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Närpiössä 30.11.1919

Lukiessani "KarJalassa" Tervehdyksonne WenE jän-

■aarelalsille , huomaan siinä historiallisia virheitä. Me johtuvat

nähtävästi y A i U 6 SUOMISRM virheellisestä kirjoitukses-

ta "Il U 0R E ö S A K A H J A 1 A S S A* otsakkeella "W Eli Im -

saarelaisten retki».

Toimitus tiesi , että sekä Jääkäri-kapteeni S I H -

V oli S M että WÄHASÄLO oleskelevat WIIPURISSA

ja olisivat käsikirjoitukseen tehneet oikaisuja , joa heille o-

llsi annettu tilaisuutta siihen. Täytyy- valittaa ettei niin teh-

Ty, etenkin kun kirjoitus tavottelee "LÄ.HDEKIRJOITUKSEM" arvoa,

g Aikaisemmin aikanani muistiinpanot "VAPAUS-TAISTELTJH

alkuajoilta <hetl,kun nELbIEGIM "K_E_L_L_A_R_l-S_A J<_K_AJi_l_r f",
epäonnistuneen entisen sotaministerin avustuksella tekivät sala-

kavalan hyökkäyksen UVERTI SIHVOA ja KAh JA LAN -AR-

MEJA H kunniaa vastaan, Ajattelin "olkaan" ,painukoot muis -

tot sankariensa kanssa multaan.

Oikaisuna Ryssien aseista riisumisesta ö__o__R_T_A_V_A-
:LAHETÄM,sinikopiona jo tehdyt muistiin panot.

Me saa Jäädä Teille. Kalkki hallussani olevat asia-paperit

pidän tarkasti tallella "kellari" sankarien vastai-

sien juonien varalta*

Kunnioittaen

J. Alopaeus





Jt Ijennoa.

J* Alopaoua Muistiinpanoja Vapaussodan alku

pbivaiU..

Suomen vapaussodan kateen alkaneen sini plivii-

nj‘ jona Karjalan suojeluskunnat llhtivlt Wiipuriin. Siel-

lä oli uusiintunut huligaani ryöstö-mellakat jotka sosi-

alistien osottama jlrjeatyavalta "miliisi"ja "punakaarti"
ei tahtonut kukistaa* Tapahtumat tammikuun If p ni pieti-

jotka
sen tehtaalla olivat ne, lopullisesti ratkaisivat sen kan-
nan mille suojeluskunta on asetuttava myöskin omia kansa-
laisia nlhclen. '”'n vastenmielistä, nimitti verisiä yhteen-

ottoja veljoe-aodaksi, silli punakaartin sotilaat olivat
ainakin alkuaikoina , pii asiallisesti rysäi n solttujen

vankiloistamme vapauttamia rosvoja. Suojeluskuntaaata

taas oli syntynyt yhteiskuntaa ja laillista jlrjestyetl

alilyttlvl.nl, seki maan vapauttamista varten satavuoti-
sen sortajan ikeen alta. Huligaani aineksien yhtymät sor-
tajiimme en katso kummeksittavaksi ja työlliset taas oli-

vat punaisen sanomalehtien kautta hurmatut ja hypno&loi-
tuja vihijlrkiail lammaslaumoja, telakkaa totutettua ll-
nestyskarjaa.

v. IPI6 Tammikuun SO p. yölll tai oikeammin 21

p. varhain aamuyosti saapuu Joensuusta suojeluskunta juna.

Siihen liittyy Sortavalan suojeluskunta aaeatettu osas-
to. Kolmen piivin muona en varustettu mukaan.

Asemaplillyatö tekee vaikeuksia junan edelleen

llhettlmlseasl. Itse ei saavu päällikkö, antaa tolefonil-

la ohjeita apulaisineen JUtröa ja Lillkvistille. Kun llh-

töl ei saa tehdl, ml tirl l suojeluskunta pllllyatti minut

junan lähettäjiksi. Sen tein tavanmukaista varovaisuutta

käytteen, kysyin naapuriaaemalta Kuokkaniemeltl sataa sel-

viksi j. n, Tlstl ilmoittivat asemavirkailijät auuttuneel-





le aeemapiilillikbOile. Tapaus oli ensimmäinen, mutta ei vii-

meinen vapauaoota ajalla, Jolloin sotilaitten tilytyi toi-
mia niakottelevlen rautatievirkailijoiden tehtäviäsi' o

•Tammik * 83 p, saapui suojeluskunnalle tieto sil-

ti; että veniiliiset tuovat aseita Sortavalan punakaartilai-

sille»

AasmapliHystöl pyydettiin suojeluskunnalle il-
moittamaan kun aseet saapuvat, tahi Jos sotilaita Ja soti

laatavaraa yllpi-inst saapuu»

Maalaiosuojeluskunnut kutsutaan kaupunkiin» Pu-

nakaarti toimii kuumeentapaisella kiireelli, se koettaa

saada maalais suojeluskunnat lihtemi.in pois kaupungista. Lo-

pulta se uhkaa toimeenpanna verilöylyn Juopuneissa.

Tammik. 84 p. aamulla huomasin Sortavalan rata-

pihalla rysäin sotamiehii; Jotka S;sta vaunusta hevosiin

kuormittivat patruuna laatikkoja, kysymykseeni milloin saa-
vuitte 'vastasivat illalla." Kun kysyin kuinka paljon pat-

ruunia he toivat, vastasivat "tarpeeksi paljon tappaa kaik-

ki Sortavalan porvarit,"

Kivin asemakonttoriln, kysyin illalliselta juna-

vastaanottajalta "pikku Aströmiltii" minktl vuoksi hin Ji t-

ti ilmoittamatta suojeluskunnalle silti, etti aamulla oli

saapunut kaksi vaunua soti lastavaraa Ja vaunuihin piillea-

kelty rysäin sotamiehii;, Tahfc.n vastasi hin "tiesi sen ase-

mapäällikkökin, mutta eipi: hinkkiin ilmoittanut." I

Aseet tuotiin Sortavalaan Ja sen ympäristöni o-

leväin tehtaitten punakaartille. Heitti kivi sotamiehet Ja
vi.nrikit sotatemppuja opettamassa.

Suojeluskunnan plillystölle ilmoitin rysäkin saa-

pumisesta, seki mielipiteeni ottaa aseet suojeluskunnalle

ennen kun ne ehdittiin punaisille Jakaa,

Suojeluskunnan ylin pktillyatö piti kokouksen, Sii-

ni pistettiin lltapklvklli kello 4 marssia kotosalla oleva

osa Sortavalan suojeluskuntaa Valamon luostarin talolle

Ja li hetystö ki y ryssiltii aseita pyyti.mi sai-. Niin tapahtui;





si laskin levolle.

Tammikuun 05

ta siirtäneet ja punasllle jakaneet.

Kun suojeluskuntalaisten Kanssa menin kaupungil-

le noutamaan hevosta, Jolla saalis kuljetettaisiin kasar-

milta, kohtasin punakaartin esikunta miehiä. Komensin "seis,
ja kysyin mitä miehiä., Itku kurkussa'kertoivat olevansa

"sanomalehti (punasen) toimittajia, kirjaltäija, työläisiä

y, m* kysymykseen minne olivat matkalla, vastasivat sävyi-
I

tf N

ai sti kotiin , Fn voinut pysyi koittamasta pelästymisen

mbtri-i kysyin senvuokei "tunnetteko minut". Olin sähkölampun

valossa. Kaikki vakuuttivat etteivät koskaan en-

nen ole minua nähneet ! Ja kuitenkin olen ti sat pikkukau-

pungissa asunut 05 vuotta. !

Sotasaalis kuormitettiin ja tuotiin esikuntaan,
jossa juhlittiin onnellista valtaamista.

Puoliyön jälkeen kysyi puhelimella muuan Joensuu-

lainen "mitä ihmeitä Sortavalassa on tapahtunut," sillä si-

käli iaet punaeet ovat 'huolestuneena ja kauhun valtaamia.

Päätimme samana yöni lähtee Joensuuta vallotta-

maan. Asianomaisten pikku vastustelusta huolimatta ctettiån

juna ja silli lähti kapteeni Peli, hyvin aaestetun miesjou-

kon kanssa Joensuuhun,

Tapahtuma rikas päivä eli pinttynyt ja hetkisek-

Heti aamulla sähkötin kaikille asemille Viipuriin

saakka ja rautatievirkamiehille Haapalainen Helsingissä

siitä että olimme aseesta riisuneet ryssät ja sotasaaliina

saatu kivääriä ja ampumatarpeita.

Joensuusta saimme aamupäivällä tiedon siitä,että
ryssät taistelutta olivat luovuttaneet aseensa ja että pu-

nasiita oli saatu osa niitä aseita joita Vesleyn oli sin-

ne tuonut, tulliisi ovarikoimat ja ryssän sotamiehet tullis-

Aamupäivällä saapui useita kuormia venäläisiä

sotilaita Aunuksesta. Niiltä riisuttiin aseet ja pantiin





asumaan"Munkkier. taloon"
Rysät t olivat ennen aseista riisumista pyytäneet

Wiipurista apuväkeä kun voi olettaa että sielti sitä lähe-

tetään pAktimme atrategilliseeti tärkeään Antreaan asettaa

rintaman ja sinne lähettää joukkoja. Päivällä saapui seka

Antreaeta etti Fiitolasta sähkösanomia jossa pyydettiin mo~
lempiin paikkoihin lähettämään vallatut aseet ja ampumatar-

vaxak peet. Kumpikin paikka sanoi olevanaa päämaja, ja oli

etrateegilliaesti ti rkei « Sähkösanoma kysymykseen "kumpiko
oli todellinen pikmaja jota totellaan" tuli Antreasta vas-
taus etti se oli siellä. Allekirjoituksena oli Astola, Hyn-

ninen, Arr;inoff« Tämä hyväksyttiin. Aseita ei voitu lähet-

ti k, kun suurin osa eli Joensuun matkalla. Päivällä Ikhenl

kaupunkia pitkin Hiidenaelän jäätä punakaartilaisia Häme-

koskelta Lkskelästi ja Leppäkoskelta. Heitä vastaan li ka-

tettiin kymmenen miestä, mutta punaset kiintyivät takaisin

aseettomia kun olivat.

Iltapäivällä palasi joukkomme Joensuusta. Pieni

osa jii kuitenkin Värtsilään siellä puhdistamaan punaiset

aseista.

Sortavalan suojeluskuntaan teknillinen osasto.

Se oli toimittanut haulipyssypatroonien lataamisen erikoi-

sesti kantavalla luodilla. Koonnut räjähdysaineita ja niit-

ten aytytysvehkeiti sekä rata särkemistyökaluja. "Varasto

oli minun kodissa ja makasiinissa.

Tiesimme ensimmäisen puolustuksen rajottuvan vi-

hollisjoukkojen etenemisen hidastuttamiaeen, Senvuoksi pää-

tettiin lähteä Antrean rintamalle. Aluksi lähti telakka

mestari Friksscn ja minä. •

Joensuun kotosalla oleva osa suojeluskuntaa joka

nyt auestettiin ryssiltä otetuilla Berdan kivääreillä läh-

ti uljaan Heikko Raatikaisen johdolla matkalle Antreaan.

Fnalmmäinon yritys raukesi siihen, etti veturi

miehistö irroitti suojeluskuntalaisten vaunun junasta ja

vei sen eivuraiteelle. Asia Ilmoitettiin heti asianomaieel-





♦

re.an.

vastaan (liite l)

le liikennetarkastajalle. Kun myöhemmin samalle miehelle

ilmoitettiin suojeluskuntalaisia llhtevi.n Antreaan ylimka-

rliselU' junalla kysyi hi-n telefoonissa sangen kiihtynee”

nti, kenen luvalla Juna liinetetlhn ja kuka vastaa siiti et”

tl siiti saadaan maksu. Se yleisölle klaittlmitön seikka,

etti rautatievirkamiehet suhtautuivat nurjamielisesti suo-

jeluskuntia vastaan mutta punasella puolella auliisti; toi-

mi liikenteen si innöllisesst ylläpidossa Jopa sotilasjuna-

It.hetykäisst valkeata armeijaa vastaan, Johtuu rautatie-

hallituksen pti tirehtöörille punaselle rautatieli.isliitöl-

le 27 p. Marraskuuta 1C17 antamasta vakuutuskirjasta Jossa
kaikille punaaillo taataan, tehdyistä rikkomuksista, ti y-

dellinen rangaistua Ja heikottamia vapaus.
■- i«u. v: ■ ■ v ~ v. < . tuu ue.rt isixiit

Vastuksista huolimatta, llhti Joensuun suojelus-
,kunta yölll 26 palvi t vastaan ylimi.i ri iselli Junalla Ant-

Sortavalassa yhdyin heihin, Mukana oli, paitsi o-

maa Ja poikani Thorin kiviirit, suojeluskunnan ö Japani-

laista Ja 2 Eerdan kivi lirit aeli patruunia. Nimi kivi irit

luovutin ylipäällikkö Lindström ' in (Hägglundin) mitriyk-

eesti Jiioken suojeluskunnalle Uuno Zimmermannin kuittia

Kun olimme saapuneet Antreaan varhain aamulla
M

tammikuun 26 phi kivin ilmcittautumaasa ylipti Hikoile.
aikaén kuularuisku Ja tyUlfttölli varustetuilla JunallaMinulle esitettiin Lindström'in ninelli nuori, sarkapukui-

• fl; j. ix ri' ta Sii, .il a
nen piekaujalkainen intelligentin niköinen mies. Tein il-

;

mcitukaen teknillisen osaston saapumisesta Ja mukana tuo-

dut ri jlhdyttlmiatarpaet ja aihkömlinat. Päin yati viallisen

vastaanoton Ja kt akyn asunnon saamista varten kiintyi; Hyn-

nisen puoleen. Hi n toimitti meille Aunien vllitykaelli Vuok-

sen rannalle Herrasväki Kuuluvaisen luona Jiyvln aaunnon Ja
salmi' e miti ystlvllllsommin kohtelun. Kotiuduttua lähdimme

aamiaiselle asemalle. Fielll koolla olevat suojeluskunta

Joukot tulivat marssien odotussaiitu Jossa oli katetut

pltkiit pöydlt Ja niilli runsas leipi annos höyryi vt liha-





ruoka ja täytetty maitokuppi jokaista varten» Fnnen kuin

ruualle ruvettiin laulettiin seisten "kuullee pyhi vala

kallis Suomen maa", Syödeast julkiluettiin taken saapunut

hallituksen sihkösanoma jossa se julisti suojeluskunta

joukot Suomeani: *1 li tukeen sotajoukkßihinoiksi, Riemulla ter-

vehdimme julistusta. Nyt olimme maan sotajoukkoa joka tie-

si vapauden edesti taistella - voittaa tai kuolla. Innos-

tus oli aita laatua jota en ennen ollut nihnyt ja joka o-

li se tekiji joka vei vihilukuisen valiojoukon voitosta

voittoon,' Syödessä sain kuulla miten Astola ja Hynninen

edellisen! iltana olivat ryssilti riisuneet aseet. Saalis

oli yli kuusisataa Eerdan kivi tr ii suuri mi tri patruunia

ja kaikenmoista sotasaaliista. Juuri paraikaa valmisteli

Astola retkei Vuokpenniskalle valiottakaan ve»i Iliailta

sielli. olevat Saimaan sotalaivat» Ylipi.i llikkö kutsutti

minut luokseen ja kysyi josko tunnen n. k, saippua palo-

jen (pyrokselinin) rijiyttimis tapaa l Kun en sitä enkä

saksalaista übertragung 'ia tuntenut kiski hi n minua ko-

keilla niilli, Varastossa oli vihempi milhri noita räjähdys-

tarpeita. Kokeilut tein Friksonnin kanssa Antrean sorakuo-

passa, Matriisimme tarkalleen ajan jonka kuluessa saksa-

lainen sytytyslanka tarvitsee kytei aikaansaadakaeen aio-

tun ri.jthdyksen, Tuloksesta tein ilmoituksen Lindström 'ille
Iltapäivillä tietotoimistomme Viipurissa ilmoitti ryssien

aikaan kuularuisku ja tykistöin varustetuilla junalla

lihtevtn Karjalaan, Sitivastoin oli paraikaa Viipurin ja

Talin vililli ratakorjaustyöt poistaakseen radalta ne ki-

vivaunut jotka ratamestari Kauhanen oli sinne kumoon aja-

nut samalla kun h! n vei Antreaan kolme kiskoa radasta»

Sain miiriyksen esti! ryssin junan Karjalaan pii semisti,

Siti varten on minun velvollisuus sirkei rata. Paras on

rijiyttii Talin silta. Silta on parisataa metrit Talin ase-

man pohjoispuolella. Rtjiyttimiseen tarvittavan pyrokeeli-

li mirrin laaki Lindström ja piirustaen nfcytti tavan, mi-





sarmista tulee ryssän apuvälceä ? Vastasimme

ja jota venäjin sotajoukot tulevat kostamaan tälle onnet-

tomalle kaupungille. Kysyivät mitä nyt aiomme tehdä kun ka-





punakaartille varatut aseet*

suojeluskunta saapui paraadimaraaissa Ja asettui ryhmfcko-

lonnaan ryaaien asunnon eteen* Pankkitirehtödrl, entinen

aotakapteeni t Frey Ja tohtori J„ G» Winter menivät sotilas-

ten luo Ja pyysivät heitt suojeluskunnalle luovuttamaan





ten a© en ailtakannattajiin kiinnltettivfc, jotta alita kat-

keaisi keakeltk. Pilti varalta, attk vihollisen juna ehti-

si ennen meiti riidalle, asetimme kaksi kivillt kuormattua

vaunua veturin eteen. Ne pusketaan vihollisen junaa kohti

ja aikaansaa siten tapahtuman, Puolustus ja vartio vi kerit

lehti Joensuun joukkoa 14 mietti uljaan Weikkc Raatikaisen

johsolla. Muutama eiee asettui puskuri vaunulle, toisia ve-

turilla pitucuiln veturimiehin kurissa ja loput vaunuun jos-

sa meilli oli rt ji.hdyaaineita* Matka kivi hyvin kunnes ol-

tiin sivuutettu Kayontaaaren asema. Silloin pystytettiin

ikkli juna, ja kuului komennus "komppania ketjuun". Mie-

het alkoivat, kivklrit valmiina ampumiseen, kahlata .lumi-
i, s uiotun asenian ia Varpasen r äkin välillä noin 41 •> kilometril Mäntyharji ••

kenttii. Kohtu alkoi kiivas ammunta. Pimeisei nckyi vaan

tuli leimahtaen, joten en voinut piUttit missi omat, Kie-

si ehki vihollinen ampui, Samassa tuotiin vaunuun kaksi van-

kia joita heti ryhdyin kuulustelemaan. He sanoivat olevan-
* ■' ■■ . ■■

aa Antti Kurki ja Ernst Nenonen, Matkalla Viipurista ko-

tiinsa Hannilaan, Kolmas joka heidän seurasta pakeni oli

Matti Mallat, Jllkeonpi in sain tietkö hköen olevan Hanni-

lan punakaartin pkillikkö. Kun juna pyskhtyi, pujahti 'Mal-

lat yl ikiytivllti pellolle ja ladon taa jonka suojassa hi.n

livisti pitkin peltiä 11 helli olevaan metst in* Kun hkn so-

tilaitten vahdin huutoon 11 seis" ei kl.ekyl totellut, vaan

jatkoi matkaa, aoßmttiin hinen jklkoen, mutta kun M n heit-

ti ytyi pitkäkseen sattui vaan yksi kuula ietumapakaraan

jota pitkin se kulki, tehden hinet kykeneaittumiksi kaartin

johtoon. Matkaa jatkettiin ja juna jitettiin metsin suo-

jaan Kari salmen ja Talin Vilille seki pari mltesti vartioi-

maan junaa ja vankeja.




