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1. Johdanto 

1.1. Tutkimustehtävä 

Suomen sisällissota syttyi 28.1.1918. Sotaa edelsi Suomen itsenäistyminen 

6.12.1917 siihen liittyvä valtataistelu. Vallankumous Venäjällä maaliskuussa 

vuonna 1917 sai aikaan sen, että myös Suomessa syntyi valtatyhjiö. Järjestyksestä 

vastaavat organisaatiot kaatuivat ja yhteiskunta hajosi vähitellen. Rauhanomainen 

ratkaisu valtatyhjiön täyttämiseksi ei näyttänyt enää mahdolliselta ja tammikuun 

lopussa Suomi oli ajautunut sisällissotaan. Sodan juuret ulottuvat kuitenkin 

syvemmälle kuin Venäjän vallankumoukseen ja sitä seuranneeseen kapinaan 

laillista hallintovaltaa vastaan. Varallisuuserot, köyhyys ja ahdinko olivat otollista 

maaperää kapinalle.
1
 

Kirkon asema oli vahva 1900-luvun alun suomalaisessa yhteiskunnassa ja 

käytännössä kaikki kansalaiset kuuluivat kirkkoon. Siinä mielessä myös kirkko 

hajosi sisällissodan johdosta, koska saman kirkon ja usein myös seurakunnan 

jäsenet taistelivat toisiaan vastaan.
2
 

Tampere jäi sodan syttyessä rintamalinjan punaiselle puolelle ja se oli 

keskeinen kaupunki sisällissodan ratkaisutaisteluiden näyttämönä. Kaupunki oli 

rauhallinen sodan ensimmäisinä viikkoina, kunnes lähestyvät taistelut alkoivat 

näkyä kaupungilla. Miehittämilleen alueille punaiset asettivat oman hallintonsa 

kaikille yhteiskunnan tasoille. Näin myös Tampereelle, sillä punaiset kontrolloivat 

niin kunnallista kuin valtiollista hallintoa. Lisäksi he valvoivat kauppaa, 

teollisuutta, liikennettä ja tiedonvälitystä sekä maataloustuotteiden välitystä. 

Kirkko jäi tilanteessa monin tavoin harmaalle alueelle.
3
 Aluksi saartorenkaan 

kiristyminen näkyi yleisenä hermostuneisuutena ja lopulta myös 

ulkonaliikkumiskieltona sekä pakolaisvirtoina taistelun keskellä olevilta 

esikaupunkialueilta. Maaliskuun 1918 lopulla tilanne oli jo sekasortoinen. 

Tampereen taistelun katsotaan alkaneen 23. maaliskuuta ja päättyneen 6. 

huhtikuuta.
4
 

Pro-gradu työssäni selvitän Tampereen seurakunnan toimintaa sisällissodan 

aikana. Tutkimukseni keskeiset kysymykset kuuluvat kuinka seurakunta pystyi 

toimimaan punaisten hallitsemassa kaupungissa? Jatkettiinko kirkollisia 

toimituksia normaaliin tapaan? Missä määrin toiminta muuttui sodan aikana sekä 

kuinka sota vaikutti seurakunnan toimintaan? Tutkimukseni painopiste on ennen 

                                                 
1
 Ylikangas 1993, 15,21; Huhta 2009, 18. 

2
 Huhta 2009, 20. 

3
 Tikka 2009, 134. 

4
 Roselius 2004, 88. 
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kaikkea seurakunnan työntekijöiden toiminnassa ja siinä, kuinka he kokivat pari 

kuukautta kestäneen sodan.  

Ajallisesti tutkimus on luontevinta rajata sodan kestoon Tampereella. Sota 

alkoi 28.1.1918 ja Tampereen katsotaan antautuneen 5.4.1918. Tutkimukseni 

maantieteellinen rajaus noudattaa seurakuntien silloista rajausta eli tutkimus 

koskee Tampereen seurakuntaa, joka oli tuohon aikaan itsenäinen. Seurakunnan 

keskuskirkkona oli Johanneksen kirkko eli nykyinen Tuomiokirkko. Lisäksi 

seurakuntaan kuuluivat Aleksanterin kirkko sekä Vanha kirkko. Tampereen 

seurakunta itsenäistyi Messukylän seurakunnasta omaksi seurakunnakseen vuonna 

1904. Myöhemmin Messukylä ja Teisko liitettiin takaisin Tampereen 

seurakuntiin, mutta sodan aikana Tampereen seurakunta toimi itsenäisenä 

seurakuntana.
5
  

Työni on rakennettu temaattisesti siten, että ensimmäinen pääluku käsittää 

Jumalanpalvelukset ja pyhäkoulut sota-aikana sekä valaisee seurakunnan 

työntekijöiden kokemuksia. Toinen pääluku käsittää kirkolliset toimitukset sota-

aikana. Koska muutamat yksittäiset luvut etenevät pääluvun sisällä kronologisesti, 

toistolta ei ole kokonaan vältytty. Olen kuitenkin kiinnittänyt siihen huomiota ja 

uskoakseni se ei ole häiritsevää. 

 

Lähteet ja kirjallisuus  

Sisällissotaa on tutkittu paljon eri näkökulmista ja se on kenties tutkituin 

ajanjakso lähihistoriassamme. Heikki Ylikankaan Tie Tampereelle (1993) ja 

Tuomas Hopun ja Pertti Haapalan toimittama Sisällissodan pikkujättiläinen 

(2009) mainittakoon kattavina yleisteoksina aiheesta. Ylikankaan teos on varsin 

tarkasti dokumentoitu kuvaus Tampereen antautumiseen johtaneista 

sotatapahtumista.  Kirkollisesta näkökulmasta aihetta lähestyy Kirsti Kenan 

tutkimus Kirkon aseman ja asenteiden muotoutuminen itsenäistyneessä Suomessa 

1918–1922 (1979). Tutkimus on verrattain vanha, mutta edelleen varteenotettava 

ja suorastaan ohittamaton tutkimukseni kannalta.  Uudempaa tutkimusta kirkosta 

ja sisällissodasta edustaa Ilkka Huhdan toimittama Sisällissota 1918 ja kirkko 

(2009). Kirjassa on koottu yhteen eri tutkijoiden artikkeleita sisällissodan ja 

kirkon suhteesta. Ilkka Huhdan kirjoittama Papit sisällissodassa (2010) kuvaa 

tapahtumia papiston näkökulmasta. Eksegeettistä lähestymistapaa edustaa Niko 

Huttusen tutkimus Raamatullinen sota. Raamatun käyttö ja vaikutus vuoden 1918 

sisällissodan tulkinnoissa.(2010) Ulla-Maija Peltosen tutkimus Punakapinan 

                                                 
5
 Silfverhuth 2013,  249. 
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muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 

jälkeen (1996) perustuu muistitieto- ja perinnearkistoihin, joista aineisto on 

kerätty. Pertti Haapalan väitöskirja Tehtaan valossa. Teollistuminen ja työväestön 

muodostuminen Tampereella 1820–1920 (1986) oli erittäin hyödyllinen 

taustalukujeni kannalta. Tampereen seurakunnassa keväällä 1918 toimineista 

papeista ei kirkkoherra Waldemar Wallia lukuun ottamatta ole juuri löytynyt 

tutkimusta. Hannu Mustakallion Maanpakolaisesta Tampereen ensimmäiseksi 

kirkkoherraksi. Tuomiorovasti Waldemar Wallin Oulun-kautensa lopulla ja sen 

jälkeen. (1998) tarjoaa henkilöhistoriallisen, joskin suppean näkökulman sota-

ajasta Tampereella. Reino Porra on tutkinut vuonna 1975 valmistuneessa pro -

gradu tutkielmassaan Tampereella sota-aikana toimineen pastorin Kaarle Heikki 

Seppälän julistuksen sosiaalieettisiä piirteitä. Tutkimus on verrattain vanha, mutta 

toistaiseksi ainoa laatuaan. Voitto Silfverhuthin tutkimus Tampereen 

seurakuntahistoria (2013) tarjoaa kattavan yleiskuvan Tampereen seurakunnan 

historiasta kaupungin perustamisesta nykypäivään. Olen käyttänyt Silfverhuthin 

teosta paljon, vaikka se ei edusta laatukriteereiltään akateemista tasoa. Jäin 

kaipaamaan tarkempaa lähteiden dokumentointia ja analysointia. Teoksessa on 

kuitenkin paljon ennen tutkimatonta ja tutkimukseni kannalta oleellista tietoa, 

joten sitä voidaan pitää keskeisenä työni kannalta.
6
 

Tutkimukseni keskeisemmät lähteet löytyvät Tampereelta–seurakuntien 

keskusarkistosta. Johanneksen ja Aleksanterin kirkon jumalanpalveluspäiväkirjat 

toimivat tutkimukseni runkona yhdessä kastettujen, vihittyjen ja haudattujen 

luetteloiden kanssa. Vanhan kirkon jumalanpalveluspäiväkirja ei ole säilynyt. 

Lisäksi rippikirjat ainakin keväältä 1918 ovat kadonneet tai tuhoutuneet. 

Seurakunnan arkistossa ei osattu valaista niiden kohtaloa. Tampereen 

seurakunnan arkisto ei ole kaikilta osin aivan täsmällisesti järjestetty. Tämä 

aiheutti ongelmia etenkin lähteiden merkitsemisessä. Arkiston henkilökunta 

kuitenkin vakuutti, että käyttämäni lähteet ovat helposti löydettävissä 

lähdeluetteloni perusteella. Painetuista lähteistä tärkeimmäksi luen seurakunnan 

kappalaisen Kaarle Heikki Seppälän elämänkerran. Seppälän oma arkisto sijaitsee 

Tampereen kaupungin arkistossa sisältäen runsaasti saarnoja, kirjeitä ja 

määrittelemättömiä tekstejä. Kaikista teksteistä ei ilmene kirjoitusajankohtaa tai 

sitä, mihin tarkoitukseen tai tilanteeseen teksti on kirjoitettu. Myös otsikko saattoi 

puuttua. Tällöin olen merkinnyt alaviitteeseen vain kansion numeron, josta teksti 

löytyy sekä esimerkiksi ”tuntemattomana ajankohtana kirjoitettu teksti”. 

                                                 
6
 Ylikangas 1993. Hoppu & Haapala 2009. Kena 1979. Huhta 2009 & 2010. Huttunen 2010. 

Peltonen 1996. Haapala 1986. Mustakallio 1998. Porra 1975. Silfverhuth 2013. 
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Tällaiseen en kuitenkaan usein joutunut turvautumaan. Vaikka arkistosta löytyy 

paljon saarnoja ennen sotaa ja sen jälkeen, yhtään sodanaikaista saarnaa ei ole 

säilynyt. Yksi vaihtoehto on se, että Seppälä ei ole sota-aikana kirjoittanut 

saarnoja paperille, kuten hänellä mitä ilmeisimmin oli tapana. Seurakunnan 

silloisista työntekijöistä juuri Seppälästä löytyy eniten tietoa, mikä johtunee siitä, 

että hän toimi Tampereella pitkään – lopulta myös kirkkoherrana. Seppälä oli siis 

keskeinen toimija sodan aikana, mutta on kuitenkin varottava antamasta hänelle 

liian suurta roolia sota-aikana vain sen tähden, että hän on itse kirjoittanut paljon 

tapahtumista. On todennäköistä, että muutkin työntekijät ovat olleet aktiivisia, 

mutta he eivät ole kirjoittaneet niin paljon kuin Seppälä. Vaihtoehtoisesti muiden 

työntekijöiden kirjoitukset eivät ole säilyneet tai ne ovat arkistoituna jossain 

muualla.  

Tampereen kaupunkilähetyksen julkaisema lehti Sunnuntaitervehdys ei 

ilmestynyt sota-aikana. Lehti ilmestyi sodan jälkeen ensimmäisen kerran 

huhtikuun 19. Sotaa käsiteltiin useissa numerossa vuoden 1918 loppuun asti. 

Toimituskunnassa olivat vuoroin mukana lähes kaikki Tampereella tuolloin 

toimineet papit. Lehden teksteistä ei ilmene kirjoittajaa vaan lehden toimitus oli 

nimetty kunkin lehden etusivulle.
7
  

Tampereen yhteislyseon rehtorin Kaarlo Tiililän päiväkirjat tarjoavat yhden 

henkilön kokemuksia sota-ajasta. Tiililä kirjoitti päiväkirjaansa sodan jokaisesta 

päivästä. Päiväkirjat eivät juuri valaise seurakunnan toimintaa sodan aikana, mutta 

ne valaisevat tavallisen seurakuntalaisen kokemuksia sota-ajasta ja ennen kaikkea 

arkea sodan ympäröimässä kaupungissa. 

Hautaamista sota-aikana selvittävässä luvussa olen käyttänyt 

sotasurmaprojektin nimitiedostoa vertailemalla sitä seurakunnan kuolleiden ja 

haudattujen luetteloon.  Tietokanta käsittää sotaoloissa vuosina 1914–1922 

surmansa saaneiden nimitiedoston ja on kaikkien käytettävissä Kansallisarkiston 

internet-sivuilla.
8
 Edellä mainittujen lähteiden lisäksi olen käyttänyt muistitietoa. 

Kävin läpi Kansan arkiston ja Työväen arkiston muistitietokokoelmia, mutta 

päädyin tutkimuksessani hyödyntämään vain Suomalaisen kirjallisuuden seuran 

arkiston kirkollisen kansanperinteen yleiskyselyä. Aineisto käsittää 316 

kysymystä kirkosta ja uskonnollisesta elämästä.  

Haastavimmaksi osoittautui sellaisten lähteiden löytäminen, joista voisi 

päätellä jotain Tampereen seurakunnan työntekijöiden arjesta sota-aikana; 

millaiseksi seurakunnan arki käytännössä muodostui sota-aikana. Tietoisuus 

                                                 
7
 ST Kevään ja kesän 1918 osalta. 

8
 Westerlund 2004, 8. 
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sodasta on epäilemättä vaikuttanut tunnelmiin, mutta tuliko seurakunnan 

käytännön rutiineihin jotain muutoksia vai jatkuiko toiminta samankaltaisena. 

Jumalanpalveluspäiväkirjat ja luettelot, joihin toimitukset ovat merkitty antavat 

tietysti kuvan seurakunnan ydintoiminnasta, mutta eivät niinkään kerro arjesta 

punaisten hallitsemassa kaupungissa. Edellä mainitut lähteet toimivat 

tutkimukseni runkona vastaten lähinnä kysymykseen siitä, mitä mahdollisesti 

tapahtui. Kysymyksiin siitä, miksi näin tapahtui ja kuinka se koettiin, on etsittävä 

vastauksia muualta. Erilaiset epäviralliset merkinnät ja sivuhuomautukset 

esimerkiksi jumalanpalveluspäiväkirjoissa kertovat jotain kunkin kirjoittajan 

tunnelmista. Merkinnöissä on syytä kiinnittää huomiota siihen, ovatko ne 

kirjoitettu sodan aikana vai sen jälkeen. Kirjoituksia analysoitaessa on myös 

huomattava, että ne palvelevat hyvin erityyppisiä tarkoituksia. Seurakunnan 

viralliset selvitykset sota-ajasta tuomiokapitulille sekä vuosikymmeniä sodan 

jälkeen kirjoitettu omaelämänkerrallinen kirjoitus saattavat kertoa eri tarinaa 

sodasta, vaikka kirjoittaja olisi sama. Kansanrunousarkiston kirkollisen 

yleiskyselyn kohdalla on myös mainittava, että kysely tehtiin 70-luvulla, jolloin 

sodasta oli kulunut jo vuosikymmeniä. Sisällissodan kerronnassa historiallisella 

muistilla on keskeinen merkitys. Siitä mitä, mistä ja miten kerrotaan, korostui 

muistamisen tulkinnallinen puoli. Varman tiedon sijaan voimmekin puhua 

hedelmällisestä tiedosta, joka tarjoaa mahdollisuuksia totuuden selvittämiseksi.
9
  

Mikään tutkimukseni lähteistä ei varsinaisesti vastaa suoraan kysymykseen 

kuinka seurakunta toimi sodan aikana, vaan kokonaiskuvasta on tehtävä 

johtopäätöksiä hyvin erilaisten lähteiden valossa.  Aloitin lähteiden kartoittamisen 

Tampereen seurakunnan arkistosta. Kävin läpi kirkkojen virallisten kokousten 

asiakirjat vuodelta 1918. Useimmiten kokouksia ei järjestetty sodan aikana, mutta 

tarkastelin sodan jälkeisiä kokouksia: oliko jokin asia kenties siirretty 

hoidettavaksi sodan jälkeen. Kävin myös läpi yhden ja ainoan Tampereen 

seurakunnan arkistosta löytyvän sota-aikana eläneen seurakuntalaisen 

yksityisarkiston, vailla merkittäviä löytöjä tutkimukseni kannalta. Kävin myös 

systemaattisesti läpi kaiken mahdollisen seurakunnan arkistosta löytyvän 

aineiston, joka käsitti vuoden 1918 tai josta otaksuin löytäväni mainintoja 

vuodesta 1918. Näistä mainittakoon kirkkokuoron, pyhäkoulutoimen, 

kaupunkilähetyksen ja rukoushuoneyhdistysten vuosikertomukset vuodelta 1918. 

Tampereella tuohon aikaan toimineista papeista ainoastaan kirkkoherra Waldemar 

Wallin arkisto löytyy seurakunnan arkistosta. Wallin arkisto sisältää lähinnä 

                                                 
9
 Peltonen 2003, 13, 21. 
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valtaisan määrän saarnoja sotaa edeltäneiltä vuosikymmeniltä, mutta myös 

lyhyehkön kirjoituksen veljessodasta.   

Seuraavaksi koetin löytää muistelmia ja kirjoituksia seurakunnan muista 

työntekijöistä. Pastori Kaarle Heikki Seppälän arkisto sijaitsee Tampereen 

kaupungin arkistossa, mutta muista sota-aikana toimineista papeista en juuri 

löytänyt tietoa. Seppälä kirjoittaa muutamasta pitkään Tampereella toimineesta 

papista lyhyen luonnekuvauksen, mutta heidän omia kirjoituksiaan sodan ajalta ei 

löytynyt. Osaltaan kirjoituksien puuttuminen voi johtua siitä, että muutama sodan 

aikana toimineista papeista teki vain lyhyen pyrähdyksen Tampereella ja pitkä 

virkaura pastorina tapahtui jossain muualla. Ajan puutteen vuoksi en kuitenkaan 

ryhtynyt selvittämään enempää mahdollisuuksiani löytää tällaisia arkistoja. 

Kansan Lehti oli ainut Tampereella sodan aikana ilmestynyt sanomalehti, joten 

kävin sen läpi kevään osalta, kuten myös Aamulehden. Aamulehti alkoi ilmestyä 

heti sodan päätyttyä 5.4.1918.
10

 

 1.2. Vallankumouksesta sotaan – kirkon kaksi linjaa 

Venäjän vuoden 1917 vallankumousta seurasi valtakriisi Suomessa. Toisin kuin 

vallankumous, valtakriisi oli suomalaisten käsissä. Mitä pidemmälle vuosi 1917 

kului sitä kauemmas keinot hallita valtakriisiä näyttivät liukuvan. Jälkikäteen 

ajatellen suomalaisen yhteiskunnan ongelmat olisi voitu ratkaista toisinkin, mutta 

sota kuitenkin aloitettiin. Osa suomalaisista oli siihen valmis.
11

 Sisällissotaa 

edeltäneet tapahtumat juontavat juurensa 1800-luvun lopulla alkaneeseen 

murrokseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsi 

pitkittynyt valtiovallan kriisi, jonka voidaan katsoa alkaneen helmikuun 

manifestista 1899. Loka-marraskuun vaihteessa vuonna 1905 Suomen 

suuriruhtinaskunnan pysäytti viikoksi Venäjän keisarikunnasta levinnyt 

lakkoliike. Venäjän keisarikunnassa lakkoliikkeellä pyrittiin murtamaan Nikolai 

II:n korruptoitunut ja itsevaltainen hallinto. Suomessa suurlakkoa edelsi taistelu 

äänioikeudesta, 1800-luvulta alkanut teollistuminen, kaupungistuminen ja 

modernisaatiokehitys.  Edellä mainitut seikat yhdessä työväenliikkeen nousun ja 

järjestäytymisen kanssa tulivat voimakkaasti esiin vuoden 1905 suurlakossa.
12

 

Helmikuun manifestista vuonna 1899 alkoi vuoden 1905 suurlakkoon jatkunut 

kausi, jolloin työväenliikkeen tietyt ideologiset ja poliittiset elementit 

muotoutuivat pysyäkseen lähes muuttumattomina vuoden 1917 vallankumoukseen 

asti. Muutospaineet kohdistuivat myös kirkon asemaan yhteiskunnassa.  

                                                 
10

 Ylikangas 1993, 495. 
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12
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Suurlakossa noustiin vallassa olevia auktoriteetteja vastaan ja kirkko kuului 

niihin. Suurlakko oli taitekohta, mitä tuli kirkolliseen aktiivisuuteen. 

Jumalanpalveluksiin osallistuminen väheni huomattavasti suurlakon myötä. 

Mikään muu tapahtuma ei ole merkinnyt vastaavanlaista muutosta kirkossa 

käyntiin.
13

 Eduskuntauudistuksen myötä kirkko menetti merkittävän 

vaikutuskanavan, kun pappissäädyn valtiopäiväedustus lakkasi yksikamariseen 

eduskuntalaitokseen siirryttäessä. Arkkipiispa Gustaf Johansson oli ollut 

pappissäädyn puheenjohtaja ja siksi tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hän koki 

kuitenkin helpottavana sen, että kirkko saattoi eduskuntauudistuksen jälkeen 

keskittyä hengellisten asioiden hoitoon.  Vuonna 1917 Arkkipiispa Johansson ei 

ollut enää yhteiskunnallisesti aktiivinen, osittain myös korkean ikänsä vuoksi. 

Kirkon asema oli kuitenkin vahva 1900-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa ja 

papit olivat tärkeitä yhteiskunnallisia vaikuttajia. Vuoden 1917 vallankumoukseen 

tultaessa kirkko oli säilyttänyt asemansa ja se yhdisti suomalaisia, ainakin 

muodollisesti.
14

 

 Vallankumouksen jälkeen ilmapiiri luterilaisen kirkon piirissä oli hetken 

toiveikas ja kirkon piirissä yhdyttiin yleisiin helpottuneisuuden tunnelmiin. 

Kirkollisista lehdistä nuorkirkollisten linjaa ajava Kotimaa ja Tampereella 

ilmestyvä kristillisen työväenliikkeen Työkansa suhtautuivat vallankumoukseen ja 

sen tuomiin mahdollisuuksiin toiveikkaasti. Sen sijaan Turussa ilmestyvän 

Herättäjän suhtautuminen oli varautuneempaa. Herättäjä oli teologisesti 

Arkkipiispa Johanssonia lähellä. Vähitellen vaatimukset kirkkoa kohtaan 

kuitenkin voimistuivat ja levottomuus kirkon piirissä alkoi kasvaa. 

Vallankumousta seurannut helpottuneisuus alkoi väistyä yhä voimistuvan 

arvostelun tieltä. Tyytymättömyys kirkkoa kohtaan purkautui esimerkiksi 

mielenosoituksissa, joita pidettiin eri puolilla maata. Vaatimukset kirkon ja 

valtion erottamisesta sekä uskonnon opettamisen lakkauttamisesta voimistuivat ja 

työväenlehdistö muuttui yhä kriittisemmäksi suhteessa kirkkoon ja papistoon. 

Lehdistö myös seurasi papiston asennoitumista vallankumoukseen. Kirkollisissa 

piireissä oltiin varautuneita sosialistien ollessa enemmistöpuolueena sekä 

senaatissa että eduskunnassa. Eduskuntavaalit oli pidetty maailmansodasta 

huolimatta heinäkuussa vuonna 1916. Sosiaalidemokraatit olivat saavuttaneet 

eduskuntaenemmistön ja vaalitaistelu oli lisännyt poliittista aktiivisuutta.
15

 

Maaliskuussa vuonna 1917 muodostettu Tokoin senaatti asetti 
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uskonnonvapauskomitean uuden uskonnonvapauslakiehdotuksen 

aikaansaamiseksi. Senaatin uskontopoliittisia linjauksia seurattiin huolestuneina. 

Kesäkuussa eduskunta hyväksyi lain, jolla säännökset jumalanpilkasta kumottiin 

ja uskonnonharjoitusta suojeleviin pykäliin tehtiin muutoksia, jotka kirkollisissa 

piireissä koettiin heikennyksiksi. Kirkolliset lehdet reagoivat lain hyväksymiseen 

negatiivisesti, mutta eduskunnassa olevien pappien kannanotot poikkesivat 

toisistaan. Kirkollisissa piireissä oltiin kuitenkin varovaisia, mitä tuli 

yhteiskunnalliseen keskusteluun.
16

 

 Oulun piispa J. R. Koskimies julkaisi vallankumouksen jälkeen 

kiertokirjeen, jossa hän kehotti oman hiippakuntansa papistoa malttiin ja 

järkevyyteen. Lisäksi hän kehotti vaalimaan papiston ja kansan 

yhteenkuuluvuutta. Koskimies oli ainoa piispa, joka otti julkisesti kantaa 

vallitseviin yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Piispa Koskimiehen näkemysten 

taustalla oli nuorkirkollinen suuntaus, jonka mukaan kirkolla oli tärkeä rooli 

yhteiskunnallisena keskustelijana. Savonlinnan piispa Otto Immanuel Colliander 

kutsui hiippakunnan tuomiokapitulin istuntoon, kun viikko vallankumouksesta oli 

kulunut. Virallinen asia esityslistalla koski Viipurissa kansan tahdosta pidettyä 

kiitosjumalanpalvelusta. Piispa Colliander halusi keskustella siitä, oliko 

seurakuntia kehotettava tällaisia palveluksia pitämään. Tuomiokapituli päätti, että 

kiitos- ja rukoushetkiä kehotetaan järjestämään vallitsevan tilanteen johdosta.
17

 

 Keväällä vuonna 1917 Savonlinnan hiippakunnan tuomiokapituli joutui 

ottamaan kantaa siihen, että kirkkoja käytettiin kokoustiloina kansalais- ja 

puoluekokouksissa. Osittain kirkon käyttö kansalaiskokouksissa johtui käytännön 

syistä. Kirkko oli tarpeeksi iso suuren joukon kokoontumista ajatellen ja lisäksi 

kirkko löytyi lähes jokaiselta paikkakunnalta. Sään puolesta kevättalvi ei ollut 

vielä tarpeeksi lämmin kokousten pitämiseksi ulkona. Tuomiokapituli käsitteli 

kirkkoherrojen selontekoja kirkkojen käytöstä muuhun kuin kirkollisiin 

tarkoituksiin. Tällöin havaittiin, että kokoukset olivat olleet keskenään hyvin 

erilaisia. Suurta valtakunnallista huomiota herättivät välikohtaukset Helsingin 

kirkoissa. Asianajaja Jean Boldt julisti Nikolainkirkossa pitämässään puheessa, 

että kirkko on köyhälistön kokoushuone. Kirjailija Arvid Järnefeltin aikaansaamat 

välikohtaukset kolmessa kirkossa saivat myös runsaasti julkisuutta. Helsingin 

kirkoissa välikohtauksista syytettiin sosialisteja, mutta työväenliike sanoutui niistä 

irti.
18
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 Kena 1979, 29, 32,34. Mustakallio 2009, 25. Toiviainen 2005, 204. 
15

 Mustakallio 1986, 192. Toiviainen 2005, 205. 
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 Senaatti oli kykenemätön hillitsemään alati kasvavaa levottomuutta. Vanha 

poliisilaitos oli hajotettu ja poliisin tehtäviä syntyi hoitamaan työväen 

järjestyskaarteja. Niiden rinnalle alkoi muodostua myös porvarillisia 

järjestyskaarteja. Kritiikki kirkkoa kohtaan kasvoi, etenkin työväen lehdistössä. 

Työväenliikkeen kirkonvastaisuus ei kohdistunut niinkään kristinuskoon vaan 

kirkkoon. Kirkon piirissä kritiikki herätti halun puolustautua ja sai toimintaa 

aikaan. Kirkon virallinen johto ja erityisesti vanhimmat piispat suhtautuivat 

kuitenkin varauksella kirkon rooliin julkisena keskustelijana. Savonlinnan piispa 

Colliander ja Arkkipiispa Johansson edustivat niin sanottua eskatologista 

ajantulkintaa. Tosin myös piispa Koskimies liittyi tähän tulkintaan laatiessaan 

hiippakuntakertomusta keväällä 1917, vaikka teologisesti ja kirkkopoliittisesti 

Koskimies oli kuitenkin lähellä nuorkirkollisia.  Nuorkirkollinen suuntaus halusi 

korostaa kirkon roolia vaikuttajana yhteiskunnassa. Nuorkirkollinen ohjelma pyrki 

siihen, että kristikunta ymmärtäisi kansankirkon merkityksen. Ohjelma oli 

muotoutunut teologisen lauantai-seuran ja nuorempien pappien, osittain 

maanantaiseuralaisten, yhteistyöstä. He halusivat puolustaa kirkkoa asiallisin 

argumentein. Apologeettista toimintaa varten perustettiin kirkollinen 

valistustoimikunta. Kirkon piirissä oli siis aistittavissa kahdenlaista reagointitapaa 

mitä tuli vallankumoukseen ja sen aiheuttamiin pyörteisiin.
19

 

 Kysymys siitä, kuka Suomessa käyttää valtaa, johti siihen, että Venäjän 

väliaikainen hallitus hajotti eduskunnan 31. heinäkuuta 1917. Eduskunnan 

hajottamisen taustalla oli valtalaki, joka hyväksyttiin 25. heinäkuuta poliittisen 

väännön jälkeen, vailla Venäjän hallituksen hyväksyntää. Valtalain läpimenoa 

suomen eduskunnassa joudutti Venäjän hallituksen epäselvä tilanne ja 

vallitsevissa olosuhteissa sitä oli helppo puolustaa myös suomalaisille. 

Käytännössä Venäjästä ja sen hallituksesta oltiin nyt riippumattomia. Venäjän 

väliaikainen hallitus ei kuitenkaan kaatunut, minkä vuoksi myös valtalaki kaatui. 

Venäjällä nähtiin suomalaisten ryhtyneen kapinaan, sillä valtalain ja bolsevikkien 

välinen yhteys huomattiin. Sosiaalidemokraatit vastustivat hajotusmanifestia, 

mutta porvarilliset jäsenet hyväksyivät sen.
20

  

Edessä olivat eduskuntavaalit. Viikko jälkeen eduskuntavaalien oli määrä 

järjestää synodaalikokoukset kaikissa hiippakunnissa.  Kirkon kannalta 

eduskuntavaalit nähtiin merkittävinä ja kirkon piirissä oli erilaisia näkemyksiä 

kirkon roolista vaaleissa. Osa papeista teki avoimesti työtä porvarien voiton 

takaamiseksi vuoden 1917 eduskuntavaaleissa.  Valistustoimikunta kutsui 
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kokouksen neuvottelemaan siitä, kuinka vaaleissa tulisi toimia. Osa kutsutuista oli 

sitä mieltä, että papiston tulisi taistella voimakkaasti sosialisteja vastaan. Tämän 

linjan kannattajia olivat esimerkiksi Lauri Ingman, joka toimi tuolloin eduskunnan 

ensimmäisenä varapuhemiehenä sekä Oulun tuomiorovasti J. A. Mannermaa. Sen 

sijaan Porvoon tuomiokapitulin asessori Erkki Kaila vastusti ajatusta, sillä hän 

näki sosialistien vaatimukset osin oikeutettuna. Kaila yhtyi piispa Koskimiehen 

ehdotukseen piispain kokouksen järjestämisestä ennen synodaalikokouksia.  

Käytännössä tämä olisi tarkoittanut sitä, että piispainkokous olisi pitänyt järjestää 

ennen eduskuntavaaleja. Kirkko olisi piispainkokouksessa voinut määritellä 

yhtenevän kannan ajankohtaisiin kirkkopoliittisiin kysymyksiin ja tästä olisi 

Koskimiehen mukaan ollut hyötyä synodaalikokousten työskentelyssä. Piispa 

Koskimies ajautui kuitenkin yhä selvempään teologiseen ja kirkkopoliittiseen 

ristiriitaan vanhempien virkaveljiensä kanssa. Arkkipiispa Johansson ei 

myöntynyt pitämään piispainkokousta ennen vaaleja, sillä hän ei halunnut sellaista 

vaikutelmaa, että kirkko sekaantuisi jollain tapaa politiikkaan. Hänen mielestään 

kirkon oli pysyteltävä puolueiden yläpuolella. Savonlinnan piispa Colliander sekä 

Porvoon piispa Råberg yhtyivät arkkipiispan näkemykseen. Synodaalikokoukset 

järjestettiin kussakin hiippakunnassa 9.-12.10.1917. Turussa pysyttiin arkkipiispa 

Johanssonin kirkkopoliittisesti passiivisella linjalla, joskin uudistusehdotuksia 

kuultiin myös. Erityisesti asessori K. R. Kares oli aktiivinen tällä saralla. 

Ehdotukset kuitenkin tyrmättiin. Oulussa kokous pidettiin asessori J. A. 

Mannermaan johdolla ja uudistusehdotuksia ei kuultu. Myöskään Savonlinnassa 

piispa Colliander ei juuri ottanut ajankohtaisia kirkkopoliittisia asioita esille.  

Porvoon pappeinkokouksessa puhetta ohjailivat nuorkirkolliset professori Antti J. 

Pietilän johdolla ja näin ollen synodaalikokous sai Porvoossa aivan toisenlaisen 

vireen kuin muissa hiippakunnissa. Ajankohtaiset asiat olivat vahvasti esillä ja 

jonkinlaisia suuntaviivoja kirkon työlle pyrittiin löytämään. Yleisestä 

levottomuudesta huolimatta uuden porvarienemmistöisen eduskunnan 

kokoonpano herätti kirkon piirissä toivon paremmasta.
21

   

 Marraskuun suurlakon levottomuuksien aikana piispa Koskimies sai 

ajatuksen piispojen yhteisen paimenkirjeen lähettämisestä. Kirjeen avulla hän olisi 

pyrkinyt rauhoittamaan kansalaisia ja kehottaa heitä keskinäiseen sovintoon. 

Jälleen arkkipiispa torjui ajatuksen ja muut piispat yhtyivät arkkipiispan 

kielteiseen kantaan. Arkkipiispa näki Koskimiehen tarkoituksen hyvänä, mutta 

koki, että ylhäältä tuleva julkilausuma voisi vahingoittaa kirkkoa. Päiväkirjaansa 

hän kirjoitti hieman jyrkemmin Koskimiehen haluavan anteeksiantoa 
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sosialisteille. Piispa Colliander oli sanavalinnoissaan vielä kriittisempi ja tyrmäsi 

Koskimiehen ehdotuksen pitäen yhteisesiintymistä mahtipontisena ja 

hierarkkisena. Hänen mukaansa piispan tulisi puhua vain omalle hiippakunnalleen 

ja vain arkkipiispa voisi puhua koko kirkon äänellä. Porvoon piispa Råberg tyytyi 

vetoamaan kirkkolakiin, mikä ei tuntenut tämänkaltaisia yhteisesiintymisiä.
22

 

 Marraskuussa 1917 piispainkokous asetti valtuuskunnan, jonka tehtävänä oli 

seurata suunnitteilla olevia muutoksia kirkon asemassa ja valmistella kirkkoon 

liittyvien asioiden käsittelyä tuomiokapituleissa.  Tällä menettelyllä oli tarkoitus 

varmistaa, että kirkko antaisi mahdollisimman yhteneviä lausuntoja ulospäin. 

Tammikuussa 1918 valtuuskunnalle tuli käyttöä, kun senaatti pyysi 

tuomiokapituleilta lausuntoja uskonnonvapauskomitean mietinnöistä. 

Valtuuskunnan tehtävänä oli laatia mallilausunto ja lähettää se tuomiokapituleille. 

Näin lausunnot olivat yhteneväisiä. Lisäksi piispainkokous päätti, että tulevaa 

uudenvuoden päivää tulisi viettää yleisenä katumus- ja rukouspäivänä vakavan 

ajan johdosta. Piispojen kirje oli hengellisesti rohkaiseva, mutta ei antanut 

papistolle ohjeita siitä, kuinka sekavassa tilanteessa tulisi toimia.
23

 

Sodan kynnyksellä, 15.–17. tammikuuta vuonna 1918 järjestettiin 

kirkkopäivät Helsingissä. Keskustelua käytiin ajankohtaisista kirkkopoliittisista 

asioista nuorkirkollisessa hengessä. Arkkipiispa ei antanut kirkkopäiville 

hyväksyntää ja näin häntä ei kirkkopäivillä nähty. Sodan uhka kuului 

puheenvuoroissa siten, että kirkon ja seurakuntien varustautumista muutoksen 

varalle korostettiin useissa puheenvuoroissa. Myös Tampereella pohdittiin 

kirkkopäiville osallistumista. Kirkkoneuvoston kokouksessa 5. tammikuuta 1918 

pohdittiin olisiko seurakunnan syytä lähettää edustaja kirkkopäiville. Pöytäkirjan 

mukaan Tampereen kirkkoherra Walli ”selosteli” kirkkopäivien tarkoitusta 

alistaen kirkkoneuvoston harkittavaksi edustajan lähettämisestä Helsinkiin 15.–17. 

tammikuuta järjestettäville kirkkopäiville. Kirkkoneuvosto päätti lähettää kaksi 

edustajaa kirkkopäiville.
24

 Pöytäkirja antaa sellaisen kuvan, että kirkkoherra Walli 

on joutunut tai halunnut perustella osallistumista kirkkopäiville joko itselleen tai 

muille neuvoston jäsenille. Itsestään selvää osallistuminen nuorkirkollisten 

puuhaamille kirkkopäiville ei ollut kirkon virallisen johdon boikotoidessa niitä 

arkkipiispan johdolla. 

Kirkon virallisen johdon suhtautuminen vallitseviin olosuhteisiin oli siis 

kaksijakoinen. Piispa Collianderin historiateologinen näkemys kuvaa hyvin toista 
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reagointitapaa: tapahtumat ovat osa lopunajallista käännettä, jossa Jumala johtaa 

maailman historiaa. Vallitsevat tapahtumat olivat osa apokalyptista kuohuntaa, 

johon ei ihmisen ja täten kirkon tarvitse puuttua. Arkkipiispa Johansson edusti 

myös Collianderin tavoin tätä beckiläistä tulkintaa ja se näkyi ennen muuta 

täydellisenä passiivisuutena suhteessa vallitseviin tapahtumiin.
25

 Johanssonin 

periaatteellinen näkemys siitä, että kirkon tulisi pysyä puoluepolitiikan 

yläpuolella, ajautui loppukesällä 1917 yhä selvempään ristiriitaan piispa 

Koskimiehen näkemyksen kanssa, joka korosti kirkon vaikuttajaroolia 

yhteiskunnassa.
26

 

 Kirkollinen lehdistö pysyi viimeiseen asti positiivisena. Näin myös 

tamperelainen sunnuntaitervehdys, jossa sotaa tai sen mahdollisuutta ei ennakoitu 

tammikuun 1918 numeroissa mitenkään. Tammikuussa vuonna 1918 Suomi 

ajautui sisällissotaan.
27

 Suurin osa Porvoon hiippakuntaa ja osa sekä Turun että 

Savonlinnan hiippakuntia jäivät rintamalinjojen punaiselle puolelle. Turun ja 

Porvoon hiippakuntien toiminta oli täysin pysähdyksissä sodan aikana. 

Arkkipiispa Johansson vetäytyi Naantaliin kirjoittamaan päiväkirjaansa. Piispa 

Koskimies jäi mottiin Helsinkiin osallistuessaan kirkkopäiville ja joutui olemaan 

koko sodan ajan Helsingissä. Oulun tuomiokapituli säilyi kuitenkin 

toimintakykyisenä kuten myös Savonlinnan hiippakunta.
28

 

  

 

Sodan kulku Tampereella  

Helsinki miehitettiin punakaartin toimesta yöllä 27.–28. tammikuuta 1918.  Tieto 

kantautui nopeasti Tampereelle ja kaarti otti vallan 28.–29. tammikuuta. 

Marraskuun 1917 suurlakossa toiminut lakkokomitea kutsuttiin kokoon ja 

komiteasta tuli uusi vallankäyttäjä Tampereella. Porvarilliset lehdet päätettiin 

lopettaa ja perustettiin vallankumouksellinen tuomioistuin. Punakaarti ryhtyi 

vartioimaan Tampere-Helsinki välistä rata osuutta. Helmikuussa ja maaliskuun 

alussa kaupunki oli sodasta huolimatta rauhallinen. Sota pysyi pitkään pois 

Tampereen kaupungista, joten työssäkäynti jatkui lähes normaaliin tapaan ja 

kaupat olivat auki, sen sijaan koulut suljettiin tammikuun lopussa 

kouluylihallituksen kehotuksesta. Seuraavina päivinä vallan vaihtumisen jälkeen 

ruokaa hamstrattiin sen loppumisen pelossa. Porvarilliset piirit odottivat 

innokkaina valkoisten joukkoja saapuvaksi kaupunkiin. Mannerheimin viesti 
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Pohjanmaan väestön liikehdinnästä ja seuraamuksista, joita kapina laillista 

hallintovaltaa vastaan aiheuttaisi, oli saavuttanut Tampereen porvarilliset piirit. 

Tilanne kuitenkin rauhoittui nopeasti ja elämä Tampereella jatkui lähes entiseen 

malliin.
29

 Kumoukseen suhtauduttiin aluksi varsin kevyesti, mutta Suinulassa 31. 

tammikuuta sattunut verilöyly muutti asian. 17 valkoista sai surmansa ja ainakin 

26 haavoittui. Varsin kevyesti aseistautuneet suojeluskuntalaiset antautuivat 

Tampereelta saapuneelle punakaartiosastolle Suinulan asemalla. Antautumista oli 

edeltänyt puna- ja valkokaartin välikohtaus Aitolahden työväentalolla sekä 

epäonnistunut yritys katkaista rata Ruutanan seisakkeen tuntumassa.  

Antautumisesta sovittiin kirjallisesti. Ehdoissa luvattiin säästä 

suojeluskuntalaisten henki sekä omaisuus. Antautumisen jälkeen paikalle saapui 

aikaisemmin hälytetyt lisäjoukot: turkulainen punakaartin komppania, lisää 

tamperelaisia sekä venäläinen konekivääriryhmä. Ilmeisesti paikalle saapuneet 

lisäjoukot aloittivat silmittömän tulituksen kohti aseettomia suojeluskuntalaisia. 

Antautumisehdoista sopinut punakaartin komppaniapäällikkö Valdemar 

Sammalisto yritti estää verilöylyn kuitenkaan siinä onnistumatta.
30

 Tapaus järkytti 

tamperelaisia syvästi ja tiedot tapahtuneesta kiirivät laajalti. Kaupungilla elämä 

näytti kuitenkin päällisin puolin rauhalliselta. Tietoja ja huhuja punaisten 

veriteoista kantautui Tampereelle muualtakin, vaikka Kansan Lehti vaikeni niistä. 

Valkoisella puolella kontrolloimattomat veriteot olivat tässä vaiheessa sotaa vielä 

melko harvinaisia.
31

  Kuten sanottu, Tampereen kaupunki oli suhteellisen 

rauhallinen maaliskuun alkupäivinä ja kaupungissa ei vielä 19. maaliskuuta 

yleisesti tiedetty saartorenkaan kiristymisestä, vaikka pakolaisia tulvi kaupunkiin. 

Tampereen puolustusta organisoitiin kovaa vauhtia ja päävastuun ottivat 

Pirkanmaan kaartit. Valkoiset etenivät kohti Tamperetta ja 28. maaliskuuta käytiin 

kalevankankaan taistelu, jossa valkoisten miestappiot olivat suuret. Seurasi 

muutaman päivä tauko taisteluissa, kunnes 3. huhtikuuta ryhdyttiin taisteluun 

keskikaupungista. Tampere oli saarrettu tiukasti, joten varsinaista kiirettä 

hyökkäyksen suhteen ei ollut. Punaisten vastarinta keskikaupungilla kesti 

huhtikuun 5. päivän iltaan ja seuraavana päivänä antautui myös Pispala. Koko 

Tampere oli nyt valloitettu ja 7. huhtikuuta torilla pidettiin jumalanpalvelus.
32

  

Sisällissodan alkaessa Tampereen asukasmäärä oli noin 45 000 ja se oli 

Suomen neljänneksi suurin kaupunki.
33

 Tamperelaisia kuoli sodan seurauksena 
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885 henkilöä. Heistä 339 kuoli Tampereella ja loput muualla. Suurin osa kaatui 

taisteluissa tai kuoli vankileireillä sairauteen ja nälkään. Lisäksi osa murhattiin ja 

osa tuomittiin kuolemaan kenttäoikeuksissa heti sodan jälkeen. Tampereen 

sotasurmaluvut ovat heti Helsingin jälkeen maan suurimmat. Tampereella kuoli 

2550 henkilöä. Tampereella kuolleista yli 800 kaatui taisteluissa tai 

haavoittuneena taisteluiden seurauksena. Vankileireillä lähes 1500 henkilöä kuoli 

aliravitsemukseen, sairauksiin tai ammuttuina.
34

     

1.3. Kirkko teollisuuskaupungissa 

Tammerkosken kaupunki perustettiin 1. lokakuuta 1779.
35

 Kaupungin 

kehittyminen käsityöläiskaupungista merkittäväksi teollisuuskaupungiksi tapahtui 

suhteellisen nopeasti 1800-luvulta alkaneen teollistumisen myötä. Finlaysonin 

tehtaan perustaminen käynnisti teollistumisen 1820-luvulla. Tampereen väkiluku 

lähti jyrkkään nousuun 1860-luvulla ja 1890-luvulla väkiluku lähes 

kaksinkertaistui. Pertti Haapala on tutkinut Tampereen teollistumista ja työväestöä 

vuonna 1986 ilmestyneessä väitöskirjassaan Tehtaan valossa. Tampereen 

teollistuminen voidaan jakaa muutamaan jaksoon, jotka säätelivät kaupungin 

kehitystä. Jaksottelu oli Haapalan mukaan erilainen kuin koko maan 

teollisuudessa. Suurteollisuuden perustamiskauden jälkeen Tampereella oli 30 – 

40 % koko maan tehdastyöväestä, kun teollisuuden osuus koko maassa oli vain 

muutaman prosentin luokkaa. Vielä vuonna 1920 vain 13 % väestöstä sai 

toimeentulonsa teollisuudesta, kun taas maataloudesta elantonsa sai 70 % 

väestöstä. Teollisuuskaupunkina Tampere erosi maatalousvaltaisen maan 

taloudellisesta kehityksestä ja Tampereen teollistumista leimasi myös erilainen 

kasvuvauhti suhteessa muuhun maahan. Ennen 1870-lukua teollistuminen oli 

koko maata nopeampaa, mutta 1870-luvun lopun lama hidasti tekstiilituotteiden 

kysyntää ja Tampereen taantuessa muu maa jatkoi kasvuaan esimerkiksi 

sahateollisuuden noususta johtuen. Tampere oli voimakkaasti tekstiiliteollisuuden 

kaupunki eikä saha- ja paperiteollisuus saanut kaupungissa samanlaista jalansijaa 

kuin muualla maassa.
36

  

Tampereen kaupunkikuva muuttui erityisesti 1890-luvun kasvun myötä. 

Kaupunkimiljöö modernisoitui ja toisaalta kaupungin laitamille kasvoi 

hökkelimäinen esikaupunkialue. Tehtaat ja niiden työläiset olivat iso osa 

Tampereen kaupunkia. 1850-luvulta lähtien tehtaan työntekijät olivat 

enemmistössä koko työväestöstä. Yleisesti ottaen vuosina 1850–1920 noin puolet 

                                                 
34
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Tamperelaisista sai leipänsä tehtaasta. Esimerkiksi Helsinkiin verrattaessa osuus 

oli kaksinkertainen. Enimmillään tehdastyöntekijöitä oli vuonna 1916, noin 

12 000.
37

 Valtaosa tehtaiden työntekijöistä oli naisia. Pysyvä työpaikka tehtaassa 

tarjosi naimattomille naisille taloudellisen turvan ja tätä kautta mahdollisuuden 

itsenäiseen elämään.
38

 

Tampereella oli ensimmäisenä Suomessa suuri joukko tehdastyöläisiä, mutta 

Tampereen työväenliikkeen organisoituminen tapahtui hitaammin kuin muualla 

Suomessa. Järjestäytyminen alkoi toden teolla vasta vuonna 1905.
39

 Haapalan 

mukaan 1800-luvulla työläiskulttuurin syntyä hidasti rakenteellinen poikkeama 

Tampereen väestörakenteessa. Kun suomalaisessa kaupunkiyhteisöissä normaali 

väestörakenne edellytti perheiden osuudeksi 2/3 kokonaisväestöstä, Tampereella 

naimattomat olivat enemmistönä. Perheet olivat tavallisia muuhun maahan nähden 

eli vinoutuma tuli nuoresta, liikkuvasta työvoimasta. Ratkaisevana säätelijänä 

Tampereen väestökasvuun oli siis taloudellinen kasvu eikä demografinen 

itsesäätely. Tällä oli sosiaaliset seurauksensa. Työläisyhteisö ei ollut perheiden 

muodostama yhteisö, joka olisi luonut omat arvot ja normit siirtäen niitä 

tehokkaasti lapsilleen vaan tehtaiden työvoimatarpeen organisoima nuorten 

ihmisten läpikulkupaikka. Naisten ja nuorten miesten suuri osuus korosti 

työläiskulttuurin hidasta muotoutumista Tampereella. Vasta 1900-luvulla toisen 

polven työväestön muodostuminen vakiinnutti työväestön olot sosiaalisesti. Tämä 

merkitsi kaupunkilais- ja työläisidentiteetin muotoutumista sekä 

luokkatietoisuutta.
40

  

Tampere, kuten muutkin kaupungit, kasvoi hallitsemattomasti eikä 

hallinnolla ollut valmiuksia reagoida muutokseen. Tämä oli suurin syy 

sosiaalisille ongelmille, joista yhteiskunnallinen keskustelu virisi 1900-luvun 

alussa. 1900-luvullakin Tampereen työväestö oli edelleen suuri. Yläluokan, johon 

säätyläiset, tehtailijat ja suuromistajat kuuluivat, suhteellinen osuus Tampereella 

pienentyi keskiluokkaan ja työväestöön verrattuna. Yläluokka menetti myös 

säätyetuoikeutensa eduskuntauudistuksen myötä, joskin taloudelliseen ja virka-

asemaan perustuva valta säilyi. Poliittinen elämä demokratisoitui myös 

Tampereella. Työväestön rakenne monipuolistui, mutta Turkuun, Viipuriin ja 

Helsinkiin verrattuna Tampere oli yhä poikkeuksellisen teollisuustyövaltainen. 

Keskiluokka oli muuttunut jo 1800-luvun puolella. Elinkeinovapauden ja 

kunnallishallinnon uudistuksen myötä keskiluokka menetti asemiaan. Ennen 
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keskiluokka koostui kauppiaista ja käsityöläisistä, mutta vuosisadan vaihteen 

jälkeen keskiluokkaan kuului heterogeeninen ryhmä pienyrittäjiä. Keskiluokka oli 

myös yläluokan tavoin suhteellisesti pienentynyt.
41

 Haapalan mukaan 1800- ja 

1900-luvun taitteessa Tamperelainen yhteiskunta oli rauhallinen ja tämä perustui 

siihen, että tehtaiden omistajilla ja työväestöllä oli pääosin ystävälliset suhteet.
42

  

Suurlakko vyöryi myös Tampereelle lokakuun lopussa vuonna 1905. Yli 30 

000 ihmistä oli saapunut Tampereen kauppatorille vaatimaan autonomian 

palauttamista, kansalaisvapauksia ja eduskuntauudistusta.  Kansan Lehden 

päätoimittaja Yrjö Mäkelinin laatima Julistuskirja Suomen kansalle luettiin 

ääneen ja siinä toistuivat samat vaatimukset.
43

  Suurlakon vaikutukset kantoivat 

siinä mielessä pitkälle, että silloin huomattiin, että valtaa pitäviin voitiin vaikuttaa. 

Myös Tampereella 1900-luvun alun poliittinen aktiivisuus ja nouseva työväenliike 

asettivat kyseenalaiseksi tehtaiden patriarkaaliset yhteisöt. 
44

  

Maaliskuussa 1907 järjestettiin ensimmäiset eduskuntavaalit ja yli 12 800 

tamperelaista käytti äänioikeuttaan. Sosiaalidemokraatit saivat 50,6 % äänistä. 

Vanhasuomalaisia äänesti noin 20 % ja nuorsuomalaisia noin 10 %. Vuonna 1906 

Tampereella perustettu Suomen kristillinen työväenliitto sai runsaat 11 % 

tamperelaisten äänistä kun koko Suomessa kristillistä työväenliittoa äänesti vain 

noin kolme prosenttia. Vaalit toistuivat ennen sisällissotaa, toisinaan jopa 

vuosittain. Kristillisen työväenliikkeen osuus pysyi Tampereella noin kahdeksassa 

prosentissa sosiaalidemokraattien saadessa parhaimmillaan vuonna 1916 jopa 58,9 

% äänistä.
45

 

Kun maailmansota syttyi ja Suomi julistettiin sotatilaan 31. heinäkuuta 

1914, Tampereen asemakaava oli pääosin samankaltainen kuin nykyään. Sodan 

aikana katukuvaa väritti vahvasti Venäjän armeijan läsnäolo. Tampereelle 

määrättiin jo 1913 sijoitettavaksi venäläisiä joukkoja ja ne saapuivat vuonna 1914. 

Taustalla olivat Venäjän sisäiset, mutta myös suurvaltapoliittiset syyt. 

Saksalaisten maihinnousua pelättiin etenkin sodan alussa ja Tampereelle sijoitetut 

joukot olivat osa puolustautumissuunnitelmaa. Rautatieyhteyksien suojeleminen 

nähtiin erityisen tärkeänä. Tampereen kaupunki halusi välttää sotajoukkojen 

sijoittamista yksityiskoteihin, joten kaupunkiin rakennettiin kasarmit. 

Maailmansodan sytyttyä Hämeessä osoitettiin muuta maata innokkaammin tukea 

Venäjälle. Sotaan osallistuminen herätti kiinnostusta ja Tampereelta 90–100 
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miestä pyrki osallistumaan sotaan. Sota näkyi Tampereella myös linnoitustöinä. 

Venäläiset rakensivat myös sisämaahan kenttälinnoitteita saksalaisten 

maihinnousun vuoksi. Tampereen läheisyydessä töihin osallistui noin 2000 

työläistä ja linnoitustöistä myös maksettiin hyvin. Venäläisten läsnäolo 

kaupungissa rasitti kaupungin taloutta huomattavasti, joskin sotilaat perheinensä 

merkitsivät myös ostovoimaa. Kaupunki kustansi sotilaiden majoituksen ja 

enimmillään kaupungissa oli noin 5000 sotilasta. Venäläisiin suhtauduttiin 

Tampereella hyvin ja sotilashallinto hoiti velvoitteensa kaupunkia kohtaan 

moitteettomasti. Ennen maaliskuun 1917 vallankumousta suuremmista 

järjestyshäiriöistä venäläisten taholta ei ole tietoa.
46

 

 Tampereella maaliskuun 1917 vallankumousta tuettiin työnseisauksella. 

Vallankumouksen johdosta myös poliisilaitoksen toimintakyky heikkeni, joten 

paikalliset työväen järjestöt asettivat komitean, joka otti tehtävät hoitaakseen.
47

  

Elokuussa 1917 perustettiin järjestyskaarti, joka myöhemmin syksyllä muodostui 

punakaartiksi. Syksyllä alkoivat myös aseelliset harjoitukset.
48

 Tampereelle 

perustettiin myös suojeluskunta vastapainoksi punakaartille. Kuten koko maassa, 

myös Tampereella suojeluskuntaa ja työväenkaartia leimasi paikallisuus ja 

vaillinainen keskusorganisaatio. Sisällissodan alkuvaiheessa juuri joukkojen 

paikallisuus oli ongelma sillä paikallisia joukkoja ei ollut yksinkertaista 

mobilisoida valtakunnalliseksi armeijaksi. Myös siviilien koulutus sotilaiksi 

lyhyessä ajassa tuotti vaikeuksia, etenkin punaisten puolella.
49

 

Vallankumousvuonna Tampereella oli melko rauhallista. Levottomuuksia kyllä 

ilmeni, mutta ei samalla tavoin kuin maaseudulla, jossa vihan saattoi kohdistaa 

tiettyyn henkilöön. Kaupungissa oli järjestöjen välisiä selkkauksia ja niiden välillä 

myös tehtiin kompromisseja, mutta maaseudulla tilanteet kärjistyivät yksilöiden 

välillä.
50

  

 

Seurakunta tehtaiden kaupungissa 

Senaatti hyväksyi Tampereen seurakunnan eron Messukylän seurakunnasta 

kesällä 1870. Oikeutta erota Messukylästä anottiin Turun tuomiokapitulilta 

ensimmäisen kerran jo 1847, mutta vasta neljäs anomus tuotti tulosta. Matkassa 

oli kuitenkin yksi mutka, nimittäin messukylän kirkkoherran Josef Grönbergin 

palkkaedut, joihin ei lain mukaan saanut koskea. Niinpä itsenäistymistä 
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varauduttiin odottamaan niin kauan, kun kirkkoherra hoitaisi tehtäväänsä. 

Messukylän kirkkoherra Grönberg kuoli tammikuussa 1903. Grönbergin 

aikakaudella, joka kesti 42 vuotta, kaupungin väkiluku oli kasvanut 1500:sta lähes 

40 000:ään. Tampereella oli alkamassa uusi aikakausi. Seurakunta muodostui 

vappuna 1904 omaksi kirkkoherrakunnakseen oltuaan sitä ennen kirkko-

oikeudellisesti Tampereen kaupunkiseurakunta. Kaupunkiseurakunnalla oli oma 

kaupunkisaarnaaja, omia kappalaisia ja hallintoelimet, vaikka se oli kuulunut 

Messukylään. Vuonna 1905 Tampereen seurakunnalla oli kuusi vakinaista pappia 

sekä virallinen apulainen. Seurakunta oli maan toiseksi suurin. Syksyllä 1901 

Porvoon piispa Herman Råberg kehotti valmistelemaan seurakunnan jakamista 

ollessaan piispantarkastusmatkalla Tampereella.
51

 Seurakuntalaiset halusivat 

kuitenkin pitää seurakunnan jakamattomana. Tampereen ensimmäinen 

kirkkoherranvaali kesti lähes vuoden ja se kosketti lähes kaikkia seurakuntalaisia. 

Tuomiosunnuntaina 22. marraskuuta Oulun tuomiorovasti Waldemar Wallin 

(sittemmin Walli) piti kaupunkilaisille näytesaarnan jota on pidetty merkittävänä 

Wallin valinnan kannalta. Esimerkiksi tehdastyöväestön edustaja kertoi 

kuulleensa ihmisten puhuvan ”ettei näin hyvää saarnaa ole ennen Aleksanterin 

kirkossa kuultu.”
52

  Vaali herätti suurta kiinnostusta Tampereella ja esimerkiksi 

paikalliset työväenyhdistykset kutsuivat kansalaisia yleisiin kokouksiin. Kansan 

Lehdessä ja Aamulehdessä tiedotettiin äänestysmenettelystä. Ruotsinkielinen 

Tammerfors Nyheter sen sijaan vihjasi, että alempien väestöryhmien keskuudessa 

agitoitiin Wallinin hyväksi. Kirkkoherran virkaa haki kuusi pappia, mutta vaali 

käytiin lopulta Tampereen ensimmäisen kappalaisen Karl Oskar Fontellin ja 

Waldemar Wallin välillä. Tampereen ensimmäinen kirkkoherra Waldemar Wallin 

astui virkaansa vappuna 1905 ja hän toimi virassaan aina vuoteen 1923 asti. Kutsu 

kirkkoherran virkaan oli tullut erityisesti alimpien kansankerrosten taholta. 

Wallinin kausi Tampereella oli kuitenkin katkonainen. Hänet valittiin 

tuomiokapitulin asessoriksi vuonna 1909 ja niinpä hän muutti Porvooseen, joka 

oli silloinen hiippakuntakaupunki. Asessorikausi kesti usean vuoden ja 

palatessaan Tampereelle vuonna 1915, oli hänen terveytensä jo heikentynyt. 

Silfverhuthin mukaan keväästä 1917 lähtien jouduttiin usein turvautumaan 

sijaisjärjestelyihin.
53

 Hieman yli kaksi vuotta kirkkoherranvaalin jälkeen, 

helluntaina 1907, vihittiin käyttöön Johanneksen kirkko (nyk. Tuomiokirkko). 
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Tämä oli merkittävä tapahtuma Tampereen seurakunnallisessa elämässä. 

Seurakuntaan kuuluivat ennestään jo Aleksanterin kirkko ja Vanha kirkko.
54

   

Tampereen seurakunta kuului Porvoon hiippakuntaan ja hiippakunnan 

piispana toimi Herman Råberg. Hiippakunnan alue oli maan teollistunein ja 

suurlakon jälkeen työväenliike alueella alkoi kasvaa voimakkaasti. Piispa Råberg 

oli huolissaan siitä, että nuoret jättivät palveluspaikkansa maaseudulla ja tulivat 

tehtaisiin töihin, sillä piispan mukaan tehdastyö turmeli työläisiä. Kuten koko 

maassa, myös hiippakunnan alueella kirkossa käynti kääntyi laskuun.
55

 

 Teollistuminen ei vieraannuttanut ihmisiä kirkosta. Tampereen seurakunnan 

historiaa tutkineen Voitto Silfverhuthin mukaan se jopa lujitti ihmisten sidettä 

kirkkoon. Seurakunnan elämässä tehdaskaupungin erityisluonne näkyi. 1880-

luvulla tehtaan työntekijät olivat aktiivinen ryhmä kirkossa. He osallistuivat 

jumalanpalveluksiin runsaasti ja samalla heidän vaikutusmahdollisuutensa 

seurakunnan asioihin oli vähäisempää kuin muilla.
56

 Vuonna 1886 Tampereelle 

perustettiin työväenyhdistys. Työväenyhdistyksen tiloissa järjestettiin vuonna 

1887 pappeinkokous, joten on syytä olettaa seurakunnan ja työväenyhdistyksen 

kanssakäymisen olleen aluksi myönteistä. Papistoa ei yhdistykseen juuri kuulunut, 

vaikka aikansa sivistyneistöä muuten laajalti. Silfverhuthin mukaan syynä oli 

järjestöjen huvielämä, ei niinkään se, että järjestöt olisivat olleet uskonnon- tai 

kirkonvastaisia. Pikkuhiljaa asenteet vanhoja auktoriteetteja vastaan alkoivat 

jyrkentyä. Myös Tampereen työväenliikkeen piirissä alkoi nousta kirkonvastaiset 

asenteet ja maaliskuussa 1899 alkoi Tampereella ilmestyä Kansan Lehti. Lehden 

levikki oli puolet koko Tampereen työväestön määrästä ja Haapalan mukaan se 

tavoitti koko työväestön.
57

 Kirkon arvostelu alkoi lehdessä melko pian, vaikka 

samalla myös kiistettiin väitteet, joiden mukaan työväen ja papiston välille 

haluttaisiin kylvää eripuraa. Lehdessä myös otaksuttiin, että työväki oli vähintään 

yhtä uskonnollista kuin varakkaampi väki. Näin tietysti voitiin päätellä, mikäli 

mittarina oli kirkossa käynti.
58

 Porvoon piispa Herman Råberg tuomitsi 

sosialismin kovin sanoin ollessaan piispantarkastuksessa Tampereella 

marraskuussa 1901. Tämä aiheutti pitkään kuohuntaa ja uskontokysymyksistä 

keskusteltiin paljon 1900-luvun taitteessa niin Kansan Lehdessä kuin muilla 

työväenfoorumeilla. Kansan Lehti vaati erottamaan kirkon ja uskonnon toisistaan, 

pitämään uskon yksityisasiana ja kirkon yhteiskunnallisena laitoksena ja 
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arvostelulle vapaana. Kirkon ja työväenliikkeen sopuisa taival Tampereella 

näyttää loppuneen viimeistään vuosisadan vaihteessa. Silfverhuthin mukaan 1900-

luvun alussa kirkko veti vielä enemmän ihmisiä kuin työväenliikkeen kokoukset. 

Oli kuitenkin tavallista, että ihmiset osallistuivat molempiin, vaikka kirkolla ja 

työväenliikkeellä ei enää ollut yhteyttä.
59

   

  Sisällissodan alkaessa Tampereen seurakunnassa toimi kuusi pappia ja 

virallinen apulainen. Tuomiorovasti Waldemar Walli toimi kirkkoherrana ja Arvid 

Wallenius ensimmäisenä kappalaisena. Wallenius oli kristillisen työväenliiton 

edustajana eduskuntavaaleissa vuosina 1916 ja 1917, tulematta kuitenkaan 

valituksi. Tampereen toinen kappalainen, rovasti Frans Oskar Sandberg, hoiti 

virkaa vuosina 1888–1930. Hän hoiti virkaansa lähes 44 vuotta ja oli näin 

Tampereen pitkäaikaisin kappalainen. Kolmas kappalainen oli J. O. Rautakorpi. 

Hän kuoli sotavuoden lopussa 1918 hoidettuaan tehtäväänsä vuodesta 1895. 

Kaarle Heikki Seppälä valittiin seurakunnan neljänneksi kappalaiseksi 1917. Hän 

osallistui sotavankileirillä sielunhoitotyöhön ja joutui sodan aikana myös 

pidätetyksi, mutta hänet päästettiin melkein heti lähtemään. Seppälä valittiin 

Tampereen seurakunnan kirkkoherraksi vuonna 1925. Viidentenä kappalaisena 

seurakunnassa toimiva pappi oli Sunnuntaitervehdyksen mukaan H. Pätiälä. 

Vuonna 1917 viralliseksi apulaiseksi seurakuntaan tuli pastori E. F. Huupponen ja 

Seurakunnan taloudenhoitajana toimi pastori A. Ahonen. Ahonen vastasi sodan 

aikana sotapakolaisten huollosta. Lisäksi Tampereelle oli palkattu vuonna 1908 

esikaupunkipapiksi kristillisen työväenliikkeen kannattaja Alfred Wellroos.
60

 

 Vanhaluterilaisuus oli leimallista tamperelaiselle uskonnollisuudelle.  

Esimerkiksi seurakunnan kappalainen, F. O. Sandberg, ei käyttänyt vuoden 1890 

jälkeen ilmestynyttä teosta valmistellessaan saarnaa.
61

 Seurakunnassa sodan 

aikana toiminut kappalainen K. H. Seppälä kirjoittaa muistelmissaan, että F. O. 

Sandberg uhrasi paljon aikaan saarnojen ja puheiden valmisteluun pyrkien 

olemaan julistuksessaan luterilaisen tunnustuksen mukainen. Seppälän mukaan 

Sandberg oli hyvin varovainen ja huolellinen valitessaan saarnan valmistuksessa 

käytettäviä saarnakirjoja ja selitysteoksia. Evankelisuus maustoi tamperelaista 

uskonnollisuutta 1800-luvulta alkaen, mutta vanhaluterilaisuus säilytti kuitenkin 

asemansa.
62

  Seppälän omassa julistuksessa on nähtävillä evankelinen ote.
63
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Kirkolliset toimitukset ja seurakunnan toiminta 1900-luvun alussa  

Lapset kastettiin 1900-luvun alussa papin tai lapsen kodissa, kirkkokansliassa tai 

sakaristossa. Kirkkokasteet olivat harvinaisia ja Johanneksen kirkossa suoritettiin 

ensimmäinen kaste vasta toukokuussa 1914. Kaste oli pienimuotoinen juhlahetki 

ja vuonna 1915 useimmat lapset kastettiin kuuden viikon takarajaan mennessä.  

Rippikoulut alkoivat yleensä kaksi kertaa vuodessa ja niiden päätösjuhlat 

sijoittuivat tavallisesti adventtiaikaan ja huhtikuulle. Kun väkiluku kasvoi, 

lisääntyivät myös järjestettävien rippikoulujen ja niiden päätösjuhlien määrä. 

Vainajia ei Tampereella perinteisesti siunattu kirkossa. Poikkeuksen tekivät 

Aamulehden päätoimittaja A. Alhovuori, joka siunattiin Johanneksen kirkossa 

vuonna 1913. Siunaustoimituksia oli erilaisia ja vuoden 1913 kirkkokäsikirjan 

mukaan hautauskaavassa oli virren ja mullanheiton välissä ”puhe milloin 

katsotaan soveliaaksi”. Silfverhuthin mukaan tavalliselle tamperelaiselle ei 1910-

luvulla yleensä puhuttu. Tämä oli ainakin Kansan Lehden mukaan osoitus 

eriarvoisuudesta. Hautojen jako sukuhautoihin ja rivihautoihin tuskin levensi tätä 

vastakkainasettelua. Hautauksista ei peritty maksua, mikäli ne toimitettiin papin 

sopimana ajankohtana.
64

  

 Avioliittoon vihkiminen toimitettiin Tampereella useimmiten joko pappien 

kodeissa tai tehtaiden ja yhdistysten kokous- ja juhlatiloissa. Kirkossa vihkiminen 

yleistyi vasta 1930-luvulla
65

  

Vuoden 1907 lopulla kristillisissä pyhäkouluissa oli yli 2000 lasta ja 70 

pyhäkoulun opettajaa. Vuonna 1908 Arwid Walleniuksen tullessa Tampereelle 

saatiin alan tuntemusta, sillä hän kuului Pyhäkouluyhdistyksen johtokuntaan. 

Tampereella kaupunkilähetys järjesti pyhäkouluja ja Martti Järventien mukaan on 

selvää, että kaikki kaupunkilähetyksen työntekijät olivat mukana 

pyhäkoulutyössä. Esimerkiksi kirkkoherra Walli oli innokas pyhäkoulutyön 

kehittäjä. Vuodesta 1914 lähtien pastori A. Ahonen vastasi pyhäkoulusta.  

Opettajat olivat sekä koulutettuja että tehtaiden työntekijöitä. Heidän 

harrastuneisuuttaan ja sitoutumistaan pyhäkoulutyöhön osoitti käsinkirjoitettu 

pyhäkouluopettajien seuralehti Tuike, joka ilmestyi vuonna 1915 seitsemän kertaa. 

Pyhäkoulu oli suosittu vielä 1910-luvun alussa ja vielä 1915 pyhäkouluun 

osallistui vajaat 1500 lasta. Siitä lähtien pyhäkoulun suosio laski. Yleisen 

jännittyneisyyden tilassa myös kirkon vastaisuus kasvoi ja sitä kautta 

pyhäkoulussa käynti väheni.
66
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Johanneksen kirkon valmistumisen jälkeen kaupungin kirkoissa pidettiin 

joka sunnuntai kolme suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen jumalanpalvelus. 

Ruotsinkielinen jumalanpalvelus pidettiin Vanhassa kirkossa.  Lisäksi 

sunnuntaisin pidettiin kaksi suomenkielistä iltasaarnaa. Ehtoollista vietettiin joka 

sunnuntai, vuoroviikoin joko Aleksanterin- tai Johanneksen kirkossa. Rippisaarna 

pidettiin aina lauantaisin siinä kirossa, missä ehtoollinen seuraavana aamuna 

tarjottaisiin. Ruotsinkielinen ehtoollinen tarjottiin kuusi kertaa vuodessa.  
67

 

  

2. Jumalanpalvelukset jatkuvat kunnes taistelut 
saavuttavat kaupungin 

2.1. Jumalanpalvelukset ja hartaudet sisällissodan aikana  

Tampereella ilmestyi kaupunkilähetyksen julkaisema seurakuntalehti, 

Sunnuntaitervehdys, jonka päätoimittajana oli kirkkoherra Waldemar Walli. Lehti 

ilmestyi viikoittain, mutta sodan ajaksi ilmestyminen taukosi. Viimeinen numero 

ilmestyi sodan kynnyksellä 26. tammikuuta.
 
Yleisesti ottaen kirkolliset lehdet 

ympäri maan pysyivät loppuun asti toiveikkaana ja sovinnollisina.
68

 Yleinen 

levottomuus ja sodan uhka ei näkynyt millään tavoin tammikuun numeroissa 

ikään kuin seurakunta olisi erillinen saareke muusta yhteiskunnasta. Luultavasti 

myös Tampereella haluttiin pysyä toiveikkaina. 

Maanantaina ja tiistaina 28.–29. tammikuuta 1918 punakaarti miehitti 

Tampereen. Seurakunta jäi rintamalinjan punaiselle puolelle, kuten suurin osa 

Porvoon hiippakuntaa. Punaiselle puolelle jääneitä seurakuntia oli noin 250 ja 

useimmiten näissä seurakunnissa toimintaa pystyttiin jatkamaan suhteellisen 

normaalisti.
69

 Tampereellakaan sodan alkaminen ei merkinnyt katkoksia 

jumalanpalveluselämässä ja kynttilänpäivänä 3. helmikuuta kokoonnuttiin 

aamujumalanpalvelukseen sekä Johanneksen kirkkoon että Aleksanterin kirkkoon. 

Johanneksen kirkon jumalanpalveluksessa oli mukana kuoro. Kirkkokuoro lauloi 

psalmin Kun tuska ahdistaa sekä laulun Yöhömme aamu koittaa. Ehtoollista 

vietettiin kynttilänpäivänä Aleksanterin kirkossa ja molemmissa kirkoissa 

pidettiin Tampereen normaalin jumalanpalvelusrytmin mukaisesti myös päivä- ja 

iltajumalanpalvelus.
70

  Edellisenä iltana Aleksanterin kirkossa oli pidetty 

rukoushetki ”Yleisen ahdistuksen ja huolen takia”, kuten kirkkoherra Walli oli 
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jumalanpalveluskirjaan merkinnyt.
71

 Tämä oli ensimmäinen Tampereella pidetty 

rukoushetki sisällissodan johdosta. Vanhan kirkon jumalanpalveluspäiväkirjat 

eivät ole säilyneet tuolta ajalta, mutta Aleksanterin ja Vanhan kirkon kuulutusten 

perusteella Vanhassa kirkossa ei ole juuri jumalanpalveluksia vietetty. Sen sijaan 

ahtisaarnat ja raamatunselitykset pidettiin useimmiten Vanhassa kirkossa 

keskiviikkoisin. Keskiviikkoiltana raamatunselitysten yhteydessä alettiin 

sisällissodan puhkeamisen jälkeen järjestää rukoushetkiä ”isänmaan nykyaikaisen 

tilanteen tähden”.
72

  

Sisällissodan puhjettua huoli isänmaan tilasta alkoi purkautua lyhyinä, 

varovaisina mainintoina jumalanpalveluspäiväkirjoissa sekä kuulutuskirjoissa. 

Rukoushetkiä alettiin pitää ”isänmaan nykyaikaisen tilanteen” tai ”kohtalokkaan 

tilanteen” tähden. Useimmiten rukoushetki oli kuitenkin merkitty 

jumalanpalveluspäiväkirjaan ”veljessodan johdosta” pidettäväksi.
73

  

Säilyneiden jumalanpalveluspäiväkirjojen mukaan jumalanpalveluksia 

pidettiin säännöllisesti Johanneksen kirkossa sekä Aleksanterin kirkossa aina 

Tampereen piiritykseen asti. Sunnuntaisin jumalanpalveluksia vietettiin aamuin, 

päivin ja illoin molemmissa suurissa kirkoissa. Ehtoollista tarjottiin vuoroviikoin 

joko Aleksanterin tai Johanneksen kirkossa. Rippisaarna oli lauantai-iltaisin aina 

siinä kirkossa, missä ehtoollinen oli seuraavana aamuna tarjolla.  Keskiviikkoisin 

Vanhassa kirkossa pidettiin raamatunselitys tai ahtisaarna, jonka yhteydessä 

pidettiin rukoushetki sodan johdosta. Rukoushetkiä vietettiin myös Johanneksen 

ja Aleksanterin kirkoissa niin, että rukoushetki pidettiin vuoroviikoin tiistaina ja 

perjantaina toisessa sekä maanantaina, torstaina ja lauantaina toisessa kirkossa.
74

  

Näin ollen rukoushetkiä vietettiin koko sodan ajan jokaisena arkipäivänä. 

Seurakunnan virallinen apulainen, pastori Huupponen kuvaa Porvoon 

tuomiokapitulille lähetetyssä selvityksessä jumalanpalveluksia ja rukoushetkiä ja 

kirjoittaa, että ”jumalanpalveluksiin ja etenkin rukoushetkiin saapui kansaa kirkon 

täydeltä, ja mikä ilahduttavinta, joukossa paljon sellaisiakin, joita ei tavallisissa 

oloissa kirkoissa nähdä.”
75

 

Useissa lähteissä mainitaan arki-iltojen hartaudet ja myös heti sodan 

päätyttyä ilmestyneessä Sunnuntaitervehdyksessä kerrotaan kirkon olleen täynnä 

rukoilevaa kansaa. Myös kirkkoherra Walli mainitsee kirkon olleen kahdeksan 
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viikon ajan täynnä kuulijoita.  Pastori Seppälä kirjoitti muistelmissaan ottaneensa 

hartaushetkissä käyttöön tavan, että koko kirkkoväki lausuu ääneen 

uskontunnustuksen, mikä ei vielä tuohon aikaan ollut tyypillistä.
76

 Tampereen 

täydet kirkot eivät ollut mitenkään poikkeava ilmiö, sillä osallistuminen 

jumalanpalveluksiin voimistui sota-aikana koko Suomessa, myös punakaartien 

hallitsemilla paikkakunnilla. Esimerkiksi Helsingissä pidettiin päivittäin kaksi 

jumalanpalvelusta ja osallistuminen niihin oli runsasta. Sodan puhjettua kirkko 

tarjosi jatkumon sekä turvallisen paikan kokoontua ja vaihtaa tietoja.
77

 Kirkkojen 

täyttyminen ilta toisensa jälkeen on epäilemättä ollut merkittävä kokemus 

tamperelaisille ja eritoten seurakunnan työntekijöille. Niin usein ja painokkaasti 

täynnä olevat kirkot mainitaan kaikissa selvityksissä ja muistelmissa. 

 

Jumalanpalvelusten ja hartaushetkien sujuminen kevättalvella 1918  

Tampereen papistoon kuului kevättalvella 1918 kirkkoherran lisäksi viisi 

kappalaista, virallinen apulainen ja talouden hoitaja. Jumalanpalveluksia pidettiin 

siis Johanneksen ja Aleksanterin kirkoissa ja jumalanpalveluspäiväkirjat 

kummastakin ovat säilyneet.  Eniten jumalanpalveluksia piti sodan aikana 1. 

kappalainen Arwid Wallenius. Hän saarnasi yhteensä kahdeksan kertaa. 

Seuraavaksi eniten jumalanpalveluksia pitivät F. O. Sandberg ja H. Pätiälä.  

Taloudenhoitaja, pastori A. Ahonen piti vain yhden jumalanpalveluksen ja 

esikaupunkipappi Welroos piti kirkossa ainoastaan kaksi rukoushetkeä. Yleisesti 

ottaen suurta vaihtelua jumalanpalvelusten pitämisen määrässä ei pappien kesken 

ollut. Rukoushetkiä piti suurissa kirkoissa eniten virallinen apulainen, pastori E. F. 

Huupponen sekä taloudenhoitaja A. Ahonen. Sen sijaan kappalaiset Sandberg ja J. 

O. Rautakorpi eivät pitäneet lainkaan rukoushetkiä suurissa kirkoissa.
78

  Toisaalta 

rukoushetkiä pidettiin myös Vanhassa kirkossa, jonka päiväkirja ei ole säilynyt. 

Niinpä ei ole mielekästä vertailla lukumäärässä pappien pitämiä rukoushetkiä 

ilman tietoja Vanhan kirkon rukoushetkistä. Näyttää kuitenkin siltä, että 

seurakunnan virallinen apulainen sekä taloudenhoitaja ovat saaneet lisää vastuuta 

rukoushetkien pitämisen muodossa kappalaisten hoitaessa seurakunnan 

normaaleja rutiineja. Molemmat olivat kuitenkin pappeja, joten siinä suhteessa 

rukoushetkien pitäminen ei tuottanut heille ongelmaa.   
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Jumalanpalvelusten kerrotaan sujuneen pääosin häiriöttä. Kirkon silloinen 

kappalainen K. H. Seppälä kirjoittaa muistelmissaan, että taistelujen edetessä 

kirkkokin otettiin jonkinlaisen tarkastuksen kohteeksi:  

Eräänä sunnuntaipäivänä saapui Aleksanterin kirkkoon jumalanpalveluksen alussa kaksi 

miestä kivääreineen ja vihaisina ilmoittivat, että kirkonkelloja ei saanut soittaa. Omasta 

puolesta yritin lausua epäilyni siitä, voisiko harvoin tapahtuvista soitoista olla mitään 

sotilaallista haittaa toiminnalle.
79

 

 

Seppälän mukaan käsky oli kuitenkin ehdoton ja kelloja ei saanut soittaa.  

Myös pastori Huupponen kuvaa jumalanpalvelusten sujumista Porvoon 

tuomiokapitulille ja kirjoittaa, että ”Siunausta tuottaviksi, tyynnyttäviksi ja ylen 

jännittyneitä mieliä rauhoittaviksi muodostuivat sota-ajan jumalanpalvelukset ja 

rukoushetket.”  Huupposen mukaan jumalanpalveluksia saatiin viettää pääosin 

häiriöttä, vaikka joskus saattoivat punaisen kaartin sotilaat kuljeskella kirkoissa 

lakit päässä, keskenään puhellen. Hän kuvaa myös, että sananjulistajan silmään 

sattui usein punaisen kaartin sotilaita, jotka ”istuskelivat häiriötä tekemättä” 

kirkon penkissä.
80

 Miten istuskelu häiriötä tekemättä kirkon penkissä sitten erosi 

tavallisesta jumalanpalvelusvieraan käyttäytymisestä, sitä ei Huupponen avaa 

tarkemmin. Lisäksi punakaartilaisten kerrotaan kuljeksineen kirkoissa lakit päässä 

ja kiväärit selässään puhellen ja tämä on epäilemättä loukannut muita kirkossa 

kävijöitä ja papistoa. Jumalanpalveluksia saatiin kuitenkin viettää joitakin 

poikkeuksia lukuun ilman häiriöitä. 

Pastori Huupposen lisäksi kirkkoherra Wallilta sekä K. H. Seppälältä on 

säilynyt muistelmia ja kirjoituksia sodan ajalta. Huupponen kirjoitti seurakunnan 

vastaavana kirkkoherrana selvityksen sota-ajasta ilmeisesti kirkkoherra Wallin 

sairastuttua heti sodan jälkeen.
81

 Seppälä taas julkaisi muistelmat 1950-luvun 

lopulla. Sekä Seppälältä että Wallilta on säilynyt myös sodan aikaista 

kirjeenvaihtoa. Pastori Huupposesta ei löydy mainintaa juuri mistään, vaikka 

sodan aikana hän näyttää olleen toimelias mies. Hän piti eniten rukoushetkiä 

sodan aikana ja myös muutamia jumalanpalveluksia. Lisäksi hänen käsialaansa on 

pitkä jumalanpalveluspäiväkirjaan kirjoitettu teksti koskien kirkkoja piirityksen 

aikana. Pastori Huupponen oli taitava kirjoittaja. Selvityksessä haluttiin tietää 

hiippakunnan kirkollisissa laitoksissa tapahtuneista vahingoista: 

– – emme tarvitse lukeutua niitten seurakuntien joukkoon, jotka hiiltyneen temppelin 

raunioilla saavat valittaa: ”vaienneet ovat kirkkomme kellot”, vaikkakin kymmenittäin 

rakennuksia kaupungissamme muuttui kapinoitsijain sytytettyinä savuaviksi soraläjiksi.
82
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 Huupponen jatkaa vielä henkilövahingoista, joilta Tampereen seurakunta välttyi: 

– – emme tarvinnut surusaatossa astella kalmistoon väkivallan uhreina kaatuneen 

seurakunnan paimenen tai jonkun muun kirkon palvelijan rääkätyn ja silvotun ruumiin 

jäljessä, kuten monessa muussa seurakunnassa on tapahtunut.
83

   

 

Pastori Huupponen raportoi, että kukaan kirkon työntekijöistä ei vahingoittunut 

sodan aikana ja tekee sen varsin värikkäästi. Tekstistä saa kuvan, että pappien 

väkivaltainen kohtelu sodan aikana olisi ollut varsin yleistä, mutta aivan näin ei 

kuitenkaan ollut. On todettu, että myös pappeja joutui väkivaltaisuuksien uhreiksi, 

mutta surmattujen pappien määrä oli kuitenkin suhteellisen pieni.
84

 Sisällissodan 

kertomuksissa toistuivat usein tarinat kuolemasta ja vainajista. Väkivaltaisuuksista 

liikkui paljon tarinoita, joista suuri osa viittasi huhuihin. Työväen 

muistelukerrontaa tutkinut Ulla-Maija Peltonen määrittelee huhun 

riittämättömäksi tiedoksi, jota ei voida todistaa oikeasti. Tyypillisesti huhu liikkui 

nopeasti ja siirtyi henkilöltä toiselle suullisesti. Huhulle on ominaista 

terävöityminen ja yhtäläistyminen, mikä tarkoittaa sitä, että huhu lyhenee ja 

muuttuu helposti ymmärrettäväksi. Kertoja pyrkii vähentämään ristiriitoja siten, 

että kertomus on sopusoinnussa ennakkoluulojen ja asenteiden kanssa. Huhu voi 

olla kollektiivinen ratkaisukeino ongelmallisessa tilanteessa, kun ihmiset pyrkivät 

ymmärtämään tilannetta. Sotaa voidaan pitää tällaisena tilanteena; sen lisäksi, että 

huhuilla oli selkeä propagandatehtävä, tiedontarve oli suuri, jolloin huhut toimivat 

ikään kuin uutisina. 
85

 Pastori Huupposen tekstissä on ominaisia piirteitä huhulle; 

Kauheuksia on tapahtunut jossain muualla ja joku toinen jossain muualla on sen 

todennut.    

Sodasta oli kulunut vain pari kuukautta ja siinä mielessä haavat eivät olleet 

vielä arpeutuneet. Huupposen teksti on eri tavalla latautunutta kuin K. H. 

Seppälän, joka muistelee sotaa vuosikymmenten jälkeen. Seppälä esimerkiksi 

puhuu Suinulan verilöylystä ”onnettomasti johdettuna retkenä” eikä mainitse 

syyllistä tai edes osapuolia.
86

 Sodan aikana maininnat olivat yleisesti varovaisia ja 

Tampereen seurakunnan asiakirjoissa, puhuttiin ”ahdistavasta ajasta”, 

”onnettomasta, vallitsevasta tai nykyaikaisesta tilanteesta” Sodan jälkeen 

retoriikka muuttui. Onneton tilanne muuttui ”punakapinan myrskyksi” ja 

vallitseva tilanne muuttui ”hirmuhallitukseksi”. Huupponen kuvasi vielä, kuinka 

seurakunnan kirkot olivat kolmeen otteeseen pengottu ”alustasta aina viimeiseen 

tornin huippuun” sekä muutaman papin koti oli myllätty. Kotitarkastukset 

olivatkin yleisiä pappiloissa punaisten hallitsemilla alueilla sodan aikana. Kirkon 
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arkistot ja kirkonkirjat olivat myös punakaartilaisten kiinnostuksen kohteena.
87

 

Huupponen ei kuitenkaan tarkemmin kirjoita mistä oli kyse. En ole löytänyt tästä 

mainintaa näistä tapahtumista muualta, mutta jos kirkot oli todella pengottu, kuten 

Huupponen kuvaa, ahdistus ja sen purkautuminen tällä tavoin sodan jälkeen ei ole 

mitenkään kummallista.  

 Pappien liikkumisvapautta rajoitettiin monin paikoin rintamalinjan 

punaisella puolella, mutta yleensä väkivallantekoihin syyllistyivät 

vieraspaikkakuntalaiset, jotka eivät tunteneet pappia henkilökohtaisesti. Myös 

Seppälä mainitsee joutuneensa pidätetyksi sodan aikana. Hänet pidätettiin 

hartaushetkimatkalla ja vietiin Kalevankankaalla sijainneeseen kasarmiin, mutta 

kuitenkin vapautettiin välittömästi ”jonkun päällikön tapaisen” toimesta. Seppälä 

kertoo hankkineensa tapauksen jälkeen kulkuluvan silloiselta miliisipäälliköltä, 

jonka jälkeen liikkuminen kirkollisiin toimiin oli Seppälän mukaan helpompaa. 

Sotatoimet kuitenkin lähestyivät kaupunkia ja liikkuminen kaduilla kävi yhä 

vaikeammaksi. Iltahartauksia ei voitu Seppälän mukaan enää turvallisesti pitää. 

Punaliput liehuivat kirkkojen torneissa punaisten sotilaiden liikkuessa muuten 

autioilla kaduilla. Seppälä kuitenkin mainitsee, että hän ei pelännyt oman kylän 

punakaartilaisia vaan etelän kurittomia joukkoja.
88

  

Marianpäivänä, lauantaina 23. maaliskuuta, jumalanpalvelukset vietettiin 

kummassakin kirkossa normaaliin tapaan, mutta viimeinen jumalanpalvelus 

pidettiin Aleksanterin kirkossa palmusunnuntain aamuna kello yhdeksän. Pastori 

Huupposen kuvaa tapahtumia: 

Rauhassa kuitenkin sen päivän jumalanpalvelukset vietettiin, mutta kun seuraava aamu, 

Palmusunnuntai-aamu rupesi vaalenemaan, virtasi itäisestä kaupungista pakolaisjoukkoja, 

etupäässä naisia ja lapsia Johanneksen kirkon kivisten muurien sisäpuolelle, täyttäen sen 

elämällä, joka teki mahdottomaksi jumalanpalveluksen vieton.  Aleksanterin kirkossa 

pidettiin vielä klo 9:n jumalanpalvelus, vaikka senkin rauhallisuutta pakolaisjoukko häiritsi. 

Klo 12 täytyi tyytyä vain lyhyen rukouksen pitoon.
89

 

 

Kyseessä oli Porvoon tuomiokapitulin pyytämä selvitys Tampereen seurakunnasta 

kapinaliikkeen aikana ja se oli kirjoitettu kesäkuun lopulla vuonna 1918. 

Jumalanpalvelusten sujumista sodan ja piirityksen alussa kuvataan useissa 

kertomuksissa ja yllä oleva kuvaus on tyypillinen esimerkki siitä, että 

jumalanpalveluksen häiriintyminen ei ollut ihan pieni asia. Kirkkoihin saapuneet 

pakolaiset, lapset mukaan lukien, olivat joutuneet olemaan väkivallan ja 

taisteluiden keskellä, sillä Tampereella myös siviiliväestö joutui suojautumaan 

kaupunkisodalta.
90

 Huupponen ei näytä kirjoittaessaan kuitenkaan kiinnittävän 
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huomiota ihmisten ilmeiseen epätoivoon vaan siihen että ”kirkkoon saapuneitten 

pakolaisten vuoksi ei ollut toivottavaa hiljaisuutta.”
91

Epäilemättä näin juuri olikin 

eli toivottavaa hiljaisuutta jumalanpalveluksen viettoa varten ei ollut, mutta missä 

määrin jumalanpalveluksen peruuntuminen on todella harmittanut pastori 

Huupposta, kun kokonaistilanne oli lähes sekasortoinen. 

 Heti sodan jälkeen myös Sunnuntaitervehdyksessä käsiteltiin 

monisanaisesti jumalanpalvelusten peruuntumista ja pakolaisia kirkoissa. 

Todettiin, että suurimmalta osalta puuttui halua siisteyden säilyttämiseen. 

Kirjoittaja mainitsee kuitenkin, että ”luonnollista oli, että siisteys tällaisesta 

oloista joutui kärsimään”.
92

    

Vuosien päästä pastori Seppälä muistelee tapahtumia: 

Silloin, jo, kun tämän kansan eri heimot erimielisinä ja toistensa kanssa riitaisina 

kamppailivat ja taistelivat, silloin jo tämä kirkko oli kansamme keskuudessa suurena 

yhdistäjänä. Se yhdisti sille, että se vei koko kansallemme saman sanoman pelastuksesta, se 

antoi kansallemme saman jumalanpalveluksen. Se vei kansamme jäsenten käsiin samat 

kirjat, samat ytimekkäät kirjat, samat [rujoikset]. Ja se kirkko yhdisti siinäkin, että se ei 

pitänyt mitään säätyrajoja yllä. Se piti vain yhtä asiaa selvänä: kaikki olivat syntisiä 

Jumalan edessä– –93
 

 

Seppälä puhuu kahdesta taistelevasta heimosta, eikä asemoi itseään tai kirkkoa 

kumpaankaan heimoon. Kirkko oli Seppälän kuvauksessa tasapuolinen ja vakaa. 

Kirkko tarjosi suojan ja pelastuksen kaikille riippumatta siitä, kumpaan 

”heimoon” kuului. Seppälää koki siis kirkon olleen sotatapahtumien yläpuolella, 

ei punaisella tai valkoisella puolella vaan kaikkia yhdistävänä tekijänä.  

  

 

Jumalanpalveluksissa ja hartauksissa veisatut virret 

Kaksikymmentä vuotta sodan päättymisestä Seppälä muistelee Aamulehden 

haastattelussa, että sota-aikana ”virsien laulu oli voimakasta, eikä kirkkoväellä 

ollut mitään kiirettä pois kirkosta.”
94

 Silfverhuthin mukaan kirkoissa laulettiin 

sodan aikana virsiä, joiden sanomassa korostui hätään joutuneen avunhuuto 

Jumalalle.
95

 Jumalanpalveluspäiväkirjojen mukaan jumalanpalveluksissa ja 

hartaushetkissä Aleksanterin ja Johanneksen kirkoissa laulettiin sodan aikana noin 

100 eri virttä.
96

 Eniten laulettu virsi jumalanpalveluksissa oli vuoden 1886 

virsikirjan kärsimysvirsi 45, Tutkimaan, oi Jeesus, auta. Erityisesti virren 45 

säkeistö 16 oli suosittu. Se laulettiin 12 kertaa: ”Ristis on mun kunniani, Ilon', 

elon', tavaran', Jota julki julistan; Eläissäni, kuollessani, Se on apun ainoa, Rauhan 
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ranta, satama.”
97

 Toiseksi eniten laulettiin niin ikään Kristuksen kärsimys ja 

kuolema osastolta virttä 44, Kas karitsata Jumalan. Paul Gerhardtin sanoittamaa 

virttä laulettiin jumalanpalveluksissa yhteensä 11 kertaa. Virsi olisi perusteltua 

sijoittaa myös Kiitos ja ylistys osastoon. Kiitos alkaa nöyrästi ja voimistuu 

neljännessä säkeistössä: 

Nyt aina sanoin, niin kuin töin, ylistän armauttas, nyt kiitän päivin, kiitän öin, sun 

suurta laupeuttas. Mun veisun' lakkaamatta soi, niin heleästi kuin se voi, ja laulaa 

armostasi, mä ennen kaikki unhotan, kuin rakkautes, kalliimman kaikista lahjoistasi.
98

 

 

Viidennessä säkeistössä kirjoittaja puhuu maasta, merestä ja avarasta taivaasta, 

jotka ovat ”hiukka tomua” verrattuna Jeesuksen sovintovereen, aarteeseen. Virsi 

jatkuu vakuutuksella siitä, että kuolema ei ole lopullinen: ”Jos elonpäivän' 

päättyykin, Tuoll' uusi päivä koittaa”. Virsi on varmasti koettu lohdullisena sodan 

keskellä; virren sanoma antaa perspektiiviä myös ympärillä riehuneeseen 

sisällissotaan. Maat, meret, avara taivas ja jopa ”kullat tähtitarhain” ovat pientä 

verrattuna ”aarteeseen”. Näin sotakin on voinut saada pienemmät mittasuhteet, 

ainakin hetkeksi.  

 Johanneksen kirkon kuorolla oli myös tärkeä rooli jumalanpalveluksissa 

ja hartauksissa sodan aikana. Siitä kertoo myös korotus kirkkokuoron vuotuiseen 

avustukseen. Toukokuun 25. vuonna 1918 järjestettiin ensimmäinen 

kirkkoneuvoston kokous sodan jälkeen ja tuolloin päätettiin, että 300 markan 

suuruinen lisäavustus myönnetään täksi kirkkovuodeksi ”koska kuoro erittäin 

ansiokkaalla ja kunnioitusta ansaitsevalla tavalla on kuluneen kirkkokauden 

aikana toiminut seurakunnan jumalanpalvelusten ja juhlatilaisuuksien 

kohottamiseksi.”
99

 Kuoro lauloikin jokaisena sunnuntaina yhdessä tai kahdessa 

jumalanpalveluksessa Johanneksen kirkossa sekä usein myös arki-iltaisin 

järjestetyissä hartaushetkissä. Useimmiten kirkkokuoro lauloi Johanneksen 

kirkossa, mutta toisinaan myös Aleksanterin kirkossa. Vanhan kirkon osalta tiedot 

ovat puutteelliset.  

2.2. Pyhäkoulujen kevät 

Tampereella pyhäkoulut järjestettiin vuonna 1906 perustetun kaupunkilähetyksen 

toimesta. Pyhäkoulutyö oli varsin hyvissä kantimissa ja toiminta pyhäkoulun 

ympärillä oli aktiivista. Seurakunnan kappalainen, Arvid Wallenius, oli 

suomentanut pyhäkoulun opetusoppaan ja kirjoittanut yhdessä kirkkoherra Wallin 

kanssa puhekokoelman pyhäkoulutyötä varten. Wallenius oli ollut Suomen 

pyhäkouluyhdistyksen hallituksessa ja hänen ansioistaan pyhäkoulutyön saralla 
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kertoo myös pyyntö Suomen pyhäkouluyhdistyksen yliasiamieheksi. Wallenius 

kuitenkin kieltäytyi kutsusta.
100

 

Sota kosketti kaikkia lapsia jollain tapaa. Vaikka ajat olivat levottomat ja 

sodan uhka oli ollut olemassa erilaisen tapahtumien ja huhujen perusteella, lasten 

oli vaikeaa ennakoida tulevaa. Koulun käynti ja arkiset rutiinit toivat lapsille 

turvallisuuden tunnetta ja kun koulunkäynti keskeytyi, se oli merkki sosiaalisen 

järjestyksen katoamisesta. Tiedonkulun epävarmuus vaikutti myös lapsiin. 

Lapsien oli vaikeaa arvioida tiedon luotettavuutta ja näin huhut ja aikuisten 

keskinäiset keskustelut vaikuttivat lapsiin voimakkaasti. Turvallisuuden tunne 

järkkyi etenkin, koska aikuiset eivät tuntuneet tietävän, mitä seuraavaksi 

tapahtuisi. Tampereella siviiliväestö, lapset mukaan lukien, joutuivat sodan 

loppuvaiheessa todistamaan taisteluita. Sodan alussa arkirutiinien puuttuminen 

aiheutti myös toimettomuutta ja lapset seurasivat kaupungilla esimerkiksi 

joukkojen kokoamista.
101

 

Pyhäkoulujen toiminta vaikeutui koko maassa sisällissodan aikana.
102

 

Tampereella kaupunkilähetyksen pyhäkoulutoimen viimeinen kokous ennen sotaa 

järjestettiin 26. tammikuuta vuonna 1918. Pastori A. Ahonen johti puhetta ja toi 

terveiset myös Helsingissä järjestetyiltä kirkkopäiviltä. Pyhäkoulutyötä käsiteltiin 

laajemminkin ja pöytäkirjaan merkittiin, että pyhäkoulujen tehtävä tulee olemaan 

entistä tärkeämpi näinä aikoina. 2. helmikuuta järjestettiin Emmauksessa 

pyhäkoulutoimen kokous. Kokouksessa päätettiin, että vallitsevan tilanteen tähden 

pyhäkouluja ei enää järjestetä Johanneksen kansakoululla, mutta muissa 

toimipaikoissa työ jatkuisi normaalisti. Pyhäkouluja pidettiin tavallisesti 

Tammelan kansakoululla, Emmauksessa, Lindellin koululla, lastenkodilla, 

Wanhassa kirkossa, Johanneksen kansakoululla, Johanneksen kirkossa, 

kristillisellä työväen yhdistyksellä, luterilaisella rukoushuoneella, Ratinassa sekä 

kodeissa.  Pyhäkoulutoimikunnan kokoukset järjestettiin vielä 9. helmikuuta sekä 

16. helmikuuta. Molemmissa kokouksissa pidettiin alustus Raamatun tekstin 

pohjalta sekä jaettiin muistolause. Jälkimmäisessä kokouksessa valittiin henkilö 

huolehtimaan virsikirjojen myynnistä. Lisäksi hartaus ”kansamme ja maamme 

onnettoman tilanteen tähden” oli merkitty pidetyksi pöytäkirjaan. Kokouksia johti 

seurakunnan apulainen, pastori A. Ahonen ja läsnä oli yleensä noin 30 

henkilöä.
103
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Tampereen kaupunkilähetys julkaisi myös käsinkirjoitettua 

pyhäkouluopettajien Tuike–lehteä. Tuikkeessa kirjoitetaan sodan jälkeen: 

Äsken päättyneen hirmuhallituksen aikana kaupungissamme oli elämä ja toiminta 

kokonaan melkein seisahduksissa. P. K. op kokouksetkin, jotka vuoden alusta olivat kuten 

tavallista, tekstin käsittelykokouksia, mutta sittemmin muuttuivat rukouskokouksiksi ja 

viimein kävi ettemme saaneet lainkaan kokoontua.
104

 

 

Lauantai-iltaisin järjestetyissä kokouksissa opettajat olivat perinteisesti pitäneet 

toisilleen mallitunteja sekä käsitelleet tekstejä.
105

 Sodan myötä lauantai-iltaiset 

kokoukset olivat muodostuneet hartaushetkiksi ja lopulta ne oli Tuikkeen mukaan 

kielletty. Viimeiseksi kokoukseksi on merkitty 16. helmikuuta. Pöytäkirjasta ei 

ilmene kenen taholta ja millaisessa yhteydessä käsky pyhäkoulutoimikunnan 

kokouksien lakkauttamiseksi tuli. Itse pyhäkoulujen jatkumisesta ei pöytäkirjoissa 

ole mainintaa. Tuikkeesta löytyy kuitenkin kirjoitus, jossa kirjoittaja muisteli 

maaliskuun 17. päivää vuonna 1918. Kirjoittaja oli kohdannut lapsia 

sunnuntaikoulussa, joka oli järjestetty ulkona koulujen ollessa kiinni yleisen 

epäjärjestyksen tähden: 

                                                                                                                                       
Paljon oli lapsia kerääntynyt kouluun. Olivat pahoillaan arkikoulun sulkemisen tähden ja 

vielä kun ei pääse edes pyhäkouluun. Kysyin miksi he eivät arkikoulun aikana tule 

pyhäkouluun. Tähän kysymykseen toivat lapset esiin erilaisia syitä. Useimman esteenä oli 

maitojonossa seisominen.
106

 

 

Kirjoitus antaa hieman ristiriitaisen kuvan pyhäkoulujen tilanteesta sodan aikana. 

Kirjoittaja mainitsi lapset, joita oli kohdannut sunnuntaikoulussa. Lapset olivat 

pahoillaan siitä, että eivät pääse pyhäkouluun, vaikka kirjoittaja mainitsi 

kohdanneensa heidät juuri sunnuntaikoulussa. Sunnuntaikoulu tarkoittaa tässä 

tapauksessa mitä ilmeisimmin juuri pyhäkoulua, vaikka varsinainen 

sunnuntaikoulu viittaa 1800-luvun lopulla Tampereella varsin vireästi 

toimineeseen sunnuntaikouluun, joissa käsityöläiskisälleille ja oppipojille oli 

määrä antaa opetusta. vuonna 1882 annetun asetuksen mukaan suomen 

kaupunkeihin oli perustettava tällaisia sunnuntaikouluja, jotka saivat 1884 alkaen 

kannatusapua valtiolta.
107

 Tampereen kaupunkilähetyksen historiaa tutkinut Ali 

Kulhia näyttää rinnastavan sunnuntai- ja pyhäkoulun toisiinsa, joskin asia jää 

hieman epäselväksi. Voitto Silfverhuthin mukaan pyhäkoulut lopettivat 

toimintansa ”pahimmaksi ajaksi” kokonaan ja viittaa juuri Kulhiaan. Kulhian 

kirjoituksen sekä sen pohjalla olevien lähteiden perusteella ei kuitenkaan voi 

aivan selvästi tehdä sellaista johtopäätöstä, että kaikki pyhäkoulut olisivat 

loppuneet kokonaan. Kulhia nimittäin mainitsee vain kansakoululla järjestettävän 
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pyhäkoulun päättyneen.
108

 Edellä olevasta lainauksesta saa sen kuvan, että 

pyhäkouluja olisi järjestetty myös arkena, tavallisten koulujen ollessa kiinni sodan 

johdosta. Merkintöjä tai muistiinpanoja tästä ei kuitenkaan ole säilynyt. On 

mahdollista, että yksittäiset pyhäkoulun opettajat ovat organisoineet pyhäkouluja 

”arkikoulujen” tilalle ja tiedot pyhäkouluista arkikoulujen sijasta levisivät 

suullisesti. Olihan pyhäkouluista ennen sotaa ilmoitettu lehdissä, jotka eivät sodan 

aikana ilmestyneet. Pyhäkouluja siis mitä ilmeisimmin järjestettiin vielä 

maaliskuun puolenvälin jälkeen, vaikka pyhäkoulunopettajien viikoittaiset 

valmistamiskokoukset näyttivät loppuneen. 

 Kirkkoherra Walli ei mainitse pyhäkoulutyön keskeytyneen vastatessaan 

vuoden 1923 kirkolliskokoukselle laadittavaan kertomukseen vuodesta 1918.  

Wallin mukaan pyhäkouluja pidettiin joka sunnuntai ja osallistumisen 

säännöllisyydestä kysyttäessä Walli vastasi lasten osallistuvan ”hyvän 

puoleisesti”. Walli myös mainitsi, että opettajien harjoituskokoukset pidettiin joka 

lauantai eikä hän maininnut kokousten keskeytyneen sodan ajaksi. 

Pyhäkoulutoimikunnan pöytäkirjojen mukaan kokoukset kuitenkin keskeytyivät 

muutamaksi kuukaudeksi.
109

  Näyttää siis siltä, että Walli on ohittanut sota-ajan 

vastatessaan pyhäkoulutyötä koskevaan osioon.  

 Luultavasti pyhäkoulut ovat keskeytyneet ainakin varsinaisen piirityksen 

ajaksi. Pyhäkouluopettajien valmistelukokoukset kiellettiin, mutta pyhäkoulutyötä 

koskevien asiakirjojen ja pöytäkirjamerkintöjen valossa itse pyhäkoulujen 

jatkumisesta ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä. Siihen kysymykseen 

pyhäkoulutyötä koskeva lähdepohja ei anna suoria vastauksia. Sitaatti tuike-

lehdestä antaa kuitenkin viitteen siitä, että jonkin tapaisia kokoontumisia on 

järjestetty, ainakin epävirallisesti. 

 Lasten liikkumista kaupungilla ei mitä ilmeisimmin juuri rajoitettu tai 

valvottu. Lapsille jopa annettiin sodan aikana erilaisia tehtäviä, jotka vaativat 

liikkumista eri puolilla kaupunkia.
110

 Koska lapset liikkuivat paljon kaupungilla 

joko leikkien, katsellen tai hoitaen aikuisten heille antamia tehtäviä, ei 

liikkuminen pyhäkouluun varmasti tuottanut lapsille sen enempää hankaluuksia.  

Sisällissota oli osa lasten todellisuutta. Hämmennys ja sivullisuus olivat 

lasten kokemuksista päällimmäisiä.
111

 Lapset näkivät kuolemaa ja sodan tuhoja. 

Monen lapsen omainen kuoli tai haavoittui sodassa, mutta tiedot siitä, kuinka 
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lapset itse kokivat sodan, ovat kuitenkin rajallisia. Sota toi perheiden elämään 

käytännön ongelmia, kuten ruokapulan ja epävarmuuden läheisten kohtaloista. 

Koulujen sulkiessa ovensa, lapsille jäi aikaa kuljeskella kaupungilla seuraamassa 

sotatapahtumia. Vaikka viljatilanne oli Tampereella parempi kuin esimerkiksi 

Helsingissä, ruokasäännöstely toi tullessaan myös ruokajonoissa seisomisen. 

Jonottaminen lankesi ainakin osittain lasten tehtäväksi.
112

 Mikäli pyhäkouluja on 

jossain muodossa järjestetty, se on varmasti tuonut pysyvyyttä lasten elämään. 

Koulujen sulkeminen tässä tilanteessa ei välttämättä merkinnyt lapsille lomaa 

vaan epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta. Pyhäkoulut saattoivat osaltaan 

lievittää lasten epävarmuutta tulevaisuudesta, mikäli pyhäkoulujen opettajat ovat 

osanneet käsitellä asioita lasten näkökulmasta. 

  

2.3. Seurakunnan työntekijät toimivat saartorenkaan 
kiristyessä 

K.H. Seppälä – kaunopuheinen saarnamies  

Kaarle Heikki Seppälä valittiin kappalaiseksi vuonna 1917, mutta hän oli tullut 

seurakunnan apulaiseksi jo vuonna 1909. Vuosina 1909 – 1914 hän oli 

Kaupunkilähetyksen sihteerinä ja sodan jälkeen myös sen puheenjohtajana.  

Vuosina 1910 – 1917 Seppälä toimi NMKY:n puheenjohtajana ja vuodesta 1918 

lähtien myös Sunnuntaitervehdyksen päätoimittajana. Seppälä asui jo lapsena 

Tampereella, joten kaupunki ja seurakunta olivat hänelle läpikotaisin tuttuja.
113

 

Tämä ilmenee myös lähteiden valossa. Seppälä näyttää olleen keskeinen toimija 

Tampereen seurakunnassa sodan aikana ja siksi on perusteltua nostaa hänet 

lähempään tarkasteluun.  

Seppälä oli arvostettu henkilö Tampereella ja hänet muistetaan erityisesti 

”erikoisen” hyvänä saarnamiehenä. Kirkollisen kansanperinteen yleiskyselyssä 

pyydettiin mainitsemaan pappeja, joista kansa erityisesti piti. Tampereen osalta K. 

H. Seppälä ja hänen ”innostuva” saarnatyyli mainittiin lähes poikkeuksetta.
114

 

Aikalaiskuvausten valossa näyttää siltä, että Seppälä puhui kielellä, joka tavoitti 

ihmisiä laajalti. 

Seppälän julistuksen sosiaalieettisiä piirteitä tutkineen Reino Porran mukaan 

Seppälän saarnoista välittyy evankelinen ote. Seppälän mukaan ihminen ei voi itse 

tehdä mitään pelastuksensa eteen, vaan pelastus tulee lahjana Jumalalta. Ihmisen 
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ei siis tarvitse vaipua epätoivoon kykenemättömyytensä edessä, vaan luottaa 

Jumalan hyvyyteen. Seppälän julistuksen keskeinen sanoma oli kristityn 

velvollisuus noudattaa Jumalan tahtoa ja mitä velvollisuuteen tulee, kristityllä oli 

myös velvollisuus yhteiskunnan ja valtion jäsenenä käyttää äänioikeuttaan 

valtiollisissa vaaleissa.
115

  

Sota-ajan Seppälä mainitsee pappisuransa surullisimmaksi ajaksi. Hän toimi 

normaalien papin toimien ohella Tampereen yleisen sairaalan pappina ja kirjoitti 

käyneensä sairaalassa ”viikosta viikkoon” katsomassa taisteluissa haavoittuneita 

sekä pitkäaikaissairaita. Seppälä muistelee erästä kohtaamista sairaalassa 

taistelujen vielä riehuessa ympärillä. Hän oli mennyt katsomaan työväenliikkeen 

johtajiin kuulunutta Yrjö Mäkeliniä: 

Tiesin jo huoneeseen astuessani, että hän siellä oli. Paljon ajatelleen ihmisen kanssa on 

mieluisaa keskustella, vaikkapa keskustelijain ajatuksilla olisikin eri suuntauksensa. Silloin 

oli jo selvää, että taistelu Mäkelinin simillä katsottuna oli täysin epäonnistunut. Mutta 

millekkään tappiomielialalle ainakaan sanoissaan antanut sijaa.
116

 

 

Seppälä jatkaa Mäkelinin olleen yhden asian mies taistelussaan työväenliikkeen ja 

luokkataistelun puolesta. Seppälä kertoo, että tuosta kohtaamisesta sairasvuoteella 

jäi kuva, että Mäkelin oli voimakas ja lahjakas työväen johtajatyyppi. Sitä vastoin 

Seppälän ei voi sanoa olleen yhden asian mies. Hänestä piirtyy muistelmien ja 

aikalaiskuvausten perusteella yhä voimakkaammin kuva pastorista, joka oli ja teki 

työtään seurakuntalaisiaan varten, olivatpa seurakuntalaiset kummalla puolella 

rintamaa hyvänsä. Seppälän kirjoituksissa ja kuvauksissa sota-ajasta kuvastuu 

suru seurakuntalaisten kohtalosta vailla osapuolten syyllistämistä ja 

tuomitsemista. Seppälä vaikuttaa arvostaneen keskustelukumppaneitaan, vaikka 

hän ei aina ollut samaa mieltä heidän kanssaan. On tietysti muistettava, että 

vuosikymmeniä sodan jälkeen Seppälän oli helpompaa antaa arvo työväenliikkeen 

johtajiin kuuluneelle keskustelukumppanilleen. 

Oskar Paarma kirjoittaa, että Seppälän voimakkaimpia piirteitä oli halu 

ymmärtää ihmistä. Paarman mukaan Seppälä kulki kaikkialla ”avoimin mielin” ja 

taitavana puhujana hänen saarnansa koskettivat ihmisiä.
117

 Paarman kuvaukseen 

kirjoitushetkellä jo edesmenneestä ystävästään on toki suhtauduttava kirjoituksen 

luonteeseen sopivalla tavalla. On kuitenkin selvää, että se vahvistaa yleiskuvaa 

pastori K. H. Seppälästä sosiaalisesti taitavana ja arvostettuna henkilönä. 

Keskustelun ja kuuntelun taito näyttää olleen yksi syy sille, miksi tuleva 

kirkkoherra oli arvostettu seurakunnassaan.  
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Seppälän persoonasta kertoo myös ystävyys Antti J. Pietilän kanssa. Osmo 

Tiililä luonnehtii Pietilää poleemiseksi henkilöksi, joka sai monen vihat ylleen. 

Tästä syystä Pietilän ystävien joukko oli harva.
118

 Seppälä tuo myös ilmi Pietilän 

erikoislaatuisen luonteen ja tietynlaiset oikut. Hän ei myöskään aina ollut samoilla 

linjoilla Pietilän kanssa, mutta koki keskustelut tuon omapäisen miehen kanssa 

hedelmällisiksi. Arvostus keskustelukumppania ja ystävää kohtaan oli suurta, 

vaikka erimielisyyksiäkin oli.
119

 

 Seppälä toimitti eniten kasteita sodan aikana, lähes 50. Hän vihki sodan 

aikana seitsemän paria ja oli näin ollen toiseksi käytetyin vihkipappi heti J. O. 

Rautakorven jälkeen. Jumalanpalveluksia ja hartaushetkiä Seppälä piti muutamia 

Johanneksen ja Aleksanterin kirkoissa.
120

 Lisäksi piti ainakin yhden rippikoulun 

sota-aikana. Seppälän mainitaan olleen usein puhujana hartaushetkissä sodan 

aikana, mutta enemmän hän näyttää toimineen vihki- ja kastepappina.
121

 Toisaalta 

Vanhan kirkon osalta puuttuvat tiedot hartaushetkien puhujista, joten on 

mahdollista, että Seppälä on saarnannut useammin hartaushetkissä Vanhassa 

kirkossa.  

Suinulan verilöyly oli raskas koko seurakunnalle ja Seppälä kertoi 

käyneensä tervehtimässä Suinulassa haavoittuneita tilapäisessä sairaalassa 

taisteluiden jo käynnistyttyä. Tietojen Seppälä kertoi leviävän silkkipaperille 

monistettujen tiedonantojen välityksellä, joita levitettiin salaa. Jossain vaiheessa 

kevättä Seppälän liikkumista rajoitettiin ja hänet pidätettiin liikkuessaan ilman 

kulkulupaa. Ilmeisesti kyseessä oli erehdys, sillä hänet vapauttanut ”päällikön 

tapainen” oli päästänyt hänet kiroten lähtemään. kiukku oli ilmeisesti kohdistunut 

juuri Seppälän pidättäneisiin kaartilaisiin. Sittemmin hän sai liikkumisluvan 

silloiselta miliisipäälliköltä Pekka Lönngreniltä. Näin ollen kirkollisten asioiden 

toimittaminen helpottui. Kirkollisilla toimilla Seppälä viittasi esimerkiksi 

sairaskäynteihin ja kastetilaisuuksiin.
122

  

Seppälä vaikuttaa olleen toimelias ja puolueeton toimija sodan aikana. Yksi 

poikkeus tästä kuvasta löytyy kuitenkin. Seppälän kerrotaan pitäneen Johanneksen 

kirkossa saarnan, jossa hän tuomitsi punaisten edesottamukset jyrkästi. ”työväki ei 

koskaan antanut sitä anteeksi”
123

 Seppälä itse mainitsee, että Johanneksen 

kirkossa vallitsi kiihkeä mieliala, mutta ihmiset eivät halunneet Seppälän 
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suunnittelemia ”mieliä rauhoittavia” tilaisuuksia. Ainoastaan Seppälän hankkima 

ruokatavara kelpasi kirkkoon majoittuneille pakolaisille. Seppälä kertoi 

ymmärtävänsä, että olosuhteet muodostuivat kirkossa varsin vaikeiksi.
124

 Kuvaus 

Seppälän tuomitsevasta puheesta, jota työväestö ei voinut antaa anteeksi, on 

kiinnostava poikkeus Seppälän kuvassa. Ylikangas tulkitsi puheen niin, että 

Seppälä on joutunut ottamaan paikkansa rivissä, jotta välttyisi syytöksiltä 

punaisten ”hyysäämisestä”.
125

  Silfverhuth sen sijaan ei allekirjoita Ylikankaan 

tulkintaa Seppälän uudesta asenteesta ja väitetystä opportunismista, vaan toteaa, 

että Seppälä pyrki parhaansa mukaan hoitamaan niin punaiset kuin valkoiset 

seurakuntalaisensa.
126

 Osa seurakuntalaisista kuitenkin muistaa Seppälän puheen 

ilmeisesti juuri sen poikkeavuuden takia. Se, että työväestö näyttää ottaneen 

Seppälän puheen verrattain raskaasti, voi todella kertoa siitä, että tämän kaltaisia 

puheita ei ollut totuttu kuulemaan Seppälältä. 

Seppälä myöntää, että jossain vaiheessa Kirkko ja työväki olivat joutuneet 

eritahoille.  Hänen mukaansa syyt, jotka johtivat Kirkon ja työväestön 

erkanemiseen olivat molemminpuolisia. Seppälä kertoo, että erityisesti nuorten 

pappien joukossa oli paljon, sellaisia jotka suhtautuivat myötämielisyydellä 

työväestön liikehtimiseen ja asennoitumiseen. Hän kirjoittaa nuorten pappien 

odottaneen, että molemminpuolinen ymmärtäminen tasoittaa Kirkon ja työväestön 

suhteet.
127

 Vaikka Seppälä toteaakin, että syyt työväestön ja Kirkon erkanemiseen 

olivat molemminpuolisia, hän ei varsinaisesti lue itseään niiden pappien 

joukkoon, jotka olivat suhtautuneet myötämielisyydellä työväestön 

asennoitumiseen.  

Myös Porran mukaan Seppälällä on ollut läheinen kosketus työväestöön. 

Porra kuitenkin kirjoittaa suopean asenteen työväestöä kohtaan on loppuneen 

työväestön järjestäytymiseen. Seppälä tuomitsee kaikenlaisen järjestäytymisen, 

joka tuo mukanaan Jumalan kieltämisen ja kaiken sellaisen kitkemisen, mikä 

liittyy uskontoon.
128

 Seppälä tosiaan asennoitui työväestöön hyvin suopeasti. 

Ihmisen taustalla ja sosiaalisella asemalla ei Seppälän mukaan ollut merkitystä, 

kunhan ihminen oli kuuliainen Jumalalle.  Tamperelaisen työväestön 

osallistuminen kirkon toimintaan oli vilkasta ja sota-ajallakin työväestö halusi 

esimerkiksi kastaa lapsensa kirkossa. Työväen järjestäytyminen on kuitenkin ollut 

Seppälälle, kuten varmasti muillekin papeille, jo paljon hankalampi asia. 
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 Työväenliikkeen suunnalta tullut kirkon ja sen opetuksen 

kyseenalaistaminen sekä vaatimukset uskonnon opetuksen lakkauttamisesta ovat 

tietysti osaltaan vaikuttaneet pappien asennoitumiseen. Kirkko oli yksi niistä 

auktoriteeteista, joita vastaan noustiin esimerkiksi suurlakossa 1905.
129

 Seppälä ei 

kuitenkaan juuri pohdi sitä, miksi työväestön keskuudessa nousi kirkon vastaisia 

ajatuksia tai miksi työväestö koki tarvetta järjestäytymiselle. Työväestön nousun 

taustalla olivat kuitenkin köyhyys ja varallisuuserot, jotka olivat otollista 

maaperää kapinalle.  

Porra tuo pro-gradu työssään esille ehkä keskeisimmän seikan Seppälän 

asennoitumisessa työväestöön. Seppälä kehottaa työläisiä muistamaan, että 

puusepän poikana kasvanut Jeesus katselee heidän työntekoaan. Lisäksi Seppälä 

tuo esille eräänlaisen ideaalin työläisestä, joka huokailee koneensa ääressä pitkän 

päivän uuvuttamana. Työläinen haaveilee jo sunnuntaista, jotta pääsisi Herran 

kasvoja näkemään.
130

 Työläisen on ikään kuin kestettävä raskas työ ehdoitta 

luottaen siihen, että Jumala antaa voimia. Tässä valossa ei ole erikoista, että 

Seppälä näkee sisällissodan ja siihen johtaneet tapahtumat vieraantumisena 

Jumalasta.   

 

Esikaupunkipappi Wellroos 

Lokakuussa 1907 keisari määräsi, että irtolaisväestön sielunhoitoon on yleisistä 

varoista osoitettava 9000 markkaa vuodessa. Seuraavana vuonna senaatti päätti, 

että Turun, Viipurin ja Tampereen esikaupunkeihin on palkattava ylimääräinen 

pappi. Hän olisi sen hiippakunnan alainen, johon esikaupunki kuului. Kaupungin 

kirkkoherran tulisi kuitenkin käytännössä valvoa esikaupunkipapin työtä. 

Tampereen esikaupunkipappi oli siis käytännössä osa seurakunnan papistoa ja 

hänet myös mainitaan Sunnuntaitervehdyksessä osana Tampereen seurakunnan 

papistoa. Tuomiokapitulin hyväksymän työjärjestyksen mukaan esikaupunkipapin 

tehtävänä oli esikaupunkiväestön sielunhoito, pyhäkoulutyö, sisälähetys sekä 

kirkolliset toimitukset. Esikaupunkipapin velvollisuuksiin ei kuulunut 

”aikamääräisten” jumalanpalveluksien pitäminen vaan se kuului seurakunnan 

papistolle.
131

 

Tuomiokapituli määräsi Tampereelle esikaupunkipapiksi Helsingin 

Sörnäisten ruotsalaisen seurakunnan papin Alfred Rikhard Wellroosin. Hän aloitti 

tehtävässään huhtikuussa 1908. Wellroos oli mukana kristillisen työväenliikkeen 

toiminnassa ja perusti myös Pispalaan kristillisen työväenyhdistyksen. 
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Mustakallion mukaan hän oli liikettä kannattaneista papeista ainoa, joka oli 

sitoutunut kristilliseen työväen liikkeeseen myös poliittisesti.
132

 Pastori K. 

H.Seppälä kuvasi Tampereen kirkollisia vaiheita ja muisteli työväestön ja kirkon 

suhteita: 

Työväen ja kirkon eritaholle joutumisen syyt olivat molemminpuolisia. Kuitenkin on minun 

näin jälkeenpäinkin todettava – tämä toteaminen perustuu erityisesti silloisien 

pappienkokousten keskusteluihin – papiston joukossa oli paljon ja nuoremman papiston 

joukossa erikoisen paljon pappeja, jotka suurella myötämielisyydellä seurasivat työväen 

liikehtimistä ja asemoitumista.
133

  

 

Wellroos oli yksi niistä papeista, jotka seurasivat myötämielisyydellä työväen 

liikehtimistä. Hän oli aktiivinen mitä tuli työväenkysymykseen ja joutui myös 

vastaamaan siitä sodan jälkeen tuomiokapitulille. Hän sai varoituksen 

lääninrovastilta osallistumisesta kristillisen työväenliikkeen toimintaan. Porvoon 

tuomiokapituli piti Wellroosin toimintaa jyrkästi tuomittavana 

ajattelemattomuutena.
134

 Siitä, miten Wellroosin ajattelemattomuus sodan aikana 

konkreettisesti ilmeni, ei löytynyt mainintaa. Kansakoulun opettajien osalta 

tutkimus osoittaa, että punaisten hallintoon osanotosta lankesi kova tuomio. 

Yleisimpiä rangaistuksia olivat virasta erottaminen, mutta muutamissa tapauksissa 

myös kuolemantuomio.
135

 Wellroosin tapauksessa lienee riittänyt osallistuminen 

kristillisen työväenliikkeen toimintaan, koska nuhteet riittivät rangaistukseksi. 

Kanssakäyminen punaisen hallinnon kanssa olisi todennäköisesti johtanut 

vähintäänkin eroon papin virasta. 

 Wellroosin poliittinen suuntautuneisuus oli aikalaisten tiedossa. 

Haastateltavan mukaan Wellroosin sosialismi kuitenkaan tullut esille saarnoissa 

vaan enemmänkin yksityispuheissa.
136

 

 Enimmäkseen Wellroos toimi Pispalan rukoushuoneella, joka on tämän 

tutkimuksen maantieteellisen rajauksen ulkopuolella. Lisäksi Rukoushuoneen 

jumalanpalveluspäiväkirjojen puuttuessa on Wellroosin toiminnasta vain 

hajanaisia tietoja. Hän toimi Rukoushuoneyhdistyksen tilintarkastajana ja 

vuosikertomuksen mukaan hän piti säännöllisesti sunnuntaisin ja juhlapäivinä 

päiväjumalanpalvelukset rukoushuoneella. Kerran kuukaudessa rukoushuoneella 

tarjottiin ehtoollinen. Hengellisten iltamien järjestäminen sekä ”muu 

sananharjoitus” oli rukoushuoneyhdistyksen vuosikertomuksen kirjoittajan 

mukaan ”jotenkin kokonaan seisaustilassa.” Kiinnostavaa tämän tutkimuksen 

kannalta on kuitenkin Wellroosin toiminta Tampereen varsinaisen seurakunnan 
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alueella. Wellroos piti sodan aikana kaupungin suurissa kirkoissa kaksi 

rukoushetkeä, 9. helmikuuta Aleksanterin kirkossa ja 16. maaliskuuta 

Johanneksen kirkossa. Lisäksi kastekirjaan on merkitty muutama Wellroosin 

kastama lapsi, joista yksi kastettiin vielä 4. huhtikuuta, jolloin Pispalassa oli 

täysimittainen sota vielä käynnissä. Pispala antautui viimeisten joukossa 6. 

huhtikuuta 1918. Kastekirja ei tosin kerro, missä lapsi oli kastettu. Luultavasti 

kuitenkin Tampereen seurakunnan alueella, koska heidät oli merkitty Tampereen 

seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luetteloon.  

 

Seurakunnan muut työntekijät 

Kirkkoherra Wallin ja pastori Seppälän lisäksi kirkon virallisen apulaisen pastori 

Huupposen tekstejä löytyi muutama Tampereen seurakunnan arkistosta. Virallisen 

apulaisen oli määrä avustaa kirkkoherraa virastotöissä.
137

  Monet Huupposen 

tekstit olivat hyvin selvitysluonteisia, kuten esimerkiksi vastaus tuomiokapitulin 

selvityspyyntöön seurakunnan tilasta kapinavuonna. Kovin henkilökohtaisella 

tasolla Huupponen ei siis teksteissään liiku, joten hänen toimintaansa sisällissodan 

aikana ne eivät avaa. Huupponen oli kuitenkin toimelias sodan aikana. Hän oli 

yksi käytetyimmistä kastepapeista ja hän kastoi noin 30 lasta. Lisäksi hän oli yksi 

eniten sisällissodan aikana hartauksia pitäneistä papeista. Lisäksi hän kirjoitti 

virkaa tekevänä kirkkoherrana selvityksen Porvoon tuomiokapitulille kirkkoherra 

Wallin ollessa sairaana. Tämän lähteen perusteella Ylikangas tulkitsee Huupposen 

olevan Tampereen seurakunnan kirkkoherra ja alentaa Waldemar Wallin ”vain” 

rovastiksi kirjoittaessaan Tampereen kauppatorilla järjestetystä 

juhlajumalanpalveluksesta, jossa molemmat pastorit olivat läsnä.
138

 Päätelmiä 

muiden työntekijöiden toiminnasta sisällissodan aikana on tehtävä pidettyjen 

jumalanpalvelusten ja toimituksien perusteella. Seppälä on muistellut suppeasti 

muutamia sodan aikana toimineita pappeja, mutta muistelmat eivät kuitenkaan 

valaise sisällissodan aikaisia toimia.  

Kirkkoherra Walli mainitsee, että seurakunnan papisto oli vuoden 1918 

aikana tehnyt noin 200 sairaalakäyntiä. Yksityiskohtaisempia tietoja esimerkiksi 

siitä, kuinka käynnit jakaantuivat vuodelle tai papiston kesken, hän ei 

maininnut.
139

   Näyttää kuitenkin siltä, että kirkkoherra Wallia lukuun ottamatta 

kaikki papit työskentelivät tasapuolisesti.  Wallin kunto heikkeni sotakeväänä ja 
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luultavasti sen tähden kirkkoherran velvollisuudet jäivät muiden pappien 

hoidettaviksi. Kappalaiset A. Wallenius, F.O. Sandberg ja H. Pätiälä pitivät eniten 

jumalanpalveluksia, eivät toimittaneet kasteita ja vihkimisiä siinä määrin kuin 

eniten lapsia kastaneet ja aviopareja vihkineet Rautakorpi ja Seppälä. He eivät sitä 

vastoin toimittaneet niin paljon jumalanpalveluksia kuin toiset. Sisällissodan 

johdosta järjestetyt hartaudet, jotka olivat tavallaan ylimääräisiä seurakunnan 

ohjelmassa, jäivät suurimmaksi osaksi seurakunnan virallisen apulaisen ja 

taloudenhoitajan harteille. Ainakin Aleksanterin ja Johanneksen kirkoissa, joista 

jumalanpalveluspäiväkirjat ovat säilyneet. Toki hartauksia saatettiin pitää 

muuallakin, kuten kodeissa ja rukoushuoneissa. 

Seurakunnan työntekijät kokivat, että ”valtava tunnelma vallitsi hätäajan 

jumalanpalveluksissa” ja samalla tilanne oli kuitenkin niin jännittynyt, että sodan 

jälkeen useimpien seurakunnan työntekijöiden mielen valtasi väsymys. 

Sunnuntaitervehdyksen kirjoituksesta kesällä 1918 ilmenee, että tunnelma 

kirkoissa oli sodan jälkeen apea ja seurakunnan työntekijätkään eivät jaksaneet 

nostaa ihmisten mieliä.
140

  

2.4. Seurakunta luovii veljessodan keskellä 

Vallanvaihtoa ei juuri huomannut Tampereella ja kaupunki oli yllättävän 

rauhallinen helmi- ja maaliskuussa. Ylikankaan mukaan herrasväki tapaili toisiaan 

järjestäen juhlia viinin ja musiikin merkeissä. Tiedonsaannin yksipuolisuus tosin 

kylvi ahdistusta ja epätietoisuutta.
141

  Kaarlo Tiililä merkitsi päiväkirjaansa 

helmikuun puolessa välissä, että ”Täytyy lukea Kansanlehteä niin vastenmielistä 

kuin se onkin niiden hirveiden vääristelyjen takia, joita siinä on.”
142

  Noin viikon 

päästä Tiililä on vielä synkempi: ”Tämä epätietoisuus tappaa.”
143

 Epätietoisuus oli 

todellisuutta myös seurakunnassa. Tampereen työväenjärjestön johtava komitea 

oli kieltänyt porvarillisten lehtien, myös Sunnuntaitervehdyksen julkaisemisen. 

Sunnuntaitervehdyksessä oli ilmoitettu seurakunnan yleisistä asioista, 

aikatauluista ja muusta seurakunnan toiminnasta. Ihmiset olivat lähes Kansan 

Lehden varassa.
144

 Tietoja vaihdettiin toki muutenkin. Ylikankaan mainitsemat 

juhlat ja kirkot olivat myös oivallinen paikka vaihtaa tietoja ja kerrata tapahtumia. 

K. H. Seppälä mainitsee, että tietoja vaihdettiin silkkipapereille monistettujen 

                                                 
140

 ST 12.7.1918 Jumalanpalveluksistamme. 
139

 KA KTA 2 Päiväkirjamerkintä 15.2.1918. 
140

 KA KTA 2 Päiväkirjamerkintä 23.2.1918. 
141

 Ylikangas 1993, 30. 
142 

KA KTA 2 Päiväkirjamerkintä 15.2.1918. 
143 

KA KTA 2 Päiväkirjamerkintä 23.2.1918. 
144

 Ylikangas 1993, 30. 



 42 

tiedonantojen välissä.
145

 Tiililä kirjoittaa pastori Ahosen tulleen toimittaman 

hänelle kirjettä, joka Tiililän oli määrä toimittaa eteenpäin.
146

 Kenties kyseessä oli 

juuri Seppälän mainitsema tiedonanto, jollaisia ihmiset toimittivat toisilleen 

tiedonjanon helpottamiseksi. Sodan ajaksi lakkautetussa Sunnuntaitervehdyksessä 

käsiteltiin kulunutta kevättä useissa kirjoituksissa pitkin vuotta 1918.  

Ensimmäinen sodan jälkeinen numero ilmestyi 19. huhtikuuta. Etusivun kirjoitus 

oli otsikoitu sitaatilla Johanneksen evankeliumista: ”Murheemme on muuttuva 

iloksi”.
147

 Kirjoittaja toteaa, että kuluneet kuukaudet ovat olleet raskaan murheen 

ja suuren häpeän täyttämiä: 

Siltä tuntui ”punaisen Suomen” puolella eläessämme, kuin olisivat ohjakset kerrassaan 

pudonneet pois Jumalan kädestä ja helvetin voimat saaneet ylivallan. Katkeruus, silmitön 

veljesviha ja alkeellisimpiakin oikeuskäsityksiä polkeva jumalattomuus ilmenivät valtaa 

pitäneen kansanosan elämäntavoista ja monista tihutöistä mitä raaimmalla tavalla.
148

 

 

Kirjoittajasta tuntui kuin ohjakset olisivat pudonneet pois Jumalan kädestä. Tunne 

siitä, että asiat eivät ole oikeanlaisissa ohjaksissa kertoi myös siitä, että 

seurakunnassa ei pystytty toimimaan kaikilta osin vapaasti. Siitä kertoo myös 

Sunnuntaitervehdyksen kirjoitus sodan jälkeen: 

Taas saa Suomen kristikansa kokoontua Herralle pyhitettyihin kirkkoihinsa ja 

rukoushuoneisiinsa pelkäämättä joka hetki tulevansa mitä epämiellyttävimmällä ja raaalla 

tavalla häirityksi viettäessään hiljaista hetkeä Herran kasvojen edessä. Tosin me 

tamperelaiset säilyimme törkeimmiltä pyhän paikan raiskauksilta, mutta me olemme 

kuulleet ja lukeneet lehdistä siitä epäuskon raaasta ja rivosta ryöpystä, jonka alaisiksi useat 

Herran huoneet varsinkin keski-ja etelä-Suomessa joutuivat.
149 

 

Mitä ilmeisimmin Tampereella pystyttiin järjestämään jumalanpalvelukset ja 

muut toimitukset melko häiriöittä, mutta huhut – useimmiten perusteettomat –

muualla tapahtuneista kauheuksista olivat saavuttaneet kirjoittajan. Kirjoitus ei 

nimittäin anna vaikutelmaa, että häirinnältä olisi vältytty kokonaan. Kuitenkaan 

mitään konkreettista esimerkkiä Tampereen seurakunnan toimituksissa 

tapahtuneista selkkauksista ei ole ilmennyt. Luultavasti jo punaisen hallinnon alla 

eläminen on tuntunut ahdistavalta ja pelko häirityksi tulemisesta ”mitä 

epämiellyttävimmällä” tavalla on riittänyt siihen, että ihminen todella koki 

tulleensa häirityksi. Lisäksi huhut muualla tapahtuneista kauheuksista on 

epäilemättä vahvistanut tunnetta.  

Vaikka jumalanpalvelukset ja toimitukset pystyttiin järjestämään melko 

vapaasti, seurakunnan hallinnollisten asioiden hoito vaikeutui ainakin henkisellä 

tasolla. Monilla punaisten hallitsemilla paikkakunnilla annettiin yleisiä 
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kokoontumiskieltoja, jotka rajoittivat myös seurakunnan kokoontumisia.
150

 

Tampereella kyse oli lähinnä hallinnollisten kokousten, kuten 

kirkkohallintokunnan kokousten rajoittamisesta. Lukuun ottamatta 

kirkkohallintokunnan kokousta, joka järjestettiin 28. helmikuuta 1918, ei 

seurakunnassa järjestetty sellaisia kokouksia, joista olisi säilynyt pöytäkirja.
151

  

Johanneksen kirkon historiaa tutkinut Raimo Seppälä kirjoittaa edellä mainitun 

kokouksen olleen jo tammikuun lopulla, juuri ennen sodan syttymistä.
152

 

Kirkkohallintokunnan kokouspäiväkirja kuitenkin osoittaa, että kokous on 

päivätty helmikuun lopulle. Kokouksessa tarkistettiin seurakunnan tilit ja 

edellisen kokouksen pöytäkirjat. Kirkkohallintokunnan kokouksessa päätettiin 

myös maaliskuun palkkojen maksamisesta jo maaliskuun alussa. Tämä koettiin 

luultavasti tarpeelliseksi myös sen tähden, että kirkon taloudellinen tulevaisuus 

näytti epävarmalta kansanvaltuuskunnan valmistellessa kirkkoa koskevaa 

lainsäädäntöä.
153

  Lisäksi kokouksessa käsiteltiin Johanneksen kirkon 

kellonsoittokoneiston takuun umpeutumisesta. Päätettiin tarkastuttaa koneisto 

ennen takuuajan umpeutumista.
154

 Kokouksessa ei virallisesti käsitelty 

sisällissotaan liittyviä asioita vaan taloudellisia asioita, mutta kokouksen 

pitäminen kertoo itsessään jo siitä, että seurakunta pyrki olemaan 

toimintakykyinen. On mahdollista, että Johanneksen kirkon kellonsoittokoneiston 

takuuaika ei ollut päällimmäisenä kokoustajien mielessä ja että kyseinen asia olisi 

poikkeusolosuhteissa voitu hoitaa ilman virallista kokousta. Luultavasti 

hallintokunta kuitenkin tarvitsi jonkinlaisen syyn kokouksen pitämiseen, sillä 

kokous haluttiin joka tapauksessa pitää. 

Punaisesta hallinnosta sanouduttiin luonnollisesti irti sodan päätyttyä: 

 – –saan täten kunnioittaen ilmoittaa, että kukaan Tampereen seurakunnan kirkollisista   

 virkamiehistä eikä kukaan kirkon palvelijakuntaankaan kuuluva henkilö ole ottanut osaa     

  punakaarteihin eikä kannattanut ja avustanut kapinallisten hankkeita.
155

    

 

Kirjoitus on K. H. Seppälän kirjoittama vastaus Lääninrovastin tiedusteluun siitä, 

kuinka Tampereen seurakunnassa suhtauduttiin punakaarteihin. Kysely papiston 

suhtautumisesta punakaarteihin oli tullut senaatilta. Tämän kaltainen vastaus oli 

ainut mahdollinen, sillä jo osallistuminen kristillisen työväenliikkeen toimintaan 

toi esikaupunkipastori A. F. Wellroosille vakavat nuhteet.
156

 On kuitenkin 

muistettava, että Tampereen seurakunnan yhteydet valkokaarteihin eivät olleet 
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läheiset. Siitä kertoo kirjoitus Sunnuntaitervehdyksessä kesäkuussa 1918. 

Kirjoittaja pohtii, miksi sotaväki ei käy kirkossa: 

Eikö vanhoihin hyviin sotilastapoihin kuulu, että joku osasto sotilaita johdetaan kirkkoon 

sunnuntaina? Tämänhän voisivat päälliköt hoitaa aivan yksinkertaisesti ja hyvin. 

Muistettakoon, että jos aijotaan armeijaan luoda semmoinen henki, silloin ei käy päinsä, 

että sotaväki ja suojeluskunnat reuhtovat kaikellaista sunnuntaipäivät, mutta pysyvät visusti 

kirkoista poissa.
157

 

 

Kirjoittaja kuitenkin otaksuu, että hänen sanansa eivät kantaudu Tampereen 

suojeluskunnan päällystöön asti. Epäilys siitä, että kirjoitus ei tavoita edes 

suojeluskunnan päällystöä kertoo siitä, että seurakunnassa ei uskottu 

suojeluskunnan päällystön pitävän tärkeänä kaartilaisten kirkossa käyntiä. 

Seurakunnalla ei siis mitä ilmeisimmin juuri ollut yhteyksiä suojeluskuntiin. 

Mikäli näin olisi ollut, toivomusta kirkossa käymisestä ei olisi tarvinnut välittää 

seurakunnan lehden välityksellä.   

Rintamalinjan valkoisella puolella papiston suhtautuminen valkokaarteihin 

vaihteli jopa aseellisesta osallistumisesta täydelliseen passiivisuuteen. 

Useimmiten tuki oli lähinnä hengellistä.
158

 Kysymykseen siitä, osallistuivatko 

papit kansalaissotaan, vastaa eräs tamperelainen: ”Papit eivät osallistuneet 

muuhun kuin auttamiseen.”
159

 Vaikuttaa siltä, että Tampereen seurakunnan 

papisto on välttänyt kannanottoja, ainakaan julkisia, kummankaan osapuolen 

puolesta ja samalla he keskittyivät siihen, että seurakunta olisi voinut jatkaa 

toimintaansa mahdollisimman normaalisti.  

Seurakunnan asema oli sikäli vaikea, että seurakuntalaiset osallistuivat 

sotaan kummallakin puolella rintamaa. ”Uskovaiset osallistuivat sotaan sekä 

valkoisten että punaisten puolella.”
160

 Näin muisteli työläisnainen, joka itse ei 

positioinut itseään kummallekaan puolelle rintamaa. On siis muistettava, että 

Tampereellakaan kaikki eivät olleet sodan osapuolia vaan papistolle jäi 

hoidettavakseen siviiliväestö jokseenkin rauhallisessa kaupungissa. 

Kirkon ja kansalaissodan suhde on monisyinen. Tampereella 

tehdaskaupungin erityisluonne toi omat mausteensa kirkon ja seurakuntalaisten 

kohtaamiseen. Kirkko ja sisäissodan todellisuus kohtasivat monella tasolla. 

Ylimmällä tasolla virallinen kirkko kohtasi kansanvaltuuskunnan, joka alkoi 

sodan sytyttyä valmistella lakeja kirkon vaikutusvallan vähentämiseksi. 

Sotaoloissa tuli voimaan laki kirkollisiin tarkoituksiin menevien varojen 

lakkauttamisesta, mutta se ei ehtinyt mainittavasti vaikuttaa seurakuntien 
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toimintaan.
161

 Seurakunnan työntekijöiden kritiikki kohdistui eittämättä juuri 

punaiseen vallanpitäjään, mutta myös punakaartiin osallistuminen nähtiin vääränä. 

Tampereen punakaartiin kuului kolmannes 15 vuotta täyttäneistä 

tamperelaismiehistä, mutta kaartilaisuus kosketti luonnollisesti suurempaa osaa 

tamperelaisista juuri kaartilaisten perheiden kautta.
162

 Kaartilaisten asenne kirkkoa 

kohtaan heijasteli työväenliikkeen virallista kantaa. Eräs tamperelainen 

sähkötyömies muisteli, että punaisten keskuudessa kirkosta ja papeista puhuttiin 

rumasti ja pappeja pidettiin suorastaan lahtareina. Katsottiin, että papisto ei 

antanut työväelle mitään arvoa.
163

 Yleisesti ottaen papisto ei kuitenkaan ollut 

punaisten erityisen vihan kohteena.
164

 Tampereenkaan osalta muistelukerronta ei 

anna viitteitä siitä, että papistoon olisi kohdistunut erityisen paljon katkeruutta 

vaan muistelijan sosiaalisesta asemasta riippumatta papiston kerrottiin olevan 

kohtuullisen maltillista.
165

 Sodan jälkeisten kirjoitusten perusteella voidaan todeta, 

että kirkon asenne punaisia kohtaan oli tuomitseva ja seurakunnassa ei hyväksytty 

kapinaa. Myös työväenliike kyseenalaisti kirkon aseman yhteiskunnassa. On 

kuitenkin selvää, että asia ei ollut näin yksinkertainen. Virallisten instituutioiden, 

kuten kirkon, kansanvaltuuskunnan tai kaartien alla on aina erilaisia tasoja. 

Kirkollinen elämä traditioineen koettiin tärkeäksi myös työväestön piirissä. 

 Työväestön osallistuminen kirkon toimintaan oli perinteisesti ollut 

aktiivista, mutta kirkon ja työväenliikkeen suhde oli ajautunut karille jo 1900-

luvun taitteessa osittain työväenpuolueen kirkon vastaisen agitaation johdosta.
166

 

Pastori Seppälän kokemus oli kuitenkin, että kirkonvastaisuus ei varsinaisesti 

kuulunut työväenaatteeseen, vaan se tuli muualta.
167

 Seppälä oli sikäli oikeassa, 

että työväen liike kritisoi pohjimmiltaan kirkon asemaa ja auktoriteettia 

yhteiskunnassa. Kirkon voidaan ainakin osittain nähdä edustaneen niitä 

auktoriteetteja, joita vastaan kapinassa noustiin. Koettiin, että seurakunnan papit 

eivät hyväksyneet syitä, jonka takia kapinaan lähdettiin. Työläisen näkökulmasta 

kapinan maaperänä voitaneen nähdä köyhyys, eriarvoisuus ja varallisuuserot.  

Seurakunnan papiston näkökulmasta punaiset nousivat esivaltaa ja näin myös 

Jumalaa vastaa. Pohjimmiltaan oli kuitenkin kyse siitä, että seurakunnan 

työntekijä kohtasi toimituksessa seurakuntalaisen. Kuinka kohtaaminen sujui 

henkilökohtaisella tasolla? Osapuolet eivät välttämättä ymmärtäneet toisiansa 
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aatteellisella tasolla, mutta politiikalla, instituutioilla ja oletetuilla osapuolilla ei 

välttämättä ollut sijaa kohtaamisessa, jossa lapsi kastettiin tai omainen siunattiin 

hautaan.  

Heinäkuussa 1918 Sunnuntaitervehdyksessä kirjoitettiin katkeruudesta, joka 

kylmentää kristittyjen keskinäisiä välejä. Kirjoittajan mukaan katkeruus oli 

lamauttanut veljesrakkauden ja yhteenkuuluvuuden loitontaen kansan eri piirit 

kauas toisistaan. Se oli nostanut kansan ”ase kädessä toisiaan vastaan toistensa 

verta vuodattamaan.”
168

 Seurakunnan näkökulmasta käsillä oleva sota oli ennen 

kaikkea veljessota, jossa seurakuntalaiset taistelivat toisiaan vastaan. 

3. Toimitukset pystytään hoitamaan piiritykseen asti 

3.1. Kastetoimitukset sotakeväänä 

Tampereen seurakunnan arkiston säilyneissä lähteissä kastetoimituksista on 

merkintöjä lähinnä syntyneiden ja kastettujen luetteloissa. Luetteloon on merkitty 

lapsen syntymäpäivä, sukupuoli, kastepäivä, nimi sekä vanhempien nimet, 

ammatit ja iät. Lisäksi kummit sekä kasteen toimittanut pappi on merkitty 

luetteloihin. Muutamat lapset ovat syntyneet ja kastettu muualla kuin Tampereella 

ja heidät jätän pois laskelmista koko kevään osalta. Lisäksi Tampereella oli eri 

uskontokuntiin kuuluvia. Kaikki ev.lut. seurakuntaan kuuluvat eivät toki kastaneet 

lapsiaan. Kirkkoherra Wallin mukaan oli ”joitakuita perheitä,” jotka eivät antaneet 

kastaa lapsiaan. Hän arvioi, että noin kahdeksan perhettä olisi jättänyt lapsensa 

kastamatta vuonna 1918.
169

 Joulukuussa 1917 oli perustettu siviilirekisteri 

kastamattomista lapsista koituneen väestökirjanpidollisen ongelman 

ehkäisemiseksi. Suurin osa vuonna 1918 siviilirekisteriin merkityistä lapsista oli 

kotoisin Helsingistä ja Tampereelta. Kastamattomien lapsien vanhemmat 

kuuluivat pääasiassa sivistyneistöön tai työväestöön.
170

 Tässä valossa on ilmeistä, 

että kirkkoherralla ei voinut olla kastamattomista lapsista selkeää 

kokonaiskäsitystä yli 40 000 asukkaan Tampereella.  

Kastekirjaan oli merkitty 61 tammikuussa 1918 syntynyttä lasta. Heistä 29 

kastettiin tammikuussa, viisi sodan jo puhjettua. 29 tammikuussa syntynyttä lasta 

kastettiin helmikuussa ja loput kolme myöhemmin keväällä ja kesällä. 

Helmikuussa syntyi 73 lasta, joista 25 kastettiin helmikuussa ja 42 maaliskuussa. 

Loput kastettiin seuraavien kuukausien aikana. Maaliskuussa syntyi 68 lasta, 

joista valtaosa kastettiin maalis- ja huhtikuussa. Huhtikuussa, ennen antautumista 
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syntyi vielä seitsemän lasta, joista yksi myös kastettiin ennen antautumista. Sodan 

aikana syntyi noin 160 lasta ja kastetoimituksia oli noin 130.
171

 

Kasteet toimitettiin sotakeväänä 1918 keskimäärin viidentoista päivän 

päästä syntymästä, tavallisimmin 14 päivän päästä syntymästä. Tutkimuksessani 

vertaan kasteiden ajankohtia ja kummien lukumäärää sotavuotta edeltäneeseen ja 

sitä seuraavaan vuoteen.  Helmi- ja maaliskuussa 1917 kasteet toimitettiin 

keskimäärin 35 vuorokautta syntymän jälkeen. Vuonna 1919 samana ajankohtana 

kasteet toimitettiin tavallisesti 24 päivän päästä syntymästä.  Sotakeväänä 1918 

kasteet toimitettiin siis selvästi nopeammin kuin vertailuvuosina. Tämä on 

mielenkiintoinen seikka, sillä punaisen Viipurin maaseurakunnassa tilanne oli 

päinvastainen. Siellä keskimääräinen kasteikä pitkittyi muutamalla päivällä. 

Viipurin maaseurakuntaan kuului noin 47 600 henkilöä, joten on mielekästä 

verrata sitä Tampereeseen, jonka seurakunta oli samaa kokoluokkaa.  Työväestön 

osallistumista seurakunnan toimintaan punaisessa Viipurissa 1918 pro-gradussaan 

tutkineen Kirsi-Marja Virtasen mukaan keskimääräisen kasteiän pitkittyminen 

johtui työväestöön kuuluneiden lasten kasteiän huomattavasta pitkittymisestä.
 
 

Keskimääräisen kasteiän muutokset olivat kuitenkin suhteellisen pieniä ja 

mahtuvat luonnolliseen kuukausivaihteluun.
172

  Sen sijaan Tampereella tällaista 

ilmiötä ei ole nähtävissä, sillä muutos kasteiden ajankohdissa on huomattavan 

suuri vertailuvuosiin nähden. Lisäksi kasteet toimitettiin Tampereella 

huomattavasti nopeammin, toisin kuin Viipurissa.  

Keväällä 1918 kummien lukumäärässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia 

suhteessa vertailuvuosiin. Helmi- ja maaliskuussa 1917 syntyneellä lapsella oli 

keskimäärin 3,3 kummia. Samana ajankohtana 1919 syntyneellä lapsella oli 

keskimäärin 3,6 kummia. Sotakeväänä syntyneellä lapsella oli keskimäärin 2,8 

kummia, joten pieni lasku on kuitenkin havaittavissa.
 173

 On luonnollista, että 

kummien määrä on hieman pienentynyt sota-aikana. sen lisäksi, että nuoria, 

kummeiksi sopivia miehiä oli paljon rintamalla, kulkeminen kaupungilla oli 

paikoin haastavaa. Jos papin oli ajoittain vaikea liikkua virkatoimissaan, se ei 

varmasti ollut helpompaa ristiäisiin osallistuvalle kummille.  

Eniten kasteita, lähes viisikymmentä, toimitti seurakunnan kappalainen K. 

H. Seppälä. Seuraavaksi eniten kasteita toimittivat kappalainen J. O. Rautakorpi ja 

seurakunnan apulainen E. F Huupponen. He toimittivat kumpikin noin 30 kastetta. 

K. H. Seppälä mainitsee muistelmissaan J. O. Rautakorven olleen vaatimaton, 
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ahkera ja tunnollinen sekä paljon käytetty toimitus- ja kotipappi. Rautakorven 

tunnollisuutta kuvastaa se, että hän suoritti virkatoimiansa loppuun asti, vaikka oli 

viimeisinä aikoinaan ”jossain määrin sairaalloinen”. Rautakorpi kuoli sotavuoden 

lopulla, tosin merkkejä voimien hiipumisesta ei voi päätellä ainakaan sota-ajan 

työtahdista, sillä hän oli seurakunnan toiseksi käytetyin kastepappi. Kasteita 

toimittivat muutaman myös esikaupunkipappi Wellroos, kappalaiset A. Wallenius 

sekä F. O. Sandberg. Rovasti Sandberg oli Seppälän mukaan tamperelaisten 

suuresti arvostama ja paljon käytetty kotipappi. Sodan aikana Sandberg ei 

kuitenkaan syystä tai toisesta toimittanut kuin neljä kastetta. Toisaalta Sandberg 

oli yksi niistä papeista, jotka pitivät eniten jumalanpalveluksia sotakeväänä. 

Yhden kasteen toimitti myös taloudenhoitaja, pastori A. Ahonen. Kirkkoherra 

Walli näyttää suorittaneen kevään aikana vain yhden kasteen, mutta tarkkaa 

ajankohtaa ei ole merkitty luetteloon. Hätäkasteita suoritettiin sodan aikana 

muutama, yleensä kätilön toimesta.
174

  

Kastetoimitukset sujuivat kirkkoherra Wallin mukaan hyvin. Kysymykseen 

siitä, onko yleisiä häiriöitä ja millaisia tapahtunut pyhissä toimituksissa vuonna 

1918, kirkkoherra vastasi ”ei tiettävästi”.
175

 

Näyttäisi siltä, että kastetoimitukset Tampereella ovat jatkuneet 

keskeytymättä läpi sodan. Tämän puolesta puhuu myös se, että merkittäviä 

muutoksia ei ole tapahtunut verrattuna edellisvuosiin. Kasteet suoritettiin 

kuitenkin nopeammin sota-aikana kuin vertailuvuosina.  Kastetoimitukset 

näyttävät sujuneen hyvin, sillä kastekirjoja lukuun ottamatta merkintöjä 

kastetoimituksista ei ole löytynyt. Waldemar Wallin merkintä hyvin sujuneista 

toimituksista sisälsi kaikki toimitukset, eikä täten koskenut ainoastaan 

kastetoimituksia. Jos kastetoimituksien pitämisessä olisi ilmennyt ongelmia sodan 

johdosta, siitä olisi luultavasti olemassa merkintöjä. Kastetoimitukset eivät 

myöskään lisääntyneet sodan päätyttyä vaan jatkuivat tasaisena myös sodan 

jälkeen. Tämä kertoo siitä, että kasteita ei juuri jouduttu siirtämään sodan 

johdosta. Kaste oli nykyaikaan verrattuna puitteiltaan melko vaatimaton juhla, 

eikä siihen valmistautumiseen vienyt paljoa aikaa eikä resursseja. Se on varmasti 

yksi syy siihen, miksi kasteita ei tarvinnut sodan vuoksi lykätä. Toinen oli 

syntymän ehdottomuus, lapsen syntymistä sodan keskelle ei voinut valita. Siksi 

kaste ei ollut samalla tavalla valinnainen toimitus kuin vaikkapa avioliittoon 

vihkiminen. Eräs kuvaus Kesältä 1918 vahvistaa käsitystä kastetoimituksista, 

jotka eivät vaatineet sen suurempia valmisteluita. Seppälä oli ollut liikkeellä aivan 
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muilla asioilla ystävänsä A. Pietilän kanssa, kunnes he olivat päätyneet 

kastetilaisuuteen: 

Eräästä asunnosta tuli mies neuvottelemaan pienen lapsen kastamisesta. Asia joutui 

minun toimitettavakseni. Astuimme asuntoon. Naiselle ominaisella kätevyydellä oli 

emäntä, lapsen äiti saanut toisen, pienemmän huoneen siistityksi ja kun pöydällä oli 

valkea liina, tuntui pieni asunto aivan sopivalta pyhään toimitukseen. Naapurin väki 

saapui. Hiljaisuus laskeutui huoneeseen. Pietilä aloitti syvällä, pehmeällä 

lauluäänellään virren, johon me muut yhdyimme, ja pyhä toimitus suoritettiin.
176

 

 

Kuvaus on kesältä 1918, jolloin sota oli jo päättynyt. Se antaa kuitenkin 

käsityksen siitä, miten lyhyellä varoitusajalla kasteita voitiin toimittaa.  

 K. H. Seppälä kirjoittaa tuntemattomaksi jäävänä ajankohtana 

Tampereen kirkollisista vaiheista ja muistelee työväenaatteen ja kirkon 

kanssakäymistä.  Seppälä muisteli, että papistolla oli ymmärrystä 

työväenaatteelle, vaikka kirkon vastaiset asenteet alkoivatkin nousta yhä 

selvemmin aatteen piirissä. Seppälän mukaan kirkonvastaisuus ei varsinaisesti 

kuulunut työväenaatteeseen, vaan se tuli muualta. Seppälä muistelee toimitusten 

sujuneet hyvin myös vaikeimpina aikoina, erimielisyyksistä huolimatta: 

Mutta tuonakin aikana pappi liikkui kodeissa tervetulleena vieraana. Silloin niin kuin 

myöhemminkin on ollut mieluisa toimittaa pyhiä toimituksia kodeissa kuuluivatpa kodin 

haltijaväki ja vieraat mihin puolueeseen ja suuntaan tahansa. Minullakin on ystäviä, joitten 

kanssa solmitut hyvät suhteet ovat säilyneet jopa räikeimpinä ristiriidan aikoina.
177

 

 

Räikeimpiä ristiriidan aikoja lienevät juuri sota-aika ja sitä edeltänyt 

vallankumousvuosi. Seppälä kuitenkin kirjoitti, että ristiriidoista huolimatta pappi 

oli aina tervetullut ihmisten koteihin. Tämä ilmenee myös sota-ajan 

kastetilastoissa. Kasteen merkitys ei vähentynyt vaan pikemminkin päinvastoin. 

Kasteet toimitettiin selvästi nopeammin syntymän jälkeen ja toimitus koettiin yhä 

tärkeäksi. Lähteiden valossa voi sanoa, että kaste kirkollisena toimituksena oli 

sota-ajasta huolimatta sodan kuohunnan yläpuolella. Pastori Seppälän 

kirjoituksesta välittyy kuva, että papin työtä ja kirkollisia toimituksia pidettiin 

arvossa, vaikka ihmisten välillä oli ajoittain räikeitäkin ristiriitoja. Kaste 

kirkollisena toimituksena oli edellä mainittujen ristiriitojen ulkopuolella. 

3.2. Rippikoulua käydään rauhattomissa oloissa 

Vuonna 1915 Tampereella konfirmoitiin 1055 nuorta, joista 302 eli 28,6 % 

merkittiin yksityisrippikoulun käyneiksi. Määrä oli laskenut huomattavasti 

vuodesta 1909, jolloin 82 % konfirmoiduista nuorista oli käynyt yksityisen eli niin 

sanotun raharippikoulun.  Raharippikoulun käyneistä oli suurin osa 

oppikoululaisia, joilla oli varaa maksaa papille sopivasta ajasta ja lyhemmästä 
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rippikoulusta. 1900-luvun alussa yksityisiä rippikouluja kritisoitiin erityisesti 

Kansan Lehden taholta. Niitä pidettiin eriarvoistavina, sillä yleistä rippikoulua 

käyneet nuoret joutuivat viikoittain koko talven saapumaan keskellä päivää 

pariksi tunniksi saamaan opetusta. Erimielisyyttä synnytti myös se, että rahalla oli 

mahdollista lyhentää rippikoulua ja vaikuttaa tuntien ajankohtiin. Vuonna 1911 

Tampereen kirkkovaltuusto päätti, että papiston velvollisuudeksi tulisi järjestää 

yleinen ja maksuton rippikoulu myös iltaisin. Senaatti vahvisti päätöksen, joka 

velvoitti pappeja järjestämään yleisiä rippikouluja myös iltaisin ja niinpä yleisiä 

rippikouluja järjestettiin vuodesta 1911 alkaen aina syksyisin ja keväisin. Oppilas 

sai valita joko päivä- tai iltarippikoulun.
178

  

Rippikoulukäytännöistä Tampereella löytyy kertomus kirkollisen 

kansanperinteen arkistosta. 1910-luvulla yksityisen rippikoulun käynyt henkilö 

suoritti rippikoulun Johanneksen kirkon alakerrassa rovasti Sandbergin koulussa. 

hän kertoi käyneensä yksityisen rippikoulun, koska oli oppikoulussa. Rippikoulua 

pidettiin ”pari tuntia illassa pari kertaa viikossa” ja kertojan mukaan se alkoi 

tammikuussa ja loppui helmikuussa. Raamattua ja katekismusta luettiin, kuten 

kertojan mukaan myös yleisessä rippikoulussa. Konfirmaatiolla ei kertojan 

mukaan ollut erityistä päivää, mutta lauantaina oli rippisaarna ja sunnuntaina 

mentiin ehtoollispöytään. Rippilapset menivät ehtoolliselle ensimmäisenä. 

Yleinen rippikoulu kesti kauemmin, mutta se kokoontui ilmeisesti hieman 

harvemmin. Konfirmaatio oli kaikille yhteinen.
179

 

Tampereen seurakunnan rippikirjat eivät ole säilyneet sota-ajalta, joten 

täsmällisiä lukuja sota-aikana rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista ei ole 

saatavilla. Sota-aikana rippisaarnoja järjestettiin seitsemän kertaa, kolme kertaa 

Johanneksen kirkossa ja neljä kertaa Aleksanterin kirkossa. Ensimmäinen sodan 

aikainen rippisaarna oli Aleksanterin kirkossa 2. helmikuuta ja viimeiset 18. 

maaliskuuta sekä Aleksanterin että Johanneksen kirkossa.
180

 

Jumalanpalveluspäiväkirjojen mukaan 23. helmikuuta järjestettiin sota-ajan ainoa 

konfirmaatio. Sodan aikana rippikoulua käynyt muistelee tapahtumia: 

Jumalanpalveluksia pidettiin ja me kävimme rippikoulunkin sinä aikana kun oli Suinulan 

verilöyly. Kun koulu loppui sodan takia, olimme alkaneet rippikoulun tuomiorovasti 

Seppälällä Tuomiokirkon alakerrassa. Kuin Suinulan verilöyly oli ollut, Seppälä kysyi, 

keskeytetäänkö vai jatketaanko. Kävimme sen loppuun ja konfirmaatio oli helmikuun 18. 

pv.
181
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Jumalanpalveluspäiväkirjoista löytyy kuitenkin vain yksi merkintä sodan aikana 

järjestetystä konfirmaatiosta. Tuo konfirmaatio järjestettiin päiväkirjojen mukaan 

Johanneksen kirkossa lauantaina 23. helmikuuta pastori K.H. Seppälän johdolla. 

On mahdollista, että haastateltava on konfirmoitu juuri 23. helmikuuta vaikka 

muisteleekin konfirmaation olleen 18. helmikuuta. 18. helmikuuta 1918 oli 

maanantai, joten on epätodennäköistä, että maanantaina olisi järjestetty 

konfirmaatio.  

 Kesällä 1918 sotakevättä ja sen tapahtumia käsiteltiin 

Sunnuntaitervehdyksessä useissa kirjoituksissa. Nimimerkillä ”kirkkomies” 

kirjoittanut henkilö oli kysellyt papeilta miten kevätrippikoulujen työ oli sujunut. 

Ilmeisesti rippikouluja oli siis sotatalvena käynnissä useampia, koska kirjoittaja 

oli kysellyt useilta papeilta rippikoulujen sujumisesta. ”Eivät olleet hyvin 

sujuneet. Rippikouluthan käytiin nekin rauhattomissa oloissa,” kuului kirjoituksen 

mukaan vastaus. Jokaisen tunnin alussa oli saatu viestiä, että joku pojista oli 

lähtenyt punakaartiin tai joku tytöistä oli ”joutunut ties minne”. Tampereen 

punakaartia tutkineen Aimo Klemettilän mukaan nuorimmat kaartilaiset olivat 14-

vuotiaita. Kaikkein nuorimmat ikäluokat kuuluivat siihen ryhmään, jotka liittyivät 

kaartiin keskimäärin myöhemmin. Aktiivisimmat kaartilaiset olivat liittyneet 

kaartiin jo ennen sotaa tai viimeistään sen syttyessä. Hyvin nuoret kaartilaiset siis 

liittyivät usein kaartiin vasta sodan aikana. Klemettilän mukaan liittymiseen 

vaikuttivat eniten sota-ajan olosuhteet ja tähän liittyen enemmän ulkoiset tekijät 

kuin oma halukkuus. Näistä hän mainitsee työllisyystilanteen huononemisen sekä 

erilaisen painostuksen lisääntymisen.
182

 Luultavasti kaartiin liittyneissä oli myös 

rippikoululaisia, sillä juuri nuorimmat kaartilaiset olivat rippikouluikäisiä. 

Muutamaksi viikoksi rippikoulut piti keskeyttää, kun kirkot, joissa rippikoulut 

pidettiin, ”joutuivat pakolaisten käsiin”.
183

 Toisin sanoen kirkko tarjosi ihmisille 

suojan hädässä, mutta kirjoittaja ilmaisee asian hieman toisessa valossa. Vaikuttaa 

siltä, että seurakunta ei varsinaisesti tarjonnut kirkkoja suojaksi pakolaisille vaan 

pakolaiset hakeutuivat niihin oma-aloitteisesti. 

3.2. Avioliittoa ei ole syytä lykätä sodan takia 

Vihkiminen toimitettiin Tampereella useimmiten joko pappien kodeissa tai 

tehtaiden ja yhdistysten kokous- ja juhlatiloissa. Kirkossa vihkiminen yleistyi 

vasta 1930-luvulla.
184

 Kirkollisen kansanperinteen yleiskyselyyn vastanneen 

tamperelaisen naisen kertomus vahvistaa kuvaa käytännöistä Tampereella. Nainen 
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oli mennyt naimisiin vuonna 1923, mutta haastattelussa hän muisteli vihkimisiä 

yleisesti Tampereella. Kirkossa kuulutettiin yleensä kolme kertaa, joista 

morsiamen ja sulhasen oli välttämätöntä olla ensimmäisellä kerralla paikalla. 

Läsnä saattoi olla myös sukulaisia ja ystäviä.  Oma tahto ja kodin tilat määräsivät 

vihkipaikan ja usein vihittiin kotona. Häitä pidettiin myös seurantaloilla ja 

haastateltava ollut häissä myös työväentalolla, jonne pappi oli tullut vihkimään.
185

 

Siviiliavioliitto tuli mahdolliseksi vuodesta 1917 alkaen. Kirkollinen 

vihkiminen säilytti kuitenkin asemansa, vaikka avioliiton asema oli alkanut 

osoittaa horjumisen merkkejä. Vuonna 1917 Porvoon hiippakunnassa oli tilastojen 

mukaan 212 pariskuntaa, jotka viettivät yhteiselämää ilman kirkollista vihkimistä. 

Koko maassa arvioitiin tuolloin olevan lähes 600 ”avoliittoa”, kun avioliittoon 

vihittyjen määrän arvioitiin olevan noin 20 000. Tiedettiin kuitenkin, että 

Tampereella ja esikaupungissa oli paljon pariskuntia, jotka eivät näkyneet 

tilastoissa.
186

 Kansan Lehdestä löytyy ilmoitus maaliskuulta 1918: 

Täten ilmoitamme, että nykyisen vaikeitten olosuhteitten vallitessa emme ole tilaisuudessa 

saamaan liitollemme virallista vahvistusta, jonka kuitenkin heti, kun tulee siihen tilaisuus, 

hankimme. Olemme päättäneet taistella tovereina, miehenä ja vaimona yhdessä käydä 

tuntematonta tulevaisuuttamme kohti. Toivomme myös sukulaistemme ja aatetoveriemme 

antavan oikean ymmärryksen liitollemme.
187

 

 

Ilmoitus oli otsikoitu otsikolla ”Avioliitto.” Sota-aikana Kansan Lehdessä 

julkaistiin muutamia avioliitto-ilmoituksia, joissa pariskunta ilmoitti aloittavansa 

yhteisen elämän sillä ”olojen nykyisellä kannalla” liitolle ei voitu saada 

”periaatteemme mukaista” vahvistusta. Virallinen vahvistus lienee tarkoittanut 

joko kirkollista tai siviilivihkimistä. 

 

Avioliittoon vihityt 1916–1920 

Vuosi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu 

1916 13 8 14 28 14 
1917 13 16 16 18 19 
1918 12 10 13 12 19 
1919 7 12 15 14 16 
1920 9 13 18 18 26 
 

Tammikuussa 1918 Tampereella vihittiin 12 paria. Kaksi paria sai toisensa sodan 

jo sytyttyä. Pastori J. O. Rautakorpi vihki molemmat parit, 28. ja 30. tammikuuta. 

Helmikuussa 1918 vihittiin 10 paria ja maaliskuussa yhdeksän paria. Kolme paria 

vihittiin muualla, muun muassa Helsingissä toisen osapuolen ollessa kotoisin 

sieltä. Yhteensä sodan aikana vihittiin siis 21 paria ja kolme paria oli merkitty 

                                                 
185

 SKS KRA KKA yleiskysely 1973 Tampere 13N. 
186

 Tiensuu 2004, 320 – 3210.  
187

 KL 25.3.1918. 



 53 

muualla vihityksi. Suosituin vihkipäivä oli sunnuntai, seitsemän paria vihittiin 

sunnuntaisin. Seuraavaksi eniten pareja vihittiin lauantaisin, yhteensä viisi paria. 

Muut vihkimiset jakautuivat melko tasaisesti muille päiville. Eniten vihkimisiä 

toimitettiin helmikuun 24, jolloin vihittiin kolme paria. J. O. Rautakorpi vihki 

yhteensä 10 paria ja K. H. Seppälä vihki seitsemän paria. Lisäksi kappalainen A. 

Wallenius, sekä taloudenhoitaja, pastori A. Ahonen toimittivat kukin yhden 

vihkimisen. Seurakunnan apulainen, pastori Huupponen toimitti kaksi vihkimistä.  

Helmi-maaliskuussa 1918, jotka olivat täysiä sotakuukausia, vihittiin yhteensä 23 

paria.
 188

 Lähimmät vertailuvuodet osoittavat, että halu mennä naimisiin sota-

aikana saattoi olla hieman vähäisempää. Helmi-maaliskuussa vuonna 1917 

vihittiin 32 paria ja samaisena aikana vuonna 1919 vihittiin 27 paria. Toisaalta 

vuonna 1916 vihittiin kyseisenä ajankohtana vain 22 paria, mutta tilanne tasaantui 

huhtikuussa 1916 kun avioliittoja solmittiin poikkeuksellisen suuri määrä, 28 

kappaletta. Syynä vuoden 1916 alhaisiin lukuihin saattoi olla lavantauti, joka 

riehui Tampereella talvella 1916.
189

  

 Vihittävien määrä ei kuitenkaan merkittävästi laskenut suhteessa 

vertailuvuosiin. Luultavasti seurakunnalla ei ole ollut mitään estettä vihkimisien 

suorittamiseen, vaan kaikki halukkaat ja esteettömät voitiin vihkiä. Punainen 

hallinto ei ainakaan näytä puuttuneen kirkollisiin toimituksiin vaan pieni lasku voi 

johtua esimerkiksi juuri hyväksytystä siviiliavioliittolaista, sota-ajaksi 

yleistyneestä tavasta ”aloittaa yhteiselämä” ilman virallista vihkimystä tai 

yksinkertaisesti kuukausittaisesta satunnaisvaihtelusta. Ennen edellä mainitun 

selityksen hyväksymistä pitäisi tosin käydä läpi suurempi otanta kuin mikä tämän 

tutkimuksen puitteissa on mahdollista.  

 Teemu Keskisarjan mukaan myös Viipurissa papit vihkivät normaaliin 

tapaan, tosin välttäen päivänpolttavia puheenaiheita juhlavieraiden kanssa.
190

 

Tämä toimintamalli pätee luultavasti myös Tampereella. Papit ovat hoitaneet 

työnsä niin tunnollisesti kuin mahdollista ikään kuin sotaa ei olisikaan. 

Luultavasti myös pieni juhlahetki sodan keskellä ja toimitusten jatkuminen ovat 

tuoneet turvaa ja lohtua hankalassa yhteiskunnallisessa tilanteessa.  
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3.4. Hautajaiset jatkuvat piiritykseen asti 

Vuoden 1907 alussa ryhdyttiin pitämään kirjaa Tampereen hautausmaalla 

toimitetuista hautauksista. Vahtimestari tilastoi hautaukset kuukausittain ja 

vuosina 1907–1917 haudattiin yhteensä 8170 vainajaa. Vuosittain haudattiin 

keskimäärin 743 ja viikossa noin 14 vainajaa. Haudattujen määrä on kautta linjan 

suurempi kuin kuolleiksi merkittyjen määrä. Tämä johtui kuolleina syntyneiden 

lasten, joita ei merkitty kuolleiden tilastoon, sekä ulkoseurakuntalaisten 

hautauksista. Kuukausittainen vaihtelu oli kuitenkin suurta. Esimerkiksi keväällä 

1916 riehunut lavantautiepidemia tappoi pahimmillaan yli 200 ihmistä 

kuukaudessa, kun toisina kuukausina kuolleisuus jäi vajaaseen 40:ään.
191

 

Sisällissodan aikana kuolleisuusluvut luonnollisesti nousivat ja helmikuussa 1918 

kuolleita oli lähes puolitoistakertainen määrä edellisvuoden helmikuuhun 

verrattuna.
192

 

Senaatin vahvistaman pappien palkkausjärjestelmän mukaan hautaukset tuli 

toimittaa ”papiston määräämällä yhteisellä ajalla” tai ”yksityisen määräämällä 

ajalla.” Edellisestä ei ollut lupa periä palkkiota ja nuo ajat vakiintuivat 

sunnuntaisin ja keskiviikkoisin toimitettaviksi. Yhteisellä ajalla toimitettiin 

yleensä vähävaraisten hautauksia, jolloin heidät myös haudattiin rivihautoihin.
193

 

 Hautauksia koskevan luvun lähdepohja on hieman ongelmallinen. 

Maaliskuun puoleenväliin asti tiedot kuolleista ja haudatuista on merkitty melko 

huolellisesti, mutta siitä lähtien luetteloista puuttuu joko kuolinpäivä, 

hautauspäivä tai jossain tapauksessa molemmat. Luettelot ovat epäselvät niin 

sisällissodan uhrien kuin muidenkin kuolleiden osalta. Sunnuntaiset hautajaiset 

ovat jatkuneet vielä 24. maaliskuuta, mutta 31. maaliskuuta hautauksia ei ole 

merkitty suoritetuiksi.
194

   

Kuolleiden ja haudattujen kirjaan on merkitty vainajan kuolinpäivä, hautauspäivä, 

kuolleen sääty, nimi, syntymävuosi, ikä, kuolinsyy, sukupuoli ja siviilisääty. 

Sisällissodan seurauksena kuolleet on luettelossa alleviivattu sinisellä joko 

aikalaisen tai myöhemmän tutkijan toimesta. Hautauksen toimittanutta pappia ei 

ole merkitty.
195

 Toisaalta etenkin sunnuntaisin ja keskiviikkoisin toimitettiin 

yhteishautauksia, jolloin pappi ei usein pitänyt edes puhetta, vaan toimitti 

hautauksen kirkkokäsikirjan kaavan mukaisesti.
196
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 Jonkinlaisen selkeyden saavuttamiseksi olen päätynyt käsittelemään 

erikseen punaisten, valkoisten ja siviilien hautauksia. Sodan seurauksena kuolleet 

siviilit sisällytän myös siviilihautauksiin. Rajaan luvun siten, että käsittelen 

hautauksia tammikuun 28. päivästä maaliskuun 24. päivään, jolloin toimitettiin 

viimeinen yhteishautaus. Tuolloin taistelut olivat jo alkaneet Tampereella ja 

hautauksia ei enää haudattujen luettelon mukaan suoritettu lukuun ottamatta 

maaliskuun 27. toimitettua yksityishautausta ja kahta huhtikuun 1. siunattua 

suojeluskuntalaista. Suurin osa molempien osapuolien rintamatappioista syntyi 

Tampereen taisteluissa 23.3.1918–6.5.1918. Taistelussa kaatuneet haudattiin 

kuitenkin hyvin todennäköisesti vasta Tampereen antauduttua.
197

   

 Luvun runkona käytän Tampereen seurakunnan luetteloa kuolleista ja 

haudatuista vuodelta 1918. Koska luetteloon on merkitty vainajan kuolintapa, 

voidaan sisällissodan seurauksena kuolleet erottaa siviilihautauksista. Sen sijaan 

sitä, oliko vainaja punainen vai valkoinen, ei voida varmuudella sanoa. 

Yhdistelemällä sotasurmaprojektin tietoja voidaan useimmista luetteloon 

merkitystä, sodan seurauksena kuolleesta henkilöstä sanoa kuuluiko hän punaisiin 

vai valkoisiin.  

3.4.1. Siviilit haudataan kunnes taistelut ulottuvat 
keskikaupungille 

Kun Tampere keskiviikkona 30. tammikuuta oli punakaartin toimesta miehitetty, 

jätti suojeluskunta kaupungin. Samana päivänä haudattiin seitsemän vainajaa. 

Edellisenä sunnuntaina, 27. tammikuuta, oli haudattu vain kaksi vainajaa ja se oli 

poikkeuksellisen vähän sunnuntaille. Seitsemän hautausta keskiviikolle oli myös 

huomattavan suuri määrä, vaikka keskiviikkoisin toimitettiinkin toiseksi eniten 

hautauksia. Yleensä keskiviikkoisin toimitettiin noin 1-2 hautausta. Näyttää siltä, 

että osa sunnuntain hautauksista siirtyi keskiviikolle.  

 Helmikuu alkaa hautausten osalta varsin tavanomaisesti. Lauantaina 2. 

helmikuuta siunattiin yksi vainaja haudan lepoon. Sunnuntaina 3. helmikuuta 

haudattiin 14 vainajaa ja maanantaina 4. helmikuuta yksi vainaja.  

Ensimmäinen sisällissodan siviiliuhri oli 10 vuoden ikäinen lapsi, joka oli saanut 

ampumahaavan rintaansa. Hänet haudattiin sunnuntaina 17. helmikuuta yhteisellä 

ajalla kymmenen muun vainajan kanssa.  Keskiviikkona 20. helmikuuta haudattiin 

kolme lasta ja sunnuntaina 24. helmikuuta oli yhteishautaus, jossa 13 vainajaa 

siunattiin ja haudattiin.
198

  Tässä vaiheessa hautaukset pystyttiin järjestämään 

ilman viiveitä, koska sisällissodan johdosta kuolleiden määrä ei ollut vielä tässä 
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vaiheessa kovin suuri. Sisällissodan uhrit eivät vielä horjuttaneet hautaustoimen 

toimintakykyä. 

           Helmikuussa haudattiin noin 58 siviiliä, heistä kaksi oli sisällissodan 

siviiliuhreja. Yhteishautajaisissa haudattiin lähes poikkeuksetta työväestön 

edustajia. Vain yksi työmieheksi merkitty vainaja oli haudattu yksityisesti. Loput 

kolme yksityishautauksen saanutta edustivat ylempää yhteiskuntaluokkaa.  

 Maaliskuun puolessa välissä käytiin ratkaiseva taistelu Länkipohjassa ja sen 

seuraukset näkyivät myös Tampereella hiljalleen virtaavina pakolaisjoukkoina. 

Länkipohjasta puhuttiin valkoisten keskuudessa jopa Tampereen lukkona ja 

Ylikankaan mukaan se muodostuikin sisällissodan ratkaisutaisteluksi.
199

  

Hermostunut tunnelma alkoi näkyä Tampereella valkoisten saartorenkaan 

kiristyessä. Siviiliväestö pelkäsi väkivaltaisuuksia ja pakko-ottoja, joilla 

punakaartit haalivat joukkoihinsa täydennystä ja punakaartilaiset pelkäsivät 

valkoisten rankaisutoimia.
200

 Seurakunnan apulainen, pastori Huupponen kuvaa 

sekasorron hetkiä kaupungissa: 

– –tykinkuulien räiskähdellessä yhä keskemmälle kaupunkia, kiväärien ja kuularuiskujen 

rätinän yhä lähemmäs lähetessä, punakaartilaisten harjoittaessa ajometsästystä kaupungin 

miespuolisen väestön keskuudessa, pyydystellen heitä etulinjoille lähetettäviksi 

taistelemaan tai puolustus laitteita rakentelemaan– –201
 

 

Hautaukset saatiin kuitenkin keskiviikkoon 27. maaliskuuta asti toimitettua 

määrätyssä ajassa. Hautaus siis toimitettiin seuraavana mahdollisena sunnuntaina 

tai keskiviikkona, mikäli vainaja siunattiin yhteishautaan tai vaihtoehtoisesti 

yksityishautaan muutamien päivien kuluessa kuolemasta jonakin toisena 

viikonpäivänä. Maaliskuun loppupuolelle asti tiedot kuolleista ja haudatuista on 

merkitty huolellisesti, mutta noin 17. päivästä lähtien luetteloista puuttuu joko 

kuolinpäivä, hautauspäivä tai jossain tapauksessa molemmat. Kaupungin 

muuttuminen sekasortoiseksi konkretisoituu kuolleiden ja haudattujen luettelossa.  

Ne ovat epäselvät niin sisällissodan uhrien kuin muidenkin kuolleiden osalta. 

Sunnuntaiset hautajaiset ovat jatkuneet vielä 24. maaliskuuta, mutta 31. 

maaliskuuta hautauksia ei ole merkitty suoritetuiksi. Luetteloiden mukaan 

maaliskuussa siunattiin ainakin 57 vainajaa, heistä suurin osa sunnuntaisin. 

Lauantaisin ei ollut lainkaan hautauksia, toisin kuin edellisinä kuukausina.  

Sodalla ei näytä olleen vaikutuksia siviiliväestön hautauksiin sodan aikana, vaan  

hautajaiset toimitettiin keskimäärin 5,7 päivän päästä kuolemasta.  
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3.4.2. Papit siunaavat sekä punaisia että valkoisia  

Poliittisissa yhteydenotoissa kuolleiden hautaamisessa oli jo 1900-luvun alussa 

piirteitä jakautumisesta perinteisen kirkollisen hautaamisen ja tunnustuksettoman 

hautaamisen välillä. Valkoisten hautaamiseen kuului kirkollinen ruumiinsiunaus 

sekä hautaaminen kirkon vihkimille hautausmaille. Punaisten hautaaminen oli 

ainakin osin tunnustuksetonta ja tämä korostui erityisesti suurissa 

vallankumouksellisissa sankarihautajaisissa, jossa kaatuneet jätettiin vaille 

kirkollista siunaamista.
202

  Maaliskuun 19. päivänä hautaustoimikunta ilmoitti 

Kansan Lehdessä, että ”Vallankumoussankareiden hautaus toimitetaan 

veljeyshautaan Termopyleen tasangolla keskiviikkona t. k. 20 p.”. Luvassa oli 

Juhlakulkue, torvisoittoa, puhe, kuorolaulua ja juhlaruno. Kaikki työt kaikilla 

työpaikoilla määrättiin keskeytettäväksi hautajaisten ajaksi.
203

 Kirkon rooli jää 

edellä mainituissa hautajaisissa epäselväksi. Keskiviikkona 20. maaliskuuta ei  

kuitenkaan haudattujen luettelon mukaan toimitettu yhtään hautausta, joten on 

todennäköistä, että seurakunta ei niihin osallistunut. Toisaalta luettelo on 

maaliskuun osalta varsin sekava, joten sen perusteella on vaikea arvioida 

toteutuneita hautauksia.  Kaukovallan mukaan Termopyleen tasangolla viitattiin 

Pyynikin rinteelle kaivettuun yhteishautaan. Myös Tampereen suomalaisen 

yhteiskoulun rehtori Kaarlo Tiililä mainitsee päiväkirjassaan kyseiset hautajaiset: 

”Päivällä oli näet suuri hautajaisjuhla, kun punakaartilaisia haudattiin 

Pyynikinrinteelle.  Kulkuetta kesti tunnin ajan.”
204

 Sotatalven aikana Pyynikille 

haudattiin noin 300 punaista kaatunutta.
205

 

 Tutkimukseni kannalta olennaista on kuitenkin se, mikä oli seurakunnan 

rooli hautajaisissa. Seurakunta ei mitä ilmeisimmin osallistunut edellisen 

kuvauksen mukaisiin punaisten sankarihautajaisiin, mutta oliko sillä mitään roolia 

punaisten hautajaisissa? Kuinka valkoisten kaatuneiden hautaukset hoidettiin, jos 

heitä voitiin jossain tapauksessa siirtää rintamalta Tampereelle?  

 Kirjoittaessani sodan seurauksena kuolleista, käytän yleisesti termiä 

”kuollut”. Mikäli käytän jotain muuta termiä, kuten kaatunut, murhattu tai 

ammuttu, henkilön kuolinsyyksi on tällöin merkitty kyseinen termi joko 

sotasurmatietokannassa tai seurakunnan asiakirjoissa.  

 

Valkoisten hautajaiset 
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Tampereella kirjoilla olevia valkoisia kaatui sotasurmatietokannan mukaan 

taisteluissa vain 29 henkilöä. Lisäksi heitä kuoli myös muissa kuin 

taisteluolosuhteissa, esimerkiksi yhdeksän Suinulan uhrin kohdalle oli merkitty 

”murhattu”. Taisteluissa kuolleiden luku oli 0.6 % Tampereen asukasluvusta. 

Esimerkiksi rautjärveläisiä kuoli myös 29 henkilöä, mutta tappio oli pienelle 

kunnalle paljon suurempi, 5,5 % kunnan asukasluvusta. Yleisesti kaupunkilaisten 

osuus valkoisten sotasurmissa oli suhteellisen pieni.
206

 

Ensimmäinen sisällissotaa koskeva merkintä haudattujen kirjassa on 

merkitty 31.tammikuuta 1918. Yhdeksän Suinulan verilöylyn uhria on merkitty 

kuolleeksi ja kuolinsyyksi on merkitty ”murhattu”. K. V. Kaukovallan mukaan 

uhrit tuotiin Tampereelle hautakappelin kellariin odottamaan hautaamista, jonka 

jälkeen heidät haudattiin väliaikaishautaan 12. helmikuuta 1918 vain läheisten 

läsnä ollessa.
207

 Myös Ylikangas mainitsee kyseiset hautajaiset, mutta kuolleiden 

ja haudattujen luettelossa hautauspäivä uupuu kaikkien uhrien kohdalla.
208

 

Varsinainen sankarihautaus toimitettiin sodan jälkeen 16. huhtikuuta ja uhrit 

haudattiin uudelleen Kalevankankaan siunauskappelin viereen.
209

 Tiililä kirjoitti 

28. helmikuuta päiväkirjaansa, että ”Hautakappelin holvissa on 50 arkkua sodassa 

kaatuneita, niistä 17 Suinulassa surmatuita suojeluskuntalaisia.”
210

 Suinulassa 

surmattiin sotasurmatietokannan mukaan 17 valkoista, mutta vain yhdeksän heistä 

oli kirjoilla Tampereella. Muut uhrit olivat kotoisin ympäri Suomea, esimerkiksi 

Turusta, Oulusta ja Helsingistä. Tampereen seurakunnan haudattujen luettelossa 

mainitaan vain nuo yhdeksän tamperelaista.
211

 Näyttää siltä, että kaikki Suinulan 

uhrit tuotiin hautakappelin holviin. Tiililän merkintä oli kuitenkin helmikuun 

lopulta, jolloin Ylikankaan ja Kaukovallan mainitsema hautaus oli jo suoritettu. 

Voi olla, että Tiililä ei ollut kuullut Suinulan uhrien hautaamisesta tai hän oli 

kirjoittanut päivämäärän väärin.  

 Sisällissodan seuraava valkoinen uhri Suinulan jälkeen oli 3. helmikuuta 

Oulussa kuollut suojeluskuntalainen. Sotasurmatietokanta mainitsee, että hänet 

olisi haudattu yksityishautaan, mutta seurakunnan luettelossa ei ole mainintaa 

hautapaikasta tai ajasta. Luettelo mainitsee ainoastaan kuolinpäivän. 

Ensimmäinen sisällissodan valkoinen uhri haudattiin 9. helmikuuta. Kuolleiden ja 

haudattujen luetteloon kuolinsyyksi on merkitty ”murhattu”. Hautaus toimitettiin 

kolmen päivän kuluttua kuolemasta. Uhri oli kuollut Tampereella, joten hautaus 
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voitiin toimittaa nopeasti.
212

 Sotasurmaprojektin yhteydessä tehty vertailu osoitti, 

että papisto oli talven 1918 jakanut sodassa kuolleet sosiaalisen aseman tai 

oletetun osapuolen mukaan. Kuolleiden ja haudattujen luetteloissa esimerkiksi 

”talolliset” ja ”kauppiaat” oli merkitty murhatuiksi sekä ”torpparit” ja ”työmiehet” 

oli ammuttu.
213

 Ilmiö näkyy myös Tampereen seurakunnan kuolleiden ja 

haudattujen luettelossa. Ainuttakaan punaista ei ole merkitty murhatuksi, mutta 

valkoisten kuolinsyyksi se merkittiin usein. Taisteluissa kuolleet merkittiin 

Tampereella kaatuneiksi, osapuolesta huolimatta tai punaisten kohdalla oli usein 

merkintä ”ammuttu”.  

 Seuraava sisällissodan valkoinen uhri kaatui Helsingissä 15. helmikuuta. 

Sotasurmatietokanta ei kerro hautausajankohtaa tai tapaa, mutta seurakunnan 

luettelon mukaan hänet haudattiin vasta 9. toukokuuta Tampereella. Helsingissä 

kuoli 19. helmikuuta myös toinen suojeluskuntalainen ja hänet haudattiin 

Tampereelle 11. maaliskuuta.
214

 Tapaukset osoittavat, että kuolleiden 

kuljettamiseen omalle, tässä tapauksessa vihollisen hallitsemalle paikkakunnalle, 

ei ollut mitään tiettyä toimintamallia. Ensimmäinen uhri saatiin Tampereelle vasta 

sodan jo päätyttyä, mutta jälkimmäinen tuotiin ja haudattiin Tampereelle jo 

maaliskuun puolivälissä.   

Juha Poterin mukaan ruumiiden toimittamiseen kotipaikkakunnalle vaikutti 

kaatumisolosuhteet ja taisteluiden lopputulos. Osa valkoisista kaatuneista jäi 

taistelukentille ja paikalliset hautasivat heidät. Kun valkoiset valloittivat 

paikkakunnat sodan lopulla, he kaivoivat ruumiit väliaikaishaudoista ja toimittivat 

heidät kotipaikkakunnilleen. Jos hyökkäys oli valkoisten kannalta menestyksekäs, 

voitiin ruumiit yleensä toimittaa heti kotipaikkakunnilleen haudattaviksi.
215

 

 Helmikuun loppupäivinä Porvoossa kaatui yksi suojeluskuntalainen, jonka 

hautauksesta ei ole tietoa. Lavialla 21. helmikuuta kuollut rakennusmestari 

haudattiin toukokuun 26.  Ruovedellä kuoli 17. maaliskuuta puutarhaopiston 

oppilas. Kyseessä oli ainut maaliskuulle merkitty valkoisen kuolema. 

Hautauksesta ei löytynyt tietoa. Sen sijaan Ikaalisissa kuolleet veljekset, 26. 

helmikuuta kaatunut suojeluskunnan päällikkö sekä 2. maaliskuuta kuollut 

suojeluskuntalainen, haudattiin seurakunnan merkintöjen mukaan 1. huhtikuuta.
216

 

Kyseinen hautaus oli toinen, joka seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luettelon 

mukaan toimitettiin Tampereen taistelujen aikana 23.3.1918–6.5.1918. Edellinen 
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hautaus oli toimitettu 24. maaliskuuta. On vähintäänkin mielenkiintoista, mikäli 

merkinnät huhtikuun 1. toimitetuista hautauksista pitää paikkansa, kun kaupunki 

oli käytännössä rintamataistelualue. Toisaalta Ylikankaan mukaan taistelutoiminta 

hiipui hieman 29.3–2.4.1918 välisenä aikana ennen kuin Tamperetta ryhdyttiin 3. 

huhtikuuta pommittamaan toden teolla.
217

 Loput kahdeksan valkoista, jotka 

löytyvät kuolleiden ja haudattujen luettelosta, kaatuivat huhtikuussa ja heidät 

haudattiin sodan jälkeen. Sodassa kuoli siis noin 40 valkoiseksi luettavaa 

tamperelaista. Haudattujen luettelossa on 26 kaatuneen valkoisen tiedot, joita olen 

täydentänyt sotasurmatietokannan tiedoilla kuolinpaikasta sekä sodan osapuolesta. 

11 sodan aikana muualla kuollutta voitiin toimittaa ja haudata Tampereelle sodan 

aikana. Tähän lukuun sisältyy Suinulan uhrit. Kolmesta muualla kuolleesta ei ole 

hautapaikkaa, tapaa tai aikaa tiedossa. Yksi Tampereella kuollut haudattiin sodan 

aikana ja kaksi muilla paikkakunnilla kuollutta haudattiin vasta toukokuussa. 

Kahdeksan huhtikuussa kaatunutta haudattiin sodan jälkeen. Noin neljäntoista 

henkilön hautaamista koskevat tiedot jäävät siis avoimeksi. Esimerkiksi erään 

suojeluskuntalaisen nimi löytyy seurakunnan luettelosta helmikuun kohdalta 

kysymysmerkein varustettuna. Sotasurmatietokannan mukaan henkilö kaatui 

Valkealassa 29. huhtikuuta, hautauksesta ei kuitenkaan ole tietoa. Tiililä mainitsi 

päiväkirjassaan 28. helmikuuta, että hautakappelissa olisi ollut noin 50 arkkua 

odottamassa hautaamista. Kuolleiden suuri määrä kappelissa jo helmikuun lopulla 

kertoo siitä, että osa rintamalla kaatuneista valkoisista on luultavasti pystytty 

toimittamaan kaupunkiin. Tampereella ei vielä käyty taisteluita, joten kaatuneet 

olivat todennäköisesti tuotu muualta ja koska joukossa oli Suinulan uhrit, on 

mahdollista, että muutkin arkut kuuluivat valkoisille. Toisaalta koko sodan aikana 

valkoisia tamperelaisia ei kuollut noin suurta määrää, joten joukossa oli joko 

vieraspaikkakuntalaisia tai punaisia sodassa kaatuneita.  

Tavallisesti sankari- ja sotilashautajaisten järjestelyistä vastasi valtio tai 

kansanliike. Kirkon rooli tällaisissa hautajaisissa ei juuri poikennut siitä, mikä sen 

rooli oli normaaleissa hautajaisissa.
218

 Hautajaisten sujumisesta ja järjestelyistä 

Tampereella sisällissodan aikana on vain vähän tietoa olemassa. Valkoisten 

hautajaiskäytännöistä vielä vähemmän, sillä porvarilliset lehdet lakkasivat 

ilmestymästä heti sodan puhjettua. Sankarihautaamista sisällissodan aikana 

tutkineen Juha Poterin mukaan ainakin punaisten hallitsemassa Viipurissa 

suojeluskuntalaisten omaisilla on ollut rauha järjestää omaistensa hautajaiset 
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suhteellisen häiriöttä.  
219

 Ei ole syytä epäillä, miksi näin ei olisi ollut myös 

Tampereella.  Kuitenkin Suinulan uhrien uudelleen hautaaminen ja siunaaminen 

kertovat siitä, että ensimmäinen hautaus on toimitettu luultavasti olosuhteiden 

pakosta vaatimattomasti. Sodan jälkeen järjestettiin suuret sankarihautajaiset, sillä 

sodan aikana siihen tuskin oli ollut mahdollisuutta. Aamulehti kirjoittaa huhtikuun 

16. järjestetyistä hautajaisista, jotka olivat ”Suuremmoinen juhlatilaisuus” ja 

paikalla oli monituhatlukuinen saattajajoukko. Suinulan uhrien lisäksi myös 

Tampereen valtauksessa kuolleita suojeluskuntalaisia siunattiin tuolloin. 

Kirkkoherra Walli piti hautauspuheen ja sen jälkeen ruumiin siunaukset 

toimittivat lukuisa joukko seurakunnan pastoreita.
220

 

 

Osa punaisista siunataan haudan lepoon 

Tammikuussa ei kuollut yhtään punaiseksi luokiteltua tamperelaista. Helmikuussa 

kuoli 17 Tampereella kirjoilla olevaa punaista ja heistä kolme kuoli Tampereella. 

Seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luetteloon on helmikuussa merkitty 12 

sodan seurauksena kuollutta. Ensimmäinen tamperelainen punakaartilainen kuoli 

5. helmikuuta. Hänet siunattiin Tampereella 12. helmikuuta.
221

  

25. helmikuuta kuoli kolme punakaartilaista, joista kaksi kuoli Tampereella ja 

yhden kuolinpaikkaa ei ollut merkitty.  Molemmat Tampereella kuolleet siunattiin 

28. helmikuuta, toinen Kansan Lehden kuolinilmoituksen mukaan 

hautakappelissa.  Kolmas 25. helmikuuta kuollut siunattiin 3. maaliskuuta 

hautakappelissa yhdessä 22. helmikuuta Juupajoella kuolleen punakaartilaisen 

kanssa. 24. helmikuuta siunattiin vielä yksi Ylöjärvellä kuollut ja 7.maaliskuuta 

kaksi helmikuussa kuollutta punaista.
222

  

 Neljän Tampereen seurakunnan kuolleiden ja haudattujen luetteloon 

helmikuussa kuolleiksi merkityn punaisen hautaus jää vielä avoimeksi. 

Ensimmäisen kohdalla on tieto kuolinpäivästä, joka oli 2. helmikuuta. 

Sotasurmatietokannan mukaan hänet mestattiin Vilppulassa. Toisen kohdalla ei 

ole tietoa kuolin- tai hautauspäivästä, mutta sotasurmatietokannan mukaan 

henkilö kuoli 21. helmikuuta Juupajoella. Kolmas on merkitty haudatuksi 

Vehkajärvelle. Viimeinen kaatui seurakunnan luettelon mukaan 23. helmikuuta ja 

hautauksen kohdalle oli laitettu kysymysmerkki. Sotasurmatietokannan mukaan 

henkilö kuitenkin kaatui Kirkkonummella 24. helmikuuta ja haudattiin punaisten 
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sankarihautaan.
223

 Sotasurmatietokannassa hautaamistapa on tamperelaisten osalta 

merkitty vain äärimmäisen harvoin. Edellinen esimerkki oli siis hyvin poikkeava 

ja kertoo siitä, kuinka vaikeaa kuolleiden tilastoiminen sotakeväänä oli niin 

seurakunnalle kuin muillekin viranomaisille. Seurakunnalla ei siis ainakaan tuossa 

vaiheessa ollut tietoa, missä ja mihin kyseinen henkilö oli haudattu. Lähes 

jokaisen sodan seurauksena kuolleen tamperelaisen hautaustapa-sarakkeen 

kohdalle on merkitty ”ei tunneta”. 

 Maaliskuun osalta seurakunnan osuutta punaisten hautaamisessa on yhä 

vaikeampaa selvittää. Sotasurmatietokannan mukaan punaisia tamperelaisia kuoli 

ennen taisteluiden alkamista noin 30 ja suurin osa tappioista syntyi Tampereen 

taistelun aikana. Vain neljä maaliskuussa ennen kaupungin piiritystä kuollutta on 

merkitty haudatuiksi seurakunnan toimesta.
224

   

Punaisia haudattiin niin yhteishautauksissa muiden seurakuntalaisten kanssa kuin 

yksityisesti.  

 

Punaisten kuolinilmoitukset Kansan Lehdessä 

Kuolinilmoitukset poikkeavat hyvin paljon toisistaan riippumatta siitä, mikä on 

vainajan kuolinsyy. Vainajan nimi on ainut yhdistävä tekijä ja se löytyy 

luonnollisesti kaikista ilmoituksista. Kuolinsyy ja tapa ilmoittaa siitä ilmoituksissa 

vaihtelivat huomattavasti. Joko sitä ei ilmoitettu lainkaan tai jos kyseessä oli 

sairaus, tyypillinen ilmaus kuolinsyystä kuului esimerkiksi ”kovan taudin 

murtamana”. Kun kyseessä oli sodan seurauksena kuollut henkilö, ilmaukset 

vaihtelivat laidasta laitaan. Neutraaleimpia ilmauksia olivat ”kuoli taistelussa” tai 

”kuoli äkillisen kuoleman kautta”.  Taistelussa ”oikeuden puolesta” tai ”kaatui 

vapauden puolesta” olivat kuitenkin tyypillisempiä ilmauksia sodan johdosta 

kuolleiden kuolinilmoituksissa. Kuolinilmoituksia jakoivat myös käytännöt 

runosta tai Raamatun lauseesta. Sitä, oliko muistolausetta lainkaan, saattoi 

määritellä ilmoituksen hinta, mutta ilmoitukset, joissa oli Raamatun kohta tai 

runo, voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan. Ne, joissa oli Raamatun kohta 

tai hengellinen runo. Toisena kuolinilmoitukset, joissa oli runo, jota ei voida pitää 

hengellisenä. Kolmantena olivat runot, joita löytyi ainoastaan taisteluissa 

kuolleiden kuolinilmoituksista. Näitä vallankumoukseen ja taisteluun viittaavia 

runoja ei kuitenkaan löydy kaikkien taistelujen seurauksena kuolleiden 

kuolinilmoituksista. Kaikissa ilmoituksissa ei ilmoiteta hautauspäivämäärää tai 

paikkaa, mutta useimmissa omaisia ja ystäviä kutsutaan surusaattoon. Muutamissa 
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ilmoitettiin siunauspaikaksi hautakappeli. Hautakappelin käyttö viittaa ainakin 

kirkolliseen toimitukseen.
225

 

  Helmikuun lopussa ilmestyneessä Kansan Lehdessä on allekkain kaksi 

kuolinilmoitusta, jotka valaisevat hyvin sitä, miten keskenään erilaisista 

punakaartilaisten taustat ja lähtökohdat saattoivat olla. Ensimmäinen 

kuolinilmoitus oli nuoren miehen, joka oli kaatunut ”oikeuden puolesta 

taistellessaan”12. helmikuuta. Alla oli todennäköisesti omaisen valitsema runo: 

”Kaunis on kuolla, kun aatteensa eestä, saa uhrata elonsa nuoren. Se aatos isän, 

äidin, siskonkin rinnasta murheen vie, vaik` on se raskas kuin vuori.” Toinen 

esimerkki on niin ikään nuoren miehen kuolinilmoitus. Vainaja ”nukkui uskosta 

vapahtajaansa” 14. helmikuuta Tampereen yleisessä sairaalassa. Runoksi omaiset 

ovat valinneet Raamatun kohdan ”Herra, kenen tykö menisimme? Sinulla on 

ijankaikkisen elämän sanat.” Viimeisen kuolinilmoituksen lopussa omaiset 

kiittävät soittajia ja Tampereen punakaartia kunnianosoituksesta vainajaa kohtaan, 

joten kyseessä oli todennäköisesti punakaartiin kuulunut, haavoittumisen 

seurauksena kuollut henkilö. Hänet haudattiin Tampereen hautausmaahan 24. 

helmikuuta.
226

 Kyseessä oli siis kaksi täysin erilaista kuolinilmoitusta, joista 

kummankaan tietoja ei löytynyt kuolleiden ja haudattujen luettelosta, vaikka 

ainakin jälkimmäinen oli haudattu Tampereen hautausmaahan. Helmikuun osalta 

kuolleiden ja haudattujen luettelo oli vielä kohtuullisen selkeä ja mikäli 

seurakunta olisi osallistunut kyseisiin hautajaisiin, siitä olisi todennäköisesti 

merkintä. 

 Kansan Lehden kuolinilmoitukset vastaavat osittain kuolleiden ja 

haudattujen luetteloita eli sodan seurauksena kuolleita löytyy niin Kansan 

Lehdestä kuin haudattujen luetteloista. Muutamat kuolinilmoitukset koskivat 

esimerkiksi Nokialta kotoisin olevia, jotka ovat haudattu muualle. Osa 

ilmoituksista, joissa kotipaikkaa ei ole merkitty saattaa siis koskea naapuripitäjien 

asukkaita, eikä heitä näin ollen ole haudattu Tampereelle. Toisaalta osa on 

kuolinilmoitusten mukaan haudattu Tampereelle, mutta heitä ei kuitenkaan löydy 

haudattujen luettelosta. Eli kyseessä on todennäköisesti Pyynikin yhteishauta, 

johon punaisia haudattiin sodan aikana noin 300.
227

 

  

Kevät oli raskas seurakunnan työntekijöille 
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 ”Täällä ne sitten teidänkin riitanne päättyvät” kertoi pastori Seppälä entisen 

kirkkoherra Grönebergin lausuneen kalevankankaan hautausmaan vihkiäisissä. 

Seppälä muisteli vuoden 1918 repineen kansaa ja tämä ”ikävä aika” konkretisoitui 

surullisella tavalla juuri hautausmaalla.
228

  Seppälän arkisto sisältää saarnojen ja 

puheiden lisäksi lähes 400 käsin tai kirjoituskoneella kirjoitettua hautauspuhetta, 

jotka arkistoluettelon mukaan alkaa vuodelta 1913. Aikaisin puhe oli kuitenkin 

1930-luvun alusta. Yksi muistelma liittyen hautauksiin vuodelta 1918 kuitenkin 

löytyy Seppälän muistelmista: 

Paljonhan jouduttiin v. 1918 siunaamaan tuntemattomia eikä omaisille osattu osoittaa 

heidän kaatuneen poikansa hautasijaa.
229

 

 

Tässä yhteydessä Seppälä muisteli hetkeä, jonka oli kokenut huhtikuisella 

hautausmaalla keväällä 1918. Hän oli yhdessä seurakunnan kanttorin kanssa 

kohdannut maalaisnaisen, joka etsiskeli kaatuneen poikansa hautasijaa. Tarkkaa 

sijaintia naiselle ei pystytty osoittamaan, mutta todennäköiseksi hautapaikaksi 

osoitettiin paikka, jonne oli siunattu ja haudattu tuntemattomia. Kolmikko meni 

laajan peitetyn haudan äärelle ja kanttori Kuusiniemi lauloi virren ja Seppälä piti 

pienen hartauden. Seppälän mukaan kaikki olivat liikuttuneita. Yleisemmin 

hautauksia muistellessaan Seppälä näki valon pilkahduksen surullisten 

kokemusten keskellä: 

Kaikkien surullisten muistojen ohella liittyy näihin tapauksiin tuo mieluisa tunne: haudoilla 

ei ole merkinnyt mitään yhteiskunnallinen asema, ei varallisuus, ei puolue-eroavaisuudet, ei 

arvonimet, ei saattajien määrä – jotakin ne ovat tietenkin vaikuttaneet toimitusmiehen 

hermoihin, mutta evankeliumiin ja julistukseen ei mitään.
230

 

 

Edellä Seppälä muistelee kaikkia toimittamiaan hautauksia yleisesti ja tulee taas 

hänelle ominaiseen sovittelevaan lopputulokseen: lopulta yhteiskunnallisella 

asemalla ja puolue-eroilla ollut merkitystä. Vain evankeliumilla oli merkitystä ja 

siihen eivät edellä mainitut eroavaisuudet vaikuttaneet.   

4. Tulokset 

4.1. Jumalanpalvelukset keskeytyvät vain piirityksen ajaksi 

Sodan alkaminen näkyy Tampereen seurakunnan säilyneissä asiakirjoissa 

mainintoina onnettomasta tilanteesta tai ahdistavasta ajasta. Jumalanpalvelukset 

jatkuvat keskeytyksettä maaliskuun 23. päivään asti, jolloin kirkot täyttyivät 

pakolaisista. Punainen hallinto ei siis rajoittanut jumalanpalveluksien pitämistä, 

mutta siitä, miten ainakin osittainen valvonta vaikutti saarnojen sisältöön, ei ole 

tietoa. Saarnoja ei ole säilynyt tuolta ajalta ja on mahdollista, että niitä ei edes 
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haluttu kirjoittaa ylös. Tästä kertoo myös se, että pastori Seppälän arkistossa on 

huomattava määrä saarnoja ja hartauksia usealta vuosikymmeneltä, mutta ei 

ainoatakaan sisällissodan aikaista. Luultavasti papit ovat saarnanneet tilanteen 

mukaan. Lisäksi sisällissodan aikaiset hartaushetket olivat useimmiten lyhyehköjä 

rukoushetkiä, joihin ei varsinaisesti tarvinnut käsinkirjoitettua saarnaa. 

Jumalanpalvelukset keskeytyivät siis 23. maaliskuuta kahdeksi viikoksi ja 7. 

huhtikuuta pidettiin suuri kiitosjumalanpalvelus Tampereen kauppatorilla. 

Tampereen seurakunnan papit olisivat halunneet pitää jumalanpalveluksia ja 

hartaushetkiä kirkoissa myös piirityksen aikana, mutta se ei ollut mahdollista. 

Osittain sen tähden, että pakolaiset eivät halunneet niitä pidettävän, mutta myös 

siksi, että papiston mukaan tarvittavaa hiljaisuutta jumalanpalveluksien 

pitämiseen ei ollut.  

 Piirityksen aikana kirkkorakennukset tarjosivat suojan sotapakolaisille. 

Seurakunnassa pakolaisten hakeutuminen kirkkoihin herätti ristiriitaisia 

tuntemuksia. Toisaalta ymmärrettiin olosuhteiden kirkoissa olevan lähes 

sietämättömät ja huomattiin ihmisten inhimillinen hätä ja tarpeet. Kuitenkin 

papiston oli vaikeaa sulattaa sitä, että jumalanpalveluksia ei voitu pitää normaaliin 

tapaan. Tämä ilmeni kirjoituksissa sodan jälkeen. Kirkkoja piirityksen aikana 

käsiteltiin laajemmin Sunnuntaitervehdyksessä sekä raportissa, joka koski 

seurakunnan tilaa sisällissodan aikana. Lisäksi lyhyet maininnat esimerkiksi 

jumalanpalveluspäiväkirjoissa viestivät siitä, että jumalanpalvelusten 

peruuntuminen johtui huonosti käyttäytyvistä ja siivottomista pakolaisista. 

Papiston asennoituminen pakolaisiin on mielenkiintoista, sillä tiedetään, että 

pakolaisten joukossa oli paljon naisia ja lapsia, joilla oli ensisijaisesti tarve päästä 

suojaan tykinkuulilta. Tämän lisäksi heillä oli myös puute ravinnosta ja muista 

elämän perustarpeista.  

Kirkkoja piirityksen aikana koskeneet tekstit olivat poikkeuksetta kirjoitettu 

pian sodan jälkeen. Retoriikka muuttui välittömästi, kun punaliput olivat laskettu 

saloista. Onneton tilanne muuttui kirjoituksissa punakapinan myrskyksi ja 

helvetin voimiksi. Vaikuttaa siltä, että vähän yli kaksi kuukautta kestänyt sota-

aika punaisen hallinnon alaisena oli vaatinut seurakunnan papistolta paljon. He 

joutuivat sensuroimaan puheitaan ja kirjoituksiaan punaisen hallinnon alla ja 

sodan päätyttyä tietynlainen jännittyneisyyden tila purkautui paikoin aika kiivaina 

kirjoituksina kuluneista kuukausista. Seurakunnan työntekijät eivät voineet 

eivätkä luultavasti myös halunneet sodan aikana asettua kummankaan osapuolen 

kannalle. Kuitenkin retoriikka oli sodan jälkeen voimakasta, vaikka voittanut 
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osapuoli ei todennäköisesti vaatinut kirkolta ja sen papistolta näin rajuja tulkintoja 

sisällissodan syistä ja seurauksista.  

Pyhäkoulutyö loppui helmikuun puolenvälin tienoilla ainakin Johanneksen 

kansakoululla. Lisäksi pyhäkoulutoimikunnan kokoukset lakkautettiin 

helmikuussa. Pyhäkoulujen osalta on kuitenkin vaikea sanoa, kuinka pitkään niitä 

voitiin järjestää. Koulut olivat lakkautettu jo tammikuun lopulla 

kouluylihallituksen kehotuksesta. Maitojonoissa seisominen on varmasti ollut osa 

sodan todellisuutta monille lapsille, mutta tilanne on myös ikään kuin 

normalisoitunut nopeasti. Taustalla kaikuvasta tykkitulesta tuli nopeasti osa 

arkipäivää. näyttää siltä, että yksittäiset kaupunkilähetyksen ja seurakunnan 

työntekijät ovat organisoineet pyhäkouluja mahdollisuuksien mukaan siihen asti 

kunnes liikkuminen kaupungilla kiellettiin.  Lasten liikkuminen kaupungilla sodan 

aikana oli yleistä ja turvallisuuskysymys ei näytä mietityttäneen seurakunnassa.  

4.2. ”Mutta olkootpa ne olleet rauhattomiakin, kylvötyötä on 
taas tehty”  

Otsikossa esiintyvä lainaus koskee pyhäkouluja sodan aikana, mutta kuvaa hyvin 

seurakunnan tilannetta sota-aikana kaikilta osin. Kirkolliset toimitukset pitivät 

pintansa ympärillä käydystä sodasta huolimatta. Kasteita toimitettiin sodan aikana 

noin 130. Eniten kasteita toimitti pastori K.H. Seppälä, lähes viisikymmentä. 

Kastetoimitukset sujuivat mitä ilmeisimmin hyvin ja Seppälä kirjoitti 

muistelmissaan, että räikeimpienkin ristiriitojen aikana pappi oli aina tervetullut 

koteihin. Räikeillä ristiriidoilla Seppälä viittaa juuri papiston ja työväestön erille 

joutumiseen ja nämä ristiriidat lienevät pahimmillaan juuri sisällissodan aikana. 

 Kasteet suoritettiin sotakeväänä huomattavasti nopeammin kuin 

vertailuvuosina 1917 ja 1919. Otannan pitäisi luonnollisesti olla huomattavasti 

suurempi, että vuoden 1918 lukuja voisi tarkastella suuremmassa mittakaavassa. 

On kuitenkin selvää, että keskimäärin 15 päivää nopeammin suoritetut kasteet 

eivät helposti ole luettavissa satunnaiseksi vaihteluksi. Mikä sitten sai ihmiset 

Tampereella kastamaan lapsensa huomattavasti nopeammin, kun esimerkiksi 

Viipurissa kasteet suoritettiin sotakeväänä keskimäärin hieman hitaammin? 

Lähteideni perusteella kysymykseen ei löydy suoraa vastausta vaan se aiheuttaa 

pikemminkin lisää kysymyksiä. Voisi ajatella, että sodalla oli vaikutusta asiaan. 

Miksi sota sitten vaikutti siten kasteiden ajankohtiin? Oliko kyse seurakunnan vai 

kastettavien lasten vanhempien halusta kastaa lapset nopeammin? Sodan aikana 

kuolema ja sen pelko muuttuivat konkreettisimmiksi, joten voi tietysti pohtia, 

vaikuttiko pelko kastamattomina kuolleiden lapsien kohtalosta asiaan.    
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Rippikoulujen osalta kevään kerrottiin olevan murheellinen. Ainakin yksi 

rippikoulu saatettiin kuitenkin loppuun ja konfirmaatio järjestettiin 23. 

helmikuuta.  Eräs sota-aikana rippikoulua käynyt henkilö muistelee, että 

rippikoulua pitänyt pastori Seppälä olisi kysynyt rippikoululaisten mielipidettä 

rippikoulun jatkamisesta. Rippikoulua jatkettiin sodan syttymisestä huolimatta ja 

helmikuun lopulla järjestettiin sota-ajan ainoaksi jäänyt konfirmaatio. On 

mielenkiintoista, että ympärillä käyty sota vaikutti niin vähän rippikouluun. 

Toisaalta on muistettava, että Tampere oli verrattain rauhallinen sodan ensi 

viikkoina ja rippikoulun keskeyttämiselle ei ollut välttämättä mitään syytä. 

Muutaman henkilön kerrottiin keskeyttäneen rippikoulun punakaartiin liittymisen 

takia, mutta useimmat rippikoululaiset halusivat kuitenkin jatkaa koulua. Myös 

seurakunnassa nähtiin tärkeänä jatkaa työtä.  

Toisin kuin syntymä ja kuolema, avioliitto ei samalla tavalla ollut 

vääjäämätöntä. Siksi oletuksenani oli, että avioliittoon vihkiminen olisi 

huomattavasti harventunut sodan aikana. Sota vaikutti kuitenkin solmittujen 

avioliittojen määrään huomattavan vähän. Suhteessa vertailuvuosiin 1916–1920 

kevät 1918 ei tuonut mukanaan huomattavaa laskua solmittujen avioliittojen 

määrässä. Jos pieni lasku olikin huomattavissa, se tuskin johtui seurakunnan 

resursseista. Vaikuttaa siltä, että kaikki halukkaat vihittiin, sillä solmittujen 

avioliittojen määrässä ei tapahdu merkittäviä muutoksia sodan jälkeen. Olisi 

luonnollista, että sodan takia lykätty vihkiminen olisi näkynyt piikkinä jossain 

vaiheessa sodan päätyttyä. Toki kesäkuukausina vihittiin enemmän aviopareja, 

mutta näin tapahtui myös vertailuvuosina. Kuten edellä on jo todettu, kaupunki oli 

maaliskuun loppupuolelle asti näennäisen rauhallinen. Ei ollut mitään syytä lykätä 

naimisiinmenoa. Lisäksi seurakunnan papistolta saattoi vapautua aikaa erilaisten 

kokousten ollessa kiellettyjä yleisen kokoontumiskiellon takia. 

 Hautaukset pystyttiin toimittamaan Tampereella aivan normaalisti 

kaupungin piiritykseen asti.  Taistelut alkoivat 23. maaliskuuta, mutta sunnuntaina 

24. maaliskuuta siunattiin vielä 8 vainajaa. Lisäksi muutama yksittäinen hautaus 

toimitettiin vielä seuraavalla viikolla. Koska Tampereen taisteluissa kuolleet 

haudattiin vasta sodan jälkeen, sisällissodanuhrit eivät nostaneet haudattavien 

määrää vielä tutkimusajankohtana 28.1–6.4.1918.  Siviilihautaukset suoritettiin 

keskimäärin 5,6 päivän kuluessa kuolemasta. Myös sodassa kuolleet suoritettiin 

nopeasti sikäli kun heidät saatiin toimitettua Tampereelle. Punaisia haudattiin sekä 

vallankumouksellisissa sotilashautajaisissa että papin toimittaessa 

ruumiinsiunauksen. Luultavasti hautaustapa määräytyi omaisten toiveiden 

mukaan. Kaikki valkoiset, jotka kuolivat Tampereella, haudattiin sodan aikana. 
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Muutamat pystyttiin myös toimittamaan Tampereelle haudattaviksi sodan aikana. 

Osa Tampereelle sodan aikana haudatuista haudattiin ja siunattiin uudelleen sodan 

jälkeen sankarihautajaisissa.  

  

4.3. Tehdaskaupungin seurakuntaa ei sota lannista 

Tehdaskaupungin erityisluonne näkyi seurakunnan elämässä muun muassa siten, 

että työväestön kirkossa käynti oli verrattain aktiivista. Vaikka kirkon ja 

työväenliikkeen sopuisa taival oli loppunut jo vuosisadan vaihteessa, erityisluonne 

näkyi myös sodan aikana. Suurin osa kirkollisista toimituksista sodan aikana 

koski työväestön edustajia. 

Tampereen seurakunnan toimintaa sodan aikana leimasi halu jatkaa 

toimintaa huolimatta maallisista olosuhteista. Jumalanpalvelukset ja toimitukset 

pyrittiin järjestämään mahdollisimman normaalisti ja tässä myös onnistuttiin. 

Rutiineista kiinni pitäminen nähtiin tärkeänä ja myös siksi jumalanpalvelusten 

peruuntuminen maaliskuun lopulla saattoi olla vaikeaa – rutiinit murtuivat ja 

turvallinen jatkumo arjessa oli särkynyt. Seurakunta oli tätä ennen edustanut 

jatkuvuutta ja järkähtämätöntä turvaa punaisten hallitsemassa kaupungissa, jota 

sotatoimet lähenivät päivä päivältä.  

Papit näyttävät liikkuneen kaupungilla rohkeasti viimeiseen asti, vaikka 

kulkuluvatkaan eivät olleet aina aivan ajan tasalla. Vaikuttaa siltä, että 

seurakunnan työntekijöillä on ollut jonkinlainen luottamus siihen, että 

seurakunnan työtä ei häirittäisi. Seppälä mainitsi tulleensa pidätetyksi 

liikkuessaan ilman kulkulupaa, mutta pidättämisestä tuohtunut punainen 

”päällikön tapainen” päästi Seppälän menemään. Ilmeisesti kokemattomat 

kaartilaiset saivat nuhteet ja Seppälä sai kulkuluvan. Luottamus ei siis ollut aivan 

turhaa. Punaisella hallinnolla ei näytä olleen kiinnostusta tai halua puuttua 

seurakunnan perustyöhön. 

Sodan aikaisista kirjoituksista välittyi suru ja ahdistus vallitsevan tilanteen 

johdosta. Kirjoitukset olivat tuolloin lähinnä lyhyitä huomautuksia esimerkiksi 

rukoushetken luonteesta, kuten helmikuun alussa pidetty rukoushetki yleisen 

ahdistuksen ja hädän takia. Sodan aikana kirjoitetuista teksteistä välittyy jopa 

tietynlainen pidättyväisyys etenkin kun niitä peilaa heti sodan jälkeen 

kirjoitettuihin teksteihin. Loppukeväällä ja kesällä kirjoitetuissa teksteissä välittyy 

jännityksen purkautuminen ja jopa tietynlainen vastenmielisyys hävinnyttä 

osapuolta kohtaan nosti päätään. Tekstit olivat paikoin jyrkkiä jopa punaisten 



 69 

omaisia kohtaan. Tämä ilmenee esimerkiksi siitä, kuinka pakolaisiin kirkoissa 

suhtauduttiin. Heistä suurin osa oli punaisten vaimoja ja lapsia.   

Kaupunkiin tuli kesä, mutta raskas kevät oli vaatinut veronsa. Seurakunnan 

työntekijät olivat väsyneitä ja kirkoissa sota-aikana vallinnut valtava tunnelma oli 

enää vain muisto. Seurakunnan työntekijöiden välitön reaktio Tampereen 

antautuessa oli helpottunut, mutta pian realiteetit olivat selvillä. Kaupunki oli 

sodan ruhjoma ja seurakunta oli sodan repimä. Kirkossa käynti oli vähentynyt ja 

virsien laulu ei ollut enää voimakasta. Jännittyneisyys ja voimakas tunnelma 

kirkoissa oli muuttunut alakuloisuudeksi. Nälkä, puute ja kuolema olivat läsnä 

seurakuntalaisten elämässä ennen näkemättömällä tavalla. Pyrkimys yhdistää 

seurakuntalaisia välittyi teksteistä, jotka olivat kesän edetessä muuttuneet 

sovinnollisemmiksi.  Juhannuksena 1918 seurakuntalaiset saivat lukea 

Sunnuntaitervehdyksestä luonnosta, joka oli juhlapuvussaan: ”Kaikki voivat 

hengittää kesäistä ilmaa ja nauttia kesän lämmöstä. Ei niin pahaa ihmistä, ei niin 

pimeää mieltä, ettei Jumalan aurinko sille paistaisi.” Raskas talvi oli ohi ja 

Tampereen seurakunta oli uudenlaisessa tilanteessa. Kysymykset sodan 

jälkiseurauksista puhuttivat seurakunnassa vielä pitkään.  
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