
Toinen Upon sukua ja Porin seutua laajem-
minkin järkyttänyt suruviesti oli alik. Martti Virta-
sen kuolemantapaus saksalaissotilaan ampuma-
na, 1943 Uudenvuoden päivän iltana Porin kes-

kustassa elokuvateatteri Kinopalatsin edessä.
Elettiin aseveljeyden aikaa ja Porissa oli paljon
saksalaisia sotilaita. Rintamalta B.ll-kuntoisena
sairauden vuoksi komennettuna Martti Virtanen
oli toiminut muutaman kuukauden Porin auto-
komppaniassa toimistoaliupseerina muutaman
kuukauden syksystä 1942 alkaen Uudenvuoden
päivän iltana hän oli lähtenyt rintamalta toipu-
mislomalla olleen naapurin pojan kanssa käy-
mään kaupungilla kohtalokkain seurauksin.

Kotiin palatessa oli tämä sotilastoveri jäänyt

keskustelemaan kahden saksalaisen sotilaan ja
heidän tyttöystäviensä kanssa, jolloin saksalaiset
olivat käyttäytyneet uhkaavasti aseineen. Toveri

kertoi näyttäneensä paketissa ollutta kättään ja
osoittaneensa, ettei hänestä ole tappelemaan.
Martti Virtanen ja hänen kaverinsa morsian oli-
vat jatkaneet teatterista tulleesta tungoksesta
muutamia metrejä eteen päin, jolloin kaverin
tyttöystävä pyysi Marttia hakemaan keskustele-
maan jääneen kaverin pois. Kun Martti Virtanen
ehti keskustelevan ryhmän luokse ja sanoi:
"Lähdetään pois", kuului kaksi laukausta. Toi-

nen niistä osui Martti Virtasen rintaan puhkais-
ten sydämestä tulevan valtasuonen kuoleman
seuratessa heti. Lähellä olleet kuulivat sanat:
"Se osuikin minuun".

Satakunnan Kansassa oli parin päivän ku-
luttua ilmoitus, jossa pyydettiin kahta ampuma-
tapau ksen silm innäkijänaishen kilöä ottamaan
yhteyttä poliisilaitokseen. Martin kotiin tuli muu-
tamaa päivää myöhemmin kaksi noin 2O-vuoti-
asta naista, jotka kertoivat tapahtumasta ja

näyttivät vaatteitaan, jotka olivat tahrautuneet

verestä, jota kaatuvan Virtasen suusta oli roisku-

nut, kun hän oli samalla sanonut viimeiset sa-

nansa. Nämä naiset kertoivat menneensä poliisi-

laitokselle luullen, että heitä kusuttiin ja olivat
esittäneet vaatteistaan veritahroja osoittaak-
seen, että olivat silminnäkijät. He olivat ihmeis-

sään, kun heille sanottiin: "Ei me teitä tarkoitet-
tu ".

Poliisi etsi saksalaisten sotilaiden kanssa ol-
leita naisia tai tyttöjä, jotka olivat saksalaisessa

kenttäoikeudessa. Siellä Virtasta edusti Porin lir-

kennekomppaniapäällikkö. Myöhemmin kuul-
tiin, että pääesrkunnasta olr tullut tuomari Virta-
sen asian johdosta Poriin, mutta hänelle ei ollut
ilmoitettu kenttäoikeuden istunnosta. Puolus-

tuksekseen ampuja oli sanonut yleisön tungeksi-
neen uhkaavasti hänen ympärillään ja suoma-
laissotilaiden olleen suuria miehiä.

Pääesikunnan papereista on löytynyt vain
yksi pieni maininta Martti Virtasen tapauksesta:
"saksalaisten käyttäytyminen on tullut aina vain
ylimielisemmäksi. Al ik. Martti Vi rtasen ampumis-
tapauksen yhteydessä saksalainen kenttäoikeus
ei tuominnut ampujaa edes liioitellusta hätävar-
jelusta." Silloin elettiin sellaista suomettumisen
aikaa.

Tasan kolme vuotta oli kulunut siitä, kun

nuorukainen Martti Virtanen lähti vapaaehtoise-
na talvisotaan. Välirauhan aika oli mennyt Tam-

misaaressa rajavartiotehtävissä. Jatkosodan alet-
tua Hangon lohkolta lomalle kotiin päästyään oli

Martti todennut vakavana äidille: "Talvisodan ai-

kana minulla oli tunne, että kyllä minä kestän,
mutta nyt tuntuu siltä, etten tästä sodasta sel-

viä." Elämänsä isänmaalle antanut nuori aliker-

santti laskettiin sotilaallisin menoin seurakunnan
siviilihautausmaan multaan, koska kyseessä ei

ollut sankarikuolema.

Martti Virtanen.

Jäähyväisten jättö.


