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Alikersantti Antti Rokan
dvamaatrinen elamantie
Haastatellessani
marraskuussa1987 Hedemorassa77-vuotiastaHeimopataljoona
3:n sotilasta Antti Rokkaa sain muistoksi rosoreunaisen
pysyviin sijansa
asiakirjan,joka on saamassa
ja kulttuurihistoriassa:
Suomensotahistoriassa

Heinrikuun 4. priivimri 1944. Puolustusvoinan ylipritillikkb on sotilasllisista ansioistanne
mydntcinytTeille korpraali Antti Roklm,2 lk vapaudenmitalin. Ylipixillikiin antatta omistuslcirja toimitetaan heti nimenne tultua julkaistulcsi
Pticimajm hmniamerkkiluettelossa kihimmcille
omaisellenneIida Rokalle os. Volkeakoski,Metscilmngas.Kenr.maj. A. E. Mortola 2 D:n komentaja.
Vapaaehtoisistasotavangeistakoottu, suoraanP66majanalainenHeimoP.3 oli tietynlainen kummajainensotajoukoissamme.
Kannaksen suurhy<ikkayksenviivytystaisteluissa heimosoturit kokivat etulinjassaKannaksentulimyrskyn everstiluutnantti Adolf Ehrnroothin
kuulussaTyrjan rykmentissl.Korpraali Rokka
johti ryhmiiansd vapaudenmitalinarvoisesti mm. sieppaamallaupseerivangin- Rajajoelta
Siiranmien,Ahijtirvenja PunnuksenkauttaAyjossa mitalimies samallaylennettiin
riLptliahdry
alikersantiksi.Rajussa vastaiskussatfiin 5.7.
haavoittui Ayrapaanharjullq mutta ehti sotasairaalasta takaisin Vuosalmen rauhoittuneihin
oloihin.

Nsto Husa on tehnyt tutkimulcsenAntti Rokan ekimciwaiheista. Kansilawassatuore alilcersanfti fuidltuvassaan aselevon lEnnylaeIld.
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Heimosotilaat
Lapinsotaan
ja sotavangeiksi
Itttralan sotatoimien pitityttya heimosotilaat
siirrettiin mahdollisimman kauas lAnteen.Oulun
Toppilasta heidat siirrettiin laivalla lokakuun
puoliviilissii Tornion Royttiiiin ja edelleen TornionjokilaaksoonYlitorniolle, jossa sotatoimet
olivat kuitenkin piiiittyneet. Tiilloin valvontakomission kenraali S.Togarevmiitlriisi heimosotilaat palautettaviksi sotavankeina Neuvostoliittoon.
SeurasinopeapaluumarssiTornioon ja sieltii
laivamatka Raahen Lapaluotoon. Soturit jiiivlit
nyt odottamaan kotiuttamista ja heille luvattuja
Suomen kansalaisoikeuksia.Virolaisista ja inkeriliiisistti koottu toinen heimopataljoona Er.P.
6 oli kotiutettu 10. lokakuuta.
Suomalaisia sotilasmarsseja laulaen uudet
asut saaneet heimosoturit siirtyivat 3. marraskuuta Raahen asemalle. Yhtakkia vieraat konepistoolimiehet piirittiviit junan. Heimosotilaat
tajusivat petoksen, eliiimellinen karjunta tiiytti
ratapihan. 625 soturia saatiin viimein ahdetuksi
junaan, vartljat asettuivat kolmeen omaan vaunuunsa. Soturit roikottivat jalkojaan ovien ulkopuolella, ovia ei haluttukaan sulkea. Perille
Naarajiirvelle saapuivain 190 sotavankia.

rantasaunassa siinii vaiheessa, kun kirjailija
kypsl'tteli Tuntematon sotilas -teostaan.
Yli neljii vuotta Antti Rantawori toimi muonamieheniiPaarlahdenrannalla sijaitsevalla YliVattulan tilalla. Teiskon vuosina Antti ja Ida
Rantaworen perhe kasvoi nelilapsiseksi. Hiin
sai myds uuden sotilaspassin.Hyvinkiiiillii vihdoin Rantavuoren perheelle avautui mahdollisuus matkata Tornionjokilaaksoonja edelleen
rajaviiyliin yli Ruotsin puolelle 16. helmikuuta
1 9 5l .

jahtaamana
Kuusivuottapoliisin
Sotavanki Antti Rokka poistui toiseen sotilaskuljetusjunaan Ylivieskassa. Antti ei voinut
edes aavistaa, ettii hiinen pakomatkansaja selviytymistaistelunsa Suomessa kestiiisi yli 6
vuotta yli-innokkaan Valpon ja myohemmin
Supon jahtaamana. Liihinnii maataloustditti tehden Antti Rokka perheineen oleskeli monilla
paikkakunnilla. Merkittiivimmiit niiistii olivat
Kuorevesi, Teisko ja Hyvinkiiii.
Kuorevedella hiinet merkittiin Valkjiirven
kirkonkirjoihin Antti Rantaworen nimella.
Teiskossa Antille jtirjestettiin iiiirimmiisen salainen ensitapaaminen Viiino Linnan kanssa

Heimosoturi Antti Rokka.
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VdinOLinnalle
Esikuvana

misen juhannusyonli 1940. Aliluutnantiksi ylennettyna hanet paastettiin siviiliin marraskuussa
1940,tosin vain 8 kuukaudeksi.
Tuntemattomista rakastetuimman sotilaan toiJatkosodan alkaessahanet maarattiin inkeriminnallisena esikuvana on alusta alkaen pidetty
liiisistii
koostuvan ty0joukkueen johtajaksi.
Sakkolan poikaa Viljam Pylkiistii. Viime vuoPiiiistyiiiin
ensimmdisen kerran etulinjaan Antti
den lopulla ilmestyneessii eliimiikertatutkimukyhdessd
Rokka
inkeriliiissotilaittensa kanssaansessaAlikersantti Antti Rokko olen kuitenkin aitautui
suomalaisille
Summassa 29. elokuuta
van uutena niikokohtana voinut osoittaa, efta
1941. Ennen vangiksi joutumista Rokka halusi
heimosoturi Antti Rokka luovutti - tosin tietiisalata upseerinarvonsa. Upseeritunnukset siirmattaan - kirjailijan kayftdon nimensti ja sotirettiin kaatuneelle veniiliii ssotilaalle- kauluslaalasarvonsa lisiiksi huomattavia palasia omasta
tat ja poletit hangattiin hiekalla. Vielii huhtihenkilokuvastaan.Pienikokoinen, kiirppdmdisen
kuussa 1944 laaditussa armeijan henkildtietoketterii ja vuolassanainen heimosoturi vastaa
kortissa hiin todisti allekirjoituksellaan j66neenhiimmiistyttiiviin pitkiille kirjailijan luomaa
sii sotavangiksi Summassa puna-armeijan aliRokka-ikonia.
kersanttina.
Summastaalkoi Antti Rokan todellinen sankari- ja selviytymistarina. Tiiydellisen suomenAnttiRokaneldmdntie
kielen taidon omaava Rokka toimi vankileirien
dramatiikkaa
tdiynnd
tulkkina joulukuuhun 1942, jolloin hiin ensimmiisten joukossa ilmoittautui juuri perustettuun
isovanhemmat
omaavaAntti RokSuomalaiset
pitajanUusipursko- heimopataljoonaan. Liittyneille luvattiin Suoka syntyi l910 Skuoritsan
men kansalaisuus, Rokan ja hiinen perheensii
vassalahellii Hatsinaa.Hiinet autettiinteriiviitilrkein
tavoite. Kannaksen suurhyokkiiyksessii
piisenii nuorukaisena
opintielle.Hiin valmistui
korpraali
Rokka ryhmiinsii isiillisenii johtajana
teknikuopettajaksiPetroskoinpedagogisesta
joutui kiiymiiiin etulinjassa veriset vetiiytymispien1930,toimi opettajana
mistatoukokuussa
taistelut.
mallikoulussa,pystyi
kouluilla ja seminaarinsa
Antti ja Ida Rokka oli vihitty Inkerissii talvivalttamaanStalinin puhdistuksethakeutumalla
kynnyksella. Jatkosodanaikana Ida Roksodan
tydhonottaleningradilaisen
suurenkumitehtaan
kanssa siirtyi inkeriliiiskulj eka
esikoispoikansa
jaksi ja kutsuttiin talvisodanajaksi Kuusisen
l.afLllaSiiterin tyontekijaksi
tuksissa
Suomeen
1a
kansanarmeij
aan Terijoelle. Valistusjoukkojen
ja Ida vihittiin kristilliValkeakoskelle.
Antti
luomaan
marssiaSuomeen
tuli toisessa
aallossa
3.9.1944,piiiviid enToijalassa
seenavioliittoon
hyvlit suhteetvalloitettuihinsuomalaisiin.
myos virallinen
nen
Tiilloin
otettiin
aselepoa.
Upseerikoulutukseenkomennettuna hiin
ja tuoreesta alikersantista Antti
hiiiikuva
Idasta
osallistui kiirkijoukoissa Viron miehitykseen
pommikoneet, Rokasta. Jo seuraavanapiiiviinii alkoi harmaa
kesiikuussa1940. Puna-armeijan
hyokkiysvaunutja tykit olivat valmiusasemis- arki, kun aseleposopimus saattoi heimopataljooja marrassa, mutta miehitys tapahtuipehmeinmenetel- nan sotilaat uhanalaiseenasemaan
kuussa
sotavangeiksi.
min: rajapuominostettiinylos ja torviorkesterin
Vapaassa Ruotsissa Antti ja Ida saattoivat
perassajoukot marssivatkohti Narvaa. "Tereelaa vapaina kansalaisina. Antti palveli hedetule punakaartit,teretulevapauttajat",huusivat
moralaisen
terdstehtaanty0l6isend eliikevuosiin
innoissaan
Narvantorille komennetutvankiloisViiin6
Linna kdvi Ruotsissatapaamassa
saakka.
ta vapautetutpoliittisetvangit.
Anttia,
eri
rykmenttien aseveljet jopa juhlivat
Rakverenvaruskunnanpiiivystiiviiniiupseeyhdessii.
Antti
Rokha kuoli joulukuussa 1989 ja
komendantinmiiiirdiirina hanjoutui toteamaan
my0hemmin joulukuussa
Ida
vuosikymmen
patsaanrirjayfiem6n Viron vapaussankareitten
1999.
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Heimosoturienkarmeat kohtalot itaraian takana ovat tulleet viihitellen tunnetuiksi.Punaarmeijanvangiksijiiiineenii upseerinaja sotavankileirientulkkina Rokka olisi kuulusteluissa
ja oikeudessasaanut"erikoiskohtelun",kenties
teloitettuheti rajanylityksenjiilkeen.

Risto Husa haastatteli Antti ia lda Rokkaa
Hedemorassa marraskuussa I 9 87.
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