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Amanda ja lähiomaiset 

Amanda Pauliina Jokinen, os. Vilppala 
• Syntyi 28.1.1853. 
• Kuoli 21.9.1922. 
• Meni naimisiin 10.8.1879 Juho Alfred Jokisen kanssa. 
• Syntyi kuusi lasta, joista kaksi tyttöä kuolivat aivan pieninä. 

(Kirjoissa mainitaan ainoastaan poika, Johannes, joka kuoli 1920 
34-vuotiaana, ja Hulda, 31.10.1882 - 16.4.1962, joka jatkoi äitinsä 
työtä.) 
 

Amandan mies oli Juho Alfred Jokinen. 
• Syntyi 30.7.1858 Suoniemellä. 
• Kuoli 3.3.1925. 

Juho Jokinen oli Heikkilän talon työmies. Vammalan kauppalan historiassa 
luettelossa elinkeinonharjoittajista vuosilta 1880 - 1918 mainitaan “teu-
rastaja Juho Jokinen, Mantan mies”. 
 
Amandan isä oli Mikko Timoteus Lindroos, myöh. Vilppala. 

• Syntyi 28.9.1816 Ylöjärven Liimolasta. 
• Kuoli 1878. 

Saapui Tyrväälle 1845 veljensä kanssa vuokraviljelijöiksi Vehmaan tilalle. 
Hänen sanotaan olleen luonnonparantaja. Oppinsa hänen arvellaan saaneen 
isältään tai isoisältään (joka olisi ollut lääkärinä Ruotsin armeijassa). 
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Timoteuksen veljet, Vilhelm ja Simuna, olivat myös parantajia (Simuna eri-
tyisesti luunmurtumien parantaja, Vilhelm keksi “Vilusen silmäveden”. Ti-
moteus kulki parannus matkoillaan, ja jätti tilan hoidon vaimolleen. 
 
Amandan äiti oli Anna Kaisa Vilppala, os. Uotila. 

• Syntyi 3.4.1828 Akaan Kylmäkoskella. 
• Kuoli 1893. 
• Vihitty Antreas Johan Vilppalan kanssa 1844 (?) ja Mikko Timoteus 

Lindroosin kanssa 13.6.1850. Synnytti 13 (?) lasta. Kaksi edelli-
sestä avioliitosta Antreas Johan Vilppalan (11.10.1814 - 15.5.1849, 
hukkui Kokemäenjokeen) kanssa, yksitoista avioliitossa Mikko Timo-
teus Vilppalan kanssa.  
 
 

Amanda Pauliina Jokinen 

Amanda Pauliina Jokinen (os. Vilppala) syntyi Tyrväällä tammikuun 28. päivä 

vuonna 1853. Vilppala oli varakas talonpoikaistalo Tyrvään Roismalassa. 

Amandan vanhemmat olivat Anna Kaisa Vilppala ja Mikko Timoteus Juhonpoika 

Lindroos. Anna Kaisa oli kotoisin Akaan Kylmäkoskelta ja Mikko Timoteus 

Ylöjärveltä. Amandan äiti oli aikaisemmin ollut naimisissa Antti Juho 

Vilppalan kanssa, mutta hän hukkui Kokemäenjokeen vuonna 1849. Ajan tavan 

mukaan Amandan isä Mikko tunnettiin avioiduttuaan nimellä Vilppala.  Kan-

sanparannus kulki Amandalla suvussa, sillä myös Mikko oli parantaja. Tai-

tonsa hän oli saanut luultavasti isältään tai isoisältään. Ilmeisesti myös 

Mikon kaksi veljeä olivat parantajia. Amandan isä kulki eri puolilla har-

joittamassa parantajan ammattiaan, ja hänet tunnettiin erityisesti katken-

neiden luiden ja sijoiltaan menneiden jäsenten parantajana. Hänen paran-

tajantaidoistaan löytyy todisteita Mantan saamista kirjeistä. Yhdessä kir-

jeessä kirjoitetaan ”kyllä isäsi sinulle taitonsa jätti”, kun taas toisessa 

kirjeessä kerrotaan, että ”isä Vilppala Kataralla paransi minun veljeni 

pojan”. On arveltu, että pian ripillepääsynsä jälkeen Amanda alkoi kulkea 

isänsä mukana tämän parannusmatkoilla. Kun Mikko vuonna 1878 kuoli, jatkoi 

Amanda isänsä jalan jäljissä parantajan tointa. 

Mantan harjoittaman parantamisen mittakaavasta kertoo se, että jo vuonna 

1881, vain kolme vuotta isänsä kuoleman jälkeen, hänet haastettiin Tyrvään 

tuomiokunnan käräjille puoskaroinnista. Manta oli tuolloin vain 28-vuo-

tias. Mantan ja virallisen terveydenhuollon suhde ei ollut mutkaton, sillä 



 

3 
 

vuonna 1888 Manta haastettiin uudelleen alioikeuteen puoskaroinnista. En-

simmäisellä kerralla alioikeus oli todennäköisesti jättänyt Mantan tuomit-

sematta. Piirilääkärin toimesta asia vietiin kuitenkin Turun hovioikeu-

teen, joka tuomitsi Mantan saamaan varoituksen. Syystä tai toisesta täy-

täntöönpano lykkääntyi ja asia jäi vaille lopullista ratkaisua. Toisella 

kerralla oikeudenkäynnin aikana Manta tunnusti syyllisyytensä puoskaroin-

tiin ja alioikeus tuomitsi hänet 96 markan sakkoihin. Varoitusta ei täl-

läkään kertaa hänelle annettu. Näin ollen Manta saattoi jatkaa toimensa 

harjoittamista. Oikeudenkäyntien myötä hän oli saanut maan ylimmältä lää-

kintäviranomaiselta ikään kuin hiljaisen hyväksynnän toimilleen. Vuoden 

1898 Tyrvään Sanomien numerossa 14 kirjoitettiin: ”Rouva Jokinen ei nimit-

täin ole mikään puoskari, waan henkilö, joka luontaista parannusmetoodia 

noudattaen, tarkasti ja tunnollisesti asiat punniten tahtoo tehdä sen, 

mikä on jokaisen ihmisen welvollisuus ja oikeus; auttaa kärsivää lähim-

mäistänsä.”. 

Vuoden 1879 terveydenhuoltosäännössä annettiin yksityiskohtaisia määräyk-

siä kunnallisista terveydenhoitoelimistä ja niiden tehtävistä. Jokaisessa 

kaupungissa tuli olla terveydenhoitolautakunta, jonka tehtäviin kuului 

muun muassa valvoa yleistä terveydentilaa, valvoa asuntojen ja työpaikko-

jen siisteys- ja terveysoloja sekä valvoa terveydenhuollosta annettujen 

määräysten noudattamista. Myös maaseutua koskivat vastaavanlaiset määräyk-

set. Kunnissa kunnallislautakunta oli se taho, joka vastasi terveydenhuol-

losta. Kunnallislautakunnan terveydenhuollolliset tehtävät olivat saman-

kaltaiset kuin kaupungeissa, mutta niitä ei ollut määrätty niin yksityis-

kohtaisesti. 

Tavallisilla ihmisillä oli suuri luottamus kansanparantajia kohtaa. He 

puhuivat samaa kieltä, olivat helposti lähestyttäviä ja ymmärsivät taval-

listen ihmisten murheita. Kansanparantajien opit ja taidot olivat perua 

menneiltä sukupolvilta. Koska kansanparannustaito kulkeutui usein suvussa 

eteenpäin, saattoi ihmisillä olla kokemusta tietyn suvun taidoista jo pi-

demmältä ajalta, kuten muutamista Mantakin saamista kirjeistä käy hyvin 

esille. Manta vaikutti aikana, jolloin virallinen terveydenhuolto alkoi 
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vahvistua Suomessa. Vuonna 1860 Suomessa oli 95 lääkäriä ja 112 kätilöä. 

Vuonna 1880 lääkäreitä oli 160 ja kätilöitä 393. Kymmenen vuotta myöhemmin 

määrät olivat nousseet huimasti, sillä lääkäreitä oli 360 ja kätilöitä 

650. Terveyden- ja sairaudenhuoltoon alettiin 1800-luvun loppuvuosikymme-

ninä kiinnittää entistä enemmän huomiota, mikä luonnollisesti vaikutti 

esivallan ja kansanparantajien välisiin suhteisiin. Ohjesäännöt velvoit-

tivat piirilääkäreitä huolehtimaan siitä, että henkilöt, joilla ei ollut 

lääkinnällistä koulutusta, joutuivat vastaamaan tekemisistään. Juuri tästä 

oli Mantankin saamissa haasteissa kyse. 

Manta kohtasi potilaansa neljällä eri tavalla: kirjeiden välityksellä, 

vastaanotolla, kotikäynneillä ja omassa pienimuotoisessa sairaskodissaan. 

Se oli tarpeellinen pitkäaikaissairaiden hoidossa. Sairaiden lisäksi 

siellä hoivattiin vammaisia lapsia ja nuoria. Vastaanotolla Manta kyseli, 

havainnoi, ja tarkkaili potilaita, ja näiden avulla saatuja tietoja hän 

vertasi omaan tieto- ja kokemuspohjaansa. Manta teki diagnoosin ja määräsi 

apteekista haettavat lääkkeet. Apteekissa oli Mantan asiakkaille oma eril-

linen palvelupöytä. Potilas haki lääkkeet ja toi Mantalle sekoitettaviksi. 

Apteekin lääkkeisiin Manta saattoi sekoittaa jotain omia ainesosasiaan, 

yleensä rohtoja. Parantaja ei suinkaan työskennellyt ilmaiseksi, vaan hä-

nelle maksettiin, voisi sanoa, ruhtinaallisesti. Kirjeissä Mantalle lähet-

tiin rahaa, mutta myös kirjekuoria ja postimerkkejä. Parantamisen lisäksi 

Manta tunnettiin avarakatseisena yhteiskunnan jäsenenä. Vuosina 1898 – 

1899 Mantan talossa toimi yksityinen kansakoulu. Koulun perusti Mantan 

siskopuolen mies Klaes Vilppala, ja opettajina toimi ainakin kaksi Klaesin 

lapsista. On syytä olettaa, että Manta tuki koulua myös rahallisesti. 

Mantan arvovallasta kertoo se, että Vammalan kauppalan luettelossa elin-

keinon harjoittajista vuosilta 1880 – 1918 mainitaan ”Juho Jokinen, Mantan 

mies. Harjoitti 1880-luvulla teurastusta.” Eräässä kirjeessä kysellään 

Mantalta tiilimestarin paikkaa, vaikka tiilitehtaan omisti hänen poikansa 

Johannes. Tästä voidaan tulkita ohjasten olleen Mantan käsissä. Aikalaiset 

ovat luonnehtineet Mantaa selväjärkiseksi, varmaksi ja itsetietoiseksi ih-

miseksi. Häneltä sai tarvittaessa neuvoja muihinkin pulmiin kuin sairauk-

siin. 
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Manta kuoli syyskuun 21. päivä 1922. Mantan jälkeen parantamista jatkoi 

hänen tyttärensä Hulda. Hulda ei avioitunut eikä saanut lapsia. Huldan 

kuollessa vuonna 1962 virallinen terveydenhuolto oli jo saavuttanut paik-

kansa yhteiskunnassa, ja kansanparantajien taitoja ei enää tarvittu. Toi-

saalta tuntuu, että nykyään ihmetellään sitä, miksi kansanparannus eri 

variaatioineen jäi aikanaan unholaan. 

Lähteet: 

Nummi, Antti: Tyrvään Manta – eli vaimo kun sairaita parantaa. Tyrvään 
seudun kotiseutuyhdistys, Vammala. 

Rinne, Katri 1988: Amanda Jokinen – tyrvääläinen kansanparantaja. Kokemäki: 
Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys. 

 

Mantan Tyrvää ja Vammalan kauppala 

 
1. Suuret nälkävuodet 

 

Vuosina 1866-1868. Nälkävuodet olivat seurausta useampien vuosien huonosta 

sadosta. Ensimmäinen huono vuosi oli 1862, jolloin lähinnä pohjoiset alueet 

kärsivät kadosta. Seuraava kato oli vuonna 1865, myös eniten pohjoisessa. 

Vuonna 1867 halla tuhosi sadon lähes koko Suomessa. Tiedonvälityksen ja 

huonojen kulkuyhteyksien (liikenneyhteyksien) vuoksi katastrofi laajeni 

lähes koko maahan. Jopa 100 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa etsiäkseen 

elantoa muualta. Näiden kerjäläisjoukkojen mukana levisivät taudit myös 

niille alueille, jotka eivät olleet kärsineet kadosta. Yhteiskunnan avus-

tusmekanismit eivät toimineet, mm. kriisin laajuuden vuoksi. Nälkävuosien 

aikana menehtyi noin 8% Suomen väestöstä. 1860-luvulla Suomi oli maata-

lousyhteiskunta, jossa noin 90% väestöstä ansaitsi toimeentulonsa maanvil-

jelystä. Useissa tapauksissa se tarkoitti sitä, että viljelijä sain elannon 

itselleen ja perheelleen, eikä ylimääräistä juurikaan jäänyt. Pääasialli-

nen viljelty vilja oli ruis. 1860-luvun puolivälistä lähtien Suomen väki-

luku kasvoi voimakkaasti. Maata ei riittänyt kaikille, joten tilaton väestö 

lisääntyi jatkuvasti. 1830-luvulla Suomi oli menettänyt viljan tuotannon 
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omavaraisuuden. Tämä johtui siitä, että alkeellisilla ja tehottomilla vil-

jelymenetelmillä ei pystytty täyttämään kasvavan väkimäärän tarpeita. Näin 

ollen viljan tuontia ulkomailta pidettiin helpompana kuin maatalouden ke-

hittämistä. Katovuosien koittaessa tämä osoittautui virhearvioinniksi. Nä-

länhädällä on aina myös sosiaalinen vaikutus. Vaikka kärsimys ei koskisi 

kaikkia, vaikuttaa se välillisesti ympäröivään yhteiskuntaa.  

Nälkävuodet tekivät myös kaikki investoinnit mahdottomiksi. Sairaudet is-

kivät nälän heikentämiin ihmisiin (mm. lavantauti), ja kaiken ikäisiä ih-

misiä kuoli suuret määrät. Tyrvään emäseurakunnassa: 

Vuosi Kuolleita 

1862 166 

1863 176 

1864 181 

1865 114 

1866 117 

1867 690 

1868 373 

1869 71 

1870 66 

1871 68 

1872 89 

  

  

 

HUOM! Nykypäivän erilaiset katastrofin ympäri maailmaa. Vaikutus mm. ta-

louteen. 

 

 

Lähteet: 
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Nevala Kirsi: Kerjäläisiä ja jauhomatoja – 1860-luvun nälkävuodet muisti-
tietoaineistossa. https://tampub.uta.fi/bitstream/han-
dle/10024/97002/GRADU-1480312953.pdf?sequence=1 

Piilonen, Juhani 1969: Kunnallishallintoa kuttupitäjässä. Tyrvään kunta 
1869 – 1968. Vammala: Tyrvään kunta. 

Sillanpää, L. A. 1962: Vammalan kauppalan historia 1897 – 1961. Vammalan 
kirjapaino Oy, Vammala. 

 

2. Tyrvään kirkko 

Tyrvään kirkko rakennettiin vuosina 1848 - 1855. Kirkon suunnitteli ark-

kitehti Pehr Johan Gylich, Turun kaupunginarkkitehti. Hän tavoitteli suun-

nitelmassaan avaraa, valoisaa, ilmavaa, evankeliumin anteeksiantamusta ja 

toivoa kuvaavaa kirkkoa. Gylich on suunnitellut myös Kiikoisten ja Mouhi-

järven kirkot, sekä Kokemäen Pyhän Henrikin kappelin. Tyrvään uusi puna-

tiilinen kirkko oli aikanaan Suomen ensimmäinen kaksitorninen kirkko. 

Kirkko toimi Herran temppelinä, hallintorakennuksena, pitäjänkokousten pi-

topaikkana. 

Lähteet: 

Piilonen, Juhani 1969: Kunnallishallintoa kuttupitäjässä. Tyrvään kunta 
1869 – 1968. Vammala: Tyrvään kunta. 

Sastamalan seurakunta. 
http://www.sastamalanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot/tyrvaan-kirkko  
 

3. Pitäjänkokoukset, kuntakokoukset 

Pitäjänkokoukset, niin kirkollisissa kuin maallisissa asioissa, pidettiin 

kirkossa (vuoden 1868 loppuun). Kun Hopun rustholli siirtyi kunnan omis-

tukseen 1870-luvun alussa, päärakennusta alettiin käyttää kunnantalona. 

Keväällä 1897 huonokuntoiset rakennukset päätettiin purkaa ja tilalle ra-

kennettiin uusi kunnantalo, joka valmistui 1901. Samalla mäellä sijaitsi 

kirkonkylän kansakoulu. Kunnantalo paloi vuonna 1918. 

Lähde: 

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97002/GRADU-1480312953.pdf?sequence=1
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/97002/GRADU-1480312953.pdf?sequence=1
http://www.sastamalanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot/tyrvaan-kirkko
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Piilonen, Juhani 1969: Kunnallishallintoa kuttupitäjässä. Tyrvään kunta 
1869 – 1968. Vammala: Tyrvään kunta. 

4. Äänioikeus 

Äänioikeus kuntakokouksissa: täysi-ikäiset, jotka maksoivat kuntaan veroa 

eivätkä olleet toisen holhous- tai isäntävallan alla (osallistumisoikeus 

meni, jos enemmän kuin yhden vuoden kunnallisverot jäivät maksamatta). 

Palkolliset eivät oikein voineet esiintyä kuntakokouksissa isäntiään vas-

taa, joten heidät jätettiin sen ulkopuolelle. Naimattomalla naisella, eron-

neella ja leskellä oli äänioikeus, jos hän hallitsi itse omaisuuttaan 

(aviovaimon katsottiin olevan miehensä holhouksen alla). Pöytäkirjoista 

päätellen naisen ääntä ei Tyrvään kuntakokouksissa juuri kuultu. Voi olla, 

että he luovuttivat äänensä valtakirjalla jollekin toiselle (miehelle). 

Apteekkarin rouva Sofie Wahlroos ja rusthollarin vaimo Eeva Katara kuului-

vat kirkonkylän koulun johtokuntaan vuonna 1877. He olivat tiettävästi 

ensimmäiset naiset Tyrvään kunnallishallinnossa. Rusthollarinleski Selma 

Rautajoki tuli “peräänkatsoja-mieheksi” (liittyi vaivaishoitoon) vuonna 

1894 alusta. Vuonna 1904 kunnan väkiluku oli henkikirjojen mukaan 8591, 

joista äänioikeutettuja 1400. 

HUOM! Mantan saamassa kirjeessä Mantalta kysellään tiilimestarin paikkaa, 

vaikka tehtaan omisti hänen poikansa Jussi. Mantan asema yhteiskunnassa. 

HUOM! Naisten äänioikeus Suomessa. Naisten mahdollisuus olla ehdokkaana 

vaaleissa. 

Lähde: 

Piilonen, Juhani 1969: Kunnallishallintoa kuttupitäjässä. Tyrvään kunta 
1869 – 1968. Vammala: Tyrvään kunta. 
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5. Köyhäinhoito 

Kunta peri seurakunnalta köyhäinhoidon (vaivaishoito). Kun torppari, mä-

kitupalainen, itsellinen ja loinen tulivat vanhoiksi tai menettivät muusta 

syystä työkykynsä, kunnan oli autettava, ellei esim. sopivaa sukulaista 

ollut/löytynyt/huolinut. Lisäksi kunta oli vastuussa orvoista ja aviotto-

mista lapsista. Lapsia oli avunsaajista tavallisesti noin kolmannes. 1879 

annettu vaivaishoitoasetus määräsi joka kunnan laatimaan itselleen vai-

vaishoito-ohjesäännön. Tyrväälle se saatiin 1888. Kunta jaettiin kahdek-

saantoista “peräänkatsomusalueeseen”. Ne vastasivat kiertokoulun lukulah-

koja (Evo, Isojärvi, Kaltila, Ekojärvi, Laukula, Ketola, Rautaniemi, Sam-

maljoki, Houhajärvi, Illo, Tapiola, Roismala, Tyrväänkylä, Kaukola, Myl-

lymaa, Kotajärvi, Kalliala ja Vihattula). Vuonna 1894 “peräänkatsomusalu-

eiden” lukumäärä nostettiin kahteenkymmeneenviiteen, johon kiertokoululah-

kojen määrä oli noussut. 

 

 

Hallitusvallan mielestä kehittynein köyhäinhoidon muoto oli vaivaistalot. 

Tyrvään kunta teki periaatepäätöksen sellaisen rakentamisesta vuonna 1883, 

mutta erinäisten vaiheiden jälkeen se valmistui Hopun maille vasta vuonna 

Vuosi Huoltoavunsaajia % väkiluvusta 

1877 111 1,8 

1880 200 3,1 

1885 423 6,2 

1890 325 4,4 

1895 393 4,9 

1900 278 3,4 

1905 397 4,5 

1910 417 4,5 

1915 340 3,8 

1918 307 3,5 
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1913. Kunnalliskodin jatkoksi valmistui vuonna 1914 mielisairasosasto. 

Tällainen ratkaisu oli looginen, sillä mielisairaat olivat lähes säännöl-

lisesti köyhäinavun tarpeessa.  

Lähde: 

Piilonen, Juhani 1969: Kunnallishallintoa kuttupitäjässä. Tyrvään kunta 
1869 – 1968. Vammala: Tyrvään kunta. 

6. Koulutoimi 

Kansakouluista annettiin asetus 1866. Kun uusi kunnallishallinto alkoi 

toimia Tyrväällä 1869, alkoi kouluhanke edistyä (mukana mm. P. W. Gallen). 

Koulun tarkoituksiin ostettiin rusthollarinleski Anna Rautajoelta Hopun 

rustholli, joka oli hyvällä paikalla kirkonkylässä. Kauppasumma, 12 000 

mk, piti maksaa myymällä pitäjänmakasiinista viljaa. Alkeisopetus oli ase-

tuksen mukaan järjestettävä, jotta kansakoulu olisi saanut valtionapua, 

esitti komitea myös kiertokouluja perustettavaksi. Kuntakokouksessa 1870 

ilmeni kuitenkin vastustusta. Monien vaiheiden jälkeen, etupäässä sääty-

läisten tarmokkuuden ansiosta, Tyrväälle kuitenkin saatiin kansakoulu. Se 

rakennettiin Hopun rusthollin maalle. Ovensa koulu avasi syksyllä 1873. 

Oppilaita oli 61, joista puolet talollisten lapsia, loput torpparien, työ-

miesten, kauppiaiden ja lukkarin. Tyttöjä ja poikia opetettiin erikseen. 

Ensimmäisten oppilaiden joukossa oli 9 tyttöä. Ensimmäisen talven opettaja 

Salomon Survonne joutui kuitenkin opettamaan kaikki oppilaita, sillä nais-

opettajaa ei oltu saatu. Tyttöosasto avattiin syksyllä 1874. Ensimmäisistä 

61 oppilaasta 33 kävi koko vuoden koulua. Harvat ylsivät “ylhäisemmän” 

kansakoulun todistukseen (4 vuotta koulua). Kuntalaisissa eli sitkeä epä-

luulo koko laitosta kohtaan. Mm. pastori G. F. Mittler (koulun johtokunnan 

puheenjohtaja 1882-87) totesi kouluylihallitukselle vuonna 1882: “Kansa-

koulua ei yleisemmin harrasteta osaksi vanhoillaolemisen syystä, osaksi 

siitäkin, ettei pelko, että “koulu kasvattaa herroja”, näytä olevan perä-

töin: kansakoulusta päästötodistuksella lähteneet eivät ylimalkaan näytä 

ryhtyvän raskaampaan työhön.” Alkeisopetus (luku- ja kirjoitustaito) kuu-

lui kodeille. Lasten oletettiin osaavan lukea auttavasti, kun he pyrkivät 
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kirkonkylän “ylhäisempään” kansakouluun. Niille lapsille, jotka eivät voi-

neet saada opetusta kotona, tuli seurakunnan järjestää alkeisopetusta. 

Vuonna 1881 alkoi toimia kolme kiertokoulua, joiden tarkoituksena oli val-

mistaa lapsia kansakouluun (kiertokoulujen lukulahkot, samat kuin vaivais-

hoidossa). Kolme kiertokoulunopettajaa sai vastuulleen kuusi lukulahkoa. 

Oppilaan “lukuvuosi” kesti seitsemän viikkoa (opettajan 42 viikkoa). Jou-

luloma oli opettajalla kuukausi, kesälomaa puolitoista kuukautta. Koulu 

kiersi lahkosta toiseen, ja lahkon sisällä myös talosta toiseen. Opettajien 

palkat maksettiin valtion saamista viinaverorahoista. Vuonna 1892 kirkko-

herra Bäckin aloitteesta kiertokoulujen luku nostettiin viiteen ja lahko-

jen lukumäärä kahteenkymmeneenviiteen. Oppilaiden “lukuvuosi” piteni kah-

deksaan viikkoon. 

 

Vuosi 7-14v. kiertokou-

lul. Tyrväässä 

Koko maa 

1877 -------- 40,1 % 

1886 540 = 35,5 % 39,0 % 

1896 770 = 51,6 % 46,0 % 

1901 988 = 51,9 % 43,7 % 

1906 960 = 57,8 % 40,7 % 

  

Vuonna 1889 joulukuun alussa kansakoulujohtokunnan puheenjohtajaksi tuli 

kirkkoherra Johannes Bäck. Hän oli varaukseton kansakoulun kannattaja. Hän 

sai toiminnallaan aikaan sen, että vuonna 1890 maaliskuussa kuntakokous 

päätti kahden uuden koulun perustamisesta. Stormin koulu aloitti toimin-

tansa 1892 ja Sammaljoen koulu 1893.  

Vuonna 1898 eräät isäntämiehet olivat tyytymättömiä Hopun koulun miesopet-

tajan (Oskar Söderholm, suomensi nimensä Vettenrannaksi) opetustapaan, 

sillä tämä “ajoi karttakepillä heidän poikiensa päähän viisautta”. Niinpä 

he perustivat Juho Jokisen taloon oman kansakoulun, ”Uuden Muistolan”, 

joka oli toiminnassa kuitenkin vain yhden lukuvuoden. Koulua kutsuttiin 
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myös “Kiusalaksi”, sillä se oli perustettu Vettenrantaa vastaan. Opetta-

jina toimivat opettaja Grönlund (ei mainita enempää kuin että oli joutunut 

eroamaan edellisenä lukuvuotena varsinaisesta kansakoulusta) ja Ferdinand 

Vilppala, joka oli käynyt neljä luokkaa Porin lyseota. Valtio maksoi opet-

tajien palkat ja muista kuluista vastasivat koulun perustajat. (Vammalan 

kauppalan historia 1897 – 1961.) Asetus salli myös yksityiset kansakoulut. 

“Kiusala” oli kunnallislautakunnan esimiehen Klas Vilppalan ja muutamien 

muiden isäntien perustama koulu. Sitä pidettiin protestina Hopun koulun 

johtajaopettajaa Söderhomia ja hänen ankaria opetusmenetelmiään vastaan. 

Perustajat nimittävät kouluaan uudeksi Muistolaksi. Koulu menestyi ensin 

hyvin: oppilaita oli ensin 73, Hopun koulun oppilasmäärä laski 67:sta 

53:een. Koulun voi nähdä perheyrityksenä, sillä koulujohtokunnan puheen-

johtajana toimi Klas Vilppala, opettajina hänen poikansa ja tyttärensä ja 

johtajaopettajana J. F. Grönlund. Grönlundille kunnan kansakoulujen yhtei-

nen johtokunta oli antanut kolmen koevuoden jälkeen kesällä 1898 eron. 

Valtionavusta huolimatta katsottiin kuitenkin parhaaksi lopettaa koulu yh-

den toimintavuoden jälkeen. (Kunnallishallintoa kuttupitäjässä. Tyrvään 

kunta 1869 – 1968.) 

 

Koulu Koska aloitti Oma rakennus valmistui 

Kirkonkylä (Hoppu) 1873 1873 

Stormi 1892 1892 

Sammaljoki 1893 1893 

Muistola 1895 1900 

Illo 1902 1903 

Myllymaa 1905 1905 

Vihattula (Kalliala) 1906 1910 

Tyrväänkylä 1907 1907 

Kaltsila 1908 1910 

Ekojärvi 1910 1910 

Houhajärvi 1910 1910 
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Kouluille annettiin myös lempinimiä: Stormi Toivola, Sammaljoki Valola, 

Illo Onnela, Tyrväänkylä Rauhala. Nimet jäivät kuitenkin vähälle käytölle. 

Onko koulun lempinimi tuttu? 

1920-luvun alkupuolella Vammalan kauppalaan ryhdyttiin suunnittelemaan 

omaa kansakoulua. Hopun kansakouluhan oli Tyrvään puolella. Kauppala jou-

tui suorittamaan kunnalle ns. kansakoulumaksua. Vuonna 1922 päätettiin, 

että Vammalaan perustettaisiin oma kansakoulu, joka aloittaisi toimintansa 

1923 syksyllä, koska Hopun koulu oli ahdas. Koulu päätettiin rakentaa 

Liekoveden ja Kävelykadun väliselle puistoalueelle (Aittalahden koulu). 

Rakennus valmistui 1926.   

Tyrvään yhteiskoulu aloitti toimintansa syksyllä 1904. Aluksi se toimi 

vuokratiloissa kauppias Frans Tuomiston talossa Marttilankadulla. Oma ra-

kennus valmistui vuonna 1908. Koulu oli tehty valiohongista. Siirryttyään 

uuteen rakennukseen koulu saavutti sen laajuuden, minkä senaatin asettama 

perustamislupa edellytti: viisiluokkainen keskikoulu. Myöhemmin koulu laa-

jeni yliopistoon johtavaksi. Ensimmäiset ylioppilaat hyväksyttiin koulusta 

vuonna 1912. Vuonna 1920 koulurakennus paloi (tai vuonna 1919). Vuonna 

1921 valmistui uusi rakennus. 

Lähteet:  

Piilonen, Juhani 1969: Kunnallishallintoa kuttupitäjässä. Tyrvään kunta 
1869 – 1968. Vammala: Tyrvään kunta. 

Sillanpää, L. A. 1962: Vammalan kauppalan historia 1897 – 1961. Vammalan 
kirjapaino Oy, Vammala. 

7. Terveydenhoito 

Vuonna 1919 Suomessa tuli voimaan kieltolaki (1919 - 1932). HUOM! Manta 

vastusti alkoholin käyttöä. Lain mukaan alkoholin käyttö oli sallittu vain 

lääkinnällisiin, teknillisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin. Valmistus ja 

tuonti olivat valtion yksinoikeutena. 1866 voimaan astunut valtiopäivien 

säätämä asetus kielsi viinanpolton kotitarpeiksi. 

Maalaiskunnissa lääkärin saaminen paikkakunnalle oli tärkeä tavoite. Tyr-

väällä virallinen terveydenhuolto lähti kehittymään varsin verkkaisesti. 



 

14 
 

Paikkakunnalla oli valtion piirilääkärin toimipaikka (piirilääkäri 

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Piiril%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rit). 1800-

luvun loppu puolella piirilääkäreinä olivat F. W. Westerlund, Otto Stenbäck 

(suunnitteli myös Tyrvään ensimmäisen siunauskappeli, valmistui vuonna 

1890) ja Eduard von Weymar. Vuonna 1914 kauppalalle palkattiin oma lääkäri, 

Hugo Ståhlberg, joka jo toimi lääkärinä alueella.   

Terveydenhuoltohenkilöstö 1860 - 1920 

Vuosi Lääkärit Kätilöt Sairaanhoitajat 

1860 95 112 --- 

1880 160 393 --- 

1900 360 650 n. 250 

1920 622 777 n. 1500 

Vuonna 1878 piirilääkäri F. W. Westerlundin esityksestä kunnan palveluk-

seen otettiin kätilö Josefina Nordberg, asemapaikkana kirkonkylä. Toinen 

kätilö palkattiin vuonna 1898 Sammaljoelle. Kolmas kätilö palkattiin 1908 

Illon ja sen naapurikuntien tarpeisiin. Kunta maksoi kätilölle peruspalk-

kaa, mutta hän sai periä maksua, jonka suuruus riippui potilaan varalli-

suudesta. Köyhien lapset autettiin maailmaan ilmaiseksi. Vammalan kauppa-

lan itsenäistymisen jälkeen (1913) vuonna 1916 kolme kätilöä sijoitettiin 

Nuupalaan ja Stormiin yhden jäädessä Sammaljoelle. Isorokkoa vastaan tais-

teltiin vuonna 1883 voimaan tulleella rokotusasetuksella. Tyrväällä asetus 

otettiin huomioon vasta vuonna 1887, kuntakokous hyväksyi rokottajan eli 

rupulin istuttajan ohjesäännön. Piirilääkäri Otto Stenbäck katsoi pätevim-

mäksi opettaja J. L. Rosenqvistin, ja vuonna 1889 kuntakokous valitsi hänet 

tehtävään. Vanhemmat velvoitettiin sakon uhalla rokotuttamaan lapsensa. 

Tarkastaja kiersi valvomassa rupulin istutuksen onnistumista. Tarkastajan 

virka lakkautettiin vuonna 1907. Vammalan palon jälkeen (1918) kauppalassa 

oli kuumesairaala. Sen toiminta lopetettiin tammikuussa 1919.  

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Piiril%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rit
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Terveydenhoitolautakunnan tehtävänä oli valvoa sairaanhoitoa ja siihen 

vaikuttavia olosuhteita, kuten myös yleisten terveydenhoitoa koskevien 

asetusten noudattamista. Lautakunnan oli tarkastettava kauppalassa olevat 

kaivot, veden laatu ja määrä, “hyyskät” eli käymälät, likaviemärit sekä 

katujen, pihojen ja tonttien puhtaanapito. Sen tehtäviin kuului myös teh-

taiden, työläisten, koulujen, koululaisten, asuntojen, ravintoloiden, lei-

purien, parturien jne. terveydenhoidollisten olosuhteiden valvonta. Elin-

tarvikevalvonta kuului terveydenhoitolautakunnan tehtäviin. Kulkutautie 

esiintyessä lautakunnan oli ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin tau-

din kulun estämiseksi. Koululääkäri aloitti tehtävässään 1920-luvun puo-

livälissä. Hän mm. tarkasti syyslukukauden alussa ensimmäiselle luokalle 

tulijat, ja oli käytettävissä lukuvuoden aikana mahdollisten sairastapaus-

ten sattuessa. Suurempien kulkutautiepidemioiden aikana koululääkäri saat-

toi esittää koulun sulkemista siksi, kunnes vaara oli vältetty.     

Kunnanlääkärin (kunnan palkkaama lääkäri) virkoja alettiin perustaa 1880-

luvun alussa. Koska Tyrväällä oli valtion palkkaama piirilääkäri, ei kun-

nanlääkärin palkkaamisella ollut kiirettä. Piirilääkäri Eduard von Weymar-

nin jälkeen virka oli hetken aikaa täyttämättä. Joulukuussa 1901 kuntako-

kous teki myönteisen päätöksen ja toukokuussa 1902 virkaan valittiin Hugo 

Ståhlberg.  Hänen aloitteestaan Tyrvää sai oman kiertävän sairaanhoitajan 

vuonna 1908.  

Jo 1870-luvun lopulla silloinen piirilääkäri Westerlund kehotti Tyrväätä 

ja naapurikuntia rakennuttamaan asuinpaikkansa lähettyville sairastuvan, 

jotta hän voisi tehdä sairaiden hyväksi muutakin kuin vain kirjoittaa 

lääkemääräyksiä. 1880-luvun puolivälissä lahjoitettiin sairaalan alkupää-

omaksi rahaa. 1890-luvun lopussa silloinen piirilääkäri Eduard von Weymarn 

ehdotti sairastuvan (sairaalan) rakentamista. Kunnalla oli kuitenkin edes-

sään laaja kansakoulujen rakennusurakka, joten kuntakokous torjui ehdotuk-

sen. Vasta 1930-luvun loppupuolella rahaston varat otettiin käyttöön ja 

Vammalan seudun sairaala alkoi nousta Tynnyrimäen laelle.  
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Apteekkari Konrad Ferdinand Wahlroos osti 1870-luvun alussa talon värjäri 

Karl Kuhlmanilta. Hän rakennutti tontille uuden talon, joka oli kirkon 

jälkeen kirkonkylän komein rakennus. Wahlroos sai privilegion (lakiin pe-

rustuva erityisoikeus) Tyrvään Piirikunnan Apteekille 17. tammikuuta 1871. 

Apteekin yhteydessä oli myös pieni sekatavarakauppa. Vuoteen 1884 aptee-

kissa oli postin vastaanottoasema ja vuosina 1876 – 1897 Tyrvään Säästö-

pankin konttori. Vuonna 1888 apteekin uudeksi omistajaksi tuli apteekkari 

Otfried Abelard Bäckman. Hän avasi apteekin sivuhuoneessa Tyrvään Kirja-

kaupan, joka sai toimiluvan vuonna 1891. Apteekkari piti kirjakauppaa vuo-

teen 1907. Tyrvään Siemenkauppa tuli apteekin yhteyteen vuonna 1914. Ton-

tilla oli laaja puutarha. Puutarhan tuotteet jalostettiin omassa Tyrvään 

Vesitehtaassa, ja omassa kioskissa myytiin ”Hedelmälimonaadeja useanlaisia 

ja Suuda- ja Seltterivettä”. Puutarhan kasvihuoneissa kasvatettiin muun 

muassa viiniköynnöksiä. Rakennus tuhoutui vuonna 1918 kauppalan palossa. 

Apteekkari Bäckman rakennutti vuonna 1920 uuden rakennuksen tuhoutuneen 

tilalle. 

Lähteet:  

Pietilä, Esko 1973: Vammalan rakentaminen vuoteen 1918. Vammala: Tyrvään 
seudun museo- ja kotiseutuyhdistys. 

Pukstaavi 
https://www.youtube.com/watch?v=rxEVnyuzIyw  

Rinne, Katri 1988: Amanda Jokinen – tyrvääläinen kansanparantaja. Kokemäki: 
Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys. 

8. Tienpito ja rautatie 

Rauta- ja Liekoveden välissä olevaan Vammaskoskeen muodostui jo varhain 

(keskiajalla) merkittävä kauppa- ja eräreittien sekä monien teiden yhty-

mäkohta ja tunnettu ylikulkupaikka. Vanhimmat kirjalliset merkinnät löy-

tyvät Tyrvään tuomiokirjasta 1600-luvulta. Vammaskosken yli on välitettty 

liikennettä myös lautalla. 1700-luvulla paikalla oli kiinteä silta. Puu-

silta kulki Koskenkarin kautta, ja se teki karin kohdalla mutkan. (Kari 

sijaitsi Rautaveden puolella.) Lähivesistö oli merkittävä aikanaan myös 

Keski-Hämeelle, jonka kauppatie kulki Pyhäjärveltä Tottijärvelle, edelleen 

https://www.youtube.com/watch?v=rxEVnyuzIyw
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Rautaveden kautta Sarkolanlahteen ja jokea pitkin aina Teljään (Kokemäellä 

sijainnut kauppapaikka?) asti.  

Tyrväällä vanhaksi postitieksi sanottiin sitä tietä, mikä kulki Kiikasta 

Tyrväänkylän, Roismalan ja Vammalan läpi, Vammaskosken yli ja joen poh-

joispuolta Karkkuun. Vaunutie erkani postitiestä Vammaskosken pohjoispuo-

lella ja vei liekoveden pohjoispuolta Kiikkaan. Narvantie lähti myös pos-

titiestä ja kulki Varilan, Stormin ja Vatajan kautta Karkun rajaan ja 

edelleen Vesilahdelle. Illon tie erkani postitiestä Tyrväänkylässä ja vei 

Koivulan, Tapiolan ja Illon kautta Punkalaitumelle. Taloilla oli kunnos-

sapitovelvollisuus. Talvikunnossapito annettiin ns. urakkahuutokaupalla 

auki pidettäviksi noin viiden kilometrin mittaisiksi pätkiksi.  

Tiet olivat kapeita ja mutkaisia. 1800-luvun loppupuolella eräs matkaaja 

kertoi lähteneensä Tampereelta kello kahdeksan aamulla hevoskyydillä kohti 

Vammalaa, jonne hän saapui illan hämärtyessä. Matkantekoa olivat hidasta-

neet hevosten vaihdot sekä sateiden kuluttamat tiet. Suuren muutokset mat-

kustamiseen ja tavaraliikenteeseen toi rautatien saapuminen paikkakun-

nalle. Junaliikenne Tyrväältä alkoi vuonna 1895.  

Vammaskosken yli oli johtanut silta jo vuosisatoja. Viimeinen puusilta 

rakennettiin vuonna 1874. Vanhaa siltaa ei enää korjattu, vaan uusi silta 

rakennettiin vanhan alapuolelle (tarkoittaa kosken juoksusuuntaa). Raken-

nusvelvollisiin kuuluivat Tyrvään, Kiikan, Kiikoisten, Karkun, Mouhijär-

ven, Suoniemen, Suodenniemen ja Lavian, siis kihlakunnan kaikki tieteko-

velvolliset. Silta oli kuitenkin jo vuonna 1893 niin huonossa kunnossa, 

että hevosen juoksuttaminen sitä pitkin kiellettiin sakon uhalla. Siltaa 

korjattiin kesällä 1897 niin, että se saatiin kestämään vielä muutaman 

vuoden. Sillan ylityksestä kannettiin vuonna 1911 ylikulkumaksuja, joilla 

aiottiin kartuttaa uuden sillan rakentamisen kustannuksia. Kirkossa kävi-

jöille ylitys oli maksuton. Uuden sillan rakentaminen alkoi 1913 ja silta 

valmistui 1915.  

HUOM! Vesistöjen käyttö kulkureitteinä. Myöhemmin esim. tukinuitto.  

HUOM! Kuntaliitokset, nykyinen Sastamala. 
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Lähteet: 

Piilonen, Juhani 1969: Kunnallishallintoa kuttupitäjässä. Tyrvään kunta 
1869 – 1968. Vammala: Tyrvään kunta. 

Sillanpää, L. A. 1962: Vammalan kauppalan historia 1897 – 1961. Vammalan 
kirjapaino Oy, Vammala. 

 

9. Posti 

Virkaposti oli saatava kulkemaan jo ennen postilaitosta. Velvollisuus lan-

kesi talollisille käräjäkunnittain kannettavaksi. Postin kuljetus huuto-

kaupattiin kuntakokouksessa kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi vähiten vaati-

ville (rahallinen korvaus). Kruununnimismies teki esityksen siitä, miten 

postilaukkuja oli viikoittain kuljetettava kruununvoudin, nimismiehen ja 

tuomiokunnan tuomarin asuinpaikkojen sekä Tyrvään, Kiikan ja Kiikoisten 

pappiloiden välillä. Papit lukivat kirkoissa jumalanpalveluksen jälkeen 

virkamiesten kuulutukset, koska tiedonkulku ei ollut sellaista kuin nyky-

ään. Tammikuussa 1883 tuli kihlakunnanpostista asetus, jonka mukaan postin 

kuljetuksen sai lopettaa, jos nimismiespiirin kaikkiin kuntiin oli perus-

tettu postitoimipaikka. 1884 Kirkonkylässä (Vammala) postiasema avasi 

ovensa värjäri Kuhlmanin talossa (Kuhlman oli palkattu postin hoitajaksi), 

ja pian se muutettiin kunnan anomuksesta postitoimistoksi. Kun Kiikka ja 

Kiikoinenkin saivat postitoimistonsa postin kuljetus (postilaukkuperiaat-

tella) lopetettiin marraskuussa 1894. 

Postinkuljetusjärjestelmä muuttui ylipäätään 1800-luvun puolivälissä, jol-

loin postitalonpoikajärjestelmästä siirryttiin kestikievarikyytejä käyt-

tävään postiljoonijärjestelmään. Postilaukku kulki kestikievarista toi-

seen. Arvoleimaiset kirjekuoret otettiin käyttöön 1845 ja postimerkit 1856. 

Paketit alkoivat kulkea vuonna 1845. Postia kuljetettiin myös vesiteitse. 

Rautatien tulo mullisti (helpotti ja nopeutti) myös postin kuljetuksen. 

Vuonna 1890 otettiin käyttöön maalaiskirjeenkanto, mikä tasapuolisti maa-

seudun postiolot. Ensimmäisen auton Posti otti käyttöön vuonna 1911.  

HUOM! Tiedon yms. kulku nykyään. 
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Lähteet: 

Piilonen, Juhani 1969: Kunnallishallintoa kuttupitäjässä. Tyrvään kunta 
1869 – 1968. Vammala: Tyrvään kunta. 

Postimuseo 
https://www.postimuseo.fi/fi/viestinnan-historiaa/suomen-postitoiminnan-
historiaa  

 

10. Sisällissota, Vammalan kauppalan palo 

Varsinainen sota kesti vain hieman yli kolme kuukautta (27. tammikuuta - 

15. toukokuuta). Se jätti kuitenkin syvät jäljet suomalaiseen yhteiskun-

taan. Koko sodassa kuoli lähes 40 000 ihmistä. Sota oli punaisten ja 

valkoisten välinen verinen valtataistelu. Sotaan sekaantuivat myös venä-

läiset (lähinnä punaisten puolella), ruotsalaiset vapaaehtoiset ja saksa-

laiset (valkoisten puolella). Sodan taustalla oli sisäisiä syitä, mutta 

myös Venäjän vallankumous, ensimmäinen maailmansota ja Saksan valtapyrki-

mykset.  

Suomen sisällissodan muisteleminen on koettu kipeäksi ja ongelmalliseksi 

asiaksi. Voittanut osapuoli, valkoiset, hallitsivat historian julkista 

esittämistä ja punaisten oli mahdollista muistella omia vainajiaan ja ko-

kemuksiaan sodasta ainoastaan yksityisesti. Monien oli vaiettava sotaan 

liittyvistä asioista vuosikymmeniksi, osa vaikeni kokonaan. Tilanne jul-

kisuudessa alkoi muuttua myös punaisten tulkintoja sietäväksi vasta tal-

visodan jälkeen, jolloin punaisten kaatuneiden, teloitettujen ja vankilei-

reillä kuolleiden haudoille alettiin laajemmin pystyttää julkisia muisto-

merkkejä. Julkisen historiankirjoituksen osalta tilannetta hallitsivat II 

maailmansodan jälkeen yhä valkoisten tulkinnat; vasta 1950-60 –lukujen 

vaihteessa punaisten tulkinnat nousivat historiantutkimuksessa, kaunokir-

jallisuudessa ja muissa historian esityksissä julkisiksi. 

Tyrvään seudulla, kuten muuallakin Satakunnassa, oli paljon torppia ja 

taloissa käytettiin myös ulkopuolista työvoimaa. Varsinaisia säätyläiskar-

tanoita seudulla ei ollut, mutta  

https://www.postimuseo.fi/fi/viestinnan-historiaa/suomen-postitoiminnan-historiaa
https://www.postimuseo.fi/fi/viestinnan-historiaa/suomen-postitoiminnan-historiaa
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maanomistus oli keskittynyttä ja tilatonta väkeä oli runsaasti, joten seu-

dun poliittista ilmapiiriä kuvaa hyvin Sosialidemokraattisen puolueen kan-

natus, joka vuosina 1907-

1917 vaihteli vaaleittain 

52.5 ja 60.5 prosenttiyksi-

kön välillä. Vasemmisto, 

joka nousi vuoden 1917 maa-

liskuun jälkeen poliitti-

sesti merkittävään asemaan 

Suomessa, nosti esiin saman 

vuoden keväällä polttavan 

kysymyksen kahdeksantunti-

sesta työpäivästä. Suomen 

Ammattijärjestö asetti sen tavoitteeksi, joka tuli saavuttaa kaikilla 

aloilla viimeistään 1. toukokuuta 1917. Jos paikallisesti ei asiasta pys-

tytty sopimaan, kehotettiin työntekijöitä ryhtymään lakkoon. Myös Tyr-

väässä lakkoiltiin, tosin vasta 4.6.1917 alkaen. Lakkolaiset, joiden lu-

kumäärä aluksi ei ollut riittävän suuri, saivat apua Tyrvään pappilaan 

sijoitetulta venäläiseltä sotaväeltä, ja lakkovahdit sulkivatkin Tyrvään 

osuusmeijerin 12.6.1917 asti, jolloin maanomistajat avasivat sen väkival-

loin. Lakkoilijoiden turvautuminen venäläisten apuun herätti pahaa verta, 

ja asia epäilemättä säilyi muistissa. Sisällissota, joka syttyi tammikuun 

lopussa 1918, muistutti olemassaolostaan paikkakunnalla jo alkuvaihees-

saan. Kiikassa, lähellä Tyrvään rajaa sijaitsevan Ruotsilan kartanon luona 

käytiin punaisten ja valkoisten välillä 23.1. kahakka, jossa surmansa sai 

pari henkilöä. Tilanne oli tammi-helmikuun vaihteeseen saakka epäselvä, ja 

vasta 24.2. pidettiin SDP:n kunnallisjärjestön kokous, jonka päätöksellä 

valta muodollisesti siirrettiin punaisille.  

Seutukunnan sijainti Satakunnan ja nykyisen Pirkanmaan raja-alueella lii-

kenneyhteyksien risteyksessä koitui sille sisällissodan myöhäisemmissä 

vaiheissa hyvin raskaaksi, sillä sotatapahtumien kulku Satakunnan ja Tam-
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pereen välisellä alueella valkoisten hyökkäysvaiheen aikana ohjasi punais-

ten vetäytymisen kulkemaan Tyrvään ja Vammalan halki. Perääntymisreitillä 

olleet Tyrvään asemanseutu, Vammalan kauppala sekä Illon ja Sammaljoen 

kylät syttyivät tuleen. Pahinta tuhoa koettiin Vammalan kauppalassa, josta 

arvioiden mukaan tuhoutui n. 100 rakennusta. Kauppalan palo, joka tapahtui 

18.-19.4. 1918 jarrutti sen kehitystä huomattavasti; esimerkiksi sotaa 

edeltänyt väkiluvun määrä saavutettiin uudelleen vasta vuonna 1937. Hen-

kilötappiot muodostuivat myös mittaviksi; sodan seurauksena surmansa sai 

244 henkeä, jotka muodostivat 2,55 % paikkakunnan väestöstä. 

 
Ennen Tampereen valtausta (16. maaliskuuta - 6. huhtikuuta 1918) ei val-

koisten ja punaisten kesken syntynyt Tyrvään - Vammalan alueella mitään 

huomattavia taisteluja, Ruotsilan kartanon kahakkaa lukuun ottamatta. Pie-

nempiä yhteenottoja oli, mutta alue jäi punaisten tukialueeksi. Tampere - 

Pori- radalla oli ratkaiseva merkitys punaisille. Tampere oli venäläisten 

puolustussuunnitelmien tärkeä keskipiste. Lisäksi radan varrella oli run-

saasti venäläisten majoituspaikkoja. Radan hallussapito oli elintärkeää 

punaisille joukoille. Valkoisten suunnitelmissa oli katkaista Tampere - 

Porin rata Karkun ja Kuloveden välillä sekä kaikki Tampereen yhteydet 

länteen ja lännestä hyökäten osallistua Tampereen valtaukseen. Tyrvää - 

Vammalan alue oli (jäi) punaisten puolelle. Vammalassa istui vallankumous-

oikeus, ja siellä säilytettiin valkoisia vankeja. Valkoiset valloittivat 

huhtikuun neljäs päivä Karkun. Huhtikuun kuudentena valkoiset valloittivat 

Tampereen ja kolmantenatoista päivänä Porin. Yhdeksäntenätoista päivänä 

huhtikuuta valkoiset tunkeutuivat etelästä Tyrväälle. Tällöin huomattava 

osa Vammalan kauppalan keskustaa oli jo hävitetty. Punaiset olivat vetäy-

tyneet Punkalaitumelle.  

Huhtikuun 18. päivän iltana toistakymmentä taloa sytytettiin tuleen Mart-

tilankadulla. Tuuli kävi koillisesta ja painoi raivokkaasti riehuvan tulen 

kohti Liekoveden rantaa. Korttelista 11 alkanut palo tuhosi korttelit 10 

ja 6 sekä niistä rantaan päin olevan alueen suurimmaksi osaksi. Toinen 

palovyöhyke sai alkunsa Uittoyhtiön rakennuksista (kortteli 16) ja ulottui 

kortteliin 13. Suhteellisesti Vammalaan kohdannut tuho oli suurin, mitä 
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silloin koko maassa aiheutui millekään paikkakunnalle. Kauppalan palo mer-

kitsi myös kaiken toiminnan pysähtymistä pitkäksi aikaa. Palaneiden raken-

nusten mukana tuhoutui myös muun muassa kirjasto ja henkikirjoittajan ar-

kisto. 

 

Sisällissota, kansalaissota, 

vapaussota, kapina, punakapina, 

veljessota, luokkasota.  

HUOM! Tarkastele sotaa kunkin 

nimityksen kautta.  

HUOM! Juhlakolikko: pohdi koli-

kon viestiä.  

 

Lähteet: 

Pakarinen, Kalle: Sisällissodan muistaminen Tyrvään - Vammalan seudulla 
1918 – 1939. http://epublications.uef.fi/pub/URN_NBN_fi_joy-
20080029/URN_NBN_fi_joy-20080029.pdf 

Pietilä, Esko 1973: Vammalan rakentaminen vuoteen 1918. Vammala: Tyrvään 
seudun museo- ja kotiseutuyhdistys. 
Tampereen kaupunki. 
http://www.tampere.fi/liitteet/k/64ku2FpK6/kapina.pdf 

Kuvat: 

Kartta 
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=ima-
ges&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahU-
KEwiBkrSg9ufVAhXpQpoKHY61BJ4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvanhahistoria.blogs-
pot.com%2F2013%2F11%2F&psig=AFQjCNFxgVNJZkqylagZirK5feECe-
7ZqA&ust=1503390903572112  
 

Kolikko 
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ges.cdn.yle.fi/image/upload//w_1199,h_784,f_auto,fl_lossy,q_auto/13-3-
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https://yle.fi/uutiset/3-9580883  
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Suomen sotasurmat 1914 - 1922 
http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/stat2  
 
Kansanarkisto 
http://www.kansanarkisto.fi/kanssota/  
 
Suomi oli 1917 lukutaitoisten luterilaisten vaurastuva maatalousmaa, 
jonka väestöstä puolet oli alle 25-vuotiaita. 
http://itsenaisyys100.fi/suomi-oli-1917-lukutaitoisten-luterilaisten-
asuttama-vahitellen-vaurastuva-maatalousmaa-jonka-vaestosta-puolet-oli-
alle-25-vuotiaita/  
 
Yle historia 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/12/22/sisallissota-pelilaudalla  
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