SOTAHISTORIAN MATKA ITÄ-VIROON 6.6.-10.6.2013
Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n jo perinteeksi muodostunut vuosittainen
sotahistorian matka suuntautui tänä vuonna Itä-Viroon.

Matkamme alkoi Nyholmin bussilla 6.6. klo 6.45 Heikkilän kasarmin paikoitusalueelta
ortodoksikirkon pysäkin kautta kohti Helsinkiä, jonka Länsisatamassa oli määrä olla klo
10.30. Matkalaisia oli yhteensä 41 ja kuljettajanamme vanha tuttu Esa Vahtera. Kivihovissa
nautitun kahvin ja hyvin menneen matkan jälkeen saavuimmekin ajoissa satamaan.
Nopean lippujenjaon ja Tallink Star -laivaan siirtymisen jälkeen lähdimme hieman
etuajassa. Samaan aikaan peruutti satamaan kuuluisa Cunard-varustamon loistoristeilijä
Queen Victoria. Internetin avulla totesin, että varustamon sivuilla mainittiinkin
reaaliajassa laivan saapuvan juuri Helsingin satamaan.
Laivamatkalla söimme noutopöytälounaan. Matka kesti 2,5 tuntia.
Tallinnaan saavuimme klo 12.30 ja saatuamme oppaamme Lea Asson kyytiin lähdimme
heti Narvan maantielle, jonka varrella oli ensimmäinen pysähdyspaikkamme Kiiu-torni.
Kiiussa meille oli katettu valmiiksi kahvit ja Kiiun tunnettu munalikööriannos. Ostimme
sitä myös matkamuistoksi.
Tapan varuskuntakaupunki
Seuraava etappimme oli Tapan kaupungin uusi varuskunta-alue, jossa meidän piti syödä
lounas, mutta kasarmilla oli meneillään viikon kestänyt maastoharjoitus eikä siellä
ollutkaan ruokailumahdollisuutta. Varuskunnan oppaan johdolla tutustuimme
varusmiesten tupaan sekä kiertelimme jo pahoin ränsistyneellä neuvostoajan
kasarmialueella aivan uuden varuskunta-alueen vieressä. Virossa asevelvollisuusaika on
17-27 vuotta. Kuulimme, ettei palvelukseenastumisinto ole kovin hyvä nuorison
keskuudessa.
Jumindan muistomerkillä
Jonkin matkan päässä Tapasta on Jumindan niemi, jonka kärjessä pysähdyimme Tallinnan
evakuonnin yhteydessä elokuussa 1941 surmansa saaneiden muistomerkille. Jumindan
katastrofin osapuolina olivat saksalaisten ja suomalaisten laskema miinoituskenttä
(tarkemmat tiedot löytyvät internetistä) sekä Neuvostoliiton sodanjohdon määräys
evakuointialusten suojana olleiden laivaston alusten määrääminen nopeasti Leningradiin,
jolloin evakuointi epäonnistui lähes täysin. Jopa 16000 ihmisen arvioidaan hukkuneen ja
65 laivaa upposi. Tästä syystä sitä ei oikein haluta muistella. Yksi pelastuneista oli Georg
Ots, joka hyvänä uimarina pelastui rantaan. Tämä kuvataan hänen elämästään tehdyssä,
hiljakkoin televisiossakin nähdyssä filmissä. Killan puheenjohtaja Pentti Seppälä, sihteeri
Jaakko Puro ja rouva Tuula Puro laskivat havuseppeleen Jumindan uhrien
muistomerkille.

Päivän päätteeksi saavuimme Rakveren kaupunkiin, jossa majoituimme Hotelli
Wesenbergiin. Yhteisen illallisen nautimme lähistöllä sijaitsevassa Katariinan kellarissa.
Kaupungissa oli alkamassa perinteinen ”Rakveren yöjuoksu”, johon osallistui noin 9000
juoksijaa. Muutamat meistä jaksoivat seurata juoksua jonkin aikaa paikallisilla terasseilla.

Sillamäe ja Narva
Toisen päivän aamuna klo 9 oli kohteenamme Rakveren kuuluisa pellavatuotteiden
kauppa Liliina. Teimme runsaasti pellavatuoteostoksia. Kirjoittajakin intoutui ostamaan
pellavapaidan ja grillausesiliinan.
Matkasimme halki viljavien maisemien ja ohitimme syöksylaskija Kalle Palanderin
omistukseensa hankkiman Ontika –nimisen kartanon. Kartanon ”jalostus” oli
alkuvaiheessa, mutta hevosten pito oli jo aloitettu ja ratsastuspalveluja kehitetään.
Poikkesimme Valaste-ojan putousta katsomassa, mutta veden vähyyden johdosta se ei
ollut kovinkaan henkeäsalpaava kokemus. Matkan varrella oli myös Toilan
kylpyläkaupunki, jonka kylpylän asiakkaina on pääasiassa venäläisiä turisteja. Toilassa
pysähdyimme saksalaisten sotilaiden hautausmaalla, jonka muistomerkissä oli kaikkien
sankarivainajien nimet.

Kuva. Saksalaisten sotilaiden hautausmaa Toilan kaupungissa.
Sillanmäen kaupunkia kierrellessämme opas kertoi, että 3000 virolaista, latvialaista ja
liettualaista vankia rakensi sodan jälkeen aina vuoteen 1952 saakka sinne uraanin
jalostustehtaan. Vangit peseytyivät ympäri vuoden joessa. Kaupungissa oli 14000 asukasta
ja se oli ns. suljettu kaupunki. Postiosoitteenakin oli ollut Moskova.
Kuljettajamme keitti Sillanmäen huoltoaseman paikoitusalueella meille ”bussikahvit” ja
kävimme myös venäläisten sotilaiden muistomerkillä.

Kuva. Matkalaiset Sillanmäen infokartan edessä.

Matkalla Narvaan Killan varapuheenjohtaja Kullervo Hantula kertasi meille suomalaisten
vapaaehtoisten ”Pohjan Poikien” vaiheet Viron vapaussodassa sekä jatkosodassa JR
200:ssa palvelleista virolaisista ”Suomi Pojista”. Tunnettua on myös, että Kaarle XII:n
ruotsalais-suomalaiset joukot voittivat Pietari Suuren sotajoukot Narvan taistelussa v. 1700
marraskuisessa lumimyrskyssä. Narva on yhtä vanha kaupunki kuin Turku. Siellä on tällä
hetkellä 63000 asukasta. Pääosa on venäläistä väestöä. Suomalaisia ystävyyskaupunkeja
ovat Forssa ja Lahti. Viron keskipalkka on 880 euroa, mutta Narvassa vain 718 euroa.
Svean Leijonan muistopatsaan luona olevalta näköalatasanteelta ihailimme Viron ja
Venäjän välistä rajasiltaa sekä Hermannin ja Ivangorodin linnoituksia Narvajoensuun
vastakkaisilla rannoilla.

Kuva. Vasemmalla Hermannin linnoitus ja oikealla Ivangorod. Keskellä näkyy Viron ja
Venäjän välinen ruuhkainen rajasilta Narvajoensuussa.

Paluumatkalla Rakvereen poikkesimme Sinnimäen taistelun muistomerkillä, jonka
yhteydessä nautimme Sakari Kinnarisen ”kenttätöpinän” aikaansaamat Vana Tallinna
mukilliset ja suoritimme Sakken matkan aikana järjestämien arpajaisten palkintojen
arvonnan. Palkintoina oli pelkästään kirjoja.

Kuva. ”Kenttätöpinä” Kinnarisen aikaansaama kattaus Sinnimäen taistelun muistomerkin
lähellä.
Yhteisen illallisen nautimme Hotelli Wesenbergin ravintolassa.
Kohti Tarttoa
Kesäkuun 8. päivän aamuna klo 9 jatkoimme matkaa kohti Tarttoa Peipsijärven rantatietä.
Matkalla Lea-oppaamme kertoi, että Rakvere sai kaupunkioikeudet 12.6.1312 ja siellä on
16000 asukasta. Lisäksi hän kertoi Suomen ja Viron välisistä eroista. Klo 10 poikkesimme
sipulinviljelystä kuuluisan Avinurmen kaupungin puukäsityökaupassa, jossa teimme
ostoksia. Ajoimme läpi pienen Mustveen rantakaupungin, joka elää kurkunviljelyllä ja
kalastuksella. Poikkesimme järven rannassa olevalla ortodoksien hautausmaalla.
Peipsijärven pinta-ala on 3555 neliökilometriä ja siihen laskee 237 jokea, mutta vain yksi
laskee siitä pois, Narvajoki.
Alatskivi –nimisellä paikkakunnalla poikkesimme vanhan kartanon pihalla. Kartano on
rakennettu englantilaisen Balmoral-kartanon mallin mukaan.

Kuva. Balmoral-tyylinen kartano Alatskiven kaupungissa.
Saavuttuamme Tarttoon, jossa on 102000 asukasta, joista 20000 opiskelijaa, meitä oli
vastassa everstiluutnantti Mika Kerttunen Baltic Defence Collegesta. Koulu on kolmen
Baltian maan vuonna 1999 perustama. Se ei ole minkään koulun alapuolella eikä rinnalla.
Kustannukset jaetaan kolmen maan kesken tasan ja budjetti on 1,8 miljoonaan euroa
Siirryimme auditorioon, jossa evl Kerttunen kertoi koulun antamasta neljän tason
sotilaskoulutuksesta, sen organisaatiosta ja valmistuneiden määrän kansallisuuksittain.
Lisäksi hän valotti Viron puolustuskysymyksiä mm. 85 % kannattaa yleistä
asevelvollisuutta. Latviassa ja Liettuassa on ammattiarmeija. Viron puolustusbudjetti on 2
% bruttokansantuotteesta eli noin 340 miljoonaa euroa. Valtion budjetti on 6,6 mrd euroa.
Siitä kuudesosa tulee EU:sta. Puolustuspoliittinen selonteko annetaan neljän vuoden
välein. Tilaisuuden päätteeksi käytiin vilkas keskustelu ja Pentti Seppälän kiitospuheen
myötä Kerttuselle luovutettiin Killan 20-vuotishistoriikki.

Kuva. Everstiluutnantti Mika Kerttunen toivottaa matkalaiset tervetulleiksi Baltic Defense
Collegeen.
Majoituimme Hotelli Dorpatiin, jonka ravintolassa nautimme yhteisen illallisen. Tämän
jälkeen itse kukin suoritti kävellen kaupunkiin tutustumista edestakaisin Emajoen
rantakatuja pitkin.
Tarton kaupunkikierroksella
Sunnuntaiaamuna 9.6. klo 9 aloitimme bussilla ja Lea-oppaan johdolla
kaupunkikierroksen, johon sisältyi vanhakaupunki, yliopiston eli Tartu Ülikoolin mäki,
Kansallismuseo, tähtitieteen museo sekä Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisen Tarton
rauhansopimuksen muistomerkki.

Kuva. Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä 14.10.1920 solmitun Tarton rauhansopimuksen
muistomerkki.
Ylitimme myös 200 metriä pitkän Viron pisimmän sillan. Keittolounaan nautimme
Teatteriravintola Vanemuinessa. Iltapäivä oli vapaata ostoskiertelyä, mutta yhteiselle
illalliselle siirryimme bussilla Ülikoolin eli yliopiston ravintolaan. Paluumatkalla hotelliin
poikkesimme raatihuoneen torin katuravintolassa nauttimaan kuohuviinilasilliset.
Paluumatkalle
Maanantaiaamuna 10.6. klo 9 aloitimme paluumatkan Tallinnaan. Välillä pysähdyimme
Põltsamaan ja Paiden kaupungeissa. Põltsamaa on kuuluisa sinapistaan ja sitä moni kävi
ostamassakin. Tallinnaan saavuimme klo 13.15 ja välittömästi laivalippujen haun jälkeen
lähdimme bussilla SuperAlkoon täydentämään kotivaraamme. Tämän jälkeen oli pari
tuntia aikaa piipahtaa mm. vanhassa kaupungissa lounaalla.
Klo 16.30 siirryimme Eckerö Linen m/s Finlandiaan, jonka lähtö siirtyi noin tunnilla.
Kuulopuheinen mukaan syynä olisi ollut kapteenin sairauskohtaus. Helsinkiin
saavuimme noin puoli tuntia myöhässä. Turussa olimme klo 23.00.
Jouko Fossi

