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Pirteitä pakkasia
Leudon al-

kutalven jäl-
keen olem-
me päässeet
nauttimaan
kunnon pak-
k a s i s t a .
Kummallis-
ta, miten rei-
lut parikym-

mentä astetta saavat nykyihmisten
elämän pois tolaltaan. Vaikka tek-
niikka on kehittynyttä, pakkasta ja
kosteutta uudet hienot laitteet eivät
siedä.

Eivätkä niitä näy sietävän ihmiset-
kään.

 Seuraavaksi on kiitoksen paikka.
Rautulaisten lehteen kirjoittaminen
on selkeästi piristynyt sitten viime
kevään. Sähköpostia ja postiloke-
roon tulleita viestejä on ollut muka-
va lukea.

Kirjoittajien aktiivisuus näkyy
myös lehden sisällössä. Kun meitä
tekijöitä on monta, juttujen kirjo on
laaja ja aiheet kiinnostavia.

Kiitos kaikille talkoissa mukana
oleville, niin uusille kuin vanhoille
tutuille.

Kiitos myös Teille, jotka olette lä-
hettäneet henkilökohtaista postia
toimitukselle. On ollut ilo huomata,
miten lämpimästi olette ottaneet
minut, ummikkosavolaisen, omaan
karjalaiseen joukkoonne.

Kiitos myös Rautuseuran pitkäai-
kaiselle puheenjohtajalle Osmo Val-
koselle, joka on päässyt ansaitse-
milleen vapaaherran päiville Harto-
laan. 15 vuotta puheenjohtajana on
kunnioitettavan pitkä aika ja näytöt
vakuuttavia. Olemme kiitollisia rau-
tulaisten ja rautulaisuuden hyväksi
tekemästäsi työstä. Sen hedelmistä
saamme me kaikki nauttia.

Kiitos Osmo ja rattoisia talvipäi-
viä Hartolaan.

Tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani
odotan jännittyneenä tulevan viikon-
vaihteen koulutuspäiviä Uudessa
Valamossa. Tapaan siellä ensimmäi-
sen kerran muiden karjalaisten pi-
täjälehtien toimittajia.

Viikonlopun aikana saamme siel-
lä varmasti aimo annoksen uusia
eväitä omien lehtiemme tekemi-
seen. Kouluttajina ovat kovan luo-
kan ammattilaiset, toimittaja Vella-
mo Vehkakoski ja päätoimittaja
Antti O. Arponen.

Tärkeitä ovat mielestäni myös
henkilökohtaiset kontaktit ja keskus-
telut. Tämä on hyvin yksinäistä puu-
haa tietokoneen ääressä. Kollego-
jen kommentit ja palaute on enem-
män kuin tervetullutta.

Oman mielenkiintoisen lisänsä vii-
konloppuun luo myös koulutuspaik-
ka. Olen toki käynyt Heinävedellä
Valamossa ennenkin, mutta siitä on
aikaa.  Luostarin rauhassa on hyvä
keskittyä olennaiseen, eli opiskele-
maan.

Uskon sen olevan virkistävä ko-
kemus myös henkisesti. Hektistä
toimitustyötä päivittäin tekevälle hil-
jentymishetkiä ei totisesti ole liikaa.

Kesä on lähestymässä. Monet
ovat alkaneet  jo suunnitella retkiä
rajan taakse jääneille kotikonnuil-
leen.

Ilouutinen matkaa suunnittelevil-
le on Rautuun noussut uusi hotelli.
Rasittavat bussissa istumiset vä-
henevät, kun ei tarvitse päivittäin
sahata edestakaisin Terijoen ja Rau-
dun väliä. Aikaa jää enemmän olla
omilla rakkailla paikoilla.

Talvisin terveisin
Seija
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Raudun Maaselälle on avattu uusi
laskettelukeskus ja hotelli Igora. Se
sijaitsee noin kuuden kilometrin
päässä Raudun keskustasta. Sijain-
tipaikka on lähellä entistä Liippuan
sahaa ja myllyä.

Hotelli toimii talvisin pääasiallisesti
laskettelukeskuksena, jollaisena se
vastaa eurooppalaista ja suomalais-
ta standardia. Se tarjoaa laskette-
lusta innostuneille kymmenen eri-
laista rataa, mahdollisuuksia löytyy
niin aloittelijoille kuin edistyneillekin.
Lumilautailijoita ei ole myöskään
unohdettu.

Kesällä hotellin tarjonnasta löytyy
tenniskenttä ja extreme -urheilua.

Majoitusmahdollisuuksia hotelli
tarjoaa myös hyvin. Itse hotelliin
mahtuu 100 henkeä ja kesällä on
myös mahdollisuus mökki-yöpymi-
seen. Hotellihuoneet ovat hyväta-
soisia ja siistejä. Hotellissa on myös
oma ravintola ja baari.

Hotellin selvästi suurin markki-
nointialue on lähellä sijaitseva mil-
joona kaupunki Pietari. Rautu on-
kin ollut jo aiemmin kesäisin pieta-
rilaisten suosiossa lomanviettopaik-
kana.

Inkerinsuomalaiset sukujuuret
omaava hotellin varajohtaja Yuri
kertoo, että tänä talvena hotelli on
hyvin varattu pietarilaisista vierais-
ta. Pietarin läheisyys on siis selvä
vetonaula hotellille, jota se pystyy
myös hyödyntämään.

Epävirallisia avajaisia hotelli viet-
ti loppiaisena, jolloin venäläiset itse
aloittivat joulun vieton. Tunnelma oli
hyvä ja myös työntekijöillä oli hyvä
tuntu hotellin toiminnasta.

Työntekijöitä hotelliin on saapunut
Pietarista, mutta myös paikallista
väestöä on palkattu. Hotellin tulo
kohottaakin paikallisen väestön elin-
tasoa. Nuoria voidaan palkata ke-
sätöihin ja suuret turistimäärät tule-
vat käyttämään paikallisten yritys-
ten palveluita.

Rautulaisten kanssa paljon yhteis-
työtä tehnyt Toivo Laidinen vaimoi-
neen on myös palkattu hotelliin töi-
hin. Toivon mukaan hänen elintason-
sa on noussut selvästi ja palkka on
moninkertaistunut edelliseen työ-
paikkaan verrattuna. Toivo näkee
uuden hotellin suurena mahdollisuu-
tena Raudun kehittymisen kannal-
ta.

Suomalaisia kotiseutumatkailijoita
hotelli ei ole unohtanut, vaan toivot-
taa kaikki ensi kesänä tervetulleek-
si tutustumaan hotelliin. Hotelli pys-
tyy majoittamaan suuremmankin

määrän suomalasituristeja ja se on
lähes kävelymatkan päässä Raudun
keskustasta.

Uusi hotelli tuo siis uudenlaisia
mahdollisuuksia myös suomalaisille
kotiseutumatkailuun. Pitäjäseuran
puheenjohtaja Markku Paksu on
myös innostunut uudesta hotellimah-
dollisuudesta.

Varauksia ensi kesän matkoja
varten on jo tehty, joten rautulaiset
ovat ensimmäisiä suomalaisia, ket-
kä pääsevät kokeilemaan uutta ho-
tellia.

Esko Harni

Majoituspalvelut paranevat Raudussa

Markku Paksu Igora -hotellin edustalla, taustalla varajohtaja Yuri
ja  Veijo Pulkka.

Toivo Laidinen ja Markku Paksu..

Kuva: Esko Harni

Kuva: Esko Harni
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Olen syntynyt Raudun Savikko-
lan kylässä 8. helmikuuta 1939.
Rautulaisuus- ja karjalaisuus ovat
kuuluneet elämääni olennaisesti
aina, lapsuusvuosistani asti.

Muistan tupaillat kotonani Män-
tyharjun Ollikkalassa. Tuolloin Män-
tyharjussa oli paljon siirtolaisia Rau-
dusta ja muistakin kannaksen pitä-
jistä. Kokoonnuttiin pitämään tupa-
iltoja, milloin kunkin perheen luona.
Muistelen, että sain pienenä pojan
vesselinä laulaa noissa tupailloissa.

Tupailtojen kokoontumisille oli
vahva yhteenkuulumisen tarve.
Niissä evakot saattoivat jakaa ko-
kemuksia ja tuntemuksia evakkotai-
paleelta.

Kokoonnuttiin myös suunnittele-
maan tulevaa toimintaa. Alettiin
puuhaamaan Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkkejä, myöhem-

min Karjalataloa Helsinkiin. Yhdys-
siteenä Suomen evakoille oli Kar-
jala -lehti, jossa kerrottiin yhteisistä
asioista. Perustettiin Karjalaseuro-
ja, jotka liittyivät perustettuun Kar-
jalan liittoon.

Toiminta oli erittäin aktiivista. Toi-
vottiin, että saisimme pakkoluovu-
tetut alueet takaisin ja pääsisimme
muuttamaan kotikonnuille takaisin.
Tuo toive on edelleenkin voimissaan
kun eletään vuotta 2006.

Seuran jäsenestä kasvoi
puheenjohtaja

En voinut olla kertaamatta tuota
historian aikaa, koska sillä on var-
sin suuri merkitys itselleni sekä hei-
morakkaana rautulaisena, että kar-
jalaisena. Liityin Rautuseuraan
vuonna 1974. Opiskelin silloin uu-
teen ammattiin ja tein töitä, sekä
jatko-opiskelin työni ohessa.

En ollut mitenkään kovin aktiivi-
nen seuran jäsen. Vasta ammatilli-
sen opettajankoulutuksen päätyttyä
aloin käydä ahkerammin tarinaillois-
samme.

Minut valittiin seuran johtokun-
taan 1982 ja vuoden päästä seuran
varapuheenjohtajaksi. Varapuheen-
johtaja kaudellani teimme useita ret-
kiä mm. Runon ja rajan tiellä, jossa
tutustuimme mm. Taidetalo Retret-
tiin, Kalevala Forumiin ja Karjala-
pirttiin Lappeenrannassa. Teimme
myös kesäretken Ekumeeniseen
keskukseen Kirkkonummella, sekä
kävimme tutustumassa Urho Kek-
kosen museoon.

Seura alkoi valmistella uusia sään-
töjä 1988. Oikeusministeriö vahvis-
ti sääntömme ja ne otettiin käyttöön
vuonna 1989.

Karjalan Kannaksen vapauduttua
turisteille 1988 alkoi kotiseutumat-
kailu kotikonnuille ripeästi, ja seu-

roissa alkoi uusi vilkas toiminnalli-
nen nousukausi.

Seuramme puheenjohtajina minua
aiemmin toimineet:

Sulo Ihalainen, 3 vuotta,
Niilo Pusa 2 vuotta,
Reino Holttinen 2 vuotta,
Teuvo Kuparinen 7 vuotta,
Arvi Kiesiläinen 2 vuotta,
Eros Jäske 2 vuotta,
Matti Siitonen 18 vuotta.
Minut valittiin puheenjohtajaksi 1.

tammikuuta 1990. Olen saanut toi-
mia seuramme puheenjohtajana 15
vuotta. Sain vapautuksen 31. joulu-
kuuta 2005 muuttaessani Hartolaan.

Kaikilla aikaisemmilla puheenjoh-
tajilla on ollut jäsenistön vankkuma-
ton tuki takanaan. Hyvät toimivat
jäsenet johtokunnissaan ja hallituk-
sessa.

Näin oli myös minun kohdallani.
Ilman nykyisen jäsenistön ja halli-
tuksen kannustavaa tukea seuram-
me ei voisi niin hyvin, kuin se tällä
hetkellä toimii.

Ensimmäiset
viisi vuotta

Tein itselleni pitkän ajan suunni-
telman, aina viisivuotiskaudeksi ker-
rallaan ja pyrin toteuttamaan sitä
voimavarojen ja taloudellisten re-
surssien mukaan.

Ensimmäiset vuodet menivät var-
sin mukavasti entisten toimintape-
riaatteiden mukaan. Tarinaillat jat-
kuivat samankaltaisina. Kuitenkin
pyrimme järjestämään niihin aina
jotain ohjelmaa. mm. harmonikka-
taiteilija lehtori Paavo Tiusanen ja
harmonikkataiteilija Hannele Koi-
vula-Tynnilä vierailivat tarinaillois-
samme. Taloudellinen tilanne pysyi
varsin vakaana, vaikka jäsenmak-
suista kolme neljäsosaa menikin
Karjalan liitolle.

Osmo Valkonen:

Rautuseura ry:n puheenjohtajana 15 vuotta

Osmo Valkonen Raudussa elo-
kussa 2005.

Kuva: Seija Lipsanen
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Seuramme virkistystoimikunta jär-
jestää arpajaisia ja huolehtii kahvi-
tuksista illoissamme. Toimikunnan
keräämä taloudellinen tuki on ollut
aivan ratkaiseva toiminnan kannal-
ta. Jäsenistö on lahjoittanut arpajais-
voittoja ja kahvituksen. Vapaaehtoi-
nen “kolehti” on tuonut runsaasti yli
sen mitä toimikunta on panostanut
kahvituksiin.

Seuramme on toiminnassaan aina
ajatellut karjalaisen kulttuurin ja toi-
minnan kokonaisuutta. Osallistuim-
me Karjalan liiton järjestämään osa-
kemyyntiin lunastamalla Ylläsjärven
matkailuhotellin osakkeita seitse-
män kappaletta a’ 1 000 markkaa.
Tämä taloudellinen investointi näh-
tiin seurassamme tarpeelliseksi.

Olemme luoneet yhteistyötä Pie-
tarissa toimivaan Karelia-seuraan.
Seuran tarkoitus on jakaa tietoa
nykyisen kannaksen ihmisille. Lah-
joitimme käännöstöitä varten Rau-
dusta historiatietoja, mm. Entinen
Rautu -kirjan. Käännöskirjoja on
julkaistu useita, niitä on levitetty
entisten kuntien kirjastoihin ja kun-
tien johtohenkilöille.

Vaikka jäsenistössä tapahtuukin
kuolemien kautta normaalia vähe-
nemistä, olemme kuitenkin pysty-
neet pitämään jäsenmäärämme
mukavalla tasolla. Tätä on auttanut
kotiseutumatkailun lisääntyminen,
sekä kihujuhlissa olleet osanottajat,
jotka ovat saaneet tiedon seuram-
me toiminnasta ja tulleet jäseniks-
emme.

Tarinailloissamme käy sellainen
“puheenporina”, että katsoimme
parhaaksi luopua varsinaisen ohjel-
man suorituksista. Annoimme osan-
ottajien vaihtaa kuulumisia ilman
ohjattuja ohjelmanumeroita. Kun
jollain on ollut jotain kertomista, aika
on aina järjestynyt siihen.

Toisella kaudella
kehitettiin yhteistyötä

Toisella viisivuotiskaudellani

aloimme voimakkaammin keskittyä
naapuripitäjien kanssa käytäviin
yhteisiin tapaamisiin. Kihumatkoil-
la oli mukana paljon myös meidän
kuljetusreiteiltämme tulleita rautulai-
sia. Mietimme, miten voisimme ot-
taa heitä mukaan seuramme toimin-
taan.

Olimme yrittäneet jo 1980- luvul-
la aloittaa yhteisiä tapaamisia nel-
jän naapuripitäjän kanssa, mutta toi-
minta oli jäänyt yhteen tapahtu-
maan. Metsäpirttiseuran kanssa
olemme tehneet yhteistyötä vuosit-
tain, milloin yhteisten tarinailtojen,
virpojaisten ja joulujuhlien merkeis-
sä. Tapaamiset ovat olleet varsin
mukavia ja virikkeitä antavia. Yh-
teiset tapaamiset tulevat jatkumaan
edelleenkin.

Joutsan suunnalta on matkoillam-
me ollut osanottajia, niinpä järjestim-
me Joutsan karjalaisten kanssa iloi-
sen iltapäivän eräänä lauantaina.
Linja-autolastillinen seuramme jäse-
niä osallistui matkaan ja tapaamises-
sa oli karjalainen vilkas ja iloinen
meno. Tapasimme sellaisiakin rau-
tulaisia, jotka eivät olleet käyneet
Raudussa sotiemme jälkeen. Siinä
sitä tarinoimista olikin.

Karkkilassa olemme vierailleet
konsertti-iltamissa. Olen käynyt

onnittelemassa 80-vuotiasta Sanna
Väisästä Joutsassa. Porukalla kä-
vimme Karkkilassa onnittelemassa
90-vuotiasta Lilja Sappista. Olen
erittäin iloinen siitä, että molempien
päivänsankarien lapset ja lastenlap-
set ovat joukolla osallistuneet koti-
seutumatkoille useina vuosina, sekä
ovat liittyneet seuramme jäseniksi.

Järjestimme seurassamme runo-
kilpailun, johon otti osaa 12 jäsentä.
Tiedämme, että rautulaisissa on
myös tuon taidemuodon harrastajia.
Runoja on julkaistu myös Rautulais-
ten lehdessä, ja niitä on tietenkin
luettu tarinailloissamme.

Olemme myös osallistuneet Kar-
jalatalolla järjestettyihin pitäjäesitte-
lyihin kaksi kertaa. Ensimmäisessä
esittelyssä Niilo Pusa ja Osmo Val-
konen esitelmöivät entisestä Rau-
dusta. Tilaisuudessa oli mukana pal-
jon väkeä, etenkin “ vanhempaa”
minullekin vieraita.

Toisessa esittelyssä kerroin nykyi-
sestä Raudusta, sekä hallituksen
voimin lauloimme säveltämäni ja
sanoittamani Rautu oi Rautu kan-
teleeni säestyksellä, sekä kuulimme
myös “vunukoiden” matkakoke-
muksia Raudun matkoilta. Kuulijoi-
ta oli sali täynnä. He ihastelivat
kuultuja esityksiä.

Osmo ja Antti Valkonen 8. heinäkuuta 2000.
Kuva: Sirpa Piskonen
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Teimme kesäretken Syvärannan
Lotta-kotiin Tuusulaan ja Sibelius-
museoon Järvenpäähän. Edellä
mainittuihin tapahtumiin olemme
saaneet varat seuran kassasta.

Kunnostustalkoiden
kausi alkaa

Kolmas viisivuotiskauteni toimin-
tamme kannalta oli kaikkein työn-
täyteisin. Tarinaillat jatkuivat nor-
maalisti. Teimme kesäretken Beng-
skärin majakka saarelle. Otimme
osaa Lappeenrantaan pystytettä-
vään Äiti Karjala -patsashankkee-
seen lahjoittamalla 1 000 markkaa
keräykseen.

Vuonna 2002 syksyllä pidimme
kokousta sihteerimme Marja Jo-
hanssonin luona pohtimassa tule-
vaa toimintaa. Marja otti puheeksi,
että emmekö voisi alkaa kunnosta-
maan Raudun hautausmaita. Anot-
taisiin opetusministeriöltä avustus-
ta hankkeelle.

Keskusteltuamme jonkin aikaa
tulimme siihen tulokseen, että kan-
nattaisi sitä kyllä yrittää. Olin kui-
tenkin vähän epävarma, kun tiesin,
että se olisi suuri urakka. Miten sel-
viytyisimme venäläisestä byrokra-
tiasta?

Teimme alustavan suunnitelman

kolmeksi vuodeksi eteenpäin.
Anoimme toiminta-avustusta ope-
tusministeriöltä kolmeksi vuodeksi.
Saimme 2003 keväällä 1 500 euroa.
Tämän jälkeen tulisi anoa joka vuo-
si uusi apuraha.

Otimme yhteyttä entisen Raudun
kunnanjohtajaan Aleksanteri So-
koloviin ja saimme ajan tapaami-
selle. Teimme matkan Rautuun ja
neuvottelimme tulkin välityksellä
hankkeestamme. Saimme asiaam-
me hyväksyttävän päätöksen, sekä
sovimme uudesta tapaamisesta tou-
kokuuksi.

Aloin suunnitella budjettiamme
kolmivuotiskauden resurssien mu-
kaan ja tulevia kohteita ja rakennel-
mia. Piirsin paperille luonnoksia mit-
takaavoineen ja materiamäärineen
ja hankin hinnat materiaaleille.

Se oli suuri työ, tuo pohjatöiden
kartoitus.

Otin yhteyttä Markku Paksuun,
kerroin hankkeestamme ja lupasin,
että lähetän alustavat piirustukset
hänelle. Toivoin, että yhteistyö läh-
tisi käyntiin.

Toukokuussa matkasimme sitten
Rautuun, Markku Paksu ja Tuomas
Rastas Mikkelistä ja Marja ja minä
Helsingistä. Tulkki Jan Kiskurno
tuli Pietarista.

Jan Kiskurno käänsi työluonnok-

semme venäjäksi ja niin meillä oli
neuvottelumateriaali valmiina. So-
kolov hyväksyi suunnitelmamme ja
sovimme asiasta.

Mutta asia ei ollutkaan aivan sel-
vä. Törmäsimme venäläiseen byro-
kratiaan.

Sokolov kertoi, että meidän pitäi-
si ottaa yhteyttä asiasta Viktor
Jahnukiin, joka on Käkisalmen pii-
rin johtaja. Hän vastaa Palkealan
kylästä, joka oli siirretty Käkisalmen
piiriin uusien kuntarajojen vuoksi.

Pyysimme, että Sokolov soittaisi
Jahnukille. Hän soitti ja kertoi
asiamme ja pyysi, että lähetystöm-
me olisi tulossa jos hänelle sopisi.
Hänelle ei sopinut kuin kahden vii-
kon päästä. Emme voineet viiväs-
tyttää oloamme Raudussa kaksi
viikkoa myöhempään ajankohtaan.

Kahden viikon päästä Jahnuk ei
ollut paikalla, mutta varamies oli ja
hän antoi hyväksynnän hankkeel-
lemme.

Pyysimme Sokolovia, että hän
näyttäisi kääntämämme ja monista-
mamme piirustukset sosnovilaisille
yrityksille, koska hänellä oli par-
haimmat tiedot yrittäjistä. Sovimme
aikatauluista, milloin tarjoukset tuli-
si olla meillä.

Keväällä 2004 sovittuna aikana
palasimme takaisin Rautuun, kun

Marja Johansson.
Kuva: Seija Lipsanen Kuva: Seija Lipsanen

Raudun entinen kunnanjohtaja Aleksanteri Bogdanov, Markku
Paksu ja Lilja Laitinen vaihtavat kuulumisia Raudussa Kihujuhlilla
elokuussa 2005.
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asiasta ei kuulunut mitään. Menin
tulkkimme kanssa tiedustelemaan
tarjouksiemme perään ja vain yksi
tarjous oli jätetty. Sekin oli sellainen,
jonka olin aikaisemmalla käynnillä
jättänyt paikalliselle hirsitaloyrittäjäl-
le. Sitä oli vaikea hyväksyä, sillä se
olin erittäin kalliiksi hinnoiteltu.

Talkoita, Kihujuhlat
ja suojelusopimus

Alkoi kuitenkin valtavat raivaus-
talkoot Palkealassa ja Tikatsussa.
Kävimme useita kertoja vapaaeh-
toisin voimin raivaamassa, milloin
pikkubussilla matkaten, milloin omilla
autoilla. Aina olivat autot täynnä
talkoolaisia.

Suunnaton määrä puita oli Palkea-
lan kirkon kiviaidan sisällä, ja pusi-
kosta paljastui monia hautapaikko-
ja. Samoin ortodoksisella hautaus-
maalla oli paljon kaatuneita ja kui-
vaneita puita, joita varoen raivasim-
me.

Sihteerimme Marja Johansson oli
hankkinut valtioiden välisen sopi-
muksen hautausmaiden ja muisto-
merkkien kunnostamisesta. Joten
projektimme pääsi etenemään.

Otin yhteyttä kesäjuhlissamme
Kauko Olkkoseen, neuvottelin
hänen kanssaan, annoin piirustuk-
set ja sovimme työnjaosta. Hän lu-
pautui tekemään hirsityöt ja minulle
jäivät ristit ja rautaportti Palkealan
hautausmaalle. Markku Paksu oli
saanut sponsoroitua kuljetuksen
kevääksi 2005 ja niin pystytys- ja
raivausporukka lähti valtavan kuor-
man kanssa Rautuun.

Minulla oli huoli hankeen rahoituk-
sesta, vaikka olimmekin saaneet
opetusministeriöltä apurahaa, se oli
vain viidesosa siitä, mitä olimme
anoneet. Hankkeeseen käytettiin
melkein kaikki sen hetkiset seuram-
me rahat.

Puhuin Markulle asiasta. Hän lu-
pasi tukea Pitäjäseuralta ja antoi
vinkin, että anoisimme Rautasääti-
öltä avustusta kulujen peittämisek-

si. Anoin avustusta kaksikin kertaa,
ja saimme avustusta kummallekin
hakemukselle. Olimme Markun
kanssa laittaneet hankkeeseemme
myös omia varojamme.

Hankkeesta emme pystyneet to-
teuttamaan kaikkia kohteita, mutta
Kihujuhlissa 2005 elokuussa työm-
me siunattiin kohteiden juhlallisilla
paljastuksilla. Työt ovat kesken,
mutta toiminta jatkuu, jos saamme
anottuja avustuksia.

Tämä on ollut ehkä elämäni hen-
kisesti kovin projekti. Niitäkin on
ollut entisen leipätyön aikana. Kui-
tenkin olen suurella hartaudella ja
ilolla saanut olla mukana. Toivoni
mukaan, tulevat kotiseutumatkaili-
jat ja jälkipolvi arvostavat työtäm-
me.

Kirjoitin kohteistamme Raudussa
suojelusopimuksen, jonka Sosnovin
kunnanjohtaja Aleksanteri Soko-
lov hyväksyi. Tarvitsemme piirira-
jojen vuoksi vielä Metsäpirtin kun-
nanjohtajan hyväksymisen, jolloin
kohteemme Raudussa on virkaval-
lan tarkkailussa ja suojeluksessa.
Sopimus on käännetty myös luon-
nollisesti venäjäksi.

Toivotan jatkajalleni, Raili Lame-
rannalle oikein paljon rautulaista
tahtoa ja idearikkaita toimintavuo-

sia Rautuseuran johtamisessa.

Musiikki  muista
harrastuksista tärkein

20 vuotta tulee siitä, kun sävelsin
ja sanoitin Rautu oi Rautu -laulun
rautulaisille, heidän yhteisiin tilai-
suuksiinsa laulettavaksi. Jo sitä en-
nen on syntynyt useita lauluja Rau-
dusta ja Karjala-aiheisia lauluja tai-
taa olla noin 30 - 40 kappaletta.

Olen kuulunut Kahon soittokun-
taan seitsemän vuotta ja soitan sii-
nä baritonitorvea. Vuonna 1989 val-
mistui äänite Mäntyharjun Laulu-
Seppojen kanssa minun säveltämis-
täni ja sanoittamistani rautuaiheisista
lauluista.

Minut valittiin Heimotalon hallituk-
seen vuonna 2002. Olin hallitukses-
sa kolme vuotta, kunnes talkookeit-
tiö valmistui.

Toivotan lukijalleni oikein hyvää
alkavaa vuotta. Tavataan taas vaik-
ka juhlien merkeissä.

Osmo Valkonen

(Väliotsikot toimituksen).

Sanna Väisäsen lapsenlapsi Meeri Väätäinen, Osmo Valkonen,
kirkkoherra, Simo O. Salo ja Maija Johansson Sosnovon kulttuu-
ritalolla Kihujuhlilla elokuussa 2005.
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Viipuriin suunnitellut Karjalan Lii-
ton hengelliset päivät pidetään 12.
maaliskuuta Imatralla. Hengelliset
päivät pidetään viikkoa ilmoitettua
aiemmin ja tällä kertaa yksipäiväi-
senä ekumeenisena tilaisuutena.
Viipuriin suunniteltu hengellisten
päivien seminaari on sen sijaan ko-
konaan peruutettu, ohjelmaltaan ja
profiililtaan seminaari oli tarkoitettu
nimenomaisesti Viipurissa toteutet-
tavaksi.

Perinteisesti ohjelma toteutetaan
ekumeenisena. Sunnuntaina aamul-
la kello 10 alkaa Imatrankosken lu-
terilaisessa seurakunnassa messu,
jota vietetään myös talvisodan lop-
pumisen muistoksi. Ortodoksinen
liturgia on samaan aikaan Imatran
Pyhän Nikolaoksen kirkossa. Piis-

pallisen liturgian toimittaa arkkipiis-
pa Leo.

Kello 12 on ruokailu. Ohjelmalli-
nen ekumeeninen päivätilaisuus
Imatrankosken kirkon alasalissa al-
kaa kello 13.30. Ohjelmassa on
kummankin kansankirkon terveh-
dykset, musiikkiesityksiä sekä mm.
Viipurin hengellisestä elämästä ker-
tova esitelmä.

Tilaisuudessa puhuvat arkkipiispa
Leo, piispa Matti Sihvonen, Imat-
ran Seudun Karjalaisten puheenjoh-
taja Ahti Husu, Karjalaisseurojen
Etelä-Karjalan piirin puheenjohtaja
Pekka Lattu, Imatran kappalainen
Ossi Ojanen, isä Timo Tynkky-
nen ja Karjalan Liiton toiminnan-
johtaja Hannu Kilpeläinen. Lau-
lua esittävät Kalevi Ignatius, Imat-

Karjalan Liiton hengelliset päivät Imatralla
ran ortodoksinen kirkkokuoro ja
Imatran seurakunnan nuorten kuo-
ro. Ennen Karjalaisten laulua ja piis-
pojen suorittamaa matkaan siuna-
usta luovutetaan hengellisten päivi-
en kiertävä ikoni ja pergamenttikää-
rö seuraaville hengellisten päivien
järjestäjille.

Kirkkopäivien toteuttamisesta
vastaa Karjalan Liitto, Karjalaisseu-
rojen Etelä-Karjalan piiri, Imatran
Seudun Karjalaiset ja paikalliset
seurakunnat. Karjalan Liiton hen-
gellinen toimikunta toivoo, että kar-
jalaiset osallistuisivat joukolla mu-
kaan Imatran hengellisen päivän ti-
laisuuksiin.

Tarkempia tietoja toiminnanjohtaja
Hannu Kilpeläinen, puh. 09 - 7288 1711,
hannu.kilpelainen@karjalanliitto.fi.

Karjalan Liiton naistoimikunta
täyttää tänä vuonna 30 vuotta.
Tasavuosia juhlistetaan lokakuus-
sa Karjalatalolla. Lisäksi naistoi-
mikunta järjestää juhlavuoden
kunniaksi kaikille avoimen käsi-
työkilpailun.

Kilpailu käynnistyy heti ja päät-
tyy syyskuun lopussa. Kilpailus-
sa on omat sarjat miehille ja nai-
sille. Miesten kilpailutehtävinä
ovat pajutyöt ja luuta, naisten
puolestaan pajutyöt ja pipo. Jo-
kainen kilpailija voi osallistua kil-
pailuun yhdellä tai useammalla
työllä.

Jokainen piiri valitsee oman alu-
eensa kilpailutöistä yhteensä vii-
si parasta pipoa, pajutyötä ja luu-
taa lopulliseen kilpailuun. Kilpai-
lutyöt tulee toimittaa oman piirin

naistoimikunnan edustajalle, joka
yhdessä piirihallituksen kanssa
valitsee toimitetuista töistä viisi
parasta käsityötä jatkoon. Näit-
ten töitten joukosta naistoimikunta
valitsee voittajat. Kisan parhaim-
misto asetetaan esille Karjalata-
lolle naistoimikunnan 30-vuotis-
juhlassa.

Kilpailutyöt tulee palauttaa Kar-
jalan Liiton naistoimikunnan jäse-
nille syyskuun loppuun mennes-
sä.

Lisätietoa kilpailusta naistoi-
mikunnan puheenjohtajalta
Aira Viitaniemeltä, puh. 040
5508 461 ja kulttuurisihteeri
Anna Dantchevilta, puh. (09)
7288  1712 tai  anna.dantchev
@karjalanliitto.fi.

Juhlan kunniaksi käsityökilpailu
Karjalan Liiton naistoimikunta 30 vuottaRautulaisten lehden

maksu 2006

Lehden välissä on maksu-
lomake Rautulaisten lehdestä.
Maksa lehti tällä laskulla. Sil-
loin ei tule sekaannuksia. Tär-
keintä on viitenumero laskua
maksettaessa.

Mikäli joku muu kuin se, jol-
le lehti menee, maksaa laskun,
on silloinkin viitenumero mai-
nittava.

Hyviä lukuhetkiä kaikille!

Toimitus
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Karjalan liiton viime kevään liit-
tokokouksessa liiton jäsenmaksu
muutettiin yksimielisesti. Jäsen-
maksu on vuoden 2006 alusta läh-
tien viisi euroa per jäsen.

Aiemmin seurahan ei kerännyt
erillistä Karjalan liiton jäsenmak-
sua, vaan maksoi liittoon kuuluva-
na järjestönä pitäjäseuroille mää-
rätyn jäsenmäärään perustuvan
liiton maksun.

Uudistunut jäsenmaksu tarkoit-
taa käytännössä nyt siis sitä, että
lehden tilausmaksun yhteydessä
tulet saamaan pankkisiirron myös
Karjalan liiton jäsenmaksun mak-
samista varten. Seura toimii vain
liiton jäsenmaksun välittäjänä niil-

Karjalan liiton jäsenmaksu-uudistus

Aurinkoisena maanantaipäivänä
4. huhtikuuta 2005 saivat rautuisse-
niorit kokoontua Mikkelin ortodok-
sikirkon seurakuntasaliin. Seurakun-
nassa toimiva rautulainen Kalevi
Laitsaari toivotti seniorit tervetul-
leiksi seurakuntansa vieraiksi. Seu-
rakunnan kanttori Pekka Hirvo-
nen kertoi kirkon puolella ortodok-
siuskonnon- ja kirkon historiasta
sekä ortodoksisista kirkkotavoista
hyvin mielenkiintoisesti.

Suomessa toimii tällä hetkellä 25
ortodoksiseurakuntaa.

Mikkelin Mikaelinkirkko on jatku-
moa kannakselta Käkisalmen orto-
doksiseurakunnan kirkkoa. Se on
kaunis sisustukseltaan. Alttarille
mentäessä on erikoinen kolmiulot-
teinen ikonostaasi.

Siirryimme kirkosta seurakunta-
salin puolelle, jossa ruoka jo odotti
nauttijoitaan. Kanttori Hirvonen ja
Kalevi Laitsaari siunasivat ruoan.

Herkulliset ruokapöydän antimet,
sen kaiken “suus sulavan ja mahas

makkaavan” oli loihtinut pitopalve-
lu Ahkeraliisa, eli rautulainen Liisa
Rouhiainen kumppaneineen. Mi-
tähä maustetta hän oli keitoksiinsa
laittant, ko sitä puhetta riitti.

Kerhomestari Pekka Hännikäi-
nen piti puheenvuoron. Hetkeksi
hiljennyimme joukostamme pois-
nukkuneiden muistoksi.

Keskinäistä puhetta riitti ja tietysti
keskustelu kääntyi Karjalan palau-
tukseen. siitä voi sanoa vanhan sa-
nanlaskun viisii, “et nii on monta
mieltä, ko on miestäkii.” Aikahan
sen näyttää.

Sihteeri totesi tämän olevan vii-
des tapaaminen ja kertoi, että Mee-
ri Virtanen ja Hannu Tuomimaa
ovat olleet jokaisessa senioritapaa-
misessa. Ois olt iha renika arvone
saavutus. Hän kertoi myös terveh-
dykset perustaja, kerhomestari
Eros Jäskeltä ja esillä oli hänen
lahjoittamansa Raudun kartta vuo-
delta 1939. Simo Salolta oli tullut
kirje ja runo In honorem Raudun

taistelun muistopäivä.
Irma Suhonen lahjoitti vanhoja

valokuvia Raudun Korleen kylällä
toimineista henkilöistä, sekä Armas
Myöhänen tämän päivän Karjalas-
ta, Miettilän sotasairaalasta sekä
Terijoen ortodoksikirkosta. Kiitok-
set lahjoittajille.

Sit ko viel juotiin hyvät kohvit ty-
kötarpeinee ja keskinäistä haaste-
luu riitti edelleen, niin se iltapäivä
kului rattoisasti ja ihmisille tuli niin
kiire kotejansa kohti, ettei edes lop-
pulaulua ehditty lurauttammaa. No,
ei ainakaa ohjelma pilant haasteluu.

Seuraavan kerran tavataan Hel-
singissä Karjalatalolla.

Lämmin kiitos Mikkelin ortodok-
siseurakunnalle ja Kalevi Laitsaa-
relle, että saimme kokoontua tilois-
sanne sekä Liisa Rouhiaiselle jär-
jestelyistä.

Tähän lopuksi sopii vanha sanan-
lasku. “Paremp myöhää ko ei mil-
lokaa.”

Terveisin sihteeri

Rautuisseniorien viides lounastapaaminen Mikkelissä

Rautuisseniorien lounasta-
paaminen pidetään Helsingissä
4. huhtikuuta 2006 kello 12 ra-
vintola Kareliassa Karjalatalol-
la, Käpylänkuja 1, 00610 Hel-
sinki.

Tervetulluo entiset ja uuvet
seniorit. Jos ei viel tunneta toi-
siaa, ni sit ko samas arttelis ol-
laa, kyl siel sit tutuks tullaa.

Ilmoittautumiset 27. maalis-
kuuta mennessä kerhomestari
Lauri Jäskelle, Sakarintie 7,
01400 Vantaa, puh. (09) 8749
930 tai sihteeri Irma Nypelölle,
Koivukyläntie 39 F 129, 01350
Vantaa, puh. (09) 8711 426.

Rautuisseniorien kerhon
lounastapaaminen 2006

le, jotka kauttamme haluavat kuu-
lua Karjalan liittoon.

Maksaessaan Karjalan liiton jä-
senmaksun, henkilö saa Karjala-
kortin kaikkine etuineen sekä
Karjalan kunnaat -jäsenlehden.

Karjalan liitto on maan suurin
kansalaisjärjestö. Se on ollut sitä
jo yli 60 vuotta. Liiton rooli Kar-
jalan kulttuurin ylläpitämiseksi on
varsin merkittävä. Liitto tekee
varmasti viiden euron edestä työtä
meidän kaikkien yhteiseksi hyö-
dyksi.

Markku Paksu
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Alvar Loponen on löytänyt
mielenkiintoisen venäjänkieli-
sen kotiseutututkimuksen, jon-
ka hän on seuraavassa kään-
tänyt suomeksi. Se esittää Kar-
jalan kannaksesta ja sen asuk-
kaista erittäin mielenkiintoisia
väittämiä.

Abialaiset tutkimusmatkailijat, jot-
ka saapuivat piiriimme vuosina 800
- 900, kertoivat teoksissaan monta
kertaa jostakin laajahkosta saares-
ta nimeltään Rus. Yhdessä teok-
sessa ilmoitetaan, että tätä saarta
ympäröi meri. Saari on metsäinen
ja suoperäinen. Sen koko on kolmen
päivämatkan pituinen niin pituus-
kuin myös poikittaissuunnassa. Sil-
lä elää satatuhatta ihmistä, jotka ei-
vät kynnä maata vaan käyvät met-
sästämässä slaaveja. Saadut van-
git myydään basaareille ja bulgaa-
reille (Volgan alajuoksun muinaisia
kansoja. AL.)

Pietarilainen historioitsija ja maan-
tieteilijä Viktor Ivanovits Paranin
esitti äskettäin mielenkiintoisen hy-
poteesin (väittämän), jonka. mukaan
Rus -nimiseksi saareksi aikoinaan
kutsuttiin meidän Karjalan kannas-
tamme.

Todellakin, aina vuoteen 1500 asti,
kun Vuoksen se haara, joka laski
vetensä Suomenlahteen Viipurin pii-
rissä, ei ollut vielä madaltunut, Kar-
jalan kannasta voidaan pitää suure-
na saarena. Etelästä sen rantoja
huuhtelivat Nevan kaltaisen salmen
vedet, idästä Laatokka, pohjoisesta
leveä Vuoksi ja lännestä Itämeri.
Metsät ja luonnon erikoisuudet “Rus
saarella” arabialaisissa teoksissa
myös hyvin muistuttavat meidän
kannastamme.

Muinaisten karjalaisten sotaiselle
heimolle oli todella tarpeen enem-
män metsästää, käydä kauppaa ja

lähteä sotaretkille kuin harjoittaa
rauhanomaista maanviljelyä. On
täysin mahdollista, että muinaiset
aikakirjamme kutsuivat näitä russe-
ja “varjageiksi” ja vuosien 1000 -
1100 vaihteessa ilmestyi uusi nimi-
tys - “Korela”. Alkuperäisen nimen
“rusj” tämä kansa antoi silloin syn-
tyvälle valtiolle.

Muinainen
Venäjä

Kuuluisa ruhtinas Rurik, joka
perusti ensimmäisen hallitsevan dy-
nastian, saattoi olla lähtöisin Karja-
lan kannakselta - russien (varjagi-
en, karjalaisten ) kotimaasta. Qn
säilynyt aikakirja, missä on sanottu,
että Rurik on haudattu Korelan kau-
punkiin. Mutta ei tule unohtaa, että
tämä mielenkiintoinen historiallinen
teoria on vain väittämä, hypoteesi,
ja se täytyy vielä todistaa ennen

kaikkea arkeologisilla tiedoilla.

Tämä tieteellinen hypoteesi on
julkaistu kotiseutututkimukses-

sa A.P. Dmitriev, A.T. Lihoi:
Priozerskaja zemlja, istorija i
kultura. Sen on kääntänyt ve-

näjästä suomeksi
Alvar Loponen.

Arvoituksellinen “Rus-saari”
Tieteellinen hypoteesi

Rus-saari eli Karjalan kannas karttapiirroksen mukaan.

VUOSIKOKOUS
24.3.2006 klo 19.00

Hotelli Nuijamies

Rautulaisten
Pitäjänseura r.y.

Hallitus
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Minulta pyydettiin muutama vuo-
si sitten luetteloa niistä lehdistä, jot-
ka ilmestyivät Karjalan Kannaksella
20- ja 30-luvuilla. Kun keräsin ilmes-
tyneistä lehdistä tietoja ja sain luet-
telon jotakuinkin valmiiksi, hämmäs-
tyin suuresti sitä, miten paljon lehtiä
ilmestyi tuolloin Kannaksella. Tä-
mähän todistaa vain sitä, että kan-
nakselaiset olivat kovia lukemaan
oman maakuntansa lehtiä ja niitä ti-
lattiin silloin runsaasti.

Lehtien painopaikkoja oli siihen
aikaan Viipurissa, Käkisalmessa ja
Sortavalassa. Olipa yksi painopaik-

Karjalaiset lehdet 20- ja 30-luvuilla

ka Terijoellakin, jossa painettiin
Kannaksen Lehteä, joka tosin il-
mestyi vain kaksi kertaa viikossa.

Viipurissa painetuista maakunnal-
lisista lehdistä Karjala ilmestyi sil-
loin viikon jokaisena päivänä, mutta
nykyään täällä tynkä-Suomessa
meidän on tyytyminen vain kerran
viikossa ilmestyvään Karjalaan.
Jokaisena arkipäivänä ilmestyivät
Kansan Työ, Karjalan Aamuleh-
ti, Maakansa ja ruotsinkielinen Vi-
borgs Nyheter. Käkisalmessa ja
Sortavalassa painettiin etupäässä
paikallisia lehtiä, jotka ilmestyivät

harvemmin.
Osa lehdistä ilmestyi, niin kuin

taulukosta ilmenee, molemmilla vuo-
sikymmeníllä ja toiset lyhyemmän
aikaa jommallakummalla vuosikym-
menellä. Eräs huomion arvoinen asia
on se, että tuolloin Käkisalmessa
painettu, kerran viikossa ilmestynyt
Jaakkiman Sanomat, ilmestyy vie-
läkin samannimisenä Jaakkiman
Seudun Perinneyhdistyksen julkai-
semana lehtenä.

Reino Pekkanen
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Aivan kuin lamppu valaisisi si-
nua loisteellaan (Lk 11:36).

Viime syksynä tuli 80 vuotta
Raudun kirkonkylän uuden ja
viimeisen kansakoulurakennuk-
sen valmistumisesta. Oppilaat
pääsivät kulkemaan samaa,
kirkkoaholta koululle johtavaa
kuusikujaa pitkin, kuin aikaisem-
matkin oppilaat, jo viidenkym-
menen vuoden aikana.

Kun uusi, kaksikerroksinen kou-
lurakennus keväällä 1926 vihittiin,
vietettiin samalla koulun puolivuosi-
sataista juhlaa. Vihkimisen toimitti
kirkkoherra P.I. Salo.  Juhlapuheen
piti kansakoulujen tarkastaja Tuu-
re Saarnio, Viipurista.Pitäjän koko
opettajisto ja runsas yleisö kunnioitti
tilaisuutta läsnäolollaan.

Tammikuussa tuli 130 vuotta sii-
tä, kun 15. tammikuuta 1876 Rau-
dun ensimmäinen koulu aloitti toi-
mintansa kirkonkylässä.

Maaliskuussa 1876 valittiin kou-
lun johtokunta. Siihen tulivat rovas-
ti A.G. Hahl, kunnankokouksen esi-
mies pastori K.A.E. Antell, suntio
J. Mentu, kauppias A. Falin sekä
lampuodit Matti Virolainen ja J.
Pietiäinen. “Ruukkovan rouvan
talo” hankittiin kouluhuoneistoksi.
Ensimmäinen koulurakennus jäi
opettajien asunnoiksi, kun koululle
oli rakennettava lisää tiloja.

Kirkonkylän kansakoulu joutui
työskentelemään vaikeissa oloissa
koulutalon tuhouduttua 1918. Tiloja
saatiin kunnan korjauttamasta ap-
teekkitalosta, pitäjätuvasta ja vuok-
rahuoneista Loposen ja Jäsken vas-
tavalmistuneesta talosta. Siitä toinen
ala-koulun luokista sai 1930-luvulla
toimitilansa.

Kirkonkylän koulun opettajina toi-
mivat 1876-80 Taneli Väyrynen,
1877 O.Vilen,1877 Agnes von
Schrowe, 1877-85 Eeva Sofia Hy-

värinen, 1880-89 Matti Moi-
sio,1885-88 Amanda Mäkinen,
1888-92 Hanna Staudinger,1889-
93 Johan Högblom, 1890-1902
Aapo Nuora, 1892-93 Maria
Kristiina Poutiainen, 1893-94
Venla Aleksandra Ahl-
ström,1894-95 Matilda Snäll,
1898-99 Anna Mentu, 1899-1902
Eugenia Farikoff, 1902-34 Juho
Pekka Kokko,  1902-34 Maria
Kokko, 1915-18 Aili Ylenius, vuo-
sina 1918-34 mm. Pirkko Kokko,
Kalle Sievänen, Ville Pentikäi-
nen, Ainikki Kokko,Toivo Lei-
ni, Elsa Pietarinen, Eelin Tarna-
nen, Aug. Tolvanen ja Laina
Kukko, 1934-39 Auvo ja Aune
Kivilaakso sekä kolmantena opet-
tajana ensin Elli Viinanen, sitten
Valo Muisto Mäkelä. Alakoulun
opettajina olivat 1926-29 Anni Es-
kola, 1929-39 Rauha Lamppu,
sekä toisena opettajana 1930-39
Anna Jääskeläinen, Rauha Ko-
sonen, Anna Volatinen ja Lyyli
Home.

Ensi vuonna tulee 140 vuotta sii-
tä, kun 1866 annetulla asetuksella

kansakoululaitos perustettiin maa-
hamme. Vuonna 1910 tehdyn tilas-
ton mukaan koko kansakoulun oli
siihen mennessä käynyt 168 naista
ja 334 miestä. Samaan aikaan las-
kettiin kouluikäisistä lapsista kansa-
koulua käyneen Raudussa 35-45
prosenttia.

Suomen itsenäistyttyä edettiin
kohti yleistä oppivelvollisuuslakia. Se
annettiin 1921, ja Raudun osalta laa-
ditun suunnitelman kouluhallitus vah-
visti 80 vuotta sitten, marraskuussa
1925.

Opettaja Kivilaakson
puhe

Johtajaopettaja Kivilaakson terve-
tuliaispuhe syyslukukauden alkaes-
sa 1937 oli vaikuttava ja mieleen-
jäävä. Ei toista sanaa, etteikö meis-
tä tultaisi saamaan vapaan isän-
maan alttiita puolustajia ja rajamme
vartijoita:

Oppilas! Yhteiskunta vaatii jokai-
selta jäseneltään lainalaista toimin-
taa. Ellei kansalainen näihin lain
sääntöihin mukaannu, vaan rikkoo

Raudun kirkonkylan kansakoulu 1876-1939

Raudun kirkonkylän kansakoulun vihkiäisissä 1926 otetussa ku-
vassa silloiset pitäjän opettajat ja tarkastaja Tuure Saarnio ja
kirkkoherra Paavo I. Salo.
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niitä vastaan. seuraa siitä rangais-
tus.

Koulun tarkoituksena on opettaa
ja kasvattaa lasta jo pienestä pitäen
tuntemaan järjestyneen yhteiskun-
nan perussääntöjä. Samalla se ja-
kaa niitä alkeistietoja.joita jokainen
elämässään välttämättä tarvitsee.
Ja ettei kukaan jäisi näitä tietoja
vaille, on kaikissa sivistysmaissa
säädetty oppivelvollisuuslaki. Mei-
dänkin maassamme on voimassa
oppivelvollisuus. Sen mukaan jokai-
selle lapselle on annettava vähin-
tään kansakoulun oppimäärää vas-
taavat tiedot.

  Lapsen, joka oppivelvollisuuten-
sa täyttämiseksi on kouluun pantu,
mutta vastoin opettajansa ja huol-
tajansa tahtoa laiminlyö koulun-
käynnin tai käytöksellään häiritsee
koulun toimintaa eikä ole koulun
kurinpitokeinoilla ojennettavissa, voi
tuomioistuin määrätä lastensuojelu-
viranomaisten hoitoon otettavaksi.
Kustannukset siitä jäävät lapsen
vanhempien kannettavaksi.

 Ole, Suomen lapsi, valpas, iloinen

ja kiitollinen maallesi, joka näin pal-
jon sinun hyväksesi toimii! Ja koeta
parhaasi mukaan palkita tämä hy-
vyys ahkeruudella ja hyvällä käy-
töksellä sekä kotona että koulussa.
Pidä kunnia-asianasi, että olet Rau-
dun kirkonkylän kansakoulun oppi-
las. Menestys ja siunaus sinua seu-
ratkoot. Alakoulussa opetetaan us-
kontoa, ympäristöoppia ja askarte-
lua, äidinkielen lukemista ja kirjal-
lista harjoitusta, laskentoa, leikkiä ja
voimistelua, käsitöitä sekä laulua.
Yläkoulun oppiaineet ovat: uskon-
to, äidinkielen lukeminen ja kirjalli-
nen harjoitus, historia, kotiseutuop-
pi ja maantieto, luonnontieto, maa-
ja kotitalous, terveys- ja raittiusop-
pi, laskento ja mittausoppi, piirustus,
kaunokirjoitus, käsityöt, voimistelu,
leikki ja urheilu sekä laulu.

Arvosanat ovat: hyvä (10-9), tyy-
dyttävä (7-8), välttävä (6-5), heik-
ko (4-1). Täsmennysarviot merki-
tään numeroon liitetyllä miinus (-),
plus (+) tai puoli (1/2).

Näin arvostellaan myös käytös
sekä huolellisuus ja tarkkaavaisuus.

Koulunkäynnistä jäivät
myönteiset muistot

 Viimeisen rauhanajan vuosikym-
menen oppilaan Sirkka Salmen
(o.s. Paukkunen) muistot koulus-
taan ovat kaikin kohdin myönteiset.
Hänen mieliopettajansa oli Valo
Muisto Mäkelä, läheisin ystävänsä
koulutoveri Paksun Aili.

Menestys antoi Sirkalle itseluot-
tamusta jatkaa opintoja koulu-ural-
le itsekin. Hänen luovuudestaan
kertoo mm. koulumuseon aikaan-
saaminen nykyiselle kotiseudulleen.

 Virikkeistä omaan työhönsä hän
kertoo Raudun kirkonkylän kansa-
koulusta: ”Olikohan työkirjojen teko
30-luvulla melko uutta. Useammas-
sakin aineessa niitä tehtiin. Itse piir-
rettiin jokin kuva kanteen ja nimi
myös. Sain siitä kipinän. Teimme
työkirjoja luokassani jo silloin, kun
painettua materiaalia ei vielä ollut.
Muistan kouluani hyvällä.”

Simo O. Salo
Oppilas Rauha Lampun luokas-

sa 1937-39

Raudun kirkonkylän alakoululaisia vuonna 1926.



Rautulaisten lehti  1/200614

Vuoden 1944 kevään aikana ve-
näläiset lähestyivät Itä-Euroopan
rajaa. Liittoutuneet olivat vallattu-
aan Pohjois-Afrikan ja Sisilian nous-
seet maihin Etelä-Italiassa Napolin
alueella. Italian hallitus erotti ja van-
gitsi Mussolinin ja teki rauhan Liit-
toutuneiden kanssa sekä julisti so-
dan Saksalle.

Saksalaiset reagoivat nopeasti.
He siirsivät muutaman divisioonan
Italiaan ja vapauttivat Mussolinin.
Neuvostoliitto ilmoitti liittolaisilleen,
että Italian maihinnousu ei korvan-
nut Teheranissa luvattua toista rin-
tamaa ja vaati maihinnousua Län-
si-Eurooppaan. Se pelkäsi, että liit-
toutuneet tappeluttaisivat tarkoituk-
sella vain venäläisiä, ja tulisivat lo-
puksi sopivasti saaliinjaolle.

Kesäkuun 6. päivänä 1944 Liit-
toutuneet suorittavat historian suu-
rimman maihinnousuoperaation.
Heitä nousi maihin Ranskan Nor-
mandiaan 1 250 000 miestä. Vas-
tassa olevat saksalaiset tekivät sit-
keästi vastarintaa, mutta heidän oli
annettava periksi materiaalisesti yli-
voimaiselle hyökkääjälle.

Teheranin sopimuksen mukaan
Neuvostoliiton oli suoritettava itärin-
tamalla maihinnousun tukemiseksi
samanaikaisesti sitova hyökkäys.
Josef Stalin suoritti kaksi operaa-
tiota, joista toinen pienempi suunnat-
tiin Suomeen ja pääoperaatio Val-
kovenäjältä Balttiaan ja Puolaan.

Hyökkäykset Suomeen
ja Saksaan

Hyökkäykseen Karjalan kannak-
sella olivat helposti käytettävissä
Leningradin vapauttaneet joukot. Jo
aikaisemmin mainitsin, että Stalin oli
hyvin epäluuloinen, ja pelkäsi, että
Neuvostoliitto joutuu kantamaan
yksin vastuun Saksan kukistamises-
ta.

Suomeen suunnatun iskun tarkoi-
tuksena oli suojata päähyökkäyksen
oikea sivusta ja poistaa Leningra-
diin kohdistuva uhka sekä avata Itä-
meren laivaston saarto. Läpimurto
Kannaksella palauttaisi automaatti-
sesti Itä-Karjalan ja Aunuksen Neu-
vostoliiton hallintaan. Helsingin val-
tauksen jälkeen joukot voitaisiin suh-
teellisen helposti siirtää Itämeren
eteläpuolelle Baltiaan.

Voi olla myös todennäköistä, että
hän kuvitteli Suomen irrottamisen
saksalaisista olevan samanlaisen
helpon prosessin kuin muiden dik-
taattorisesti hallittujen Itä-Euroopan
valtioiden. Hän ei ottanut huomioon,
että poiketen muista Itä-Euroopan
maista, meillä vallitsi parlamentaa-
rinen demokratia, jossa kansalaiset
tunsivat henkilökohtaisen vastuun
kodistaan ja valtiosta.

Neuvostoliiton hyökkäyksen voi-
makkuus yllätti suomalaiset. Sen
painopiste oli Viipurin suunnassa.
Itäkannaksella venäläiset vain sitoi-
vat sinne ryhmitetyt joukot.

Suomalaiset odottivat Talvisodan
toistoa hyökkäysjoukkojen käytös-
sä. Kohti Viipuria marssivat siviilit
evakkoon ja sotilaskarkurit. Suurin
osa joukoista viivytti puna-armeijaa.
Siviilit ja karkurit siirtyivät pois noin
20 kilometrin vauhdilla vuorokau-
dessa, puolustajat vetäytyivät ja
hyökkääjät etenivät keskimäärin 15
kilometriä päivässä.

Kuuterselässä suoritettiin Panssa-
ri- ja 6:nnen Divisioonan voimin en-
simmäinen vastaoperaatio. Hyök-
käys osoitti, että armeija oli taiste-
lukykyinen hyvin johdettuna ja ku-
rinalaisia joukkojakin löytyi. Itäkar-
jalasta ja Aunuksesta onnistuttiin ir-
rottamaan riittävästi lisäjoukkoja
Kannakselle. Niiden ja saksalaisten
avustamana saavutettiin ratkaisevat
torjuntavoitot Tienhaarassa, Talin-
Ihantalan maastossa ja Vuosalmel-

la.
Hyökkäyksen jatkamiseksi Kymi-

joelle pyysi sotamarsalkka Leonid
Govorov joukkojensa vahvistamis-
ta. Siihen Stalinin kerrotaan anta-
neen sotamarsalkalleen vastauksen,
että “Sota tullaan ratkaisemaan
Berliinissä, ei Helsingissä”.

Pääoperaatiosuunnassa puna-ar-
meija saavutti Itä-Preussin rajan ja
Varsovan, jossa tapahtui Puolan
vastarintaliikkeen aseellinen nousu
saksalaisia vastaan. He luulivat saa-
vansa Veikselin toisella rannalla ole-
van puna-armeijan tuen saksalais-
ten nujertamiseksi. Jostakin syystä
neuvostoliittolaiset eivät osallistu-
neet taisteluun, vaan antoivat sak-
salaisten tuhota kapinalliset. He kiel-
sivät myös Länsivaltojen avun puo-
lalaisille. Tämä aiheutti vaikean sä-
rön liittoutuneiden yhteistoimintaan.

Saksalaiset joutuivat vetäytymään
Ranskassa nopeasti Reinille ja näytti
siltä, että Liittoutuneille aukeni tie
Saksaan elokuussa 1944, joten ve-
näläiset kiirehtivät mukaan ratkai-
sutaisteluihin Keski-Eurooppaan.

Saksalaiset onnistuivat vielä ker-
ran pysäyttämään hyökkäykset
Reinillä, -Po-joella Italiassa, Kar-
paateilla ja Veikselillä sekä Narva-
joella. Näin oli syntynyt “Euroopan
linnoitus” -  Festung Europa.

Raudun asemaa
pommitetaan

Neuvostoliiton 9. päivä kesäkuu-
ta 1944 aloittama suurhyökkäys
Kannaksella saatiin pysäytetyksi
Vuokselle. Saavutettu torjuntavoit-
to antoi armeijalle hengähdysaikaa.
Joukot voitiin huoltaa ja täydentää.
Samanaikaisesti Neuvostoliitto jat-
koi sitovaa hyökkäystä Laatokan
pohjoispuolella ja Ilomantsin suun-
nalla. Aunuksesta tuleva hyökkäys
katkesi Laatokan pohjoispuolella

Toisen Maailmansodan päättyminen ja Suomi
Osa 2.
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Uomaan puolustusasemaan, ja Ilo-
mantsin suunnalla hyökänneet kak-
si divisioonaa motitettiin.

Aamulla yhdeksäs päivä kesä-
kuuta kuului Rautuun taistelun ää-
net Terijoen suunnalta, mutta niihin
ei kiinnitetty sen suurempaa huomio-
ta. Vihollinen suuntasi kello yhdek-
sän jälkeen yli sadan pommikoneen
voimin ilmahyökkäyksen Raudun
asemalle. Sama toistui neljä kertaa.
Viimeinen hyökkäys suoritettiin kello
20.50. Estääkseen pelastustoimet
vihollinen liitti pommituksiin maa-
taistelukoneiden käytön, jotka hyök-
käsivät kolmen koneen partioina
kaikkia liikennettä kohtaan.

Aineelliset vahingot jäivät vähäi-
siksi. Kuolleita oli kahdeksan ja louk-
kaantuneita kaksinkertainen määrä
eli 16. Pommitukset lamaannuttivat
työt Raudussa. Seuraavana päivä-
nä jatkettiin samoja kevättöitä pel-
loilla, kunnes tuli virallinen evaku-
ointikäsky. Kunnan evakuointipääl-
likkönä oli vääpeli I. Ihalainen.

Rauhanneuvottelijat
Moskovaan

Hallitus katsoi tilanteen luovan
mahdollisuuden rauhanneuvotteluil-
le. Sitä ennen suoritettiin poliittisen
johdon uusiminen. Presidentti Ris-

to Ryti erosi ja tilalle valittiin Suo-
men marsalkka Karl Gustav Man-
nerheim. Häntä ei sitonut Rytin
tekemä sopimus saksalaisten avus-
ta kesäkuussa 1944. Hän muodosti
uuden hallituksen, jonka pääminis-
teriksi tuli professori Antti Hack-
zell ja ulkoministeriksi Carl Enck-
ell.

Suomi tiedusteli Tukholman kaut-
ta Neuvostoliitolta mahdollisuutta
neuvotella rauhan solmimisesta.
Venäläiset asettivat neuvottelujen
aloittamisehdoksi sen, että Suomen
tuli katkaista kaikki yhteydet Sak-
saan. Mannerheim otti sähkeitse
yhteyden suoraan Staliniin ja halusi
tarkentaa saksalaisten karkottami-
seen liittyvät asiat sekä esitti asele-
von solmimista 3. syyskuuta. Neu-
vostoliitto siirsi aselevon alkamisen
päivällä, mutta lopullisesti aseet vai-
kenivat syyskuun 5. päivänä kello
11.

Suomi lähetti Moskovaan rauhan-
neuvottelijat, jotka omalla vastuulla
allekirjoittivat välirauhansopimuksen
19.9.1944. Siinä oli 23 kohtaa, jois-
ta lyhyenä yhteenvetona mainitta-
koon, että

• Talvisodan rajat tuli palauttaa
voimaan ja sen lisäksi Petsamo oli
luovutettava NL:lle, ja vuokrattava
Porkkalan alue 50 vuodeksi,

• Suomeen 15. syyskuuta jälkeen
jääneet saksalaiset oli riisuttava
aseista ja luovutettava Neuvostolii-
tolle. Tässä Neuvostohallitus antai-
si Suomelle apua,

• 300 miljoonan dollarin sotakor-
vauksen maksaminen viidessä vuo-
dessa tavaroina,

• Suomen armeijan saattaminen
rauhan kannalle kahdessa kuukau-
dessa.

• yhteistoiminnassa liittoutuneiden
kanssa sotarikollisten pidättäminen
ja tuomitseminen,

• Neuvostoliiton kansalaisten pa-
lauttaminen,

• fasististen järjestöjen lakkautta-
minen.

Eduskunta hyväksyi äänestyksen
jälkeen välirauhan sopimuksen, jon-
ka aikaan saamiseen liittyi monta
vaikeaa kysymystä. Muun muassa
neuvottelujen alkaminen viivästyi
viikon, koska oli mahdotonta saada
kaikkien liittoutuneiden puolelta so-
pimuksen edellyttämiä neuvottelu-
valtuutettuja. Tämän vuoksi solmit-
tiin vain välirauhasopimus ja lopulli-
nen sopimus siirrettiin tehtäväksi
vasta sodan päätyttyä.

Aimo Tiainen
Artikkeli jatkuu seuraavassa nu-

merossa.

Rautu
9. - 11.6.2006

Yöpymiset:  Igora (Rautu, Maaselän
  uusi hotelli),

    Gelios Terijoki
Tiedustelut:Markku 040 523 9645

KESÄLLÄ  KARJALAAN

 Luovutettukarjala.fi Internet-sivustolla on avattu 29.
joulukuuta oma Karjala-keskustelu foorumi.Voit ottaa
osaa keskusteluun kirjautumalla jäseneksi joko nimel-
läsi tai anonyyminä. Suositeltavaa on osallistua kes-
kusteluun nimellä. On myös suositeltavaa kirjoittaa ly-
hyesti. Kirjoita pitkä asia mieluummin useassa erässä,
niin pidät siten keskustelua ja mielenkiintoa yllä.

Mikäli et kirjaudu jäseneksi voit vain lukea tekstejä.
Lue lisää ohjeita Karjala-keskustelu sivustolta.

Karjala-keskustelu löytyy osoitteesta http://
www.luovutettukarjala.fi >Jatka > Karjala-keskuste-
lu

Karjala-keskustelu sivustolla voit aloittaa keskuste-
lun (Uusiaihe) haluamastasi aiheesta tai jatkaa (Vas-
taa) jonkun toisen aloittamaa aihetta jne.

Luovutettukarjala.fi sivustolla on yli 10 000 käynti-
kertaa joka kuukausi.
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Nykyinen Raudun asukas Kost-
ja Lebedev Palkealan kylästä on
puurtanut sinnikkäästi perehtyäk-
seen rautulaiseen kulttuuriperintöön
ja vallinneisiin aloihin. Tiedonjano
Raudun entisestä elämästä on edes-
auttanut Kostjaa saamaan opiske-
lupaikan Pietarista. Nuoruuden in-
nolla hän haluaa tavoitella itselleen
kauniin Karjalan entisajan henkeä.

Kostja uskoo seuraavan Karjalan
kannaksen sukupolven nostavan ja
vievän eteenpäin menneiden kanso-
jen kulttuuriperintöä, jolloin entiset
historialliset paikannimetkin tulisivat
takaisin ja luonto puhdistuisi ihmis-
ten henkisen rikkauden myötä. Su-
vaitsevina rautulaisina voimme edis-
tää näiden Kostjan esilletuomien
ihanteiden toteutumista. Pietarin
kaduilta kantautuisi jälleen entisten
rautulaisten maitomiesten rattaiden
kolina ihmistä ymmärtävien korviin.

Tässä lehdessä oleva kirjoitus
pohjautuu Kostjalta saatuun venä-
jänkieliseen tekstiin. Hän selvittää
kirjoituksensa alkuosassa Stalinin
aikaisia oloja Neuvostoliitossa, jos-
sa vahvistui kokonaan valtiollistet-
tu, tiukasti keskitetty talous yhdis-
tettynä sosialismin voiton ylistyk-
seen ja susitavaran tekijöiden ja
kurin rikkojien loputtomaan paljas-
tamiseen.

Virheet ja vaikeudet katsottiin vi-
hollisen vehkeilyksi. Syyttä pidättä-
miset, terrori ja tuhansien ihmisten
katoamiset loivat kauhun tunteen,
vaikka yleinen usko parempaan tu-
levaisuuteen vallitsi. Kaikki saavu-
tukset olivat Stalinin ansiota, virheet
vihollisen vehkeilyä.

Venäläisiä
tietolähteitä

Tämän lyhentämäni alkujohdan-
non lisäksi Kostjan laatima tutkiel-
ma sisältää seikkaperäisen silmin-

näkijän kertomuksena rautulaisen
Elin Damskin monivaiheisesta
evakkotaipaleista ja elämän vaiheis-
ta talvisodan puhkeamisesta Elinin
perheen 1960-luvulla Joroisiin asu-
maan asettumiseen saakka.

Kostjan teksti perustuu paljolti
venäläisiin tietolähteisiin, joten tie-
toaukkoja on havaittavissa. Neu-
vostoliiton hyökkäyksen Suomeen
(talvisota) vaikuttimista puuttuu tieto
Stalinin ja Hitlerin välisestä etupiiri-
jakosopimuksesta, Molotov-Rib-
bentrop 23. elokuuta1939, ja ennen
talvisodan alkua tapahtunut Neu-
vostoliiton ja Saksan yhteishyökkä-
ys Puolaan.

Venäläisten historiankirjoitukses-
sa on todellisia tapahtumia vastaa-
maton maininta, että helmikuussa
1940 suomalaisten puolustusrintama
olisi murtunut. Talvisodan kolman-
tena päivänä Neuvostoliiton julkai-
semalle Otto Ville Kuusisen joh-
tamalle Suomen vallankumoushal-
lituksen (Terijoen hallituksen) toimil-
le annetaan tässä Kostjan kirjoituk-
sessa suuri painoarvo talvisotaan
vaikuttavana tekijänä.

Otto Ville Kuusisen käyttöön ko-
koonpantu “Suomen kansan armei-
ja” oli vain sotaan osallistumaton
paraatijoukko. Terijoen hallituksen
suomalaiset tunnistivat heti nukke-
hallitukseksi.

Mielestäni Suomessa pitäisi nyt
tuoda paremmin esille Otto Ville
Kuusisen toimet sotien jälkeen Sta-
linin suosikkina Moskovassa. Ky-
seessä olivat toimenpiteet Suomen
hallintovallan täydellisestä nujerta-
misesta vallankaappauksella ja Suo-
men liittämiseksi Neuvostoliittoon.

Otto Ville Kuusinen työskenteli
maailmanvallankumousta suunnitte-
levassa Kominternissä Moskovas-
sa ja hänen tyttärensä Hertta Kuu-
sinen eduskunnassa Suomessa
sekä Hertan aviomies Yrjö Leino

Suomen hallituksessa sisäministeri-
nä. Oikeusministeri Urho Kekko-
nen avusti taannehtivien lakien te-
ossa ja Suomen kommunistien lisäk-
si tätä politiikkaa kannattivat usei-
den puolueiden yksittäiset jäsenet.

Kumouksen tekijät onnistuivat
saamaan valtaansa Suomen valtiol-
lisen poliisin, armeijasta pakeni hen-
kilöitä ulkomaille. Sodanaikainen
presidentti ja hallituksen jäseniä pan-
tiin Kekkosen laatimien lakien no-
jalla vankilaan monien aseita Suo-
men puolustamiseksi varanneiden
seuraksi.

Hertta Kuusinen oli vallankaap-
pauksen äänitorvena Neuvostoliiton
hyökkäämisellä pelottelussa, unoh-
taen sotaliittolaisten tahdonilmaisu-
na Pariisissa tehdyt rauhansopimuk-
set ja USA:n suhtautumisen Neu-
vostoliiton laajentumisyrityksiin.
Kuusisen synkkä varjo lepää vielä
nytkin useiden suomalaisten poliitik-
kojen yllä tuon “suomettumisen”
seurauksena vaikka vaaran vuosiksi
nimetty aika on eletty ja Suomen
ylin johto lakkautettu Moskovasta.

Kostjan tekstiä lyhentänyt ja
tapahtumia selittänyt

Ahti Hänninen

Rautulaista hengen paloa

Elisenvaaran
pommituksesta

dokumentti

Tuottaja Erkki Rahkola on te-
kemässä dokumenttia Elisen-
vaaran pommituksesta. Ohjel-
ma tulee ulos 9. huhtikuuta Yk-
kösdokumenttina. Otsikko on
“Elisenvaaran evakkopommitus
- Vaiettu murhenäytelmä.



Rautulaisten lehti  1/2006 17

Kansalaissota Espanjassa, Italian
hyökkäys Etiopiaa vastaan, Japanin
Kiinaa vastaan, Itävallan liittäminen
Saksaan, sitten Saksan, Italian,
Ranskan ja Englannin Münchenin
sopimus syyskuussa vuonna1938,
jonka tuloksena Tšekkoslovakia
hävisi Euroopan kartalta, - sellaisia
ovat traagiset merkkipaalut Toisen
Maailmansodan irtipääsyssä.

Vuodesta 1933 Neuvostoliitto hoiti
kokonaisuudessa tervettä ulkomaan
politiikkaa, joka asetti päämääräksi
kokonaisvaltaisen turvallisuuden
luomisen Eurooppaan. Vuoteen
1937 mennessä oli solmittu sopi-
mukset keskinäisestä avunannosta
Ranskan, Tšekkoslovakian ja Mon-
golian kanssa sekä hyökkäämättö-
myyssopimus Kiinan kanssa. Kui-
tenkaan voittaa syvä kuilu, joka ja-
koi Neuvostoliiton ja porvaris-demo-
kraattiset maat, ei onnistunut.

Vedettyään oikean johtopäätök-
sen kahden sotapesäkkeen muodos-
tumisesta - natsistisen Saksan ja
militaristisen Japanin, Neuvostojohto
yritti piinallisesti ratkaista ongelman:
miltä puolelta vaara on uhkaavam-
pi - lännestä vai  idästä?

Lännen porvarismaissa herätti
suurta epäluottamusta sisäiset pro-
sessit Neuvostoliitossa: “oppositio-
laisten” oikeudenkäynnit, rankaisu-

toimenpiteet Puna-Armeijan ko-
mentaja-kaadereita kohtaan. Hei-
dän arvionsa meidän maamme so-
tapotentiaalista mahdollisena liitto-
laisena eivät olleet korkeita. Tämän
lisäksi vuoden 1938 ja vuoden 1939
ensimmäisen puoliskon välisenä ai-
kana he eivät katkaisseet virallisia
ja epävirallisia yhteyksiä Hitlerin
Saksaan, ja suuntasivat toimensa
hyökkääjän “tyynnyttelyyn”. Ison
Britannian ja Ranskan neuvottelut-
han Neuvostoliiton kanssa sotakon-
vention solmimisesta Saksan hyök-
käystä vastaan tulevat liittolaiset
hoitivat äärettömän veltosti, pitkit-
täen niitä kaikin tavoin.

Marraskuun lopussa vuonna 1939
alkoi Neuvostoliiton ja Suomen sota.
Alun perin Stalinin diplomatia eli
toivossa, että Suomi ei pysty kiel-
täytymään sen liittämisestä suuren
naapurin vaikutuspiiriin, vaan yritti
vetää diplomaattisilla manöövereil-
lä rajan Leningradista, joka kulki 32
kilometriä kaupungista.

Suomen hallitukselle ehdotettiin
vaihtaa alue Karjalan kannaksella
suureen, mutta ei käyttöönotettuun
Karjalan autonomisen neuvostota-
savallan alueeseen. Venäjän ja Kar-
jalan väen kanssa luonnollisestikaan
ei tästä asiasta konsultoitu. Neuvos-
toliitto vaati lisäksi vuokralle Suo-
men Hankoniemen ja Petsamon
sataman.

Neuvottelut alkoivat, mutta kat-
kaistiin piakkoin. Suomen hallitus
pantiin tiukan valinnan eteen. Sodan
kolmantena päivänä julistettiin Suo-
men vallankumoushallituksen muo-
dostamisesta, jonka johdossa oli
Kominternin toimihenkilö O. Kuu-
sinen. Työläis-talonpoikain puna-
armeijan kokoonpanoon ilmaantui
ns. Suomen “kansan armeija”.

Puna-armeija törmäsi kuitenkin
niin kutsutulle Mannerheimin linjal-

le asemiin asettuneiden suomalais-
ten sotajoukkojen ankaraan vasta-
rintaan. Rintamahyökkäykset eivät
tuottaneet tuloksia. Puna-armeija
kärsi suuret tappiot kaatuneina, haa-
voittuneina, sotavankeina ja palel-
tuneina. Vasta helmikuun alussa
vuonna 1940 keskitettyään huomat-
tavat voimat, Puna-armeijan päälli-
köt pystyivät murtamaan rintaman
ja pääsemään vapaaseen sotatoi-
meen.

Sosnovo
(Rautu)

Alkaen vuodesta 1938 yleinen
poliittinen tilanne maailmassa tuli
yhä jännittyneemmäksi. Tapahtumat
Euroopassa ja yhä sinnikkäämmät
ehdotukset alueiden vaihtamisesta
Neuvosto-Venäjän kanssa, intressi-
piiriin, johon Karjalan kannaskin
kuului, pakottivat vastatoimiin. Täs-
tä lähtien aletaan pystyttää vapaa-
ehtoisvoimin puolustuksen rajavyö-
hykkeen panssaritorjuntavahvistuk-
sia.

Maan eri seuduilta tuli rajavyöhyk-
keelle ihmisiä. Töitä tehtiin innos-
tuksella, mutta jotenkin ei uskottu
mahdollisuuteen, että sota alkaa.
Vuoden 1939 lokakuussa neuvotte-
lut Moskovassa alkoivat mennä
umpikujaan. Kaikkialta maasta re-
serviläiset kutsuttiin sotaharjoituk-
siin. 10. lokakuuta evakuoitiin sivii-
liväestö rajan lähellä olevista kylis-
tä, Orjansaari, Terola, Maanselkä,
Palkeala, Sirkiänsaari, Korlee. On-
nistuttiin lisäksi kuljettamaan pois
karja ja sato.

Paikallisen suojeluskunnan osas-
toista muodostettiin komppania, jo-
hon kuului upseeri, kymmenen ali-
upseeria ja 195 rivisotilasta. Sen joh-
dosta, että kunta (volosti) oli sota-
toimien läheisyydessä lähellä rajaa,
siinä tapauksessa, että sotatoimet

Raudun olot Kostja Lebedevin tutkielman mukaan
Osa 1.

Kostja Lebedev.
Kuva: Ahti Hänninen
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alkavat, varsinainen puolustusvyö-
hyke kulki läpi Vuoksen pohjoista
rantaa. Sen vuoksi tänne keskitet-
tiin pieniä sotilasyksikköjä, nk. “Rau-
dun ryhmä”, eversti Kailan komen-
nossa, joka käsitti:4. jääkäripataljoo-
nan, 6. erillisen pataljoonan ja lisäk-
si 6. ja 7. rajakomppanian.

Pitkin maantietä Raasulista Mäk-
rään sijaitsi komppanioittain 4. jää-
käripataljoona, itään - 6. rajakomp-
pania, ja Palkealan seudulla - 6. eril-
linen pataljoona ja kauempana Laa-
tokan rannalle asti 7. rajakomppa-
nia, vahvistettuna kuudella koneki-
väärillä.

Aamulla 30. marraskuuta 1939
tykistön tykkituli Neuvostoliiton puo-
lelta ilmoitti sodan alkamisesta. Al-
koi siviiliväestön pikainen evakuointi.
Kaksi päivää suojajoukot löivät vi-
hollisen hyökkäykset takaisin, aset-
telivat miinoja ja ansoja.

4. jääkäripataljoonan kaistalla
hyökkäyksen ensimmäisessä aallos-
sa toimi noin kolme-neljä pataljoo-
naa ja työläis-talonpoikain puna-ar-
meijan 50–60 tankkia. Sodan toise-
na päivänä suomalaiset tuhosivat
panssarintorjuntakivääreillä kuusi
tankkia. Lisäksi paljon kalustoa ajoi
miinaan. Yöllä hyökkäys vaimeni,
mutta “psykologinen” taistelu vihol-
lisen puolelta ei lakannut. Ilmahyök-
käyksiä ei ollut, vain erillisiä tiedus-
telulentoja.

Joulukuun 2. suojajoukot saivat
käskyn poistua Vuoksen suuntaan.
Samalla perääntyessään he sytytti-
vät kylän rakennukset palamaan.
Seuraavan yön valaisi tulipalojen
kajastus rajalinjaa pitkin. Työläis-
talonpoikain puna-armeijan joukko-
jen kolonnat vetäytyivät pitkin
maanteitä, metsäiset esteet ja mii-
nat sulkivat heiltä tien. Silloin tällöin
metsästä jostakin kajahteli lyhyt
konekiväärin tai automaatin sarja-
tuli, ja koko kolonna painui maahan.

Suomalaiset tulittivat pienissä ryh-
missä väijyksistä, viivyttäen viholli-
sen hyökkäystä. He miinoittivat tei-

den pientareet ja metsäiset esteet,
ja heidän uhkarohkeat yölliset hyök-
käyksensä aiheuttivat paniikkia. Sen
vuoksi Puna-armeijan hyökkäys ei
ollut rajua. Kaikki paikalliset asuk-
kaat ehtivät onnellisesti lähtemään
sotatoimialueelta.

Vasta 3. joulukuuta työläis-talon-
poikain puna-armeijan etumaiset
joukko-osastot tulivat Vuoksen ete-
läiselle rannalle, ja viimeiset suoma-
laisjoukot lähtivät sieltä 6. joulukuu-
ta, vallattuaan aseman puolustuslin-
jaa vahvistetulla pohjoisrannalla,
joka sittemmin sai nimen Manner-
heimin linja. Rauhallinen väestö kul-
jetettiin Savon lääniin, Mikkelin ja
Pieksämäen kaupunkiin. Heidän
täytyi olla kaukana kotiseuduilta yli
vuoden, koska Raudun rauhansopi-
muksen solmimisen jälkeen, kuten
myös 26 muuta Karjalan kannak-
sen kuntaa (volostia), lukuun otta-
matta Laatokan Karjalaa, luovutet-
tiin Neuvostoliitolle.

Suomen hallitus laati valtio-ohjel-
man, jonka eduskunta hyväksyi,
pakolaisten pikaiseksi asuttamisek-
si uusiin paikkoihin ja annettavaksi
heille maita ja asunnon. Ensi alkuun
pakolaisia sijoitettiin asumaan kou-
lurakennuksiin ja suuriin maatiloihin.

Edelleen esitän Elin Suvimaa-
Damskin silminnäkijäkertomuksen
niistä sodan ensimmäisistä kauhun-
päivistä ja niitä seuranneista tapah-
tumista: “Aivan 30. marraskuuta
1939 aamusta lähtien kylän kaduil-
la räjähteli ammuksia. Herätys tuo-
na aamuna oli äänekkäämpi kuin
tavallisesti. Uni tietenkin oli kuin
poispyyhkäisty, kun 50 metriä talos-
ta alkoivat ammukset räjähdellä.
Mies oli kutsuttu armeijaan, ja me
asuimme tuolloin isän ja äidin kans-
sa Sunikkalassa. Vain kuusi viikkoa
sitten minulle oli syntynyt poikalap-
si, joka painoi kaikkiaan kaksi kiloa.”

Talvisodan jälkeen Raudun alue
siirtyi Leningradin alueeseen muo-
dostaen nk. Raudun seudun, yhden

kolmesta uudesta seudusta, keskuk-
sena Terijoen kaupunki (nykyään
Zelenogorsk). Ja maat, jotka sijait-
sivat pohjoisempana Vuoksesta, siir-
tyivät uudelleen muodostettuun
Karjala-Suomen neuvostotasaval-
taan.

Vuoden 1940 kesällä asuttamisen
uusille seuduille tulivat ensimmäiset
siirtolaispisteiden värväämät neu-
vostokansalaiset.

Orehovo
(Raasuli)

Muutama päivä ennen Neuvosto-
liiton ja Suomen sodan alkamista,
Raasulin kaistaleella Neuvostoliiton
puolelta tehtiin yritys provosoida
suomalaiset selkkaukseen. Aivan
valvontavyöhykkeen eteen ilmestyi
rykmentti ja järjestyi hyökkäysase-
miin. Lähestyi aivan lähelle piikki-
lankaa, vetäytyi sitten takaisin.
Tämä toistui muutaman kerran ja
päättyi yhtä odottamatta, kuin oli
alkanutkin. Mutta odotettua suoma-
laisten hyökkäysreaktiota ei siitä
seurannut.

Kylä kohtasi ensimmäisenä 30.
marraskuuta 1939 tapahtumat. Ty-
kistötulituksesta Neuvostoliiton puo-
lelta syttyivät talot palamaan. Tä-
hän mennessä kylän rauhallinen
väestö oli jo evakuoitu kauas maa-
han. Pienen kahakan jälkeen raja-
vartijat jättivät Raasulin ja se joutui
työläis-talonpoikain puna-armeijan
joukko-osastojen valtaamaksi.

Ennen sotaa koko kyläalueella oli
86 taloa. Ilmeisesti sodan ensimmäi-
senä päivänä paloi suurin osa raken-
nuksista. Sodan aikana vuosina
1941–1944 suomalaiset joukot val-
tasivat kylän takaisin 1. syyskuuta
1941. Rintamalinjan läheisyyden
vuoksi paikalliset asukkaat eivät
saaneet lupaa palata kotikonnuil-
leen, ja kylä jäi vain sotilaiden käyt-
töön.

Kostja Lebedev
Jatkuu seuraavassa numerossa.



Rautulaisten lehti  1/2006 19

Ja taas saatiin Halosta

No, sitä katti saa, mitä se naukuu, sanotaan, lippa-
hattupäisen, Mersun takapenkillä rässittävän pressan.
Koko kansan, niin kuin hän itse itseään mainosti. Jos-
sain vaiheessa olisi tietysti lunastaa tuokin lupaus.

Noihin lupauksiin minä en muuten usko.
Mielestäni tämä hieno maa olisi ansainnut parempaa,

isänmaallisen, myös karjalaisten oikeutuksia ajavan
edusmiehen. Sellaisen, jolla ei ole stalinistin viittaa har-
teillaan.

Kuin yhdestä suusta Halonen ja perässähiihtäjä Van-
hanen toistelivat Karjalan Liiton kesäjuhlilla, että mu-
kavia te karjalaiset kyllä olette, mutta raja on rauhan-
neuvotteluissa sovittu, eivätkä he aio siihen puuttua.
Putin ei luulemma halua keskustella siitä aiheesta. Mie-
lenkiintoista olisi tietää, että milloin, missä yhteydessä
ja ketkä ovat tuota asiaa Putinilta kysyneet. Luulenpa,
että vain Seiskan toimittajat.

Kekkosen jälkeen en usko kenenkään poliittisen toi-
mijan tuota kysymystä esittäneen.

Häivähdyksen omainen toive heräsi Halosen ensim-
mäisen kauden alussa. Entäpä, jos sittenkin naisen ove-
luudella Karjala tulisi estradille. Turha toivo, edes Kar-
jalan Liiton joululahjaksi viemät piirakat eivät kelvan-
neet, vaan ne käännytettiin Mäntyniemen ovelta.

No, kusta ja kaviota oli tullut karjalaisten niskaan jo
Koiviston kaudella, mitä noista yksistä piirakoista.

Halosen ja Vanhasen plussaksi on tietysti luettava
se, että he jo keväällä kertoivat kielteisen Karjala-kan-
tansa. Eipähän tullut vahingossa lipsautettua ääntä kum-
paisellekaan.

Media leipoi näköisensä presidentin, Vaalitentissä

käydyissä keskusteluissa ei juuri noussut ruohonjuuri-
tasolla olevaa ihmistä kiinnostavat asiat esille. Muuta-
mat ns. toisen luokan ehdokkaat yrittivät niitä tuoda
esille, mutta koska ne eivät olleet toimittajien asialistal-
la, ei niistä pystytty saamaan keskustelua aikaan.

Kaikki jatkuu siis ennallaan. Vastikkeeton rahan jako
jatkuu luonnonvaroiltaan rikkaimmalle maapallon val-
tiolle. Saamiaan varoja se käyttää nykyisellä nousu-
kaudellaan maapallon herruuden saavuttamiseen.

Luonnonvaroistaan saamiaan miljardeja Putin tuskin
koskaan käyttää Stalinin ryöstämään maapalaan. Meille
palautettuna Karjala tarjoaisi varmasti enemmän kuin
EU koskaan, jollei nyt sitten oteta huomioon direktiive-
jä, joita siellä tuntuu riittävän.

Entäpä sitten, jos Putin tarjoaa meille Karjalaa kulta-
lautasella? Meillä on ulkopoliittisessa johdossa vanhat
stalinistit ja maassa tukahdutettu Karjalakysymys, vaik-
ka gallupien mukaan 70 prosenttia kansalaisista haluaa
keskustelua Karjalasta ja 40 prosenttia haluaa, että
Karjalan palauttamisen asia otetaan esille Venäjän joh-
don kanssa.

Että kävisi niin kuin Koiviston kaudella kävi (tarjous
hylättiin). Nyt pitäisi entistä tarmokkaammin pystyä tie-
don lisäämiseen niin kansalaisten kuin edusmiestenkin
suhteen.

Omalta osaltani olen jo vaalipettymyksestä toipunut
ja aloittanut tuon edellä mainitun. Lähetin nimittäin Matti
Vanhaselle Pro Karelian julkaiseman kirjan Karjalan
palautus, johon toivon hänen seuraavan kuuden vuo-
den aikana tutustuvan niin hyvin, että hänkin voisi tule-
vaisuudessa kohota todellisten valtionpäämiesten jouk-
koon.

Lopuksi siteeraan toimittaja J. Lehtistä: “Toivon mu-
kaan vielä joskus saamme tähän maahan sellaiset edus-
miehet, jotka nuoleskelematta pystyvät Karjalan pa-
lautusta Venäjän johdolle esittämään.”

Mukavaa alkanutta vuotta.

Varkauden Teatterin kevään ensi-illat avaa 21. tam-
mikuuta Kurt-Henrik Putkosen vierailuohjaus kar-
jalaisidyllistä Anu ja Mikko.

Näytelmä on Kersti Bergrothin vuonna 1932 kir-
joittama klassikko, jossa maistuu sotia edeltäneen ajan
eletty elämä. Bergroth syntyi Viipurissa vuonna 1886
ja hänestä kasvoi monipuolinen kirjailija.

Eino Salmelainen on sanonut Anun ja Mikon ole-
van kautta aikojen edustavin ja tyypillisin karjalaisnäy-
telmä. Se saa meidät uskomaan, että kultainen aika,

Karjala ennen sotia Varkauden Teatterissa
jolloin kaikista lähimmäisistä välitettiin, on uudestaan
valloitettavissa.

Näytelmän kestää on noin kaksi tuntia väliaikoineen.
Anu ja Mikko saa kevätnäytäntökaudella 19 esitystä.
Näytöksiä on sijoitettu myös arkipäiviin päivänäytök-
siksi palvelemaan eläkeläis- ja opiskelijaryhmiä.

Varkauden Teatteri, Laivalinnankatu 29, 78200 Var-
kaus, puh. (017) 264 8800, fax (017) 264 8899, lippu-
myymälä puh. (017) 264 8830. Aukioloajat arkisin ma-
pe klo 10-17 sekä tunti ennen näytöstä.
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Suurlähettiläs Niilo Pusan
elämänkerta jatkuu. Kahdek-
sannessa osassa hän kertoo
ylioppilaskunnan hallituksen
toimista ja muistelee tehtäviään
Jaalan vt. vallesmannina.

Perinteenä oli, että ahkeran työ-
vuoden jälkeen hallituksen talousva-
liokunta suoritti Aleksis Kiven
kuolinmökin tarkastusmatkan. Yli-
oppilaskunnan taloudenhoitajan, va-
ratuomari Ukko Kivi-Koskisen
neuvosta teimme eräänä vuonna
tämän tarkastusmatkan Kuopioon.
Oli kirkas lentosää ja havaitsimme
jo menomatkalla mökin olevan hy-
vässä kunnossa Tuusulassa.

Asuimme kolme vuorokautta ho-
telli Atlaksessa ja rentouduimme
perusteellisesti. Söimme kaikissa
Kuopion hotelleissa muutakin kuin
kalakukkoa ja joimme muutakin kuin
savolaista kokkelipiimää. Tanssitim-
me illallistanssiaisissa useimmat
Kuopion kauniista tyttäristä. Suut-
elimme kaunottaret lähtiäisiksi, ha-
lasimme ja toivotimme heidät ter-
vetulleiksi Helsinkiin.

Tulomatkalla totesimme jälleen,
että Aleksis Kiven kuolinmökki oli
hyvässä kunnossa. Tällainen “tar-
kastusmatka” oli varsin kohtuullinen
korvaus kaikesta siitä työstä, jota
talousvaliokunnassa tehtiin Ylioppi-
laskunnan hyväksi. Perinteiden
mukaan kuolinmökin tarkastusmat-
ka oli kuitenkin tehtävä Suomen ra-
jojen sisäpuolelle. Rajoitus johtui tiet-
tävästi siitä, että joskus 1930-luvul-
la matka oli kerran suunnattu Viroon
ja sehän on toki kokonaan päinvas-
taisella suunnalla kuin mökki.

Tukea unkarilaisille
ja rakentamista

Ylioppilaskunnassa seurattiin tii-

viisti myös maailmantapahtumia.
Protestoimme ja osoitimme tukea
Unkarin kansannousulle syksyllä
1956. Ylioppilaiden keskuudessa
levisi laajalle halu tukea Unkarin
kansaa. Yritimme hallituksessa kek-
siä, miten voisimme esittää hiljaisen
vastalauseemme.

Tehtaankadulle marssimiseen
emme saaneet lupaa. Luovutimme
verta lähetettäväksi kansannousun
uhreille. Laskimme muistoseppeleen
Vanhan Ylioppilastalon sankaripaa-
delle. Ripustimme vanhan Unkarin
lipun mustilla surunauhoilla reunus-
tettuna Ylioppilastalon ikkunasta jne.

Rakennusvarojen keräämiseksi
Domus Academicalle Ylioppilaskun-
ta suoritti keräyksen “Tiili tiileltä ta-
loksi”. Ylioppilastuen silloisen toimi-
tusjohtajan, maisteri Olli Aron ide-
an mukaisesti viehättävät ylioppilas-
tytöt kiersivät Helsingin ravintolois-
sa ja myivät aitoja pienoistiiliä. Ope-
raatio oli onnistunut ja tiilet menivät
hyvin kaupaksi.

Kaivotalo tuli suunniteltua kalliim-
maksi kuten rakentamisessa yleen-
sä käy. Isännöitsijä Kalevi Toivo-
nen tuli eräänä iltana hallituksen
huoneeseen ja sanoi: “Hyvät her-
rat, nyt ovat Kaivotalossa rahat lo-
pussa. Edessä ovat kovat ajat, on
poimittava jokainen miljoona maas-
ta.”

Pankit ja vakuutuslaitokset tulivat
auliisti avuksi, eikä rahoituksessa
ollut suurempia vaikeuksia. Kaivo-
talon alle jäi vanha Ylioppilaskun-
nan kirjasto ja tilalle piti saada uusi.
Se rakennettiin Domuksen viereen,
valmistumisvuosi oli 1957. Ylioppi-
laskunnan silloiset suuret rakennus-
hankkeet ovat osoittautuneet tarkoi-
tustaan vastaaviksi ja niiden jälkei-
nen rakentaminen on ollut melko
vähäistä.

Isänmaallisia
tekoja

Ylioppilaskunta osallistui myös
maamme sairashuollon edistämi-
seen järjestämällä paperinkeräyksen
sairasautojen hankkimiseksi. Tavoit-
teena oli “Sairasauto joka kuntaan”.
Keräyksellä saaduilla varoilla han-
kittiin kahdeksan sairasautoa, jotka
jaettiin eri puolille maata vaikeakul-
kuisempiin kuntiin.

Ylioppilaskunnassa vallinnutta
isänmaallisuutta haluttiin osoittaa
siten, että vapaussodan aikaiselle
aktivistille, pankinjohtaja Ruben
Kallialalle ojennettiin Ylioppilas-
kunnan puheenjohtajiston nauha
suuren purppura-nauhan kera. Hal-
lituksen puheenjohtajana sain kun-
nian luovuttaa tämän merkin HYY:n
vuosijuhlassa 1957. Tätä ennen nau-
ha oli luovutettu vain Sibeliuksel-
le, Mannerheimille ja Rytille.
Kului vielä pitkä aika, ennen kuin
Ylioppilaskunta ymmärsi Urho
Kekkosen politiikkaa ja hän sai
purppuranauhansa.

Kartanon emäntä
ihastuu

Jaalassa Kimolanlahdella järjes-
tettiin ravikilpailut kevättalvella
1950. Kirkolla, Kallioisten kartanon
omistuksessa, oli Suomen paras
juoksija-tamma Väikky. Kartanon
isäntä Tapio Saarinen oli tuolloin
kärsimässä rattijuopumustuomio-
taan. 24-vuotias kartanon rouva,
kuuluisan mäntyharjulaisen Lepän
Mannen tytär, Sinikka Saarinen
voitti Väikyllä ylivoimaisesti huippu-
juoksijoiden sarjan.

Illalla järjestettiin Jaalan nuoriso-
seuran talolla palkintojenjakotanssi-
aiset. Herrasmiehenä ja upseeriko-
kelaana kumarsin kartanon rouvan

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
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valssiin. Katseet kohtasivat ja ihas-
tumista tapahtui molemmin puolin.
Rouva pyysi minua seurakseen
Kouvolan raviseuran vuosijuhlatans-
siaisiin. Kieltäydyin, koska hän oli
naimisissa ja aviomies oli paikka-
kunnan silmäätekeviä. Yhdessä-
olomme olisi varmasti herättänyt
ikävää huomiota Kouvolassa. Epäi-
lemättä myös aviomies olisi saanut
asiasta tiedon. Sillä kertaa järki voit-
ti.

Seuraavana viikonloppuna yllätyin
suuresti, kun minut kutsuttiin koke-
lastuvasta komppanian toimistoon.
Siellä silloinen luutnantti, nykyinen
kenraaliluutnantti Raimo Viita, il-
moitti minulle, että lähdemme yh-
dessä pääsiäislomalle Jaalaan. Rou-
va Saarinen odottaa jo meitä autos-
saan. Nousimme rouvan Angliaan
ja lähdimme Kallioisten kartanoon
pääsiäisen viettoon. Osuimme Vir-
ran lossille samanaikaisesti linja-
auton kanssa, jossa oli sisareni ja
muita jaalalaisia. He näkivät mei-
dät autossa ja tieto lähti liikkeelle.

Kestitys kartanossa oli ylitsevuo-
tava, syötiin ja saunottiin. Kahvipöy-
dässä tarjottiin konjakkia ja likööre-
jä. Lomalleen enonsa luo tuli myös
alikersantti Seppo Salonen, joka
myöhemmin kertoi tarkasti enolleen,

keitä pääsiäisvieraat Kallioisissa oli-
vat ja mitä siellä tapahtui.

Aattoillaksi kartanoon oli kutsut-
tu kahville myös kolme jaalalaista
isäntää: Martti Tokkola; Oiva
Tokkola ja Lauri Laiho. Ilta kului
rattoisan seurustelun, kahvin ja kon-
jakin merkeissä. Vieraiden lähdet-
tyä talo hiljentyi nukkumaan.

Jaalan vallesmannin
ikäviä virkatehtäviä

Vuoden 1952 kesällä tulin Jaalaan
vt. nimismieheksi lomittamaan ni-
mismies Kauko Koivistoa. Otta-
essani vastaan tehtäviä Koivisto
kertoi, että ainoa merkittävä ja kii-
reinen asia olisi toteuttaa lääninhal-
lituksen virka-apupyyntö tilanomis-
taja Tapio Saarisen toimittamiseksi
alkoholistiparantolaan Lounais-Suo-
meen. Ihmettelin, miksi Koivisto ei
itse ollut hoitanut asiaa. Hän vasta-
si, ettei kehdannut lähettää ystävään-
sä hoitoon. Tunsin suurta vasten-
mielisyyttä, ei tehtävä ollut minulle-
kaan mieluinen, monestakin syystä.
Tunsin Tapio Saarisen, joten soitin
hänelle Kallioisiin ja kerroin tilan-
teen. Pyysin häntä menemään itse
vapaaehtoisesti parantolaan ja hoi-
tamaan itsensä kuntoon. Hän lupa-

sikin lähteä viikon sisällä.
Näin ei kuitenkaan tapahtunut,

vaan Tapio Saarisella alkoi uusi
ryyppykierre. Kutsuin poliisit neu-
votteluun nimismiehen kansliaan ja
annoin konstaapeli Reimanille ja
Luukkoselle tehtäväksi viedä
Saarinen välittömästi alkoholistipa-
rantolaan. Näin tapahtuikin. Matkal-
la Saarinen kertoi konstaapeleille,
että hän palaa varmasti lähipäivinä
Jaalaan ja tappaa ensimmäiseksi
Niilo Pusan, joka lähetti hänet pa-
rantolaan vastoin omaa tahtoa.

Kolme päivää kului ja Tapio Saa-
rinen palasi Kallioisiin. Hän oli ker-
tonut ystävilleen saaneensa kolmen
vuorokauden loman asioiden järjes-
telyä varten. Lomansa aikana hän
myi tilan karjan, tilasi Kouvolasta
tyttöjä ja haitarinsoittajan kartanoon.
Juhlaa ja ystäviä riitti, eikä miehellä
ollut aikomustakaan palata paran-
tolaan. Minä muistin hänen uhkauk-
sensa ja olin varuillani. Pidin ladat-
tua virka-asetta taskussani liikkues-
sani poliisiautolla. En kuitenkaan
nähnyt häntä.

Eräänä iltana ollessani laatimas-
sa Perämaan isännän “talonkirjoa”
kansliassa virka-ajan jälkeen, soi
puhelin. Soittaja oli silloinen Kymen
läänin maaherra, joka antoi minulle
käskyn lähettää tilanomistaja Saa-
rinen heti uudelleen alkoholistipa-
rantolaan.

Kutsuin taas poliisit kansliaan.
Kerrottuani tilanteen ja annettuani
uuden kuljetusmääräyksen konstaa-
peli Aleksander Luukkonen pyysi
saada kieltäytyä tehtävästä ja il-
moitti pyytävänsä saman tien eroa
konstaapelin virasta siirtyäkseen
Sulkavalle maanviljelijäksi. Kysyin
konstaapeli Reimanilta, suostuuko
tämä kuljettajaksi ja hän vastasi
myöntävästi. Latasimme virka-
aseet ja nousimme poliisiautoon.
Ajoimme Kallioisten keittiön portai-
den eteen, poistimme varmistimet
aseista ja annoin viimeiset toimin-
taohjeet Reimanille. Toimisimme
välittömästi, jos kohtaisimme vasta-

Pusan  perhe 1950-luvulla.
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rintaa.
Menin edellä käsi aseella housun-

taskussa. Keittiössä tapasimme ta-
lon vanhan emännöitsijän, joka ker-
toi isännän olevan yksin työhuonees-
saan. Viimeiset juhlijat olivat pois-
tuneet. Hiivimme varovasti työhuo-
neen ovelle ja teimme rynnäkön.
Isäntä oli kuitenkin juhlista niin vä-
synyt, että pidättäminen sujui rau-
hallisesti, ei tarvittu aseita eikä vä-
kivaltaa. Konstaapeli Reiman lähti
viemään Saarista uudelleen paran-
tolaan. Myönnän jännittäneeni Kal-
lioisiin mennessämme, olin valmis-
tautunut pahimpaan. Tiesin Kallioi-
sissa olevan paljon aseita ja Tapio
Saarisen olevan humalapäissään
väkivaltainen. Minun oli kuitenkin
suoritettava virkatehtäväni. Olimme
Reimanin kanssa molemmat hyvä-
kuntoisia ja nopeita. Huojentuneina
totesimme, ettemme olleet pelkurei-
ta.

Jouduin myöhemminkin seuraavi-
na kesinä Jaalan vt. nimismiehenä
selvittelemään useaan otteeseen
Kallioisten kartanon ulosmittausasi-
oita, mutta Tapio Saarista en enää
tavannut. Saaristen avioliitto oli
päättynyt eroon ja Tapio Saarinen
menetti muutamassa vuodessa suu-
ren omaisuuden, yhden Suomen
kauneimmista kartanoista.

Veronkiertoa ja
viinatrokareita

Olin kaikkiaan kolme kesää Jaa-
lan ja Iitin vt. nimismiehenä 1950-
luvun alkupuolella. Tänä aikana ei
kummassakaan kunnassa tapahtu-
nut yhtään merkittävää rikosta tai
järjestyshäiriötä. Suurin työllistäjä oli
Kallioisten kartanon konkurssitila.

Joitain pienempiä tapauksia toi-
meen kuitenkin sisältyi. Menin erää-
nä iltana kotikyläni Kimolan lavalle
siviilipuvussa. Naapurikunnan ääri-
vasemmistolainen paikallisjärjestö
oli järjestänyt tanssit Kimolan lavalla,
joka oli silloin Jaalan SKDL:n hal-
lussa.

Lähestyessäni lipunmyyjää huo-
masin, että tanssiliput kerännyt jär-
jestysmies palautti ison nipun repäis-
tyjä lippuja takaisin lipunmyyjälle,
joka rupesi myymään niitä toiseen
kertaan. Kyseessä oli ilmiselvä ve-
ronkavallus. Tuntematon lipunmyyjä
tarjosi minullekin jo ennestään myy-
tyä lippua. Esittäydyin ja keräsin
häneltä kertaalleen myydyt liput ja
ilmoitin rikossyytteen seuraavilla
syyskäräjillä. Annoin vakavan va-
roituksen tanssien järjestäjille. Nuo-
riso jatkoi karkeloaan huomaamat-
ta välikohtausta.

Vuolenkoskella oli jatkunut kylä-

läisten kertoman mukaan laiton vii-
nakauppa noin 25 vuotta. Eräänä
sunnuntai-iltana olin Vuolenkosken
lavalla valvomassa järjestystä. Ky-
seisen viinakauppiaan talon edessä
maantiellä seisoi taksi. Pian siihen
saapui humalainen täysinäistä pul-
loa heiluttaen. Olin pysäköinyt tak-
sin taakse ja huomattuaan minut hän
tarjosi ryyppyä sekä kertoi maksa-
neensa pullosta kaksinkertaisen hin-
nan. Kun kerroin olevani Jaalan ni-
mismies, hän luovutti pullon sovin-
nolla. Hän sanoi olevansa trokarin
vakituinen asiakas.

Viinakauppias pidätettiin seuraa-
vana aamuna kuulusteluja varten ja
kolmen vuorokauden pidätysajan
jälkeen hän suostui kertomaan koko
liiketoimintansa. Ensikertalaisena
tuomitulle tuomio oli ehdollinen.
Tästäkin virkatoimesta minulle lu-
ettiin tappotuomio. Otin huomioon,
että viinakauppias voi olla arvaama-
ton, varsinkin kun pitkäaikainen tuot-
tava elinkeino uhkaa tyrehtyä.

Erään kerran taas yllätin ulosmit-
tausmatkallani Pohjois-Jaalassa vii-
nan-keittäjän pienessä kuusikossa
itse teossa. Takavarikoimme hänel-
tä 27 pulloa valmista tavaraa ja vä-
lineet sekä kaadoimme rankin maa-
han. Itse pontikka piti kuljettaa al-
koholiliikkeeseen Kouvolaan. Ke-
räsimme pontikan samoin kuin
muunkin laittoman alkoholin kansli-
an takahuoneeseen ja veimme sit-
ten syksyllä koko lastin kerralla Al-
koon.

Nimismiehen työhön kuului erilais-
ten tilastojen laadinta jo silloin, mikä
pyrki estämään järkevän viranhoi-
don. Olin myös välikäräjillä syyttä-
jänä ja virka-ajan ulkopuolella riitti
“talonkirjojen” laatimisia samoin
kuin perunkirjoituksia, perinnönjako-
ja ym. asianajotehtäviä niin paljon
kuin ennätin iltaisin suorittaa.

Niilo Pusan elämänkerta jatkuu
seuraavassa numerossa.

Töiden lomassa rentouduttiin Kimolan kallioilla.
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Rautulaisten lehdessä No. 4/2005
oli Tuomas Loposen kirjoitus ja
valokuva Sumpulan sahasta. Halu-
aisin tässä täydentää sahan vaihei-
ta 1930-luvun osalta.

Sumpulan saha siirtyi Husun vel-
jeksille 1930-luvun alussa, ja siellä
jatkettiin sahausta kahdeksan vuot-
ta aina syksyn 1939 ylimääräisiin
kertausharjoituksiin saakka.

Se kuuluisa Savimäki oli talvisin
tukkilaanina ja keväisin ajettiin tukit
sulkuun (patoon). Pato antoi voiman
myllylle ja sähkögeneraattorille.
Myllyssä jauhettiin leipä- ja rehuvil-
jaa ja generaattorista saatiin valo
sahalle ja ylempänä olevalle kolmel-
le talolle. Näissä hirsirakenteisissa
taloissa asui työmiesten perheitä, ja
yhdessä asunnossa asuin minä äi-
din ja isän kanssa. Sisareni Eedit
ja Salli jäivät asumaan yhdessä
Simo Husun perheen ja Paavo

Sumpulan sahalta. Vuosilukua kirjoittaja ei tiedä. Etumaisena oikealla istumassa kirjoittajan isä Matti
Husu, keskellä seisomassa setä Paavo Husu ja oikeassa reunassa seisomassa toinen setä Simo Husu.

Sumpulan saha
Husun kanssa Raudunkylällä ole-
valle maatilalle.

Sumpulan sahalla asuessani kävin
kansakoulun Raudunkylässä ja myö-
hemmin vielä Käkisalmessa yhteis-
lyseota. Yhteislyseota käydessäni
asuin Käkisalmessa, mutta lomilla
olin aina Sumpulassa ja seurasin
sahan toimintaa. Muistan hyvin
monet työmiehet ja työmiesten per-
heet.

Sahalla oli niin paljon toimintaa,
että se kävi toisinaan kahdessa vuo-
rossa. Puutavaraa meni sekä koti-
maahan että ulkomaille. Palkattua
työvoimaa tuli myös Raudun ulko-
puolelta.

Siellä oli muun muassa sahanaset-
tajat, kanttarit, sahatyömiehet ja kir-
janpitäjä. Sahalla oli kaksi kuorma-
autoa tukkien ja lautojen ajoa var-
ten.

Sahan yhteydessä oli kesäisin toi-

minnassa myös tiilitehdas, jossa tii-
let valmistettiin käsin. Ammattimai-
nen tiilenpolttaja latoi ja poltti tiilet.
Tiiliä toimitettiin aina naapuripitäjiä
myöten.

Sumpulan savotasta on Rautulais-
ten lehdessä aikaisemmin kirjoitta-
nut muun muassa Mikko Kalmi
numerossa 54/1963 ja Otto Toivo-
nen numerossa 2/1975.

Olen käynyt kotiseutumatkoilla
Raudussa. Vuonna 1991 kävimme
myös Sumpulan sahalla. Sahan ja
lautatarhojen paikalla kasvoi lepik-
koa ja sulku oli tyhjennetty. Vain pik-
kuinen puro lirisi rautaromujen kes-
kellä. Tunnelma oli haikea katsel-
lessani sahan maisemia ja muistel-
lessani entisiä aikoja.

Hilma Kosunen (o.s. Husu)
Jäppilä
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Kun päästiin siviiliin, sodan loput-
tua 1944 piti saada töitä, eikä niitä
ollut lähellä, tuli lähtö Lappiin työn
perään. Saatiin tietää Lappeenran-
nan työvoimatoimistosta, että Lapis-
sa olisi töitä 1 000 kilometrin pääs-
sä.

Me poikajoukolla päätettiin lähteä
Lappiin jälleenrakentamaan, kun
saksalaiset hävittivät kaiken. Ostim-
me matkaliput Lappeenrannasta
Kemiin. Matka kesti 24 tuntia. Ke-
mistä saatiin passitukset työvoima-
toimistosta Tornionjokilaaksoon Tur-
tolaan asuinparakkia pystyttämään.
Sen oli Ruotsi lahjoittanut Suomeen
Tornionjokilaakson paikallisille asuk-
kaille.

Meitä oli neljän pojan ryhmä. Töi-
tä tehtiin nuoruuden innolla 10 tun-
nin pituisia päiviä. Aavasaksalla ol-
tiin majoitettuna Kinnusen matkus-
tajakodissa, sieltä oli hyvä yhteys.
VR:n auto kulki Aavasaksa-Muo-
nio välillä kun rautatie silloin päättyi
Aavasaksalle.

Kun oltiin Aavasaksalla majoitet-
tuna, oli Helsingistä matkalla Muo-
nioon Rakennusfirma Oy Construk-
tor rakennusinsinööri T. Kolppo.
Hän kertoi meille, että pitäisi raken-
taa Muonion ja Kolarin sairaala
sekä Tornion sairaalan laajennus.

Hän palkkasi meidät töihin Aava-
saksalle. Kaikki tavarat piti saada
perille työmaalle autokuljetuksella.
Sinne piti rakentaa varasto, kun ra-
kennustarvikkeet tulivat etelästä ju-
nalla. Kaikki meni hyvin tähän asti.

Sitten alkoi tapahtua surullisia asi-
oita. Olin mennyt naimisiin 1946 jou-
luna Lappeenrannan tytön kanssa.
Hän tuli Aavasaksalle 1947 ja odotti
esikoista ja synnytti Ylitornion sai-
raalassa 15. syyskuuta1947. Mutta
sitten tapahtui, kun hain heidät sai-
raalasta kotiin. Vaimoni lähti taksista
pois ja samalla sai veritulpan.

Auto lähti hakemaan lääkäriä kuu-
den kilometrin päästä Ylitornion sai-

raalasta, mutta ei ehtinyt paikalle,
sillä kaikki tapahtui niin nopeasti ja
sydän ei kestänyt. Hän menehtyi.
Minulle jäi viikon vanha poika.

Poika selviytyi
Ylpön avulla

Kysyin lääkäriltä mitä teen pojan
kanssa. Hän sanoi, että vie poika
takaisin Ylitornion sairaalaan. Sitten
kun saan vaimoni hautaan Lappeen-
rantaan, haen pojan pois sairaalas-
ta. Soitin Lappeenrannasta Ylitor-
niolle viikon päästä kysyäkseni mi-
ten poika voi, vastaus oli, että po-
jassa kova kuume, 39 astetta ja kova
ripuli. Paino oli pudonnut kilon, hän
painoi enää kaksi kiloa 600 gram-
maa. Minä sanoin siihen, että miksi
ette ole ilmoittanut. Vastaus tuli sit-
ten, että olisi ilmoitettu, jos poika olisi
kuollut.

Sanoin heille, että huomenna ta-
vataan, ja otin puhelun lastenlääkä-
ri professori Arvo Ylpölle. Kerroin
tapauksen ja kysyin, että saako po-
jan tuoda sinne hoitoon. Vastaus oli
myönteinen.

Soitin Airo -lentotoimistoon ja ti-
lasi lentolipun Helsinki-Kemi-Hel-
sinki. Lentomatka kesti 2 tuntia 40
minuuttia.

Aamulla lähdin kello viisi Ylitor-
niosta taksilla Kemiin pojan kans-
sa, mukaan sain äidinmaitoa 150
gramman pullon. Kemistä lensim-
me14-paikkaisella lentokoneella
Helsinkiin Lastenklinikalle lasten-
lääkäri Ylpön luokse. Pojan tarkas-
tuksen jälkeen Ylppö sanoi, että
kyllä tästä mies tehdään.

Poika oli ensin lastenklinikalla jon-
kun aikaa ja sitten muutettiin Las-
tenlinnaan ja siellä hän oli kuukau-
den. Hakiessani pojan kotiin Lap-
peenrantaan, hän painoi viisi kiloa
800 grammaa. Vein hänet appivan-
hempien luokse hoitoon.

Elämä ei ollut ruusuilla tanssimis-

ta silloin. Se oli kovaa aikaa täynnä
surua ja murhetta. Tosi asiaa todel-
lisesta elämästä. Olin 25vuotta van-
ha silloin.

Pääsin saman rakennusfirman
Oy Construktorin palvelukseen
vuonna 1948, ja sain poikani hyvään
hoitoon appivanhempien luokse.
Rakensimme Myllykosken Kelta-
kankaalle Anjalan, Inkeroisten, Sip-
polan ja Myllykosken yhteisen alue-
sairaalan.

Teimme töitä kuusi kuukautta ja
koska olimme lähellä Lappeenran-
taa, pääsin usein katsomaan poikaa-
ni. Sieltä sain komennuksen Lappiin.
Rovaniemelle rakennettiin postita-
lo. Saarenkylään vanhainkoti, Ou-
nasjoen varteen lastenlinna ja Muu-
rolan parantola Muurolaan.

Minä olin firman luottohenkilö.
Kävin pankista hakemassa rahoja,
postista veromerkkejä, maksoin las-
kuja ja tilasin työmaalle tarvikkeita.
Olin niin sanotusti jokapaikan höylä.

Sitten taas vuonna 1949 tapahtui
ikäviä, anoppi kuoli sydänhalvauk-
seen. Appiukko joutui viemään kaksi
ja puolivuotiaan poikani anoppini sis-
kon luokse hoitoon.

Terveisin
Vilho Murto,

Raudun poika ja  sotaveteraani.

Vilho Murron muistelmia vuodesta 1946 alkaen
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Antti Metso väitteli lääketieteen ja kirurgian toh-
toriksi 18. marraskuuta 2005.

Kuvassa keskellä Irma Metso os.Pusa Raudun
Suurporkulta. Irma Metson poika lääketieteen ja
kirurgian tohtori Juha Metso ja hänen vaimonsa
lääkäri Katri Metso. Pojanpoika lääketieteen ja
kirurgian tohtori Antti Metso ja vaimonsa Tiina
Metso.

täyttää 20. maaliskuuta
Sisko Annikki Nieminen,
o.s. Salo. Annikki on toisen
polven rautulainen. Hänen
äitinsä Selma Salo on ko-
toisin Raudun Potkelan
kylän Monnonmäeltä. An-
nikkia onnittelevat lämpi-
mästi äiti, sisko ja veljet.

50 vuotta

Väitöstilaisuus

Kolmas päivä kesäkuuta 2005 otetussa kuvassa
poseeraavat Elvi Loponen (Raudun Kaskaala)
Pieksämäeltä, hänen tyttärensä Tuula Jäntti Piek-
sämäeltä, Tuulan poika Mika Jäntti Vantaalta ja
Juhan tytär Piia Jäntti Vantaalta. Piian äidinisä on
edesmennyt Pentti Siitonen (Kaskaala).

Neljä sukupolvea rautulaisia

Aatonaattona juhlittiin
Pirttiharjussa Lahdessa
Eliisa Käen (o.s. Tereska)
95-vuotissyntymäpäivää.
Ikävuosistaan huolimatta
päivänsankari on pirteä ja
hymy sydämellinen sekä
askel edelleen kevyt.

Eliisa Käki kasvoi Rau-
dussa, Mäkrän kylässä Te-

reskan seitsenlapsisen perheen toiseksi nuorimmai-
sena. Avioitumisen jälkeen matka kulki Vuoksen-
rantaan ja sieltä evakkona Pohjanmaan kautta
Lahteen, jossa hän on asustanut kodikkaalla van-
halla omakotialueella koko Lahdessa oloajan.

Eliisalla on viisi lasta ja neljä lastenlasta. Iso-
mummun ilona ovat olleet 10-vuotiaat lapsenlap-
senlapset kolmostytöt Hanna, Jonna ja Moona.

Eliisan tärkeisiin harrastuksiin on vuosikymme-
net kuuluneet Pirttimäen Martat, joiden puheen-
johtajana hän oli 15 vuotta ja käy vielä silloin täl-
löin edelleen Marttojen tapaamisissa. Myös käsi-
työt ja runojen kirjoittaminen ovat rakkaita har-
rastuksia.

Äidille terveyttä ja hyvää kevättä toivottaen
lapset perheineen

95 vuotta
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Erkki Arolainen kuoli 31. joulukuuta Hausjär-
vellä. Hän oli syntynyt 18. helmikuuta 1938 Rau-
dussa.

Eero Johannes Ilvasmaa kuoli 20. lokakuuta
2005 Ristiinassa. Hän oli syntynyt Raudun pitäjän
Huhdin kylässä 14 joulukuuta 1927.

Kaipaamaan jäi Sylvi-sisar perheineen.

Toivo Viljo Seijamaa kuoli 7. joulukuuta Mikke-
lissä. Hän oli syntynyt 4. kesäkuuta 1924 Raudus-
sa.

Tämä kirjoitus on omistettu isäni muistolle. Leo Jor-
ma Kullervo Sidoroff syntyi 30. syyskuuta 1932 Rau-
dussa ja kuoli 9. tammikuuta Mikkelissä. Isä hau-
dattiin 27. tammikuuta Vainojen uhrien muistopäivä-
nä.

Elämä Kannaksella Raudun pitäjässä oli onnellis-
ta, vaikka meillä olikin vain pieni vaatimaton mökki
Vehmaisten kylässä. Äitini Helena hoiti kotia ja leh-
mää, isäni Juho kävi töissä sahalla ja kaksi vuotta
vanhempi siskoni Annikki kävi kulua.

Syksyllä 1939 ollessani seitsemänvuotias, olivat
Suomen ja itäisen suurvallan suhteet siinä pisteessä,
että sota oli varsin lähellä. Sotilaita oli liikkeellä ja
juoksuhautoja kaivettiin.

Oli marraskuun 29. päivä, kun kotimökin naapu-
rissa leikkimässä ollessani, putosin syvään juoksu-
hautaan. Minulta katkesi reisiluu. Sotilaat auttoivat
minua ja vanhempieni luvalla he veivät minut hoi-
toon joukkosidontapaikalle ja sieltä Käkisalmeen.

Seuraavana aamuna, 30. marraskuuta, sota syttyi.
Kotiväkeni joutui lähtemään jalkaisin sodan jalois-

ta. Äitini oli vielä aamulla paistanut pullaa ja kakka-
roita. Puiseen matkalaukkuun oli pakattu tärkeim-
piä tavaroita ja lehmä navetasta oli otettu mukaan.
Ensimmäinen evakkomatka oli alkanut.

Käkisalmesta minut siirrettiin Punkaharjulle, Taka-
harjun sotasairaalaan, mistä vanhempani eivät enää
olleet tietoisia. Katkennutta jalkaani hoidettiin vedos-
sa, joskaan ei siitä kunnollista jalkaa enää tullut.

Takaharjussa olin tietenkin ainut lapsi sotilaiden
joukossa, ja niin sainkin olla kaikkien keskipistee-
nä ja maskottina. Sain jopa aivan oman huoneen.
Kun kuntouduin, liikuin jo reippaasti kainalosauvoilla
kopisten pitkin sairaalan käytäviä.

Vaikka olin erossa vanhemmistani, viihdyin sota-
sairaalassa hyvin. Minua opetettiin lukemaan ja kir-
joittamaan. Ja jouluna sain lahjaksi esimerkiksi hie-
non leikkiauton. Henkilökunnalle sain viestitettyä,
että olin evankelisluterilainen enkä ortodoksi, mutta
sukunimeni Sidoroff muuttui Siiteroksi.

Sairaalan lääkäri ja hänen sairaanhoitaja-vaimon-
sa huolehtivat minusta koko sairaalassa oloajan kuin
omasta pojastaan. Koska vanhemmistani ei oltu kuul-
tu mitään, he kysyivätkin, tulisinko heidän omaksi
pojakseen, johon minä mielelläni lupauduin.

Kuitenkin, kun sota maaliskuussa 1940 loppui, so-
tilaiden mukana laitettiin heidän kotikyliinsä viesti
pojasta vailla vanhempia. Viesti kulki jopa tupakka-
askiin raapustettuna. Myös Forssan lehdessä oli tie-
dustelu vanhemmista.

Se, mitä kautta vanhempani minusta ja olinpaikas-
tani tiedon saivat, on jäänyt epäselväksi.

Äiti tuli minua junalla Takaharjusta hakemaan.
Haikein mielin jätin sairaalan ja haaveilemani elä-
män uudessa perheessä. Isosisko Annikki muistaa
minun palanneen kotiin Jokioisiin sarkaiset pussi-
housut jalassa kainalosauvoihin nojaten.

Monien eri vaiheiden jälkeen oli lupa palata ta-
kaisin Karjalan Kannakselle. keväällä 1943. Tällöin
perheemme oli lisääntynyt yhdellä. Sirkka syntyi ol-
lessamme Kangasniemellä.

Kotimme Raudussa oli onneksi vielä kunnossa.
Ryhdyimme heti isän kanssa rakentamaan laudoista
navettaa ostamallemme lehmälle. Niihin aikoihin pää-
sin myös kouluun.

Rauhallista elämänmenoa kesti vain vuoden, sillä
uusi sota syttyi, ja edessä oli toinen evakkomatka.
Valmisteluaikaa saimme kolme tuntia. Äiti leipoi taas
evästä mukaan matkalaukkuun. Yön pimeydessä ja
hiljaisuudessa matkasimme lehmä mukanamme kohti
Pieksämäkeä, missä vietimmekin seuraavat neljä vuot-
ta.

Myöhemmin elämä kuljettikin meidät Mikkelin maa-
laiskuntaan Taavelin kylään. Pika-asutustilalle nimel-
tä Niittyranta rakensimme oman talon. Soisia peltoja
raivasin yhdessä vanhempieni ja myöhemmin vaimo-
ni kanssa. Vuosien myötä vastuu lapsista, kodista ja
karjasta jäikin hänelle, sillä välttämättömiä lisäansi-
oita saadaksemme työskentelin TVL:llä ensin silta-
työmailla ja myöhemmin muissa tehtävissä.

Viimeiset rauhalliset vuodet vietimme Ristiinassa.
Nämä olivatkin elämäni lähes parhaimpia  vuosia.

Raili Sidoroff

Isän elämäntarinaa
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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerol-
la 275. Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja
kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulen-
lieskat rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punai-
nen ja kulta.

Vuoden 1942 rippikoululaiset Raudun Keripadassa Antti Karikuusen talon seinustalla. Edessä pen-
keillä istuvat kanttori Kosonen ja kirkkoherra Paavo Ismael Salo. Kuvan lähettäjä Selma Salo, o.s.
Monto on myös etualalla, hän istuu maassa jalat suorina. Rippikoululaiset kävivät koulua Raudun
kirkonkylässä pahviparakissa, sillä kirkko oli maan tasalla. Sota pauhasi ja tykit jyskivät rajan taka-
na.

Tapahtumakalenteri
Rautulaisten Pitäjäseuran vuosikokous 24.3.2006

klo 19.00 Hotelli Nuijamiehessä.
Karjalan Liiton hengelliset päivät 12.3.2006 Imat-

ralla.
Matka Rautuun 9. - 11.6.2006.

16. - 18.6. Karjalaiset kesäjuhlat Haminassa.

Rautuisseniorien kerhon lounastapaaminen Hel-
singissä Karjalatalossa ravintola Kareliassa 4.4.
klo 12.
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