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Taistelut päättyivät, jälkipuhdistus alkoi.

Keväällä taistelut päättyivät ja rauhan-
töiden piti alkaa, mutta levottomuus kansan
keskuudessa ei ruvennut tasaantumaan. Valkoi-
set joukot kotiutuivat, kuka terveenä, kuka
invaliidina ja kuka sankarivainajana. Mänty-
harjun sankarihautaan heitä on haudattu 11
miestä. Vastustaja oli lyööty ja heistä suurin
osa virui vankileireillä. Mäntyharjulaiset
eivät tiettävästi osallistuneet omana osasto-
naan punaisten sotatoimiin, mutta paljon täl-
läkin puolella on avustajia ollut. Näitä vi-
hollisia nyt etsittiin ja useimmat tavattiin
kotoaan vaikka joku yrittikin piileskellä
vieraiden näkyviltä.

Täällä maaseudulla ei aikaisemmin ollut
huomattavia luokkaeroja havaittavissa. Niinpä
kävikin aina outo sykähdys rinnassa kun tuli
tieto, että sekin tunnettu mies on viety
vangiksi, tai useammin uutinen oli että hänet
oli ammuttu. Tämä äkillinen lähtö tuli usein
pienen mökin ainoalle huoltajalle, joka oli
viettänyt talven työttömänä, tai oliko ereh-
dyksessä osallistunut punaisten aikana jouk-
koryöstöihin, mikä usein lieneekin ollut syy
ankaraan tuomioon. Jonkun tuomion hyväksyi
jotenkin yleinen mielipidekin. Tällaisena pi-
dettiin Rojutiilikaisena tunnetun miehen koh-
taloa, sillä hänet tunnettiin talkootappelija-
na ja yleisenä häiriöntekijänä.

Näiden tuomioiden ankaruutta lisäsi suu-
resti jälkeenjääneiden kurjuus, kun perheen
huoltaja poistui, otettiin myös leipäkortti
pois. Yleensä näistä tuomioista kerrottiinkin,
että siltäkin on otettu leipäkortti. Poikien

keskuudessa puhuttiinkin että minulla on niin

monta leipäkorttia, kun oli ampumattomia ki-

väärinpanoksia. Tämä puhdistus oli varsin

innokasta. Innostuivat siitä jotkut lähimmais-

tään varsin henkilökohtaisin perustein painos
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tamaan. Muistan äitini kertoneen, että hänel-
täkin kysyttiin, tahtooko hän painostaa isäni
ampujalle ankarinta rangaistusta, mutta hän
oli vastannut että rangaistus ei ole hänen,
vaan se on korkeimman käsissä. (Vielä talviso-
dan jälkeen tämä oli elänyt Kotkassa.) Kerrot-
tiin että nämä vangit saivat itse kaivaa hau-
tansa, eikä tämä hauta ollut hautausmaalla.
Täällä Mäntyharjun aseman ja kirkonkylän vä-
lillä on metsässä viisi joukkohautaa mitkä
jäivät asutuksen alle kun 1944 sodasta palaa-
ville rintamamiehille annettiin asuntotontte-
ja. Näistä haudoista vainajien jäännökset
siirrettiin seurakunnan toimesta hautausmaalle
ja haudalle on pystytetty muistomerkki "vakau-
muksensa puolesta kaatuneille". Tähän yhtei-
seen hautaan kerääntyi 37 nimeltä tunnettua
mäntyharjulaista ja 39 tuntematonta vainajaa,
joiden joukossa todettiin olleen naisiakin.

Kun taistelu oli saman maan kansalaisten
kesken näin ankara ja loppupäätös vielä anka-
rampi, jäi siitä syvä katkeruus kansalaisten

Ävälille vuosikymmeniksi. Tätä katkeruutta pi-
ftivät yllä varsinkin johtohenkilöt, joten ei
íollut harvinaista kuulla, että punikkihan sen
isä oli, tai lahtarin perkeleet siellä mars-
sii, sanottiin suojeluskuntalaisista.

Nuoruuteni takia en kuulunut kumpaankaan
taisteluosapuoleen, mutta myöhemmin kyllä suo-
jeluskuntaan ja siinä mielessä vielä vuosia
myöhemmin sain tuntea vihamieliset katseet jos
lähestyi työväentaloa tai jotain työväen kah-
vilaa. Toisaalta nämä paikat olikin kiellet-
tyjä suojeluskuntalaisilta, armeijan sotilail-
ta ja koululaisiltakin.

Taisteluja edeltäneestä kiihotuksesta ei

mieleeni ole jäänyt mitään erikoista, eikä
täällä maaseudulla tunnettu suurempia risti-

riitoja eri kansalaispiirien välillä, joten

kiihotus on tullut suuremmista asutuskeskuk-
sista ja niinkuin edellä olen kertonut, ei

tämä taistelu ainakaan tilannetta lievittänyt,

vaan tarvittiin uusi taistelu ja yhteinen
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vihollinen Joka kokosi suomalaiset yhdeksi
kansaksi. Talvisota alkoi ja siinä taistelivat
niin punaiset kuin valkoisetkin rintarinnan ja
vanhaa kaunaa ei ole muisteltu tämän jälkeen
sodassa eikä siviilissä.


