. Pataljoona suoritti 
läntisellä Uudellamaalla lukuisia teloituksia mm. Nummella ja Vihdissä. Paavo Lietzénin mukaan 
Ivar Ståhle oli Sammatissa vielä toukokuun puolivälissä. 

Edellä mainitun Sarkatakki-lehden artikkelin mukaan valkokaartin merkitys jäi varsin pieneksi: 
’Aseiden puute oli kumminkin esteenä julkiselle toiminnalle marraskuun lakon ja punakapinan 
alkamisen aikoina.’ Myös myöhemmissä kirjoituksissa (Länsi-Uusimaa 3.5.1938) valkokaartin 
merkitystä vähätellään ja todetaan mm. että ’aseiden puute kumminkin esti julkisen toiminnan 
marraskuun lakon ja punakapinan alkamisen aikoina.’ 
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Suojeluskunta perustetaan 
 

Sammatin Suojeluskunnan perustava kokous [8] pidettiin Myllykylän Ylitalossa 28. huhtikuuta 1918. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Kulkin isäntä Kaarlo Alho ja pöytäkirjaa piti opettaja J. E. 
Miettinen. Kokouksessa oli läsnä kaikkiaan noin 25 kuntalaista. 

Kokouksen ensimmäiseksi päätökseksi tuli Sammatin väliaikaisen poliisin valinta. Kokous ehdotti 
yksimielisesti poliisiksi Arvo Vihermaata, joka myös suostui tehtävään. Poliisin avuksi päätettiin 
perustaa suojeluskunta, johon päätettiin ottaa toistaiseksi neljä vakinaista miestä, joille päätettiin 
kullekin maksaa palkkaa 300 mk kuukaudessa. Miehet valitsi poliisi. 

Suojeluskunnan reserviksi kaavailtiin Sammatin valkokaartia, joka kuului Karjalohjalle perustettuun 
suojeluskuntaan ja heidän toivottiin nyt liittyvän Sammatin suojeluskuntaan. Mukaan päätettiin 
ottaa 18 vuotta täyttäneet. Toivomuksena esitettiin, että valkokaarti olisi vielä aseissa ainakin 
kuukauden sen jälkeen, kun puhdistustyö olisi tehty. Palkkaa maksettiin 10 mk toimintapäivältä. 
Rahoitusta päätettiin pyytää kuntakokoukselta. Punakaartin Sammatista Nummelle vietyä viljaa 
pyrittiin saamaan takaisin elintarvikepulaa helpottamaan. 

Tiedot suojeluskunnan ensimmäisen esikunnan kokoonpanosta hieman vaihtelevat. Aikaisemmin 
mainitun Sarkatakki-lehden artikkelin lisäksi on suojeluskunnan 20-vuotisartikkelissa (Länsi-
Uusimaa 3.5.1938) mainittu esikuntaan kuuluviksi henkilöiksi Juho Vannas, Adolf Viima, Rafael 
Ruokonen, Kaarlo Alho sekä Fredrik Litzén.  

Kuntalaisten yhteinen kokous pidettiin toukokuun 19. päivänä. Kokous pidettiin Walfrid Wikmanin 
(ilmeisesti Helsingin suojeluskunnasta) puheenjohdolla ja Johannes Lohilampi piti kirjaa. Nyt 
vahvistettiin suojeluskunnan perustaminen siten, että päälliköiden lisäksi suojeluskuntaan kuului 15 
vakinaista jäsentä, joille myös järjestettiin ruokahuolto. Miesten valinta jätettiin ylijohtajaksi valitun 
poliisi Arvo Vihermaan ja toimeenpanevaksi johtajaksi valitun suutari Hannes Virtasen huoleksi. 
Toiminta päätettiin aloittaa 22. toukokuuta. 

Samalla hajotettiin suojeluskunnan ensimmäinen esikunta ja esikuntana toimi päälliköiden lisäksi 
kirjuri- ja rahastonhoitajatehtäviä hoitava ylioppilas Toivo Miettinen, jos hän tehtävään suostuu. 
Suostumuksesta ei kuitenkaan mainintaa löydy tässä eikä myöhemmistäkään pöytäkirjoista, mutta 
Paavo Lietzén mainitsee hänen tätä virkaa hoitaneen. Myöskään päälliköiden nimiä ei pöytäkirja 
mainitse.  

Sammatin Suojeluskunnan ensimmäinen lippu vihittiin vapaudenjuhlassa kesäkuun 16. päivänä. 
Lipun lahjoittajiksi mainittiin eräät Sammatin naiset, jotka olivat lipun valmistaneet. Lippuun oli 
valkoiselle pohjalle kirjailtu suurin kirjaimin SSK. 
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Kuva: Sammatin Suojeluskunnan lipun vihkiminen. Turkka Lakkasuon arkisto 

Loppukevät ja alkukesä kuluivat metsäkaartilaisia etsiessä, mutta kenttäoikeus ei enää ollut 
toiminnassa, vaan vangitut punakaartilaiset lähetettiin kuulusteluiden jälkeen yleensä 
Tammisaaren vankileirille. [3] 

Kenttäoikeuden pikapäätösten johdosta Sammatin punakaartilaisten kohtalo oli kuitenkin varsin 
murheellinen. Sammatin hautausmaan 1918 muistomerkkiin on kirjattu 24 punakaartilaisen nimet.  

Sammatin punakaartin päällikkö August Selin vangittiin juhannuksen jälkeen Salossa ja hänet 
passitettiin Tammisaaren vankileirille, josta hän kuitenkin pian pakeni. [3] 

Elokuun 27. päivänä tehtiin Löfkullaan pommiattentaatti, jossa emäntä Hulda Vannas sai 
surmansa. Tekijöitä ei saatu kiinni, mutta yleisesti arveltiin tekijöiksi Seliniä ja Juho Wallinia, jonka 
tiedettiin liikkuvan Selinin kanssa. [3] Heidän osuudesta attentaattiin julkaistiin kirjoituksia useissa 
valtakunnallisissa lehdissä. 

Metsäkaartilaisia etsittiin ja löydettiin vielä loppukesästä ja alkusyksystä, mutta muuten Sammatti 
alkoi rauhoittua. 

Suojeluskunnan seuraava kokous pidettiin vasta joulukuun 20. päivänä. Puhetta johti 
jääkäriluutnantti Ruda ja pöytäkirjaa piti poliisi Arvo Vihermaa. 

Kokous valitsi Sammatin suojeluskunnalle esikunnan, jonka kokoonpanoksi muodostui: 

1) aluepäällikkö jääkärikersantti Lauri Eklund 
2) kansliapäällikkö opettaja J. E. Miettinen 
3) talousvastaava poliisi Arvo Wihermaa 
4) kasvatusvastaava talollinen Kaarlo Alho 
5) varajäseneksi talollinen Adolf Wiima 

Edellä mainittu esikunnan kokoonpano on ensimmäisen kerran suojeluskunnan pöytäkirjoissa 
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mainittu kokoonpano. 

Kurinpitolautakunnan jäseneksi valittiin seuraavat henkilöt: 

a. Kauppias J. E. Joenpelto 
b. Palstatilallinen Juho Rautelin 
c. Entisen tilallisen poika Vilho Litzén 
d. Varajäseneksi kauppias J. W. Hartzell ja leipuri K. L. Lindbom. 

Suojeluskunnassa oli vuoden lopussa 37 aktiivista jäsentä ja 8 passiivista. Valan tässä vuoden 
viimeisessä kokouksessa vannoi kaikkiaan 24 suojeluskuntalaista. 

Vuoden 1919 alussa maaliskuussa vaihtuu aluepäällikkö. Uudeksi aluepäälliköksi valitaan 
12. maaliskuuta Arvo Vihermaa ja jälleen kesäkuussa, kun paikallispäälliköksi (kuten esikunnan 
päällikköä alettiin kutsua) 23. kesäkuuta valitaan vänrikki Fritz Lundgrén Karstulta. 
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Toiminta vakiintuu 
 

Suojeluskunnan esikunta teki 28. syyskuuta 1919 kokouksessaan ehdotuksen Lotta Svärd-
yhdistyksen perustamiseksi. Pöytäkirjaan merkittiin: ’Päätettiin kääntyä paikkakunnan naisten 
puoleen, että he perustaisivat n.s. Lotta Svärdin seuran, joka ryhtyisi toimimaan suojeluskunnan 
hyväksi. Homman alkuunpanijoiksi pyydetään opettajattaret Ilmi Sippola ja Anna Jedonen.’ Hanni 
Litzénin muistiinpanojen mukaan yhdistyksen perustava kokous pidettiin lokakuun 29. päivä 1919 
(ks. liite).  

Alusta asti oli tavoitteena saada kaikki suojeluskuntalaiset osallistumaan toimintaan ja kaikenlaisiin 
harjoituksiin. Harjoituksia järjestettiin sekä varsinaisille suojeluskuntalaisille että ikämiehille. 
Ikämiehet kokoontuivat harjoituksiin joka toinen lauantai ja harjoituksista poissaolo ilman pätevää 
syytä tiesi 10 markan sakkoa. 

Taloutta hoidettiin järjestämällä iltamia ja arpajaisia. Ruumiillista kuntoa ylläpidettiin urheilu- ja 
voimisteluharjoituksin. Omia jäseniä koulutettiin aktiivisesti urheiluharjoitusten vetäjiksi ja 
johtamiskoulutuksesta huolehdittiin mm. lähettämällä alikersantti Viljo Nyman (myöh. Kirma) 16. 
helmikuuta 1920 Hämeenlinnan Päällystökoulun toiselle kurssille. Hänestä tuli myös 
suojeluskunnan seuraava paikallispäällikkö samana vuonna syyskuun 15. päivänä. 

 

Kuva; Sammatin Suojeluskunnan harjoitukset keväällä 1920. Turkka Lakkasuon arkisto. 

Urheilun osalta lajeina olivat yleisurheilu, hiihto ja tietenkin ammunta eri muodoissaan. Karjalohjan 
ja Karstun suojeluskuntien kanssa järjestettiin yhteisiä kilpailuja, joissa kilpailtavana oli 
kiertopalkintoja. 

Yhteistyö suojeluskuntapiiriesikunnan kanssa oli luonnollisesti tiivistä, mutta aina ei kaikki sujunut 
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kuitenkaan suunnitelmien mukaan. Arpajaisiin heinäkuun 8. päivänä 1923 oli piiri luvannut toimittaa 
elävän kuvan koneen ja tämän oli tietysti tarkoitus olla pääohjelmanumerona. Koneen piti saapua 
Skurun asemalle ja koneenkäyttäjä oli tarkoitus hakea Lohjan asemalta. Molempiin paikkoihin 
laitettiin mies hevosen kanssa vastaan, mutta elävän kuvan konetta ei Skurun asemalta löytynyt. 
Kun asiaa tiedusteltiin Helsingistä, selvisi, että lähetys oli lähtenyt myöhässä. Nyt konetta lähdettiin 
hakemaan autolla, mutta juhliin se ei enää ehtinyt. 

Elokuvakoneen käyttö oli edellyttänyt puolen kilometrin päästä vedettävän kuparisähköjohdon ja 
transformaattorin asentamista. Myös juhlapuhujan saapuminen oli estynyt. Suojeluskunta vaatikin 
nyt piiriesikunnan korvaamaan Sammatin Suojeluskunnalle tulleet kulut. Tiedossa ei ole asian 
lopullinen ratkeaminen. 

Viljo Nyman toimi Sammatin sekä myös Karjalohjan Suojeluskunnan paikallispäällikkönä aina 
vuoden 1925 huhtikuun 3. päivään asti. Hän muutti tällöin Sammatista Orimattilaan ja toimi siellä 
aluepäällikkönä. Toukokuun 15. päivänä paikallispäälliköksi nimetään Arvo Mattila. Väliajan vs. 
päällikkönä toimi Kaarlo Alho. 

Viljo Nyman oli ennen eroaan pyrkinyt aluepäällikön tehtävään, mutta valituksi tuli Aaro Saario 
Nummelta. Sammatti ja Karjalohja olivat voimakkaasti ajaneet tehtävään Viljo Nymania perustellen 
mm. Sammatin keskeisellä asemalla Uudenmaan Pohjoisen Suojeluskuntapiirin X alueella. 
Sammatti ja Karjalohja oli juuri siirretty kyseiseen alueeseen. 

Sammatin Suojeluskunta oli tyytymätön Aaro Saarion toimintaan ja kiista kärjistyi vuoden 1927 
syksyllä, jolloin Sammatti vaati Aaro Saarion eroa perustellen vaatimustaan mm. sillä, ettei 
aluepäällikkö ole järjestänyt riittävästi koulutusta. Sammatti ei mm. voinut lähettää vuoden 1927 
piirin ampumamestaruuskilpailuihin joukkuetta harjoitusten puutteen vuoksi. Tammikuussa 1928 
uudeksi aluepäälliköksi valittiin luutnantti Josef Durchman. 
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Kuva: Sammatin lotat v. 1928 Nuorisoseuratalon rappusilla. Paavo Lietzénin arkisto.  
1. Kaarina Wessman  2. Hanni Hartzell 3. Hilma Maaniemi 4. Elvi Rautelin 5. Liisi Alho 6. Elli 
Johansson 7. Maiju Lydman 8. Taimi Mattila 9. Jenny Heinänen 10. Lempi Nyman 11. Mimmi 
Rautelin 12. Ida Alho 13. Siiri Aurila 14. Aili Mattila 15. Anni Lindgrén 16. Sanni Kaisla 17. Alli 
Aaltonen 18. Anni Aaltonen 19. Hilkka Nyman 20. Lempi Eriksson 21. Hanni Lietzén 22. Linda 
Lietzén (tunnistus Paavo Lietzén) 

Vuoden 1929 lokakuun 13. päivän esikunnan kokouksessa Arvo Mattila pyysi eroa 
paikallispäällikön toimesta ja hänen tilalleen nimetään hänen veljensä Artturi Mattila, joka oli jo 
kesällä toiminut väliaikaisena päällikkönä Arvo Mattilan ollessa reservin harjoituksissa. 
Vakinaiseksi paikallispäälliköksi Artturi Mattila nimetään esikunnan kokouksessa 19. marraskuuta. 

Artturi Mattilan kausi paikallispäällikkönä jää vain vajaa vuoden mittaiseksi, sillä jo elokuun 21. 
päivän kokouksessa 1930 hän pyysi eroa ja väliaikaiseksi päälliköksi nimettiin syyskuun alusta 
alkaen Rainer Sarakivi. 

Sarakivi pyysi kuitenkin eroa jo seuraavassa kuussa maanviljelyskouluun menon vuoksi ja 
paikallispäälliköksi nimitettiin leipuri Uuno A. Lindbom 8. lokakuuta 1930 alkaen seuraavan vuoden 
syyskuun 15. päivään asti, jolloin Rainer Sarakivi palasi paikallispäälliköksi. 

Suojeluskunnan kurinpitolautakunnan ei tarvinnut usein kokoontua. Vakavin tapaus lienee ollut 
sk.sotamies Arvo Mäkikosken riehuminen juovuspäissään 10.10.1932. Mäkikoski oli 10. lokakuuta 
vastaisena yönä humalapäissään ampunut hallussaan olleella sotilaskiväärillä Rauhaniemen talon 
seiniin kaiken kaikkiaan toistakymmentä laukausta. Välikohtauksessa ei kukaan vahingoittunut, 
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mutta rangaistukseksi kurinpitolautakunta päätti erottaa Mäkikosken yhden vuoden ajaksi. 

Suojeluskunta oli tarkka omien oikeuksiensa kunnioittamisen suhteen. Asiaa kuvaa hyvin tapaus, 
joka sattui lokakuun 8. päivänä 1933, kun poliisiviranomainen oli ottanut suojeluskuntakorpraali 
Kaarlo Alholta tämän pistoolin pois, vaikka hänellä oli siihen suojeluskunnan lupa. Suojeluskunnan 
esikunta piti ylimääräisen kokouksen saman kuun 14. päivänä ja paikalle oli kutsuttu myös 
aluepäällikkö V. Neitiniemi. Kokouksen ainoana asiana oli tämä välikohtaus poliisin kanssa. 
Pöytäkirjaan kirjattiin asia seuraavasti: 

”Kun Karjaan Nimismies t.k.8.p:nä yleisellä tiellä otti sk.korp. K. Alholta pistoolin pois, eikä 
luovuttanut asetta takaisin vaikka täkäläisen suojeluskunnan antama kantolupa hänelle senjälkeen 
esitettiin, väittäen, ettei suojeluskunnan antama kantolupa ole kelvollinen. 

Ylläolevan laatuinen poliisiviranomaisten menettely saattaa koko suojeluskuntajärjestön yleisön 
silmissä varsin epäedulliseen valoon ja yksityiset suojeluskuntalaiset huonompaan ja 
epävarmempaan asemaan kuin moni valtiollisesti epäluotettava henkilö, joka on onnistunut 
hankkimaan nimismiehen antaman kantoluvan; tällaisen asiantilan johdosta lausuu esikunta jyrkän 
paheksumisensa ja toivoo sen pikaista korjaamista. 

Esikunnan jäsen F. Lietzén valittiin henkilökohtaisesti saattamaan edellä mainittu asia 
piiriesikunnan tietoon.” 

Asian lopullinen ratkeaminen ei suojeluskunnan pöytäkirjoista selviä. Suojeluskuntalaisilla oli 
kuitenkin tuohon aikaan suojeluskunnan jakamat aseet hallussaan ja niistä pidettiin varsin 
yksityiskohtaista kirjanpitoa ja niiden kuntoa valvottiin tarkasti harjoitusten yhteydessä.  

Rainer Sarakivi pyysi eroa paikallispäällikön tehtävästä paikkakunnalta muuton takia ja 15. 
tammikuuta 1936 paikallispäälliköksi nimetään Väinö Alho. 

Vuosi 1938 oli merkkivuosi suojeluskunnan historiassa. Suojeluskunnan perustamisesta oli kulunut 
20 vuotta ja tätä päätettiin juhlia hieman näyttävämmin. Esikunta aloitti juhlavalmistelut hyvissä 
ajoin ja paikalliselle Lotta Svärd yhdistykselle esitettiin pyyntö hankkia suojeluskunnalle uusi lippu.  

Lippuasia oli kaivertanut suojeluskunnan mielissä ilmeisesti jo pitkään, sillä jo vuonna 1926 kirjoitti 
pakinoitsija Jukka Sarkatakki-lehdessä Sammatista artikkelissaan: ”Sammatin kappeli on kautta 
maan ja maailman tunnettu. Se onkin viehättävä paikka ja merkitsee poikamiehille samaa kuin 
Kerava tyttölapsille. Sammatissa on Emäntäkoulu kuten täällä Keravan puolessa Päällystökoulu, 
joissa molemmissa kurssilaiset vaihtuvat useasti vuodessa, niin että surevia leskiä ei löydy 
Sammatissa paremmin kuin Keravallakaan. Tässä samalla antaisimme asianomaisille Sammatissa 
hienon huomautuksen – sk:ta on vielä ilman lippua.” Suojeluskunnan vanha lippu SSK-teksteineen 
ei siis ollut saanut varauksetonta suosiota. 

Uuden lipun hankkiminen oli siis ollut jo aikaisemminkin esillä ja Oinoon emäntä oli luvannut jo 
lippuun tarvittavat rahat. Asia kuitenkin kantautui suojeluskuntien päällikön kenraali Lauri 
Malmbergin tietoon ja hän pyysi asiassa aikalisää, koska hänellä oli ollut jo jonkin aikaa aikomus 
lahjoittaa Sammatin suojeluskunnalle uusi lippu. Malmberg ei myöskään ollut tyytyväinen tuolloin 
ehdotettuun versioon. [3] 
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Kuva: Ehdotus lipuksi 

Juhlat pidettiin 25. päivä huhtikuuta isänmaallisen juhlamielen vallitessa, kuten paikallislehti Länsi-
Uusimaa kuvaili tunnelmaa. Kello 12 kokoontuivat suojeluskunta ja lotat kunnantalolle, jossa 
aluepäällikkö Neitiniemi ilmoitti joukot piiripäällikkö Kuistiolle, joka toi suojeluskunnalle kenraali 
Malmbergin tervehdyksen ja ilmoitti, että kenraalin suojeluskunnalle lahjoittama lippu valmistuu 
toukokuun 15. päivään mennessä. Vihkimistilaisuus voitaisiin siis pitää 16.5. Isänmaalle kohotettiin 
kolminkertainen eläköön-huuto. Soittokunnan tahdittamana marssittiin kirkkoon, jossa saarnasi 
pastori Lannetta ja oopperalaulaja Greta von Haartman lauloi. Uuden lipun vihkiminen kuitenkin 
viivästyi seuraavan vuoden kevääseen. 

Lipun naulaustilaisuus pidettiin kunnantalolla toukokuun 16. päivä 1939 tasan vuosi alkuperäisestä 
suunnitelmasta poiketen. Lipun vihki kirkossa kenttäpappi Olavi Lähteenmäki. Lipun kantajana 
toimi korpraali Hannes Virtanen, lippu-upseereina luutnantit Eino Poutiainen ja Väinö Alho. 
Suojeluskunta ja Lotta Svärd-osasto olivat täysilukuisina paikalla, kokoontuen kirkonmenojen 
jälkeen kansakoulun pihalle, josta sitten marssittiin kunnantalolle. Kenraali Malmberg otti 
ohimarssin vastaan ja Nummen ja Karjalohjan ’messinginpurijat’ päästivät säveleitä ilmaan. (Paavo 
Lietzén) [3] 
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Kuva: Lotat valmistautuvat ohimarssiin (Reino Rannikon arkisto) 

Paavo Lietzén kuvaa päiväkirjoissaan 16. päivän tilaisuutta varsin yksityiskohtaisesti seuraavasti: 

Tiistai 16- p:vä. Kaunis ilma. Klo 9 kokoontui suojeluskunta (34 miestä) kunnantalolle 
lipunvihkiäisparaatiin. Klo 10 tuli kenraali Malmberg seurueineen (siihen kuuluivat armeijan 
ylilääkäri Väinö Lindén, maisteri Reino Silvanto, toimittajat Yrjö Ylänne ja Väinö Nuorteva eli Uuden 
Suomen ”Olli”). Kenraali tervehti suojeluskuntaa ja kysyi joka miehen kotikylän. Suojeluskunta vei 
kiväärinsä kansakoululle ja esikunta jäi lipunnaulaukseen kunnantalolle, jonka salissa sitä 
naulattiin. Ensimmäisen naulan löi lottien päällikkö ja toisen sihteeri. Sitten löi suojeluskunnan 
esikunta, kenraalin seurue, lotat ja suojeluskuntalaiset sen kun kerkesivät. Viimeisen naulan löi 
kenraali itse. Lippu on silkkiä jaettuna kahteen keltaiseen ja kahteen valkoiseen neliöön, keskellä 
musta seppele. Varsi on katkaistava. Kun vein sen Virtasen Hanneksen ja Juslaan Martin kanssa 
sakastiin, täytyi meidän korjata jalaksen helmoja, kun ne olivat irtaantuneet. Lipunnaulauksen 
jälkeen joi kenraali pankkihuoneessa kahvit ja klo 12 mentiin kirkkoon. Jumalanpalvelus ja 
vihkimismenot olivat hyvin lyhyset, sillä kenraalilla oli kiire. Klo 16 hänen piti olla jo Helsingissä. 
Ensin veisattiin ”Isänmaan virsi”. Hannes toi lipun sakastista alttarin vasemmalle puolelle. 
Kenttäpappi Olavi Lähteenmäki piti puheen ja vihki lipun luovuttaen sen sitten kenraalille. 
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Kuva: Lipun vihkiminen kirkossa (Reino Rannikon arkisto) 

Kenraali puhui lyhyesti ja luovutti lipun paikallispäällikölle, joka myös kiitti lyhyesti. Lipun otti sitten 
lipunkantaja Hannes Virtanen ja lippu-upseereina olivat luutnantit Alho ja Poutiainen. Kun ”Jumala 
ompi linnamme” oli veisattu, piti aluepäällikkö Neitiniemi vielä kiitospuheen kenraalille. Sitten 
lähdettiin lippu etunenässä kansakoululle, otettiin kiväärit ja asetuttiin ohimarssijärjestykseen: 
komp. pääll. luutn. Neitiniemi lippuvartioineen, minä olin joukk. joht. ja Juslaan Martti varajohtaja, 
ryhmänjohtajina olivat kersantit Marjamaa, Peranto, Rinne ja Sarakivi. Alueen soittokunta soitteli 
lepyisesti etunokassa ja ohimarssi sujui mukavasti. Kunnantalolla juotiin kahvit ja kenraali meni 
Vanhalaan päivällisille. 

Uuden Suomen Olli kuvasi lippua pakinassaan seuraavasti: ”Lipussa ovat edustettuina 
Uudenmaan vanhojen, kunniakkaitten sotalippujen värit, valkoinen, keltainen ja musta. Se 
muistuttaa aikamme nuorille sarkatakkisille maanpuolustajille menneitten polvien uljaista 
perinteistä.” [1] 
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Kuva: Ohimarssi aluepäällikkö Neitiniemen johdolla sekä kenraali Malmberg vastaanottamassa 
marssia (Reino Rannikon arkisto) 

Vuosi 1939 oli suojeluskuntatalon suunnittelun ja rakentamisen aikaa.  

Suojeluskunnalla oli myös oma poikaosasto, jonka päällikkönä rauhanaikana toimi alik. Martti 
Haatio aina elokuulle 1940 asti, jolloin päälliköksi tuli Vilho Haatio. Vilho Haation jouduttua 
tammikuussa 1943 rintamalle tehtävän otti vastaan Vilho Murto. Poikaosaston mainitaan erityisesti 
hyppyrimäen ahkerana käyttäjänä.  

Lokakuussa 1939 Väinö Alhon lähdettyä ylimääräisiin kertausharjoituksiin hänen tilalleen 
paikallispäälliköksi nimettiin Martti Maaniemi. Talvisodan aikana suojeluskunta laittoi kuntoon 
Pekkarinmäen tornin ja avusti puolustusvoimien hankinnoissa. 

Martti Maaniemi erosi paikallispäällikön tehtävästä 16. toukokuuta 1940 ja hänen tilalleen nimettiin 
Esko Leijola. Hän toimi paikallispäällikkönä aina 11. maaliskuuta 1942 esikunnan kokoukseen asti, 
jolloin hän joutui rintamapalvelukseen. Sodan aikaiseksi paikallispäälliköksi nimettiin nyt alikersantti 
Arvo Alitalo. Hänelle valittiin vuoden 1943 helmikuun 18. päivän kokouksessa varapäälliköksi 
veteraani, korpraali Fredrik Litzén. 

Vuoden 1944 alkupuolella vt. päällikkönä on toiminut myös Reino Rinne. Tämä ilmenee 3. elokuuta 
1944 pidetyn esikunnan kokouksen pöytäkirjasta Reino Rinteen kieltäydyttyä jatkamasta 
päällikkönä suojeluskunta jätti toimen täyttämisen Salon Suojeluskuntapiirin tehtäväksi, koska 
esikunnalla ei ollut sopivaa miestä paikkakunnalta ehdottaa. 

Paikallispäällikköpula ratkaistiin kuitenkin jo 17. elokuuta pidetyssä kokouksessa, kun 
paikallispäälliköksi nimettiin Fredrik Litzén 
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Kuva: Suojeluskunnan esikunta vuonna 1944. Edessä vasemmalta Väinö Koskela, Fredrik Litzén, 
Juho Mikkola. Takana vasemmalta Arvo Alitalo, Paavo Lietzén. 

Sammatin Suojeluskunnan viimeisessä kokouksessa, joka on päivätty marraskuun 5 päivälle 1944, 
päätettiin lahjoittaa Suojeluskunta- ja Lottatalo Sampaala Sammatin Maamiesseuralle. 
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Urheilukenttä suojeluskunnan ensimmäinen suurhanke 
 

Ruumiillisen kulttuurin vaaliminen oli suojeluskuntajärjestön keskeinen tehtävä ja näin oli myös 
Sammatissa. Kunnollisten suorituspaikkojen puute varsinkin kesäisin vaivasi. Ongelma oli yhteinen 
uudelleen toimintansa aloittaneen urheiluseura Sammatin Sammon kanssa ja urheilukenttää 
ryhdyttiin suunnittelemaan vuoden 1922 alussa suojeluskunnan osalta kolmikolla Väinö Alho, 
Rafael Ruokonen ja V. Salonen. 

Talkoiden edistymisestä tiedotettiin paikallisissa lehdissä (Länsi-Uusimaa 7.6.1922). Raivaustyö 
edistyi hitaasti, mutta kesäkuussa oli jo edetty sen verran, että 400 m rata oli siinä kunnossa, että 
harjoituksia voitiin jo aloittaa. ”Ikäwä kyllä, eiwät Sammatin nuoret läheskään kaikki ymmärrä antaa 
arwoa tälle asialle, päättäen siitä, että he niin wälinpitämättömästi suhtautuvat noihin 
raiwaustalkoihin. Tulewaisuus wasta kylläkin näyttää mitä hyötyä paikkakunnalle tuosta kentästä 
on, mutta tietäkäämme, että se työ, mitä nyt tuolla kentällä teemme, ei ole turhaa waan että 
jälkipolwet tulewat kiitollisuudella muistelemaan niitä, jotka nyt waiwojaan säästämättä toimiwat 
kisakenttämme kuntoon saamiseksi. Kauniit kiitokset ”Lotta” tyttärillemme niistä wirwokkeista, joita 
työstä palatessamme olemme saaneet nauttia.” Näin kirjoitti Länsi-Uusimaa töiden edistymisestä. 

Varoja kentän rakentamiseen keräsivät sekä Nuorisoseura että Suojeluskunta. Laajempaa 
yhteisymmärrystä kentän rakentamiseen ja talkootyöhön ei valitettavasti saatu. Työväen 
urheiluseura ei talkootöihin osallistunut. 

Urheilukentällä ensimmäiset kilpailut pidettiin sunnuntaina 3.9.1922. Kilpailuja mainostettiin koko 
Länsi-Uudenmaan huomattavimmiksi urheilujuhliksi. Kaikkia kutsutaan kilpailuja katsomaan 
’Junnin korvesta’ saakka, jossa sata vuotta sitten karhut löivät painia. Ja illalla pidettiin tietenkin 
iltamat nuorisoseurantalolla. Urheilukentän kunto ei vielä tässä vaiheessa ollut parhaimmillaan. Se 
oli pehmeä ja ’wasta kannot oli ehditty kiskoa pois’. 
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Suojeluskunnan urheilutoiminta 
 

Urheilutoiminnan tärkeys korostui suojeluskunnassa erityisesti 20-luvun jälkipuoliskolla. 
Urheilumenestystä saavutettiin aivan valtakunnallista huippua myöten erityisesti Artturi Mattilan 
menestyksen siivittämänä. Suojeluskunnan voimakkaalla panoksella oli kuitenkin varjopuolensa 
urheiluseurojen aktiviteetteihin. Rafael Ruokosen pohti pakinassaan syitä (Länsi-Uusimaa 
19.2.1926) Sammatin urheiluseurojen tilaan. Ruokosen mukaan syynä oli urheiluseuran toiminnan 
lamaantuminen, joten uusia hiihtäjiä ei enää kasvatettu aikaisemman mallin mukaisesti. Käsitys, 
ettei urheiluseuraa enää tarvita, suojeluskunnan hoitaessa urheilun, oli hänen mukaansa täysin 
väärä.  

Ruokonen, joka oli aktiivinen sekä urheiluseura Sammossa että suojeluskunnassa, arvosteli myös 
Työväenyhdistyksen toimintaa ja vaati sitä edes kerran vuodessa järjestämään hiihtokilpailut. 
Ruokosen kirjoitus johti ärhäkkääseenkin sanaharkkaan lehden palstoilla, mutta ratkaisua ei 
ongelmille saatu.  Urheilun aktiivinen harrastaminen edellytti joidenkin henkilöiden osalta liittymistä 
suojeluskuntaan, jotta harrastusmahdollisuudet voitiin turvata. Sammon toiminta elpyi vasta 1930-
luvun alussa. 

Sammatin suojeluskuntaurheilun kirkkain tähti oli Artturi Mattila, joka saavutti mm. 1927 
suojeluskuntamestaruuden viisiottelussa ja piirinmestaruuden v. 1930.  

Urheilun merkitystä nuorison terveyteen ei voi vähätellä. Suojeluskunnat ja urheiluseurat olivat 
omalta osaltaan pitäneen huolta asekuntoisten miesten fyysisestä kunnosta. Tämä noteerattiin 
myös armeijan taholta. Länsi-Uusimaa otsikoi 6.10.1939 ’Sammatissa sotilaspiirin tervein nuoriso’. 
Otsikko perustui vuonna 1919 syntyneiden kutsuntojen terveystarkastuksiin. Sammatti oli ainoa 
sotilaspiirin paikkakunta, jossa kaikki kutsuntaikäiset hyväksyttiin. Vastaava tilasto Sammatin 
osalta oli edelliseltä vuodelta. Yleinen hylkäysprosentti vaihteli 10 ja 20 välillä. 

Sammatin Suojeluskunnan joukkueet saavuttivat useita piirinmestaruuksia 1930-luvun alussa 
hiihdon, ampumahiihdon, maastojuoksun ja uinnin prosenttikilpailuissa. 

Suojeluskuntien välisissä kilpailuissa palkinto oli usein kiertopalkinto, josta kamppailtiin usean 
vuoden ajan. Luettelo voitetuista kiertopalkinnoista on esitetty Paavo Lietzénin kirjoittamissa tämän 
kirjan liitteenä olevissa muistelmissa.[3] Ensimmäinen Sammatin suojeluskunnan voittama 
kiertopalkinto oli %-ammunnan n.s. Mannerheimin pokaalikilpailuissa voitettu X-alueen 
suojeluskuntien välinen. Palkinto, joka ratkesi vuonna 1923 Sammatin suojeluskunnalle.  

Sammatin ja Karjalohjan suojeluskuntien välillä kilpailtiin useissa lajeissa ja vielä voidaan mainita 
Karstun ja Sammatin suojeluskuntien välinen ampumakiertopalkinto, taiteilija Adolf Lietsalon v. 
1922 maalaama taulu, joka voitettiin omaksi v. 1924. Taulu on esillä entisessä suojeluskunta- ja 
lottatalossa Sampaalassa. 
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Kuva: Adolf Lietzénin (myöh. Lietsalo) vuonna 1922 maalaama palkintotaulu 
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Ampumarata 
 

Suojeluskunnan ampumaradan rakentamisesta ja sen paikasta keskusteltiin ensimmäisen kerran 
huhtikuun 15. päivänä 1924. Asia jäi hautumaan seuraaviin kokouksiin, mutta näyttää vaipuneen 
unohduksiin, koska esikunnan kokousten pöytäkirjoista ei enää tältä vuodelta merkintöjä löydy. 

Asia tuli uudelleen vireille toukokuussa 1927. Tällöin paikallispäällikkö Arvo Mattila ja Fredrik Litzén 
saivat tehtäväksi neuvotella ampumaradan paikasta Mallaan tilan alueelta. 

Paavo Lietzén mainitsee, että ampumarata vuokrattiin ja raivattiin Mallaan haasta Uudenniityn 
niskalta. Radalla oli 300 m:n ampumapaikka aivan Nummilan torpan seinän vieressä. [3] 

Syksyllä 1930 ampumaratahanke viriää jälleen ja tarkoituksena oli jo samana syksynä aloittaa 
talkoilla ampumahaudan kaivaminen. Sitä ennen pitäisi kuitenkin saada ampumaradan paikalle 
vuokrasopimus. Ampumaradalle tällöin kaavailtu paikka ei pöytäkirjoista selviä. 

Vuoden 1932 tammikuussa pidetyssä vuosikokouksessa ampumaratahanke edistyy, kun esikunta 
valtuutetaan asiassa etenemään vaikka radalle ei budjetissa ole erikseen varoja osoitettukaan. 
Esikunta päätti maaliskuussa hankkia ampumarataa varten maa-alueen Innolammen tilasta 3000 
markan kauppahinnalla. Ampumahaudan kaivuun talkoot pidettiin jo heinäkuussa ja ampumaradan 
rakennusurakka annettiin elokuun 8. päivän esikunnan kokouksessa Paavo Stenströmille. 

Ampumarata ja näyttöhauta tarkastettiin ja hyväksyttiin esikunnan toimesta lokakuun 13. päivänä 
ampumaradalla pidetyn kokouksen yhteydessä. Betoninen näyttöhauta oli rakennettu viidelle 
tauluparille. 

Valmistumisensa jälkeen ampumarataa paranneltiin useilla talkoilla ja vuoden 1934 kesällä 
ampumaradan yhteyteen rakennettiin vielä sotilasottelurata. 
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Hyppyrimäkeä rakentamaan 
 

Hyppyrimäen rakentaminen oli suojeluskunnassa ensimmäisen kerran esillä lokakuun 3. päivänä 
1933 pidetyssä esikunnan kokouksessa, kun aluepäällikkö Väinö Neitiniemen esityksestä 
keskusteltiin ’apurahojen hakemisesta valtiolta hiihtomäkeä varten, mutta päätti esikunta olla 
toistaiseksi k.o. valtionapua hakematta syystä, ettei ole vielä löydetty sopivaa paikkaa hiihtomäkeä 
varten.’ 

Avustusta päätettiin uudelleen hakea piiriltä marraskuussa 1936. Suunnitelma oli saada mäen 
runko vielä samana vuonna puoliväliin valmiiksi. Piirustukset oli laatinut aluepäällikkö Väinö 
Neitiniemi. Hyppyrimäen paikasta päätettiin sopia Mallaan Kaarlo Maaniemen kanssa. 

Toimeen ryhdyttiin pikaisesti, sillä raivaus ja tasoitustöiden talkoot pidettiin jo esikunnan kokousta 
seuraavana päivänä. Rungon samalle vuodelle suunnitellun osuuden lupasi Uuno Uittamo tehdä 
suojeluskunnan aineista 400 mk:lla. Seuraavana syksynä haettiin vielä lisäavustusta tukihirsien ja 
siltalautojen ostoon. 

Heti vuoden 1938 alussa kirjoitti Länsi-Uusimaa: ’Niin se vain on, että Sammatillakin on nyt oma 
hiihtomäkensä! Edistystä se on sekin.’  

Jo edellisenä talvena olivat sammattilaiset voineet harjoitella mäessä, vaikka hyppyjen pituus ei 
vielä ylittänyt paljoa yli kymmentä metriä. Nyt valmiista mäestä voitiin hypätä yli 20 m:n hyppyjä. 
Mäen virallinen avaus suoritettiin Sammatissa pidettyjen IX alueen hiihtomestaruuskilpailujen 
yhteydessä. 

Länsi-Uusimaa kertoi myös kustannuksista: Rakentamiseen saatiin yliesikunnalta 1500 mk ja 
puutavara, jonka arvoksi arvioitiin myös 1500 mk, saatiin sammattilaisilta lahjaksi. Kaiken kaikkiaan 
mäki tuli maksamaan n. 4000 mk. 

Kilpailuja varten valmistauduttiin myös toimitsijakoulutuksella. Urheiluseura Sammon jäsenet, Vilho 
Haatio ja Väinö Alho, saivat joulukuun 1937 alussa hiihtoliiton myöntämät vuoden 1938 voimassa 
olevat mäenlaskun III luokan tuomarikortit.[3] 
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Suojeluskunta- ja lottatalon rakentaminen ja luovutus 
 

Suojeluskunnan toivuttua hyppyrimäen rakentamisesta ja suojeluskunnan 20-vuotisjuhlien 
järjestämisestä oli aika etsiä uusia haasteita. Vuoden 1938 syksyllä esille tuli suojeluskunta- ja 
lottatalon rakentaminen ja siihen tarvittavien varojen kerääminen. 

Arpajaiset olivat yksi tapa pyrkiä saamaan rahoitusta hankkeelle ja suojeluskunta anoi vuoden 
lopulla lupaa valtakunnallisille arpajaisille. Lupaa ei kuitenkaan herunut ja kun myös kunnan taholta 
oli tullut yleisiin raha-anomuksiin kielteistä kantaa ’muutamien porvarillisten jäsenten ollessa poissa 
kokouksesta’, päätettiin uudistaa kunnan anomus ja muistuttaa kirjeellä porvarillisia jäseniä. 

Suojeluskuntatalolle oli päätetty ostaa tontti yhdessä lottien kanssa. Marraskuun 6. päivänä 1938 
allekirjoitettiin kauppakirja, jolla tontti siirtyi Kupilaiselta Sammatin Suojeluskunnalle ja Lotta Svärd-
yhdistykselle. Tontin kauppa hyväksyttiin tammikuussa 1939 vuosikokouksen yhteydessä. 
Kokouksen osanottajajoukko oli varsin arvovaltainen, sillä kokoukseen osallistuivat sekä 
piiripäällikkö A. Kuistio että aluepäällikkö V. Neitiniemi. 

Suojeluskunta oli jo pyytänyt talon piirustuksia rakennusmestari H. Siikaselta, mutta näitä ei 
kuitenkaan vuoden 1939 alussa saatu. Hanke kuitenkin eteni ja talven aikana Fredrik Litzén oli 
ollut Helsingissä katsomassa purettavaksi tarjottua piharakennusta osoitteessa Vuorimiehenkatu 
14 ja rakennusmestari E. B. Koskivirta oli laatinut tästä lausunnon.  

Huhtikuun 11. päivänä esikunta, vahvistettuna rakennusmestari Koskivirralla, tuomari Erkki 
Joenpellolla ja L. A. Perannolla, kävivät taloa katsastamassa ja 17. huhtikuuta tehtiin päätös 
yhdessä lottien kanssa ostaa rakennus 55.000 mk:n hinnalla. Ostoon ja rakentamiseen anottiin 
100 000 mk:n lainaa, jonka takasivat esikunnan jäsenet ja varajäsenet sekä lottien johtokunta. 

Kevät oli nyt kiireistä aikaa. Suojeluskunta valitsi purkutöiden johtajaksi Hannes Virtasen ja 
erityisen rakennustoimikunnan, joka ’huolehtii kaikista rakennustöiden yhteydessä olevista 
asioista’. Toimikuntaan nimettiin F. Litzén, E. B. Koskivirta, Juho Mikkola, Hannes Virtanen, Kaisa 
Alho, Hanni Lietzén ja Sanni Kaisla. Osviittaa suojeluskuntatalon piirustusten tekoon päätettiin 
hakea ekskursioilla muiden suojeluskuntien taloille. 

Vuorimiehenkatu 14 rakennuksesta tuotiin Sammattiin vain pitkät hirret ja kaikki ylimääräinen 
rakennusmateriaali myytiin paikalla. Näin kartutettiin rakennuskassaa. Hirsien ja 
rakennustarvikkeiden vastaanottajaksi sekä alkutöiden johtajaksi nimettiin August Aaltonen. 

Säästöpankki myönsi hankkeelle 100 000 mk:n lainan 4 %:n korolla, mutta uusien laskelmien 
mukaan suojeluskunta ja lotat pyysivät nyt lisää lainaa 50 000 mk, johon aikaisempien takaajien 
lisäksi hankittiin uusia takaajia. Lisälainalle korko oli 5 %. Osa Kupilaiselta ostetusta tontista 
päätettiin myös myydä Säästöpankille. Kauppaa ei kuitenkaan saatu aikaiseksi ennen sodan 
syttymistä ja hanke myöhemmin kariutui. 

Rakennusmestari E. B. Koskivirran rakennuspiirustukset hyväksyttiin toukokuun lopulla. Someron 
Linja Oy vuokrasi tulevasta suojeluskuntatalosta kaksi linja-autopaikkaa jo tässä vaiheessa. 

Talvisota keskeytti suojeluskuntatalon rakennuspuuhat, mutta jo huhtikuussa 1940 oltiin jälleen 
täydessä touhussa. Lisälainaa tarvittiin 100 000 mk ja ylimääräiset rakennustarpeet päätettiin 
myydä huutokaupalla. Poliisikonstaapeli R. Ruokonen sai tehtäväksi hankkia lainhuudatuksen 
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Sampaala nimiseen tilaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Sampaala mainitaan Suojeluskunnan 
pöytäkirjoissa. Paavo Lietzén mainitsee muistelmissaan[3], että nimen olisi keksinyt Reino Silvanto 
jo suojeluskunnan 20-vuotisjuhlien aikaan.  

 

Kuva: Sampaalan rakentajat kuvassa, joka on otettu 27.9.1940: Vasemmalta Hietanen, Aaltonen 
Martti, Paasialho Paavo, Peippo, Aunula Uuno, Leijola Ville, Ripatti, Tranberg Jalmari, Alén Kaarlo 
(mestari), Rannikko Reino, Litzén Fredrik (suojeluskunnan edustaja), Rannikko Unto, Laaksonen 
Viljo ja Reinikka Kalle. (Lohilammen museon arkisto. Kuvan henkilöiden tunnistus: Paavo Lietzén) 

Kesän aikana Sampaalan rakentaminen edistyi. Lisärahoitusta haettiin eri tahoilta ja elokuussa 
järjestettiin hirsieristykseen käytettävien sammalten keräyksen talkoot. Marraskuussa 1940 valittiin 
Sampaalan isännöitsijäksi Reino Rinne ja vihkiäisjuhla pidetään itsenäisyyspäivän juhlien 
yhteydessä.  

Sampaala alkoi nyt toimia Sammatin arpajais- ja iltamatoiminnan keskuksena. Lotta-kahvila 
avattiin ja kunnantoimisto siirtyi Sampaalaan kunnantalon remontin ajaksi.  

Jatkosodan jälkeisessä rauhansopimuksessa Neuvostoliitto vaati suojeluskuntajärjestön 
lakkauttamista vuoden 1944 marraskuun 7. päivään mennessä. Tämän jälkeen oli vielä 
mahdollista tehdä suojeluskuntien omaisuuteen liittyviä toimia. 

Sammatin suojeluskunta kokoontui marraskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1944 
ylimääräiseen kokoukseen, jonka aiheena oli päättää suojeluskunnan omaisuudesta. Kokous 
valtuutti esikunnan myymään tai lahjoittamaan kiinteän ja irtaimen omaisuuden. 

Esikunta kokoontui heti ylimääräisen kokouksen ja jälkeen päätti lahjoittaa Sammatin 
Maamiesseuralle osuutensa Sammatin suojeluskuntatalon kiinteään ja irtaimen omaisuuteen sekä 
kaiken muun omistamansa omaisuuden. Vastaavalla tavalla toimi Lotta Svärd Sammatin 
paikallisosasto. 
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Marraskuun 5. päivänä pidettiin suojeluskunnan esikunnan ja lottien yhteinen kokous, jossa 
sovittiin luovutuskirjan allekirjoittajiksi rouvat Kaisu Alitalo, Esteri Murto sekä herrat Fredrik Litzén 
ja Kaarlo Alho. 

Sammatin Maamiesseura ry maksoi ottamallaan lainalla puolustusministeriölle suojeluskunnan 
saaman valtion rakennusavustuksen. 
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Suojeluskunnan paikallispäälliköt ja esikunnan jäsenet 
 

Alkuaikojen osalta ei tarkoin voida selvittää paikallispäällikön toimessa olon aikoja. 
Kaksikymmenvuotishistoriikissa on kirjoitettu: ’Sammatin suojeluskunnan johto oli ensi aluksi 
saksalaisten ja muualta tulleiden valkoisten hallussa. Heidän mentyään toimi poliisikonstaapeli 
Arvo Vihermaa päällikkönä.’ Vihermaa on ilmeisesti aloittanut päällikkönä 22.5.1918. 

Suojeluskunnalla oli eri tehtäviin nimettynä lautakuntia, kuten kurinpitolautakunta, ampuma- ja 
urheilulautakunta ja poikaosasto. Näiden kokoonpanoja ei tässä eritellä. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty esikunnan jäsenet: 
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Kaarlo A. 
Alho 

vs. 3.4.1925 – 15.5.1925 1918, 1928 
– 34 

  1919 - 
27 

  

Kaarlo K. 
Alho 

 1936 – 39, 
1943 

     

Väinö Alho 15.1.1936 – lokak. 1939 1935      
Arvo Alitalo sodanaikainen pääll. 1944      
Lauri 
Eklund 

Aluepääll. 20.12.1918 – 
12.3.1919 

      

Martti 
Haatio 

      1936 – 
39, 1941 
– 42, 
1944 

Väinö 
Koskela 

 1944     1943 

Esko Leijola 16.5.1940 – 11.3.1942       
Erkki Leijola       1940 – 

41 
K. E. 
Lietzén 

      1923 – 
27 

Paavo 
Lietzén 

 1935 - 44     1928 – 
34 

Uuno 
Lindbom 

8.10.1930 – 15.9.1931       

Fredrik 
Litzén 

sodan aik. varapääll. 
18.2.1943 –  
Pääll. 17.8.1944 – 
5.11.1944 

1918, 1928 
- 44 

1920 - 
27 

    

Fritz 
Lundgrén 

23.6.1919 – 15.9.1920       

 

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla .. 

  



Sammatin Suojeluskunnan neljännesvuosisata                                            Toivo Haatio 
 

42

Taulukko jatkuu.. 
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Kauko 
Maaniemi 

 1940 - 
41 

     

Martti 
Maaniemi 

lokak. 1939 – 16.5.1940      1930 – 
42 

Artturi 
Mattila 

30.10.1929 – 31.8.1930       

Arvo Mattila 15.5.1925 – 30.10.1929       
J. E. 
Miettinen 

 1928 -  
34 

1919   1924 - 
27 

1923 

Toivo 
Miettinen 

 1918      

Juho 
Mikkola 

 1928 - 
44 

 1925 
- 27 

   

Niilo Nyman       1928 - 
29 

Viljo Nyman 15.9.1920 – 3.4.1925       
Reino Rinne  vt. vuoden 1944 alussa      1943 
Rafael 
Ruokonen 

 1918      

Rainer 
Sarakivi 

va. 1.9.1930 – 8.10.1930, 
15.9.1931 – 15.1.1936 

      

K. E. 
Sylvander 

      1921 – 
22 

Lauri Säteri       1935 
Uuno 
Uittamo 

      1940 - 
41 

Juho 
Vannas 

16.6.1918 
asti 

      

Arvo 
Wihermaa 

sk. ylijohtaja 16.6.1918 – 
ilm. vuoden lop. 
va. 12.3.1919 – 23.6.1919 

  1919 
- 24 

   

Adolf Viima  1918    1923 1919 - 
22 

Hannes 
Virtanen 

toimeenpaneva johtaja 
16.6.1918 alkaen – ilm. 
vuoden loppuun 

1940     1924 

Kustaa 
Ylitalo 

      1925 – 
27 
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LIITE I: Hanni Lietzénin muistiinpanoja Sammatin lottien ensimmäisestä 
vuosikymmenestä 
 

LottaSvärd yhdistyksen Sammatin paikallisosaston toimintakertomus 10-vuotiskaudelta 

Sammatin paikallisosaston perustava kokous oli v:nna 1919 lokak. 29 pvä kunnantalolla, jonne oli 
kokoontunut joukko asian harrastajia. Op. Ilmi Sippola toimi puheenjohtajana ja selosti Lotta-
Svärdien toimintaa, sekä ilmoitti suojelusk. taholta tulleen toivomuksia, että Lotta-Svärd-osasto 
paikkakunnalle perustettaisiin, josta oli seurauksena, että osasto perustettiin ja kaikki kokouksen 
osanottajat liittyivät sen jäseneksi. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin neiti Edit Nyman.  

Paikallisosasto päätti kokoontua kaksi kertaa kuussa ompeluiltoihin, joissa talven kuluessa valm. 
selkäreppuja, patruunavöitä, sukkia, kintaita ja alusvaatteita. Ompelutarp. kerättiin ensin, kun ei 
ollut varoja. Iltamia myös pidettiin varojen hankkimiseksi sekä järjestettiin sk.laisille illanviettoja 
vapaine tarjoiluineen. P.o. liittyi seuraavan vuoden lopulla Pohj, Uud. Lotta-Svärdpiiriin ja sai myös 
samaan aikaan ensimmäiset sääntönsä. 

Kyläjaostoihin ei S.p.o. ole voinut pienuutensa tähden jakautua, mutta koko p.o:ssa on jaostojakoa 
ollut olemassa jo ensi v:sta alkaen. Tosin tätä ei aina ole voitu noudattaa, vaan on kaikkien täytynyt 
toimia yhteisesti. 

Lääkintäosasto on lahj. S:tin S.k.lle täydellisen lääkintälaatikon. 

Muonitusosasto on avustanut S.k. aina tarv. kuten harjoituspäiv., hiihtokilp. j.n.e. ja on täältä monta 
kertaa ollut lottia useampiakin mukana muonittamassa piirin manöövereillä. 

Varustusjaosto on lahj. s.k.lle aluslakanoita, tyynyliinoja, selkäreppuja, puseroita, sukkia y.m. 
Näiden arvosta ei ole varmaa tietoa. P.o.lle on jaosto omm. ensimmäiset käsivarsinauhat ja myöh. 
pellavaisen pöytäliinan arvoltaan 200 mk. 

Keräysjaosto on aina saanut olla vilkkaassa toiminnassa. Milloin on kyläkunnittain kerätty 
muonavaroja s.k:n harj.päiv., milloin taas järj. arpajaisia, kesäjuhlia ja iltamia rahavarojen 
kartuttamiseksi. Näiden ravintolaan alkuaikoina keräiltiin, myöhemmin ei ole enää sitä tapaa 
käytetty. 

JouluLottaa on joka jouluksi levitetty samoin kuin Lotta Svärd’iäkin jonkun verran tilataan. 

Iltamia on ollut v. 1920-2, 1921-2, 1922-2, 1924-3, 1925-2, 1926-1, 27-2, 28-2, 29-2, Arp. on ollut 
v. 22 ja 23 sk kanssa yhdessä. Kesäj. 3, vuosij. 4 ja illanviettoja sk:n kanssa useita joka vuosi. 

Voimisteluseura on p.o:ssa toiminut vuosina 21 – 22. Lauluseuraa ei ole koskaan saatu toimeksi. 

Invalidien hyväksi on myyty punaisen ristin merkkiä. 

Ensimmäinen lottapuku, joka oli koko osastolle yhteinen, oli sinivalkoruutuinen pumpulinen, valkein 
napein, kauluksin ja kalvosimin. Käsivarsinauhoja alettiin käyttää niinpian kun niitä 
ompeluseurassa saatiin valmiiksi. Nykyinen lottapuku tuli käytäntöön v. 1922  ja on se nykyään 
yleisesti käytännössä. 

Paikallisosastoon on kuulunut seur. määrät eri vuosina: v. 1920 39 toim. ja 16 kannat.jäs, v. 1921 
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43 toim. ja 23 kann., 1922 43 t. ja 21 k.jäs, 1923 43 t. ja 18 k., 1924 40 t. ja 19 k.jäs., 1925 33 t. ja 
18 k., 1926 30 t. ja 18 k., 1927 33 t. ja 14 k. jäs, 1928 ----- 

Lottalupauksen ovat antaneet kaikki muut lotat paitsi v. 1928 jälkeen liittyneet, joita ei ole kuin 
muutama. Kurssin käyneitä lottia on lääkintäosastossa 2 ja muonitusosastossa 3. 

Paikallisosaston puheenjohtajina ovat tänä 10-vuotiskautena toimineet seuraavat lotat: Neiti Edit 
Nyman p.o:n perustamisesta vuoteen 1922, jolloin tuli puheenjohtajaksi neiti Impi Nyman hoitaen 
virkaa sen vuoden ja taas v. 1923 neiti Edit Nyman vuoteen 1926, jolloin neiti Senja Peltola tuli 
hänen tilalleen. V. 1927 oli rouva Jenny Heinänen puheenj. ja vuosina 28 – 29 neiti Sanni Kaisla. 

Sihteereinä ovat olleet: Ensimmäisenä nti Elsa Heiskanen, mutta jo helmik. 1920 tuli rouva Adele 
Söderberg sihteeriksi toimien vuoteen 1923, jolloin hän sairautensa tähden erosi. 1923 neiti Naimi 
Gustafsson, 1924 nti Maiju Lydman, 1925 ja 26 Meri Estlander; 1927 Aili Mattila ja vuosina 28 - 29 
Hanni Litzén.  

10 vuotta ovat paikallisosastossa toimineet: Maria Ylitalo, Jenny Heinänen, Alina Miettinen, Sanni 
Kaisla, Maiju Lydman, Aili M. ja Liisi Alho. Valokuvia on p.osta v:lta 1922 kaikki toimivat ja kan, jäs, 
v:lta 1927 toimivat ja johtokunta ja ompeluillasta on otettu valokuva v. 1923. 

Lahjoituksina ovat Sammatin lotat saaneet vastaanottaa v. 1924 Rouva Adele Söderbergin 
kuoleman jälkeen koko hänen omaisuutensa arv. n. 5000 Smk sekä v. 1928 hra J.V Vannakselta 5 
kpl Länsi-Suomen Osuuspankin osaketta. 
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LIITE II: Paavo Lietzén: Muistelmia Sammatin maataloustyöväenlakon 
ajoilta v. 1917. Punakaartin aikaisia tapahtumia ja loppuselvittelyjä. 
Sammatin Suojeluskunnan vaiheet v:sta 1917 v:n 1944. 

Muistelmia 
Sammatin maataloustyöväen 

lakon ajoilta v. 1917. 

Punakaartin aikaisia tapahtumia 

ja loppuselvittelyjä. 

Sammatin Suojeluskunnan 

vaiheet v:sta 1917 v:n 1944. 
Kirjoittanut muistiin Paavo Lietzén Sammatista, 
Niemenkylän Oinoolta, sen mukaan mitä on itse 
nähnyt ja muilta kuullut, tai mitä on joistakin 
säilyneistä papereista saanut ongituksi. 27.2.1947. 

Puhtaaksikirjoitus: Toivo Haatio 

Huomautus (th): Kursiivilla olevat tekstit on Paavo 
lisännyt vihkoon myöhäisemmässä vaiheessa. 
Numerot vasemmassa marginaalissa viittaavat 
alkuperäistekstin sivuihin 
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Kesällä v. 1917 (27.6) alkoi Sammatissa suuri maataloustyöväen lakko. Siihen ottivat osaa melkein 
kaikki torpparit ja suuri osa myöskin talojen muusta työväestä. Vaatimuksia (on selostus sivulla 
188) en muista kuin 8 t. työpäivä. Ehkä ei muuta ollutkaan. Meilläkin olivat lakossa torpparit August 
Åhl ja Peltomäen Juho (Aarne) Juntunen. Muonamiehet Kalle From ja Kalle Lindgrén sekä muut 
alustalaiset tekivät töitä koko ajan. Piikoja ja trenkejä ei meillä ole ollut v:n 1911 jälkeen. 

Lakonjohtajat vaihtuivat aina joka viikko. Ensimmäinen sellainen oli Kalle Sylvander, joka asui 
Niemen sahalla. Viimeiset olivat Rafael Ruokonen ja Jalmari Soini. Lakossa olevat torpparit y.m. 
väki olivat aina kanssa työväentalolla ja kulkivat suurina laumoina lakkovahtien ominaisuudessa 
pellolta pellolle hätistelemässä työssä olevia lakonrikkurei. ”Kiikalan Ali-Kottarilla he kantoivat 
renkinä olleen ”Senttä-Kustaan” (Saarinen) pellolta tielle, mutta muuta sellaista tapausta en muista. 
Kustaa oli sanonut ”Alkä ny enää kantako, ku täst alkaa jo kruununsarka”. Mutta sananvoimalla 
ehkä saatiin joitakin pelotelluksi työstä pois. Tämä lakkolaisjoukko muodosti sitte marraskuussa 
perustetun Sammatin Punakaartin kantamiehistön ja sen ensimmäinen päällikkö oli ”Silvanterin 
Kallee”.  

Sammatin talonisännät pitivät lakon aikana useita kokouksia meidän salissa. Tilannetta pohdittiin ja 
muodostettiin jonkinlainen iskujoukko, jonka piti estää lakkolaisten omavaltaisuuksia. Tähän 
kantajoukkoon kuuluivat kaikki talojen isännät, paitsi Kaukolan Lassi, Haariaan isännistä kävi vain 
Paikkari kokouksissa. Tämä joukko kokoontui meille melkein joka viikko, eikä se minun tietääkseni 
muualla kokouksia pitänytkään. (Ainakin Myllykylän Ylitalossa 11.7.) Joskus se täytyi hälyttää 
kokoon kovistamaan lakkolaisia pois työväen kimpusta. Tämä isäntäjoukko muodosti taas 
kantaporukan Sammatin Suojeluskunnalle, jonka perustava kokous pidettiin 6.9.17 meidän salissa. 

Meillä kävi lakkolaisjoukko 3 kertaa, ollen aikeissa kanniskella miehiä pellolta pois ja hellittämään 
hevosia irti, mutta ei sentään tullut koskaan toimeen tarttuneeksi kun vakavasti kiellettiin. Mutta 
pientä suukopua siinä sitten aina oli. Lakkovahdit kävivät kyttäilemässä kylien nurkissa ja kieltelivät 
työn haluisia. Ja ilmoitus tehtiin työväentalolla olevalle iskujoukolle, jos työn orjia näkyi pelloilla. 
Karjanhoitajilla oli kyllä lupa ruokkia ja lypsää lehmät, mutta ei puuttua mihinkään muuhun, Esim. 
Pulkan piiat lypsivät lehmät, mutta eivät nostaneet maito-astioita mihinkään jähtymään. 

Ensimmäisen kerran lakkolaiset tulivat meille Vanhaan Kylänpeltoon, jossa oli sonnanhajotus siinä 
vaiheilla keskellä peltoa, jossa on pikkusarkojen poikkiojat, 6 – 7 sarkaa riihestä Kulkille päin. 
Heidän tuloaan ei huomattu ennen kun olivat jo paikalla, ja äiti lähti tuvasta sinne hätään myös. 
Lakkolaiset uhkasivat taluttaa väen pellolta pois, mutta pantiin haiseva vastalause. Siihen Varoon 
Eino (oli kai lakonjohtajana silloin) kiisti vaan: ”Kyl mei vähä matka ain kannetaa”. Mutta äiti rupesi 
lakkolaisia kovistamaan sanoen, että kun väki on itse mennyt pellolle, niin pääsee se sieltä 
kantamatta poiskin, kun ehto tulee. Ja luulevatko he olevansa yksin maailmassa, ettei nämä asiat 
tule vielä joskus käsille, jos oman käden oikeutta ruvetaan tekemään. Tyhjin toimin lähtivät aatteen 
miehet pois, kun aikansa oli puhetta pidetty. Tätä tapausta en nähnyt. Taisin olla uimassa silloin. 

Toisen kerran lakkolaiset tulivat meille suoraan työväentalolta Santun tietä. Olin silloin 
perkaamassa turnipsimaata Välisuossa Aronkuoppain takana Laaksoskan, ”Mummun Annan” (= 
serkkuni Annan Nyman-Närö vainaja) y.m. kanssa. Kun näin lakkolaislauman tulevan pajan 
kohdalta, läksin heti uteliaana kiertämään kotiin Tossuliiterin ja pajan ylipuolta. Siinä Santun polulla 
olin vähällä törmätä ”Ruokjärven” (= Löfkullan torppari Kustaa Kallio) päälle, kun hän yksinään hiipi 
meille päin nahoitetut sukat (tällaiset suvijalkineet oli monilla lakkolaisilla) jalassa ja punaisen 

Sivu 1 

2 

4 
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ruskea sarssijakku yllään. Kiersin vielä enemmän oikealle ja tulin pihalle, johon lakkolaiset olivat 
seisahtuneet portille keskustelemaan isän ja äidin kanssa. Tällä kertaa he eivät menneetkään 
pellolle. Istuivat ja kykkistelivät vain kedolla portin ulkopuolella väitellen asioista. Tällöin äiti määräs 
Varoon Einoa, että hänen pitäisi ymmärtää asioita paremmin, eikä jorkkistella näin laiskain 
joukossa. ( Einon nim. piti mennä v. 1916 Saksaan jääkäriksi, mutta joutui kiinni ja Spalernajaan, 
josta pääsi vallankumouksessa vapaaksi). Tähän vastasi ”Pikku suutari” (Edv, Gröönroos, nyt 
Kortealho): ”Jaa, se on nys se ajan virtaus”. Tätä seurustelua kesti kauan, eikä mitään kovaa riitaa 
tullutkaan, kun peltomiehet saivat olla rauhassa. Käskipä äiti lakkolaisia sisällekin jatkamaan juttua, 
kun hänelle tuli ruuanlaitto. jolloin ”Pikku suutari”kysyi: ”Tairaisit teik kaffeetkin keittää?”. Se 
luvattiinkin hänelle, muttei koko sakille, sillä hän oli tutumpi mies ja ollut meillä töissä. Siitä joukko 
taas kauniisti poistui. 

Mutta kolmas kerta oli kovin. Sen alkuvaiheet olivat sinä päivänä sellaiset, että aamupäivällä olivat 
lakkolaiset lähteneet suurena laumana Kaukolaan komentamaan Kirman väkeä. Kirma kun oli aina 
se kiusantekuri. Nyt oli Kirmalla joku katonteko (tallinkaton teko) ja väkeä paljon. Oltiin 
päivällistunnilla, kun nähtiin lakkolaisten tulevan alas Hytynahteesta. Siinä suunniteltiin 
esiintyminen valmiiksi, että heti kun isäntä rähähtää, niin väki lähtee juoksujalkaa töihin. 
Lakkolaiset näkevät, kuinka kova komento Kirman työväellä muka on. Isäntä lähti siitä väkineen 
ulos ja työmaalle päin, joka oli siinä ehkä tallin katolla, mutta pysähtyi juttelemaan vastaan tulevien 
lakkolaisten kanssa, väen pysähtyessä hänen taakseen kuuntelemaan. Kirma klumppis lakkolaisia 
yleensä ja mieskohtaisesti, mm. Koskisen Jussin hänen kuppasairaalassa olostaan, että mahtoiko 
hän olla vieläkään terve. Mutta Jussi lupasi esittää lääkärintodistuksen. Haariaan kraatari Koivua 
hän kehotti pysymään maanviljelysasioista erossa, johon Koivu vastasi: ”Mää osaan tehrä jakuj ja 
luova ojan kans, mut osaaks tei?”. Kirma vastasi röyhkeästi: ”En mää ol viissinyk koskaan 
kohettaakka. Kun siinä oli aikansa suuta paukutettu, oli Kirma vasta huomaavinaan, että työväki 
siinä vielä hänen takanaan seisoi möllistelemässä, ja ärjäisi kiivaasti: ”Ja siinäki tei viäl seisot! 
Laittaka ittes töihiij, ja vähä äkkii!”. Väki, muka peljästyneenä lähti juoksujalkaa suinpäin työhönsä. 
Kun lakkolaisten käynti näin kuivi kokoon, läksi koko lauma pitkin Haimankatua Varoos päin, ja 
luultiin heidän menevän Härjävattaan (sinne soitettiin hälyytys), joka kuului vissiin tähän 
lakkoalueeseen myäs. Mutta sakki kääntyikin ”Vanhan Varoon kirkkopoluul”, tullen läpi metsän 
Hannaan mäelle ja Punaiselle tolpalle, siitä Edelleen Rajalinjan polkua meille. 

Arvon isä 

Juho Laaksonen oli halunnut tulla meille töihin lakon aikana ”Em mää mikään niin mieliist ol kun 
rikkuri”. Hän oli hajoittamassa sontaa pellolla kun tämä viimeinen välikohtaus oli. Siinä tuli ankara 
riita ja uhkasivat käydä Laaksosen kimppuun, mutta tämä ojensi talikon piikit vastaan ja sanoi ”Jos 
jumalaut tulet, niin mää lyän talikonpiikit läpittes”. Eikä kukaan häneen koskenut. Paavo on 
myöhästynyt tästä, mutta Hanni oli vieressä, näki ja kuuli. 

Lokkalassa oli kesävieraana teosofikirjailija Pekka Ervasti. Hänen kasvattipoikansa Jaakko 
Liukkonen oli meillä ja kengitti isän kanssa ”Pöllö”-orhiaan pihan aidassa tallin eessä. Pöllö alkoi 
nostella korviaan ja katsella metsään päin. Siinä nähtiinkin lakkovahtijoukko seisomassa 60-70 m:n 
päässä, yli- ja alitienhaarassa, kädet pystyssä. Siinä oli juuri kansanäänestyksellä päätetty 
mennäkö vai ei. He olivat tulleet aivan hiljaa ja salaa siihen asti, ja äänestys ratkaisi, että pellolle 
mennään. Sakki kääntyi alitielle ja Mettäportin kautta riihen ohi, johon he sitten pysähtyivät 
olkiladon päähän pellon reunaan, (siinä oli vielä väki töissä Vanhankylänpellossa) kun meiltä tuli 
koko väki: Jaakko, isä, äiti ja me molemmat lortit, toiselta puolen riihtä heidän kanssaan yhtaikaa 
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paikalle. Ja siinä taas ruvettiin riitelemään vastaan heidän peltomeininkejään. 

Heti kun saatiin tietää lakkoporukanvahtien Kirmalle menosta, oli isäntien iskuporukka hälyytetty 
kokoon. Pelättiin siellä tulevan jotain selkkausta, kun Kirma oli ainaisena leikinlaskijana ja pikku 
kiusantekijänä kovin vihattu vakavilta aatteen miehiltä. Mutta kun isännät monella hevosella ehtivät 
Kirmalle, olivat lakkolaiset jo sieltä lähteneet, kuten luultiin, Härjänvattaan. Siitä ilmoitettiin sinne 
puhelimella, että tiesivät olla varuillaan. Kun isännät taas lähtivät Kirmalta ja hajaantuivat 
koteihinsa, sattui heitä ajamaan juuri 3 hevosta puhelinkeskuksen kohdalta, kun äiti soitti sinne, ja 
pyysi ilmoittamaan Kirmalle (jossa retkikunnan vielä luultiin olevan), että lakkolaiset ovat juuri 
meille tulossa. Grönlundilta juoksi heti joku tielle, huusi ohi ajavia pysähtymään ja ilmoitti asian. 
Nämä: Löfkulla (Vannas J.), Uusitalo (Landén W. (Lakima)), Manni (H. Mannila) ja ehkä Vanhatalo 
(W. Kupilainen) käänsivät heti hevosensa ja karauttivat meille. He panivat hevosensa kiinni 
Mettäportin taa, ja ehtivät riihelle melkei heti, kun muutamat alkukohteliaisuudet oli lakkolaisten 
kanssa vaihdettu. Toiset tulivat riihen edestä lakkolaisten taakse, mutta Löfkulla juoksi riihiladon 
pellonpuoleiselle nurkalle, ampuen laukauksen pistoolillaan ilmaan. Nyt oli riiheen piiloutunut 
lauma nummikunnan lortteja, jotka uteliaina olivat lakkolaisia seuranneet tätä luultavasti ennen 
suunniteltua hirmutempausta näkemään. Myös joitakin nummen muijia oli metsänreunassa 
piilossa. Eräs lakkolaisista, Tallqvist, oli varovaisena miehenä myös jäänyt riiheen. Kun nyt 
kärryjen räminän jälkeen pamahti laukaus riihen takaa, syöksivät nämä kaikki pelästyneinä ulos 
riihestä ja luuvasta, yhtyen lakkolaisjoukkoon turvaan. Kulkki ja Mattila saapuivat samaan aikaan 
kotoaan yli pellon tänne myös. Ja siinä sitten kauan aikaa väiteltiin ja ankarasti. Ainakin Kulkin eno 
vastaili hyvin nasevasti lakkolaisten purkauksiin. Oli jo vähän puhetta, että jos lakkolaisille täytyy 
antaa selkään, kun ei pois lähdöstä meinannut tulla valmista. Nämä vastasivat, ettei heillä ole 
mukanaan tappeluaseita niin kuin porvareilla on. Ja kun sitä epäiltiin, sanoi Koskisen Jussi: ”Ja mul 
sunkaan ei ol viirempenni suurtuust aset fölis”. Ja kun lakkolaisjoukko siitä sitten taas tyhjin toimin 
lähti, sanoi joku hevosten ohi mennessään, Löfkullaa tarkoittaen: ”Taitaa siel olla viäl pitkä pyssy- 
kin rattail.” Vannaksella tiedettiin olevan ”Graftonkivääri”, joka hänellä oli eräässä kokouksessa 
meillä mukana. 

Tähän aikaan oli Karjaalla Mangström-niminen, vahva ja riuska nimismies. Häntä pyysivät isännät 
tänne lukemaan lakkolaisille lakia, kun nämä olivat roikottaneet Kottarin piikoja, ja aina jossain 
muuallakin työväkeä pois pellolta. Kun isännät parhaillaan neuvottelivat nimismiehen kanssa 
Ylitalossa (tämä luultavasti tapahtui 11.7), tulivat lakkolaiset pahaa aavistamatta sihen kuin ”suden 
suuhun”. Aikomuksena oli mennä joen taakse Ylitalon ja Pousun pelloille. Silloin nimismies meni 
muutamien isäntien kanssa joukkoa vastaan Myllyahteen päälle, komentaen koko sakin 
kuulusteltavaksi Ylitaloon. Lakkolaiset purisivat ja olivat vastahakoisia. ”Pikkusuutari” kysyi isältä: 
”Mahtaaks sin täytyyt tulla ja?”, johon isä vastasi sen parasta olevan. Toinen puoli isäntäsakkia oli 
mennyt toista kautta tielle lakkolaisten taakse, joten nämä jäivät mottiin, ja tulivat kuljetetuksi kuin 
karjalauma Ylitalon pihalle. Ruokjärvi mahtoi silloin olla lakon johtaja. Ainakin hänet ensiksi vietiin 
kuulusteluun Ylitalon saliin. Hän harasi hiukan vastaan kuistin ovella, jolloin Mattila autti häntä 
takaapäin. Ja silloin Leikkilän Puisto rännäs puolestaan Mattilan falleis kiinni. Mattila kääntyi, löi 
Puiston päätä maahan ja sementtiportaan reunaan. Ja vei sitte Puiston myös sisään. Kun 
kuulustelussa Ruokjärveltä kysyttiin heidän meininkejään, vastasi hän aina samoilla opituilla 
sanoilla ulkoluvun nuotilla: ”Me taistelemme oikeuksiemme puolesta”. (Ja päälle hän pitikin 
taistelussaan aina seuraavaan kevääseen, jolloin kaatui Rakuunamäen kahakassa 25.4.18). 
Nimismies piti lakkolaisille puheen, kovisteli heitä olemaan siivosti ja antamaan rauhan raatajalle. 
Joku lakkolainen moitti nimismiestä hänen esiintymisestään työnantajien puolella työläisiä vastaan. 
”Jos olen tehnyt jotain laitonta, syyttäkää minua”, vastasi Mangström. Lopuksi sanoi joku 
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ahteen portissa. (Eemeli kaasi Einon takaa hyökäten alleen. Silloin Eino sai ammutuksi vasemman 
kainalonsa alta revolverilaan. Innoon isäntä Akseli Metso oli muuttanut Hammarlahteen Latokan 
kartanoon tilanhoitajaksi. Pihl”in Eemeli oli lähtenyt hänen mukaansa toukokuussa 1917, ja tullut 
kotiin elokuun alussa.) Kun tuomari Anthoni hänet sitte Lohjan käräjillä vapautti syytteestä, pidettiin 
sitä tavallisena porvarien vääryyden tekona. Eino oli näet ruvennut lihatrokariksi ja siis siirtynyt 
riistäjien luokkaan. Kun Lohjan punakaartilaiset talvella ensi töikseen murhasivat tuomari Anthonin, 
iloitsi Åhliska, jonka avioton poika Eemeli oli, kovasti. (Sit hä sai, ku sem murhan niin väärin 
tuomitti.) 

”Grönlundin Taito” (Vihermaa) kuului jo talvella Helsingissä asuessaan sen salaiseen 
suojeluskuntaan. Liukkosen Jaakolla oli näihin jotain suhteita myös. Ainakin hänellä oli yhteen 
aikaan Oulunkylässä hallussaan 5 uutta ryssiltä ostettua kivääriä panoksineen, joiden tänne 
salakuljettamista suunniteltiin, mm. kaksinkertaisissa parireen pohjissa, Lopuksi hän trokasi ne 
sinne jonnekin. Sen sijaan hänellä oli ryssiltä ostettua dynamiittia runsaasti, ja toi hän sitä 
Lokkalaankin laatikoittain. He asuivat silloin kevättalvella ensin Ervastin kanssa meillä 
takakammarissa mutta muuttivat ilmojen lämmittyä Lokkalaan. Vannaksella oli myös Porin 
puolessa jotain Saksasta kuljetettujen aseiden tietoa veljiensä kanssa, mutta tänne ei niitä tuotu. 

Sammatin Punainen Kaarti perustettiin salaisesti marraskuussa 1917. Sen ensimmäinen päällikkö 
ja rahastonhoitaja oli Kalle Sylvander. Hän asui Niemen sahalla, jonka yläkertaan vinttikamariin 
muutti joulun ja uudenvuoden ajoissa ainakin jo marraskuussa 1917 urjalalainen August Selin. 
Punakaartin päällikkyys siirtyikin sitte hänelle, ja punakaartin alettua Silvanterin Kallu siirtyi Lohjan 
punakaartiin ”Tykkiväen Kenttäosastoon”. Hän käytti ryssän uniformua silloin. Sellaista ei 
Sammatin punakaartilaisilla ollut kellään, jollei ehkä myöhemmin Seliinillä. Tammisunnuntai-iltana 
(27.1) oli punakaartilla joku kokous työväentalolla, ja illalla Kallen päiviltä kylästä palailevat kuulivat 
sieltä melua ja laukauksia. Mutta vasta helmikuun 4. päivän illalla punakaarti kokoontui 
työväentalolla. Seuraavana aamuna läksi tänne saapunut Nummen Punakaartin osasto 
sammattilaisten apuna kokoamaan Sammatin porvarien ampumarautoja ja tuomaan pahimpia 
työväentalolle kuulusteltaviksi. Puhelinkeskus miehitettiin ja siellä oli vartio loppuun asti.  

Nummella oli punakaarti ollut jo jonkun aikaa liikekannalla ja suorittanut asetakavarikot, y.m. 
pelinavauksen. Murhia ei silloin vielä ollut tehty, muuten vain kovisteltu pahimpia porvareita. Mutta 
10.2 murhattiin siellä poliisit Henrik Johan Hietala (synt. 1877) ja Albert Liinamaa (33 vuotta 
Vihdistä). 16.2 murhattiin Jakovan isäntä Pentti Henrik Hiidenheimo. 28.3 ampui salakyttä 
Retlahdessa kotonaan läpi akkunan seminaarilaisen Lauri Johannes Vuorelan äidin pikkuserkun, 
jne. Päkärin Laurilla (Saario) oli näihin aikoihin myös hengenvaarallinen seikkailu. Hänet vangittiin, 
ja tuomittiin kuolemaan vallankumousoikeudessa työväentalolla. Se tapahtui helmikuun alussa. 
Kun häntä vietiin ammuttavaksi, oli hän jollekin vastaantulijalle sanonut: Tul nyk kattomaan, kuinka 
ihminen tapetaa”. Mutta kun tultiin Nummen joen sillalle, hyppäsi Lauri kaiteen yli jokeen, 
tyrmättyään saattajansa kanttui. Näitä oli ehkä vain 2 urhoa. Joki oli sula vielä, ja Lauri riisui sillan 
alla takkinsa heittäen sen virran vietäväksi, jolloin punakaartilaiset alkoivat ampua sitä juosten 
pitkin rantoja myllyyn asti perässä. Takki sai tulta kovasti ja punakaartilaiset luulivatkin, että sinne 
jokeen se Lauri sammui. Mutta tämä konna olikin sukeltanut heti joen yli siinä rannalla olevien 
ruuhien alle, paleltuen siellä iltahämärään asti. Sieltä hän sitten hiipi karjalaisen kauppias Loshkinin 
(”Loski”) asuntoon, joka oli vähän matkan päässä samassa Oinolan kylässä. Täällä hän piileskeli 
lattian alla multapenkkiin kaivetussa kolossa, ainakin päivisin. Myöhemmin Loski pakkasi hänet 
kauppalooraansa, joka oli suuri reen päälle asennettu plootuilla päällystetty kangastavaralaatikko. 
Tässä hän kuljetti Laurin kauppias Arhippaiselle Karjaan Masabyhyn. Täällä Lauri luisti Turun 
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puoleen, Salosta hän kirjoitti Nummen Punakaartin esikunnalle, luvaten pian tulla takaisin ja 
panevansa tuulemaan silloin. Huhtikuussa hän sitten palasikin asiaan, ja se oli kovaa aikaa 
vangituille punakaartilaisille, sillä hän maksoi potut pottuina. Päkärin Lauri oli Nummen 
Suojeluskunnan ensimmäinen päällikkö, ja kenttäoikeus pani punakaartilaisia ketoon hyvin 
suruttomasti. 

Muistan 5.2 aamuna kansakouluun ehdittyäni, kuinka siitä meni ensimmäinen punakaartilaislauma 
ohi tavoitteena Löfkulla, niin kuin asiasta selvillä olevat pojat tiesivät. Tällä Vannaksella oli 
erikoinen taipumus tulla huonoihin väleihin kaikkien ihmisten kanssa. Hän oli ollut 
elintarvikelautakunnan ensimmäinen puheenjohtaja ja oli juuri luovuttanut viran isälle. Hän oli jo 
vainunnut pahan ilman tulon ja mennyt Porin puoleen. Hänellä oli tuttavia Turun Lääninvankilan 
johdossa ja kun paikat tulivat ahtaiksi muualla, pääsi hän vankilaan ja asui siellä turvassa koko 
punaisen ajan. Ennen lähtöään oli hän kätkenyt aseensa eri paikkoihin, kiväärin Väinölän puuvajan 
permantoroskiin. Luulen, että punakaartilla oli tieto hänen vankilassa olostaan, mutta sieltä ei 
häntä kumminkaan tänne luovutettu. 

Kansanvihollinen no:2 oli Kirman isäntä Kalle August Nyman. Mutta hän pujahti Suomusjärven 
puolelle pakoon. Täällä hän sai turvapaikan koko kapinan ajaksi ystävänsä Jalmari Vuorisen luona 
Laikeen jossain metsätorpassa Sipilässä. Hän kasvatti suuren parran, eikä loppuaikana häntä olisi 
helposti tuntenut. Mattilan isäntä Kalle Mattila oli piiloutunut meidän Peltomäen K.A. Wikström oli 
hänen isäpuolensa  torpin kammariin, mutta punakaartilaiset löysivät hänet ja veivät tästä ohi 
työväentalolle 5.2. Vallankumousoikeus langetti hänet ankariin sakkoihin, kun hän oli heidän 
kanssaan hiukan juhlinut lakon aikana. Luskalan Enqvistin isäntä Heikku Enqvist pidätettiin 
helmikuun 5 pvän aamulla myös, ja vietiin työväentalolle sakkoja saamaan. Hän oli niskoitellut 
lähtöä vastaan ja vietiin alkumatka kantamalla. Samaan aikaan sinne oli viety myös Kiikalan Ali-
Kottarin Gabriel Sjöholm ja Härjänvatsan Pellin isäntä Karl Wikström. Samoin kaikki kesälliset 
lakonrikkurit saivat haasteen vallankumousoikeuden eteen, ja saivat maksaa eri suuruisia sakkoja 
aina asianhaarain mukaan. Muut isännät saivat koko punakaartin ajan elää jotakuinkin rauhassa. 

Punakaartilaiset olivat luultavasti jakautuneet useampaan osastoon asetakavarikointiin lähtiessään 
5.2.18 aamulla. Seliinin johtama pääjoukko noin 30 – 40 miestä meni ensin aamulla Löfkullaan, 
jossa piti olla oikea arsenaali, mutta isäntä oli häipynyt aseineen. Tämä joukko sitte kolusi vissiin 
Luskalan, Leikkilän ja Myllykylän, tullen lopuksi Niemenkylän kautta takaisin työväentalolle, ollen 
viimeksi meillä. Tähän he saapuivat siinä k:lo 15-16 välissä Peltomäeltä, kuljettaen mukanaan 
Matlaan isäntää, joka vietiin suoraan päämajaan. Joukossa ei ollut yhtään tuttua miestä. Ei edes 
Seliiniä oltu nähty, vaikka hän oli asunut ihan naapurina jo ainakin 3 kk. Nämä nummilaiset olivat 
asestetut sekalaisilla metsästyspyssyillä, suustaladattavillakin. Sotilaskivääriä en nähnyt kellään. 
Monilla oli nahkainen ”taksvärkkireppu” kupeellaan, ja istuivat tuvan penkeillä. Toinen puoli sakista 
oli jäänyt ulos. Seliini istui pitkän tuolin päässä pöydän eessä Väinölästä takavarikoitu enovainaan 
poliisisapeli vyöllään, ja pyyhiskeli takkinsa falleilla juuri ”Koivuniemen herralta” (K.K. Sylvander) 
takavarikoimaansa ”Winchester”-luodikkoa. Satoi lumiräntää hieman. Muistan tämän, kun olin juuri 
tullut koulusta ja söin toisen  pöydän takana. Sisään tultuaan Seliin ilmoitti ”Kansan nimessä” 
tulleensa takavarikoimaan talon ampuma-aseet. Äiti aukaisi kamarin oven käskien tulemaan 
katsomaan olisiko siellä jotain heille kelpaavaa. Seliini vastasi ylpeästi; ”Ei me katsota, me 
vaadimme”. Tähän joku joukosta lisäsi: ”Misäs sekin pyssy ny om, millä suvel lakkolaisii amputtii?” 
Äiti kiisti tämän valheeksi, ja juttua jatkui jonkin aikaa. Tyhjin käsin sitten he loppujen lopuksi 
lähtivät, määräten isännän heti kotiin tultuaan tulemaan työväentalolle. isä oli ollut jossain kylän 
puolessa, ja kun sitten punakaartilaisten lähdettyä menin mummun kylään Kulkille, tuli isä 
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riihihaassa minua vastaan ja ilmoitin asian hänelle. Hän menikin sitten työväentalolle 
ilmoittautumaan punakaartin esikuntaan, mutta sen jäsenistä oli vain vanha ”Teefältti” (Stenfeldt 
Luskalasta Tuokoniemestä) paikalla. Hän oli soveljas mies, ja kun isä ilmoitti meillä olevan yhden 
haulikon, sanoi Teefältti: ”Se taitaakin olla suustalavattava”, ja kun kuuli ettei ollut, käski hän 
lähettämään sen sinne talolle. ”Suomi-Oskari” (meidän entinen renki Oskari Suominen) asui silloin 
Faarintuvan salissa Frummin vuokralaisena, ja vei pyssyn illalla työväentalolle. 

Meidän asevarasto käsitti tähän aikaan 2 rullarevolveria ”Webley&Scott”, kal 450 ja belgialainen 
kal. 320, ”Husqvarna” haulikon kal 12 ja ”Winchester” pienoiskiväärin kal 22. Revolverit olivat jo 
piilossa riihen pesässä. Yksi oli minun nukensängyssäni jonkin aikaa H.L. Niiden olemassaolosta 
ei moni tiennytkään ja kyselyjen varalta oli meille lapsille ilmoitettu, että ne ovat myyty jollekin 
kauppamatkustajalle. ”Salonkikiväärini” oli lainassa Väinölässä, ja pojat olivat sen piilottaneet tuvan 
muurin taa. Haulikon olemassaolo oli yleisesti tietty ja se yksin riippui tupakamarin seinässä. 

Punakaartin, jonka virallinen nimi kuului: ”Suomen Punaisen kaartin Uudenmaan piirin Sammatin 
komppania”, vahvuus oli kaikkiaan päällystöineen 110 miestä 15.2 mennessä. Mutta siihen liittyi 
lisävoimaa hiljalleen ja lopuksi oli vahvuus noin 150 miestä ja kymmenkunta naista. ”Hyvää 
palkkaa luvataaj. Jos sit vaan maksetaa”, tuumaili Lehtosen Kallu kaartiin liittyessään. Palkka oli 10 
mk päivä. Perheellisillä perhelisä. Komppanianpäällikkö siis oli August Seliin. Alipäällikköjä (siis 
plutoonan l. joukkueen johtajia, vaikka en kuullut koskaan puhuttavan näistä) olivat ainakin Jussi 
Sarin ja Kalle Sandström, ja aluksi myös Kalle Sylvander. Loppuaikoina oli myös ”Vanhalan Kallu” 
(Viljaranta) kaartin pomoja. Punakaartin esikuntapäällikkö oli suutari Santtu Nurmi, 
vallankumousoikeuden puheenjohtaja oli Jalmari Soini. Rahastonhoitaja oli sahanasettaja Juho Åhl 
ja kirjuri Jalmari Metsola. Muita esikunnan jäseniä olivat vanha Kustaa Stenfeldt, Kustaa Grönroos, 
Fredrik Terho ja poliisi Juho Rannikko, joka muijien puheitten mukaan lopulta yleni 
kruununvoudiksi. Osuuskaupan myyjätär Hilda Björk hoiteli kaartin tilejä, kun Åhl ei ollut mikään 
pännämies. Muonituskomitean puheenjohtaja oli muurari Karl Mäkelä. Siihen kuuluivat lisäksi 
August Åhl, Tilda Tallqvist ja Tekla Åhl, ja myöhemmin muonanhankkijana August Ylander ja 
kauppias Vihtori Stendahl. Ensiapuosastoon kuuluivat alussa: lr:va Alma Saari ja neidit Lempi 
Koskinen, Aina Dahlman, Alli Sandström, Aina Nurmi ja Lempi Stenfeldt. Siihen liittyi myöhemmin 
joitakin lisää.  

Punakaartilaisia oli työväentalolle majoitettuna aina vartiossa oleva osa ja vähän muitakin. 
Ravintolahuone oli esikunnan hallussa. Sitä varten oli permannolle levitetty työväen yhdistyksen 
painimatto ja eritahoilta hankittuja polstareita. Mutta suurin osa punakaartilaisia oli yötä kotonaan ja 
tuli aamulla työväentalolle niinkun taksvärkkiin. Santun huvilassa oli myös pari huonetta 
punakaartin käytössä. Ainakin kuulin puhuttavan ”naisten huoneest”. Suutariverstashuone oli 
myös, muttei se voi olla sama, joka oli vuokralla ”Santtu-suutarilla”. Vartiopaikkoja oli: Myllykylässä 
”Laiskantorilla” l. ”Pumannin Alfreen tuvan” luona, ”Linkreenin tiehaarassa” Niemennummessa, 
Punaisentolpan tiehaarassa, puhelinkeskuksen luona kirkolla ja porttivartio työväentalolla. Kaikki, 
paitsi viimeksi mainittu, olivat parivartioita ja vaihdettiin työväentalolta. Puhelinkeskuksessa oli 
vartio myöskin sisällä. Myllykylän vartiopaikka oli muistaakseni ensin Myllyahteen päällä Lohjan 
tienhaarassa, mutta kun se oli kylmä ja tuulinen paikka, muutti se Laiskantorille, jossa olevassa 
Alfreen tuvassa oli hyvä lämmitellä. Kerran oli joku suuviskelmi (Koskenpakka?) myllymies ottanut 
sieltä vartiomiesten hankeen pystytetyt kiväärit ja tuonut ne tyhmänä työväentalolle talteen 
ilmoittaen löytöpaikan, jolloin vartiomiehet olivat saaneet nuhteet kansan nimessä. Lindgreenin 
tiehaarassa ja Punaisella tolpalla paloivat ikuiset nuotiot, ja kovin vähenivät halkopinot Oinoon ja 
Matlaan metsästä. Jos meni johonkin naapuripitäjään, täytyi olla punakaartin esikunnan 
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työväenyhdistyksen leimalla varmistettu ”lupalappu”. Suksilla liikkuminen oli kielletty ankarasti, 
erittäinkin pelloilla, muilta kun punakaartiin kuuluvilta. Olin kerran illalla Nyymannin Kökkää 
saattamassa Kässääseen ja oltiin kauan aikaa lämmittelemässä Punaisen tolpan vartionuotiolla. 
Siinä oli ”Pikku-suutari” ainakin tuttu vartiomies, ja pian tuli vaihto Rajalinjanpolkua suuren 
halkosylyn kanssa. Joku punakaartilainen, jota en enää muista, meni Koskiselle saunaan Lempin 
kanssa siitä ohi. Ja kun tulin sitte kotiinpäin käpysuksillani, ärjyi Lindgreenin tiehaaran vartiomies 
minulle seis:käskyä ja hiihtokieltoa, mutta minä senkun vaan lisäsin vauhtia, vaikka pelkäsinkin 
tulevani ammutuksi. Kerran oli Ylanterin Aukusti päivystäjänä, mutta ei saanut yöllä niskureita 
vartiomiehiä lähtemään vaihtamaan. Silloin hän otti itse kiväärin ollen portilla vartiossa, siksi 
kunnes vihaiset vartiomiehet tulivat paikoiltaan työväentalolle maata, ja niin teki hän sitte itsekin. Ja 
sinä yönä ei Sammattia ollenkaan vahdittu. Eräänä yönä oli sattunut jotain ammuntaa 
punakaartilaisten kesken, alkaen luultavasti jostain vahingonlaukauksesta, ja lopulta oli luultu 
lahtarien jostain Myllykylän puolelta hyökkäävän. Urhoolliset punakaartilaiset ottivat asemat 
Rajalinjan korkeudella päätulisuuntana itä, ja arat juoksivat länteen pakoon Virkavierua alas 
heittäytyen välillä maahan, sillä ammunta oli kova kuin sodassa. Ainakin Kun ”Vanha poika” 
(suutari Ylander) Niemennummessa pisti nenänsä ulos pienen tupansa ovesta, veti hän sen myös 
sisään heti, sillä parkki lensi mäntyjen kyljistä ja oksa tippuivat latvasta. Tilanne selvisi taas jollakin 
tapaa kun oli tarpeeksi kruutia poltettu, ja tappioita ei ollut kummallakaan puolella. 

Kerran tiesivät muijat jo, että ”nyt tuatiil Löökulla jo työväentalol.” Silloin toivat Rannikko ja joku 
muu Lohjalta konekiväärin punakaartille. Se oli pantu pystyyn reen takaistuimelle ja kääritty filttiin, 
niin että se näytti istuvalta ihmiseltä, ja Rannikko piti kättään sen ympärillä. Sitä ennen oli 
punakaarti aseistettu puoliksi venäläisillä, puoliksi japanilaisilla sotilaskivääreillä. Heti sattui 
vahinkolaukaus talon eteisessä, jolloin Valkjärven Artturi sai kuulan reitensä läpi. Ennen oli Selin jo 
saanut ”ratsukiväärin” ryssän karbiinin, jonka läpäisyvoimaa ihmeteltiin, kun kuula meni ratakiskon 
läpi. Jollain retkellä oli Selin salaa ampunut pikkubrovningilla reiän sen perään, kehuen sen 
menneen taistelun tuoksinassa, kun hän karbiininperällä peittosi lahtareita. (Se karpiini oli sitten 
Lassin Villellä sotain jälkeen. Eino sen pihisti ja myi jollekin hirvikivääriksi.) 

Kun Kirkkonummen taistelujen jälkeen vangittujen lahtarien nimiluettelo julkaistiin, oli siinä myös 
joku K. Nyman. Silloin ajateltiin, että sielläkös se Kirma perkele onkin, ja Rannikko ja Stendahl 
saivat lähteä häntä hakemaan tänne. Kun he tyhjin käsin palasivat, kysyi isä Stendahlilta, 
näkivätkö he Kirmaa? Stendahl vastasi: ”Ei. Se oli sellai pitkä ruattalai miäs”. 

Vanha kaartilainen kraatari Ahonen oli jonkunlaisena sotilasohjaajana ja punakaartilaiset olivat 
joskus rivissä sen verran, että tunsivat ruotukaverinsa, mutta mitään ryhmäjakoa ei tietääkseni 
ollut. Joukkueen ja ryhmänjohtajista ei koskaan puhuttu. Miten komppania saatiin ketjuun, on 
tuntematonta, mutta kun se loppuvaiheessa oli ketjussa useampaan kertaankin, sai se myös olla 
ketjussa vuorokausikaupalla kun se siihen kerran saatiin, ettei vaivannäkö mennyt hukkaan. 
Ainoastaan ampumaharjoituksia pidettiin ampumalla Sammatin pyykkirannasta Revonnokasta 
meidän Porattuun mäkeen, joka oli kirjavana kuulanjäljistä ylhäältä alas jäähän, ja kuulia hakivat 
pojannaskalit innokkaasti lumesta. Matka oli noin 300 m ja tauluina työväentalon näyttämön 
kulisseja. Ammuttiin makuulta ja seisaalta, mutta tuelta. Paras ampuja oli Suomi Osku, joka liittyi 
punakaartiin helmikuun lopulla, kun ei ollut silloin muitakaan töitä. Hän joutuikin pian täältä 
lähetetyn rintamakomennuskunnan mukana Heinolan rintamalle. Siellä hän eräänä yönä joutui 
Turkin kylässä jollekin metsätielle parivartioon kettulalaisen Loiskalan Akselin kanssa. Siinä heidät 
yllätti valkoisten hiihtopartio, avaten metsästä tulen, jolloin molemmat haavoittuivat, Oskari mahaan 
ja Akseli jalkaan. Sairaalasta Osku joutui vähäksi aikaa Suomenlinnan vankileiriin, mutta 
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syksysuvesta hän pääsi isän puoltolauseella vapaaksi. Meille hän toi vankilan piikkileipää tuliaisiksi 
ja sitä palasta säilytettiin pöytäloorassa kauvan aikaa. 

Kerran olin Lindgrenin Jussin kanssa jäällä seuraamassa punakaartin ampumaharjoituksia. Siihen 
tulivat myös Piekan pojat suksilla. Kun lähdettiin jäältä ylös, niin muistivat punakaartilaiset, että ne 
sukset täytyy takavarikoida. Uunon sukset he ottivatkin, mutta Väinö pykkis mennä pakoon ja 
Einari uhkasi katkaista suksensa polvea vasten ennen kuin ne antaa. Silloin punakaartilaiset 
antoivat Uunollekin suksella takaisin, kun ensi oli Einarin kanssa aika riidelty. 

Ensimmäinen sotaretki täältä tehtiin Kirkkonummelle Svidjaa l. Syrjään, jossa lahtarit vehkeilivät 
kansaa vastaan. Täältä oli paljon kyytihevosia määrätty punakaartilaisten kuljetukseen, muttei siinä 
muistaakseni jouduttukaan Lohjan kauppalaa pitemmälle, sillä tilanne oli jo ohi. Mutta puhuttiin 
kuinka uljaana Seliini oli kysynyt miehiltään matkalla: ”Jokos poikii rupee ruskottamaan, kun alkaa 
Syrjän muurit näkymää?” Hän ei itse tuntenut pelkoa. Takaisin tullessa olivat puheet komeita, 
kuinka oli puhdasta tehty. Kuinka yhdessä juoksuhaudassa makasi 600 kaatunutta lahtaria 
yhdessä kasassa ”voitleiväk käres”. Niin äkkiä oli surma tullut. Sitte tuli lähtö Heinolan rintamalle, 
ehkä noin 50 miehelle. Kun se sakki palasi oltuaan pari viikkoa linjoilla, missä sitten kukin oli ollut, 
on eri asia, kuultiin sotajuttuja, joita me pojannulkit korvat pystyssä kuunneltiin. Kuinka Iltanen oli 
”joutunu ilmavirtaan”, kuinka Kustaa Liströmmi oli tarkka kranaattien kanssa, että jos simmonen tuli 
kohti, astui han sivulle. Saarisen Jussi oli taas kiilannut itsensä johonkin halkopinojen völiin, 
ampuen taivaaseen kaikki patruunansa. Eräs Karstun ukko oli taas sitä mieltä, ettei ”kaluuna 
(=kanuuna) mitään tee, mut jusemplaikka, kun tuatiin kuulapruisku”. Mutta tämän retken jälkeen 
ilmeni sotaväsymystä, ja seuraavaan komennuskuntaan ei tahdottu miehiä saada ”kiviil ei kankiil”. 
Kaikki nuoret 15-20 ikäiset punakaartilaispojat sentään lähtivät, sillä siinä iässä luullaan sotaa 
hauskaksi. Tämä sakki joutuikin sitte huhtikuun alussa kovin sodan jalkoihin, kulkeutuen muutamat 
Lahteen, Kotkaan, Viipuriin, Tyrsään Kallu aina hamaan Moskovaan asti. 

Sammatin punakaartilaiset olivat yleensä siivoa sakkia, samoin esikunta, vaikka Grönroosin 
Kustaata pidettiinkin pahuuteen yllyttäjänä. Mutta aate velvoitti ja valta oli kansalla. Meillä tultiin 
heidän kanssaan oikein hyvin toimeen. Ja meillä olikin punakaartilaisia varhaisesta aamusta 
myöhäiseen iltaa elintarvikelautakunnan asioissaan. Ei juuri sellaista aikaa ollut, ettei pari 
punakaartilaista olisi penkillä ollut. Usein oli tupa täynnä. Ja puheista päättäen oli heillä vahva usko 
sanomalehtiinsä ja lahtarien hirmutöihin. Ja hyvässä sovussa siinä tarinoitiin ja ihmeteltiin tyhminä 
kuinka kauan lahtarit kestävät niin suurta mieshukkaa, kun punakaartilaisia ei kaadu juuri 
ollenkaan. Ja Sammatin kaartilaisia ei taisteluissa varsinaisesti kaatunutkaan kuin 2. Kyytejä ja 
ruokatavaraa punakaarti kyllä tarvitsi, mutta rahaa oli ja laskut maksettiin. 

Mutta huhtikuun alkupuolella alkoi kuulua sellaista huhua, että saksalainen on noussut Hankoossa 
maihin, ja punakaartin valta on menon tiellä. Täältä lähti osa punakaartia Karjaalle, ja joutui 
yhteenottoon saksmannin kanssa. 8.4. iltana tuli punakaartilainen Oskari Koivisto (”Paikkarin 
trenki”) hakemaan meiltä itselleen ratsuhevosta, kun oli määrätty ratsupartioon Karjalohjan 
suunnalle. Mukana oli toinen mies, jolla oli Mallaassa hoidettu Fiskarsintehtaanyhtiön hevonen. 
Sieltä päin oli tullut paljon pakolaisia kartanoitten sosialisoiduilla ajoneuvoilla ja juhdilla. Ratsuksi 
annettiin meidän raisuluontoinen ”Pekka”-valakka, kun tiedettiin, että se pääsee eroon huonosta 
ratsastajasta ja tulee kotiin koska tahtoo. Tyhjä säkki köytettiin nuoralla selkään satulaksi, ja kun 
Oskari hyppäsi ratsaille, jäi häneltä huomaamatta toinen kalossi. Ja aamuyöllä oli Pekka kotona 
säkki roikkuen vatan alla ja tyylinpätkät suupielistä. 

Silloin oli Vanhatalo (Kupilainen) meillä tekemässä isän kanssa jotain elintarvikelautakunnan 
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tilityksiä ja oli vielä illalla 10 ajoissa, kun Pulkan Martti (Juselius) tuli meille. Hän asui Santun 
huvilassa työväentalon naapurissa ja hänen kanssaan yhdessä asui punakaartilainen Tammin 
Oiva. Martti kertoi punakaartin nyt tekevän lähtöä Nummelle pakoon saksalaisten eestä, ja asiaa 
pohdittiin, että mitäs nyt tehdään. Äiti ainakin keitti iloissaan suuren pannun kahvia, ja se juotiin 
yhdessä punakaartin läksiäisiä. 

9.4. aamulla soitti Löfkullan emäntä Hulda Vannas meille, samoin kuin muihinkin taloihin, että nyt 
passaa suojeluskuntalaisten kokoontua heille ja ottaa komento paikkakunnalla. Kirjailija Pekka 
Ervasti asui jo Lokkalassa, ja hänen kasvattipoikansa Jaakko Liukkonen tuli taas aamulla tapansa 
mukaan meille. Kun ei oltu varmoja oliko punakaarti todellakin lähtenyt, lähti hän ottamaan selvän. 
Hän juoksi suurella touhulla keskelle työväentalon salia huutaen: ”Onks Pulkan Martti täällä?”, kun 
kuuli jotain liikettä esikunnasta ja näyttämöltä olevasta naisten huoneesta. ”Ei ol”, vastasi Juho Åhl, 
joka vielä parin muun kanssa kokoili kamppeitaan, ja Jaakko tuli takaisin tiedolla, että selvä on. 
Meille olikin aamun kuluessa kokoontunut jo pieni suojeluskuntaryhmä, nimittäin Kulkki (K. Alho), 
Juho Laaksonen, Lassi (K.E. Lietzén), ”Krassa” (E.K. Sylvander), Ylitalo (K. Ylitalo) ja lisäksi vielä 
Jaakko ja isäukko. Isä haki riihenpesän kivien väliin kätketyn asevarastonsa, molemmat revolverit, 
ehkä oli jollain muullakin jotain rautaa taskussa, ja niin he lähtivät jään yli Löfkullaan 
suojeluskuntaa jälleen rakentamaan. Punakaartilainen kraatari Koivu tuli heitä vastaan jäällä, mutta 
oli varuillaan. Kun he menivät kohti lavat suorina muka tervehtimään, sieppasi Koivu kintaan 
hampaisiinsa, poisti varmistimen ja ojensi kiväärinsä näin tehden tyhjäksi lahtarien kavalan juonen. 
Ja heidän tiensä erkanivat. 

Löfkullaan kokoontuikin sakkia. Edellä mainittujen lisäksi ainakin ”Kotolan pojat” Väinö ja Alarik 
Lindén, Ilmari Landén, Heikku Enqvist, Mattila, Mallaa, Vanhatalo, Uustalo, Aarne Sahlstedt, 
Pulkan Martti ja Kallu, Ranta-Jussi, Piekka, Mikola, Manni, Kroulaa, jne. ehkä kaikkiaan 20-30 
miestä. Nämä jakaantuivat ryhmiin käyden ympäri takavarikoimassa punakaartilaisten kiväärejä. 
Punakaartilaisista oli suuri osa mennyt koteihinsa ja luovuttivat sovinnolla kiväärinsä, kun tultiin 
hakemaan. Kotolan Väinö ja Landénin Ilmari kävivät ratsain pitemmällä asuvien luona, samalla 
tiedustellen olisiko punakaartin joukkoja Kirmusteenperän puolella. Mutta Sammatti tuntui olevan 
lujasti valkoisten hallussa ja punakaarti häipynyt ties mihin. Näin tuli ehkä 10 kivääriä kokoon 
panoksineen. 4-5 miestä jäi vartioimaan puhelinkeskusta  l. ”sentraalia”, jota J.W. Grönlund 
emäntineen hoiti. Muutamat jatkoivat vielä kiväärien kokoomista, ja toiset lähtivät kotiin, kuten 
isäkin teki. Ja maassa vallitsi rauha. 

Mutta punakaarti huomasi perääntyneensä liian kauvas, kun lahtareita ei alkanut perästä kuulua. 
Siis he palasivat Tavolasta Myllykylään asettuen etuvartioasemiin Myllyjoen taa Myllymäelle. 
Päätukikohtana oli Pousun talo, jonka kamarin akkunaan asetettiin konekivääri, päätulisuunta 
Kirkahteeseen. Muutamia läksi tiedustelemaan työväentalolle asti. Kun täällä saatiin tieto 
puhelinkeskuksen miehityksestä, päätti 3 urhoa vallata sen takaisin lahtareilta. Punakaartilaiset: 
Kalle Puisto, Nestori Vuorela ja Artturi Enqvist painoivat juosten puhelinkeskukseen yllättäen sen 
huolettoman vartion täydellisesti. Näitä oli 4 – 5 miestä, mm. Ylitalo ja Krassa. Krassalla oli 
taskussa meidän pikku revolveri, jonka heikko iskuri tappoi knallin vain korkeintaan kolmannella 
klikkauksella, mutta muut olivat aivan aseettomia. Kun nämä 3 punaista valloittajaa ryntäsivät 
ovesta pistimet sojossa sisään komentaen karskisti: ”Kädet ylös!”, siirtyi Ylitalo viisaasti kamariin, 
ja samaa soittoa ulos takaovesta tai akkunasta ja Kiikalan tielle. Toiset seisoivat nätisti kädet 
ylhäällä, ja voittajat pistimet tanassa sormi liipasimella oven suussa. ja kun he eivät sitte enää 
osanneet tilannetta eteenpäin kehittää, perääntyivät he yhtä ripeästi kuin olivat hyökänneetkin, 
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lähtien flatamaan takaisin. 

Nyt oli käynyt niin, että Ylitalo karkuun päästyään tapasi heti siinä lähellä Sammatin nummessa 
muutamia Kiikalasta kiväärien takavarikoinnista palaavia suojeluskuntalaisia. Kun hän pysäytti ne 
tähän, lähelle keskusta ja selosti tilanteen, laukesi jonkun kivääri vahingossa. Tämä siis ratkaisi 
tilanteen keskuksessa, sillä punakaartilaiset luulivat nyt apujoukkojen alottaneen vastaiskun. 

Ja tämän punakaartilaispartion tullessa Öömannin ahteesta alas matkallaan keskukseen, olivat 
Kulkki ja Uustalo Sammatinhaan päällä tulossa tännepäin vasta saaduilla kivääreillä aseistettuna. 
Kun he kuulivat edestään ”anturain pläikinää”, pistäytyivät he pensaiden taa tien viereen ja antoivat 
näiden 3:n juosta ohi. He luulivat perässä tulevan lisää sotavoimaa ja vetäytyivät ylös 
Sammatinhaanmäelle (Nykyinen Jussinmäki), noin 50 m tiestä pois, ja jäivät odottamaan mitä 
tulisi. Eikä kovin kauvaa kestänyt, kun sama 3:n miehen kevyt osasto tuli aika travia takaisin. 
Silloin Kulkin eno lisäsi heille vauhtia, ampumalla laukauksen tiehen Puiston eteen. Siitä lensi joku 
kiven tai jään siru Puiston sormeen, tehden pienen haavan. Se oli ainoa tulenavaus ja 
verenvuodatus tänä muistettavana huhtikuun 9 päivänä, mutta kyllä sen jälkeen ottivatkin 
kaartilaiset tietä allensa. Työväentalolla olleet kaverit he hälyyttivät mukaansa viivyttelemättä, ja 
lujasti painettiin Pousulle asti. Teillä oli jo täysi kelirikko. Mutta kirkolla olevat lahtaritkin katsoivat 
asemansa kestämättömäksi. Osa lähti siitä Karjalohjalle, jossa valkoisilla jo oli vahva hallitus, ja 
liittyivät sikäläiseen valkokaartiin. Osa jäi lunkisti koteihinsa piiloon ja vartomaan saksalaisten 
tuloa, sillä huhujen mukaan ne olivat jo Karjalohjalta tulossa tänne. Krassa tuli meille pelästyneenä 
sentraalista. ”Me tuli fangituks”, selitti hän tilanteen meille. Pihaton vintti oli silloin ajettu täyteen 
heiniä ennen kelirikkoa, ja hän kaivoi isän kanssa itselleen  sinne syvät luolat piilopaikoikseen ja 
jäivät vartomaan saksalaisten tuloa. Krassa pelkäsi kovasti punakaartilaisten kostoa, kun oli 
Tyrsäässä läimäytellyt Einoa korville kiväärintakavarikoimisreissulla. 

10.4.18 kului melkoisen rauhallisesti. Ehkä sentään punakaartilaiset silloin kävivät vangitsemassa 
puhelinkeskuksen hoitajan J.W. Grönlundin. Ainakin hän oli Pousulla kuulusteltavana jonain 
päivänä sinä aikana, kun punakaarti sitä piti päämajanaan. Kovin oli häntä epäilty vehkeilystä 
lahtarien kanssa, ja Norja oli vaatinut tunnustusta revolverinpiippu korvan juuressa, uhaten ampua. 
Mutta mitään reeraa ei hänestä saatu ja laskettiin vapaaksi taas. Hän piti pokkapärstän vaikka oli 
huonot lehdet kannossa) Mutta hän menikin vissiin Karjalohjalle sitte. Ainakaan ei seuraavana 
päivänä keskus toiminut. 

11.4.18 vastaan yöllä tuli 3 valkoista Karjalohjalta hevosilla ajaen Ylitaloon. Punaisten linjat kulkivat 
silloin ehkä korkeintaan 300 m:n päässä talosta (Pousulta- Myllymäelle), mutta Ylitalossa oli vain 
oma väki. Isäntä oli ehkä jo päässyt pakenemaan Karjalohjalle (Kaukolan kautta), mutta oli ehkä 
kotonakin vielä. Emäntä meni kysymään, kuka ryskää yöllä oven takana ja sieltä vastattiin saksaksi 
murtaen: ”Ei pelkä. Täällä Saksan ukko”. Se oli ”Päkärin Lauri” (Saario), joka oli pukeutunut 
saksalaiseen sotilaspukuun. Karjalohjalla oli muutamia eversti Hamiltonin saksalaisia silloin. Hän ei 
ollut osaavinaan suomea paljonkaan, ja toiset mukana olevat tulkkasivat . Päkärin Lauri tarvitsi 
sananviejää punakaartin päällikölle, ja kun hän kuuli että eräs punakaartilainen, Puosun 
muonamies Wihtori Wikstedt asui nukkui kotonaan Myllymäen rantakuopassa, meni hän 
hakemaan Wikstedtin Ylitaloon. Kun emäntä oli kieltänyt Lauria (jonka hän todella uskoi 
saksalaiseksi) sinne punakaartilaisten linjoille menemästä, sanoi Lauri karskisti vaan: ”Yks henki”. 
Ja Wikstedtin hän ajoi ylös tuvastaan punakaartin nokan alta, ja toi mukanaan Ylitaloon. ”Tulkin” 
kautta sai nyt Wikstedt ankaran määräyksen ilmoittaa punakaartin päällystölle, ja myöskin 
miehistölle, että seuraavana päivänä k:lo 12 oli punakaartin oltava Sammatin kunnantalolla 
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luovuttamassa aseensa saksalaisille, jotka silloin ovat siellä, muuten heidät perii peijakas. Kun 
Wikstedt siinä hiukan kaimaroitti, ettei hän uskalla mennä sellaista sanaa viemään punakaartille, 
tappavat pia, ärjäisi ”Saksan ukko” synkästi: ”Yks henki!”. Ja Wikstedt toimittikin ultimatumin perille. 
Ja lahtarit palasivat Karjalohjalle. Koko juttu oli mennyt ilman mitään meteliä. (Päkärin Lauri kyllä 
kävi täällä jälkeenpäinkin ratsastellen yksin tiedustelumatkoilla, ainakin Kaukolassa. Ainakin hän 
kerran haastatteli vanhaa ”Frumskaa” Korverrintin torpissa.) 

Tämä asia tulikin tiedoksi pian, ja kirkolla oli koko aamupäivän väkeä, kun lähetysjuhlilla. 
Kunnantalolle oli kiireessä järjestetty kahvitarjoilu saksalaisia ja valkokaartilaisia varten. Kaikki oli 
hyvin. Kello tuli 12, 13, 14 ja 15, mutta saksalaiset antoivat odottaa itseään. Eikä kuulunut 
punakaartiakaan. Ja niin ihmiset alkoivat taas lähteä koteihinsa. Minä olin ainakin jo kotona ja 
”Mummun Anni” (Nyman-Närö) oli meillä myös. K:lo taisi olla jo siinä 16 maissa kun meille juoksi 
vanha kamreerska (”Kampreeska”) Adéle Söderberg (Hän asui ylhäällä Kulkin talossa vuokralla) 
henki kurkussa, että nyt tulee punakaarti. Anna lähti heti juoksemaan yli peltojen  kunnantalolle 
ilmoittamaan, kun puhelinkeskus ei vastannut. Isä tuli Ruokosten niskalla polulla häntä vastaan, ja 
neuvoi oikasemaan yli Ruokosten ja Ruotoniitun, jos punakaartilaisia jo olisi tiellä. Kunnantalolle oli 
jo tainnut tulla sana ennen. Ainakin he opettaja Sippolan kanssa ehtivät panna kahvipöydän 
korjuun ja lähteä eestä pois. Kun Anna sitten palasi kirkon ja Lokkalan kautta, näki hän kun pappi 
Gunnar Paasonen pakeni täyttä (jalkaisin) ravia Kiikalan tietä Karjalohjalle päin rouvineen. Mutta 
rouva ei pysynyt sakissa, vaan alkoi jäädä huutaen sydäntä särkevästi: ”Gunnar! Gunnar!”. Mutta 
Gunnarilla oli kiiru. 

Punakaarti siis tuli niin kuin puhe oli, tosin myöhästyneenä. Mutta vahvuutta oli lisätty nummilaisilla 
ja merimaitten pakolaiskaartilaisilla. Jo Myllykylässä oli menty ketjuun kahdenpuolen maantien. 
Ketju oli kahdenkertainen, ja kun kerittiin Niemennummeen, lähti toinen ketju Punaiselle tolpalle, 
jääden sinne asemiin. Toinen ketju rämpi hitaasti ja varovasti kirkollepäin. Tiellä oli rataskeli, mutta 
metsässä vielä lunta, paikoin paljonkin. Ketju oli jo Rajalinjan vaiheilla, kun kamreerska vasta 
uskalsi tulla sanaa tuomaan. Kun ketju siinä hiljalleen haravoi, joutuivat Krassa ja Jaakko heidän 
saaliikseen Ruokosten haassa oikopolulla (nykyisellä tiellä), ollessaan meille tulossa kirkolta, 
väsyttyään saksmannin vartoukseen. Kun he pahaa aavistamatta haassa törmäsivät 
punakaartilaisketjuun, hämmästyivät he aika tavalla, ja heidät julistettiin vangituiksi. Krassa jo siis 
toisen kerran. Hän kertoi siitä näin: ”Jaakko kysyi: ”Mis me mene (=mihin me sitten menemme)?” 
”Pysy tes!”, vastasivat punaiset. Mutta heille ei jätetty ketään vartiaa, ja kun ketju taas lähti 
vatumaan eteenpäin (Ruotoniittuun) ja lakasi näkymästä, tulivat he aika kaloppia meille. Samaan 
aikaan tulivat meille Matlaa ja Mallaa kirkolta pitkin pellon ja suon ojia rannasta päin, ryömien 
viimeksi pitkin talon kivijalan viertä, kun epäilivät punakaartilaisia olevan metsässä pihan reunoilla. 
Kun oli hetken aikaa neuvoteltu, lähti Matlaa takaisin Lokkalan kautta, ja piileskeli Mätäsniemessä 
jonkun aikaa, mennen Karjalohjalle sitte. Jaakko lähti Mallaan henkitoveriksi saattaen hänet pitkin 
metsää Juhanssonnille (=Nummilaan) ja edelleen Lassille, josta Mattila jatkoi matkaa Karjalohjalle. 
Hän luovutti samalla kertaa Jaakolle Kaijasillan Niemiseltä evakuoimansa kiväärin panoksineen. 
Se oli Mattilassa kätkettynä perunakuoppan ullakkoon, ja Jaakko jäi Lokkalaan. Krassa ja isä 
piiloutuivat pihaton vintin heinäkasoihin taas. Punakaartin päämaja oli nyt Myllykylän Ylitalossa, ja 
luja oli varmistus. Punakaartilaisketju makasi jatkuvasti Niemen Juhanssonilta (=Nummila) 
Punaiselle tolpalle ja Åhlin kautta Innoonlampeen. Ajottain oli Hannaanmäkikin miehitetty. Ketjun 
oikea siipi oli Kiviristinmäen ja työväentalon kautta vedetty melkein meille asti pitkin 
Kukkusnummen syrjää, tulisuunta kirkolle. Päämaja oli ajottain työväentalollakin. Keväällä löytyi 
punakaartilaisten havupetejä ja kiväärin patruunoita Ruahostan niskaltakin läheltä Tossuliiteriä.  
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Kun saksalaisia varrottiin Sammattiin 11.4, tuli myöskin tuomari Unto Nevalainen Kiikalasta 
Honkavuoren huvilasta kirkolle tapausta seuraamaan. Mukaansa hän oli varannut sidetarpeita siltä 
varalta, että sattuisi jotain selkkausta punaisten ja valkoisten välillä. Kirkolla hän sattui puheisiin 
Rafael Ruokosen kanssa ja kun sitten iltapäivällä tuli hälyytys punakaartilaisten tulosta, lähtivät he 
yhdessä poispäin aikomuksella mennä Honkavuoren kautta Karjalohjalle. Santsillalle päin 
mennessä sai punakaartin ratsupartio heidät kiinni kauppias (jo punakaartilainen) Stendahlin 
portissa, vangiten ja vieden mukanaan Nummen työväentalolle. Partioon kuului ainakin Jalmari 
Tranberg Sammatista ja Kallu Norja Nummelta. Nummella heitä kuulusteltiin. Sen jälkeen 
Nevalaiselle ilmoitettiin, että hän on vapaa ja saa mennä kotiin. Tästä Nevalainen tuli kovin 
iloiseksi ja hyvästeli vankitoverinsa ja tutummat punakaartilaisetkin kädestä. Ja tasasi heille 
rahansakin. Häntä lähti LeikkilänHeilammentielle saattamaan nummilainen punakaartilaispartio, 
johtajana nummilainen ”Brantiv Villeem poika”. Kun Nummi sitte 27.4.18 vallattiin, löytyi tuomari 
Nevalaisen ruumis metsästä Siitoonmäen vaiheilta. Muuta haavaa ei hänessä ollut, kun leuvan 
kärjessä 6.35 mm brovningin kuulan reikä. Luita oli rikki kyllä ja mustelmia. Nevalainen oli 
suurikokoinen mies, mutta hänet oli sotkettu pieneen, noin tavallisen salaojan levyiseen hautaan, 
hiukka risuja ja santaa päälle. haudassa hän oli palannut tajuihinsa. Lähellä olevaan mökkiin oli 
kuultu valitusta ja avunhuutoa 2 tai 3 vuorokauden ajan, muttei uskallettu mennä katsomaan, kun 
oli punakaartin etuvartiolinja Leikkilää päin siinä lähellä Siitoonmäellä. Kun mökin lapset kysyivät, 
mikä sellaista ääntä pitää, sanoi äiti: ”Se ol lintu vaa”. Kun ruumis sitte tuotiin Sammatin kirkolle ja 
pantiin Aaltosella  arkkuun, oli isä siinä. Hän autti ruumiin nostamisessa ja sanoi sen olleen aivan 
kangistumattoman. Luita tuntui kyllä olevan rikki. Isä epäili perässä, että jos se olikin valekuollut 
vielä. Ruumis haudattiin Sammatin kirkkomaahan ja haudalle on laskettu seppele aina Sammatin 
vapautuspäivänä (25.4) ja itsenäisyyspäivänä, nyt sankarivainajain päivänä myös. Nevalainen oli 
mies, joka ei halunnut pahaa kellekään, mutta polseviikin sydän on armoton. 

Vanhassa suojeluskunnan arkistossa on puhelinsanoma: ”Nevalaisen sidetarpeita, ym. löydetty 
Nummelta. Esikunnasta saatavana”. ”Turun Sanomat no:76 v. 1918 ilmoittaa: Suuri lahjoitus. 
Jälkeenjättämässään testamentissa on tuomari Unto Nevalainen Savonlinnasta määrännyt 
omaisuudestaan annettavaksi, paitsi laajaa ja arvokasta teosofista kirjastoaan, myös Smk 
100 000:- Suomen Teosofiselle Seuralle aatteittensa levittämistä varten”. 

”Prantiv Villeem poika” päätti sotilasuransa myös pian. Hän ratsasti tiedustelulla Lohjalle päin, kun 
tuli saksalaisia vastaan ja pudottivat hänet satulasta. 

Ruokosen Rafali joutui jonkun vankiporukan mukana Lohjan kautta Riihimäelle. Hän säilyi 
hengissä suuressa verilöylyssä Riihimäen kasarmeilla, ja tapasin hänet 27.4.18 Karjaan asemalla 
tullessani Helsingistä kotiin. Hätkähdin hiukan, kun satuimme vastakkain, sillä häntä luultiin jo 
kuolleeksi. Ruokonen tuli sitte kanssamme Sammattiin. 

Punakaartilaisia majaili työväentalolla myös, ehkä kenttävartiossa, ja 12 päivän aamuna varhain 
tuli 2 vierasta punakaartilaista vaatimaan hevosia itselleen. He tapasivat äidin pihattopolulla, ja hän 
valhetteli heti hevosten ja miesten olevan metsätöissä, kun ajoilla on kiire kelin loppuessa. Ja kun 
he kysyivät missä meidän  metsä on, sanoi äiti sen olevan Karjalohjalle päin tästä. Hevoset olivat 
tallissa kylläkin. Niitä oli silloin 3: ruskea valakka Pekka, musta tamma Vappu ja prunni suuri 
tamma Lotta. Mutta ovi oli lujasti haassa sisältä 2:lla haalla ja kuljettiin vain heinäluukun kautta. Ja 
karsinassa oli 2 sikaa; Osmo ja Otto, Kun ne kuulivat jonkun tulevan tallin oven taa, ryntäsivät ne 
kiljuen pystyyn karsinan aitaa vastaan, jonka päällä helisi vielä joukko vanhoja hevosenkenkiä, 
joten hevosista ei kuulunut ulos mitään. Ja nämä punakaartilaiset uskoivat äidin puheen tallille 
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menemättäkin. 

Vähää ennen oli Mäntytuvassa asuva punakaartilainen, seppä Kustaa Josefson, tullut meille ja 
tavannut isän, joka oli sattunut tulemaan piilosta tupaan. Josefson pyysi meiltä lainaksi vanhoja 
lastenvaunuja. Hän aikoi evakuoida perheensä Nummelle pois valkoisten eestä. Isä oli juuri 
vintissä vaunuja ottamassa, kun näki kahden punakaartilaisen ilmestyvän pihalle. Hän pysytteli nyt 
hiljaa siellä, ja kun äiti sisään tultuaan kuuli Josefsonnilta asian, toi hän vaunut alas, valhetellen 
isännän lähteneen metsään myös. Ja kun iltapäivällä sattui se Punaisen tolpan kahakka, jatkettiin 
valhetta edelleen, että isä pakeni sieltä Karjalohjalle hevosineen, kun ampumaan ruvettiin. 

Äiti oli Josefsonnin käskenyt vaan pysymään rauhassa tuvassaan, tai ainakin jättämään perheensä 
siihen, mutta propaganda oli vaikuttanut seppään. Hän sanoi: ”Jos lahtarit saa kynsiinsä, niin ne 
rääkkää.” Ja niin kävi, että isä Nummen valtauksen jälkeen käydessään siellä hakemassa 
Sammatista evakuoitua viljaa, näki Nummen työväentalon takana telotuspaikalla seppä Josefsonin 
ruumiin. (Ja A. Vuoriston ja ”Tooli” Fetun.)  

Krassa oli kyllä varoittanut jo sepän kovasti, kun hän kesällä 1917 tuli pajaa vuokraamaan. Seppä 
kengitti Lotan, jolle silloin pantiin ensimmäiset kengät. Kun sitte mentiin sisälle, tuli Krassa kovin 
juovuksissa siihen, ja rupesi seppää kuulustelemaan onko hän sosialisti? Seppä ei oikein tiennyt, 
(”Se täytyy tiätää”) mutta Krassa vannotti häntä pysymään pois siitä sakista, joka työväentalolla 
käy. ”Teet tyätä ja rukoole Jumalaa. Käik kirkos ja luve raamattuu. Raamattu pitää paikkas. Ja jollei 
raamattu piräp paikkaas, sit om perkel!” 

Niin se 12. p.vä sitte alkoi, ja puolen päivän aikaan äiti meni mummulle kylään. Minä jäin Hannin 
kanssa kotomiehiksi. Ovet suljettiin kovin, eikä ketään pitänyt laskea sisälle. Kun aikaa kului, näin 
ovensuun akkunan verhojen raosta, kuinka 2 punakaartilaista ajoi hevosilla portin taa. Krassa ja 
isä näkivät ne pihatonvintistä. Krassa peljästyi: ”Ne tuli ottamaa heinii”. Siis pihaton vintistä. Ne 
olivat ”Johanssonnin maisteri” (= Venni Johansson Luskalasta) ja Mäkinen Nummelta, aivan vieras 
silloin, mutta sain tietää nimen jälkeenpäin. He sitoivat hevosensa portin pieleen, alkaen sitten 
pyrkiä sisään kovasti jyräytellen oveen ja ikkunanpieliin kiväärinperillä. Minulta meni sisu kaulaan 
ja avoin ovet, kun pelkäsin akkunain menevän rikki. ”Maisteri” jäi istumaan tuvan penkille, mutta 
Mäkinen kävi kaikki huoneet alakerrassa läpi, minä perässä. Myllykylän kauppias oli tallettanut 
meille muutaman kangaspakanryöstöjen pelossa, ja ne olivat salin sängyn päällä vielä 
piiloittamatta. Sikaareja oli myös, mutta piilossa. Muistan kun Mäkinen kaivoi pakan päällyspaperin 
rikki, katsoi ja sanoi: ”Kankaita”. Salista tultiin puhelinkamariin, ja Mäkinen koitteli puhelinta, muttei 
keskus vastannut. Sitte hän komensi minulta kunnanmakasiinin avaimia, jotka roikkuivatkin 
samassa huoneessa tupakamarin oven pielessä. Näytin ne ja Mäkinen otti avaimet haltuunsa. 

Tällä aikaa oli Jaakko tullut Lokkalasta meille, ja hänen tultuaan tupaan julisti ”Maisteri” hänet heti 
”Kansan nimessä” vangituksi. Kun tulin tupaan Mäkisen kanssa, istuivat molemmat eri penkillä ja 
”Maisteri” selitti jotain Mäkiselle vangistaan. Kun he sitte vankeineen lähtivät ulos, tuli äiti juuri 
kotiin, ja nähdessään avaimet Mäkisen kädessä, kysyi mihin hän niitä vei ja komensi jättämään ne 
takaisin. Mutta kun se ei auttanut, pyysi äiti ”Maisterin” ja Jaakon tarvittaessa todistamaan Mäkisen 
ne avaimet anastaneen. (Kunnanmakasiinissa ollut vilja ajettiinkin sitte seuraavana päivänä 
Nummelle ja ties mihin se lopulta joutui. Osa siitä saatiin takaisin Nummen vapautuksen jälkeen, 
kun tunnettiin säkkejä ja saatiin muita todisteita sen alkuperästä, mutta suurin osa jäi sille tielle. (Ja 
kova oli leipäpula Sammatissa seuraavaan syksyyn asti. Kun Linkvisti teki suvella taksvärkkiä 
Lassilla, oli hänellä eväänä vain voita ja maitoa. Ja hän tuumi, että se on ”vähä lipsakas aterjaa”. 
Makasiinin avaimet löytyivät keväällä Åhlin Jussin tuvan multapenkistä permannon alta Virkavierun 
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sivulta.) 

Näillä punakaartilaisilla oli Mallaasta hevonen. Kun siinä sitten säälittiin lähtöä, ja Jaakko asettui 
rattaan takaistuimelle, toiset eteen, taputteli äiti hevosta surkutellen, kun ”Mallaav vanha 
”Nopsakin” o sotaaj joutunu vanhoil päiviilläs”. Tästä Jaakko tiesi hevosen kotoperän kun se aika 
tuli. Hän käski äidin ilmoittaa ”Pekalle (= kirj. Ervasti), että minä tulin vangituksi.” Mutta ei pidetty 
kiirettä sen tiedon viemisellä, kun ajateltiin että taitaa se Jaakko jotenkin itsensä pärjätä.  

Karjalohjalla oli 11.4 tullut pieni saksalaisosasto eversti Hamiltonin joukoista. Nyt 12 p:vä oli näistä 
5 miestä lähtenyt tiedustelulle Sammattiin, toimien kärkiryhmänä jalkaisin, kun taas Karjalohjalle 
kokoontuneita valkokaartilaisia oli tiedustelujoukkueena ajaen perässä hevosilla. Osa oli vissiin 
jalkaisin saksalaisten jälessä jonkun matkaa Punaista tolppaa lähestyttäessä. Kun tunnustelijoina 
olleet saksalaiset kerkisivät Punaiselle tolpalle avoi punakaartilaisketju tulen, johon saksalaiset 
vastasivat vetäytyen heti takaisin. Heittivät yhden käsikranaatinkin muistaakseni. Oltuaan hetken 
viivytysasemissa Innoon vaiheilla ja kovasti tuleen vastattuaan, vetäytyi koko lahtarijoukko  takaisin 
Karjalohjalle. Joku punakaartilainen tässä kahakassa sentään haavoittui, ehkä tykkänään 
kaatuikin, mutta siitä ei ole varmaa tietoa. Kärjen silmänä ollut saksalainen sanoi heti 
ensimmäiseksi ampuneensa näkemäänsä punakaartilaista, joka kaatui. Ja kun Niemennummessa 
asuva Karl Lindgrén seuraavana päivänä punakaartilaisten lähdettyä Nummelle, kävi Punaisella 
tolpalla paikkoja katselemassa, löysi hän kuopasta tien varresta verisiä haavasiteitä. Ehkä ruumis 
haudattiin Nummelle, tai haavoittunut kuljetettiin Riihimäelle, johon oli vielä pääsy rautateitse. 

Mutta kova sota siinä vain syntyi, ja pyssyt paukkuivat vielä silloinkin, kun valkoisten partio oli 
varmasti jo Karjalohjan kirkolla. Punaisilla oli Punaisella tolpalla konekiväärikin asemassa, ja se 
ampui aluksi lyhyen sarjan, sai häiriön ja vaikeni. Ensimmäiset laukaukset pamahtivat Punaisella 
tolpalla juuri kun Jaakko vangitsijoineen saapui Ylitalon pihaan. Sieltä lähti rankka apujoukko 
hevosilla ajamaan taistelukentälle, jossa pauke oli kova kun jokainen poltti kruutia henkensä 
edestä. Mallaan Nopsan käänsi Jaakko ja ajoi sakin mukana Kirkahteen päälle, jossa apujoukko 
jalkautettiin ja hevoset käskettiin viedä takaisin Ylitaloon, soturien lähtiessä tramppaamaan 
Punaista tolppaa päin. Mutta Jaakko käänsikin hevosensa Ruokosen pihalle. Hän kehoitti myös 
tuntemaansa Mattilan Väinöä, joka oli myös hevosineen pakkomobilisoitu punakaartin kuskiksi, 
mukaansa, muttei Väinö uskaltanut tulla. Jaakko karautti sitte Isonvahantietä Mallaaseen, jättäen 
hevosen talonväen haltuun. Nämä kätkivät Nopsan sikolättiin, jossa se säilyikin lopun sodan ajan. 
Itse painui Jaakko Lokkalaan pitkin järven rantoja, ja ilmestyi meille taas hetken päästä 
naamioituna suurella leveälierisellä olkihatulla, etteivät punakaartilaiset olisi häntä ainakaan hollin 
päästä tunteneet. Hän kertoi retkensä ja sanoi, ettei ”Pekalle tartte tästä mitään puhua, ettei se 
hermostu.” 

Mutta minä läksin Jaakon mukana kanssa rantaan maitokannu mukana, ja jään yli Väinölään, 
jossa olin 2 vrk sotaa paossa. Siellä taisi ollakin erinomainen turvapaikka, koska sinne jo ennen oli 
tullut meidän Frommin ja Laaksosen perheet, noin 13 henkeä. Ja minulla olikin hauskaa siellä. 
Väinön, Martin ja Kotolan Hanun kanssa melskattiin aamusta iltaan. Mäenkielen alla oleva luola 
varustettiin piilopirtiksi ja asestauduttiin jousilla ja nuolilla, joiden teko-ohjeet oli juuri talvella saatu 
Setonin kirjasta ”Kaksi partiopoikaa”. Illalla kuunneltiin saksalaisten lentokonetta, jonka moottorin 
surina selvästi kuului koko yön, eikä kukaan uskonut epäuskoisten puhetta, että vesi vaan lorisi 
ojissa. Saksalainen lentolehtinenkin oli jostain olkentunut kopiona sinne: ”Me olemme tulleet teitä 
auttamaan - -”. Ja saksalaisilla tiedettiin olevan niin väkeviä käsikranaatteja, tulitikun kokoisia, että 
sen rajähtäessä metsäkin hävisi 50 m joka suuntaan. Sitä ihmeteltiin, että millä tulitikun voi heittää 
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niin kauas, ettei itsekin mene samaan kadotukseen. 

14 päivä huhtikuuta minä taas tulin yli jään kotiin. Jää oli rannoista heikkoa jo, ja Krassa oli 
laskenut jonkun rysän Luhdannokkaan. Punakaarti oli jättänyt  asemansa Punaisella tolpalla 
oleskellen Tavolan ja välillä Myllykylän vaiheilla. Meidän hevosia piiloteltiin Ojakan liiterissä ja 
Luhdannokan ladossa, jonne ne oli yöllä siirretty. Isä majaili Jaakon luona Lokkalan 
vinttikamarissa. Krassa nukkui yöt meidän tuvassa ja oleskeli päivät rannassa kalastushommissa. 
Minä kannoin hänelle kahvia ja leipiä rantaan. 

15 päivän aamulla k:lo 6 tuli Karjalohjalta valkoisten 3 miehinen partio hevosilla ajaen tiedustelulle 
Sammattiin. Punaiset olivat silloin Myllykylän linjalla, mutta mitään kosketusta ei ollut. Palatessaan 
partio vei mukanaan kotonaan oleskelleen Jalmari Soinin, vallankumousoikeuden puheenjohtajan. 
Soini asui silloin niin kuin nytkin huvilassaan Oikiaantien haarassa, Sammatista Punaiselle tolpalle 
vievän tien varrella. Hän joutui Suomenlinnan vankileirille ja pääsi syksyllä vapaaksi. 

Saman päivän iltapäivällä noin 15.30 tuli suurempi osasto valkoisia Sammattiin, asettuen 
kunnantalolle jonkunlaiseen kenttävartioon. Tästä iloittiin kovasti, kun luultiin jo rintaman siirtyvän 
eteenpäin ja olon tulevan turvalliseksi. Mutta seuraavana päivänä valkoiset jättivät meidät, palaten 
taas Karjalohjalle. Punaiset siirtyivät heti eteenpäin Punaisen tolpan linjalle, kun kuulivat lahtarien 
häipyneen. Mitään kosketusta ei sotajoukoilla ollut; niin taitavasti johdettiin sotatoimia. Punaisilla oli 
2 naisvakoojaa, Tekla Åhl ja Hilda Björk, jotka pitivät yhteyttä Myllykylän ja muun Sammatin välillä, 
myöhemmin Nummelle asti. Eräänäkin yönä he kävivät 3 kertaa Tavolasta Sammattiin. Ehkä he 
saivat tietoja Karjalohjalta asti. He sekaantuivat myös jonkun ruotsalaisen valkokaartilaisen 
vangitsemiseen. Tämä joutui punaisten käsiin, ollessaan tiedustelulla Sammatin ja Nummen 
rajoilla, mutta pääsi pakoon räjäytettyään vankikoppinsa (sikolätin?) oven vartioineen olkien alta 
löytämällään käsikranaatilla. Jossain kuulustelupöytäkirjassa sanotaan, että Hilda Björk huomasi 
valkoisen nauhan karjaan pojan saapasvarressa, ja ilmoitti siitä. Tämä oli siis esiintynyt 
punakaartilaisena. Hilda Björk ja Tekla Åhl tuomittiin kuolemaan ja ammuttiin Inkoon 
Westankvarnassa 23.5.18. 

Punakaartin päämäja oli nyt Ylitalossa ja vuoroin joskus työväentalollakin. Puolustuslinja kulki 
väliin työväentalon ja Niemennummen kautta Johanssonnille l. Nummilaan, väliin Punaisen tolpan 
linjalla, ulottuen ehkä joskus Hannaan mäelle asti. Ilmat olivat kauniit ja kevät pitkällä. 16.4 näin 
ensimmäisen västäräkin. Punakaartilaisten kiväärit paukkuivat harvakseltaan yötä päivää ketjussa 
meidän pihaton yläpuolelta Punaiselle tolpalle ja missä aina punakaartilaisia sattui olemaan. 

17.4 varhain aamulla tuli meidän pihalle 2 valkoisten tiedustelijaa, Landénin Ilmari ja Makkarjoen 
Yrjö (Melander). He olivat jo olleet Virkaviarun sivulla kanttoorska Heiskasella. Olivat naputtaneet 
Elsan ikkunaan ja hän oli päästänyt pojat sisälle, keittänyt kahvit ja selittänyt mitä tiesi 
punakaartista. Krassa oli ulkona, kun nämä sitten tulivat tähän, ja huomasi 2 tuntematonta miestä 
valkoiset nauhat käsivarressa. Nämä kyselivät Krassalta punakaartilaisten asemia, ja Krassa selitti 
mitä tiesi niistä ja he jatkoivat taas matkaansa sahalle ja nuorisoseurantalolle päin. Mutta kun 
Krassa iloissaan kertoi tästä äidille, epäili äiti niiden olleen valevalkoisia punakaartilaisia, ja kielsi 
ettei tuntemattomille saa julkaista mitään. Myöhemmin aamupäivällä äiti jutteli pihalla Hartzelskan 
kanssa, joka tuli Mallaasta maitoa hakemasta. Silloin he näkivät 2 paria jalkoja santakuopan 
niskalla hiipimässä pajaan päin saapasvarret välkkyen auringossa. Männynnäreet olivat siksi 
tihuja, ettei yläruumista näkynyt, ja he luulivat siinä menevän punakaartilaisia. Mutta ne olivatkin 
aamuisten tiedustelijain kulkuneuvot.  
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Isä oli siinä 13 – 14 päivän ajoissa ottanut piilopaikakseen Lokkalan vinttikamarin Pekka Ervastin 
luona. Siellä he Jaakon kanssa tekivät 2 ankaraa dynamiittipommia punakaartilaisten peljätykseksi. 
Jaakolla oli ryssiltä ostettua dynamiittia runsaasti ja sitä he mänttäsivät aina 2 – 3 m:n mittaisen 
vesijohtoputkenpätkän täyteen. Ensimmäisen he eräänä yönä kajauttivat Luskalan nummessa 
kallion päällä ja siihen heräsi koko Sammatti. Se kuului tyynenä kesäyönä kauas, eikä kukaan 
tiennyt mikä se jyräys oli. Toisen mällin piti seuraavana yönä mäjähtää itse punaisten puolella 
Rajamäellä, Myllykylän ja Niemen rajalla. Mutta sinä yönä, ehkä juuri 17 päivää vasten, seuloi 
punakaartilaisia tiellä niin tiuhaan, ettei Jaakko päässyt pomminsa kanssa tien yli 
nuorisoseurantalon vaiheilla. Kun hän oli aikansa vartonut ylipääsyä, jätti hän pommin Luvikkaan 
korpeen, eikä se kuulunutkaan kovin kauvas. He panivat kumpaankin pommiin koko vihdin 
tulilankaa, ja nytkin he jo kiipivät Lokkalan vintin trapuissa ylös kun mälli kävi. Punakaartilaisia 
nämä paukut hiukan hermostuttivat, kun eivät tienneet niiden syntyperää. Lahtarien tiliin ne vaan 
menivät. Karjalohjalta 17.4. tulleet tiedustelijat olivat myös näitä kyselleet kanttorin Elsalta, muttei 
hän tiennyt. Äiti sanoi Elsalle samana asiasta juteltaessa, että jos tiedustelijoita sattuu taas heille 
tulemaan, voi hän sanoa, ”ettei ne mitääm punaisii mällei ol”. Hän ei uskaltanut Elsaakaan sen 
viisaammaksi tehdä. Enempää ei sitte paukuteltukaan, vaikka Jaakko suunnitteli kolmatta pommia 
työväentalon permannon alle tai katolta piipusta sisään pudotettavaa. 

Öisin isä kävi kotona syömässä, ja kerran päivälläkin vähän naamioituna. Wikströmmin Elli 
Peltomäeltä oli silloin Ervastilla piikana, ja pelättiin vähän piilopaikan ilmituloa, kun torpan väki sen 
tiesi ja Ellin velipuoli Kallu oli punakaartissa. Mutta hyvin salaisuus säilyi. 

18.4. satoi hiukan. Kun söimme suurustaa, nähtiin kun Kulkin peltotietä tuli punakaartilaisjoukko 
meille päin. Osa meni Peltomäelle, ja oli aikonut mennä edelleen Lokkalaan. Mutta kun 
Wikströmmin väki selitti, että kirjailija Ervasti siellä vaan asuu, oli joku punakaartilainen sanonut, 
että Ervasti on kansan mies ja porukka tuli ilman muuta työväentalolle meidän kautta. 

Mutta meille oikaisi suoraan yli Wanhankylänpellon, josta aita oli nurin, 16 punakaartilaista joista 1 
ratsain. Päällikkö vissiin. Ratsu oli otettu Mallaasta, jonne se oli joku päivä ennen tuotu 
näännyksiin ajettuna. Oli Fiskars yhtiön hevosia. Sammattilaisia oli joukossa vain ”Pikku Kaljoo” ja 
”Filuri” (August Kallio ja Jalmari Eklund), loput vieraita, joukossa aika hulikaanipärstiä. Ankarasti 
kysyttiin heti, onko talossa lahtareita ja aseita kätkettynä. Heillä oli synkät epäilykset, ja kun äiti 
kysyttäessä sanoi miesten ja hevosten olevan Karjalohjalla, tuumasi joku että ”kunnei ne vaa siäl 
vehkeilis mitää punakaartia vastaan”. Äiti oli siitä taas aivan varma: ”Kummostas se ols, et tei yksii 
soveisitta”. Punakaartilaiset tarkastivat kaikki huoneet ja vintin. Tuvan vintissä oleva pillinpääsäkki 
näytti falskilta, koska se pistettiin läpi pistimillä. Takavarikoitavaa löytyi vaan muurinotalta kaksi 
paria sukkia, ja tupakamarin pöydältä minun käymätön ”Inventic”-taskukelloni. Tampuurissa äiti 
näki paketinkantohihnat erään kaartilaisen kädessä katseltavana. Hän sanoi mitkä ne ovat, johon 
punakaartilainen vastasi: ”Niin oj jaa. Kyl mää sen tiäräj jaa”, mutta pani ne kuitenkin 
vastahakoisesti naulakon päälle takaisin. Niistä olisi saanut hyvät rähinäremmit. Minä vaan jäyräsin 
syödä pöydän takana, kun Eeklundin Jalmari tuli sisään ja kysyi minulta: ”Onks täs Talos pyärii?” 
”Ei täs mitääm pyärii ol”, vastasin minä tyhmän näköisenä. Vintillä oli kyllä isän vanha ”Defiance” 
ikiliikkuja, mutta renkaat olivat olleet jo monta vuotta rikki. Kallio ei tullut sisälle ollenkaan. 
Kotitarkastuksen pidettyään punakaartilaiset läksivät ylös nummeen. Meillä oli silloin musta ”Nev 
Foundland” mallinen koira ”Vahti”. Se haukkui punakaartilaiset kovin, ja pakeni trampin alle, kun 
alettiin ahdistaa. Eräs punakaartilainen aikoi sen ampua, ja oli kykkisiltään trampin vieressä, kun 
äiti huomasi sen ja meni ulos kieltämään. ”Mut ku se haukkuu”, kiisti punasoturi. ”Se on koirav 
virkaki” sanos äiti, ”eikä se sit enää haukuk kun tei ole menneet”. Mies luopuikin aikeestaan, paha 
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olisi sinne ollut tähdätäkin. Laukaisi sentään ilmaan ja lähti toisten perään. laukaus kuultiin 
Lokkalaan, ja oli jo aateltu yhtä ja toista. Ja muistaakseni Elli tulikin sieltä kysymään kuulumisia 
heti joukon poistuttua. 

Seuraavana (19.4.18) aamuna varhain tuli meidän Ruokostan tuvassa asuva punakaartilainen, 
puuseppä Walter Grönroos meille, ja toi kelloni takaisin. Hän tunsi sen, kun oli nähnyt sen isällä 
työmailla, ja oli ottanut sen pois löytäjältä. Krassa oli jo monta yötä nukkunut tuvassa muurin 
takana kamarin oven pielessä. Yöt olivat kylmiä ja hän paleltui pihaton vintissä, yskien niin että se 
varmaan kuului punakaartilaisketjuun nummessa. Päivät hän oleskeli pihaton vintissä ja rannassa, 
mutta oli vielä yösijallaan ja peljästyi kovin, kun Grönroos hänet näin yllätti. Äiti oli lypsyllä Hannin 
kanssa. Mutta kun Grönroos ei hänestä sen enempää välittänyt, vaan jutteli hänen kanssaan 
kalastusasioista, rohkaistui Krassa punakaartilaispelvostaan niin paljon, että lähti samana päivänä 
Karstun Kaijolaan, jossa oleskeli lopun punakaartilaisaikaa, viikon päivät. Sielläkin he välillä olivat 
paossa Frummimmäellä. Kun valkoiset sitte tulivat pysyvästi Sammattiin, liittyi Krassa heihin heti, 
ja olikin ankaraa poikaa Sammatin Suojeluskunnassa.  

24.4.18 tuli meille 2 vierasta punakaartilaista takavarikoimaan puhelimen kuulotorven. Olivat nuoret 
ja fiksut pojat ja esiintyivät asiallisesti. Paperilippuun kirjoitettiin ”Oinoo”, sidottiin kuulotorven 
ympärille, ja kun se parin viikon päästä saatiin takaisin Nummelta, oli lappu vielä jäljellä. Kevät oli 
jo pitkällä. Päivät kauniit ja lämpöiset. Kakarat hyppäsivät kovasti ruutua l. ”parpiita”, joka oli juuri 
tullut muotiin täällä tänä keväänä. Tänä päivänä löysin ensimmäiset ”voikukat” ja seuraavana 
päivänä valkovuokkoja. Punakaartilaisketju makasi jatkuvasti ylhäällä Kukkusnummen reunalla, 
suunta kirkolle päin. Kiväärit paukkuivat harvakseen yötä päivää, vaikkei mitään kosketusta 
viholliseen ollut 12 pv:n jälkeen. Mutta illalla tuli joku paha uutinen työväentalolle, ja siellä alettiin 
kovin huutaen ja kiroillen valjastaa hevosia. Rähinä kuului kauas tyynenä iltana. Silloin, k:lo 8 illalla 
juoksi 3 punakaartilaista alas Santunpolkua ylipualta tallin ovelle. Yksi oli ”Pikku-suutari” Edv. 
Grönroos. Tallin ovea rytkittiin kovin, mutta se oli sisäpuolta 2:lla haalla kiinni, eikä aukenut. 
hevoset olivat silloin taas tallissa, mutta kun siat nostivat konsertin, luulivat miehet vissiin ettei 
siellä muita olekaan. 15 p:vä oli Frummi ajanut karjaruokia parilla, ja oli jättänyt 2:t aivan uudet 
silat, jotka Ylanterin Aukusti oli talvella tehnyt, vintin sillalle. Silat olivat olleet siihen asti piilossa, 
niin kuin hevosetkin. Kun punakaartilaiset äkkäsivät silat siinä, ottivat he ne mukaansa, mutta kiiru 
oli, kun ei ehditty kurkata heinälävestä talliin, jolloin olisi hevosetkin tehneet kauppansa. Tuvan 
ovet olivat lukossa ja me kyttäsimme kartiinien raosta tapausta. Miehet travasivat nummeen 
takaisin, ja sinä iltana punakaarti pakeni ainakin Tavolaan asti, mutta Myllykylään jäi ehkä jotain 
varmistusta. 

21.4 aamuna työväentalo oli tyhjä. Pihalle oli jäänyt kattiloita täynnä soppaa, jota ei oltu keritty 
syömään. Oli keittäminenkin tainnut jäädä kesken. Valkoisten partio taas vuorostaan ajoi täällä 
hevosilla ja rattailla, mutta ei viipynyt kauempaa. Muutamat valkokaartilaiset kävivät työväentalon 
katolla heittämässä sinne unohtuneen punaisen työväenyhdistyksen lipun alas. Lippu revittiin rikki. 
Katkenneen tangon korjasin minä talteen, ja se on vieläkin minulla. (Ehkä tämä lippujuttu sattui jo 
15 p:vä, en ole siitä varma.) Tällä reissulla valkoiset vangitsivat kirkonkylässä asunnostaan 
kauppiaanrouva Hilma Stendahlin. Hän oli ollut vähän pahasuinen, ja epäiltiin jotenkin 
sekaantuneen tuomari Nevalaisen heidän luonaan tapahtuneeseen vangitsemiseen. Tämä oli 
traagillinen tapaus, kun Stendahlska otti vastaan kovasti ja huusi, että kylä raikui, ja lapset itkivät 
joukossa, mutta rattaille hänet pantiin vaan ja vietiin Karjalohjalle ja edelleen jonnekin. Kotiin jäivät 
keskenään lapset, joita oli 5, vanhin 11 vuotias. Kauppias Stendahl oli punakaartin mukana, saatiin 
vangiksi 25.4 ja ammuttiin emäntäkoulun niitussa 27 p:vä. Tästä Stendahlskan viemisestä tuli kova 
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pelko, että jos nyt punaisetkin alkavat koota rattailleen valkoisten muijia, mutta ei sellaista sentään 
sattunut. Ja myöhemmin keväällä jo Stedalskakin pääsi vapaaksi. Suomenlinnassa hän vähä aika 
oli. 

22 päivä oli rauha maassa ja sodasta ei tietty mitään. Ilma oli lämmin ja minä kävelin paljain jaloin 
ensimmäisen kerran tänä keväänä. Olin Kulkin mummulla kylässä. 

23 päivä olivat lampaat ulkona. Valkoisten partio kävi ajelulla Sammatissa taas, ja toi ensimmäiset 
porvarilliset sanomalehdet tullesssaan. Tuntui jokseenkin kummalliselta lukea niitä yli 3 kk:n 
paussin jälkeen ja ne pantiin tallelle. Partion mukana lähtivät isä, Ervasti ja Jaakko Karjalohjalle 
2:lla hevosella, Vapulla ja Lotalla. Muistan, kun isän kanssa säälittiin hevosia eteen tallivajan 
eessä, ja peljästyin kovasti kun luulin ensinäkemällä kujan portista tulevan Pekka Ervastin 
punakaartilaiseksi. Hänellä oli pitkä valkoinen kaulahuivi ristissä rinnan yli aivan kun 
punakaartilaisten raaveltuukiset patruunavyöt. Karjalohjalla he saivat kortteerin Ervastin viime 
suvisen piian Tyyne Heinon isän luona Kaurioon tiehaarassa. 

24 päivä tuli valkoisten partio taas Sammattiin, ja Jaakko sen mukana hakemaan minua 
Karjalohjalle. Oli päätetty lähteä Helsinkiin ja minun oli aika uusia silmälasit, joita olin jo toista 
vuotta pitänyt. Olin silloin uittamassa sukelluslaiva Nautilusta (=pyöreä puu, molemmat päät 
terotettu) Varsankalmanojassa Franssin suon kohdalla, ja olin uponnut lähteensilmään suolistosta 
asti. Pöksyt olivat aidanseipäässä kuivumassa, kun Hanni tuli hakemaan kotiin. Kapsäkki pakattiin 
jumalattoman täyteen ruokatavaraa, kun tiettiin Helsingin ruuanpuute. Taittiin pakata kaksikin 
kapsäkkiä. Mummun Anna oli avussa myös, ja muistan kun tukittiin vielä viimeksi perunoita, missä 
vaan pienikin lovi kapslaukussa oli. Heinäpaaleja otettiin mukaan myös Karjalohjalla oleville 
hevosille. Frummi valjasti Pekan ja meni niitä hakemaan Ojakan liiteristä. 

Tällä välin oli valkoisten partio lähtenyt takaisin, ja melkein heti senjälkeen karautti punaisten 
ratsupartio kirkolle. Siinä oli mukana ainakin Tranbergin Jalmari ja Norjan Kallu, ehkä Selinkin, 
muistaakseni 4 miestä. Puhelinkeskuksen luona he jalkauttivat, alkaen ampua aidan nojalta 
Vanhaantaloon, jossa kai näkyi jotain liikettä. Ainakin Vanhantalon salin seinistä tuli kuulia läpi. 
Silloin tuli Frummi juuri heinäkuorman kanssa Faarinpellosta, ja sen nähtyään punakaartilaiset 
tervehtivät häntäkin muutamalla laukauksella. Frummi ajoi kiireesti alas kujanliiterin (nyk. 
Puimaliiterin) seinänviereen pensaitten verhoon ja häipyi näyttämöltä. ”Parta-Hanna” (Öhman) 
(Kuoli Kaukolassa kesäkuun alkupuolella v. 1939) oli ollut Frummilla kylässä Faarintuvassa, ja oli 
poistulossa, kun kuulat alkoivat vinkua, ja hän kyyristeli Vanhansaunan seinän vieressä vielä, kun 
äiti meni hakemaan hevosen ja heinäkuorman kotiin. Punakaartin ratsumiehet olivat heti 
ammuttuaan kiväärinsä tyhjiksi, nousset ratsaille ja päästelleet täyttä laukkaa vielä Myllykylästäkin 
läpi. Niemennummessa ei olleet hevosten jalat paljon maahan sattuneet. 

(Muuten punakaartin pomot olivat kovia ratsumiehiä. Seliin anasti heti Svidjan valloitusmatkalla 
ratsukseen Lohjan Vaanilasta mustan hevosen. Lohlammen museosta saatiin vanha satula, mutta 
loppuaikoina taisi jo olla parempiakin satuloita. Askellaji oli aina laukka. Ainakin kun näin 
Sundströmmin Kallun ja Sarinin Jussin ratsastavan, oli täysi laukka päällä. Muistan kerran kun tulin 
koulusta, tuli Sariinin Jussi vastaan täyttä laukkaa ruskealla hevosella, nykyisen Ihantolan kohdalla 
Sammatinhaanpäällä, jossa oli sankka kuusikko silloin. Kaukaa jo kuului hänen huutonsa; ”Pois 
alta!”. Mutta ratsastus- ja ohjaustaito oli vähän niin ja näin, koska jokainen luminen kuusenoksa löi 
häntä vasten naamaa. Mutta vauhtia kyllä oli. Sitten loppusodassa koottiin Nummella 
paikkakunnan ratsumiehet eri osastoksi, jonka päälliköksi tuli sammattilainen ”Vanhalan Kallu” 
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(Mathenius tai silloin jo Viljaranta), entinen Vanhantalon rusthollin poika.) 

Koko tämän melskeen ajan istui Jaakko Peltomäellä tärkeässä kortinpeluhommassa. Kun hän 
lopulta iltapäivällä tuli, olin minä jo hienona herrana valmiina matkalle. Wikströmin Elli tuli 
mukanamme katsomaan, kuinka me pääsimme matkan alkuun. Kamreerska oli kyllä tuonut jo 
tiedon punaisten ratsumiesten nopeasta perääntym poistumisesta, mutta siitä huolimatta oli kovin 
jännittävää ajaa työväentalon ohi Santun pihasta läpi. Tiellä oli vielä hiukan jäätä, ainakin Santun 
ahteessa. Elli tuli mukanamme keskukseen asti, ja tuli sitten takaisin ilmoittamaan matkan 
onnellisesta alusta. Lohjantaipalon peltojen reunassa tuli jalkaisin vastaamme valkoisten noin 10 
miehinen partio mennen Sammattiin päin. Anttilan kohdalla ahteen päällä näin ensimmäisen 
saksalaisen sotamiehen seisomassa pistin vyöllä katsellen maastoa, jossa vissiin valkoisten 
pääpuolustuslinja kulki. Saksalaisia oli silloin Karjalohjalla 5. Valkokaartilaisia oli kaikkiaan ehkä 50 
– 70 miestä karjalohjalaisia ja sammattilaisia. Ruotsalaisista rantapitäjista ehkä myös. Päämaja oli 
Hakosella ja Immulan isäntä Duvaldt oli suojeluskunnan päällikkö. Tuttuja sammattilaisia näkyi joka 
puolla. Wettenhovi-Aspa liikkui joukossa tropiikkikypärä päässä ja sapeli vyöllä kun kenraali 
ainakin. Pekka ajettiin Heinolle. Asuntona meillä oli tupakamari. Jaakko, joka kuului valkokaartiin 
myös, sai tänään aseekseen venäläisen ratsuväen kiväärin, jonka etutukki oli hiukan palanut, ja 
joka on nyt minulla saatuani sen kesällä häneltä. Siihen kuului pistin myös, mutta se jäi Heinolle 
kun lähdettiin. 

25.4 oli kaunis ilma. Nyt oli valkoisilla käsky ottaa Sammatti haltuunsa lopullisesti. Koko 
aamupäivän oli Hakosen vaiheilla kova kiehinä. Ruotsalaisia oli tullut Karjaalta, Pohjanpitäjästä ja 
Inkoosta, ehkä joku muualtakin. Siinä puolen päivän ajoissa lähti suuri hevostropi sitte ajamaan 
Sammattiin, joka oli tyhjä punakaartin joukoista. Esikunta majoittui Myllykylän Ylitaloon ja pääosa 
miehistöä. Toinen osasto sijoittui Koivikon koululle. Myllykylästä ja Koivikosta lähetettiin heti partiot 
vihollista katsomaan ja kai kiinteäkin varmistus eteen. Leikkilässä kylänahteen päällä oli parivartio, 
jota pituivät Luskalan ja Leikkilän kyläläiset, majapaikkanaan vissiin Löökulla niinkauan kunnes 
Nummi oli vallattu. Partioita lähetettiin myös eri kyliin punakaartilaisten asunnoille, sillä näistä oli 
moni jäänyt kotiinsa, tai piileskeli lähistöllä. Toistakymmentä punakaartilaista saatiinkin vangiksi, 
suurin osa vieraspaikkakuntalaisia, ruotsalaisia, jotka olivat jättäneet joukkonsa ja lähteneet 
harhailemaan merimaita päin koteihinsa myös. 

Koivikon koulusta lähetettiin heti sinne saavuttua partio Haarialle Virtasen Hanneksen johdolla. 
Partio eteni vain noin 300 m Rakuunamäelle asti, johon se jäi vartomaan, kun Hannes meni yksin 
pitkin Välkjärven rantaa Pokkaan tiedustelemaan mitä torpin väki tilanteesta tiesi. Partiossa oli 
ehkä 5 miestä. Ainakin siihen kuuluivat Lammin Väinö (papinkokelas ja nyk. kenraali Gustafsonin 
veli), Laihon Jussi (silloinen Kiikalan Pulkan isäntä) ja Makkarjoen Yrjö. Samaan aikaan oli 
Nummelta lähtenyt vahva punakaartilaispartio Haariaan kautta Sammattiin (Puheitten mukaan sen 
piti olla joku rankaisuretkikunta, joka olisi pannut hiukan tuulemaan Sammatin pahain porvarten 
joukossa. Ainakin Nummelta löytyi jälkeenpäin keväällä poistolista, johon oli merkitty 
sammattilaisia taantumuksen syntisäkkejä. Olipa Oinoon emäntäkin päässyt listalle. Löfkullan 
emännän nimi oli ollut ensimmäisenä.) 

Suutari August Ylväksen kertoman mukaan hän oli tässä punakaartilaisjoukossa mukana. Hän oli 
puheittensa mukaan karannut Nummelta ja lähtenyt tavottamaan kotiinsa. Savikossa oli Waltteri 
ilmottanut lahtarien olevan Koivikossa, joten hän lähti yrittämään Lammin tietä Kaanaanmaahan. 
Mutta Haariaalla hän tapasi kaartilaistoverinsa, jotka myös olivat lähteneet koteihinsa. Nämä olivat 
Luskalan torpparit: Ruokjärvi (Kustaa Kallio), Kilpi, Iltanen, torppari pojat Edvaard Grönroos, Ilmari 
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Soreen, August Nyman ja hän 7:mäntenä. Hän varoitti näitä Koivikon kautta yrittämästä, mutta 
turhaan. Hän antoi heidän mennä edellä, ja tuli perästä säilyttäen näköyhteyden. Kun partio sai 
tulta, pakeni hän heti Pähinonneen, ja pääsi Ruokjärven yli Juhanssonin Alman ruuhen pohjalla 
maaten, kun tämä oli rysiään katsomassa. 

Oli asia kuinka tahtos, se ainakin on varma, että tännepäin punakaartilaiset tuloa tekivät. Ja kun 
Virtasen partio heidät näki Taipalosta päin tulevan, maastoutuivat he Rakuunamäen Koivikon 
puoleiselle rinteelle, ja heti kun vihollisten yläruumiit ilmestyivät mäen päälle näkyviin, avattiin 
ankara tuli. Punakaartilaiset pakenivat kuin varpusparvi, kahden haavoittuessa vaikeasti: Ruokjärvi 
oli nähtävästi ollut etupäässä, ja oli Ylväksen tiedon mukaan ampunut ainoan vastalaukauksen, 
ollen vähällä osua ”Suanij Jussii” (=Laihoa) päähän. Itse hän samassa haavoittui pahasti vatsaan, 
juoksi alas Ruokjärven rantaan noin 100 m. haavoittumispaikastaan, kuollen melkein rantakiville 
pensaikkoon kotitorppaansa vastapäätä. Ruumis löytyi vasta parin viikon päästä. Ylölahden 
Aukusti (=Nyman) oli myös haavoittunut pahasti, mutta pääsi Haariaan kylään asti, jossa jäi 
makaamaan Ahosen pieneen tupaan. Valkoisten partio löysi hänet myöhemmin sieltä. Ainakin 
makkarjoen Yrjön tiedetään käyneen häntä katsomassa, kun he olivat hyvät toverit. Diakonissa 
Lydia Konttinen toimitettiin häntä sitomaan ja hoitamaan. Mutta kun Koivikon kenttävartion 
päällikkönä ollut saksalainen 27.4 kuuli haavoittuneen punakaartilaisen siellä makaavan, komensi 
hän tuomaan sen koululle, ja vähän kuulusteltuaan heti ammuttavaksi. Kun tähän tehtävään 
komennetut miehet kieltäytyivät haavoittunutta ampumasta, ampui hän itse pistoolillaan kannolla 
istuvan vangin, uhoten seuraavan kieltäytymisen sattuessa ampuvan myös tottelemattomat 
suojeluskuntalaiset. Ampumispaikka oli koulusta hiukan Haarialle päin tien ja Ruokjärven rannan 
välissä. Ruumis haudattiin paikalle. Haudalla oli puuristi ja hattu ristin nokassa. 2 päivää 
myöhemmin ammuttiin ja haudattiin samaan paikkaan Sariinin Jussi ja Gustafssonin Jalmari ja 
August Virta Haarialta. Myöhemmin syksyllä ruumiit koottiin hautausmaalle. (Minun päiväkirjaani 
on merkitty nämä 3 teloitusta tapahtuneen samana (27.4) päivänä, mutta muistokivessä 
kirkkomaalla on 29.4). 

Muuta sotaa ei Sammatin miehityksessä sitten ollutkaan. Kaikki tavatut punakaartilaiset antautuivat 
ilman vastarintaa (paitsi jo mainitut Kilpi ja Iltanen sekä Lindell). Monet ilmoittautuivat 
vapaaehtoisesti sk:n esikunnassa, tavallisesti ensin käytyään jonkun tutun isännän luona 
hakemassa suosituksia. Mutta ensimmäisinä aikoina tuomitsi kenttäoikeus kaikki, harvoja 
poikkeuksia lukuun ottamatta ilman armoa kuolemaan. Tuomiot pantiin täytäntöön tavallisesti jo 
samana päivänä. Tähän kenttäoikeuteen kuuluivat jotkut paikkakunnalla ensimmäisinä päivinä 
olleet saksalaiset ja ruotsalaisten suojeluskuntalaisten päälliköt, sekä Sammatin Valkokaartin 
esikunta. Tähän ensimmäiseen esikuntaan kuuluivat Löfkullan isäntä J. N. Vannas, Kirman isäntä 
K. Nyman, Arveen isäntä A. Viima ja kauppias E. Joenpelto. Kun nummenpitäjä vallattiin siirtyivät 
saksalaiset  ja ruotsalaiset sinne, mutta ruotsalaisia jäi vielä muutamaksi aikaa joku pienempi 
etappijoukko. Vankeja säilytettiin ankarasti vartioituina Ylitalon piharakennuksessa (=”Äijälässä”. 
ent. pastori Johan Cyreniuksen asuinrakennus). 27.4. iltana vietiin 12 punakaartilaisvankia 
Ylitalosta emäntäkoulun niittuun ja ammuttiin aholla rajamäenrinteellä (paikka on tehty pelloksi). 
näistä oli sammattilaisia kauppias W. Stendahl ja torpparinpoika Kalle Åhl (”Nyypakan Kallee”). 
karjaalainen Aksel Wiktor Ahlfors ja ehkä myös tavolalainen torppari Karl Hankoliin olivat joukossa. 
Muitten nimiä en tiedä, mutta niiden piti olla ruotsalaisista rannikkopitäjistä. Nuorin joukosta oli 16 
vuotias poika Bromarvista, joka oli kovin itkenyt ja rukoillut armoa, mutta ei se auttanut. 
Teloitusjoukkue oli ruotsalaisia (=inkoolaisia?), mutta huonosti ampuivat, sillä kun ruumiit jäivät 
siihen makaamaan yöksi oli niitä aamulla vain 10. Toinen karanneista oli haavoittuneena ryöminyt 
noin 400 m ja löytyi aamulla Nummilan torpin (”Juhanssonnin”) puuvajasta. Tämän piti olla 
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Leikkilän kylästä kotoisin olleen Snellin Hilman mies. Hänet vietiin aamulla takaisin samaan 
paikkaan, ammuttiin uudestaan ja haudattiin toisten joukkoon. Toinen oli jäänyt vallan 
haavoittumatta, mutta tekeytyi kuolleeksi, ja kun yöllä tuli hiljaista lähti muina miehinä kävelemään 
ja on sillä tiellä. Monta vuotta jälkeenpäin kun kestikievari oli Myllykylän Naatulla, oli siellä ollut 
vieras mies yötä. Illalla hän oli kävellyt emäntäkoulun niitussa ja palattuaan sanonut käyneensä 
katsomassa paikkaa, jossa hänet oli kerran ammuttu. 

Näitten tapausten aikana minä olin Helsingissä. Matkustin sinne 26:n p:vän aamuna isän, kirj. 
Ervastin ja Jaakon kanssa Karjaan kautta junalla. Helsinki oli vallattu jo runsas 2 viikkoa 
aikaisemmin ja tappelun jälkiä näki joka puolla. Vangittuja punakaartilaisia kuljetettiin suuria roikkia 
asemalta Eteläsatamaan ja edelleen Suomenlinnaan vankileirille. Saksalaisia näkyi kaikkialla. 
Heidän suuri autokuormastonsa seisoi Nikolajeffin liikkeen edustalla Läntisellä Viertotiellä. 
Päämajan, hotelli Kämpin edessä katukäytävällä oli 2 ulaania vartiossa ratsain keihäät kädessä. 
(Ne nähtyäni päätin lujasti ruveta ulaaniksi minäkin, kun hiukan kasvan). Jääkäriprikaati harjoitteli 
suljettua Johanneksenkirkon kentällä, ja sotainen mieliala vallitsi maan pääkaupungissa. Olimme 
kortteeria Nyymannin tädin luona Tähtitorninkatu 20:ssä. Kallella oli kenkäkauppa Arkadiankadulla, 
ja sen alla kellarissa enolla puusepän ja maalarinverstas. Minulle ostettiin hienot 
ameriikkalaismalliset pattikärkikengät. Allin kanssa kuljin kaupungilla katsomassa sodan jälkiä, ja 
mm. ajoin ensi kerran raitiovaunulla, vaikka tämä oli jo kylläkin 5.s Helsinkireissuni. 27 p:vä tein 
ostokseni: Thompson-Setanin:”Kaksi partiopoikaa”, puisen kanuunan ja arkin paperisotilaita. Isä 
kuljeskeli Jaakon kanssa pitkin kaupunkia, ja aina kauppoihin mennessä tervehti Jaakko uljaasti: 
”Terveisiä rintamalta!”. Myyjät vastasivat iloisesti, kyselivät rintamakuulumiset ja Jaakko valhetteli 
heille suut silmät täyteen. Hänellä oli valkoinen sk-nauha käsivarressa ja muutenkin kovin sotilaan 
näköinen. Hänellä oli tuttava jossain sotasaalisvarastolla, jonne he menivät tätä katsomaan. He 
ottivat kumpikin sieltä kiväärin mukaansa, mutta kun isällä oli vain nenäliina käsivarressa, pidätti 
Helsingin Valkokaartin katujyrä hänet pian ja vei johonkin kuulusteltavaksi. Hänellä oli kyllä 
Karjalohjan sk:n antama kulkulupa, mutta kun siinä ei ollut mitään leimaa, sanoi kuulustelija 
sellaisen voivan kirjoittaa kuka hyvänsä. Isä kyllä päästettiin vapaaksi kohta, mutta kivääri 
takavarikoitiin. Häntä onniteltiin siitä, että suomalainen partio hänet tapasi kaupungilla. 
Saksalainen olisi hänet muka heti ampunut. 

Meidän tuomamme tuokatavarat olivat hyvään tarpeeseen. Helsingissä oli ruoka vähissä ja 
perunoitakaan ei oltu saatu moneen viikkoon. Ja kun sitte 27 pv:n iltajunassa lähdettiin kotiin, tuli 
Nyymannin Kalle eno mukaamme ruokatavaraa hankkimaan. Pekka Ervasti jäi huvilalleen 
Oulunkylään. Karjaan asemalla kävellessäni tapasin Ruokosen Rafalin ja hämmästyin aika tavalla, 
sillä häntä oli jo luultu kuolleeksi. Hän oli Nummelta viety vankina Riihimäen kasarmeille, säästynyt 
verilöylystä ja oli nyt tulossa kotiin. Asemalla sattuikin olemaan Lönhamarin Norsin miehiä ja 
pääsimme niitten hevosilla sinne asti. Maunulta saatiin taas hevoset kyytiin Karjalohjan kirkolle, 
jossa pantiin omat hevoset aisoihin. Aamuyöllä kuultiin Maunun tuvassa hevosia vartoessamme 
uutisia, kuinka edellisenä iltana oli Sammatissa ammuttu 15 punakaartilaista, mutta ainoastaan 
Stendahlin nimi tiettiin. Minulle se teki jotenkin kaamean olon. Sunnuntaiaamuna (28 p:vä) klo 5:n 
ajoissa tultiin kotiin. Ilma oli kaunis ja lämmin ja tuntui olevan rauha maassa 3:n viikon sotatilan 
jälkeen. Mutta minä oli niin reisavunnut, että nukuin melkein koko päivän. Sillä aikaa kävi muu väki 
Ylitalossa tutustumassa uuteen sotavoimaan, ja emäntäkoulun niitussa katsomassa ammuttujen 
punakaartilaisten ruumiita. Sinne minäkin tavotin ehtopäivällä Mallaan Martin kanssa, mutta ei 
osattu mennä tarpeen kauvas. 

27.4 vallattiin Nummen pitäjä, ja Sammatin sotavoimat ottivat osaa offensiiviin. Se meni ilman 
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suurempia rähinöitä. Punakaartilaiset vetäytyivät Pusulaan, osa hajosi metsiin ja hakeutui 
kotinurkilleen piileskelemään. Paljon punakaartilaisia saatiin vangiksi ja teloituksia toimitettiin 
surkeilematta harva se päivä, aina sitä mukaa kun vankeja saatiin. ”Krassa” ja ”Sentta-Kustaa” 
olivat vakinaisia tuomion täytäntöön panijoita. ”Lankin Alfree” oli myös aina valmis kaatoja 
tekemään. Tapana oli, että tuomitut kaivoivat itse hautansa. Ampumispaikka oli Ylitalon 
Pajanummessa etelärinteellä olevan metsätien varressa, jossa ainakin 10 – 15 punakaartilaista 
teloitettiin. Kaikkiaan tuli Sammatin Punakaartilaisista teloitetuksi 28 miestä, Inkoon 
Westankvarnassa ammuttiin 3 naispunakaartilaista, vankileireissä kuoli 5. Taisteluissa kaatui vain 
3. Katosi 1. Syksyllä koottiin kaikkien ruumiit Sammatin alueelta Kirkkomaalle yhteiseen hautaan. 
Kun Koivikossa ammuttujen ruumiit kaivettiin ylös, peri Heinon Jussi enonsa Gustafssonin Jalmarin 
lakin, ja piti sitä koulussa. Me toiset räkänokat kyseltiin joskus: ”Eiks se ol kylmä lakki?” Se oli 
hyvin säilynyt musta kiiltolippa samettilakki, kuulan läpi lipassa. (Noin 20 vieraspaikkaista 
ammuttiin vielä täällä.) 

Tavolan Kuustoon muodostettiin toukokuussa vankileiri, jossa pidettiin vähemmän syyllisiä 
punakaartilaisia pelto, ym. töissä. Mutta kenttäoikeus istui sielläkin ja monta poikaa haudattiin 
Kuuston nummeen pellonniskalle, sammattilaisiakin kymmenmonta. 5.5.18 vietiin Sammatista 
Kuustoon Tavolan Akustille joukko vähemmän syyllisiksi havaittuja punakaartilaisia. Sitä leiriä 
pitivät hallussaan helsinkiläiset valkokaartilaiset, ja sinne oli koottu myös joukko nummilaisia 
punakaartilaisvankeja, jotka oli määrä yhdessä sammattilaisten kanssa seuraavana aamuna 
kuljettaa Lohjan asemalle edelleen Suomenlinnaan vietäviksi. Mutta illalla soitti Vannas sinne, että 
kaikki tuodut vangit on aamulla ammuttava. Ja Kuustonnummeen nämä sitte aamulla vietiin ja 
ammuttiin (Ainoastaan 3 oli Vannas erottanut ja ne jäivät sillä kertaa henkiin, mutta ainakin vanha 
Levo ammuttiin Ylitalon nummeen joku aika jälkeenpäin. Tranbergin Jalmari oli toinen ja 
kolmannen nimeä en tiedä. Jalmari sai kuolemantuomion myös myöhemmin, mutta se jäi 
täytäntöönpanematta jostain syystä.) (Tranberg teki saappaat helsinkiläisten päällikölle ja sai 
armon.)  

Kevättalvella v. 1919 avautti Kuuston isäntä tämän joukkohaudan, ja ilmoitti Sammattiin, että 
omaiset hakisivat sammattilaisten punakaartilaisten ruumiit tänne kirkkomaahan. Sammatin 
Vanhassatalossa oli silloin piikana ”Posti-Kallun” (=Eqvist) leski, ja hän pyysi isäntää (Kupilaista) 
haetuttamaan hänen miehensä ruumiin. Kupilainen tekikin ruumisarkun tapaisen lautalaatikon 
ruumista varten ja pani renkinsä määrätyn päivän aamuna reissuun. Kuustonnummessa oli hauta 
avattuna. Ruumiit oli pantu kauniisti rinnakkain haudan pohjalle, jokaisella lakki kasvojen peitossa, 
hakoja alla ja päällä. Ja Kuustolla oli nimiluettelo haudatuista kuka kukin oli. Mutta Nummen poliisi 
tuli, kielsi ruumiita liikuttelemasta, ja käski luoda haudan umpeen. Siellä ovat vieläkin ne 10 (?) 
sammattilaista. V. 1946 pantiin haudoille muistokivi. Mutta Kupilaisella on se ruumisarkku vieläkin 
vaatearkkuna. 

Koko kevätkauden valkokaarti teki vartiopalvelusta tiehaaroissa ja puhelinkeskuksessa. Välillä 
haravoitiin metsiä, kun jossain oli nähty ”mettäkaartilaisii” liikuskelevan. Sotilaallista koulutusta 
harrastettiin myös, pääasiassa suljettua. Välillä sattui aina jotakin erikoisempaa, niin kuin 
vapunpäivänä ”mettäsiajjahti” Ruokoparmaan (”Teefältin”?) haassa Luskalassa. Sinne oli 3 
metsäkaartilaista, Löfkullan torpparit, veljekset Kilpi ja Iltanen sekä postinajaja Lindell piiloutuneet 
mäyrän (=”mettäsian”) luolaan, jota he arvattavasti olivat isontaneet niin että 3 miestä sinne mahtui 
mukavasti maata. Lindellin ja Kilven vaimot huolehtivat muonituksesta, mutta vanhan Kurjahovi 
(=Koliin) oli saanut tämän piilopaikan tietoonsa. Ja kun hänen poikansa Gunnar oli parhaillaan 
vankina Ylitalossa, meni hän tekemään ilmiannon siinä toivossa, että saisi poikansa vapaaksi. 
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oli, ja huomasivat vaaran vasta tuvassa. jossa heille ehdotettiin antautumista, mutta kun ullakossa 
olijat olivat hidasliikkeisiä, livistivät odotetut vieraat ovesta ulos ja edelleen. Mutta tulta he saivat 
saatokseen. Hankoliin haavoittui kuolettavasti ja kaatui peltosaralle. Häntä ampunut Helsingin 
poika juoksi luokse ja kysyi: ”Oletteko Seliin?”. ”Hankoliin”, vastasi mies ja kuoli samassa. Hänet 
haudattiin kaatumispaikkaansa pellon reunaan, haudalle risti ja hattu sen nokkaan. Hänen 
tyttärensä tulivat kuitenkin pian Tavolasta ja veivät isänsä ruumiin Nummen (Sammatin) 
hautausmaahan. Tämä ”Hankoliinin Wihtori” oli sama, joka edellisenä syksynä puukotti Lankin 
Kallua Kirkahteessa. 

Mutta Seliin pääsi karkuun, vaikkakin haavoittuneena. Browningin kuula oli sattunut kupeeseen 
tullen vatsasta ulos, ja jäi hänen kiikarikoteloonsa. Mutta haava parani, eikä Seliiniä löydetty vaikka 
kaikki lähimetsät nuohottiin läpi. Vasta juhannuksen ajoissa saatiin hänet Salossa kiinni yhdessä 
”Pikku-Suutarin” (Edv. Grönroos) kanssa, ja tuotiin tänne kuulusteltavaksi 27.6. ”Pikku-Suutari” oli 
kuulusteluissa kovin peljännyt ja vapissut, että penkki tärisi. Tähän aikaan ei ollut enää paikallista 
kenttäoikeutta, vaan vangit lähetettiin kuulustelun jälkeen Tammisaaren vankileirille. Siihen asti 
niitä säilytettiin Grönlundin saunassa ja sk:n vakinainen miehistö (2 + 15) majaili kunnantalolla. 

Tammisaaresta Seliin melkein kohta karkasi, ja siirtyi näille maisemille taas. Hän sai toverikseen 
lohjalaisen ”Waliinin Jaskan”, jonka kanssa teki pommiattentaatin Löfkullassa iltayöllä 27.8. K:lo 
23.50 iski toinen heistä seipäällä (kulmassa olevan) makuukamarin akkunan rikki ja toinen heitti 
valurautaisen munakäsikranaatin suoraan siihen sänkyyn, jossa emäntä ja isäntä makasivat. 
Emäntä (Hulda Vannas, os. Lindén, Löfkullan entisiä tyttäriä) heräsi akkunan helinään ja huusi 
peljästyksissään: ”Herra Jumala, nyt se alkaa!” ja painoi kasvonsa tyynyyn. Samassa pommi 
räjähti, murskasi hänen takaraivonsa, mutta kasvot jäivät ehjiksi. Isäntä oli heti hypännyt ylös 
tavoittamaan saksalaista karbiiniaan ja sai sirpaleen silmäkulmaansa. Siitä hiukan selvittyään hän 
juoksi pihalle ja kun oli kuulevinaan juoksun töminää kujasta riihen suunnalta, ampui hän pyssynsä 
tyhjäksi sinne päin. Mutta veri juoksi hänen silmiinsä ja täytyi mennä sisälle itseänsä tuppomaan. 
Tytär Inkeri oli myös saanut sirpaleen silmäänsä, joka kuitenkin parani entiselleen. Simo poikaa oli 
sirpale pyyhkäissyt poskeen nokan pieleen, jossa jonkun päivän näkyi kellertävä panko.  

Tekijät pakenivat luultavasti Lohjan saariin, sillä samana yönä katosi Kaukolan rannasta Krassan 
paatti, jota ei koskaan löytynyt. Suojeluskunta hälyytettiin yöllä heti ja alkoi monen päiväinen 
ajojahti, jossa metsät ja torpat koluttiin, ja muita metsäkaartilaisia löytyikin. 29 p:vä (elok.) löytyi 
heinäkasasta Kettulan Haukkalan tallinvintistä ”Johanssonnin maisteri” ja Saarisen Jussi, sekä 1.9 
Nyypakan luhtista ”Asettajaa” (Jussi Åhl). Juteltiin, että kun vankeja tuotiin Kettulasta Haariaan 
tietä, oli Johanssonnin Venni Pappilanmäen vaiheilla komeasti laulanut: ”Ei meitä surulla ruokita, 
se on ilo joka elättelee, eikä meitä köysillä köytetä, ne on raudat jotka helähtelee”. Joku 
Sandströmmin flikoista oli hänen heilansa, ja toukokuussa oli kenttäoikeus lakannut toimimasta. 

Koko syksykauden kumminkin vielä näillä mailla luiraili metsäkaartilaiskopla, johon kuului ainakin 
Seliin, Walliin ja Norja. Laitumilta katosi lampaita ja vasikoita ja kuopista perunoita. Kerran löytyi 
Ruokjärvestä pinnalle noussut säkki, jossa oli upotetu lampaan räntyt. Juhanssonnin 
(Haapaniemen) torpin kellarista löytyi jälkeenpäin salainen permannon alle kaivettu asuinkorsu. 
1930-luvulla kuuluisaksi tullut murhamies Hytti oli myös siellä majaillut. Oli jutellut Kuuselan 
Huugolle Helsingin lääninvankilassa ollessaan niistä ajoista, 27.10. hälyytettiin suojeluskunta 
Haapasaloon, kun joku oli nähnyt Seliinin ja Walliinin hiiviskelevän torpin nurkissa, mutta mitään ei 
tavattu. 

Heti Löfkullan attentaatin jälkeen varustettiin meillä makuuhuoneena olevan tupakamarin akkunat 
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TH:n lisäämä kuva. SK 39/1918 

sisäpuolelta puuluukuilla. Oltiin tietävinään, että äidin nimi oli toisena Vannaksen jälkeen 
punakaartilaisten proskriptiolistassa. Tällainen lista oli 
löydetty jostain Nummen metsätorpista huhujen 
mukaan keväällä. 2.11 ehtooyöstä alkoi Vahti kovin 
haukkua pihalla ja tuntui olevan vierasta liikettä 
lähistöllä. Isä latasi kiväärinsä heti ja yritti soittaa 
keskukseen, mutta ei ollut puhelin kunnossa päässyt. 
Aamulla huomattiin, että maajohto oli vedetty ylös kujan 
lähteestä ja heitetty aidan päälle. Syksyllä aikaisemmin 
jo oli Niemen- ja Myllykylän väki palkannut vakinaiset 
yövahdit, joiden tukikohtana oli Ylitalo, ja kiersivät 
yökauden aluettaan. Nämä ”Krassa” ja ”Lankin-Alfree” 
olivat sahannurkissa aina välillä kuulostelemassa, jos 
Seliin kävisi vaimonsa luona. Tällöin he sattuivatkin 
olemaan juuri siellä, kun kuulivat meiltä kovan 
koiranhaukunnan ja lähtivät ottamaan siitä selvää. 
Koiran haukunta eteni riihtä päin, ja saatettuaan 
yökyöpelit riihen ohi, tuli koira takaisin ja piiloutui 
trampin alle. Krassan piti sitte ottaa Vahti kiinni ja 
lähteä sen kanssa jäljille, mutta koira ei tuntenut 
Alfreeta, eikä suostunut tulemaan esille. Sitten alkoi 
Kulkin Musti rähistä kovin ja yövahdit painuivat sinne, 
jolloin kulkijat etenivät kujaa Mallaaseen päin ja 
katosivat johonkin Luvikkaankorpeen tai mihin 
mahtoivat suunnistaa. Silloin laitti Lohnassuon 
Sähkötehdas juuri ensimäisiä linjojaan, ja Niemenkylän 
linja kulki juuri meidän riihen edestä. Olkiladon kulman 
kohdalle oli kaivettu sähkötolpan kuoppa, ja sen 
tuoresssa mullassa näkyi selvä ameriikkalaismallisen 
kengän jälki, jonka pyöreä kärki viittasi kylään päin. 
Sellaiset kengät tiedettiin olleen Walliinin Jaskalla, 
mutta ei kellään päivällä paikalla liikkuneella. 

Tämän yön jälkeen tämä kolmikko hävisi pois 
paikkakunnalta. Seliin ja Norja luistivat salateitä rajan 
yli Ryssänmaalle. Seliinistä ei ole enää senjälkeen 
kuultu mitään, mutta Norjan tiedetään siellä pian 
kuolleen. August Seliin oli Urjalasta kotoisin, ja muutti 
Lohjalta syksyllä 1917 asumaan sahan rakennuksen 
vinttikamariin. Norjan Kallu oli Nummelta kotoisin ja oli 
Niemen Mattilassa trenkinä ainakin v. 1911. ”Waliinij-
Jaskast” aina puhuttiin, mutta kun ”Suomen 
Kuvalehdessä” oli Löfkullan attentaatin jälkeen kuvat näistä urhoista, oli siinä Juho Walliin. Hän oli 
Lohjalta kotoisin ja oli murhannut ylioppilas Hårdin Lohjanjärven jäällä. ”Asettajan” epäiltiin olleen 
tässä teossa mukana. Ainakin hänellä sanottiin olleen tämän Hårdin kengät jalassaan jälkeen 
murhan. Walliin muutti sitte pohjoiseen, mutta joskus (joulun edellä?) talvella sai Lohjan 
apulaisnimismies Virtanen jotain vihiä hänestä, ja lähti Pietarsaareen. Hän tunsi Walliinin, ja 
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tapasikin tämän jossakin naamiaisissa (Niin ainakin puhuttiin). Walliin lähti pakoon, mutta Virtanen 
ampui hänet siihen. 

Näin olkin Sammatissa vähitellen palannut rauha maahan. Viimeinen metsäkaartilainen, Lehtosen 
Jussi, oli 23.10 vangittu Sorénin torpissa. Vankileireiltä tippui suven ja syksyn kuluessa mies 
toisensa ehdonalaiseen vapauteen. Kaikki olivat nälkäkuolemaa liki, ja joku söi kotiin päästyään 
itsensä kuoliaaksi. Kuka oli asevelvollisuusiässä, joutui ilman muuta vakinaiseen sotapalvelukseen. 
Ainakin pari näistä yleni kersantiksi. Työväentalo oli sk:n hallussa. Keväällä myytiin huutokaupalla 
kaikki sinne jäänyt punakaartin omaisuus, mm. työväenyhdistyksen lippu. Sen huusi Johannes 
Lohilampi, säilyttäen sen museossaan, josta se taas v. 1945 luovutettiin yhdistykselle takaisin. 
Kevättalvella 1919 piti sk työväentalossa harjoituksiaan ainakin pari kertaa. Mutta kesällä se 
luovutettiin työväenyhdistykselle takaisin ja syksyllä yhdistys alkoikin toimintansa jälleen. Talon 
takavarikon syynä oli ollut se, että punakaarti alkuaikoinaan leimasi kaikki viralliset paperinsa 
työväenyhdistyksen leimalla. Yhdistyksen jäsenet kuuluivatkin punakaartiin melkein kaikki. 

 

Sammatin suojeluskunnan 

vaiheita v:sta 1917 – 1944, 

sen lisäksi, mitä tässä ennen on kerrottu 
Ensiksi kopioin tähän vanhimmat suojeluskuntaa koskevat pöytäkirjat, tai sellaisten konseptit, joita 
olen sattunut saamaan käsiini. Perustamiskokous pidettiin elosyyskuussa 6 pvä v. 1917 Oinoon 
salissa, mutta siitä tehty pöytäkirja on kadonnut. Löysin sen kumminkin ja se on kopioitu tämän 
vihon loppupuolella. Tämä kokous oli vain jatkoa lakon aikana pidetyille maataloustyönantajien 
kokouksille, joista olen löytänyt pari Johannes Lohilammen kirjoittamaa konseptia hänen 
arkistostaan, ja kopioinut ne tähän: 

”Pöytäkirja tehty Sammatin maanviljelystyönantajien kokouksessa, joka 
pidettiin Niemen Oinoolla Heinäkuun 3 p:nä 1917. 

1§ 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maanvilj. J. N. Wannas ja pöytäkirjan tekijäksi J. L:pi 
Lohilampi. 

2§ 

Wiime kokouksessa valittu edustaja Lahden kokoukseen maanvilj. A. Wiima, joka oli käynyt 
maanviljelystyönantajain kokouksessa Lahden kaupungissa, selosti kokoukselle matkastaan, jossa 
oli mm. kysymys työpäivän pituudesta, josta kokouksessa oltiin vastuuttavalla kannalla. 

3§ 

Kokouksessa esille otettiin, josko eteenpäinkin pidetään se sopimus voimassa, ettei kukaan saa 
tehdä sopimusta työläisten kanssa, ettei lakkokomitea hyväksyy (?) kokous päätti edelleen sen 
pitää voimassa. Asian yhteydessä kysymyksessä otettiin Paikkarin tekemä sopimus. Asian 
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johdosta ehdotti Alho (=Kulkki), että Paikkarin asia saapi rauveta, mutta vakavasti kokous teroitti 
sitä, että toiset ei saa seuraa samaa esimerkkiä. 

4§ 

Kysymykseen otettiin miten on suhtauduttava siheen kuin yleisesti ovat lakkolaiset häiritsevästi 
härnäilleet työtätekevien kanssa pelotelleen niitä uhkauksilla rikkurein nimillä ym. Kokous katsoi 
tämän aivan sopimattomaksi ja päätti ryhtyä tarmokkaisiin toimenpiteisiin sen ehkäisemiseksi. Tätä 
kannattivat että toimitettaan nimismies toimitettaan (=yliviivattu) 

5§ 

Puheenjohtaja esille otti kysymyksen olisiko sopiva jos tulevan vuoden palvellija kysymykseen, 
ettei kukaan ryhdy pestaushommiin toisen ilman toisen (?) 

6§ 

Lakkolaiset esitykseen sovittelusta  joka päätettiin suostua jos Lakkolaiset tekevät kirjallisen 
sopimuksen ja valitsevat uuden toimikunnan esittäneet puheenjohtajalle. 

Seuraava kokous täällä kun ilmoitus tapahtuu.” 

(Toinen konsepti on J. Vannaksen käsialaa ja liittyy luultavasti edellisen 4:n pykälää: ) 

”Kun tilanne paikkakunnallamme vallitsevan lakon johdosta on kärjistynyt siksi uhkaavaksi, että on 
syytä pelätä yksityisten turvallisuutta, ollen varsinkin työrauhaa jo tuntuvasti häiritty. 
Poliisikonstaapeli Rannikko sitä paitsi on julkisesti kehoittanut lakon toimeenpanijoita lakkoa 
jatkamaan, kunnes pääsevät voittoon. Tämä aiheuttaa sen, että järjestyksen valvojana 
asettuessaan yleistä jäejestystä vastaan halveksivalle kannalle; työrauha ja muu turvallisuus 
joutuvat yhä enemmän vaaraan. Päätettiin tämän johdosta pyytää Herra Nimismiestä saapumaan 
paikkakunnallemme, saadaksemme lähemmin keskustella tästä mielestämme erittäin tärkeästä 
asiasta” 

Kolmas konsepti (Kaarlo Alhon käsialaa. Nähtävästi vaihtoehtoinen edellisen kanssa). 

”Kun tilanne paikkakunnallamme vallitsevan lakon johdosta on kärjistynyt siksi uhkaavaksi, että on 
syytä pelätä yksityisten turvallisuutta ja työrauhaa, jota on jo tuntuvasti häiritty ja kun 
poliisikonstaapeli Rannikko sitä paitsi on julkisesti asettunut  lakia ja yleistä järjestystä halveksivalle 
kannalle, obs.  niin päätettiin pyytää Herra Nimismiestä saapumaan paikkakunnallemme 
saadaksemme lähemmin keskustella tästä mielestämme erittäin tärkeästä asiasta” 

(Kaarlo Malmgrénin käsialalla lisätty:) 

”kehoittanut lakon toimeenpanijoita jatkamaan, kunnes pääsevät voittoon, joka taas aiheuttaa sen, 
että työrauha ja turvallisuus yhä enemmän ovat vaarassa  obs.” 

(J. Vannaksen käsialalla vielä lisätty: ) 

” obs että järjestyksen välvoja asettuessaan yleistä järjestystä halveksivalle kannalle, joten työrauha 
ynnä muu turvallisuus joutuvat yhä enemmän vaaraan” 

Tällä pöytäkirjan otteella sitten pyydettiin nimismies Mangström tänne ja hän saapuikin asioita 
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tutkimaan tänne Myllykylän Ylitaloon, niin kun edellä jo on kerrottu. Tämän jälkeen samana 
päivänä luultavasti on seuraava kokous pidetty. 

 

”Pöytäkirja kirjoitettu Sammatin työnantajien kokouksessa Ylitalossa 
heinäk. 11 p 1917. 

1§ 

Puheenjohtajaaksi tuli Kaarlo Alho pöytäkirjan laatijaksi J. L:pi. 

2§ 

Puheenjohtajaan selostettuaan asiaa käyttivät puheenvuoroja josta ilmeni ettei komitea voi mennä 
muutosten tekoon veropäiväin suhteen, niissä kuin verot ovat maanvuokralaisiin, mutta kumminkin 
on komitea sitä mieltä, ettei heit tähän vaadikkaan pidempiä työpäiviä kuin muiltakaan päiväläisiltä. 

3§ 

Työajan suhteen kysymykseen otettiin josko se uudestaan järjestetään, joka päätettiin järjestää. 
Ensiksi tuli Toukok. 2 p. Syysk. 15 päivään 10 tuntia Syyskuun 16 p:västä Marraskuun 1 p.vään 
8½ tuntia Marrask. 1 pvästä tammikuun loppuun 6 tuntia Helmikuun 1 pvästä Maaliskuun 15 pvään 
7½ tuntia Maaliskuun 16 pvästä Toukok 1 päivään 9 tuntia. Kesäajalla 10 tuntisella ajalla on 
pyhäaattoina ½ tuntia lyhyempi. 

4§ 

Tämä koskee päiväläisiä, eikä koske työnantajia ja eläintenhoitajia, eikä työnjohtajia. 

5§ 

Tämä aika koskee Marrask. 1 p.vään 1918 paitsi palkkausasioita. 

6§ 

Huoma tapaturmavakuutusta. 

7§ 

Mitään hyvitystä lakkoajalta ei myönnetä. 

8§ 

Rikkuria ei saa mainita. 

9§ 

Komitea saapi antaa anteeksi, ehdolla ettei väkivaltaisuuksia enää uusi, mutta yksityisiä henkilöitä 
ei se koskee. 

10§ 
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Työn alkamis ja ruokaajat isäntä ja palkolliset keskinäiset obs. 

Sovittelukomitea ei saa sekaantua isäntäin ja työläisten keskinäisiin sopimuksiin, kuin se tapahtuu 
näitten puitten perusteella.” 

Nämä lyijykynällä kirjoitetut konseptit ovat Lohlammen arkistossa. Niistä näkyy, että isännät 
tunsivat itsensä hiukan turvattomiksi vallankumouksen pyörteessä. Esivallasta ei ollut paljon apua, 
ja kun ”vallankumous jatkuu” aina vain, päätettiin perustaa suojeluskunta, niin kuin siihen aikaan oli 
Suomessa tapana. Sen toiminta alkoi kuitenkin vasta seuraavana keväänä 9.4, jolloin perustetun 
Sammatin Valkokaartin runkona se oli. Ja kun Sammatti sitten lopulta vapautui, otettiin sk-asia 
jälleen käsille, niinkun seuraavasta näkyy: 

Pöytäkirja tehty siinä kokouksessa, joka pidettiin Sammatin Myllykylän 
Ylitalossa sunnuntaina huhtik. 28 p;nä 1918, jossa keskusteltiin ja 
päätettiin seuraavista asioista: 

1§ 

Kokouksessa oli läsnä noin 25 kuntalaista. 

2§ 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin isäntä K. Alho, ja pöytäkirjaa pitämään opettaja J. E. 
Miettinen. 

3§ 

Otettiin keskusteltavaksi Karjaan piirin nimismiehen pyynnöstä, ketä kuntalaiset ehdottaisivat 
väliaikaiseksi poliisiksi. Täksi kokous yksimielisesti päätti ehdottaa Arvo Vihermaan, joka 
kysyttäessä suostuikin toimen vastaanottamaan, jos hän vaan siihen toimeen hyväksytään. 

4§ 

Otettiin kysymys suojeluskunnan perustamiseksi paikkakunnalle poliisin avuksi. Tämmöinen 
katsottiin aivan välttämättömäksi. Suojeluskuntaan päätettiin otta 4 varsinaista miestä toistaiseksi, 
joille päätettiin maksaa palkkaa 300 markkaa kuukaudessa kullekin, Miehistön valitseminen jätettiin 
valitun poliisin tehtäväksi. 

5§ 

Suojeluskunnan reserviksi ajateltiin nykyistä sammattilaisista muodostettua valkokaartia, joka 
nykyään kuuluu Karjalohjan suojeluskuntaan, mutta joiden toivottiin liittyvän Sammatin 
suojeluskuntaan. Tähän otetaan 18 vuotta täyttäneet. Lausuttiin toivomuksena, että tämä 
valkokaarti olisi ainakin kuukauden aseissa senjälkeen, kun puhdistustyö paikkakunnalla on 
loppuun suoritettu. Näille päätettiin maksaa 10 mk toimipäivältä. 

6§ 

Edellä mainittuihin menoihin saatavat varat päätettiin ehdottaa otettavaksi kuntakassasta, jota 
varten pyydetään kuntakokousta asiasta päättämään. 
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7§ 

Vapaaehtoisia lahjoja suojeluskunnalle keräämään valittiin leipuri K. L. Lindbom. 

8§ 

Keskusteltiin nykyisestä elintarvikepulasta, joka suuressa määrässä on johtunut siitä, että 
punakaartilaiset ovat ryöstäneet ja poisvieneet paikkakunnalta melkein kaikki viljan ja muut 
elintarpeet. Koska Nummen pitäjässä on punakaartilta otettu viljaa, niin päätettiin kehottaa 
Sammatin elintarvikelautakuntaa koittamaan saada Nummelta Sammatin viljaosa, jos sitä siellä on, 
Sammattiin. 

9§ 

Päätettiin panna toimeen paikkakunnalla uusi viljan tarkastus alkaen heti huomispäivänä. 

10§ 

Päätettiin pyytää, että paikkakunnan suojeluskaarti pyytäisi Nummen esikunnalta, ettei sieltä 
punakaartilta otettua viljaa jaettaisi paikkakuntalaisille ennen kuin on saatu selvä kuinka paljon 
siinä olisi Sammatin viljaa. 

11§ 

Pöytäkirjan tarkastajiksi, joka tapahtuu huomen illalla k:lo 6 kirkonkylän kansakoululla, valittiin 
isännät K. Malmgrén ja V. Kupilainen. 

   Kokouksen puolesta 

J. E. Miettinen  Kaarlo Alho (Hän on kirjoittanut pöytäkirjan puhtaaksi.) 

tarkastettu ja oikeaksi huomattu. 

Sammatti, 29 pvä Huhtikuuta 1918. 

W. Kupilainen   K. Malmgrén” 

 

Näkyy että turvallisuus- ja elintarvikekysymys ovat olleet päivänpolttavat kysymykset. Kun 
Sammatti 25.4 vallattiin, pelättiin punakaartin vastaiskua. Kaikki Nummelta Sammattiin johtavat tiet 
oli tarkasti vartioitu, vaikka kenttävartiot Koivikossa ja Leikkilässä olivatkin heikot. Päävoima oli 
Myllykylässä. Äiti kertoi, että 25 päivän ehtoolla tuli kamreerska (Adéle Söderberg) kovalla hädällä 
nummesta alas ilmoittamaan, että 400 punakaartilaista on tulossa Kerklammelta, ja valkoisten on 
taas vältettävä. Mutta äiti oli lyönyt maahan sen huhun. Sanoi, että ei punakaartilaiset ole 
uskaltaneet tänne tulla pienemmänkään joukon täällä käydessä, saatikka nyt. Ja tuskin valkoiset 
Myllykylästä lähtevät 400 miestä pakoon, vaikka siitä tosikin tulisi. Nyt olivat Nummen kirkonkylää 
27 p:vä valtaamassa olleet miehet nähneet siellä punakaartilaisilta jääneen vilja- ja 
sotatarvikevaraston, joten oli viivyttelemättä käytävä ensimainittua selvittelemään. ”Mettäkaarti” piti 
koko suven paikkakuntaa rauhattomana. Kulki huhuja, että elokuussa lähtee koko koko ryssänmaa 
liikkeelle, ja punakaarti ottaa taas vallan. Koko suven olikin pysyväinen varusväki kunnantalolla 
tämän varalta, ja syksyllä järjestettiin yövahdit joka kylään. Huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa 
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oli Ylitalossa koossa olevan valkokaartin päällikkönä (ja luultavasti myös kenttäoikeuden 
puheenjohtajana) helsinkiläinen luutnantti Ståhle. Näiltä ajoilta ajoilta on eräälle paperiliuskalle 
kirjattuna konsepti; 

”Sammatin Suojeluskunnan esikunta on tänään päättänyt, että Sammatin Suojeluskunnan joukot 
yhdistetään yhdeksi yhtymäksi Pohjan, Karjalohjan ja Nummen pitäjien joukkojen kanssa, jolloin 
pääesikunta tulisi sijaitsemaan Pohjanpitäjässä. Sammatin Suojeluskunnan esikunnassa, Toukok. 
6 p:nä 1918.” 

Tähän ensimmäiseen esikuntaan kuuluivat Sammatista Löfkullan isäntä J. N. Vannas, Arvee A. 
Viima, Kirma K. Nyman ja kauppias E. Joenpelto Myllykylästä, Mutta Ylitalossa oli sammattilaisten 
lisäksi paljon Helsingin, Pohjan, Karjaan ja Inkoon y.m. pitäjien suojeluskuntalaisia, joiden päälliköt 
olivat tietysti myös edustettuina kaikkia sotilaallisia kysymyksiä käsiteltäessä. Toukokuun 
puoliväkissä alkoi joukko hiljalleen hajota. Paikkakuntalaiset olivat välillä kotitöissään, välillä 
”mettäkaartilaisten” jahdeissa, mutta toukokuun lopulla oli vai 15 miehen kiantajoukko enää 
aseissa, Muut olivat kivääreineen kotonaan. Kokouksessa oli asiasta päätetty näin: 

”Pöytäkirja Sammatin kuntalaisten yhteisestä kokouksesta 
kunnantalolla, Toukokuun 19 päivänä 1918. 

Kokouksessa läsnä olivat mm. seuraavat; nim. J. N. Vannas, J. E. Lindén, Kaarlo Lindén, K. 
Malmgrén, G. Ylitalo, H. Mannila, J. Mikkola, J. Maula, Oskari Laiho, K. Stenström, A. Wiima, K. 
Alén, H. Enqvist, J. Kollin, F, Litzén, Arvo Wihermaa, ym. 

1§ 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin herra Walfrid W. Wikman (Helsingin sk:sta ?), sekä 
pöytäkirjan tekijäksi Johannes Lohilampi. 

2§ 

Päätettiin perustaa Suojeluskunta, johon, paitsi päälliköitä, tulee olemaan viisitoista (15) miestä, 
tämä on toimessa toistaiseksi kunnes toisin määrätään. 

3§ 

Yllämainitun Suojeluskunnan ruokatalouden hoitokomiteaan valittiin Leipuri K. L. Lindbom, 
maanvilj. W. Kupilainen, sekä J. E. Lindén. 

4§ 

Suojeluskunnan johtajiksi valittiin: Ylijohtajaksi poliisi Arvo Wihermaa, toimeenpanevaksi Suutari 
Hannes Wirtanen, näiden huoleksi jätettiin Suojeluskunnan miesten valinta ja järjestely. Kyseessä 
oleva Suojeluskunta ryhtyy toimeensa ensi keskiviikkona kuluvan Toukokuun 22 päivän alusta 
lukien. 

5§ 

Suojeluskunnan ruokalan pitäjäksi valittiin leipuri K. Lindbom, joka läsnä olleena lupautui toimeen 
vastaanottamaan. 
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6§ 

Suojeluskunnan majoituksen ottaa toistaiseksi poliisi Arvo Wihermaa, kunnes saadaan tietoon 
josko se voidaan kunnantalolle majoittaa. 

7§ 

Päätettiin, että nykyinen esikunta hajoitetaan ja sen tehtävää tulee hoitamaan äsken mainitun 
Suojeluskunnan päälliköt, ja kolmanneksi jäseneksi joka hoitaa kirjurin ja rahastonhoitajan tehtävät 
valittiin Ylioppilas Toivo Miettinen – jollei herra T. Miettinen ota tätä toimetta vastaan valitsee 
päällystö siihen jonkun toisen soveliaan henkilön. 

8§ 

Suojeluskunnan kanslia sijoitetaan poliisi Arvo Wihermaan luokse (= nyk. Sammatin Osuuskaupan 
rakennus)(Joka hajotettiin v, 1977), kunnes se voidaan kunnantalolle siirtää. Wankihuoneeksi 
hyväksyttiin Sentraalin hoitaja J. W. Grönlundin sauna. Aseet päätettiin säilyttää kansliahuoneessa 
tai sen läheisyydessä (Asevarasto oli syksyyn asti kunnanmakasiinissa).  

9§ 

Walittiin kolmemiehinen toimikunta ottaamaan selvää Suojeluskunnan palkkauskysymyksistä, ynnä 
muista sitä koskevista raha-asioista, tulevatko ne rasitukset yksinomaan kunnan niskoille tai onko 
toivoa saada Waltion avustusta siihen, jonka jälkeen pidetään uusi kokous sen johdosta. 
Toimikuntaan valituiksi tulivat: Kunnallislautakunnan esimies  herra Kaarlo Alho, sekä Isännät H. A. 
Mannila ja Johannes Lohilampi. Varajäseneksi valittiin Rafael Ruokonen. 

10§ 

Suojeluskunnan jäsenten lomalle päästäminen, uusien miehien valitseminen, eli kaikki joka koskee 
suojeluskunnan toimintaa, on Ylipäällikkö Wihermaan huolena, - kuten jo 4 pykälässä on mainittu. 

    Johannes Lohilampi” 

 

 

Tällöin oli Suomessa vielä sotatila Pyhää Venäjää vastaan. Ensimmäiset asevelvollisuus kutsunnat 
olivat juuri olleet, ja parhaat pojat oli kutsuttu sotaväkeen. (Kutsunnoissa oli tarkastettu kaikki alle 
45-vuotiaat miehet.)  Mutta metsät kiehuivat täynnä aseellista väkeä, omia ja vieraita 
punakaartilaisia, ja selkkauksia sattui. Tietysti silloin tuli mieleen, että pitäisi kunnan puolesta olla 
vakinainen turvajoukko, jota valtio ei voisi kiskaista puoleensa, kun he on kunnan asettama itseään 
varten. Valkokaartiin kuului tähän aikaan joka mies kenessä henki kyti, joukossa jo joku entinen 
punakaartilainenkin, joka hyvien suhteittensa tähden oli onnistunut välttämään tappotuomion. Ja 
kun siis oli pelättävissä, että valkokaarti, joka käytännöllisesti katsoen kuului armeijaan, voidaan 
viedä mihin hyvänsä, jäisi paikkakunta ilman turvaa metsäkaartilaisten haltuun, joissa oli pahojakin 
miehiä. Tätä suojeluskunta-asiaa kehitettiin edelleen seuraavassa kokouksessa, josta konsepti 
kertoo: 

  

98 



Sammatin Suojeluskunnan neljännesvuosisata                                            Toivo Haatio 
 

81

”Kesäkuun 1 p:nä 1918. 

Kunnantalolla keskusteltiin suojeluskuntalaisten palkkauskysymys. Päätettiin kustantaa 16sta 
suojeluskuntalaiselle palkkioksi vaatteet, joita nykyään teetetään räätälissä (= Heikki Kuusela, 
Leikkilä) samoin palkkaa maksettavaksi 3 markkaa päivältä Helluntaipäivä lukuunottaen. Nyt 
jaettaisi leipuri Lindbomin keräämä raha joka tulee ennen Helluntaipäivää oleville Esikunnan 
harkinnan mukaan. Ne joille on tehty puvut tulee kutsun saatuaan heti tulla saapuville sekä 
harjoituksiin saapua, jolloin 1deltä päivältä saa palkan 3 markkaa. Muuten vähennetään miehistöä 
seisovaksi 8 mieheen ja päällikkö 9säs.” 

Näin siis jo alussa alkoi rahanpuute haitata sk:n toimintaa, ja sitä rahapulaa piisasi loppuun asti. 
Jostain oli kuitenkin saatu kangasta, ja kraatari Kuusela teki siitä harmaat kesäpuvut vakinaiselle 
sk.joukolle. Tämä majaili kunnantalolla, vartioi kiinninapattuja punakaartilaisia Grönlundin 
saunassa ja kävi välillä pyydystämässä uusia. Vangit kuljetettiin kuulustelun jälkeen hevosilla 
Tammisaareen, jossa oli vankileiri. Harjoituksia pidettiin aina välillä tavallisesti suljettua 
kansakoulun pihalla, mutta kortinpeluu oli luonnollinen ajanviete. Punakaartilaisilta takavarikoitu 
ase-, ammus- ja viestintävälinevarasto oli kunnanmakasiinissa. Puhelinkeskus oli alkusuven 
vartioituna. 

16 p:vä kesäkuuta pidettiin nuorisoseurantalolla suuri vapausjuhla, johon saapui yleisöä 
naapuripitäjistäkin. Sammatin Lotat olivat neuloneet lipun, joka nyt juhlallisesti luovutettiin 
suojeluskunnalle. ”Kanttorin Elsa” (Heiskanen) luovutti lipun ja sk:n silloinen päälikkö Vihermaa sen 
muistaakseni otti vastaan. Opettaja Ilmi Sippola piti luovutuspuheen. Hän vissiin oli Lottien 
ensimmäinen puheenjohtaja. Emäntäkoulun johtajatar Lyyli Bergman oli harjoittanut sekakuoron 
tilaisuutta varten. Päiväjuhlassa muistelen olleen urheilukilpailuja, ja ehtoolla oli iltamat.  

Ja niin kului kesä ja syksy saapui. Suojeluskunta oli kunnantalolta laskettu hajalle, ja hälyytettiin 
kokoon tarpeen vaatiessa mettäkaartilaisten jahtiin. Maaherra Bruno Jalander kävi täällä 30.11, 
jolloin sk:n kunniajoukkue oli kunnantalon pakalla hunööriä tekemässä. Kun yöt pimenivät, 
järjestettiin kyläkunnittain yövahdit, jotka valvoivat vuoronsa perään että nukkuvilla rauha olisi. 
Mutta nukkuivat itsekin joskus, sekä viehättyivät flikastukseen, ryyppäykseen ja sen sellaiseen. 
Niemenkylä ja Myllykylä palkkasivat ”Krassan” ja ”Lankin Alfreen” vakinaisiksi yövahdeiksi, joiden 
erikoisesti oli kytättävä Niemensahan nurkkia, jos Seliini sattuisi käymään eukkoaan tapaamassa, 
Kun viimeisetkin punakaartilaiset olivat syksyllä saatu pyydystetyksi ja päälliköt Seliin, Walliin ja 
Norja häipyneet helvetin kuuseen, alkoivat nämä sk.hommat hiljentyä. Espanjantauti vei kansaa 
ketoon, sähkötehdasta rustattiin Lahnassuohon, ja kun Saksa laski aseensa, alkoi se suuri 
maailmanrauha, jolloin ennustuksen mukaan ”leijonakin olkii syö härkäin edestä.” 

Kun yövahtihomma marraskuussa lopetettiin, oli joku aika, jolloin suojeluskunnasta ollut juuri 
mitään tietoa. Mutta sitten tuli herroja Helsingistä, ja asiat järjestettiin uudelleen kuntaan, niin kuin 
seuraavasta näkyy: 

”Poytäkirja tehty Sammatin Suojeluskunnan kokouksessa 
kunnanhuoneella 20 p:nä joulukuuta 1918 kllo 4 ipp. 

1§ 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Herra Jääkäriluutnantti Ruda ja pöytäkirjurina poliisikonstaapeli 
Arvo Wihermaa. 
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2§ 

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin sk:n esikunnan jäsenet, ja joiden vaalit lankesivat 
seuraavasti: a) Aluepäälliköksi Jääkärikers. Lauri Eklund. b) Kansliapäälliköksi Opettaja J. E. 
Miettinen. c) Talouspääl Poliisi Arvo Wihermaa. d) Varajäseneksi esikuntaan valittiin Adolf Wiima. 

3§ 

Kurinpitolautakunnan jäseneksi valittiin seuraavat henkilöt: 

e. Kauppias J. E. Joenpelto 
f. Palstatilallinen Juho Rauteliin 
g. Ent. tilallisenpoika V. Litzén 
h. Varajäseneksi kauppias J. W. Hartzell ja leipuri K. L. Lindbom. 

4§ 

Luutnantti Ruda piti puheen, jossa hän selosti suojeluskunnan välttämättömyydestä, tarkoituksesta 
ja sen tehtävistä sekä kehotti yhteistoimintaa. 

5§ 

Sen jälkeen otti luutnantti Ruda valan läsnä olevilta jäseniltä, joita oli 24 henkeä. Suojeluskuntaan 
on liittynyt kaikkiaan 37 jäsentä henkeä aktiiviseen palvelukseen, ja 8 passiivista jäsentä. 

6§ 

Luutnantti Ruda piti puheen esikunnan jäsenille ja terotti heidän mieleensä siitä vastuunalaisesta 
toimesta, jossa he nyt olivat etenkin alue- ja kasvatuspäälliköt, joiden käsissä miehistön kasvatus 
on, sekä kehotti heitä pyrkimään samoille asteelle maamme muiden suojeluskuntien kanssa. 

7§ 

Kokous päättyi k:llo 6.15 illalla. 

 

Lauri Eklund    Arvo Wihermaa” 

 

(Tämä on ensimmäinen varsinaiseen sk:n pöytäkirja kirjaan merkitty kokous. Tätä edelliset ovat 
siihen liitetty jälkeenpäin.) 

Näin alkoi uusi vaihe sk:n historiassa. Uusi aluepäällikkö Eklund oli helsinkiläinen, mutta 
muistaakseni Vihdissä syntynyt 13.6.96. Palvellut aikaisemmin ”Vak.K.R:n” II pat. 6 komppaniassa. 
Puheitten mukaan hän oli palvellut ratsuväessä, ja ollut Amerikan Villissä Lännessä Cowboyna. 
Ainakin hän heti hankki satulan sk:lle, ja kulki aina miekka vyöllä ja kannukset jalassa, Hän asui 
Vanhassatalossa mutta erosi jo 2.3.19, ja kuulemma ampui itsensä pian sen jälkeen 8.6.1919. 
Raha-asiat hänellä taisi olla hiukan niin ja näin. Ainakin hän myi sk:n (sotasaaliina saadun) 
kenttäpuhelinkeskuksen ja pani rahat taskuunsa. 

Sitten tammikuussa alkoikin vilkas toiminta. Sk jaettiin 6:n jv.ryhmään. + puhelinryhmä ja 
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reserviryhmä. vanhemmat isäntämiehet ja muut muodostivat ”ikämieskomppanian” (Oik. 
”ikämiesosasto”). Ikämieskomppania perustettiin 29.6.19. Lassin Villee oli ylennetty alikersantiksi ja 
oli I ryhmän johtaja. Muita ryhmyreitä olivat ainakin korpraaleiksi korotetut Paavo Miettinen, Väinö 
Kaila, Hannes Virtanen ja Ilmari Landén, joka oli puhelinkomennuskunnan johtaja. Harjoituksia 
alettiin nyt pitää säännöllisesti 2 kertaa viikossa, keskiviikkoiltoina ja sunnuntai-iltapäivinä. Niitä 
pidettiin kunnantalolla, kansakoulun pihalla, pari kertaa työväentalon salissakin huhtikuussa. 
Ainakin kerran äkseerattiin järven jäällä kun hanki kantoi, ja ampumaharjoituksia pidettiin jäällä 
myös. Kesällä ammuttiin milloin milläkin pellolla, kun vain oli mäki taustana. Harjoitus oli melkein 
vallan suljettua ja kymmeniä tuhansia ryhmäkaartoja tehtiin. 3.5.19 alkoivat suuret sk.manööverit 
Mustiolla. Sammattilaiset menivät sinne mieslukuisina marssien lippu keulassa koko matkan edes 
samoin takaisin. Silloin Sammatin muijat jo uskoivat bolsheviikin yhdessä Saksan kommunistien 
kanssa nousevan Hankoossa maihin. Toiset samanlaiset manööverit olivat Karjaalla 18 – 
19.10.1919. 

Eklundin jälkeen oli Vihermaa sk:n paikallispäällikkönä, mutta 23.6. valittiin päälliköksi vänr. Fritz 
Lundgrén Karstulta. Hän oli Karstun Tervatehtaan johtajan, ins. Clailen lanko, ja mies jolla oli 
hyvää aikaa. Karstulla oli tähän aikaan oma sk., perustettu vissiin samoihin aikoihin ja kehittynyt 
samoin kun Sammatin sk:kin. Ins. Clailella oli palveluksessaan 3 saksalaista sotilasta, jotka olivat 
jääneet maahan rauhan tultua ja tekivät tehtaalla töitä. Nämä, Masskopf, Müller ja Klein, toimivat 
Karstun sk:n opetus aliupseereina huonosta kielitaidostaan huolimatta. Masskopf oli riuska mies, 
tykistöaliupseeri, ja saanut rautaristin ja hopeaketjut länsirintamalla. Oli pitänyt yksin tulta yllä 
tykillään, kun muut olivat kaatuneet. Tykkimiehiä olivat vissiin ne toisetkin. Kun tervatehdas v, 1920 
teki konkurssin, menivät nämä saksalaiset kotimaihinsa. Mutta syksyllä 1919 oli jo ”Juutin Päijjee” 
(Berndt Juselius) Karstun ja ”Kirman Viljo” (Nyman) Sammatin paikallispäällikkönä, joten vänr. 
Lundgrén oli silloin näiden kahden aluepäällikkönä. Huhtikuun alussa v. 1920 oli Ylitalossa 11 
päiväiset sk:n harjoituskurssit, joihin ikämiehetkin ajottain ottivat osaa, ja vänr. Lundgrén oli kurssin 
johtajana. Hän jätti virkansa 15.9.20, jolloin aluepäälliköksi Sammattiin ja Karjalohjalle tuli Kirman 
Viljo, ollen samalla Sammatin paikallispäällikkö. Karstun sk:sta tuli Pohjois-Lohjan sk. ja liittyi sitten 
Lohjan sk:n. Kirman Viljo oli ollut v. 1919 Pohjan Poikain mukana Virossa ja käynyt sitte 
Hämeenlinnan päällystökoulun II kurssin. Hän oli nyt sk:upseeri, ja yhdessä Nummen aluepäällikkö 
Aaro Saarion (”Päkärin Aaro”) he pitivät sk:n harjoituspäiviä näissä pitäjissä. Sammatin 
harjoituspäivät pidettiin seurantalolla ja Ylitalossakin majoituttiin välillä. Tähän aikaan pidettiinkin 
harjoituksia tavallisen tiuhaan. Ampumaratoina olivat edelleen pellot ja järvenjää. 
Kiertopalkinnoista hiihdossa, ammunnassa ja juoksussa kilpailtiin Karjalohjan ja Karstun kanssa ja 
Sammatti pärjäsikin hyvin, voittaen lopuksi ne kaikki 3. Täällä oli hyviä urheilijoita ja ampujia siihen 
aikaan, sellaisia kun Mattilan veljekset Arvo ja Artturi, Alhon Väinö, Koskenpakan Paavo, 
Vihermaa, Miettisen Paavo, y.m. Kunnan hankkima urheilukenttä Sammatinnummessa raivattiin 
ehtotöinä talkoilla, yhdessä urheiluseurojen kanssa. Karjalohjan sk:n kanssa pidettiin yhteisiä 
taisteluharjoituksia. Karjalohjalla toimi myös ratsuosasto ”Karjalohjan Meriratsuväki”, jonka 
harjoituksiin myös Sammatin poikia osallistui. Sk:n esikuntaan kuului tähän aikaan J. E. Miettinen, 
K. Alho, A. Viima ja F. Litzén. Viima kuoli 29.8.23 ja hänen hautajaisiinsa oli kutsuttu koko sk. 
Viiman tilalle valittiin kauppias J. E. Joenpelto, mutta hän erosi pian ja tilalle tuli J. Mikkola. 
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kuljetettiin Sammattiin. Perustus kaivettiin talkoilla myös, ja Virtasen Hannes teki betonityöt. Talon 
rakensi urakalla ”Pikku-Aleeni” Kroulaan E. B. Koskivirran piirustusten mukaan ja se valmistui 
syksyllä 1940. Siinä pidettiin arpajaiset heti, ja vihkiäisjuhla oli itsenäisyyspäivänä. Yksi sotakin oli 
siinä kiiruun joukossa täytynyt tapella. 

Sk:n esikuntaan kuului tähän aikaan F. Litzén ja J. Mikkola vanhoja veteraaneja. Kun J. E. 
Miettinen v. 1933 kuoli, tulin minä hänen tilalleen ja Kulkin Kallu tuli 15.2.1934 kuolleen isänsä 
tilalle. Varajäseninä olivat Martti Maaniemi ja Väinö Koskela. Tämä esikunta pysyi vallassa koko 
sk:n loppuajan sen hajottamiseen asti. 

Näihin aikoihin alkoivat suurvallat tulla tyytymäkkömiksi ja kyllästyä rauhan aikaisiin rajoihinsa. 
Niinpä siis kesällä 1939 sammattilaisetkin kävivät mieslukuisesti Kannaksella linnoitustöissä. Kun 
sitte Adolf ja Josef tasasivat veljellisesti Puolan, alkoi jo tyhmempikin huomata kuinka historia 
toistuu. Y.h. alkoi Sammatissa 13.10, jolloin reserviläiset kokoontuivat Myllykylän koululle. Yöllä 
marssittiin Lohjan asemalle (Noin 80 miestä.) ja taivas oli punainen. (En ole simmosia pilviä nähnyt 
ennen enkä jälkeen.) Suurin osa sammattilaisista joutui Porvooseen majoitettuihin 3;n 
kuormastokomppaniaan, joista sodan lopussa otettiin miehiä uuteen J.R:69:n ja K.T.R.4;n 
Kannakselle ja loput ripotettiin mihin sattui. Luutn. Neitiniemi tuli enimmäkseen nummilaisista 
kootun K.R.H.K/J.R.12 päälliköksi mutta joutui jo alkusodasta johonkin Koul.Keskukseen 
kenttäkelvottomana. Luutn. Alho joutui 3/J.R.12 päälliköksi, ja kaatui Viipurinlahden 
Vahvaniemessä 11.3.40 vatsaan saamastaan kk:suihkusta. Muita suojeluskuntalaisia kaatui 2, 
stm. Arvi Mäkikoski Krh.K:/J.R.12. Viipurinlahdella ja stm. Armas Eräketo J.R.19 Taipaleenjoella. 
Muutamia (6) haavoittui, muttei kovin vakavasti. Kaikkiaan sammattilaisia kaatui 10 ja haavoittui 
muistaakseni 13, 1 joutui vangiksi, (Martti Aaltonen Haariaalta). 
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Sammattilaisia kaatui jatkosodassa 32, haavoittuneitten luvusta en tiedä ole selvillä, mutta taaskin 
joutui vain 1 (Martti Joenpelto Karstulta) vangiksi, sikäli kun tiedetään. Suojeluskuntalaisia  kaatui: 
kers. Niilo Viljanen, korp. Gösta Pietilä, korp. Viljo Maaniemi, stm. Viljo Mäkikoski, alik. Eino 
Kesäniemi, stm. Pauli Harkko, stm. Jarmo Rautakoski, korp. Väinö Laine, alik. Aki Virtanen, kers. 
Manu Alho, vänr. Erkki Joenpelto, veljekset Reino Oksanen ja Mauri Sjöholm sotamiehiä kumpikin. 
Alokaskoulutuksessa saatuun tautiin kuolivat serkukset Unto Koskivirta ja Toivo Viljanen. Kers. 
Esko Leijolan mentyä sotaan, hoiti toistaiseksi lomautettu kers. Arvo Alitalo, meijerin isännöitsijä, 
paikallispäällikön hommaa v:sta 1942 – 17.6.1944, jolloin uusi rytinä alkoi ja sotavanhukset lähtivät 
pelastamaan isänmaata pulasta. Invaliidi alik. Reino Rinne hoiteli ensin virkaa viikon, vei kortteja 
palvelukseen kutsutuille ja järjesti ruumiit hautaan, mutta sitten joutui virka tuuliajolle. Isäukko sitä 
nimellisesti hoiteli. Salonpiiristä komennettiin toimistoa hoitamaan yhdeksi kuukaudeksi (syyskuu?) 
invaliidi kers. Viljo Laaksonen, mutta hän joutui muualle. Peranto oli jo v. 1942 mennyt piiriin 
varastonhoitajaksi. Niin se suvi sitten meni jotenkuten, ja rauhaarakastava Neuvostoliitto teki taas 
rauhan tapansa mukaan. Mutta naapuri oli alkanut epäillä, että ehkä sk- ja Lotta-järjestöt ovat 
jollakin tapaa syyllisiä siihen, että Suomi on näin kauvan epäröinyt liittymistään heidän 
tasavaltakokoelmaansa. Niinpä siis rikollinen sk-järjestökin lakkautettiin 7.11.1944. Sammatin sk:n 
vahvuus oli silloin vain noin 10 miestä. Salon sk:piirin viimeinen edustajakokous oli Salon 
sk:talossa 7.12.1944. Olin Sammatin edustajana siellä. Sammatin sk:talo irtaimistoineen 
lahjoitettiin Sammatin maamiesseuralle sk:n viimeisessä kokouksessa 5.11.44. Päivättiin kuukautta 
aikaisemmaksi. Kokous oli kai jouluk. puolella. Sellainen oli tarina Sammatin Suojeluskunnasta. 
Vähän oli sitä pienempiä, mutta huonompia paljon. 

Loppuvaiheisiin liittyy vielä asekatköjuttu, sillä kun kaikki sotilasaseistus nuukaan siivottiin pois 
maakunnista, peljättiin että uudestaan arvoon noussut kommunistitoiminta lyö kaikki ennätykset 
uusissa olosuhteissa, niin kun aluksi kävikin. Mutta ehkä tieto, että rautaa on yhä tallella, hillitsi 
innostusta, ja varovasti aljettu vallankumous hidastui ja meni piippuun lopulta. Salon piirin 
asekätköorganisaatio oli majuri Uudentalon käsissä, mutta hän joutui heti melkein Valpon käsiin, ja 
juttu tuli julki. Hänen adjutanttinsa kapt. Wikström pääsi pujahtamaan Ruotsiin ja edelleen U.S.A.n 
tai Englantiin. Sammatissa juonenpunojina olivat Oinoo poikineen ja isännöitsijä Alitalo. Tietää ne 
vanhat lahtarit. Mutta aseet eivät kerkineet tulemaan tänne asti. 

    15.1.1953 

     Paavo Lietzén 

 

Ensimmäinen Sammatin Sk:n voittama kiertopalkinto oli % ammunnan n.s. Mannerheimin-
pokaalikilpailuissa voitettu X-alueen sk:n välinen. Se ratkesi v: 1923(?). 

Sk:n % hiihdoissa oltiin I v. 1924 – 1925 -1927 – 1928. III:s v. 1926. III:s palkinto % 
ampumahiihdossa v. 1927. 

Piirin hiihtoammuntakilpailussa oltiin III:s v. 1924, mutta 10 km:n hiihdossa I. 

Piirin 5-ottelu kiertopalkinnon voitti Sammatin joukkue 3 kertaa v:na 1926 – 1927 – 1928 ja se jäi 
tänne. 

Piirin % kenttäammunta voitettiin v. 1937 – 1938 – 1939. % kouluammunta voitettiin v. 1938. 
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Sk-Järjestön % kenttäammunnassa oli Sammatin Sk v. 1938 XII tilalla. 

Sammatin ja Karjalohjan sk:n välillä oli alkuaikoina 2 kiertopokaalia, 10 km:n hiihdossa ja 
viestinjuoksun ja ammunta. Edellinen voitettiin v. 1924 mutta jälkimmäinen ratkesi vasta 8:lla 
kerralla Sammatin hyväksi. 

Karstun ja Sammatin sk:n välinen ampumakiertopalkinto, tait. A. Lietsalon maalaama taulu, 
voitettiin omaksi v. 1924. 

X-alueen sk:n välinen tiedustelujuoksukilpailu voitettiin vuosina 1932 – 1934 – 1936 – 1938 ja 
kiertopalkinto jäi tänne. 

IX-alueen sk:n välinen kuntoisuuskilpailu voitettiin v:na 1936 – 1938. 

IX-alueen sk:n välinen kiv.- ja pk-ryhmien välinen taisteluammunnan kiertopalkinto voitettiin v. 
1939, eikä siitä sen jälkeen kilpailtu. (Sen voitti silloin kers. Lietzénin pk ryhmä)  

V. 1940 – 1941 talvella oli joitakin oman sk:n keskeisiä kilpailuja. Joihinkin Salon-piirin kilpailuihin 
osallistuttiin myös kohtalaisella tuurilla. 

Kev. 1941 pidettyyn maaottelumarssiin osallistuttiin 100%:sti, ja sk. järjesti ruljanssin toimihenkilöt. 
Sodan aikana oli vain sotilaspoikain kilpailuja. Kaikki sk:n haltuun jääneet kiertopalkinnot ovat 
talletettu Lohlammen museoon.  

 

 

Keväällä 1918 kuuluivat Sammatin Suojeluskuntaan l. Valkokaartiin seuraavat henkilöt, jotka 
4.6.18 tehdyn luettelon mukaan ovat tehneet valan ja saaneet jäsenkortin. Numerot ovat: I tästä 
luettelosta, II luettelosta 6.7.18 ja III jäsenkantakirja 18.12.18. Asuinpaikka ja henkilötiedot sen 
aikuisia, myöhemmin täydennetty. 

I  , II,  III 

1. 35. 10 Ilmari M. Landen. Korpraali 19.1.19. Synt. 5.11.1891 H:gissä (?). Kuulunut skn 9.4.18 
asti. Puhelinryhmän johtaja. Asui silloin äitinsä luona Leikkilässä. Oli aikaisemmin autonkuljettajana 
H:gissä. Nai sitten Piekan piian (”Iso Oskari”). Oli Wihermaan verstaalla kirkonkylässä maalarina. 
Muutti hänen mukanaan Lapualle. Nyt kuollut. 

2.24.- Jaakko Liukkonen. Synt. Hankasalmella 26.7.1895. Teosofi-kirjailija Pekka Ervastin 
kasvattipoika Helsingin Oulunkylästä. Asui Ervastin kanssa Lokkalassa suvet 1917 ja 1918.Liittyi 
sk:aan 9.4.18. Aika hulivili. Asui sittemmin Lopella Tevännän kylässä Saarenmaa-nimisessä 
huvilassa. Jäi leskeksi ja raha-asiat menivät hunningolle. Ampui itsensä ja molemmat tyttärensä 
helatorstaiyönä 18.5.39 sytytettyään huvilansa palamaan. Siinä paloivat kaikki. 

3.75.- Kaarlo Väinö Lindén (Lakkasuo). Synt. Sammatissa 23.11.1895. Luskala, Kotola (Kotolan 
Väinö). Löfkullan ent. poikia. Liittyi skn:n 9.4.18. Joutui kesällä asevelvollisena 
Kenttälennätionpataljoonaan Santahaminaan. Nimitettiin korpraaliksi. Väestä päästyään liittyi sk:n 
uudelleen 9.11.19. Oli sitten H:gissä poliisina ja autonkuljettajana. Meni naimisiin Vuorimiehen 
Lahjan kanssa noin v. 1933. Muutti Kotolaan takaisin n. v. 1938. Rakensi oman huvilan Kotolan 
maalle v. 1951 ja sai rintamamiestilan Lohlammelta. Oli hyvä hiihtäjä. Otti osaa talvisotaan huollon 
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puolella. Nyk. pirssiautoilija. Kuoli v. 3.7.1960 sydänhalvaukseen. 

4.(5).53. Kustaa Kavén (Kytösavu). (Naatun Kustaa l. ”Mummun Kökki”). Synt. Sammatissa 
Myllykylässä Naatulla 2.7.1896. Ent. poliisikonstaapeli ja oli ehkä miliisimiehenäkin H:gissä, mutta 
erosi talvella 1918. Oleskeli kotonaan Naatulla ja liittyi sk:n 9.4.18. meni taas poliisiksi H:kiin 
(1919?) ja on nyt komisarus ylikonstaapeli. Naimisissa (”Iso-Iita”, omisti matkustajakoti ”Rauhan” 
Annan- ja Simonkadun kulmassa) noin v:ta 1925. Kuoli H:gissä 20.11.1974. 

5.16.4. Väinö Aleksanteri Lindström, myöh. Laajola. (”Kokin Väinö”) Puustellin vuokraajan poika. 
Haariaan Kokki. Synt. Sammatissa 30.12.1896. Nykyisin Nummella Raatin Mikolan isäntänä. Osti 
sitten Haarian Uudentalon. 

6.29.16. Paavo Miettinen (”Koulun Paavo”) Yhteiskoululainen. Sammatti Kansakoulu. Synt. 
Sammatissa 28.4.1900. Yleni pian ryhmänjohtajaksi. Korp. 19.1.19. Alik. 25.9.19. Palveli 
Uudenmaan Rykmentissä, mutta vapautui sairauden takia. Suoritti ylioppilastutkinnon. Ollut sen 
jälkeen Keravalla. Siellä sk. kersantti. Nyk. Jokelan tulitikkutehtaan konttoripäällikkö, johtaja 
Kansallis-Osakepankin Keravan konttorissa. Hyvä ampuja + hiihtäjä. 

7.12.47. Uuno Aleksanteri Lindbom (Leisimo). Leipurin poika. Sammatti. Synt. 19.10.(11?)1901. 
Otti osaa Aunuksen retkeen kesällä 1919 (palasi 30.10.19). teki Espanjanmatkan seuraavana 
suvena jossain purjelaivassa. Suoritti asevelvollisuutensa Uudenmaan Rykmentissä. Muutti sitte 
isänsä mukana Ahvenanmaan Lemlantiin. On sen jälkeen harjoittanut leipurinliikettä eri paikoissa. 
Sammatissakin v. 1930 – 31. Oli silloin sk:n paikallispäällikkönä 28.10.30 – 12.9.31. Muutti 
Viitasaarelle. (Kuoli Pihtiputaalla v. 1967). 

8.7.-. Kalle Hjalmar Alén (”Pikku Aleenin Kallu”) Torpparinpoika. Kiikalan Rantala. Synt. 
Sammatissa 1.11.1899. Meni vapaaehtoisena JääkäriPrikaatiin kesällä 1918. Kuului sen jälkeen 
muutaman vuoden sk:n. Asuu nyk. Lohjan Paloniemessä. 

9.41.-. Väinö Johannes Wallenius (”Seppä Väinö”). Sepän sälli Kaukola. Synt. Sammatissa 
12.9.1894. Soitti haitaria. (Sanotaan olevan Oinoon Kustaan (Fagerroth-Tuominen) pojan vaikka 
suutari J. Wallenius nai hänen äitinsä.) Joutui kesällä -18 sotapalvelukseen Santahaminan 
Kenttälennätinpataljoonaan, jossa sai kengitysseppäkoulutuksen. Pääsi siviiliin lokak. 1919. Kulki 
sitten kengitysseppänä talosta taloon kunnes v. 1920 meni naimisiin Ida  Klingan kanssa. (Synt. 
Petäjävedellä 3.4.1894. I.K. kuoli Nummella 7.4.1974). Takoi sitten ent. Petrellin pajassa ja asui 
santunhuvilassa. Kuului sk:n koko täällä olonsa ajan. muutti 8.11.1924 Nummelle, jossa on 
kengitysseppänä Oinolassa  Siipoolla. Otti osaa talvisotaan ja vapaaehtoisena jatkosotaan. Kuoli 
10.9.1954. Hirtti itsensä kotonaan Nummella.  

10.-.-. Kustaa Elis Sjöholm. (”Ali-Kottarin Kustu”). Talonpoika. Kiikalan Ali-Kottari. Synt. 
Sammatissa 23.8.1893. Kuului sk:n vain alkukesän. Nyk. Ali-Kottarin isäntä. Kuoli 18.4.1958 
kotonaan. Talo oli pari viimeistä vuotta vuokralla. Vaimo Aino Alén. Tytär Mirja naimisissa Yli-
Kottarin Maurin kanssa. 

11.43.26. Venni Vilho Wallenius. Mäkitupalaisen poika ja renki, Kaukolan Kirma. Synt. Sammatissa 
14.5.1897. Ei joutunut sotaväkeen, mutta palveli vapaaehtoisena vuoden Salmin rajavartiostossa 
(1920-1921?). Oli sitten veljensä Väinön pajamiehenä ja alkoi kengittää hevosia myös. On nyt oma 
paja Sammatissa ja tekee muitakin sekatöitä. Nai Stendahlin Ailin noin v. 1929. Kuului sk:n noi v:n 
1925. Paja hävitettiin v. 1957.  
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12.20.30. Kustaa Saarinen (”Senttä-Kustaa”). Renki, Kiikalan Yli-Kottari. Synt. Halikossa 
Kyvänkylän Vaaralassa 5.9.1890. Oli kev. 1918 mukana monessa punakaartilaisteloituksessa. Nai 
Hellgrenin Naiman noin v. 1920 ja oli muonamiehenä ensin Kaukolan Lassilla ja viimeksi Lohjalla 
Lylyisten Sepällä. Sairastui syöpään ja kuoli H:gin Kirurgissa leikkaukseen 10.9.1934. Kuului 
Lohjalle muuttoonsa asti sk:n. ”Ei viel senttä mettä mennä”, oli hänen sanantapansa kortinpelissä. 
Siitä johtui hänen liikanimensä. 

13.36.33 Edvard Konstantin Sylvander (”Krassa”). Verhoilija, kalastaja um. Vanhapoika koko 
ikänsä ja asui missä työtäkin teki tai ryyppäsi, mutta Sammatti oli hänen etupiirinsä noin 50 vuotta. 
Oli synt. Helsingissä 16.1.1868 ja asui siellä nuoruutensa. Kuului kuolemaansa asti Hgin 
Pohjoiseen Ruotsalaiseen seurakuntaan. Muutti sieltä ensin isänsä (joka oli Kiikalan ”Ali-Kottarin 
Eevertti” ”Wanha borjesmanni” ja puuseppä) kanssa Lohjalle ja sieltä Niemen Mattilan ”Paratiisiin” 
noin 1904 ja asui siellä v:n 1915 ja monta kertaa jälkeenkin päin. Oli rysiä kutomassa meillä kun 
punakaarti lähti ja liittyi sk:n 9.4.18. Suoritti punaisten telotuksia Senttä-Kustaan kanssa. Oli hyvä 
ampuja. Oli palkattuna yövahtina Niemen- ja Myllykylässä syks. 1918 Lankin Alfreenin kanssa. 
Valittiin sk:n esik. varajäseneksi 30.1.1921. Erosi virallisesti sk:sta siinä 1926. ”Se krassasi hyvin” 
(=se onnistui hyvin), oli hänen sanantapansa, josta liikanimi. Mutta paljon hän krassasi myös viinaa 
naamaansa. Hänen puheensa oli ruotsinsekaista ja vahvoilla kirouksilla kaunistettua. Viimeiset 
vuotensa hän oli melkein raitis. Viimeisen edelliset talvensa hän vietti Lohjan kauppalan 
kunnalliskodissa, mutta oli suvet täällä vanhoissa työpaikoissaan. Kuoli serkkunsa pojan luona 
Lohnassuon Silvanterilla 10.2.49. Oli suoraluontoinen ja rehellinen, sekä suuri humoristi. Kiivaus 
teki joskus haittaa. Kalasti paljon. 

14.9.12. Paavo Harkko (ent. Hartzell, ”Hartselin Paavo”) kauppiaanpoika. Sammatti. Synt. 
Sammatissa 27.12.1900. Suoritti asevelvollisuutensa Porin Rykmentissä. Kuului sk:n loppuun asti, 
vaikka joskus välillä oli pois luetteloista. Maalari, hoitelee kotitilaansa. sairastaa vatsahaavaa. 
Vanhapoika. Kuoli Lohlammen vanhaikodissa vuosikaudet sairastettuaan 5.4.1976. 

15.52.-. Anto Arvid Aaltonen. Vesitehtailijan poika. Sammatti. Synt. Sammatissa 23.10.1897. 
Hautakivessä 23.11.1898?. Kuoli espanjantautiin joulun aikaan v. 14.12.1918. 

16.26.31. Hannes Albert Virtanen. Suutari Haariaa Hämjoensuu. Synt. Sammatissa 17.5.1888. 
Innokas skmies. kenraali Malmbergin lapsuudenystävä. Kuului sk:n alusta loppuun asti. Valittiin 
Sammatin Sk:n alipäälliköksi 19.5.19. Ryhmänjohtaja alkuaikoina. Muutti Karjalohjalle, jossa oli 
mm. suntiona ja teki betonitöitä. meni naimisiin v:n 1930 vaiheilla. Lempi Järven kanssa. Muutti 
takaisin Sammattiin v. 1937 Märräntorppiin Haarialle. (nyk. Rintelä), jossa nyt asuu. Loppuaikoina 
sk.kersantti ja sk:n lipunkantaja. Viljelee maata, tekee suutarintöitä ja kantaa kirkollisverorästejä. 
Kuoli kotonaan sydänhalvaukseen 26.9.1959. 

17.-.-. Väinö Rikhard Gustafsson. Papinkokelas. Talonpoika. Haariaan Lammi. Synt. (Vihdissä?) 
25.9.1894. Liittyi jo vissiin 9.4.18, Erosi ennen 6.7.18. Suoritti papintutkinnon ja oli sotilaspastorina 
kuollessaan 10.2.1920. Haudattiin Sammattiin, kenraali Gustafssonin veli. 

18.-.35 Juho Einari Ranta, ent. Himberg. (”Ranta-Jussi”) Palstatilallinen. Leikkilä, Levonniemi. 
Synt. Sammatissa 15.6.1890. Kuulunut sk:n alusta loppuun asti. Naimisissa noin v:sta 1916 
Levonniemen Lydia Bomanin kanssa. Ajoi osuuskaupan autoa ja osti sitte oman. Myi Levonniemen 
v. 1937, osti huvilan Sammatista ja rupesi autoilijaksi tykkänään. Teurastaja, meklari, yms. Pieni, 
vikkelä mies ja hyvä suu. Kuoli H:gin Diakonissalaitoksella 13.11.1950 munuaistulehdukseen. 4 
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Marginaalissa: Ote Radio-osaston komennuskirjasta no. 8851. Nimi Ruokonen Rafael. Syntynyt  
15.9.1894. Asuinpaikka: Sammatti. Tullut Radio-osastoon 12.7.-18. 

Karkuri. Jäljennöksen oikeaksi todistavat: Haavisto, kers. ja esik.vääp. E. Tamminen, vääp. 
(Tämän oli J. N. Vannas toimittanut tänne ja löysin sen hänen kirjeestään isälleni) 

27.18.25. Väinö Kaila (”Kailan Väinö”). Palstatilallisen poika. Sammatti. Synt. Sammatissa 
26.2.1899. Liittyi sk:n keväällä. Korpraali 19.1.1919. Palveli Uudenmaan Rykmentissä ? Meni 
naimisiin v. 1925 Enqvistin Martan kanssa ja osti Haapaniemen Luskalassa. Erosi sk:sta näihin 
aikoihin. Otti osaa talvisotaan pst. tykistössä Viipurinlahdella. Jatkosotaan 38 ELK:ssa. Suuri 
vekkuli ja juanijätti. Kova metsämies. Haapaniemi on nyt myyty, mutta hän omistaa pienen huvilan 
ja jotakin palstoja (Hänellä oli romukauppa H:gissä sen jälkeen), + oli vähän aikaa uusissa 
naimisissa. Kuoli syöpään Kiljavalla 20.3.1972. 

28.-.-. Aarne Sahlstedt. Isäntä Sammatti Uusitalo. Synt. Kiskossa (tai Kiikalassa) Osti talon 
Landeneilta syksyllä 1917. Vaimo Aino. 2 lasta. Liittyi sk:n 9.4.18. Myi talon kesällä Estlandereille, 
ja muutti pois. Kiskoon. Kiukkuinen tappelmanni ja hyvä hevosmies. Ampui itsensä kotonaan 
Kiskossa jatkosodan aikana kun häntä tultiin kuulustelemaan jostain säännöstelyrikkomuksesta.  

29.-.27. Volter Viljam Kupilainen. Isäntä. Sammatin Vanhatalo. Synt. Perniössä Kurulanpään 
Ylitalossa 27.2.1877. Osti talon v. 1912 tai 13. Kuuluu sk:n perustajiin. Valittu sk:n talouskomiteaan 
19.5.18. Korpraali 25.9.19. Myi Vanhatalon A. Viimalle toukok. 1920 ja muutti Härjävattaan. Ei 
kuulunut sk:n enää sen jälkeen, jos ehkä vähän aikaa. Osti ja myi Vanhatalon vielä 2 kertaa. Ensin 
Viiman perikunnalta 10.4.1924. Viimeksi 13.12.1933. Pidätti itselleen tontteja, metsää ym. Asui 
huvilassaan kirkon lähellä, viljelee maata, omenapuita ja mehiläisiä, kanoja ja lampaita, 
Mukavanlainen mies ja vanhapoika. Lautamies. Ajoittain ollut synkkämielinen. Kuoli vanhuuden 
heikkouteen Lohlammen vanhainkodissa 23.2.1970.  

30.-.-. Toivo Miettinen (”Koulun Toivo”) Papinkokelas tai ylioppilas. Sammati kansakoulu. Synt. 
Sysmässä 5.11.1894. Liittyi sk:n 9.4.18. Valittu 19.5.18 sk:n kirjuriksi ja rahastonhoitajaksi. Suoritti 
samana vuonna papintutkinnon. On nyt Luopioiste provasti v:sta 1945.  Vihittiin papiksi v. 1918. Oli 
sitten pappina Ähtärissä, Janakkalassa ja Tyrväällä. Suodenniemen kirkkoherrana 1925 – 39. 

 

 

Tämä oli siis vakinainen ja hälytysvalmis sk:n iskujoukko, joka osaksi oli koossa kunnantalolla, 
osaksi kotonaan omissa töissään. Mutta kiväärejä + 30 patruunaa oli jaettu kaikille valkoisiin 
lukeutuville itsepuolustusta varten. Nämä valkokaartilaiset olivat keväällä olleet koossa puhdistus-  
ja varmistushommissa, sekä laskettu kotitöihinsä kohta kun tilanne sen salli. Tämä sk:n reservi 
kutsuttiin kokoon aina tarpeen vaatiessa, ja siitä täydennettiin vakinaista sk:aa aina kun joku muutti 
paikkakunnalta tai joutui vakinaiseen sotapalvelukseen. 6.7.18 pidetyssä 
kiväärintarkastuspöytäkirjassa on edellä mainittujen lisäksi mainittu ja numeroitu seuraavat: 

II, III 

5.-. Hugo Toivonen. Luultavasti joku Kiikalan Pulkan tilanhoitaja. Talo muutti omistajaa tiuhaan 
näinä aikoina. Haarian Lammin on v. 1917 – 18 omistanut M. Toivonen. Luultavasti tämä on hänen 
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Kaukolan Kirma. Synt. Sammatissa 27.6.1901. Meni v. 1921 vapaaehtoisena 1/URR:n ja yleni 
alikersantiksi. Teki kapitulantin Kantaesk:n ratsuttajaalikersantiksi. Kersantti v. 1925, ylik. v. 1938. 
Nykyään ratsuvääpeli E/URR:ssä. Ottanut osaa molempiin sotiin. Hyvä laulaja ja iloinen 
puuhapoika. Hänestä käytettiin 1930-luvulla liikanimeä ”Pastori”. 1920-luvulla hän taas joskus 
lomalla ollessaan kouluutti ”K:lohjan meriratsuväkeä”. Kuoli L:rannassa 16.12.62. 

45.-. Kalle Alén. Tämän nimisiä oli siihen aikaan monta, mutta luultavasti tämä on ”Vanha 
Koskenpakka”. Mustlahden Haukan isäntä. Synt. Sammatissa 10.3.1861. (Karl Henrik Alén). 
Huumorin miehiä. Sorahti hiukan. (R-kirjain hiukan rl) Kuollut 8.8.1923. Hänen samanniminen 
poikansa kuului myös sk:n ja otti osaa ”Pohjan poikain” mukana Viron vapaussotaan. 

46.-. Väinö Viktor Joenpelto, ent. Verlander. Rusthollari, Karstun Joenpelto. Synt. Karstulla 
31.5.1883. Melkein samoihin aikoihin kuin Sammattiinkin ainakin syksyllä, perustettiin Karstullekin 
oma suojeluskunta ja hän liittyi siihen. Naimisissa noin v:sta 1912. Kitsas mies.. Kuoli Lohjan 
sairaalassa 12.6.1965. Oli yhtaikaa isän kanssa Orismalan maanviljelyskoulussa. Toimi 
lautamiehenä monet vuodet Lohjan kihlakunnassa. Sammatin sk:n perustajajäsen.



140 

Sammatin 
 

47.55. Fr
Litzén. Is
Oinoo. S
10.9.1875.
jäsen. E
15.2.1920 
(”kansliapä
asti. Sk:n 
1935. vet
1938. Ta
mitali 194
muistomita
paikallispä
kesäkuusta
lakkauttam
Taantumuk
kaantui v
täjuttuun. 
korven 
ollessaan 
naimisiin K
ja osti 
vuonna. S
monissa o
kunnan vir
kahteen k
8.11.63 
johtuneese
Sairasti m
lonkkanive
vain k
liikkeelle. 

49.56. 
Maaniemi, 
Isäntä, Nie
Synt. Sam
Kuului sk:n
oli mukana
Naimisissa
Hilma St
Kunnan, 
viroissa ja
kovin an
väärttinä 
epäselvyyk
myöntänyt 

Suojelusku

redrik Ale
äntä Niem

Synt. Sam
. Sk:n pe
Esikunnan 

äällikkö”) 
tunnustusm
teraanikorp
alvisodan 
40. (Vapau
ali v. 191
äällikön 
a 1944 

miseen asti 
ksen pylvä

vieläpä ase
Kaukolan 
torpin i
meni v.

Kulkin Iitun
Oinoon 

Soitti viulu
osuustoimin
roissa, kirkk
kertaan j.n.

aivoveri
een halva
onta vuotta

eltään pääsi
krykkäin 

Kaarlo 
 ent Ma
emenkylän 
matissa 14
n perustajii
a vain alkuv
a v:sta 1905
tenberg 5
seurakunna

a luottamus
nsioitunut. 

ollessaan 
ksiä tileissä
t sk:lle 20

nnan neljän

eksanteri 
menkylän 
mmatissa 
erustaja-

jäsen 
alkaen 

loppuun 
merkki v. 
raali v. 
muisto-

ussodan 
9). Piti 

virkaa 
sk:n 

7.11.44. 
äs. Se-
ekätken-

Kiima-
isäntänä 
. 1905 
 kanssa 
samana 
a. Ollut 
nnan ja 
koväärtti 
e. Kuoli 

ritulpasta 
aukseen. 
a oikeaa 
i lopuksi 

nojalla 

Kustaa 
almgrén. 

Mallaa. 
4.6.1866. 
n, mutta 
vuosina. 
5. Vaimo 
5 lasta. 
an ym. 
toimissa 

Kirkko-
jotain 

ä. Painettu
000:- avus

nnesvuosisa

Länsi-Uusim
 villaisella.

stuksen, m

ata                

maa 12.11.63
 Kuoli 25.

mutta ääne

                    

3
12.1940. 1
styksessä 

        Toivo 

8.12.1937 
raukesi 1

Haatio 

olisi kunna
1:llä äänell 97

anvaltuusto
lä Mallaan

o 
n 



Sammatin 
 

pidättäytye

53.-. Juho 
sk:n perus
yhdessä W
Naimisissa
faarina. Ku

54.-. Johan
tämä ”Krou
Kroulaa. S
erotetulla 
tilalla. m
poikaansa 
1941 – 
12.9.1967 
sydänhalva
pellolle 
hakkaama
pois ojista.

56.6. Kaar
Ahlholm. 
Niemenkyl
Synt. S
19.11.1875
asevelvolli
Uudenmaa
Pataljoona
aliupseerik
vähän 
rautatieläis
H:gissä, k
kotitalon h
meni naim
Rauhan k
v. 1903
Niemen s
1912 – 191
johtajana 
tavassa k
28.4.18 ja 
perustajiin 
Valittu sk:
komiteaan 
esikuntaan
päälliköksi 
kuului 

Suojelusku

essä. 

Maula, en
stajia myös
W. Kupilaise
a v. 1902 A
uoli 24.11.1

n Jalmari V
ulaan Jalma

Synt. Samm
Koiviston

menetti 2
sodassa v
44. Kuo

aukseen 
ollessaan

ssa leppiä
. 

rlo Alho, ent
Isäntä

än Kulkk
Sammatissa
5. Suoritt
suutensa 

an 
assa ja ylen
ksi. Oli sitten

aikaa
senä  
kunnes ott
haltuunsa ja
misiin  Ida
kanssa noin
3. Omist
sahan  v
16. Puheen
sk:n perus

kokouksessa
kuului sk:n

v. 1917
n palkkaus
 19.5.18

n kasvatus
 20.12.18 ja
esikuntaan

nnan neljän

t. Manelius
, mutta ero
en kanssa. 
uroora Wal
968 kotona

iljanen, ent 
ari” kuului m

matissa 11.1
n 

2. 
v. 
li 

n 
ä 

t. 
ä 
i. 
a 
ti 

ni 
n 
a 

ti 
a 
a 
n 
ti 

v. 
n-
s-
a 
n 

7. 
s-
8, 
s-
a 
n 

nnesvuosisa

s. Isäntä Ha
osi jo suvell
Vuokrasi P
leniuksen k
an. 

Kollin. (Lue
myös näihin
11.1889. Me

ata                

aariaan Pai
la 18. Kävi

Paikkarin v. 
kanssa. 11 

ettelossa Iv
n aikoihin s
ennyt naim

                    

kkari. Synt
i aikanaan 
1901 ja lun
lasta. Myi ta

ar V. Nimi v
k:n vähän a

misiin siinä v

        Toivo 

. Suomusjä
Latokartano

nasti sen om
alon v. 1942

vissiin seka
aikaa). Talo
v. 1915. Ny

Haatio 

ärvellä 5.8.1
on maanvilj
makseen 19
2 siirtolaisil

aantunut. mu
ollisen poika
yt isäntänä 

98

1877. Ehkä
ljelyskoulun
930-luvulla.
lle ja on nyt

utta ainakin
a, Leikkilän
Kroulaasta

ä 
n 
. 
t 

n 
n 
a 



Sammatin Suojeluskunnan neljännesvuosisata                                            Toivo Haatio 
 

99

kuolemaansa asti 15.2.1934. Vs. paikallispäällikkö 3.4.-15.5.1925. Iloinen ja musikaalinen. Soitti 
viulua. Kuoli sydänhalvaukseen. Oli kauvan kirkkoväärttinä ja paljon kaikenlaisissa 
luottamushommissa. 

 

Tässä samassa kivääritarkastusluettelossa seuraa vielä 21 numeroimatonta nimeä. Tässä 
käyttämättömiksi numeroiksi jää no:t: 2. 8. 10. 14. 15. 17. 19. 21. 22. 27. 30. 33. 34. 37. 38. 39. 40. 
44. 52. 53. 60. kuuluvat seuraaville suojeluskuntalaisille: 

Martti Aleksanteri Pulkka, ent. Juselius. Ent. talollisen poika, Kiikalan Pulkka. Synt. Sammatissa. 
Kuulunut sk:n 9.4.18 mutta erosi kesällä. Taisi joutua vakinaiseen. Pulkan veljekset myivät 
kotitalonsa v. 1916, mutta asuivat edelleen täällä. Heillä oli S:tin ensimmäinen auto vain vähän 
aikaa. Martti asui Santunhuvilan vinttikamarissa työväentalon vieressä yhdessä punakaartilaisen 
Tammin Oivan kanssa. Muutti sitten H:kiin. V. 1920 ? oli trenkinä Salitun Vanhassatalossa. Oli 
lopuksi posteljoonina Toijalassa ja on kuollut siinä 1942:n vaiheilla. 

30.-. Toivo Miettinen (ensimmäisessä luettelossa no 30).  

Eino Armas Helenius, nyk. Leijavuori. Palstatilallinen Haarian Lammi, Haapasalo. Synt. 
Sammatissa 27.9.1897. Kuului sk:n vain sen suven ja erosi syksyllä. Haapasalossa sattui 
toukokuussa 1918 eräänä yönä kahakka, jossa punakaartilainen Hankoliin kaatui ja Selin 
haavoittui, mutta pääsi pakoon. Metsäkaartilaisten pelättiin kostavan Heleniukselle, mutta ei siitä 
sen valmiimpaa tullut. Naimisissa noin v:sta 1916. Lunasti Haapasalon omakseen ja on nyt faarina. 
Kuoli Lohjan sairaalassa 24.3.1974. 

-.38. Kustaa Edvard Ylitalo, ent Kollin l. Collin (”Everkooli”). Isäntä Myllykylän Ylitalo. Synt. 
Sammatissa 2.4.1853. Kuului sk:n perustajiin. Erosi alkuvuosina. Ylitalossa oli punaisten päämaja 
moneen otteeseen 9.4. – 25.4.18 välisenä aikana. Mutta isäntä pääsi 11 tai 12.4. karkaamaan 
heidän käsistään ensin Kaukolaan, jossa piileskeli Lassin kanssa Mustanmäen luolassa ensin ja 
siirtyi sitte Karjalohjalle. 25.4 alkaen oli Ylitalo taas koko kevään valkoisten päämajana. 
Jälkeenpäinkin oli talo sk:n harjoitusten majoituspaikkana usein. Mennyt 1890-luvulla naimisiin 
Suomusjärveläisen Maria Sofia Grönlundin synt 25.2.71 kanssa, mutta lapseton. Ainoa poika kuoli 
lapsena. M. G. kuoli verensyöksyyn 11.10.45 Vanhalassa. Emäntä asui kirkonkylän Vanhalassa. 
Myi v. 1933 talon seurakunnalle, mutta hallitsi sitä kuolemaansa asti 14.1.1939 Häntä vaivasi 
revehtymä, mutta oli väsymätön ja innokas maanviljelijä. Kova Hevosmies. Pieni ja vikkelä. 
Kaikissa mukana. Ylitalossa pidettiin n.s.seuran, hevosmiesten ym. iltamia. Yrjö Ylänne, US ”Olli” 
Nyberg, Lauri Malmberg ym. olivat kesäasukkaina vuosikaudet. 

-.20. Aarne Adalbert Ahlberg, nyk Aurila. Talonkasvatti. Myllykylän Ylitalo. Synt Nummella 
16.1.1894. meni Koivuniemen Siirin kanssa naimisiin v. 1928 ja sai Ylitalolta Vähä-Pousun tilan. 
Erosi näihin aikoihin sk:sta ja sai pian niin pahan nivelreumatismin, että oli vuosikaudet 
liikuntakyvytön. Kuoli H:gin Diakonissalaitoksella 9.10.1950 verenvähyyteen. 

-.46. Karl Kristoffer Sylvander (”Koivuniäme herra l. Herra”) (Wanha hanglööri” oli lastensa hänelle 
antama nimitys). Ent, puuseppämestari ja tehtailija. Huvilan ja kaupunkihuvilan omistaja 
Eerikinkatu 10. Niemenkylän Koivuniemi, Synt. Sammatissa Ali-Kottarilla 6.6.1842. Kirjoilla 
H:gissä. Asui kesät Sammatissa ja lopulta talvetkin. Liittyi valkokaartiin keväällä ja kuului ainakin 
9.1.19 ”Old Boys”-osastoon Sammatin sk:ssa. Oli kaksi kertaa naimisissa. Ankara metsämies. 
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11.12.1893. Kuoli keuhkotautiin 20.10.1920. Naimisissa Katavan Huldan (Salin) kanssa, joka kuoli 
5 kk myöhemmin. 1 poika. 

-.-. Alfred Hellgrén (”Lankin Alfree”). Pientilallisen poika. Myllykylän Lanki. Synt. Sammatissa. 
Yksikätinen. Vasen käsi surkastunut pienenä. Otti osaa punakaartilaisten teloituksiin Ylitalossa. 
Syksyllä 1918 yövahtina Krassan kanssa Niemen ja Myllykylän piirissä. Kuoli joulun ajoissa 
espanjantautiin. 

-.-. Eino Wilhelm Tuominen, ent. Fagerroth (”Varoon Eino l. Innoon Eino”). Torpparin poikapuoli, 
teurastaja Kaukola, Varoo. Synt. Sammatissa Oinoolla 17.8.1896. Oli v. 1916 menossa Saksaan  
jääkäriksi, mutta vangittiin. Istui Pietarin Spalernaja-vankilassa, kunnes vapautettiin 
vallankumouksen hulinassa maaliskuussa 1917. Vangittiin vielä uudestaan keväällä, mutta 
vapautettiin pian. Otti suvella osaa maataloustyöväen lakkoon. Ampui syksyllä 1917 Oinoon 
torpparin pojan, työmies Eemeli Pihlin Kaijasillan ahteen rajaportissa nurkkatanssien jälkeen, kun 
tuli riita flikoista. Se katsottiin itsepuolustukseksi, ja hän sai vain ehdollisen tuomion. Liittyi sk:n heti 
kev. 1918, mutta joutui vissiin pian sotapalvelukseen eikä sen jälkeen enää liittynyt. Teki 
karjakauppaa kasvatusisäntänä Selim Nymanin kanssa, joka v. 1926 osti hänen entisen kotitilansa 
Innoon. Oli H:gissä vanginvartijana johonkiin aikaan. Ampui Innoossa ollessaan vahingossa 
pistoolilla vatsaansa ja kuoli kirurgisessa 12.10.1922. Reipas poika. 

-.-. Juho Artturi Lehto (”Lehtoj-Jussi”). Renki Myllykylän Ylitalo. Synt. Sammatissa 20.11.1902. 
Punakaartilaiset veivät hänet hevosmiehekseen Nummelle huhtikuun lopulla, mutta hän karkasi ja 
liittyi sk:n, ollen alussa ainakin vartiomiehenä, ja kävi rippikoulun välillä samana keväänä. Palveli 
U.R:sä ja yleni alikersantiksi. Erosi joskus v. 1928, mentyään Koivuniemen Signen kanssa 
naimisiin. Sairastui keuhkotautiin, toinen keuhko typetettiin. Lisäksi paha sydänvika. Omisti oman 
pikkutilan (Kivitien) Myllykylässä, mutta luovutti sen vävylleen ja rupesi Mallaan päivämieheksi 
asuen siellä. Kuoli 23.9.1949. Iloinen ja reipas poika. Hyvä laulaja. 

-.15. Johan Edvard Miettinen. Kansakoulunopettaja. (”Piän kouluherra”) Sammatti. Synt. 
Heinolassa 6.3.1870. Muutti tänne v. 1894 (ja sai nimen ”Piän kouluherra”). Hoiti S:tin 
postitoimistoa 35 vuotta. Liittyi sk:n kev. 1918 ja kuului siihen koko ikänsä. Pöytäkirjanpitäjä 
kokouksessa 28.4.18. Valittu 20.12.18 esik:n kansliapäälliköksi ja kuului esikuntaan jatkuvasta 
ainakin v:sta 1922. Oli kunnallislautakunnan esimies pitkät ajat kuolemaansa asti ja pankin 
kamreeri v:sta 1925. Siirtyi silloin eläkkeelle ja rakensi itselleen huvilan ”Sarkolan”. Kuoli 2.1.1935. 
Naimisissa Alina Nikanderin 1870 kanssa, 2 poikaa ja tyttö.  

-.68 Viljo Kaarlo Nyman (Kaarlo Väinö Viljo), myöh. Kirma (”Kirman Viljo”). Talollisen poika. 
Kaukolan Kirma. Synt. Sammatissa 24.3.1897. Liittyi sk:n vissiin 9.4.18. Otti osaa Viron 
vapaussotaan Pohjan Poikain mukana v. 1919 ja haavoittui takapuoleensa (Luhde-Granhofin 
luona?) . Korpraali 25.9.1919. Kävi sitte Hämeenlinnan päällystökoulun II kurssin ja yleni 
sk:upseeriksi. Sammatin paikallispäällikkönä 15.9.1920 – 3.4.1925. Yleni sitte res.luutnantiksi v. 
1925. Oli vuodesta 1920 – 1925:n Karjalohjan-Sammatin aluepäällikkö. Kuului myös Karjalohjan 
ratsuosastoon. Nai Saara Auramon v. 1935 1 poika. Otti talvisotaan osaa komppanian ja 
pataljoonan komentajana, kapteenina (JR 12?) Kannaksella.jatkosodassa II?/J.R.46:n 
komentajanaKannaksella ja asemasodassa Inkerinmaan Lempaalassa. Haavoittui lievästi käteen.  
Haavoittui peukaloon Ollilassa Kannaksella 28.8.41. Viimeksi IV/20 Pr:n komentajana v. 1944. Otti 
osaa ratsuosaston harjoituksiin. Pataljoonassa oli paljon sammattilaisia asevelvollisia (ja ent. 
Sammatin sk:lainen vänr. Uuno Rinne joukkueen johtajana.) Kaatui Viipurissa Papulan sillan 
päähän 20.6.1944. Puhuttiin hänen ensin joutuneen joutuneen vangiksi, mutta kun 
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varajäseneksi 20.12.18. Lihava mies, ryyppymies, laulumies. Kiihkoruotsalainen, vaikka 
vanhemmat supisuomalaisia hämäläisiä Hollolasta. Muutti v. 1920 Lemlantiin Ahvenanmaalle, kun 
uskoi Ruotsin sen saavan. Piti Sammatissa käydessään v. 1925 ruotsinkielen alkeiskurssit 
nuorisolle. Kuollut. 

-.59. Karl Eljas Lietzén. Isäntä. Kaukolan Lassi. Synt. Sammatissa 30.1.1871. Naimisissa. Liittyi 
sk:n 9.4.18. Erosi v. 1925:n vaiheilla. Omisti Lohjan Varolan v:sta 1928 – 1937?. Oli aikoinaan 
innokas huutokauppamies ja omistaa suuren muinaisesinekokoelman. Eläkkeellä v:sta 1946. Kuoli 
kotonaan halvaukseen ja keuhkokuumeeseen 23.2.1955. Oli sairauteensa asti ketterä ja aina 
jossain askareissa. 

-.29. Wiljam Alén (”Junnin Viljami”) Tilallisen poika. Kiikalan Junni. (Hänen isänsä oli tällöin 
vuokraajana luultavasti, sillä näkemäni kauppakirja hänen isälleen oli tehty 3.11.1921). Synt. 
16.6.1891. Muuttanut H:kiin 13.8.1919. Ajoi 1920-luvulla linjaa Karjaalle kuorma-autolla ja bussilla. 
Nai siinä 1926:n vaiheilla meijerska Senja Peltolan ja sai Junnista Reponiemen palstatilan 
Enäjärven rannasta. Pitkä mies. 

45.-, Kalle Hjalmar Alén (”Junnin Kallu”). Talollisen poika, Kiikalan Junni. Synt. Nummella 
22.1.1894. Edellisen nuorempi veli. Joutui vissiin suvella sotapalvelukseen, eikä sen jälkeen enää 
liittynyt sk:n. Nai Turrin tyttären Ingrid Nurmen noin v. 1923.ja on ollut isäntänä siitä asti. Kuoli 
äkkiä 17.3.1965. 

-.41. Kustaa Henrik Niku, ent. Nyman, myöh. Lepola. ”Kopoo”. Isäntä, Haariaan Niku. Synt. 
Sammatissa 31.5.1861. Oli nuorena miehenä renkinä Karstun Joenpellossa ja nai leskiemännän. 
Tämän kuoltua myi talon ja osti Nikun 15.5.1885. Siinä ollessaan 2 kertaa naimisissa siirtyi 
eläkkeelle näihin aikoihin ja nai kätilö Olga Korhosen v. 1917 ja jäi vielä 4:n kerran leskeksi. 
Liittynyt 15.12.18 kannattavaksi jäseneksi sk:n, mutta erosi pian. Kuollut  v. 1935 10/6. 1. 
ottopoika. 

-.43. Juho Emil Kaila. Ent. Uudentalon isäntä. Pientilallinen. Sammatti. Synt. Kiikalassa 4.12.1869. 
Suorittanut asevelvollisuutensa Turun Pataljoonassa. Liittynyt kannattavaksi jäseneksi 17.12.18. 
Erosi pian. Kuoli 4.12.1954 Kirurgissa ennen mahaleikkausta sydänhalvaukseen. Vaimo Fiina os. 
Jansson, 2 lasta. 

-.45. Juho Wiktor Hartzell. kauppias, pienviljelijä. Sammatti, Tasala. Synt, Sammatisa 11.4.1864. 
Palveli aikoinaan Uudenmaan Pataljoonassa. (Hänen isänsä Kristoffer oli ollut Suomen Kaartissa 
ja Puolan sodassa v. 1863.) Liittyi 17.12.18 ”Old Boys”-osastoon, mutta erosi pian. valittu 
kurinpitolautakunnan varajäseneksi 20.12.18. Lopetti kauppaliikkeen noin v. 1926. Kuoli 4.1.1944. 
Naimisissa Mallaan Ida Malmgrénin kanssa, joka kuoli 16.11.1930, 4 lasta. 

-.50. Jalmar Gabriel Heinänen, ent. Juselius (?)(”Heinä-Kaapoo”). Huvilan- ja sahanomistaja. 
Niemenkylä. Synt. Suomusjärvellä Lahnajärven Reukalla 27.10.1883. Naimisissa Jenny Kivialhon 
kanssa. Osti Niemen Sahan v. 1916 ja rakensi huvilan ”Sadeniemen” Kulkin Harakkamäelle. 
Liittynyt kannatusjäseneksi 23.1.19, mutta erosi pian sk:sta ja myöskin vaimostaan. Myi sahan ja 
muutti kotiinsa Lahnajärven Reukalle. Kasvissyöjä ja muutenkin hiukan originaali. Kuoli Reukalla 
1.7.1954. 

-.57. Johannes Lohilampi, ent. Bergman, Isäntä, Lohlampi. Synt. Sammatissa 16.12.1866. Kuuluu 
sk:n perustajiin ja oli kannattavana jäsenenä kuolemaansa asti. Valittu sk:n palkkaustoimikuntaan 
19.5.18. Rauhan mies. Toimitti useitten ammuttujen punakaartilaisten perunkirjoitukset ja 
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Liittyi sk:n v. 1920. Palveli U.R:ssä (sikamajurina). Hiukan heihei. Meni naimisiin ja on ollut siitä asti 
Lohjan selluloosatehtaan töissä. Jäi eläkkeelle 1967 ja muutti S:tin Kirkkopeltoon. Kuoli siellä 
2.11.1971. 

-.52. Väinö Waldemar Estlander. (”Uudentalon Väinö”). Talollisen poika. Sammatin Uustalo. Synt. 
Pohjan pitäjässä 12.8.1897. Muutti Sammattiin kesällä 1918, jolloin hänen isänsä osti Uudentalon. 
Liittyi sk:n 29.1.1919. palveli Suomenlinnan Paikallispataljoonassa. Uudentalon isäntä v:sta 1924. 
nai Enqvistin Meerin v. 1925. Leski v:sta 1951. Myi talon v. 1955 ja rakensi tuvan itselleen Pillistön 
niskalle. Otti talvisotaan osaa pst.tykistössä Eril.pst. Viipurinlahdella. Jatkosotaan ajomiehenä 
E/II/JR13:sta. Kuoli sydänhalvaukseen kotonaan 12.9.1967. Osti v. 1924 tai 25 T-mallin ”Fordin” ja 
ajoi postia Fiskarsista jonkun vuoden. 

-.51. Einari William Estlander (”Uudentalon Einari l. Kässä”). Talollisen poika. Sammatin Uustalo. 
Synt. Fiskarsissa 12.1.1895. Edellisen veli. Ajoi hevosella postia Fiskarsista 1920-luvulla Viipyi 
joskus kauankin tuttavissa. Liittyi sk:n 29.1.19. Lääkintämies v:sta 1920. Kyttyräselkä. Viinaan ja 
naisiin menevä. Hyvä puuseppä ja rattaanpyörämaakari. Asui setämiehenä Uudessatalossa, 
kunnes rakensi v. 1945 oman tuvan Pillistön niskalle. Meni naimisiin v. 1940.  Lempi Lehtiön 
kanssa.  Hyvä laulaja  ja hauska mies. Kuoli haimasyöpään kotonaan 15.3.1955. 

Pauli Päiviö Harkko, ent. Hartzell (”Hartselin Pauli”). Kauppiaan poika, Sammatti. Synt. 
Sammatissa 23.12.1903. Liittyi sk:n kai v. 1921. Suoritti asevelvollisuutensa U.R:n kk:ssa. 
Talvisodan ajomiehenä 4 Div, A-Kol:ssa Kannaksella. Jatkosodassa 9/J.R.13 pk.apulaisena. 
Kaatui Jandeban vastaiskussa 21.10.41. (Ryssän tarkka-ampuja ampui puusta). Kuula sattui 
päähän. Hiljainen vanhapoika. 

Allan August Aaltonen (”Aaltosen Allani”). Vesitehtailija poika. Sammatti. Synt. Sammatissa 1904. 
Liittynyt sk:n noin v. 1920. Palveli K.T.R.1:ssä. Talvisodassa K.T.R.4:n ajomiehenä Kannaksella. 
jatkosodassa K.T.R.8:n autonkuljettajana. Siirrettiin talvella 1942 linja-autonkuljettajaksi linjalle 
Karjalohja-H:ki. Naimisissa Paikkarin Taimin kanssa v:sta 1930 ja asunut siitä asti K:lohjalla. Linja-
autonkuljettaja, karjanostaja, ym. Taksikuski viimeksi.  

Juho Harald Lindén (”Kotola Haru”). Ent. talollisen poika. Luskala. Kotola. Synt. Sammatissa 
Luskalan Löökullassa 13.10.1903. Liittyi sk:n kesällä 1918. Sai keuhkokuumeen. Oli aikansa 
Halikon parantolassa ja kuoli 11.10.1928. Kova metsämies ja vilkasluontoinen. Kävi Hankoon 
yhteiskoulua, mutta jätti kesken. Soitti viulua. Sanotaan hänen olleen Kroulaan Einin lapsen isä. 

-.22. Huugo Alarik Kuusela. (”Kuusela Huuko”). Kraatarin poika. Renki, Leikkilän Mikola. Synt. 
Sammatissa 12.5.1901. Iloinen ja kovaääninen poika. Hyvä laulaja. Liittyi sk:n v. 1918 kesällä. 
Palveli I Er. K.K.K:ssa H:gissä ja yleni alikersantiksi. Meni v. 1925 naimisiin Pokan Irenen 
Wikström kanssa ja muutti vanginvartijaksi H:gin keskusvankilaan. 2 lasta, Heikki ja Sirkka.  
Nykyisin siellä autonkuljettaja. Eronnut ja uusissa naimisissa. Kuoli H.gissä 3.4.1960 leskenä 
uudestaan. 

Paavo Uljas Alén, nyk. Haukka. (”Koskenpakan Paavo”) Talollisen poika Mustlahti, Koskenpakka l. 
Haukka. Synt. Sammatissa 19.10.1902. Liittyi sk:n noin v. 1920, ja erosi v. 1926, mentyään 
naimisiin Laikeen Sipilän flikan kanssa. Palveli K.T.R. 1:ssä ja yleni alikersantiksi. Oli Y.h:n ajan v. 
1939 Kannaksella K.T.R.4:ssä, mutta pääsi ennen sotaa siviiliin. Jatkosodassa 38.E.L.K:ssa, mutta 
vapautui elok. 1941. Hauskapuheinen mies, metsästäjä ja hirvenampuja. Kuului sk:n mainioon 5-
ottelu edustajiin.  Hallitsee Haukan taloa. Erosi vaimostaan v. 1944 erään helsinkiläisen 
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työvelvollisen eduksi. Kuoli 28.7.1976 keuhkotautiin.  

Arvi Matti Mäkikoski (”Mäkikosken Arvi”). Renki, Leikkilä, Manni. Synt. Sammatissa 27.6.1905. 
Liittyi sk:n v, 1920. Palveli Raskaassa KTR:ssä Viipurissa. Yleni korpraaliksi. Erotettiin sk:sta v. 
1931, kun hän kännipäissään kovisti naapurejaan ja ampui Rauhaniemen tuvan seulaksi. 
Rauhaniemen Iita oli heittänyt kuumaa lipjäätä Mäkikosken lehmän päälle. Reilu ja hyväluonteinen 
mies ja eläinten ystävä, vaikka viljelikin viinaa runsaasti. Oli talvisodassa Krh.K,J.R. 12 ja kaatui 
kranaatinsirpaleesta Porkansaaressa Viipurinlahdella 5.3.40. 

Akseli Lehtinen (”Järvenpään Akseli”). Talollisen poika, Leikkilän Järvenpää. Synt. Sammatissa 
1904. Liittyi sk:n v. 1921. Palveli Helsingin Komennuskomppaniassa. Erosi v. 1926 paikoilla, meni 
Lundgreenin Lempin kanssa naimisiin ja muutti Lohjalle lihakauppiaaksi. Oli jo ennen tehnyt 
lihakauppaa isänsä kanssa. Teki konkurssin heti, ja muutti Hämeenlinnaan. Punatukkainen. Hirtti 
itsensä H:linnassa v. 1968. 

Urho Juho Hellgrén, nyk Harjusalo (”Lankin Urho”). Lohkotilallisen poika. Myllykylän Lanki. Synt. 
Karjalohjalla 5.11.1900. Liittyi sk:n v. 1919. Palveli Porin Rykmentissä Turussa . Talvisodassa 
ensin Porvoossa jossain Kuormastokomppaniassa, sitte Lahdessa Huoltokoulutuskeskuksessa, 
Jatkosodassa J.R ? pk-miehenä Karhumäen puolella. Haavoittui lievästi peukaloon. Vapautui 
talvella 1942. Rauhallinen, rehti ja yksivakainen mies. Taitava käsistään. Tekee puuveistoksia 
vaikka minkälaisia, varsinkin hevosia. Paras vänkeitten tekijä näillä mailla. Meni noin v. 1940 
naimisiin Raution Laina flikan kanssa ja pitää Lankin paikkaa. Kuoli Lohjan sairaalassa 1.5.1972. 

-.23. Waltter Wallenius (”Valenjuksen Valtteri”). Torpparinpoika, Kaukola Kirma. Synt. Sammatissa 
18.1 (2?).1904. Liittyi sk:n 17.12.18 (18.11?) Iloinen ja mukava poika. Kuoli keuhkotautiin 
12.1.1920. 

-.37. Juho Wallenius (”Suutar Valenjus” ”Posti-Valenjus”) Suutari, postinkantaja ja torppari. 
Kaukolan Kirma. Edellisen isä. Synt. Sammatissa 12.8.1868 (24.4.1867 on hautakivessä) Liittyi 
”Old Boys”-osastoon 29.6.19. Mukava, hyväluontoinen mies. Hyvä laulaja. Pyydettiin usein 
veisaajaksi hautajaisiin kun ruumista lähdettiin surutalosta viemään kirkolle. Muisti paljon vanhoja 
tarinoita. Kuoli 15.3.1941. Hänellä oli 5 poikaa, jotka kaikki kuuluivat sk:n. +2 tytärtä 

-.58. Juho Edvard Lindén, myöh. Leijola. Isäntä. Myllykylän Iso-Pousu. Synt. Sammatissa 
5.8.1871. Naimisissa.  Löökullan Einin kanssa. 5 lasta. Liittyi ”Old Boys”-osastoon 31.1.19. Valittu 
sk:n taloushoitokuntaan 19.5.18. Kunnanmies, meijerin rahastonhoitaja, ym. Kuoli 30.6.1935. 

Akseli Mäki. Sähköteknikko. Kiikala, Lahnassuon Sähkötehdas. Tuli ”Lahnassuon Sähkö- ja Turve 
O.Y”:n johtajaksi v. 1919 ja liittyi sk:n heti. Synt. Nummella 5.6.1892. Muutti v. 1923 Karjalohjalle ja 
meni naimisiin Maljan Armin kanssa. Omistaa nyk. sähkö- ja koneliikkeen Lohjalla. Kuuluu 
kauppalan valtuustoon, y.m.s. 

-.36. Juho Alfred (Albert?) Kaartinen (”Kaarttine”). Kulkukauppias. Luskala. Synt. Porissa 
18.9.1878, on merkitty juopumuspidätys korttiin. Synt. (jossakin Porin puolessa? 25.9.1871. 
Vaskiseppä J.A. Kaartinen hakee työpassin Karjaan nimismieheltä joulukuussa v. 1909. Palvellut 
Suomen Kaartissa. Vaimo kraatari Lindénin sisar Haariaalta. Muutti Sammattiin v. 1912 vaiheilla. 
Liittyi sk:n 22.12.18 ja erosi v:n 1924 vaiheilla. Jätti vaimonsa ja oleskeli Paraisten Malmilla. Muutti 
takaisin vaimonsa luo ja kuoli täällä 1942. Tumma, reipas ja sotilaallinen olento. Muistutti 
marsalkka Mannerheimiä. Puheet mainiot. Aika hulivili ja juoppo. 
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kanssa. Etevä voimistelija ja urheilija, varsinkin hyppääjä ja hiihtäjä. Hyvä ampuja. Soitti viulua. 
Iloinen ja mukava mies. Otti talvisotaan osaa 3/J.R.12 päällikkönä Kannaksella. Kaatui 
kk.suihkusta vatsaan Vahvaniemessä Viipurinlahdella 11.3.40. 

Martti Johannes Alho (”Alhon Martti”). Edellisen veli. Luskala. Väinölä. Synt. Sammatissa 
26.2.1905. Liittyi sk:n v. 1922. Palveli K.T.R.1:ssä H:gissä. Yleni lääkintäkorpraaliksi. Oli 
työmiehenä Riihimäen sahalla ja kävi sahateollisuuskoulun Kellomäellä 1931. Oli sen jälkeen 
maantöissä Sammatissa Kulkilla ja enonsa luona Huopalahdessa. Tätinsä luona Kiskon 
Kurkelassa Kotirannassa myös. Välillä rakennustöissä kaupungissa. Hyvä ampuja ja harrastanut 
muutakin urheilua. Otti talvisotaan osaa lääk.alikersanttina Vallilan Rykmentissä. Vapautui 
Terijoella helmikuussa 1942. Joutui uudelleen työvelvolliseksi 19/2999/2:n ja oli talven ja kesän 
1944 sen mukana linnoitustöissä Syvärin Podparagessa ja Savonlinnan lähellä Raikuussa. Osti 
perikunnalta kotitilansa 1946 ja viljelee omenia. Vakinainen asuinpaikka enonsa luona Huopalahti 
Pikkusuonti 3, vanhapoika. Kuoli sydänhalvaukseen sänkyynsä Huopalahdessa aamulla 
18.7.1967. Haudattiin tänne vanhempiensa viereen. Myi Väinölän 1967 Juha Malmialle. 

Juho Waldemar Kuusela. Kraatarin ja pienviljelijän poika. Leikkilä, Kuusela. Synt. Sammatissa 
5.4.1906. Liittyi sk:n v. 1922. mainio hiihtäjä eikä sk:ssa ollessaan osallistunutkaan muuhun kuin 
hiihtokilpailuihin. Erosi jo ennen v. 1925. Palveli Helsingin Autokomppaniassa. Oli sitten 
pirssiautoilijana H:gissä. Kuoli vatsatuberkuloosiin Diakonissalaitoksella 11.3.1934. Haudattiin 
tänne. Vuokrasi v. 1964 Oinoolta Luhrannokan Pikkunokan ja pykäsi saunan sinne. 

Siimon Johannes Vannas (”Löökulla Simppa”). Talollisen poika. Luskalan Löfkulla. Synt. Porin 
maaseurakunnassa (?) 14.9.1907. Liittyi sk:n 1922. Mainio hiihtäjä ja hurja autonkuljettaja. 
Suojeluskunnassa otti osaa vain hiihtokilpailuihin ja ampumaharjoituksiin. Ontui hiukan 
lapsihalvauksen tähden tai oliko se joku tapaturma. Muutti isänsä mukana Mäntsälään Ohkolan 
Saaristoon v. 1923. Ampui vahingossa pistoolilla vatsaansa ja kuoli H:gin sairaalassa 19.1.1924. 
Haudattiin tänne äitinsä viereen.  

Wolmar Wallenius (”Valenjuksen Volmari”). Sepän sälli. Niemenkylä, Santun huvila. Synt. 
Sammatissa 23.10.1905. Oli laivapoikana ”Stellassa”, renkinä Kirmalla ja kun Väinö-veli pani 
pystyyn kengityspajan, hän tuli päällälyöjäksi siihen. Palveli vapaaehtoisena I/U.R.R:ssä 1924 – 25 
ja yleni korpraaliksi. Yleni sitte kapitulantin Kanta/Erk. ratsuttajaalikersantiksi, jossa virassa hänen 
veljensä Eeliskin oli. Naimisissa v:sta 1930. Otti talvisotaan osaa Sissiosastossa Kollaanjoella. 
Jatkosodassa J.R.12. Loukkasi jalkansa miinassa Uhtuan puolessa. Yleni vänrikiksi ja palveli 
sodan jälkeen L:rannassa K.T.R.3:ssa. Nyk. luutnantti ja jv.komppanian päällikkö Kuopiossa. 
Eläkkeellä Juvalla, Nyt Mikkelissä. 

Paavo Fredrik Lietzén (”Oinoon Paavo”) Talollisen poika. Niemenkylän Oinoo. Synt. Sammatissa 
20.7.1906. Liittyi sk:n 11.11.1921. Sk.vala Klohjan kirkossa 6.12.24. Palveli vapaaehtoisena 
3/U.R.R:ssa. Suoritti Ratsuväen Kapitulanttikoulun B-kurssin 2.9.25 – 5.3.26. Ylennetty 
alikersantiksi 15.3.26. Kuulunut sk:n esikuntaan varajäsenenä 29.1.28, vakinaisena v:sta 1934 
loppuun asti. Ylennetty kersantiksi 28.6.31, ylikersantiksi 13.4.38. Talvisodassa 4. Div. A-kolonnan 
vääpelinä 13.10.39 – 2.5.40 Kannaksella, Koiviston saarilla ja Viipurinlahden länsirannalla. 
huhtikuussa siirto KrhK/J.R.12, mutta komennus kolonnassa kesti kotiuttamiseen asti. Ylennetty 
vääpeliksi 4.4.40. jatkosodassa varajoukkueenjohtajana 10.6.41 Jääk.joukk./E/J.R.13 ensin 
Hankoonlohkolla, sitte Varloin ja Säntämän kautta Syvärille Jandeballe. Siirto J.R.34:n 12.12.41, 
mutta komennus jääkärijoukkueessa jatkui 5.2.42, jolloin siirrettiin vääpeliksi 38.E.L.K:n Vaaskeniin 
ja sen kuljetusjoukkueen johtajaksi 14.4.42. Kotiutettiin toistaiseksi 2.11.42. Kutsuttiin uudelleen 
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Korp. Pietilä Karl Gösta K.K/kev. Os.19 Patruunankantaja. Kaatui kuulasta Aunuksessa Arsjärvellä 
22.8.41. Henkilötiedot siv. 177. 

Korp. Mäkikoski Viljo Armas 9/J.R.13. Kiväärimies. Kaatui kiv. kuulasta rintaan Muurmannin rataa 
puhdistettaessa lähellä Tokarin asemaa 17.9.41. Hänellä oli Viljasen Niilon pistooli (F.N.6.35) 
rintataskussa ja kuula läpäisi sen. Synt. Sammatissa 4.3.1908. Kuulunut sk:n v:sta 1923. Palveli 
R.T.3:ssa Tuppuran linnakkeella. Rehti ja tasainen mies. Innokas sk:lainen. Hyvä hiihtäjä ja 
ampuja + sotilasottelija. Talvisodassa pk.ampujana /J.R.61:ssä Taipaleenjoella. Joutui  vasta 
alkuvuodesta 1940 sotaan. Maatyömies. Viimeksi Mallaan tiilitehtaalla. 

Korp. Maaniemi ent. Malmgrén Viljo Pellervo 9/J.R.13. Kiv. mies. Hukkui Syvärinjokeen Plotishnan 
kohdalle sieltä peräydettäessä iltayöllä 22.9.41. Talollinen, Niemenkylä, Mallaan isäntä. Otti talon 
1.5.1938. Synt. Sammatissa 1.11.1907. Liittyi sk:n v, 1923. Palveli K.K.K./U.R:ssä. Hiljainen, 
hyväluontoinen mies. Vihitty avioliittoon 4 päivää ennen jatkosotaan lähtöään. Talvisodassa ensin 
Porvoossa Km.K:ssa, sitten 1.K.K.K/J.R.69:ssä kk.ampujana, mutta sairastui Kollaanjoelle 
tultaessa umpisuolentulehdukseen. Lopun aikaa jossain Koul.Keskuksessa (Lahdessa?). 

Stm. Harkko Pauli Päiviö. 9/J.R.13. Kiv. mies Pk.apulainen. Kaatui Jandeban vastaiskussa 
21.10.41. sai kuulan päähänsä. Henkilötiedot siv. 164. 

Stm. Rautakoski Jarmo Adolf. 8/J.R.13. Kiv. mies. Synt. Vihdissä 4.6.1920. Kaatui Jandeban 
vastaiskussa 21.10.41. Kuulunut sk:n v:sta 1939. palveli asevelvollisena. Otti talvisotaan osaa 
vapaaehtoisena. Opiskelija. Luskala. 

Alik. Kesäniemi Eino Antero. 8/J.R.13. Ryhmänjohtaja (?). Synt. Karjalohjalla 16.4.1920. Haavoittui 
Jandeban vastaiskussa 21.10.41 ja kuoli seuraavana päivänä kenttäsairaalassa. Kuula keuhkojen 
läpi. Kuulunut sk:n v:sta 1937. Suoritti asevelvollisuuttaan (Jandeban vastaiskussa kaatui 5 
sammattilaista. Edellä mainittujen lisäksi kp.ampuja Sulo Riski (Uudenkirkon siirtoväkeä) ja 
pk.ampuja Reino Rannikko, molemmat Sammatin kylästä ja 9/J.R.13.) Kesäniemi oli viimeksi 
renkinä Lohlammella. 

Korp. Laine Väinö Emil 2/Kev.os.19. Kiv. mies (?). Synt. Sammatissa 17.2.1920. Pientilallisen 
poika, Leikkilä. Jäi jalkoihin haavoittuneena viivytystaistelussa Shemenskin kylän liepeillä 12.4.42 
ryssien käsiin ja nämä tappoivat hänet pistimillä. Kuului sk:n v:sta 1938. palveli asevelvollisena 13 
Prikaatissa Dragsvikissa, sitte 17 Div. kirjaamossa. Siirrettiin Vaashenissa maalisk. 1942 Kev. 
os.19. 

Alik. Virtanen Ukko Kalevi Akilles (”Lammin Aki”) 9/J.R.13. Ryhmänjohtaja. Talonisäntä, Haariaan 
Lammi. Naimaton, Synt. Lapinlahdella 6.11.1916. Kaatui kranaatinsirpaleesta Jandeballa 13.4.42. 
Kuului sk:n v:sta 1933. Palveli asevelvollisena 1/U.R.R:ssä ja yleni alikersantiksi. Talvisodassa 
Huolto Koul. Keskuksessa Lahdessa. 

Kers. Alho Mauno Johannes 9/J.R.13. Ryhmänjohtaja, viimeksi taist.lähetti au. Talollisenpoika 
Niemen Kulkki. Synt. Sammatissa 31.10.1916. Kaatui 11.11.42 Kokonmäen vastaiskussa 
Shemenskin puolessa kranaatinsirpaleista niskaan ja selkään. Haavoittui vasempaan reiteen 
22.8.41 Harakkavaaran jakolinjalla. Ei ollut sairaalassa. Ruumis jäi ryssän tukikohdan eteen 
moneksi päiväksi, kunnes toverit sen yhtenä pyry-yönä hakivat pois. Kuulunut sk:n v:sta 1933. 
Palveli asevelvollisena Huolto R:ssä Viipurissa. Talvisodassa 1/J.R.69:ssä Kollaanjoella, ollen 
yksin jälellä joukkueensa tukikohdassa 13.3.40. 
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”Työehtosopimus 

Koskeva työaikaa ja eräitä muita työehtoja Sammatin kappelissa sijaitsevilla maatiloilla. 

Työaika on sopimuksen alaisilla tiloilla suoritettavissa maanviljelys- ja karjataloustöissä 
keskimäärin 8 tuntinen vaihdellen eri vuodenaikoina siten kuin alempana mainitaan. 

Toukokuun 1 p.än ja Lokakuun 31 p.än välisenä aikana alkaa työt klo ½8 aamulla. Kesä, heinä ja 
elokuun ruokailuaika on klo 12 – ½2 päivällä, muina vuoden aikoina klo 12 – 1 päivällä. Kesä, 
heinä ja elokuun aikana työt päättyy klo 6 illalla. Jolloin työaika on siis 9 tuntia. 

Touko, syys ja lokakuussa päättyy työt klo 5 illalla, jolloin työaika on 8½ tuntia. 

Marraskuun 1 p.än ja Tammikuun 31 p.än välisenä aikana työt alkaa klo 8 aamulla ja päättyy klo 
½4 illalla, jolloin työaika on 6½ tuntia. 

Helmikuun 1 p.än ja Huhtikuun 30 p.än välisenä aikana työt alkaa klo ½8 aamulla ja päättyy työt 
½5 illalla, jolloin työaika on siis 8 tuntia. 

Kesä, heinä ja elokuun aikanakin on torpparin apupäiväin ja mäkitupalaisten veropäiväin työpäivä 
8 tuntinen. Mutta milloin yhteisen työn suorittaminen vaatii sitä pidentämään, korvataan tästä yli 
menevä aika vähentämällä vastaavasti veropäiväin lukua tai korvataan siten kuin ylityö. 

Työhön lähdetään aamulla työn määräämispaikalta alkamisajaksi määrätyllä kellonlyönnillä jollei 
tyäntekiän - tai veropäiviä suorittajain matka asuinpaikasta ole pitempi kuin kolme kilometriä, mutta 
palataan omalla ajalla, jollei matka ole pidempi kuin yhden kilometrin. Näistä yli olevan matkan 
kulkeminen lasketaan työaikaan. 

Määritelmät työajasta koskevat myös karjanhoitajia sikäli, että työaika heillä ei yleensä ole pidempi 
kuin 8 tuntia vuorokaudessa, edellyttäen kuitenkin työn alkamis ja päättymisaikaan nähden 
erikoista työalaan vaatimaa järjestelyä. 

Yli työtä tehdään tarpeen vaatiessa työnjohtajan ja työntekijäin välisen sopimuksen mukaan, ei 
kuitenkaan enempää kuin 10 tuntia viikossa ja 200 tuntia vuodessa. Yli työ korvataan siten, että 
kahdelta ensimmäiseltä tunnilta maksetaan 50% ja siitä seuraavilta tunneilta sekä pyhä ja yötyöstä 
100% korotus. Vuosipalvelijoille tulevaa ylityön korvauksen perustetta määrättäessä on heidän 
koko palkkansa määrättävä keskimääräisesti tuntipalkaksi, joten saatua perustetta käytetään myös 
veropäiväin suorittajille ylityötä korvattaessa.  

Työssä loukkaantuneille kustannetaan talon puolesta vapaa lääkärin hoito ja lääkkeet. 

Tämä sopimus on voimassa siihen saakka kuin työaikaa maanviljelyksessä säännöstelevä laki 
astuu voimaan.” 

”Koska olemme vaatimuksiemme puolesta pakoitetut yhtymään lakkoon niin vaadimme 

1 si Että työnantaja maksaa lakkoajalta täyden palkan. 

2si Että torppareilta y.m. jääneet vero y.m. päivät mitkä lakkoaikana jäävät tekemättä tunnustetaan 
tehdyiksi. 

3 si Että lakkoaikana työskennelleet rikkurit ja petturit ovat heti lakon päätyttyä töiden alkaessa 
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poistettava. 

4 si Että Että minkäänlaista poikoteerausta lakossa olleisiin työläisiin nähden ei saa tapahtua. 

5 si Että palvelijoille, jotka ovat työnantajain ruuassa on lakkoaikana ruoka annettava heille 
työnantajain puolesta. 

6 si Että muonamiehet saavat myös heille tulevan muonan lakkoajalta.” 

 

(Tämä kaikki on kirjoitettu samalle viralliselle paperiarkille.) 

Tämä käsiteltiin Sammatin maanviljelystyönantajien kokouksessa 15.6.1917 kunnantalolla. 
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Pöytäkirja tehty Sammatin kunnan Maataloustuottajain 
Paikallisyhdistyksen Toimikunnan kokouksessa, joka 
pidettiin Niemen Mallaan tilalla syyskuun 5 p:nä 1917 ja 
olivat silloin saapuneet Adolf Wiima, Karl Malmgrén sekä 
J.N. Wannas. 

1§ 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin J.N. Wannas, joka samalla toimitti kirjurin tehtävät. 

2§ 

Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin J.N. Wannas sekä varapuheenjohtajaksi Adolf Wiima. 

3§ 

Toimikunnan toiminimen kirjoittaa puheenjohtaja, esteen sattuessa varapuheenjohtaja. 

4§ 

Päätettiin esittää kokoukselle palkkaustyöväen kysymyksen, sekä sen yhteistoimin käytäntöön 
ottaminen työnantajien keskuudessa. 

5§ 

Samoin Järjestyskunnan perustamisesta kuntaan, sekä Suomusjärven, Karjalohjan ja Nummen 
että Lohjan kuntien kanssa alotettaisiin yhteistoiminta kysymyksestä. 

6§ 

Waaliagitaattorin hankkimiseksi kuntaan, nyt ennen vaaleja. 

7§ 

Samoin Keskusteltavaksi toimenpiteistä lakon aikana tapahtuneitten väkivällan tekojen 
saattamiseksi oikeuden käsiteltäväksi. 

8§ 

Lakkolaisten boikoteerauskysymyksestä, luettelon laatimisesta. 

Aika ja paikka edellä. 

Kokouksen puolesta  J.N. Wannas 

Adolf Wiima   K. Malmgrén 
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Pöytäkirja tehty Sammatin maataloustuottajain 
paikallisyhdistyksen kokouksessa Niemen Oinoolla 6. 
päivä syyskuuta 1917. Läsnä olivat  J.N. Vannas, G. 
Sjöholm, H. Enqvist, A. Vima, E.V. Johansson, H.A. 
Mannila, K.A. Nyman, F. Litzén, G. Ylitalo, J. Lohilampi, 
J.E. Lindén, K. Lindén, ja K. Malmgrén. 

§1 

Puheenjohtajaksi valittiin F. Litzén ja kirjuriksi K. Malmgrén. 

§2 

Keskusteltiin Työnantajain yhteisen sopimuksen laatimisesta ensi palkkauskautta varten, piiriliiton 
laatiman mallisopimuksen mukaan, joka kohta kohdaltaan tarkastettiin ja tehtiin ensimmäiseen 
kohtaan sellainen lisäys, että on toisen palkollista pestattaessa ensin ilmoitettava isäntäväelle. 
Muissa kohdin hyväksyttiin sopimusehdotus käytäntöön otettavaksi sillä ehdolla että jos kaikki 
työnantajat hyväksyvät allekirjoituksella sopimuksen.  

Allekirjoituksia keräämään valittiin --- 

§3 

Päätettiin piiriliitolta tilata Työsopimuslomakkeita. Tilauksen toimittaa 200 kpl J.N. Vannas. 

§4 

Päätettiin perustaa erityinen järjestyskunta Sammattiin, jota varten valittiin toimeenpaneva 
toimikunta sääntöehdotusta laatimaan y.m. Toimikuntaan valittiin J.N. Vannas, A. Viima ja K. Alho. 

§5 

Keskusteltiin lakoon aikana tapahtuneiden väkivaltaisuuksien edesvastuuseen saattamisesta ja 
päätettiin että yhdistyksen toimesta haastetaan rikolliset ensi talvikäräjiin vastaamaan teoistaan. 

§6 

Päätettiin julasta lakkolaisten nimet ja ilmoittaa lähi kuntiin maatalous tuottajain järjestöille, jos 
nämä suostuvat antamaan samanlaisen ilmoituksen ja pitämään sen omana asianaan. 

Lakkolaisiksi merkittiin seuraavat Haarijärveltä Jalmari Jalava, Einar Saarinen (suutari)?, Räätäli 
Osk. Koivu, muurari K. Aaltonen, kirvesmies Kustaa Salminen, kirvesmies Kalle Sparf, työmies 
Juho Heino. Kaukolasta its. Jalmar Gustafsson, torp.pk. Eino Tuominen, työmies Adolf Öhman, 
torp.pk. Juho Koskinen. Kiikalasta Suutari Edvard Grönroos, torp.pk. Vilho Lehtonen, torp.pk. Juho 
Stenfäld, torp.pk Aug. Nyman, työm. Karl Sylvander. Lohilampi muurari Vihtori Eloranta. Leikkilästä 
Palstat. Kalle Puisto, työm. Karl Salmi, työm. Konr. Saari. Luskalasta torp.pk. Venni Johansson, 
torp.tyttäret Hilma ja Alma Johansson, torp.pk. Karl Sandström, torp. Edv. Kilpi, työm. Frans 
Iltanen, työm. Jalmar Eklund, työm. Emil Nurmi, Erika Pihlaja, Fiina Aaltonen (= kirjoitettu reunaan 
jälkeenpäin). Myllykylästä torp J. Vahtera, työm. F. Terho, Myllärin pk. Jalmari Tranberg. Niemestä 
Asettaja Juho Åhl, konenk. Anselm Vuoristo, työm. August Kallio, työm. Karl Tallqvist, suntio Aug. 
Åhl, suutari Aug. Ylander, puuseppä Valter Grönroos, Mm. Emil From, työm. Aarne Juntunen, työm 
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Bärnd Teräs. 

Sammatista kätilön mies K.J. Soini, lohkotilalli E.J. Nurmi. 

Kokouksen puolesta 

F. Litzén 

K. Malmgrén 

Paavo Lietzén 11.5.1964 

(Agronoomi Auerista ei mainittu mitään, vaikka muistoni mukaan hän tässä kokouksessa oli.) Ei se 
tainnut olla tämä kokous. 
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Pöytäkirja tehty Sammatin maanviljelystyönantajain 
kokouksessa kesäkuun 15 p. 1917 Sammatin 
kunnantalolla. 

1§ 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin maanviljelijä J. Lohilampi ja pöytäkirjaa laatimaan F. Litzén, 

2§ 

Luettiin Sammatin työväen yleisen kokouksen valitseman komitean laatima työehtosopimus 
koskeva pääasiassa työpäivän järjestelyä 8 tuntiseksi, y.m. Koska työnantajat olivat vähälukuisesti 
edustettuna, ei kokous katsonut voivansa yleistä koko kuntaa käsittävää sopimusta hyväksyä ja 
kun ilmeni, että useat työnantajat jo olivat sopineet työläistensä kanssa  edellä mainituista asioista, 
päätti kokous ottaen huomioon senkin, että piakkoin ratkaistanee lainsäädäntöteitse työpäivän 
pituus, edelleen jättää jokaisen yksityiseksi asiaksi sopia työväkensä kanssa työpäivän pituudesta 
ja palkan korotuksista sekä samalla kannattaa pääperiaatteessa 8 tunnin työpäivän käytäntöön 
ottamista, koska asia tullee piakkoin siihen suuntaan lainsäädännöllisistäkin ratkaistuksi. 

3§ 

Kokouksen puolesta pöytäkirjaa allekirjoittamaan valittiin maanviljelijät K.A. Nyman ja Kaarlo Alho 
sekä varalle Kaarlo Malmgrén. Allekirjoitus toimitetaan t.k. 16 päivänä kuntakokouksen päätyttyä. 

 

Kokouksen puolesta 

 

F. Litzén 
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Toukokuun alussa Ylitalossa sattuneesta Emil Lindénin ampumistapauksesta on säilynyt tällainen 
kuulustelupöytäkirjan konsepti: 

”S.k. Anton Aaltonen synt. 1897 23/10 kirj. Sammatissa, kertoo kello 4 aikaan i.p. seisoneensa 
Ylitalon kuistilla Myllykylässä (kartassa No 3). jolloin Alarik Lindén oli seissyt ovella (No 1) ja 
pidellyt kivääriä, ja oli toisella ovella seissyt Emil Lindén, ja oli Alarik sanonut leikillään, että ”minä 
ammun sinut”, ja oli Emil vastannut, että jos minä kerkiin ammuta ensin, ja kliksauttanut 
pyssyänsä. Yhtäkkiä oli pamahtanut Alarik Lindénin kivääri ja oli kertoja kuullut kun kivääri putosi 
kuistille, ja oli kertoja heti katsonut sinne päin, ja kuullut Emilin huutavan, Ai Ai”, ja kaatui sivulleen 
(paikkaan kartassa 23). Alarik Lindén oli heti juossut Emil Lindénin luo ja juossut saliin ja huutanut, 
että tuli tapaturma ja oli kovin suruissansa. Alarik Lindénillä oli ollut kivääri vatsaa vasten tuettuna 
eikä ollut mihinkään tähdännyt” 

(S.k:t Kustaa Tuominen, synt. 1898 16/9, Kaarlo Viljaranta, synt. 1890 11/10 ja Arvo Vihermaa 
kertoivat pääasiassa samoin) 

”Alarik Lindén, synt. Sammatissa, Luskala, kirj. sama, kertoo, että oli ollut keskellä kuistia Emil 
Lindénin kanssa ja olivat siinä leikitelleet keskenään ja oli kertoja mennyt toiselle ovelle (No 1) ja 
Emil Lindén toiselle ovelle (No 2), ja oli Emil Lindén kliksautellut pyssyään, ja oli kertoja samoin 
pitänyt pyssyä käsissään. kertoja oli tiennyt, ettei piipussa ollut patruunaa, mutta ei voi kertoja 
ymmärtää, miten hän oli tullut vetäneeksi lukon auki joten patruuna meni piippuun ja laukesi 
samassa. Kertoja oli ensin luullut, että se oli Emil Lindénin pyssy, joka oli lauennut, mutta oli 
kertoja samassa silmänräpäyksessä huomannut, että Emil Lindéniin oli sattunut. Kertojalta putosi 
pyssy kädestä ja juoksi kertoja heti Emil Lindénin luo, mutta oli Emil L. heti kaatunut suulleen 
maahan. Kertoja oli kauheasti säikähtänyt ja mennyt sisälle saliin sohvalle. Ammuttu oli kertojan 
serkun poika. Laukaus oli puhtaasti tapaturmalaukaus ja olivat keskenään olleet hyvät toverukset.” 

             ____________________________________________________________ 
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Pöytäkirja tehty suojeluskuntalaisten kokouksessa 16/4 1920 Myllykylän Ylitalossa. Läsnä olivat 
Lundgrén, Joenpelto, Viima, Mannila, Ylitalo, Mikkola, Lassi, Kirma, Oino, Kupilainen. 

Puheenjohtajana toimi Paikallispäällikkö Frig. Lundgrén ja pöytäkirjaa piti F. Litzén. 

2§ 

Kutsuttiin kuulusteltavaksi s.kuntalainen Niilo Nyman. Hän kertoi, että saivat poliisi Vihermaalta 
määräyksen saapua hänen luokseen kiväärit mukana. Poliisi ei ilmoittanut ennen kun oli saavuttu 
Uudentalon pihalle, jolloin Vihermaa ilmoitti, että mennään tänne. Määräsi Nymannin ja 
Valleniuksen ulkoa vahtiin, ettei kukaan pääse poistumaan. Emäntä sanoi, että ollaan kuin 
punakaartilaisia, tytär samaa. 

Venni Vallenius kertoi pääasiassa samaa. 

Forström pääasiassa samaa. Oli ollut hakemassa Einari Estlanderin Vanhastatalosta, sekä oli ollut 
sisällä tarkastamassa huoneita poliisi V:n määräyksestä, hakivat viinaa. 

Vilho Litzén kertoi, että poliisi V. soitti Ylitaloon (Ylitalossa oli s.k;n harjoituspäivät) ja määräsi 
ottamaan mukaan kolme edellä mainittua miestä, kiväärit mukaan. Hän kysyi mihin mennään, vaan 
hän sanoi että ei pitkälle mennä, tulkaa pia. Hän komensi miehet mukaan ja menivät V:n luo ja hän 
käski mukaan. Sitte kun tultiin Uudentalon kohdalle, hän määräsi tarkastamaan tuvan kellarin ja 
avamaan marjamehupullot ja tekemään tarkkaa, sekä sen jälkeen tarkastettiin sisähuoneet, Einar 
Estlander teki vastalauseen moista menettelyä vastaan ja lupasi erota suoj. kunnasta, jolloin V. 
vastasi, että parasta on, ettei tuollainen trokari ole joukossamme. V. Kupilainen (Kupilainen friiasi 
Uudentalon Edith Estlanderia silloin) kertoi olleensa sattumalta läsnä tarkastuksen aikana, ja Einari 
sanoi luopuvansa suojeluskunnasta, jolloin V. kehoitti tekemään sen. Kokous lausui yksimielisesti 
paheksuntansa Po.kons. Vihermaan menettelyä vastaan, kun hän käytti suojeluskuntalaisia 
vastoin valtuuksiaan, sekä päätti lähettää nelimiehisen lähetystön selvittämään, ettei se ole 
suojeluskunna tarkoitus. 

Lähetystöön valittiin Paikallispäällikkö herra F. Lundgrén, Opett. J. E. Miettinen, V. Kupilainen, F. 
Litzén. Tänä iltana kello 8 mennään Uuteentaloon. Kokous lausui toivomuksensa, että 
paikallispäällikkö antaa varotuksen poliisille. Pöytäkirjaa allekirjoittamaan valittiin puheenjohtajan 
kanssa Joenpelto ja Viima. 

(Tämänkin konsepti on vanhassa arkistossa. Ja kyllä Einari hiukan joskus tiputteli Niemensahan 
konehuoneessa). 

 

 

P.F.L. 25/8 1978 
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