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Joulu, hiljentymisen aikaa
Syksyn

suruuuti-
set jatku-
vat. Toi-
melias ja
arvostettu
kunniapu-
heenjoh-
tajamme,
Rautulais-

ten lehden päätoimittaja Mauri
Maisonen on poissa.

Muutamaa päivää ennen hänen
kohtalokkaalle kylpylämatkalleen
lähtöä soittelimme ja sovimme ta-
paamisesta matkan jälkeen. Mau-
rilla oli paljon suunnitelmia ja hän
teki töitä Rautulaisten perinnehuo-
neen ja lehden tulevan 50-vuotisjuh-
lavuoden eteen.

Soitin hänelle myös Viroon loka-
kuun lehden tekoon liittyneen asian
takia.  Lomareissulla ollut Mauri
vastasi  puhelimeen pirteänä ja iloi-
sena.

Suruviestin välitti puheenjohtajam-
me Markku. Puhelu järkytti, py-
säytti ja hiljensi.

Meillä jokaisella on oma aikam-
me. Aika elää ja aika kuolla. Läh-
tömme hetkeä emme tiedä. Oma

Äkkiä kesä taittuu syksyyn
puut leimahtavat väreihin
kellojen ääni valaa maisemaan lähdön
korjuulaulun

Jossakin matkamiehen viimeinen askel
hän on tullut
siihen missä on alku
missä on enemmän

missä käydään yli kynnyksen
yli esipihan
ikävöinnin ja halajamisen
toiselle puolelle

Niinkuin linnut
Sinä muutat meidät

Simo O. Salo

Mauri Maisosen muistolle

rajallisuutemme on vain hyväksyt-
tävä. On myös hyväksyttävä se, että
suru ja ikävä kuuluvat elämään va-
loisien, aurinkoisten päivien vasta-
painoksi. Muistot lohduttavat.

Tämä vuosi on Rautulaisten leh-
den teossa ollut työntäyteistä, mut-
ta mukavaa aikaa. Ilahduttavaa on
ollut se, että lehteä on voinut tehdä
turvallisin mielin. Materiaalista ja
juttuideoista ei ole ollut pulaa.

Lehden avustajat ovat jaksaneet
ahkeroida ja tuoda lukijoille paljon
mielenkiintoisia tarinoita ja asiatie-
toja Raudun elämästä ja rautulaisis-
ta. Siitä lämmin kiitos kaikille kir-
joittajille ja kuvien lähettäjille. Kii-
tos myös kaikesta  palautteesta, jon-
ka olen vuoden aikana saanut.

Syksyn kiireisen, pimeän ja mo-
nia surullisia viestejä tuoneen ajan
jälkeen kaipaan joulun valoa. Kynt-
tilöiden herkkää tuiketta, hiljaisuut-
ta ja rauhaa. Aikaa läheisten kans-
sa olemiseen ja itseni hellimiseen.

Sitä samaa toivon myös kaikille
Teille, hyvät Rautulaisten lehden
lukijat. Joulurauhaa ja Onnenhetkiä
vuodelle 2007.
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Rautulaisten yrittäjien sarja
jatkuu. Arja Vähämäen haasta-
teltavana on nyt Ateriapalvelu
Ahkeraliisan yrittäjä Liisa
Rouhiainen. Liisa on valmistu-
nut Helsingistä ravintolakoulu
Perhosta (silloinen Helsingin
Hotelli- ja Ravintolakoulu), ja
hänellä on pitkä työkokemus
ravintola-alalta. Oman yrityk-
sen Liisa perusti nuorimman
lapsensa, Aaron, syntymän jäl-
keen.

Liisa toimii ahkerasti Rautu-
laisten Pitäjäseurassa. Hän on
hallituksen jäsen, Naistoimi-
kunnan vetäjänä ja hän teki
ruokapalstaa Rautulaisten leh-
teen runsaan kymmenen vuo-
den ajan.

Liisa Päivikki Rouhiainen, o.s.
Säde, syntyi 1. lokakuuta 1956 U.L.
Pyhäjärvellä.

– Isäni Aaro Säde, eli Miissun
Aaro, oli Raudusta. Isänisä oli Di-
mitri Säde ent. Mihailoff.

Liisan perheeseen kuuluu puoliso
Ahti Rouhiainen ja neljä lasta.
Liisasta on myös tullut mamma, kun
vanhin poika Ville-Veikko sai elo-
kuussa pienen Elmo-pojan.

Yritteliäisyys
kodin perua

Liisan elämässä on ollut paljon
ihmisiä, jotka esimerkillään ovat neu-
voneet ja kannustaneet häntä eteen-
päin.

– Vaikea sanoa yhtä ihmistä. Isä
antoi paljon hyviä neuvoja ja koros-
ti pelottomuutta: “Kuolemaansa ei
pidä pelätä. Jokaisella on oma koh-

talonsa.” Minut kasvatettiin yritte-
liäisyyteen ja toimeliaisuuteen:
“Laiska ei saa olla. Elämässä pitää

mennä eteenpäin!” Pappa ja isän
sisaret ovat myös olleet minulle tär-
keitä ihmisiä.

Rautulaiset yrittäjät Mikkelissä

Ateriapalvelu Ahkeraliisa Oy, yrittäjä
Liisa Rouhiainen

Kesäkuussa 1998 Liisa Rouhiainen omalla pihalla yllään Raudun
puku.

Kuva: Liisa Rouhiaisen albumi
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Ateriapalvelu
Ahkeraliisa Oy

– Yrityksemme toiminta on aloi-
tettu 31. heinäkuuta 2000 nimellä
Tmi Liisa Rouhiainen. Yhtiömuoto
muutettiin osakeyhtiöksi 8. syyskuu-
ta 2002 nimenä Ateriapalvelu Ah-
keraliisa Oy.

– Yrityksemme toimii vuokratilois-
sa Mikkelin Sateenkaari ry:n omis-
tamassa Veteraanipuiston palvelu-
talossa Graanintie 12:ssa, jossa hoi-
damme kaikki ateriapalvelut. Toimi-
tamme päivittäin lounaan ja osittain
myös päivällisen Mikkelin Sateen-
kaari ry:n omistamiin Pappilanpuis-
ton ja Jalavapuiston palvelutaloihin.
Valmistamme tilauksesta asiakkaan
toiveiden mukaisesti leivonnaisia
kappalehinnalla sekä kylmiä ja läm-
pimiä ruokia kilohinnalla noudettui-
na tai perille toimitettuna. Toimitam-
me työpaikoille pakattuja lounaita.
Perinteinen pitopalvelu kuuluu myös
toimialaamme.

– Yrityksellämme on Lounaskah-
vila Ahkeraliisa Opa Muurikka Oy:n
toimitalossa. Opa Muurikka Oy:n
tehtaan myymälä (Teollisuuskatu 8,
Mikkeli), on marraskuussa 2006
siirtynyt yhtiömme hoitoon lounas-
kahviomme yhteyteen.

– Yrittäjän lisäksi Veteraanipuis-
ton valmistuskeittiössä työskentelee
neljä työntekijää ja Opa Muurikka
Oy:n jakelupisteessä yksi vakituinen
ja yksi osa-aikainen työntekijä.
Sekä yrittäjällä että kaikilla työnte-
kijöillä on alan koulutus ja vankka
käytännön kokemus.

– Pyrimme pitämään yllä ammat-
titaitoamme seuraamalla alan julkai-
suja, käymällä vuosittain alan mes-
suilla ja erilaisissa koulutustapahtu-
missa. Erityisruokavalioiden suhteen
käytämme tarvittaessa paikallisten
ravintoterapeuttien konsultointia,
kertoo Liisa Rouhiainen.

– Ahkeraliisan nimi syntyi sattu-
malta. Myöhemmin muistin, että
yritystä perustaessani tyttäreni oli
ostanut minulle ahkeraliisan, jotta

muistaisin olla ahkera. Jos joskus
perustan hotellin, sen nimeksi tulee
Laiska Jaakko, jatkaa Liisa naures-
kellen.

Parasta
yrittäjyydessä

– Itsenäisyys. Lainsäädäntö tulee
tietysti ottaa huomioon, mutta lopulta
olen kuitenkin itse vastuussa ja mi-
nulla on vapaus päättää asioista.

– Yrittäjyyttä helpottaa, kun mi-
nulla on aivan ihanat työntekijät. He
ymmärtävät minun hulluuttani ja pi-
tävät puoliani. Olen saanut pitää lo-
maa saman verran kuin muutkin,
jouluna voin pitää vapaata.

– Hyvä henkilökunta on pienyrit-
täjälle erittäin tärkeä, joten haluan
pitää heidät tyytyväisinä.

Jos joku kysyy jotain,
niin “sehä soppii”

- Sehä soppii, sano Luukon Tom-
mi. Opin sen vanhalta rautulaiselta.

Yrityksen kokki Katja Hämäläi-
nen kertoo kuvaa otettaessa, että
“Sehä soppii” tulee ensimmäisenä
mieleen Liisan käyttämistä sanon-
noista.

– Murretta pyritään säilyttämään
ja kertomaan tapoja lapsille. Karja-
laisissa perinteissä ruoka on ykkö-
senä, Liisa lisää.

– Täällä on vanhuksia eri puolilta
Suomea, ja heille on usein tärkeää
jos osaa puhua vähänkin heidän
murrettaan. Olen tähän ikään kuul-
lut niin monia murteita, että pystyn
tarvittaessa puhumaan karjalan li-
säksi vaikka Vihdin tai Rauman
murretta.

Rautu toinen
kotipaikka

– Olen aina ollut kiinnostunut his-
toriasta ja Karjalasta, toisin kuin
vanhempi veljeni. Pienestä asti olen
tykännyt kuunnella, mitä vanhat ih-
miset puhuivat Karjalasta ja viime

sodista. Isä puhui aina, että “Koton
olles, miten tehtiin ja Rauvus olles,
miten tehtiin”.

– Olen tunneihminen, ja Karjala-
aiheiset laulut pistävät minut joskus
itkemään, joskus nauramaan. Kun
kuorot laulavat, sanoma sykähdyt-
tää. Varsinkin Olli Nykäsen “Kar-
jala” on mielestäni vaikuttava.

– Ensimmäisen kerran kävin Rau-
dussa vuonna 1992. Sitä ei voi sa-
noin kuvata, miltä minusta tuntui.
Matkaseurana oli setä ja serkkupoi-
ka, isä ei halunnut lähteä mukaan.
Pappa syntyi Keripadassa vuonna
1894. Hänen rakentamansa talo on
vieläkin pystyssä, mutta venäläiset
ovat sitä muutelleet. Isän syntymä-
paikalla Riikolassa on jäljellä vain
uuni, sekä ruusu- ja sireeniaidat.

– Tapasin mieheni Raudunmat-
kalla vuonna 1995. Toimin itse mat-
kanjohtajana kesäisin, ja Ahti oli lin-
ja-auton kuljettaja, joka ajoi sekä
Rautuun että Pietariin. Eli Rautu on
sekä antanut että ottanut.

– Ensin Rautu itkettää. Sitten se
naurattaa. Rautu on minulle toinen
kotipaikka, vaikken ole asunut siel-
lä. Ikävä sinne on kova! Olen on-
nellinen siitä, että kaikki neljä lasta-
ni ovat käyneet Raudussa ja kiin-
nostuneita Raudusta ja Karjalasta.
He tietävät juurensa ja ymmärtävät
asian merkityksen. Pienelle Aarol-
le oli tärkeää päästä uimaan samas-
sa lammessa, jossa isoisä Aaro on
lapsena uinut ja onkinut.

– Käyn Raudussa lähes vuosit-
tain, mutta viime kesä oli ensimmäi-
nen kerta, kun en käynyt, hän muis-
telee.

Ahkeraliisan
joulu

Ahkeraliisan joulukiireet ovat jo
alkaneet. Ensimmäiset pikkujoulut
ovat takana ja firmoihin on tehty
joulutarjoilut. Vilskettä riittää aattoon
asti. Nyt tehdään tilauksesta joulu-
leivonnaisia ja ruokia. Tilaustoimin-
ta loppuu aatonaattona.
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– Jouluaattona Ahkeraliisassa ja
palvelutaloissa nautitaan perinteinen
suomalainen pitopöytä ja jälkiruuak-
si luumukiisseli ja kermavaahto. Il-
taruokana on riisipuuro. Joulupäivä-
nä tarjoillaan kansainvälisempää
jouluruokaa ja tänä vuonna se on
kalkkuna-ateria. Tapaninpäivänä on
perinteinen suomalainen jouluruoka.
Ennen joulua palvelutalossa on ruo-
kalistalla mm. lipeäkalaa, joulumak-
karaa, lihakääryleitä ja maksalaatik-
koa.

Puolpielavaa
kotiin

– Odotan aina, että saan laittaa
joulu- ja pääsiäisruuat teeman mu-
kaan. Jouluna Ahti haluaa suolata
kinkun. Laitan perinteiset jouluruu-
at, mutta kehittelen myös jotain
omaa uutta. Joulupöytään kuuluu
puolpielava, joka on makea leipä.
Puolpielava on tullut rautulaiseen
pöytään Pietarista, sillä sitä tuotiin

Pietarin reissuilta tuliaisina lapsille.
Vähitellen valmistus opittiin itsekin.

Liisan ohje on perinteinen, ja sen
mukaan puolpielavaan tulee vettä,
ruisjauhoja, hiivaa, suolaa, kuminoi-
ta, rusinoita ja vehnäjauhoja. Siirap-
pia voi lisätä, mutta leipään saa
makeutta imellyttämällä.

– Aattona meillä syödään päivä-
ruuaksi riisipuuroa ja sekahedelmä-
keittoa. Illalla on perinteiset joulu-
ruuat joihin kuuluu myös monenlais-
ta kalaa. Teen myös kreikkalaista
salaattia, sienisalaattia, maksalaatik-
koa, lanttu- ja imellettyä perunalaa-
tikkoa sekä maksapateeta. Ilona tuo
Joensuusta hyvää liperiläistä ruislei-
pää.

Hyvää joulua kaikille Rautulaisten
lehden lukijoille! – Älkää unohtako
Tahvananajoa! Perinteitä pitää vaa-
lia, sanoo Liisa pilke silmäkulmas-
sa.

Arja Vähämäki

Liisan tentti

Hartain toive: – Rauha ja so-
pusointu perheessä ja ympäröiväs-
sä yhteiskunnassa ja se, ettei Kar-
jalaa ja Rautua unohdettaisi. Toi-
von, että Karjala saataisiin takai-
sin.

Pahin pelko: – Joka uniinsa us-
koo, se varjoaan pelkää! Ei sitä pel-
käämällä eteenpäin mennä. Pelol-
le ei saa antaa valtaa.

Voimaa: – Perhe on minulle tär-
keä. Rakastan matkustamista,
Kreikka ja Karjala ovat minun ko-
timaitani. Voisin olla siellä pitem-
piäkin aikoja perheen kanssa.

Haaveammatti: – Pienenä ha-
lusin kirjailijaksi. Kuvittelen, että jos
minulla olisi ollut opiskelumahdolli-
suuksia, minusta olisi tullut karja-
laisen kansanperinteen tutkija. Veri
vetää Karjalaan. Nuorena täytyi
kuitenkin ajatella sitä, miten itsen-
sä elättää, ja ajauduin ravintola-
alalle.

Ahti ja Liisa Rouhiainen sekä Katja Hämäläinen Ahkeraliisan keittiössä.
Kuva: Arja Vähämäki
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Maanantaina 20. marraskuuta jul-
kaistiin rautulaisjuurisen kansan-
edustaja Katri Komin runokirja
Sisua, särmää ja sydäntä Joroisissa
Järvikylän Eräkodalla.

Komi on 38-vuotias toisen kauden
keskustalainen kansanedustaja Jo-
roisista. Hän on koulutukseltaan
maa- ja metsätaloustieteiden mais-
teri, agronomi. Ennen kansanedus-
tajuuttaan hän toimi mm. toistakym-
mentä vuotta vihannesalan yrittäjä-
nä ja freelance toimittajana.

Katri Komi on asunut myös ulko-
mailla ja matkustanut kertaalleen
maailman ympärikin rinkka selässä.
Hän harrastaa lukemisen ja kirjoit-
tamisen lisäksi monenlaista liikun-
taa, mm. lännenratsastusta.

Komi on tietämättään toteuttanut
koko ikänsä Euroopan Neuvoston jul-
kilausumaa vuodelta 1998. Siinä sa-
notaan: “Jokaisella tulee olla mahdol-
lisuus ilmaista itseään taiteellisesti,
vaikka jokainen ei ole ammattitaiteili-
ja. Luovuus ei ole etuoikeus, joka kuu-
luu pelkästään ammattitaitelijoille.”

Eduskunnassa Komi toimii maa-
ja metsätalousvaliokunnassa ja ul-
koasiainvaliokunnassa sekä varajä-
senenä liikenne- ja viestintävalio-
kunnassa.

Komi on tällä hetkellä myös Maa-
ilman parlamenttien välisen liiton,
IPU:n Suomen ryhmän puheenjoh-
taja ja jäsenenä sen maailmanlaa-
juisessa johtokunnassa.

Lisäksi hänen toimiinsa kuuluu
Vapon hallintoneuvoston jäsenyys
sekä Maa- ja kotitalousnaisten hal-
lituksen sekä Karjalan Liiton liitto-
valtuuston varapuheenjohtajuus.

Uunituore runokirja on kokoelma
Komin runoista eri ikävaiheissa,
aina tähän päivään saakka. Komin
runot ovat toteavia, mutta samalla
lukijan omille oivalluksille tilaa jät-
täviä.

Ote kirjan takakannesta kertoo

seuraavaa: “Komi kuvaa Sisua, Sär-
mää ja sydäntä -runokirjassaan elä-
mää ja kuolemaa, kertoo rakkaudes-
ta sekä reissun päällä olosta. Jotain
vihreää, jotain omaa, jotain lainat-
tua... eli runoja kolmelta vuosikym-
meneltä, olkaa hyvä!”

Kirjaa myyvät yksittäiset ihmiset
eri kunnissa ja sitä voi tiedustella
sekä tilata numerosta 050 355 2050.
Komin kotisivuilta löytyy myös tie-
toa kirjanhankintatavoista.

Lisätietoja kansanedustaja Komista ja
hänen tekemisistään löytyy hänen koti-
sivuiltansa osoitteesta
www.eduskunta.fi/Komi_Katri tai
eduskunnan sivuilta www.eduskunta.fi.

Yksi kirjan runoista alla:

  Kädet halaavat
       notkelmassa
       mäntyä
       tai yrittävät
       Tarvitaan vanhemmat
  vankemmat
       kokeneemmat kädet
       yhteen liitettynä
       omieni kanssa
       jotta ote yltäisi

       Tätä puuta ei
  meidän sukumme
       kaada

Kansanedustaja Katri Komilta runokirja

Katri Komi debytoi runoilijana  Sisua, särmää ja sydäntä -kirjalla.
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Vuonna 1998 vietettiin juhla-
vin seremonioin Taipaleenjoen
180-vuotissyntymäpäiviä ihan
paikanpäällä Metsäpirtissä.
Palataan tuohon joen synty-
mään myöhemmin tässä kirjoi-
tuksessa, mutta kun kulkee
Taipaleenjoen maisemissa ja
kuvittelee ympäristön sellai-
seksi mikä se oli ennen kevät-
tä 1818, on helppo ymmärtää
alueen silloisten asukkaiden
tunteet, kun vedenpinta esimer-
kiksi Terenttilässä laski lähes
10 metriä ja yli kilometrin le-
vyisen lahden paikalle jäi var-
sin mitättömän kokoinen joki-
pahanen.

Ja tuo muutos tapahtui yhdes-
sä yössä - näin kertoo Maam-
mekirja. Oli tapahtunut luon-
nonmullistus. 1800-luvun puoli-
välin jälkeen veden virtausta
Vuoksi – Taipaleenjoki koko-
naisuudessa muokattiin jälleen,
nyt vesirakentamisen ammatti-
lasisten toimesta, ja silloin syn-
tyi nykyinen virtaukseltaan
Suomen oloissa merkittävän
suuri joki.

Kun olin lupautunut kertomaan
jossakin Metsäpirttiseuran kokouk-
sessa Taipaleenjoen synnystä muis-
tin, että olin noihin aikoihin hankki-
nut Pirjo Uinon tohtorinväitöskir-
jan “Muinais-Karjala,  Arkeologisia
tutkimuksia” ja siinä oli lyhyesti ku-
vattu jääkauden jälkeisiä vesistö-
muutoksia Karjalan Kannaksella.
Tuota tietoa tarvittiin apuna esihis-
toriallisten asunpaikkojen paikanta-
misessa. Nuo muutokset olivat par-
haimmillaan maisemaa täysin mul-
listavia. Keräsin tämän jälkeen
muistakin lähteistä, lähinnä maan-
tieteen yleisteoksista, tietoja noista

jääkauden jälkeisistä tapahtumista ja
liitin ne tämän kirjoitukseni alkuun
ennen paneutumista Taipaleenjoen
syntyyn. 12

Baltian
jääjärvi

Aloitetaan ajasta noin 10000 vuot-
ta sitten. Jääkausi oli lopuillaan ja
eteläisen Suomen ja Itämeren alu-
een peitti Baltian jääjärvi.

Mannerjään reuna oli vetäytynyt
ilmaston lämpenemisen takia Suo-
men alueellakin selvästi Salpausse-
län pohjoispuolelle. Maankuori oli
painunut mannerjään painosta kuo-
palle mutta jääkuorman vähetessä
se alkoi taas kohota entiseen muo-
toonsa. Maan kohoamisen ja jääti-
köiden nopeutuneen sulamisen seu-
rauksena tapahtui tämän kirjoituk-
sen ensimmäinen luonnonmullistus.

Noin 10000 vuotta sitten Baltian
jääjärvi alkoi valua yli äyräittensä
Atlanttiin järven länsipäästä Keski-
Ruotsin alueella (Kuva 1). Yhteyt-
tä Tanskan salmien kautta Atlant-
tiin ei tuohon aikaan vielä ollut. Jää-
järven aikana Metsäpirtin alueella
oli vettä runsaat 100 metriä mutta
varsin pian purkautumisen jälkeen
maa Karjalan kannaksen alueella
paljastui. Kannas ja Laatokka sai-
vat likimain nykyiset muotonsa.
Laatokan vedenpinta oli nykyisen 20
metrin korkeuskäyrän tienoilla eli
noin 15 metriä tämänpäiväistä kor-
keammalla.

Kun maa jatkoi edelleen hidasta
nousemistaan, yhteys Atlanttiin kat-
kesi ja vedenpinta Itämerellä ja Suo-
men vesialueilla nousi muutaman
metrin, mutta tilanne palasi ennal-
leen kun yhteys Atlanttiin aukesi
muutama sata vuotta myöhemmin
nykyisten Tanskan salmien alueel-
la. Nyt ollaan ajassa noin 9000 vuot-
ta sitten.

Vesistöjen tilanne Karjalan kan-
naksen alueella säilyi kutakuinkin
muuttumattomana seuraavat 4000
vuotta. Tänä aikana Laatokan ve-
det laskivat Suomenlahteen Käki-
salmesta Viipuriin kulkevaa reittiä
milloin vuolaammin ja milloin rau-
hallisemmin virraten (Kuva 2 viite
A). Laatokan pinta pysyi ympäröi-
vän maaston rajoittamana kutakuin-
kin muuttumattomana, mutta Suo-
menlahden pinta vaihteli jonkin met-
rin riippuen siitä, miten purkautumi-
nen Atlanttiin sujui. Kun tullaan ai-
kaan 5000 (4000?) vuotta sitten,
tapahtuu taas suuri luonnonmullis-
tus.

Saimaa purkautuu ja
Vuoksi syntyy

Noin 5000(4000?) vuotta sitten
Saimaan vedet puhkaisivat tiensä
Imatran kautta etelään. Syntyi
Vuoksi joka yhtyi Käkisalmesta Vii-
puriin virtaavaan uomaan jossakin
nykyisen Antrean tienoilla. Vesi-
määrä Käkisalmi - Viipuri väylän
paikoitellen ahtaassa alapäässä
Keski-Kannakselta Viipuriin lisään-
tyi huomattavasti ja sen seuraukse-
na Laatokan pinta nousi hieman
(Kuva 2 viite C). Aikaisemmin Sai-
maan vedet olivat laskeneet Suo-
menlahteen Kivijärven ja Kymijo-
en kautta. Tätä ns. Suur-Saimaan
kautta ja sen päättymistä noin 5000
(4000?) vuotta sitten on selvitellyt
ansioitunut maantieteen tutkija ja
opettaja Aaro Hellaakoski, jonka
suuri yleisö tuntee paremmin runoi-
lijana - “Nous hauki puuhun laula-
maan, punaista käpyä purrakseen”
– tai jotakin siihen tapaan. Kun
Vuoksen syntymisen jälkeen anne-
taan ajan kulua pari tuhatta vuotta,
tullaan aikaan 3100 vuotta sitten.
Silloin tapahtuu taas suuria muutok-
sia.

Luonto jyllää Karjalassa Osa 1.
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Mullistus Laatokalla
3100 vuotta sitten

Vielä noin 3100 vuotta sitten Laa-
tokan vedet laskivat Suomenlahteen
Käkisalmi - Viipuri väylää pitkin.
Vuoksen syntymisen jälkeen virta-
uksen nopeus väylällä on vaihdellut
huomattavasti, sillä korkeusero Laa-
tokan ja Suomenlahden välillä on
vaihdellut metristä lähes 20 metriin,
missä se oli juuri ennen Nevan syn-
tymistä 3100 vuotta sitten.

Maan kohoaminen jääkauden jäl-
jiltä oli Pohjois-Laatokalla voimak-
kaampaa kuin järven eteläosissa ja
tämän seurauksena vesi alkoi tul-
via Laatokan matalahkoille eteläran-
noille. Noin 3100 vuotta sitten vesi

oli noussut nykyisen Nevan niskan
tienoilla olleen lahden perukassa niin,
että se puhkaisi rantaharjanteen
nykyisen Ivanovskojen aseman tie-
noilla (Kuva 2 viite B).

Tämän seurauksena syntyi Laa-
tokalle uusi lasku-uoma Neva. Ky-
symyksessä oli valtava luonnonmul-
listus. Laatokan pinta laski 20 met-
ristä viiteen metriin mitattuna Suo-
menlahden pinnasta. Laatokasta
valui 300 kuutiokilometriä vettä Suo-
menlahteen todennäköisesti niin,
että noin puolet kutakuinkin välittö-
mästi varsin lyhyessä ajassa ja lo-
put virtauksen hiljalleen syventäes-
sä uomaa.

Käkisalmesta Viipuriin johtanut
Laatokan siihenastinen lasku-uoma

muutti nyt kokonaan luonnettaan.
Vuoksen ja Laatokan välillä veden
virtaus kääntyi päinvastaiseksi niin,
että virtaussuunta oli nyt Laatok-
kaan päin (Kuva 2 viite D).

Tässä vaiheessa Vuoksen vedet
kääntyivät Noisniemen nurkilta vir-
taamaan kohti Käkisalmea ja Laa-
tokkaa, jonka vedenpinta oli alentu-
nut useita metrejä. Tällaisena Vuok-
sen lasku-uoma sitten säilyi seuraa-
vat 3000 vuotta, kunnes uusia mul-
listuksia Vuoksen vesistössä tapah-
tui. Vuoksesta länteen päin vanha
Laatokan lasku-uoma surkastui
melkoisesti, mutta säilyi. Ei tosin
enää Laatokan lasku-uomana, mut-
ta melkoiselta alueelta läntistä Kar-
jalan kannasta vedet valuvat sen
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kautta Viipurinlahteen. Kirjallisuu-
dessa kerrotaan myös osan Vuok-
senkin vesistä laskeneen Viipurin
kautta Suomenlahteen vielä keski-
ajalla.

Laatokan mullistuksen
vaikutus Suvantoon

Laatokan vedenpinnan ollessa 20
metrissä Laatokasta oli vesiyhteys

nykyisen Taipaleenjoen kohdalta
Suvantoon ja edelleen Noisniemen
kautta Käkisalmeen ja Laatokkaan
takaisin. Näin muodostui iso saari.
Nevan syntymisen jälkeen yhteys
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Laatokasta Suvantoon katkesi Tai-
paleen kohdalla ja vedet Suvannos-
ta alkoivat laskea Kiviniemen kan-
naksen kautta Vuokseen. Suvannon
pinta laski noin 15 metriin eli Kivi-
niemen kannaksen rajoittamaan
korkeuteen. Suvannon ja Laatokan
välille syntyi Metsäpirtin Taipaleen
kylän tienoille vajaan kilometrin le-
vyinen kannas (1780 Taipaleen ti-
lakartan mukaan noin 700 metriä),
jonka korkeus oli nykyisen Linna-
kankaan kohdalla 1800-luvun alus-
sa hieman yli 20 metriä silloisesta –
ja nykyisestäkin - meren pinnasta
laskettuna.

Tämän kannaksen kautta kulki

aikoinaan ajoittain hyvinkin vilkas
kauppatie idästä Vuoksen vesistöön
ja sitä tietä pohjoisen suuntaan. Jos-
sakin vaiheessa tälle kannakselle
nousi Taipaleen kylä, joka kaupun-
giksi mainittuna sai 1600-luvun al-
kupuolella jopa rajoitetut tapulioi-
keudet, eli oikeuden ulkomaan
kauppaan Ruotsin kuninkaan Kus-
taa II Adolfin kuninkaallisella käs-
kyllä. Tässä vaiheessa itäinen Kar-
jalan kannas eli Käkisalmen lääni
kuului Kustaa II Adolfin valloitta-
mana Ruotsi-Suomelle. 1600-luvun
puoliväliin mennessä silloiset orto-
doksiuskoiset kauppiaat olivat jättä-
neet Taipaleen vierastaessaan

Ruotsin hallintoa ja kirkkoa ja uusia
kauppamiehiä ei koskaan tullut hei-
dän tilalleen. Vielä 1780 Taipalees-
sa oli vain viisi maata viljelevää per-
hettä: Lylander, Jäppinen, Antti
Laulajainen, Aatami Laulajainen
ja viides oli muistaakseni torppari
nimeltä Kurri. Minä olen tuon Aa-
tamin ja hänen vaimonsa Valpuri
Peltosen jälkeläinen. Ja sitten tul-
laan tämän kirjoituksen viimeiseen
luonnonmullistukseen vajaat 200
vuotta sitten.

Artikkelin toinen osa julkaistaan
helmikuun numerossa.

Kimmo Laulajainen

Karjalan Liiton liittovaltuusto on
vahvistanut ensi vuoden toiminta-
suunnitelmansa. Tulevana vuonna
jatketaan Karelianismi, karjalaisuus
ja Suomi –toimintateemaa. Toimin-
nassa keskeisellä sijalla on Karja-
lan Liiton strategiatyöskentelyn
käynnistäminen.

Puheenjohtaja Markku Lauk-
kanen loi katsauksen kuluvan ja
ensi vuoden toimintaan. Hän kiin-
nitti huomiota lukuisiin 60-vuotisjuh-
liin, joita tänä vuonna on seura- ja
piiritasolla vietetty. 60 vuotta sitten
elämä uusilla asuinsijoilla oli saatu
alkuun ja tarve yhteenkuuluvuuteen
ja seurojen perustamiseen oli suuri.
Tämä näkyy nyt lukuisina seurojen
juhlina.

Hän kertoi myös liiton olevan
mukana Veikko Vennamon muis-
tomerkki -hankkeessa. Vennamol-
la oli keskeinen rooli siirtoväen asut-
tamisessa. Hankkeesta vastaavat
Lapinlahden kunta ja Asutusmuseo-
säätiö.

Jäsenmaksu-uudistuksen todettiin

edenneen hyvin. Ensi vuonna ote-
taan käyttöön liiton uusi jäsenrekis-
teri.

Vuoden 2007 toiminnassa kes-
keistä on liiton strategiaprosessin
käynnistäminen ja sen eteenpäin
vienti. Strategian avulla määritellään
liiton toiminnan päämäärät ja toimin-
tamuodot tuleville vuosille. Todettiin,
että myös piirien on otettava stra-
tegian valmistelu omaksi asiakseen.
Liiton kolmivuotisteemaa Karelia-
nismi, karjalaisuus ja Suomi käsitel-
lään nostamalla esiin karjalaisten
asuttamista kanta-Suomeen ja uu-
den elämän aloittamiseen liittyviä
piirteitä.

Viipuri-keskuksen toiminta puhutti
kokousedustajia. Puheenvuoroissa
keskuksen todettiin tuovan merkit-
tävää lisäinformaatiota mm. Suo-
men historiasta ja edesauttavan
myös karjalaisten seurojen toimin-
taa esimerkiksi kannaksella. Ensi
vuoden toimintaan keskus on saa-
nut rahoituksen EU:n naapuruusoh-
jelmasta.

Erovuoroisten tilalle Karjalan Lii-

ton hallitukseen valittiin Ensio La-
rema Pohjois-Karjalasta, Sulo Yli-
koski Etelä-Pohjanmaalta ja Päi-
vi Klemelä Etelä-Hämeestä. Kult-
tuurin edustajana jatkaa Jaakko
Paavela.

Kokous teki myös päätöksen kul-
taisten ansiomerkkien myöntämis-
perusteiden muuttamisesta.

Kokouksessa todettiin, että toi-
minnanjohtaja Hannu Kilpeläinen
eroaa tehtävästään. Laukkanen kiit-
ti häntä tehdystä työstä ja laajem-
man Karjala-käsityksen esiin nos-
tamisesta.

Vuoden karjalainen kirja on tuore
Hannu Kilpeläisen ja Saija Pelvak-
sen Muistojen Karjala –kuvateos.

Karjalan Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2007 vahvistettu
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Suomennos venäjänkielisestä
teoksesta Priozerskaja zemlja;
istorija i kultura (Käkisalmen
maa; historia ja kulttuuri).

Vuonna 1916 toteutui monen kä-
kisalmelaisen haave. Kaupungin lai-
dalle rakennettiin asemarakennus,
veturivarikko ja varastotiloja. Pitkin
Käkisalmen länsirajaa, luonnonkau-
niitten paikkojen kautta, vanhan lin-
noituksen ja Kalliosaaren kylpylän
välitse kulki rautatie. Elokuun en-
simmäisenä vallankumousvuonna
1917 läksivät ensimmäiset junat
Hiitolaan ja ensimmäinen lokakuu-
ta alkaen junat kiitivät jo toiseen
suuntaan – Rautuun ja Raasuliin.

Aivan ensimmäisenä vaatimuksen
rautatieyhteyden saamiseksi Käki-
salmesta Suomen ja Venäjän kau-
punkeihin esitti arkeologi Teodor
Schwindt. Vuonna 1897 Käkisal-
messa avattiin vesihoitolaitos ja sen
potilailla oli epämukavaa päästä
Vuoksen suussa olevaan kylpylään
kiertoteitse Viipurin kautta Hiitolaan
tai Antreaan junalla ja edelleen 35 -
40 kilometriä vossikan (vuokra-aju-
ri) tärisevillä rattailla ja matkustaa
laivalla. Schwindt todella halusi, että
rautatielinja poikkeaisi Käkisalmesta
länteen ja kulkisi hänen kotiseutun-
sa Räisälän kautta ja kauempana
yhtyisi Viipurin rataan.

Mutta yhdeksännellätoista vuosi-
sadalla laskettiin, että Käkisalmen
rautatielinjan kustannukset tulevat
liian suuriksi Schwidtin projekti siir-
rettiin syrjään. Tähän kysymykseen
palattiin myöhemmin esimerkiksi
vuonna 1908, kun vedettiin linja, joka
yhdisti Elisenvaaran Savonlinnaan.
Asia ei tällöin liikahtanut kuolleesta
pisteestä, vaikka vuonna 1907 aloi-
tettiin valmistelut ehdotetun rauta-
tien rakentamiseksi. Suomen viran-
omaiset halusivat, että tämä linja
kulkisi kokonaan Suomen alueella.
Terijoen asemalta läpi koko Karja-

lan kannaksen Käkisalmeen ja edel-
leen Hiitolan asemalle. Venäjän hal-
litus vaati, että uusi rata lähtee vä-
littömästi imperiumin pääkaupungis-
ta.

Lopulta imperaattori Nikolai II
esitti toivomuksen, että Pietarilla
olisi rautatieyhteys, ei ainoastaan
läntisen Viipurin osan kanssa, vaan
myös itäisen Käkisalmen osan kans-
sa. Ehdotettiin rakennettavaksi rata
Raasulista – siihen aikaan päätease-
ma Kiviniemen ja Räisälän kautta
Hiitolaan. Tämä oli kaikkein talou-
dellisin suunnitelma, mutta se jätti
Käkisalmen sivuun. Tämän vuoksi
kaupungin viranomaiset tekivät kai-
ken mahdollisen, että se olisi ole-
massa vain paperilla ja linja sitten-
kin kulkisi Käkisalmen kautta.

Suomen senaatti viivytteli lopulli-
sen päätöksen tekemisessä. Suoma-
laiset pelkäsivät, että uudesta rau-
tatiestä tulee rautainen lisäkahva
Suomen sitomiseksi Venäjään. Mut-
ta Pietari otti tiukan kannan ja vuon-
na 1913 huolimatta siitä, että koko-
naiskustannukset olivat 9 034 860
ruplaa, valmistavat työt kuitenkin
aloitettiin. Niihin valtionrahasto an-
toi Tieliikenneministeriölle 1,8 mil-
joonaa ruplaa. Ei ainoastaan pieta-
rilaiset rautatieläiset vaan myös ta-
lonpojat Käkisalmen kihlakunnan
syrjäkylistä, jotka sattuivat asumaan

ratatyömaavyöhykkeellä, saivat
mahdollisuuden ansaita hyvin.
Vuonna 1914 täällä oli töissä yli 1000
työntekijää ja kahden vuoden kulut-
tua 2000.

Heti syntyi uusia ehdotuksia siitä
missä on edullisinta rakentaa silta
Vuoksen vesistön yli. Senaatti eh-
dotti, että sitä ei rakennettaisi vuo-
laan Kiviniemen kosken alueelle,
vaan idemmäs suvannon yli. Edus-
kunta ei hyväksynyt tätä projektia,
koska paljon pitempi silta vaatisi lii-
kaa varoja.

7. lokakuuta käkisalmelaiset kut-
suttiin kadulle, jotta he eivät löisi lai-
min historiallista tapahtumaa. Tänä
päivänä suoritettiin loppuun kisko-
tus koko Käkisalmen piirissä. Koko
pituudeltaan linja tuli valmiiksi 1919.

Todellinen elämä teki tuota pikaa
korjauksensa. Helmi-huhtikuussa
rataa käytti puna armeija pyrkies-
sään työntämään valtakunnan rajaa
kauemmaksi Pietarista. Veristen
taistelujen jälkeen Raudun alueelta
punakaartilaiset työnnettiin takaisin,
monet otettiin vangiksi tai menetti-
vät henkensä. Tämän vuoksi Suo-
men viranomaiset päättivät purkaa
radan Raasulin asemalta. Yhteys
Neuvosto-Venäjään rautateitse oli
poikki kahden vuosikymmenen ajan.

Raasulin-Hiitolan radan rakentamisesta (1913–1919)

Alvar Loponen

Punaisten varastot palavat Raudun asemalla.
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Marraskuun viimeisenä päivänä
alkanut pakomatka Raudusta oli jat-
kunut. Olimme päässeet Kivinie-
meen asti. Istuimme junassa kun
yhtäkkiä hirveällä ryminällä junaam-
me vastaan hyökkäsi kaksi Neuvos-
toliittolaista lentokonetta ampuen
konekivääreillä. Vain hyvällä tuuril-
la olimme selviytyneet tappioitta.

 Lentokonepartion kolmas kone
oli hetkeä aikaisemmin ammuttu
alas Sakkolassa. Saavuttuamme sin-
ne, juoksimme katsomaan alasam-
muttua konetta, jonka pyrstöosa oli
pystyssä. Siinä loisti kirkas punai-
nen tähti.

Siirryimme takaisin junaan ja jat-
koimme matkaa kohti Hiitolaan. Sitä
oli pommitettu kovasti. Ratapihalla
oli ammottavia pommin kuoppia.
Joku varastorakennus oli saanut
osuman. Talvinen päivä alkoi hä-
märtää. Saavuimme Parikkalaan.
Poistuimme junasta isän syntymä-
pitäjään. Toiset rautulaiset jatkoivat
kohti Pieksämäkeä.

Asemalla meitä oli vastassa ase-
mamies Vepsäläinen. Hän oli su-
kulainen. Hän vei kotiinsa ja tarjosi
meille syötävää. Sen jälkeen hän
ohjasi vapaaseen rautatien parita-
lon vuokra-asuntoon. Olimme tu-
hansia evakkoja onnellisempia, kun
saimme kunnon asunnon päänpääl-
le, huoneen ja keittiön.

Vepsäläinen oli varannut puita
lämmittämiseen, ja patjan kuoriin
saimme ulkorakennuksesta olkia.
Äitini Iida otti huolehtiakseen kah-
desta pienestä pojasta ja isosiskos-
ta Eevasta, joka jo oli oppikoulus-
sa kolmannella luokalla. Nukahdim-
me tietämättä mitä tulisi jatkossa
tapahtumaan.

Sota jatkui ja saimme ilahduttavia
tietoja Tolvajärven voitosta sekä kii-

vaista taisteluista Suomussalmella.
Itse olin tehnyt tuttavuutta naapu-
rin pojan kanssa. Hän oli aloittanut
koulunkäynnin ja isä toivoi, että opet-
taisin häntä lukemaan. Samalla hän
kertoi poikansa vakavasta sairau-
desta, kaatumataudista, että osaisin
antaa hänelle ensiavun hätätapauk-
sessa. Opetuksesta oli kerran hyö-
tyä oppilaani kohdalla ja myöhem-
min toisessa tapauksessa.

Opetus jatkui Ossin kanssa. Tu-
tustuin myös viipurilaiseen evak-
koon Matti Välitupaan. Hänen
isänsä oli “kapitulantti”, ja hän pää-
si lähetiksi paikalliseen ilmasuojelu-
komppaniaan. Hieman keskustan
ulkopuolella Särkisalmelle päin oli
kalliolla insinööri Harjun komea
talo, jonka poika Pekka oli minua
vanhempi. Muistan hänet äitini ni-
mittämänä “hyväkäytöksisenä nuo-
rena herrana”.

Joulu lähestyi. Sää suosi. Oli lun-
ta ja pakkasta. Poliisi Pylkkö ilah-
dutti meitä lahjoittamalla joulukuu-
sen. Se oli tiheäoksainen komea
kuusi. Minulle hän sanoi: “tuos` on
kakkosnelosta ja työkalut. Tee jal-
ka kuuselle!”

Siihen jäin puuliiteriin vähän neu-
vottomana muistellen kovasti Rau-
dun kuusen jalkaa. Leikkasin sopi-
vat pätkät lankusta. Mietin ristilii-
tosta, lovesin ja naulasin palat kiin-
ni. Porasin kuuselle reiän ja istutin
sen siihen. Hieman se oli kellisty-
nyt vinoon, mutta äitini opastamana
kiilasin sen suoremmaksi. Minulle
tuli siitä lähtien kuusen hakemises-
ta ja jalkaan laitosta elinikäinen vir-
ka.

Koristaminen kuului sitten perin-
teellisesti lapsille. Minusta näytti,
että vähäisistä koristeista huolimat-
ta kuusi oli ylpeä, että se sai ilah-

duttaa koditonta pakolaisperhettä.
Aattona en osannut odottaa Joulu-
pukkia, mutta kaikessa kiireessä se
kävi heittämässä säkin ovesta etei-
seen.

Lahjat olivat vaatimattomia.
Marttia nuorimpana oli muistettu
parhaiten. Rintamalle oli lähetetty
paketit ja veljiltäni Brunolta sekä
Ilmarilta että vanhimmalta siskol-
tani Tertulta tulivat kiitokset sieltä
jostakin.

Illan jatkuessa söimme joulupuu-
ron ja laittauduimme nukkumaan
lattialle. Keittiöön olimme saaneet
lainaksi pöydän ja joitakin tuoleja,
sen lisäksi muutamat laatikot teki-
vät huonekalujen virkaa.

Unen läpi kuulin koputuksen ja äiti
nousi avaamaan. Sipinpuhumisesta
huolimatta minulle selvisi, että isä oli
päässyt Jouluksi kotiin. Yhteisestä
sopimuksesta äiti ja isä päättivät,
että lapset herätetään vasta aamul-
la tervehtimään isää. Niinpä aamulla
oli yllätys kun isä oli saapunut ko-
tiin. Hän sai viipyä kokonaisen päi-
vän, mutta illalla oli palattava työ-
maalle.

Isä oli Hiitola - Sakkola -välillä
junan päällikkönä eli konduktöörinä.
Junaliikenne tapahtui venäläisten il-
maylivoiman vuoksi öisin. Isän oli
pakko tottua tähän rytmiin. Joulu-
päivästä huolimatta hän otti päivä-
unet, joten me “päästiin hiihtä-
mään”. Suuremman ilon tunsin kui-
tenkin isäni herättyä.

Joulu meni. Silloin emme kuiten-
kaan arvanneet, että edestä löytyisi
vielä monia surullisia Jouluja vaik-
kakin kuusen jalka oli valmiina.

Aimo Tiainen

Joulukuusen jalka
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“Minä ilmoitan teille suuren
ilon!” (Luuk.2:10.)

– Tulkaa meill ja olkaa kaua!

Ilman kutsuakin pistäydyttiin naa-
purissa ja kauempanakin. “Luulen,
että on olemassa erityinen karjalai-
nen vieraanvaraisuus. Monissa
muissa osissa maata ja maailmaa
pidetään sopimattomana ja kevyt-
mielisenä ‘juosta vieraissa’. Meis-
tä ystävät vasta oikein tekevät ko-
din kodiksi. Ne yhdistävät perheen
ihmisten yhteisöön ja ihmiskuntaan.
Niin ei perheistä tule eristettyjä, sul-
jettuja kuolioita, vaan ne ovat elä-
västi mukana asioissa, tapahtumis-
sa, kohtaloissa, elämän yhteisessä
menossa.

Tulkaa meill ja olkaa kaua! Ne
sanat lausuttiin ja kuultiin siellä usein
ja vilpittömästi, Tähän tapaan muis-
telen Kerstin Bergrothin kerto-
neen: “Jos vertaan kannakselaisia
koteja muun maailman koteihin, niin
minusta tuntuu, että siellä meillä
kodit olivat jollakin tavoin vailla sei-
niä, avoimia.”

Ei siis ihme, että myös joulun vie-
tossa rautulaisittain on ollut elämi-
sen makua ja tuoksua. Ohjelmaa ja
muuta tarjottavaa riitti pitkin joulu-
kuuta.

Kuusijuhlat saivat ihmiset rientä-
mään koolle kouluille ja yhteisiin
kokoontumistiloihin kyläkunnan ja
väliin koko pitäjän voimin. Luovaa
osaamista löytyi omasta takaa. Las-
ten äänet pääsivät kuuluville ja sai-
vat vastakaikua kotoisessa seuran-
nassa. Vielä on tallella kuvia ja muis-
tikuvia valloittavasta ilmaisusta ja
kekseliäistä yksityiskohdista, kun
seurattiin Vuosileikin huipennukse-
na sen päätösosaa:

– Joulukuu viittaa jo valoon
uuteen. / Ei mieltä valpasta toi-
vottomuuteen / voi syksyt syöstä;

/ sen eteen jo syttyy valkeus yös-
tä. / Tänä aikana loistaa se tähti,
/ min johdolla paimenet lähti /
valon valtiaan seimelle, / ja Poh-
jolan hangilta hohde / jo nousee
taivasta kohden; / se enne on
keväinen. /Tulet joulun sytyttä-
käätte! / Nämä talven synkeät
säät te / pian jälleen voitatte;
pyhä kuusenne vihannoikoon / ja
hymni helkkyvä soikoon / ajan-
vaiheiden Herralle!

(Valistuksen lukukirja vuodelta

Joulun viettoa rautulaisittain, silloin ja nyt

1933 oli käytössä Raudun kouluis-
sa; Vuosileikki, tarkoitettu 12 lap-
sen vuorolausunnoksi).

Joulun kellot kutsuivat aaton jäl-
keen rekiajeluin kirkkotielle jo var-
hain jouluaamun hämärissä. Sadoin
elävin kynttilänliekein valaistu koti-
kirkko, voimallisesti laulettu virsi ja
joulun ilosanoma loivat tunnelmaa ja
tunnun siitä, että ollaan juhlan yti-
messä, yhdessä ja kukin pyhän kas-
teen kautta osallisena siltään ihan
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Joulupukin vakituinen asuinpaik-
ka Korvatunturi on entisellä karja-
laisten hallitsemalla alueella Suo-
men Lapissa.

Oikea joulupukki poistuu rajavyö-
hykkeen tunturistaan tervatussa
poron vetämässä pulkassaan vain
kerran vuodessa, jouluaattona. Näin
saadaan tonttujen valmistamat lah-
jat jaettua jokaiseen kotiin, paitsi
EU:n tervankäytön kieltämälle alu-
eelle.

Joulupukin matkantekoa on vai-
keutettu terrorismin ehkäisemisek-
si. Matkatavarat tarkastetaan val-
takuntien rajapuomeilla huolellises-
ti ja läpivalaisulaitteella tutkitaan jo-
kaisen tontun pää. Vain kaikin puo-
lin lahjattomat saavat jatkaa mat-
kaansa.

Joulu on joulupukinmaassa niin
suuri tapahtuma, että silloin otetaan
käyttöön sisärajatarkastukset. Kor-
vatunturin tonttulan länsirajaa var-
tioivat Raudusta kotikolonsa menet-
tänet rajavartiotontut. Raudun Raa-
sulinkylän kohdalla ollut oikea Suo-
men rajapuomi saatiin kauan sitten
evakuoitua ja toimii nyt joulupukin-
maan rajapuomina Korvatunturilla.

Joulusatu

omana itsenään.
Valo loistaa pimeydessä sinulle ja

minulle, pimeys ei ole saanut toivoa
valtaansa, elämä on ihmisten valo.
Meille on syntynyt Vapahtaja. Minä
ilmoitan suuren ilon koko kansalle.

Joulun vietossa on vuosien varrella
tapahtunut muutoksia. Osallistumi-
nen aattohartauksiin on nyt jatku-
vasti lisääntynyt, mutta perinteisel-
lä joulupäivän varhaisella jumalan-
palveluksella on myös yhä vankka

asema.
Uutta on ollut parhaillaan tapah-

tunut palaaminen vanhaan jouluyön
messun viettoon samoin kuin kynt-
tilöiden sytyttäminen haudoille.

Kauneimmat joululaulut -nimik-
keellä kuvatut tapahtumat kirkois-
sa ovat saavuttaneet pysyvän suo-
sion tarjotessaan yhdessä laulami-
sen tilaisuuden, kaivatun ja ilolla
vastaan otetun.

Joulu saa tuoda koteihimme iloa,
jota Kersti n Bergroth luonnehtii:

“Ilo ei ole jotakin pientä, tilapäistä,
se ei ole mikään pieni väike elämän
aalloilla, se on koko elämämme il-
manalan laatu, se on leveysaste, jol-
la elämme, se määrää, onko kohta-
lossamme lämpöä, annettavaa toi-
sillemme.”

Joulun iloa ja myönteisyyden
vuotta  2007!

Simo O. Salo

Tämä länsirajan puomi nostetaan
ylös vain kerran vuodessa joulupu-
kin lähtiessä lahjamatkalleen.

Korvatunturin itärajalla on pelkäs-
tään puomiton korkea piikkilanka-
aita. Siitä alkaa suuri ja mahtava
pakkasukonmaa, jonne ei myönne-
tä viisumia tontuille eikä joulupukil-
le, joten Korvatunturilta ei tarvita

lainkaan kulkutietä itäiseen maahan.
Täytyy muistuttaa, että Raudus-

sa ei ole aina eletty kiltisti. Kerran-
kin tapahtui niin, että raskaana ole-
vat naisetkin jouduttiin ajamaan ko-
deistaan talviselle evakkotielle. Tä-
män joulusadun sepittäjän syntymä-
aika osoittaa näin käyneen.

Talvisodan jälkeen on sodankäynti

Laskettelukeskuksen rinteeltä Raudun Liippuanmäeltä avautuu sa-
tumainen Raudun maisema yli pitäjän aina Laatokalle saakka. –
Raudun Korvatunturi.

Ahti Hänninen
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uudistunut. Nyt taivaalla räiskyvät
rypälepommit estäen itämaan tietä-
jien johtotähden liikkumisen oikeal-
le kohdalle. Lotta-kanttiineista on
luovuttu Korvatunturin rakentaja-
tonttujen toimiessa Marian ja Joo-
sefin yöpymistallin rikottujen seini-
en paikkailijoina. Täsmällisessä
pommituksessa kuolleiden ruumiit
toimitettiin sotatantereelta vanhaa
tapaa noudattaen kotimaan multiin.

Joulun jälkeen alkavilla härkämak-
karaviikolla ryhdytään rakentamaan
hanallista olutputkea Karjalasta sak-
salaisiin kapakoihin. Saksassa ote-
taankin pohjan kautta.

Ilmaiseksi annettava putki ottaa
monen suomalaisen luonnolle, joten
moinen luonnolle käynti tutkitaan
Suomen valtion varoilla. Venäläiset
myyvät asevelihintaan saksalaisille
Karjala-Bieriä ja joulujuomaksi taa-
ria. Votkaputki rakennetaan isom-

man putken sisälle. Suomalaisille
tarjoilu on lopetettu, koska heille on
Pietarin viemärilaitostoilailuista jää-
nyt putki päälle.

Kuivasuiset tsuhnat kilistelevät
nyt tyhjiä maljoja sukunsa piirissä ja
natonsa kanssa. Maljapuheissa
muistellaan hyvällä pakkasukon tar-
joamaa juhla-ateriaa, myrkytöntä
siskonmakkarakeittoa, vaikka se
maistuikin pahemmalta kuin poron-
käristys Berlusconin suussa. Kon-
namaisista lausunnoista ja suoma-
laisen joulukinkun halveeraamises-
ta kuuluisaksi tullut ministeri joutuu-
kin ennen tämän vuoden joulua
maiskuttelemaan suutaan leivättö-
män pöydän ääressä Italiassa. Tuon
maan omissa kinkuissa onkin tullut
ilmi karvas ja viipyvä jälkimaku.

Rautulaiset loivat porsaita kasvat-
tamalla edellytykset nostaa joulu-
kinkku juhlapöytään myös muualla

Suomessa. Tämä tunnelmaa luova
ja terveellistä hyvinvointia lisäävä
suomalainen kinkkuperinne jatkuu
varmasti huuliveikkojen ja huuhaa-
tutkijoiden väitteistä huolimatta.

Suomen Presidentti syö jouluna
mielellään rantarosvoksi kutsuttua
kalaa. Karjalanpiirakat eivät ole
hänen ylhäisyydelleen kelvanneet.
Nyt noita piirakoita kuljetetaan pu-
kinkonteissa rekkakuormittain koh-
ti Viipuria. Pysähtyneitä autojonoja
syntyy teille, koska Pakkasukon
valmiiksi lahjomat tullivirkailijat ovat
jäätyneet lumiukoiksi, jotka jököttä-
vät paikoillaan kunnes isä aurinkoi-
nen ilmestyy näkyviin.

Iloista mieltä kaikille joulupukin
pulkassa viihtyville toivoo

Ahti-Veikko

Olin aikaisemmin kuullut, että
Raudun jälleenrakentamiseen sodan
jälkeen käytettiin saksalaisia sota-
vankeja. Heidät oli pääosin majoi-
tettu Leinikylään. Yksi parakki oli
pystytetty Vuokselaan Pappilanmä-
elle. Sotavangit tekivät töitä raken-
nuksilla ja tienteossa. Muun muas-
sa kulttuuritalo on kokonaan heidän
rakentamansa. Nälkä heikensi kaik-
kia, mutta työnormi oli silti täytettä-
vä. Matka työmaalle oli usein mon-
ta kilometriä.

Lokakuussa Sosnovossa käydes-
säni kuulin ensimmäisen kerran, että
paljon saksalaisia sotavankeja kuoli
siellä nälkään. Minulle näytettiin
paikka, mihin varmuudella on hau-
dattu useita kymmeniä nälkään
kuolleita, mahdollisesti jopa useita

satoja. Paikka on Tikatsun hauta-
usmaan vieressä, hautausmaan ja
Leinikylään johtavan tien välissä
vastapäätä pystyttämäämme ikui-
suuden porttia. Alueella on joitakin
ränsistyneitä vajoja, ei kuitenkaan
asuinrakennuksia. Mitään merkke-
jä haudatuista ei ole nähtävissä.

Vainajat haudattiin salaa öisin.
Öisin kävivät myös jotkut naishen-
kilöt viemässä kukkia haudoille.
Venäjällä kuolemaan ja vainajiin
suhtaudutaan myyttisemmin kuin
Suomessa. Vainajiin, lähiomaisiin ja
kovaosaisiin halutaan pitää yhteyt-
tä, mistä kertoo myös haudoilla it-
kemisen perinne. Haudan ääreen
keräännyttiin muistelemaan vaina-
jia.

Sodan jälkeen venäläiset itsekin

Omaisten epätietoisuus päättyy?

Sotavankien kohtalosta Raudussa
näkivät nälkää. Äidit lähettivät puo-
linälkäisiä ja kehnosti puettuja lap-
siaan kouluun.

Sunnuntai oli vapaapäivä myös
sotavangille. Tällöin pappilanmäel-
le majoitetut vangit vaihtoivat vaat-
teita. He panivat ylleen mm. puh-
taan valkoisen paidan. Niin minulle
kertoi jo vuosia sitten eräs paikalli-
nen naishenkilö. Sotavankeja Rau-
dussa oli vielä ainakin vuonna 1947.
Näistä sotavankeudessa kuolleitten
haudoista olen tehnyt kirjallisen il-
moituksen Saksan suurlähetystöön
Helsinkiin.

Alvar Loponen
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Haikeana katson leimauksia ke-
säisessä passissani, 10. kesäkuuta
ja 12. kesäkuuta 2005. Silloin se
reissu tehtiin, mutta on yhä mieles-
sä, kuin olisi tehty vasta eilen.

“Mää sin katsomaa” sanoi äiti sil-
loin sairasvuoteellaan ja nyökkäsin
hänelle lupaukseksi. Tämä lupaus
oli aina ollut kuin pieni velkakirje
taskussani ja nyt sen pystyin lunas-
tamaan.

Nuo pari venäjänkielistä sanaa
passissa soivat matkan meille Sak-
san kansalaisinakin. Oli aika epäto-
dellista nousta Mikkelissä bussiin,
mikä kuljettaisi meitä, minua ja mies-
täni Klausia, itäisen rajan taakse.

Paikka paikalta noukki bussi lisää
matkakumppaneita. Se joka oli tois-
tamiseen matkalla, lienee jo unoh-
tanut, miten täysjännitys edessä tu-
levasta piti ensikertalaista valveilla
huolimatta varhaisesta aamusta.

Matkanjohtajanamme oli hom-
massaan täysammattilainen Mark-
ku Paksu. Hän piti tunnelmaa yllä
mm. komealla lauluäänellään, mitä
vain luonnonääneksi tuskin uskoisi.
Se joka laulaa, osaa myös nauraa.
Ja niin pääsimme rehevästä suoma-
laisesta huumorista osallisiksi, mitä
parhaani mukaan yritin välittää suo-
mea ymmärtämättömälle miesparal-
leni.

Seisahduimme ensimmäiselle ra-
jakontrollille. Olin muitta mutkitta
mennä ulos valokuvaamaan, mutta
en saanutkaan. Jäin kiltisti paikalle-
ni mietiskellen mitä pitäisi pelätä.
No, ensi kerraksi tämä tyttö opet-
telee venättä!

Vanhempien
kotiseudulla

Näitä ja niitä ajatellen edistyi mat-
ka aina Terijoelle asti, ensimmäiselle
majoitukselle. Sydän läpätti: Äiti äiti,
miten usein hän puhuikaan Terijo-

esta, näetkö, täällä minä nyt olen!
Hotellihuone korkeassa rakennuk-
sessa oli kuin missä tahansa Euroo-
passa sillä erolla, että portin edessä
seisoi vahtimies ase kyljessään. En
katsele aseita mielelläni, siis äkkiä
ohi vain. Suomenlahden rannalle,
missä meri tuoksui raikkauttaan,
kuten kaikkien merien rannat.

Runsaan aamiaisen jälkeen bussi
kääntyi kohti Raudun pitäjää. Kesti
päästää se tietoisuuteen, että olin
matkalle menneisyyteen, vanhem-
pieni kotiseuduilla, heidän tuhat ker-
taa kertomille asioilleen niin onnes-
taan kuin itkuistaan. Äitini viimei-
sen kesän, minkä piti juuri alkaa
koululaistensa kesälomalla, piti väis-
tyä uusien pommituksien edessä.
Isän kertomus hevosestaan, minkä
hän ajoi metsään toivoen sen näin
säilyvän sodan jaloista, alkoi täällä
Suvenmäen mökkiteillä nyt elää.

Täällä oli jok’ikinen talo ja polku
ollut vanhemmilleni tuttu. Olipa se
sitten Miettilää, Mäkrää, Vepsää tai
muuta. Useimmat Kannaksen muut
paikkakunnat olivat korvilleni tuttu-
ja, Sakkola, Metsäpirtti, Taipaleen

joki, minkä varrella oli ollut muun
muassa Pärssisen kauppa.

Koko Kannashan oli “heijän kot-
seutuu”, miksi sitten tarrautuisin
yhteen kolkkaan pettymyksellä, että
taloamme ei löytynyt. Löytyi toki
Suvenmäen koulu, mitä oli ehditty
pitää vain sairaalana haavoittuneil-
le. Se oli rakennettu äidin vanhan
koulun viereen ja voimme hyvällä
mielikuvituksella vielä nähdä sen
alkuperäisen muhkeuden kaksiker-
roksisena tiiliskivirakennuksena.

Päädyssä olevan pienen kyläpuo-
din kautta uskoin pääseväni sisä-
huoneisiin, mutta raotettuani käytä-
vän hämärissä narisevaa ovea, sul-
jinkin sen heti ja juoksin ulos, missä
lihamyyntiauto seisoi odotellen asi-
akkaita. Autosta sai tuoretta lihaa,
kun vain otti lihakasan viereltä kir-
veen käteensä ja lohkoi teurastetusta
elukasta haluamansa palan.

Bussimatka jatkui legendaarisel-
le Laatokalle. Tie sinne oli yllättä-
vän kuoppainen ja koska oli sata-
nutkin, ihailin kuljettajaamme ja hä-
nen ajotaitoaan ylittää kuoppa kuin
kuoppa. Markun lauluvolyymin

Karjalan Kannaksella kesäkuussa  2005

Suvenmäen koulu kesällä 2005.
Kuva: Ahti Hänninen
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käyttö oli suoraan verrannollinen
kuopan syvyyteen. Niinpä kaikko-
sivat kaatumispelot ja mestarillinen
bussin hallinta toi meidät lopulta
kaivatun Laatokan rannalle. Siellä
paistettiin makkaraa ja joku uskalsi
uiden kokeilla järven vielä koleita
aaltoja. Minulle riitti nähdä sen tum-
ma sinisyys ja meren kaltainen ää-
rettömyys.

Klaus haki rantavettä pulloon,
mikä vesi tänäänkin kaapissamme
vilkuttaa meille terveisensä Laato-
kalta. Kalliimpaa matkamuistoa en
voisi ajatellakaan. Pysähdyimme
vielä toisella melko suurella rannal-
la, muistaakseni Leinikylänjärvellä.
Annoin siellä hienon hiekan solua
sormieni läpi ja ihmettelin sen kul-
lanpunertavaa väriä. Silmiin osui
järvellä suuri, muhkea saari, jonne
Markku kertoi ennen lampaita ui-
tettaneen.

Viipurissa, äidin
syntymäkaupungissa

Seuraava yöpymispaikka oli Su-
vannon kirkkaitten virtavesien tie-
noilla ja mitäpä silloin merkitsikään
sänkyhuoneemme koruttomuus.
Oven lukkohan piti. Aamiaiseksi sai
erikoisen maukkaasti keitettyä kau-
rapuuroakin jos halusi.

Paluumatka toi Viipuriin. Taas
tuoksui meren läheisyys. Aikaa oli-
si kaksi tuntia, sen käyttäisin äidin
askelille syntymäkaupungissaan.
Olin kuulevinani hänen lapsenken-
kiensä kapsutuksen Punaisen läh-
teen torilla, “ko mamma vet minnuu
käest”. Siellä parveili puluja ja Le-
nin seisoi vakaana torin reunamal-
la jalustallaan.

Torkkelin puiston mahtavat puut
kuiskuttelivat historian takaisia ta-
pahtumia mm. Suomen punaisten ja
valkoisten veljeskapinasta. Linnan
muurit sillan takana huhuilivat kut-
suen luokseen. Vähän värisytti.
Siellä huokailevat kai yhä vielä van-
kien henget tuosta kauheasta vel-
jesmittelystä. Äiti, sinä olit nuori 17-

vuotinen silloin ja sinun isäsi kuljetti
veturissaan verisiä pakkokuljetuksia.

Tiedän, se on ollut hirveää. Mutta
lapsuutesi toki oli onnellinen ja kai-
puusi Viipuriin koskaan sammumaton.

Yllättävää oli nähdä näyteikku-
noissa tarjouksia suomeksikin,
esim.”kenkiä”! Kirjakaupan ikku-
nassa oli Viipuri kauniina plakaatti-
kuvana ja totta kai ostin sen saa-
dakseni silmäni aina takaisin sinne
kauniitten siltojen kaupunkiin. Piti
vielä piipahtaa torin varressa ollee-
seen vanhaan halliin, missä joka
käänteessä huudahteltiin “rouvaa,
puseroo!”

Päätökseksi kapusimme pyöreän
tornin pieneen kahvilaan. Siellä kuu-
limme balalaikkasoittoa ja laulua
kahden muusikkoneidon esittämä-
nä. Heidän ohjelmistossa oli suoma-
laisiakin kansansävelmiä. Torilla
odotteli jo bussi ajaaksemme takai-
sin Suomeen.

Sinne jäi Viipuri, salaperäinen kau-
punki, missä vanhat rakennukset
kauniine kaiverruksineen kertovat
Suomen vanhoista ajoista joihin sy-
ventyminen tarvitsisi ainakin viikon
katselemisen. Paluumatkalla auto
vähän läkähtyi, mutta kuljettajam-
me sai sen toki jaloilleen.

Yhden kerran oli vielä aikaa an-

taa ruplansa meitä autollaan ahke-
rasti seuranneelle matkamuisto-
kauppiaalle - kuinka se vaan tiesi-
kin aina, missä pysähdymme!

Kaipaus
Karjalaan

Silmiinpistäväksi jäi mieleeni Ve-
näjällä ero rikkaan ja köyhän välil-
lä. Maaseudulla huvilatalot kurotti-
vat upeita kattojaan niitä ympäröivi-
en aitalinnoituksien yli puomilla eris-
tettyjen tonttiensa takana. Niiden
vierustalla asusteli köyhälistöä, ku-
ten Afrikasta näkee kuvia aaltopah-
vihökkeleistä hyvinvointitalojen ta-
kana.

Mutta kuka elää vapaimmin. Ai-
doitettu rikasko? Eikö aidoitta ja
muureitta näe kauemmas ja kuule
selkeämmin? Oli miten oli, kaipaus
katsella Karjalaa vain suureni tuos-
ta matkasta. Siksi toivon, että Kan-
naksen kesäni palaisi uudelleen ja
vähän useammaksi päiväksi.

Suvenkylän Pekka ja Laina
Mörskyn tytär Ulla

Ulla Unrath

Suvannon seudun sukututkimuspiiri

Kokoontuu lauantaina 20.1.2007 klo 12.30 - 17.00
Helsingissä Karjalatalon Laatokka-salissa.

 Kello 12.30 on tarinointia ja sukututkimusten ver-
tailua ja kello 14 on varsinainen kokous.

Kaikki alueen sukututkimuksesta ja historiaperin-
teestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.
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Karjalan Liiton naistoimikun-
ta on perinteiseen tapaan valin-
nut vuoren ruuan ja leivonnai-
sen. Vuoden ruoka on lavan-
saarelainen silakkalaatikko ja
leivonnainen räisäläläinen kor-
vapuusti.

Valitsemalla vuoden ruoka ja lei-
vonnainen tehdään tunnetuksi mo-
nipuolista karjalaista ruokakulttuu-
ria. Tällä kertaa valinta osui korva-
puusteihin kannakselta ja saaristo-
laisruokapöydästä on tuttu lavan-
saarelainen silakkalaatikko.

Korvapuustit Räisälästä

Taikina:
5 dl maitoa
50g hiivaa
1 tl suolaa
1½dl sokeria

1 rkl kardemummaa (hienoa)
vehnäjauhoja
160g voita

Täyte:
n. 100g pehmeää voita tai kirpe-

ää hilloa, sokeria ja kanelia.
Voiteluun kananmunaa, pinnalle

raesokeria

Valmista pullataikina ja anna sen
kohota.

Pane taikina kahteen osaan ja
kauli levyksi.

Levitä täyte levyn päälle.
Kääri levy rullaksi, saumakohta

leivinpöytää vasten.
Leikkaa rullasta vinoittain paloja ja

nosta palat pystyyn leivinpöydälle.
Paina taikina korvapuusteiksi, voi-

tele.
Paista uunissa 225 asteessa noin

15 minuuttia.

Vuoden ruoka ja leivonnainen

Silakkalaatikko
Lavansaaresta
(5 hengelle)

250g suolasilakkaa
200g siansivua
1 sipuli leikattuna ohuiksi viipaleiksi
n.2 l viipaloitua perunaa (jauhoista)
mustapippuria
Liemeksi munamaito
5dl maitoa
2 kananmunaa

Liota silakoita kylmässä vedessä.
(maista suolaisuus)

Poista ruodot ja leikkaa puolifileik-
si.

Leikkaa siansivu suikaleiksi ja rus-
kista sipulin kanssa.

Voitele vuoka (laatikko) ja pane
pohjalle osa perunaviipaleista.

Lisää kerroksittain perunaviipa-
leet ja silakkafileet, siansivu ja si-
puli sekä mausteet.

Vatkaa munamaito ja kaada vuo-
kaan.

Kypsennä 160 asteessa noin 2
tuntia. Pitkä haudutus parantaa laa-
tikon makua.

Tarjoiluun koristeeksi ruohosipu-
lisilppua ja lisäkkeeksi etikkapuna-
juurta.

LIITAN ÄÄRELTÄ

KIHUJUHLAT RAUDUSSA KESÄLLÄ 2007
20. - 22.7.2007

Majoitus Raudussa Hotelli Igora

Reitti I: Varkaus - Joroinen - Juva - Mikkeli - Rautu

Reitti II: Pieksämäki - Mikkeli - Lappeenranta - Rautu

Reitti III: Lahti - Riihimäki - Helsinki - Rautu

Lähtijöistä riippuen myös muut reitit huomioidaan. Halutessasi tarjouksen omalle
ryhmällesi, kysy lisää: käytössä on 8 - 19 hlön pikkubusseja halukkaille.

Tiedustelut: Markku, puh. 040 - 523 9645
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15. lokakuuta

Edeltävänä yönä
olin palannut loma-
matkalta Kreikas-
ta, kun aamulla it-
sepintaisesti pirise-
vä puhelin minut
herätti. Ajattelin,
lieneekö aihetta
nousta vastaa-
maan vai ei.
Useimmat tuttava-

ni nimittäin tietävät, ettei sunnuntaisin ennen kirkon-
menoja paljon kannata soitella.

Hetken kuluttua puhelin viestitti tekstiviestin tulleen
ja ajattelin sen olevan varmaankin jotakin tärkeää, jo-
ten raahauduin puhelimen luo.

Avaan viestin ja luen kerran, toisenkin kerran. Suru-
viestiä soitteli siis tuo masiina.

Tajuntaani ei tahtonut mennä tieto, että kunniapuheen-
johtaja Mauri Maisosen evakkotaival oli päättynyt.
Yllättäen äkilliseen sairaskohtaukseen kylpylämatkal-
la Viron Haapsalussa muutamia tunteja sitten.

Yrittäessäni koota ajatuksiani avasin radion kuunnel-
lakseni aamun jumalanpalvelusta. Saarnassaan rovasti
kauhisteli Etelä-Suomessa tapahtunutta kirkon tuhopolt-
toa. Aamun tapahtumat eivät tietenkään olleet miten-

kään rinnastettavissa. Kuitenkin ajattelin, että mitä
merkitystä on materiaalilla, jonka voi aina rakentaa
uudelleen. Ihmistä tähän aikaan ei voi palauttaa.

Kuumasta kesästä kuumaan kesään voi sanoa Mau-
rin evakkotaipaleen kulkeneen. Kannaksella kesä 1939
oli poikkeuksellisen kuuma. Rajan tuntumassa Venä-
jän puolelta nousseet ryssän tähystyspallot loivat lisää
hiostavaa tunnetta.

Sotaa se tietää, sanoi vanhempi väki. Enne toteutui
30. marraskuuta 1939 ja noin 420 000 karjalalaista jou-
tui evakkotaipaleelle, Mauri heistä yhtenä.

Mauri Maisosen työ pitkäaikaisena rautulaisuuden
vaalijana jää historiaan. Luulen, että työ karjalaisen
perinteen ja etenkin entisen kotiseudun, Raudun, pe-
rinnön vaalijana oli Maurin ehkäpä rakkain siviilihar-
rastus. Niin tarmolla hän asioita hoiti aina viime hetkiin
asti.

Poikkeuksellisen kuuman kesän jälkeen pyhäinpäi-
vänä 2006 saattelimme tämän Karjalan pojan ikuisen
kanteleen maahan.

Kunnioituksella muistamme hänen työtään niin pitä-
jäseuran kuin lehdenkin parissa.

Hyvät ystävät,
niin se vaa joulu tulla jollottaapi ja tämäkin vuosi lä-

henee loppuaan. Kiitokset monista hauskoista hetkistä
niin siellä Raudussa kuten myös täällä tynkä-Suomes-
sa. Kiitos myös kaikille lehteä avustaneille kuten myös
sen tilaajille, yhdessä meissä on voimaa panna Karja-
lan kunnaat soimaan!!

Siunattua joulunaikaa ja Onnellista uutta vuotta 2007.

Teidän

Siellä kaukana Karjalan mailla
oli kerran pienoinen maja,
jonne vieläkin kaipaa
elon matkalla väsynyt vaeltaja.

Vieläkin mieleni herkistyy
kun muistan Joulun sen.
Suloisen hartaan tunnelman,
kynttilät, lahjat ja joulukuusen.

Miten kirkkaasti kynttilät loistivat
siinä lapsuuden joulupuussa.
Miten hyvältä maistuivatkaan,
ne makeiset, pellavapäiden suussa.

Soi jouluvirsikin kauniimmin
oman kotini orren alla.
Kuin komeissa, korkeissa saleissa
täällä kylmällä maailmalla.

Hanget valkeat siellä nyt hohtaa
valmiina juhlaan mi maailmaa kohtaa.
Rauha taivainen maan ylle leviää,
enkellaulujen sävel soimaan jää.

Tummana seisoo metsä jouluyössä,
pilvet mataa taivaan tähtivyössä.
Ei valonpilkahdusta kotini ikkunoista,
ei vaarat malmikellojen ääntä toista.

.Ei helise kulkuset Raudun
kirkkotiellä,
valot kutsuen ei loista siellä.
Ei kiitosvirsi soi majoissa noissa.
On Raudun väki sieltä nyt poissa.

Vain hanget valkeat siellä nyt hohtaa,
valmiina juhlaan mi maailmaa kohtaa.
Minkä elämä antoi, sen elämä veikin,
vain muisto jäi menneestä,
lapsuusleikin.

Hilja Isolammi
Rautulaisten lehti nro 16, jouluna

1959
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Niilo Pusa kertoo  vielä Ge-
neven ajoistaan ja lähetystösih-
teerin työstään Tukholmassa.

Lähtemättömästi on jäänyt mie-
leen tältä ajalta, kun olin Geneven
lentokentällä muiden pohjoismaiden
edustuspäälliköiden kanssa vastas-
sa YK:n pääsihteeri Dag Ham-
marskjöldin maallisia jäännöksiä.
Hänen lentokoneensa oli ammuttu
alas entisessä Belgian Kongossa
hänen ollessaan rakentamassa alu-
eelle sovintoa. Sinkkiarkku tuotiin
Geneveen ja sieltä edelleen Tukhol-
maan. Saatoimme Hammaskjöldiä
yhdessä YK:n korkeiden virkamies-
ten kanssa hänen viimeiselle mat-
kalleen.

Talvisaikaan teimme valtuuskun-
tien jäsenten kanssa viikonloppuret-
kiä Ranskan ja Sveitsin hiihtokes-
kuksiin, Chamonixiin, Megeveen, La
Clucaan, Verbieriin, Morginsiin jne.
Automme oli aina täynnä lähtijöitä.

Me nuoremmat laskettelimme van-
hempien herrojen kävellessä ja
nauttiessa muuten vain vuoristomai-
semista. Kokoonnuimme yhdessä
lounaille ja ranskalainen keittiöhän
tarjoaa aina parastaan. Näillä mat-
koilla solmittiin pitkäaikaisiakin ih-
missuhteita. Tällaisia olivat esimer-
kiksi  elinikäiset ystävyyssuhteeni
vuorineuvos Olavi Sipilään ja mi-
nisteri Jussi Niemeen.

Esimiehenäni Geneven pysyväs-
sä edustustossa oli suurlähettiläs
Kaarlo V. Mäkelä. Hän oli nuo-
ruudessaan palvellut konsulinvirois-
sa Lyypekissä ja Hampurissa. Hän
edusti pitkän linjan rauhallista ja ta-
saista diplomaattia. Meillä oli hänen
kanssaan hyvä työyhteys, samoin
kuin erinomaisen sihteerini Seija
Valjantin.

Geneve on kansainvälinen ko-
kouskeskus, jossa lukuisilla järjes-
töillä on kokouksia läpi vuoden. Täs-
tä syystä siellä on runsaasti myös
hotelleja ja ravintoloita ranskalaisi-
ne keittiöineen.

Fondueherkuttelua
yökerhomuistoja

1960-luvun alussa muodissa oli
Fondue du Bourginonne. Siinä pais-
tettiin haarukan nenässä pieniä si-
säfileen paloja öljypadassa, joka oli
keskellä pöytää. Tykötarpeisiin kuu-
lui papuja, pikkelsiä tai muita vihan-
neksia. Muoti oli saanut alkunsa kun
Geneven ja Ranskan rajalla olevat
tullimiehet olivat II maailmansodan
aikana valmistaneet tällä tavoin ruo-
kansa ulkona.

Kerrotaan, että Sakari ja Vappu
Tuomioja toivat Fondue du Bour-
ginonnen Suomeen. Stockmannilla
oli saatavissa sekä juusto- että liha-
fonduen valmistamisessa tarvittavia
erityiskattiloita ja -keittimiä.

Valtuuskuntien kanssa vietimme
usein iltaa yökerhoissa. Päivällisen
jälkeen nousimme mäkeä ylös
Bata-Claniin ja totesimme virren
säkein: “Nyt silmäni mä nostan taas
ylös mäkihin...” Bata-Clanin erikoi-
suutena oli 50 alastonta tyttöä, jot-
ka ohjelmanumeroidensa välillä tu-
livat asiakkaiden pöytiin ja joivat
mielellään samppanjaa asiakkaiden
laskuun. En muista, että kukaan
meistä olisi koskaan lähtenyt jatkoil-
le tyttöjen kanssa, vaikka tätä kos-
kevia tarjouksia tehtiin usein ja ai-
van kohtuulliseen hintaankin.

Toinen korkean tason yökerho oli
Punainen Mylly, Moulin Rouge.
Yhteen aikaan siellä esiintyi entinen
miss Turkki. Hän istui valkoisen,
ikälopun sirkushevosen selässä.
Hevonen jaksoi vielä nostaa etuja-
lat ylös. Turkkilainen kaunotar muis-
tutti Gina Lollobrigidaa. Ohjelman
loputtua hän istuutui valtuuskuntam-
me pöytään, nautti samppanjaa ja
rupesi pyytämään tarjouksia loppu-
illan seurastaan. Hintansa hän mää-
ritteli siten, että vanhimmat valtuus-
kuntamme jäsenet olisivat joutuneet
maksamaan enemmän. Minulle,
joka olin seurueen nuorin, hän antoi
tarjoushinnan 500 Sveitsin frangia.
Kaunotar tuli viereeni ja lupasi tin-
kiä vielä tästäkin, jos suostuisin läh-
temään hänen seurakseen. Kiitin
tarjouksesta ja lupasin harkita.

Myöhemmin illalla eräs vanhem-
pi herra teki hänen kanssaan kau-
pat ja kohtuullisen tinkimisen jälkeen
hinnaksi sovittiin 800 frangia.

Pikkuravintolan
lammaspaisti

Hotel du Rhònen vieressä oli pie-
ni ravintola, joka oli erikoistunut lam-
maspaistin valmistamiseen. Rans-
kalaisten erikoisperunoiden kanssa

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi

Laskettelija Niilo Pusa.
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se oli ennen kokematonta. Söimme
siellä suurlähettiläs Raustilan kans-
sa lammaspaistia kyllästymättä lä-
hes päivittäin. Se oli aina samanlais-
ta paistia ja se oli aina hyvää. Toisi-
naan kastikkeessa ui torakoita, mut-
ta nostimme ne sivuun ja jatkoim-
me herkutteluamme.

Eräänä päivänä Edem Raustila
sanoi huolestuneena, että meidän on
kiireesti käytettävä vielä tilaisuutta
hyödyksemme ja syötävä lammas-
ta, koska Olavi Munkki tulee huo-
menna. Pieni suttuinen lammasra-
vintolamme oli Munkille liian vaati-
maton, hän osasi arvostaa hyvää
ruokaa.

Ruokapaikat Genevessä
ja Helsingissä

Ravintolasta riippumatta Gene-
vessä saattoi aina syödä hyvin. Tun-
tuu ihmeelliseltä, että Helsingissä
hyvät ruokapaikat ovat harvinai-
suuksia ja hintataso kohtuuttoman
korkea.

Tavallisen suomalaisen ravintola-
elämä keskittyy oluenjuontiin. Vain
yrityksillä on varaa maksaa Savo-
yn ja Palacen lounaat, jotka toki ovat
korkeatasoisia laadultaan ja maul-
taan.

Genevessä ei tunneta voileipä-
pöytää, jossa ihmiset syövät leikke-
leitä ja kalasäilykkeitä. Ruotsinlai-
voillahan kansa haluaa syödä pal-
jon ja voileipäpöydät notkuvat siellä
edelleenkin muistona sodan jälkei-
sestä ajasta, jolloin ruokaa oli vä-
hän ja Ruotsiin mennessä haluttiin
mässäillä.

Tuomioja järjestää
pestin Ruotsiin

Olin kesällä 1961 ollut Kaartin
Grillissä muutamien kollegoitteni
kanssa, kun sinne tuli Sakari Tuo-
mioja Teuvo Auran ja Jussi Lap-
pi-Seppälän kanssa lounaalle. Hän
esitteli ystävilleen meidät asema-
paikkojemme mukaisesti:

“Moskova, New York, Bonn, Ge-
neve”. Sakari Tuomioja oli äsket-
täin nimitetty suurlähettilääksi Tuk-
holmaan ja hän kysyi tuossa tilai-
suudessa minulta, haluaisinko tulla
Tukholmaan. Vastasin tulevani mie-
lelläni.

Helmikuussa tuli Geneven pysy-
vään edustustoon sähke, jossa ilmoi-
tettiin, että minut oli sikäläinen suur-
lähettilään Tyyne Leivo-Larsso-
nin pyynnöstä nimitetty lähetystö-
sihteeriksi Osloon.

Soitin Tuomiojalle ja kysyin, oliko
hän unohtanut pyyntönsä tulostani
Tukholmaan. Kerroin hänelle tilan-
teen ja Tuomioja lupasi hoitaa asi-
an. Parin tunnin sisällä tuli uusi säh-
ke, jossa ilmoitettiin nimityksestäni
Tukholmaan. Siellä varakonsulina
ollut Ulf-Erik Slotte sai siirron
Osloon minun asemastani.

Tuomiojan ja Kekkosen
suhteista

Tuomioja ja Kekkonen olivat
olleet 1950-luvun alkupuolella Kek-
kosen mukaan parhaat ystävät.
Kekkosen hallituksissa Tuomiojalla

oli huomattava asema ja trio Kek-
konen-Tuomioja-Aura oli merkittä-
vä vaikuttaja.

Vastustajat hajaannuttivat kuiten-
kin tämän läheisen yhteistyön. Kek-
konen kävi valtataistelua SDP:n
kanssa ja kun nämä tarjosivat Tuo-
miojalle pääministerin paikan, he
saivat näin hajotetuksi valtakolmi-
kon.

Kekkosen ja Tuomiojan suhteet
katkesivat. Kekkonen kuitenkin
myötävaikutti siihen, että Tuomioja
nimitettiin suurlähettilääksi ensin
Lontooseen ja sitten Tukholmaan.

Työntekoa
Tukholmassa

Tukholmaan tultuani Sakari Tuo-
mioja sanoi, että hoitaisin lähetys-
töä jotakuinkin itsenäisesti ja tulisin
kysymään häneltä neuvoa vain sii-
nä tapauksessa, etten osaisi itse rat-
kaista asioita. En muista tarvinnee-
ni montaakaan kertaa suurlähetti-
lään ohjeita. Tukholman lähetystö oli
Moskovan ohella suurin lähetystöm-
me, joten sain huomattavan vastuun
ja se oli minulle samalla erinomai-

Suomen Tukholman suurlähettiläs Sakari Tuomioja ja Eero A. Wuo-
ri 27.6.1964 (Svensk Pressfoto).
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nen koulutus- ja näköalapaikka.
Tukholman suurlähetystössä viih-

tyivät noihin aikoihin kaikki suurlä-
hettiläästä vahtimestariin, kukin
omissa työtehtävissään.

Suurlähettiläs Tuomiojan edeltäjä
P.K.Tarjanne oli edustanut lähin-
nä vanhan koulukunnan seurustelu-
upseerin tyyliin. Tuomioja puoles-
taan luettiin Tukholmassa Suomen
arvostetuimpiin huippudiplomaattei-
hin. Hänellä oli jo ennen suurlähet-
tilääksi tuloaan ollut runsaasti yhte-
yksiä Ruotsin politiikan ja talouselä-
män johtohenkilöihin. Niiden pohjalta
hänen oli helppo luoda hyvät suh-
teet suoraan Ruotsin hallituksen ja
elinkeinoelämän johtoon.

Pääministeri Tage Erlander, ul-
koministerit Östen Unden ja Tor-
sten Nilsson arvostivat Tuomiojaa
tasavertaisena keskustelukumppa-
nina.

Siihen aikaan Paasikiven-Kekko-
sen linjan ulkopolitiikkaa arvostet-
tiin Tukholmassa enemmän kuin
Suomessa. Suomen ulkopolitiikkaa
kohtaan osoitettiin suurta luottamus-
ta ja ymmärtämystä. Tuomioja naut-
ti arvostusta myös Ruotsin julkises-
sa sanassa. Hänen arvovaltansa loi
hyvän pohjan koko suurlähetystön
työskentelylle.

Diplomaatin
henkilösuhteista

Olin Genevessä oppinut tunte-
maan EFTA:n, GATT:n, EECrn,
ECE:n sekä muita kansainvälisiä
järjestöjä, joilla on merkitystä maa-
ilmanlaajuisesti. Kauppapoliittinen
tietämykseni herätti vastakaikua
Utrikesdepartementissa UD:ssa.
Sain sieltä riittävästi henkilökohtai-
sia tietolähteitä.

Diplomaatin työssä hyvät henki-
lösuhteet asemamaan vaikuttajiin
ovat kaiken työn perusta. Ilman nii-
tä tietojen saaminen ei onnistu. Tie-
tojen hankkijan täytyy osata luoda
hyviä suhteita.

Ruotsin UD:ssa vallitsi silloin halu
auttaa Suomea. He tiesivät Suomen
pyrkivän puolueettomuuteen. He
ymmärsivät, mitä merkitsee puolu-
eeton Suomi Ruotsin ja Neuvosto-
liiton välissä.

Ruotsin oman ulkopolitiikan int-
ressissä puolestaan oli läheinen yh-
teistyö Suomen kanssa. Tarvittiin
oikeita kanavia tämän yhteistyön
vaalimiseen.

Sakari Tuomioja oli suuri vaikut-
taja työssäni. Hän osasi keskittyä
oleelliseen. Hänellä oli suurpiirtei-
nen ja selkeä ote työhön. Hän opetti
minulle, että minun tuli työssäni kes-
kittyä tietojen hankintaan ja johta-
miseen.

Siitä lähtien en puuttunut rutiini-
asioihin, osasin delegoida ne muille.
Tiesin Sakari Tuomiojan luottavan
minuun ja hän antoi minulle kaikki
valtuudet itsenäiseen työskentelyyn.
Hän osasi myös kannustaa minua
ja häneltä saamani tunnustus roh-
kaisi minua yrittämään työssäni kai-
ken voitavani. Uppouduin työhön
täysipainoisesti.

Tietolähteet
auttavat

Ulkoasiainministeriön Kauppapo-
liittisen osaston päällikkönä oli mi-
nisteri Olavi J. Mattila ja apulais-
osastopäällikkönä suurlähettiläs
Pentti Talvitie. Yhteistyö Kaup-
papoliittisen osaston ja Tukholman
suurlähetystön välillä oli lähes päi-
vittäistä.

 Kun Ulkoasiainministeriössä val-
misteltiin kannanottoja kauppapoliit-
tisiin asioihin ja kokouksiin, oli hyvä
tietää Ruotsin kanta etukäteen.

UD:n integraatiojaoston päällikös-
tä, Iwo Döllingistä, sain ensimmäi-
sen pysyvän tietolähteeni. Tämän
jälkeen rakentuivat vähitellen hen-
kilösuhteet UD:iin, Ruotsin Teolli-
suusliittoon ja Ruotsin Maatalous-
tuottajajärjestöön.

Haluan kertoa erään esimerkin,

joka osoittaa, miten poikkeuksellinen
suhteeni tietolähteisiini oli.  Sain luot-
tamuksellisesti käyttööni Ruotsin
suurlähettiläskokouksesta laaditun
muistion, lyhyesti huipputietoa hui-
pulta. Sen pohjalta olisi voinut laa-
tia useitakin raportteja, niin runsaasti
siinä oli aineksia. Myös Ulkoasiain-
ministeriö ymmärsi raporttini mer-
kityksen, sillä kuulin myöhemmin
kerrottavan, kuinka silloinen valtio-
sihteeri Jaakko Hallama oli UM:n
sisäisessä kokouksessa heiluttanut
raporttia kädessään esimerkkinä
hyvästä raportoinnista.

Raporttia
kirjoittamassa

Tähän tapahtumaan liittyy myös
eräs pieni muisto. Meillä sattui sa-
mana päivänä olemaan päivälliset
kotonani, joka sijaitsi Östermalmilla
Styrmansgatan 33:ssa, kauniissa
vanhassa kivitalossa upein näköaloin
Djurgårdeniin. Päivällisen takia jou-
duin keskeyttämään raporttini
laatimisen.Vieraiden lähdettyä vä-
hän ennen puoltayötä työskentelin
vielä aamutunneille, nukuin jonkin
aikaa ja heräsin taas viideltä.

Aamupalan jälkeen lähdin aja-
maan suurlähetystöön. Vaimoni an-
toi roskalaatikkoon vietäväksi päi-
vällistähteitä sisältävän pussin. Sen
sijaan että olisin vienyt pussin taka-
pihalle, sijoitin sen ajatuksissani au-
ton etuistuimelle ja ajoin Västra
Trädgärdsgatan 13:een suurlähetys-
tön kansliaan. Kannoin sekä salkun
että pussin työhuoneeseeni, olin niin
keskittynyt raportin miettimiseen.

Varhain aamulla kuulin askeleita
ja suurlähettiläs Sakari Tuomiojan
äänen. Hänen virka-asuntonsa si-
jaitsi kanslian yhteydessä ja hän oli
nähnyt valon palavan huoneessani,
arveli sen jääneen vahingossa pääl-
le.

Hän tuli yhdessä vieraansa, pää-
johtaja Teuvo Auran kanssa sitä
sammuttamaan. “Mitä sinä täällä
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teet?” hämmästyi Tuomioja. Vasta-
sin kirjoittavani raporttia, että ehtisi
valmiiksi ennen kuriiripostin lähtöä.
Tuomioja nyökkäsi hyväksyvästi ja
herrat lähtivät aamukahville. Vähän
ennen työajan alkua ylivahtimestari
Torsten Skog tuli tuomaan aamun
lehtiä työhuoneeseeni. Lehdet jätet-
tyään hän sanoi hienovaraisesti:
“Herra lähetystösihteeri. minä saa-
nen viedä tämän kassin”. Skog oli

Raudun sivujen webmaster on
saanut seuraavanlaisen kirjeen Ve-
näjältä.

Palaute Raudun sivujen http://
www.rautu.fi/ webmasterille

Sallikaa minun kiittää pyrkimyk-

ollut tarjoilemassa päivällisillämme
ja ilmeisesti tunsi kassin.

Torsten Skogin veroista vahtimes-
taria ei ole ulkoasiainhallinnossa
kovin monta ollut, hän oli korkeata-
soinen ja tunnollinen.

Isäni opetti aikoinaan, että työhön
on aina lähdettävä ajoissa ja aina on
yritettävä tehdä parhaansa. Hänen
neuvonsa oli myös, että niin metsä
vastaa kuin sinne huudat. Isän an-

tamilla elämänohjeilla on ollut suuri
merkitys työssäni ja muussakin elä-
mässäni.

Sylvi Kekkonen on sanonut vii-
saasti: “Rakkaus työhön on rakkaut-
ta elämään, sen juhlaan ja arkeen”.

Niilo Pusan muistelmat jatkuvat
seuraavassa numerossa.

Väliotsikointi toimituksen.

Sukua etsitään Suomesta

sistänne rakentaa sivu, joka on ollut
suuri ilon aihe minulle ja perheelle-
ni. Sivulla oli lista Raudun asukkais-
ta, jossa huomasimme sukulaistem-
me nimiä ja joiden kohtalo on tunte-
maton vuodesta 1939 lähtien.

Tarkoitan Averinin perhettä. Hei-
dän täydelliset nimensä ovat:

Vanhemmat: Averina Maria
Dmitrievna, Averin Nikolai Pav-
lovich.

Lapset: Anatoli, Evgeni, Niko-
lai.

Eräällä sivulla (http://
www.rautu.fi/Rautu/asukas.htm)
huomasimme Maria Averinin kuvan
Elina Liuksen arkistosta.

Maria Dmitrievnan tytär ensim-
mäisestä avioliitosta asui Pietaris-
sa, jossa perhe asui vuoden 1917
tapahtumiin asti. Hänen nimensä oli
Vera Aleksandrovna.

Maria Averinan tyttären lapsen-
lapsi Vladimir Osipov tulee ole-
maan erittäin kiitollinen kaikesta
Averinin perheen kohtaloa koske-
vasta tiedosta tai osoitteesta mistä
tietoa voidaan löytää.

Kunnioittavasti

V. Osipov

Nimi: Osipov Vladimir
Osoite, Postitmp: 188540, Russia,

Leningrad Region, Sosnovy Bor,
Kosmonavtov 10-32.

Sähköpostiosoitteeni on:
 sher@sbor.spb.su
 v.osipov@list.ru

Maria Averina. Kuva: Elina Liuksen arkisto
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95 vuotta

 täyttää 28. joulukuuta Simo Purjemaa Jaalas-
sa. Hän on kotoisin Raudun Palkealasta.

90-vuotta

täytti 22. syyskuuta Raudussa 1916 syntynyt Irma
Marjatta Tonteri, o.s. Huuhka.

85 vuotta

täytti Pieksämäellä 25. lokakuuta Artturi Mikon-
poika Haapsaari. Hän on syntynyt Raudun Sirkiän-
saarella.

80 vuotta

täytti Kuopiossa 30. syyskuuta Yrjö Mikonpoika
Haapsaari. Hän on syntynyt Raudun Sirkiänsaa-
rella.

Kauko Säde täytti 80
vuotta 14. marraskuuta.
Hän on syntynyt Rau-
dun Palkealassa, Dimit-
ri ja Anna Sateen toi-
seksi nuorimpana poi-
kana. Juhlia vietettiin
kotona Toivaassa Kark-
kilassa. Kaukon arki-
päivät kuluvat leppoi-
sasti Sanni-koiran ja
Valko-kissan seurassa.

Aino Sojakka, o.s.
Peltola, täytti 80 vuotta
12. marraskuuta. Hän
on syntynyt Raudun Sir-
kiänsaarella. Aino asuu
Ruotsissa Markarydis-
sä, mutta syntymäpäivä-
juhlat vietettiin Mäntsä-
län Nummisissa.

50 vuotta

täytti 1. lokakuuta Rautulaisten pitäjäseuran
hallituksen jäsen ja naistoimikunnan vetäjä Liisa
Rouhiainen, o.s. Säde, ent. Kopakkala. Liisan suku
on Raudun Riikolasta.

täyttää 23. joulukuuta Rautulaisten pitäjäseuran
hallituksen jäsen Tuomas Rastas. Tuomaksen isä
Väinö oli Raudun Korleen kylältä.

Syntynyt

Ville-Veikko Kopak-
kalalle ja Heidi Kaup-
piselle syntyi 24. elo-
kuuta 2006 poika, joka
sai 4. marraskuuta
kasteessa nimen Elmo
Jeremias Hermanni.
Lapsen isä Ville-Veikko
on rautulaisen
Aaro Säteen tyttären-
poika.

RAUHALLISTA JOULUA
Rautulaisten Pitäjäseura ry

Helsingin Rautuseura
Rauta-Säätiö

Rautulaisten lehti
Karjalan Liitto

Karjala-lehti
ja

myymälä
Kareliaklubi
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Mauri Maisonen syntyi 10-lapsisen perheen esi-
koisena Karjalan kannaksella Raudun pitäjän
Orjansaaren kylässä. Juuri ennen talvisodan syt-
tymistä hänen Lyydia-äitinsä aloitti usean vuoden
pituisen evakkotaipaleen viiden lapsensa kanssa
Pieksämäen Peiposjärvelle.

Rankat evakkovuodet kasvattivat Maurista sisuk-
kaan ja päättäväisen miehen. 10-vuotiaana hän sai
lahjaksi mato-ongen voidakseen omalta osaltaan
osallistua perheen elättämiseen. Hän kertoi tuol-
loin päättäneensä: jos minulla joskus on omia lap-
sia, teen kaikkeni, että heillä olisi helpompi alku-
taival. Tuon päätöksen hän piti viimeistä piirtoa
myöten noudattaen kuitenkin tarkasti periaatet-
taan: jokaisen tulee itse yrittää eteenpäin kovasti
työtä tekemällä, kukaan ei saa mitään ilmaiseksi.

1940-luvun loppupuolella Mauri Maisonen hank-
ki sähköasentajan ammattipätevyyden. Työkoke-

musta hänelle kertyi useista eri asennusliikkeistä.
Hän kehitti jatkuvasti ammattitaitoaan. 1950-luvul-
la hän työskenteli ammattiopettajana Mikkelin
ammattikoulussa kuusi vuotta kunnes häntä pyy-
dettiin Mikkelin Kone-Sähkö Oy:n työpäälliköksi.
Myöhemmin hän eteni yhtiön toimitusjohtajaksi.

Haave ryhtyä yrittäjäksi toteutui, kun veli-Kale-
vi ja lanko-Matti suostuivat yhtiökumppaneiksi.
Päätös perustaa Sähköliike K. Maisonen Oy syn-
tyi Haukivuoren Kisaranta-huvilan saunassa v.
1973. Seuraavana vuonna Mauri perusti Sähkö-
suunnittelutoimisto Mikkelin Sähköpalvelu Oy:n.
60 ikävuoden lähetessä hän vähitellen luopui ak-
tiivisesta yritystoiminnasta ja ryhtyi kiinteistösijoit-
tajaksi.

Mauri Maisonen pelasi nuoruudessaan pesä- ja
jalkapalloa. Myöhemmin hän oli Otavan Viestin
jalkapallovalmentaja ja seuran puheenjohtaja.
Elämänsä loppuun saakka hän seurasi penkkiur-
heilijana Mikkelin Palloilijoiden ja Jukureiden
pelejä.

Mauri oli järjestöihminen. Hän kuului Mikkelin
Liikemiesseuraan, Mikkelin Klubiin ja Diabetes-
yhdistykseen. Lions-toiminnassa hän oli mukana 15
vuotta, viimeisimmäksi lohkon piirihallituksen pu-
heenjohtaja. Viime sotien aikainen toiminta soti-
laspoikana kasvatti hänestä isänmaallisen ihmisen,
elämänsä loppuun saakka hän oli Suur-Savon So-
tilaspoikien perinnekilta ry:n jäsen. Kuitenkin tär-
keimpänä järjestöpuolen harrastuksena hänellä oli
toiminta Rautulaisten Pitäjäseura ry:ssä, jossa hän
oli kuolemansa hetkellä kunniapuheenjohtaja.

Mauri Maisosen aviotaival Tyyne-vaimon kans-
sa kesti 54 vuotta. Yhteisinä harrastuksina heillä
oli kuntouinti ja -jumppa.

Paitsi että Mauri oli innokas lukija, hän myös
itse laati kirjoituksia eri julkaisuihin. Hän toimi
kuolemaansa saakka Rautulaisten lehden vastaa-
vana toimittajana. 90-luvun loppupuolella hän toi-
mitti omakustanteisen kirjan Siirtokarjalainen per-
he, joka kertoo Maisosen ja Nahkurin sukujen
vaiheista. Hän siirsi lapsilleen syvän rakkauden
Rautuun ja karjalaisuuteen.

Mauri oli vilkas seuramies ja vastuuntuntoinen
perheenisä. Kaikkien kiireidensä keskellä hänellä
oli aikaa lapsille ja lastenlapsille, joita hän usein
kutsui mm. Oulangin mökille.

Mauri Maisosta jäivät syvästi kaipaamaan Mäk-
rältä syntyisin oleva äiti, Lyydia Maisonen o.s.
Nahkuri, Tyyne-puoliso ja kolme lasta perheineen.

Päivi Väisänen
(kirjoittaja on vainajan tytär)

Mauri Mikael Maisonen
9.8.1930 – 15.10.2006

Kuva: Jaana Anttonen
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Karjalan neito
Aino Nenonen,
o.s. Junni, kuoli
1. lokakuuta.
Hän olisi täyttä-
nyt 23. marras-
kuuta 82 vuotta.

16-vuot iaana
hän lähti synnyin-
seudultaan Rau-
dusta tuomaan
perheen karjaa
turvaan sodan
jaloista, muun
perheen tulleessa
muita teitä. Vai-
keiden aikojen jälkeen asettui kymmenlapsiseksi
kasvanut Junnin perhe Savoon Kangasniemelle.

Lea-mummon muistolle

Hän lähti, mutt’
on vielä lähelläm-
me

tuhansin sitein
meihin liittyen,

ja kotihin ja liki
sydäntämme

jäi kaiku askel-
ten rakkaitten.

-Hj. Procopè-

M u m m o m m e ,
Lea Tarvainen
(o.s. Pehkonen),
syntyi Raudussa
joulukuun 12.
päivänä vuonna

1926. Mummon pojat ja me kolme vunukkaa pää-
simme myös tutustumaan mummon lapsuuden mai-
semiin, jossa myös ylläoleva kuva on otettu. Mum-
mollemme oli tärkeää, että tunnemme juuremme ja
jatkamme karjalaisia perinteitä.

Tiistaina marraskuun 21. päivänä rakas mum-
momme nukkui pois. Hänet siunataan haudan le-
poon 16. joulukuuta Jyväskylän kaupunkiseura-
kunnan kappelissa.

Mummoamme kovasti kaivaten,
Anu, Taru ja Sari Taimi Siviä Nissinen, o.s. Heinonen, kuoli 1. mar-

raskuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt 15. syys-
kuuta 1922 Raudussa.

Aino Junni kävi Harjussa karjakkokoulun. Hän
avioitui Viljo Nenosen kanssa 22-vuotispäivänään
syksyllä 1946. Esikoispojan syntymän jälkeen nuo-
ri perhe muutti Ruotsinpyhtäälle, mikä jäi lopulli-
seksi asuinpaikaksi. Lapsia syntyi kaikkiaan viisi.

Aino Nenonen harrasti suurenperheensä hoidon
ohessa paljon erilaisia käsitöitä ja lukemista. Hän
osallistui maatalousnaisten sekä seurakunnan toi-
mintaan ja oli tuttu näky myös pilkki- ja onginta-
kilpailuissa ja monissa muissa paikkakunnan ta-
pahtumissa.

Jäätyään leskeksi jouluna 1976, ja talon hoidon
siirryttyä vanhimmalle pojalle ja hänen vaimolleen,
jäi Aino Nenoselle aikaa lapsenlapsille ja matkus-
telulle. Hän kävi sisarustensa kanssa myös monta
kertaa kotiseuturetkellä Karjalassa lapsuutensa
maisemissa.

Aino Nenosta jää lasten ja heidän puolisoittensa
lisäksi kaipaamaan yksitoista lastenlasta ja yksi
lapsenlapsenlapsi, kolme veljeä ja kolme sisarta
perheineen, jo edesmenneiden sisarusten lapset
sekä muut sukulaiset ja laaja ystävien joukko.

Aino Nenonen eli monivaiheisen ja työntäyteisen
elämän. viimeisten vuosien sairaudet kuluttivat
hänen voimansa loppuun. Karjalan neidon oli aika
päästä hyvin ansaittuun lepoon.

Liisa Nenonen
kirjoittaja on Aino Nenosen tytär

Pertti Veikko Joro kuoli 27. lokakuuta Helsingis-
sä. Hän oli syntynyt 23. marraskuuta 1922 Rau-
dussa.

Perheuutiset -palstalla julkaistaan iloisia ja
surullisiakin perhetapahtumia veloituksetta.

Lähetettyjen kirjoituksten toivomme olevan
lyhyitä. Tarvittaessa toimitus lyhentää niitä. Lä-
hetäthän valokuvia ja tekstejä toimitukseen
henkilötietoineen joko sähköpostilla tai postit-
se. Liitä postitse lähetettyjen kuvien taakse nii-
den palautusosoite.

Julkaisemme mielellämme myös vanhoja ku-
via Raudusta  Albumin aarteita -palstalla sekä
mm. lehden kannessa. Kuvat palautamme ne
skannattuamme. Laitathan postia tulemaan!
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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.

Raili Hjeltin albumista on löytynyt tällainen talvinen kuva Raudusta. Tunteeko kukaan kuvassa olevia
henkilöitä?

Tapahtumakalenteri

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
lauantaina 20. tammikuuta klo 12.30 - 17 Helsin-
gissä Karjalatalon Laatokka-salissa. Kello 12.30
on tarinointia ja sukututkimusten vertailua ja kel-
lo 14 varsinainen kokous.

Karjalan Liiton Hiihtomestaruuskilpailut Mikke-
lissä 3. maaliskuuta.

Karjalaisuuden ja Kalevalan päivän juhla Sei-
näjoella 28. helmikuuta 2007.

Kihut Raudussa 20. - 22.heinäkuuta 2007.
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