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Porkunseppä, kylänvanhin ja aikansa huomattava vaikuttaja pitäjässä. Hän oli yleisesti
tunnettu puhemies ja juhlamenojen ohjaaja häissä ja muissa sen aikaisissa juhlatapahtu-
missa. Matti Pusa 1851 –1922 ja vaimonsa Helena, o.s. Pöyttiö. Seppä Matti Pusa oli erit-

täin arvostettu ammatissaan. 1800-luvulla seppä esimerkiksi takoi itse naulat hevosen
kengittämiseen. Työtä riitti, kun kaikki työvaiheet joutui tekemään itse alusta alkaen.
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Arvion mukaan siirtokarjalaisia ja
heidän jälkeläisiään, kokonaisia, puo-
liksi tai vain neljänneksen karjalais-
verta omistavia arvioidaan Suomes-
sa olevan lähes kaksi miljoonaa.

Raudusta evakkoon joutuneiden
määrä oli lähes 6 000. Useasti on
mieltäni askarruttanut tieto siitä,
kuinka monta Raudussa syntynyttä
mahtaa olla elossa. Sama asia lie-
nee vaivannut myös Rauta-Säätiön
puheenjohtajaa Ilkka Pietiäistä.

Toimen miehenä tunnettu Ilkka oli
ottanut yhteyttä Väestörekisterikes-
kukseen ja kertoi saaneensa sieltä
tiedon, että Suomessa kirjoilla ole-
via, Raudussa syntyneitä, on noin
1600 henkeä. Todella arvokasta ja
mielenkiintoista tietoa!

Joku matemaatikko ehkäpä pys-
tyisi arvioimaan, kuinka monta Rau-
tujuurista maassamme on.

Rautulaisten lehden levikki on täl-
lä hetkellä noin 1 250 kappaletta,
joten aika kattavasti lehti taitaa rau-
tulaisten keskuuteen levitä. Toki
tuossa määrässä on arvion mukaan
noin 250 toisen tai kolmannen pol-
ven rautulaista tilaajaa sekä myös

fanikerholaisia.
Tilaajamäärä on parin vuoden ta-

kaisen notkahduksen jälkeen taas
mukavasti nousussa. On todella
mukava havaita, että karjalaisuus
elää polvesta polveen. Valitettavasti
meillä on ollut vastoinkäymisiä, vii-
meisimpänä lehden reskontranhoi-
tajan irtisanoutuminen tehtävästään.
Useat ovatkin jo ehtineet tiedustel-
la laskua, kun eivät ole saanet sitä
tämän vuoden lehdestään.

Nyt kuitenkin olemme saaneet
senkin asian järjestykseen ja huhti-
kuun aikana laskutuskin saataneen
ajan tasalle.

Edellisvuoden käytännön mukai-
sesti samalla laskulla on mahdollis-
ta maksaa myös Karjalan Liiton
vapaaehtoinen jäsenmaksu, mikäli
haluaa kuulua kauttamme Karjalan
Liittoon. Näin ollen olet tukemassa
Karjalan Liiton työtä perinteen vaa-
limisessa ja saat Liiton jäsenenä ne
edut, joita se tarjoaa.

Kesäkin keikkuen tulevi ja mat-
kat Karjalaan alkavat. Kihujuhlille
tuntuu olevan erikoisen paljon lähti-
jöitä. Pyrimme järjestämään mah-
dollisimman monta reittiä ja majoi-
tuskohdetta, jotta kaikki halukkaat
pääsisivät mukaan.

Jotenka eiköhä tavata ja pietä lus-
tii!

Kuinka paljon meitä
lieneekään…
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Eurooppalaisten karkotettujen,
pakolaisten ja pakkosiirrettyjen, suo-
malaisittain evakkojen, edustajia
kokoontui Italian Triestessä 29.-31.
maaliskuuta ensimmäiseen “evak-
kojen” kansainväliseen kongressiin.
Paikalla oli lähes sata edustajaa noin
kymmenestä maasta. Italiasta kat-
soen kauimmaiset tulivat Karjalas-
ta, USA:sta ja Brasiliasta.

Järjestäjien arvion mukaan kong-
ressi edusti noin viittä miljoonaa
eurooppalaista pakolaista. Sodan
vuoksi karkotettuja ja pakolaisia oli
Euroopassa noin 20 miljoonaa, eräi-
den arvioiden mukaan noin 30 mil-
joonaa.

Kongressi onnistui erittäin hyvin.
Kongressissa vallitsi ainutlaatuinen
henki, jossa kokousedustajat puhui-
vat vapaasti omasta historiastaan ja
tavoitteistaan. Kuitenkin kaiken kat-
tavana sateenvarjona oli vankka
pyrkimys yhteisen julkilausuman
laatimiseen ja liiton perustamiseen.

Suomesta kaikki ns. pakkoluovu-
tettujen alueitten palautuskysymystä
käsittelevät järjestöt olivat mukana:
ProKarelia, Karelia Klubi ry, Alue-
palautus ry, Tarton rauha ry ja Suo-
men Karjalan Pakolaiset ry. Maan
suurin karjalaisjärjestö, Karjalan
Liitto, ei osallistunut kokoukseen.
Syy tähän lienee se, ettei liiton po-
liittinen johto enää tunnista palau-
tuskysymyksen olemassaoloa.

Kongressin järjestäjänä toimi
Unione degli Istriani eli Vapaan Ist-
rian Liitto Italiasta. Liitossa on noin
30 000 jäsentä ja Italian valtio ra-
hoittaa sitä noin 1,5 miljoonalla eu-
rolla vuosittain.

Kokousjärjestelyt oli erittäin hy-
vin hoidettu. Liiton puheenjohtaja
Massimiliano Lacota ja varapu-
heenjohtaja Enrico Neami olivat
kiertäneet valmistelemassa kokous-
ta useissa maissa. Suomessa he vie-

railivat joulukuussa 2006. Karjalan
Liitto ei ollut mukana myöskään täs-
sä valmistelukeskustelussa.

Kaikki kongressiin osallistuvat
delegaatiot allekirjoittivat juhlallisesti
yhteisen italiankielisen julkilausu-
man, josta viralliset käännökset saa-
daan lähipäivinä.

Suomalaisten näkökulmasta jo jul-
kilausuman ensimmäinen kappale
sisältää kaiken olennaisen. Englan-
ninkielisessä versiossa, sen jälkeen,
kun karkotukset ja pakkosiirrot ym.
tapahtumat on todettu vääriksi, vaa-
ditaan korjaamista siten, että “the

return shall be ensured”.
Sana “return” merkitsee paluuta,

takaisinsaantia, palautusta. Eri mais-
sa sanalla on erilainen merkitys ja
sisältö. EU:n sisällä, esimerkiksi
Keski-Euroopassa, palautus merkit-
see käytännössä omaisuuden palau-
tusta. Kiinteistön omistajalle ei ole
olennaista se, missä EU-maassa
omaisuus on. Tärkeämpää on saa-
da se takaisin ja siten saada mah-
dollisuus aidosti palata juurilleen.

Venäjä ei ole EU-maa. Suomen
ja Venäjän välinen raja on edelleen
korkea. Suomalaisten evakkojen

Triesten kongressi oli menestys

Enrico Neami, Massimiliano Lacota ja avustaja Isa Engelmann.
Kuva: Veikko Saksi
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ihmisoikeudet eivät toteudu sillä, että
vain omaisuus palautetaan, koska
palaaminen omille ja oman sukunsa
juurille ei käytännössä toteudu yk-
sinkertaisesti. Tämän vuoksi Suo-
messa ja Virossa sana “return”
merkitse rajojen palauttamista – ja
samalla omaisuuden palauttamista
ja ihmisten mahdollisuutta aidosti
palata juurilleen.

Triesten kongressissa tuli havain-
nollisesti esille se, että omistusoike-
us on yksi aivan perustavaa laatua
olevia ihmisoikeuksia. Jos tämä
unohdetaan, yhteiskunnan terve ra-
kentaminen muodostuu lähes mah-
dottomaksi, mielivalta ja klaanit
käyttävät valtaa. Palataan eräällä
tavalla vanhan roomalaisen oikeu-
den ajatuksiin, joissa muun muassa
sotavalloituksen katsottiin antavan
oikeuden valloitettuun maahan.
Emme elä enää sellaisen roomalai-
sen oikeuden aikaa.

YK:n Ihmisoikeusjulistuksen 17.
artikla ja Euroopan Ihmisoikeusso-
pimuksen ensimmäinen lisäpöytäkir-
ja vahvistavat omistusoikeuden kes-
keisenä ihmisoikeutena. Suomalai-
set siten edelleen omistavat Karja-
lassa ja muilla pakkoluovutetuilla
alueilla olevat kiinteistöt. Kiinteistö-
jen omistusoikeus ei myöskään ole
siirtynyt missään vaiheessa Suomen
valtiolle.

Yhteisen julistuksen lisäksi Tries-
tessä päästiin yksimielisyyteen eu-
rooppalaisen karkotettujen ja pako-
laisten yhteisen unionin perustami-
sesta. Perustajajäseninä ja allekir-
joittajina oli selkeyden vuoksi seit-
semän organisaatiota, Suomesta
ProKarelia. Koko kongressi kuiten-
kin hyväksyi uuden unionin alusta-
van statute’n eli peruskirjan. Unio-
nin nimeksi tulee The European
Union of the Exiled and the Expel-
led.

Kongressi valtuutti Unione degli
Istrianin ryhtymään kaikkiin toimen-
piteisiin uuden unionin perustami-

seksi. Kongressin evästysten mu-
kaisesti Istrian liitto täsmentää pe-
ruskirjaa ja lähettää sen kongressin
edustajille lausuntoa varten. Arvion
mukaan lopullisen asiakirjan allekir-
joittaminen tapahtunee lokakuussa.
Iterointikierroksille on kuitenkin va-
rattu tarvittaessa aikaa tämän vuo-
den loppuun saakka.

Pakolaisten ja karkotettujen uni-
onin perustaminen on yksi vahva
signaali siitä, että koko Euroopassa
halutaan päästä irti kanonisen totuu-
den esittämisestä eli poliittisen joh-
don määräämästä totuudesta, jolla
ei todellisuuden kanssa ole välttä-
mättä juurikaan tekemistä. Samalla
halutaan lopettaa poliittinen vaike-
neminen vaikeista asioista.

Myös Suomessa signaalit viesti-
vät selvästi samaan suuntaan. Kan-
salaisten silmät alkavat vähitellen
aueta havaitsemaan, että meille to-
tuutena kerrotut asiat eivät pidäkään
paikkansa ja että tiukasti vaietuista
asioista voidaankin keskustella
maan hajoamatta tai sodan sytty-
mättä.

On siten odotettavissa, että lähi-
aikoina alkaa poliittinen keskustelu
niin sotasyyllisyystuomioiden purka-
misesta kuin Karjalan ja muiden
pakkoluovutettujen alueitten palaut-

tamisesta. Suomalaiset asteittain
havaitsevat, että heilläkin on legitii-
mit oikeudet, joita he voivat kansain-
välisten sopimusten ja lakien mukai-
sesti edistää.

Pakkoluovutettujen alueitten osal-
ta ProKarelia tuo keskusteluun vah-
vasti mukaan win-win –periaatteen.
Ihmisoikeusrikosten korjaamista ei
tule toteuttaa aiheuttamalla uusia
ihmisoikeusrikoksia. Palautuksen
osalta win-win merkitsee, että itse
palautustapahtuma synnyttää voi-
makkaan win-win –tilanteen, josta
kaikki osapuolet hyötyvät enemmän
kuin tilanteen jättämisestä nykyisel-
leen eli täyttä luottamusta vailla ole-
vaksi välitilaksi. Tarvitsemme ra-
kentavia ratkaisuja, jotka luovat poh-
jan yhteisille ponnisteluille parem-
man Euroopan ja maailman puoles-
ta.

Lisätietoja Triesten kongressista
antaa kauppat. maisteri Veikko Sak-
si (toimitus@prokarelia.net tai 0400
877 978), joka toimi Suomen ja Vi-
ron delegaatioiden yhteisenä puhe-
miehenä ja edustajana.

Veikko Saksi

Juttu on julkaistu Pro-Karelia-
järjestön nettisivuilla 2.4.2007

Esittelyvuorossa Suomen Karjalan Pakolaiset ry, Tuula Hölttä. La-
cotan vasemmalla puolella Enrico Neami, Istrialaisten liiton vara-
puheenjohtaja.

Kuva: Veikko Saksi
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Joensuulaiselta Unto Marti-
kaiselta ilmestyy kevään aika-
na Karjalan rautateiden histo-
riasta kertova teos. Aikaisem-
min vastaavaa yhtenäistä esi-
tystä aiheesta ei ole julkaistu.

Noin 600 -sivuisen teoksen
nimi on Kiskot vievät Karja-
laan. Se sisältää Karjalan rato-
jen rakennushistorian sekä rau-
tatieläisten omakohtaisia rau-
tatiemuistoja Karjalan kannak-
selta, Raja-Karjalasta sekä
Pohjois- ja Etelä-Karjalasta.

Kiskot vievät Karjalaan -kirjaan
tulee noin 200 kuvaa. Niiden jou-
kossa on myös harvinaisuuksia niin
Puolustusvoimien kuin yksityisten
karjalaisten asiantuntijoidenkin ko-
koelmista. Kuvia ovat luovuttaneet

muun muassa viipurilaissyntyinen
arkkitehti Juha Lankinen, joka tun-
netaan Viipurin kaupungin historial-
lisen pienoismallin suunnittelijana
sekä kurkijokelaissyntyinen liikenne-
mestari Olavi Kilpiö, joka on koon-
nut huomattavan rautatieaiheisen
kokoelman.

- Ajatus Karjalan rautatiekirjasta
on peräisin 1980-luvulta, kun työs-
kentelin Valtionrautateillä arkiston-
hoidon parissa, silloisessa rautatie-
hallituksessa. Toisen polven siirto-
karjalaisena kiinnostuin luovutetun
alueen arkistoista, kertoo kirjailija
Martikainen kauan vireillä olleesta
hankkeesta.

- Rautatiehistorian ystävät, kuten
varatuomari Erkki Einola Turus-
sa ja Toijalan Veturimuseon perus-
taja, liikennemestari Olavi Kilpiö
Loimaalla rohkaisivat minua jatka-

maan aiheen parissa.
Kiskot vievät Karjalaan -teoksen

kustantaa lappeenrantalainen Kar-
jalan Kirjapaino Osakeyhtiö.

Rautateiden
rakentamisesta

Karjalan rautatieliikenne pääsi al-
kamaan, kun Riihimäki-Pietari rata
valmistui, ja se avattiin liikenteelle
13. helmikuuta vuonna 1870, toisin
sanoen 137 vuotta sitten.

Karjalan rautatie Viipurista Sor-
tavalaan valmistui l. päivänä mar-
raskuuta vuonna 1893, ja rataosa
Sortavala-Joensuu tuli valmiiksi
1.11. 1894. Joensuun rautatiejuhla
jäi pitämättä keisari Aleksanteri III:
n kuoleman tähden.

Karjalan radasta erkani tärkeä
teollisuusrata Värtsilän tehtaalle,

Karjalan rautateistä valmistumassa historiateos

Raudun komea rautatieasema, minne junaliikenne virallisesti alkoi 16.11.1919, kun Hiitola-Raasuli
rata otettiin käyttöön.

Kuva: Olavi Kilpiön kokoelmat, Loimaa
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joka oli huomattava raudantuottaja
noihin aikoihin.

- Kaikissa tapauksissa rautatie on
alusta alkaen merkinnyt radanvar-
siseuduille ja niiden asujaimistolle
vaurautta ja vireyttä, sanoo Unto
Martikainen.

Ortodoksisen kirkon panos näkyi
rautateillä myös alusta alkaen, sillä
kun Viipuri-Pietari rata avattiin 13.2.
1870 liikenteelle, olivat juhlallisuu-
det varsin näyttävät. Vihkiäissere-
monioihin kuuluvan jumalanpalve-
luksen toimitti kuuden-seitsemän
pappismiehen avustamana tuolloin
Viipuria virkapaikkanaan pitänyt.
Suomen ortodoksisen kirkon pää-
mies, piispa Tihon.

Hän korosti puheessaan rautatei-
den vaikutusta myös aatteiden ja
hengentuotteiden välittäjänä sekä
kansojenvälisen kanssakäymisen
edistäjänä. Niin ikään piispa Tihon
muistutti myös niistä siveettömyyt-
tä, huonotapaisuutta ja vahingollisia
aatteita koskevista vaaroista, joita
kulkuneuvot maasta toiseen liikku-
essaan voivat kuljettaa.

Kenraalikuvernööri, kreivi Adler-
berg lohdutti piispaa vakuuttaen,
ettei ainakaan hyvätapaisen, rehel-
lisen ja lainkuuliaisen Suomen kan-

san taholta ole odotettavissa vahin-
gollisen vaikutuksen kulkeutumista
Venäjälle.

Rautatieläisten
perinnetietoa

Teoksen keskeinen lähdeaineisto
on “Karjalan kiskoilla”- perinneke-
räelmä, jota säilytetään Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran Joensuun
Perinnearkistossa.

Ratojen rakennushistorian osuus
on poimittu Sortavalassa ilmesty-
neen “Laatokka”- lehden ja Viipu-
rissa ilmestyneen “Karjala” - leh-
den vuosikerroista, ja Ilomantsin
radan osalta “Pogostan Sanomien”
sivuilta.

- Siten on mahdollisuus terävöit-
tää ajankuvaa ja tunnelmia Karja-
lan kiskojen kiehtovasta menneisyy-
destä, kun veturit lämmitettiin ha-
loilla ja niiden vihellys raikui asema-
laitureille asti, sanoo kirjailija Unto
Martikainen.

Sotavuodet ja
kristillinen työ

Rautatievirkamiehet uurastivat
voimiensa äärirajoilla, kun nuori kan-

sakunta sotavuosina taisteli vapau-
destaan ja olemassaolonsa oikeu-
tuksesta.

Myös veturimiesten työ esittäytyy
kirjassa yhtenä päälukuna, kun höy-
ryvetureiden kultakautta elettiin juuri
Karjalan rautateiden avautuessa lii-
kenteelle, sekä suurissa sotakorva-
uskuljetuksissa että rajakaupan kas-
vaessa.

Vuonna 1901 perustettu Rautatie-
läisten Kristillinen yhdistys (RKY)
toimi aikoinaan niin Sortavalassa
kuin Viipurissakin varsin aktiivises-
ti. Sen ensimmäinen puheenjohtaja,
koneinsinööri Axel von Weissen-
berg oli viipurilaissyntyinen Suomen
Valtionrautateiden virkamies.

Tästä ja paljosta muusta kerrotaan
juuri taittovaiheeseen ehtineen teok-
sen sivuilla.

Kiskot vievät Karjalaan -teos-
ta voi tilata Karjalan Kirjapaino
Oy:stä. Kirjan hinta on 30 euroa
+ lähetyskulut.

Tekstinäyte kirjailija Unto
Martikaisen lähiaikoina ilmes-
tyvästä kirjasta Kiskot vievät
Karjalaan.

“Viljo Purentaan arvion mukaan
lienee ollut aivan ainutlaatuista, että
kahdesti viikossa, tiistaisin ja tors-
taisin, lähti nopeaan henkilöjunaan
liitetyissä Raudun porsasvaunuissa
sianporsaita ympäri vuoden. Por-
saitten laajimmat kuljetukset olivat
kevätkuukausina ja toinen ruuhka oli
syksyllä.

Porsasvaunut lähtivät Raudusta

iltajunan perässä ja ne palautettiin
takaisin tavara-sekajunan mukana
aamupäivällä. Porsasvaunuissa oli
kyltti: RAUDUN PORSASVAU-
NU - NOPEA PALAUTUS.

Tietenkin näissä vaunuissa sai
paluukuljetuksena tuoda muutakin
tavaraa, mutta toiseen suuntaan
vain poikkeustapauksessa.

Porsasvaunun muuta käyttöä oli-
vat Kiviniemen markkinaväenkulje-
tukset, ainakin Raudun suunnalta
kaksi kertaa vuodessa, 10. päivä
toukokuuta ja 10. päivä lokakuuta.

Porsasvaunuissa oli kamiinaläm-

mitys. Henkilökuljetukseen käyte-
tyissä vaunuissa oli mukana tikkaat,
joita myöten pääsi nousemaan vau-
nuun Petäjärveltäkin, vaikka vaunut
olivat jo Raudussa lähes täyteen
miehitetyt. Niinä päivinä myytiin
Raudun aseman lippuluukulta pal-
jon pilettejä Suvantolan seisakkeelle.

Väkeä oli Kiviniemen markkina-
päivinä junassa niin tuhottomasti,
etteivät konduktöörit pystyneet puo-
liltakaan matkustajista lippuja tar-
kastamaan. Raudusta porsasvau-
nuihin tulevat oli tosin mahdollista
“liputtaa” vaunun ovella.

Raudun porsasvaunut
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Sianostajina kunnostautuivat eri-
tyisesti muutamat kauppamiehet.
Porsas vaunu, johon Sipiläiset las-
tasivat ostamansa porsaat Kivinie-
messä, oli tavallisesti tilausvaunu
sekä Sakkolan asemalle, koska sin-
ne tuotiin suurin osa Suvannon poh-
joispuolen porsaista. Niitä ostivat
Matti Naskali, Kekit ja Kalloset.
Kiviniemeen tuotiin myös Veljekset
Ollikaisen ja Leinosen ostamat
porsaat.

Rastaan suku lastasi porsaat
Raudusta, vaikka heidän ostoalu-
eensa ulottui Metsäpirttiin, Piiskaan
ja Lapinlahteen asti. Petäjärven
asemalta porsaat aina lastattiin
suuntavaunuihin, jotka oli lähetetty
matkaan Raudusta. Niin kulkivat
yhdessä monen “porsasparisnie-
kan” ostamat porsaat konduktöörin
määräysten mukaan.

Kaikki porsaidentuojat osallistui-

vat kuormaukseen ja silloin saivat
“porsasloutat” kyytiä jo ennen ju-
naan menoa. Petäjärveltä kuorma-
sivat röhkijöitään Aleks Loponen,
Ollikaisen veljekset ja Sipiläiset.
Rastaan Jussikin laskeutui aina
junasta örisemään ja seuraamaan,
mihin suuntaan toisten ostajien por-
saat on suunnattu. Jussi Rastas oli-
kin yksi huomattavimpia porsaiden-
välittäjiä Sakkolassa.

Laivaliikenteen aikana tuotiin por-
saita paljon myös laivakuljetuksena
pitkin Suvantoa aina Metsäpirtistä
asti. Junaan lastaaminen tapahtui
Kiviniemessä, vaikka laivalaiturista
olikin matkaa kiskojen yli pääraiteel-
le jopa runsaat 100 metriä.

Vuoksen suunnasta oli porsaiden-
kuljetus vähäisempää, mahdollises-
ti niitä tuli Noisniemestä. Siellä oli
Suomen ainoa suursikala, mistä lähti
“Sakkolan rotuporsaita” myyntiin.

Oikeata sakkolalaista ja rautulaista
aivan syvämestä nytkäytti, kun jon-
kin vaunun seinässä luki “RAU-
DUN PORSAS VAUNU”.

Se oli rahtia ympäri Suomen, Hä-
meestä, Kotkasta, Kajaanin kautta
Ouluun. Suurimmat porsaskuljetuk-
set tapahtuivat juuri Karjalan rau-
tateillä. Lieksa ja Kuopio olivat por-
saiden huomattavia myyntipaikka-
kuntia.

Koska rautatie Raudusta Petäjär-
velle ja edelleen Kiviniemeen oli lä-
hes kokonaan alamäkeä, niin siinä
sai henkilöjuna aina kiiruhtaa etu-
ajassa Petäjärvelle. Siellä jäi porsai-
den kuormaukseen lisäaikaa ja sieltä
lähtiessä oli suora päänä ja taaskin
alamaata.

Porsaat saivat hyvää kyytiä!
Etenkin, kun oli valtion höyryhepo
edessä.”

60-vuotisjuhlien valmistelut käyntiin
Pitäjäseura kokoontui

Ensi vuonna Rautulaisten pitäjä-
seura täyttää 60 vuotta.

- Juhlavalmistelut ovat jo käynnis-
tyneet. Juhlat pidetään Mikkelissä
ja pääjuhlan paikaksi Mikaeli on jo
varattu, paljasti puheenjohtaja
Markku Paksu Pitäjäseuran vuo-
sikokouksessa.

Seuran johto jatkaa entisin voimin
tämän vuoden. Puheenjohtajana on
Markku Paksu ja varapuheenjohta-
jana Kauko Olkkonen. Erovuo-
rossa olleet hallituksen jäsenet
Pentti Lemmetty, Matti Koppa-
nen ja Tuomas Rastas valittiin hal-
litukseen uudelleen. Muita hallituk-
sen jäseniä ovat Armas Komi, Ilo-
na Kopakkala, Arto Kurittu,
Ulla Loponen, Kauko Olkko-
nen, Liisa Rouhiainen ja Raili Il-
vonen.

Pitäjäseuran työvaliokuntaan va-
littiin Markku Paksu , Pekka Int-
ke, Liisa Rouhiainen ja Matti Lo-

ponen ja julkaisutoimikuntaan
Markku Paksu, Jaana Matikai-
nen, Kauko Olkkonen, Ilona Ko-
pakkala ja Seija Lipsanen.

Juhlavalmistelujen lisäksi tämän
vuoden toimintaan kuuluvat keväi-
nen Muistoja Syväriltä -konsertti ja
sen uusiminen syksyllä, Karjalan Lii-
ton Pitäjäjäpäiville ja Kesäjuhlille
osallistuminen, sekä perinteiset pik-
kujoulut Viipurissa Pyöreässä Tor-
nissa.

Syksyllä pidettäville Rautuseuran
50-vuotisjuhlille tehdään Mikkelistä
porukalla matka. Heinäkuussa Rau-
dussa pidettäville Kihuille on  ilmoit-
tautunut ennätysmäärä osanottajia,
ja muitakin matkoja Rautuun on toi-
mintasuunnitelemassa mukana.

Pienellä porukalla sinne lähdetään
jo toukokuun alkupuolella kunnos-
tamaan Tikatsun hautausmaata, jota
on roskattu ja rikottu sekä
vesomaan Palkelan muistomerkki-

Ville Kopakkala johti Mikkelis-
sä Hotelli Cumuluksen kabi-
netissa 23. maaliskuuta pidetyn
Rautulaisten pitäjäseuran vuo-
sikokouksen.

Kuva: Seija Lipsanen

en ympäristöjä.
Koulupiirit ja sukuseurat kokoon-

tuvat tulevana vuonna aktiivisesti.

Seija Lipsanen
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Mitä pääsiäisestä on meille
jatkossa tähän elämisemme to-
dellisuuteen?

Muistaakseni filosofi Pekka Hi-
manen otti kerran kantaa iankaik-
kiseen elämään. Hän sanoi, että
vain elämän ehdoton rajallisuus an-
taa sille merkityksen ja havainnol-
listi: jääkiekko-ottelukin olisi miele-
tön, jos se jatkuisi ikuisesti.

Himasen kanssa voi olla samaa
mieltä, kunhan muistaa, että ottelus-
sa yritetään saavuttaa pääsy seu-
raavaan otteluun. Kukaan ei pelaa
vain nykyhetkeä varten, vaan myös
päästäkseen “jatkoon”.

Siellä missä tulevaisuuden odotus
loppuu, nykyhetki muuttuu näköalat-
tomaksi “lopunajan meiningiksi”.
Kuolema kyllä pistää miettimään,
miten käytämme tämän rajallisen
ajan, mutta mitä sitä käyttämään, jos
kaikki turhentuu kuolemassa?

Pääsiäissanoma muistuttaa, että
tämä “ottelu” on syytä ottaa vaka-
vasti päästäksemme “jatkoon” tai
peräti voittoon (l. Tim. 6:12).

Onko niin, että pääsiäinen
merkitsee eri tasoilla käännet-
tä historiassa?

Jeesuksen ylösnousemus meni
useimmilta aikalaisilta ohi täysin tie-
tämättä. Ylösnousemus ei myös-
kään uudistanut juhlakalenteria, sil-
lä juutalaisilla oli (ja on) oma pääsi-
äisensä ja muilla kevään juhlat.

Uskon näkökulmasta on kuitenkin

Huhtikuun karjalaismies Niko Ilari Huttunen:

“Oma kieli, oma mieli”
Niko Huttunen, 35, on juuriltaan kannakselaisia, äitinsä Liisan puolelta. Kun räisäläläiset ensi heinäkuussa

pitävät kesäjuhliaan, Räisälän papin Jorma Helasvuon tyttärenpoika on kutsuttu pitämään perinteistä kihukirk-
koa. Espoon Leppävaarasta oleva pastori ja teologian tohtori on tehtävään omiaan. Karjalaisuus, heimon historia
ja evankeliumin hyvä sanoma on oman perheen rinnalla nuoren miehen sydäntä lähellä, innoituksen antajana.

Raudun taistelun vuosipäivän tuntumassa (2008 on 90. juhlavuosi!) ja Agricolan juhlakuukauden merkeissä
haastattelin ystävääni Lauttasaaren ajoilta muutamin ajankohtaan ja rautulaisuuteen liittyvin kysymyksin. Muka-
na on myös sähköpostiosoite mahdollisia lukijakysymyksiä, lisätietoja tai muuten vain jatkokeskustelua varten.

Niko Huttusen työpaikka on Helsingin Yliopistolla. Hän on urheilu- ja laulumiehiä, sotilasarvoltaan ylikersantti.

Niko Huttunen tyttärensä Liinan kanssa kodissaan Leppävaarassa.
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ehdottoman tärkeää, että kuoleman
valta murtui. Ensimmäisenä pääsi-
äisenä alkunsa saanut usko oli niin
voimakasta, että se myöhemmin
muokkasi kokonaisia valtakuntia ja
maanosia. Siellä, missä tähän us-
koon tunnustaudutaan, se edelleen
heijastuu käänteentekevästi ympä-
ristöönsä.

Tutkit Raamattu-lähtöisiä pai-
kannimiä mm. Raudussa ja sen
lähitienoilla. Mitä kiinnostavaa
löysit?

Tutkimuksessani pohdin Raama-
tun vaikutusta vuoden 1918 tapah-
tumiin ja niistä käytyyn keskuste-
luun. Yksi osa tätä tutkimusta ovat
raamatulliset paikannimet (mm.
Veripelto Koivistolla).

Kuolemanlaakso ei esiinny Raa-
matussa, mutta olen pohtinut, voisi-
ko se sisältää jonkinlaisia raamatul-
lisia mielleyhtymiä. Kuvaraamatuis-
sa laaksoissa käytyjen taisteluiden
jälki on kuin Raudussa 1918. Kar-
jalan murteessa ei myöskään käy-
tetä sanaa laakso vaan notko (vrt.
Kylmäojannotko), joten laakso-sana
tulee yleiskielestä, ehkä Raamatusta.

Olisin kiitollinen, jos joku lukija
osaisi kertoa asiasta: kuka on en-
simmäisenä käyttänyt nimeä, onko
nimeen jossain vaiheessa liittynyt
uskonnollisia mielleyhtymiä jne?

Tietoja voi lähettää sähköpostiosoit-
teeseeni: niko.huttunen@helsinki.fi

Olet harrastunut myös vanho-
jen linnojen ja linnoitusten tut-
kimusta. Mitä kerrottavaa sinul-
la on tältä kohdin Karjalankan-
nakselta?

Linnat kiehtoivat minua lapsena.
Hankin silloin kaikenlaista kirjalli-
suutta myös Kannaksen linnoista.
Viipurin ja Käkisalmen linnat olivat
tietysti tärkeimmät, mutta kiinnos-
tavia olivat myös Räisälän Tiurin-
linna ja Inkerin puolella Pähkinälin-
na.

Olet mukana omalla panoksel-

meissä ehkä vahvuudeksi myös
tulevan varalle?

Risto Uro, suomalainen raama-
tuntutkija, on puhunut mielen Kar-
jalasta kirjassaan Jeesus-liikkeestä
kristinuskoksi (1995). Voin hyvin
tunnistaa ajatuksen.

Muistan, että lapsena minua usein
kiehtoi rajan taaksejäänyt Karjala.
Se oli jotain, mikä eli aina puheissa
ja oli maantieteellisestikin lähellä,
mutta ulottumattomissa. Piikkilan-
goin eristetyssä ja vartiotornien val-
vomassa Karjalassa oli myös jotain
kielletyn hedelmän makua.

Myöhemmin olen oivaltanut, että
lapsen ajatukset vain heijastivat it-
seäni vanhempien ihmisten kaipa-
usta. Tämä kaipaus on jollain tavoin
sukua uskonnolliselle kaipaukselle:
“eihän meillä täällä ole pysyvää kau-
punkia, vaan me odotamme ikävöi-
den sitä kaupunkia, joka tulee”
(Hepr. 13:14). Ehkä evakkotien
myötä on tullut suurempi valmius
myöntää katoavaisuus, mutta ottaa
vastaan myös pääsiäistoivo.

Pastori, teologian tohtori Niko
Huttusta haastatteli

Simo O Salo.

lasi reserviläismaanpuolustuk-
sen aktiviteeteissa. Tunnetko
tästä näkökulmasta Kannaksen
menneisyyden, tämän hetken ja
tulevaisuuden itsellesi läheisek-
si?

Viime sotien tapahtumat Kannak-
sella ovat luonnollisesti suuren kiin-
nostuksen kohteena maanpuolustus-
väen keskuudessa. Monet ovat teh-
neet vainajien etsimis-ja turistimat-
koja taistelupaikoille.

Talvisodasta on aina puhuttu ar-
vostuksella, mutta uutena asiana on
otettu esiin 1944 torjuntavoitto Kan-
naksella. Elokuvien ja puheiden
myötä Kannaksen taisteluista on
tulossa myyttinen kertomus, joka
tuppaa välillä kohoamaan sankaruu-
den sfääreihin. Huhupuheet Lap-
peenrannan joukkoteloituksista
edustavat sitten toista äärilaitaa.
Totuus on tietenkin jossain näiden
välillä.

Räisälä ja Rautu kuuluivat ai-
kanaan samaan Käkisalmen ro-
vastikuntaan ja pitivät yhteyttä
keskenään. Mitä lähtö- ja kiin-
nekohtia Kannakseen sinulla on
omalta kohdaltasi ja sukusi ih-
misiin?

Isoisäni Jorma Helasvuo oli pap-
pina Räisälässä: ensin 1930-luvulla
apulaisena ja kappalaisena sekä lo-
pulta vuodesta 1943 kirkkoherrana.
Räisälän ja Raudun välillä oli kans-
sakäymistä, mistä tuli myöhäinen
todiste häissäni 1996. Isoisäni tapasi
silloin Simo Salon ja kysäisi oitis
miten peukalo voi. Isoisä oli jossain
pappistapaamisessa kuullut Paavo
Salolta, että pikku-Simon sormi on
loukkaantunut. Vointi tuli tarkastet-
tua vuosien perästä.

Olet tutkinut sotien vaikutuk-
sia ja taustoja viime vuosisadal-
la. Miten tapahtumien vaikutuk-
set nousevat esiin karjalaises-
sa selviytymistarinassa ja mis-
sä määrin menetykset ja trau-
mat ovat muuttuneet meille ja

Satu Hallenberg
Karjalan Liiton
toiminnanjohtajaksi

Koulutuspäällikkö Satu Hal-
lenberg on valittu Karjalan
Liiton uudeksi toiminnanjohta-
jaksi.

Juuriltaan lumivaaralainen ja
jaakkimalainen Satu Hallen-
berg on ollut aktiivisesti muka-
na Karjalan Liiton toiminnas-
sa useiden vuosien ajan. Hän
on muun muassa liiton hallituk-
sen jäsen ja pitäjätoimikunnan
puheenjohtaja.
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Tähän päivää kuuluu, että kaikilla
on kiire, kiire - mutta minne? Aina
ei pitäisi hoppuilla, vaan joskus olisi
syytä pysähtyä ajattelemaan, mitä
kuuluu sukulaisille, miten heillä me-
nee?

Etenkin nuoremman polven koh-
dalla usein on tilanne se, että tava-
taan häissä, hautajaisissa, synttäreil-
lä jne, tervehditään ja keskustellaan
ilmoista ja loppuillasta politiikasta ja
urheilusta. Kuitenkaan emme edes
tunne kovin lähisukulaisiakaan, vaik-
ka sukulaisten tuntemus on valta-
van suuri rikkaus.

Mikä olisi tärkeämpää, kuin hy-
vät ihmissuhteet? Ratkaisu tähän
kaikkeen on sukuseura!

Sukuseuran myötä opimme tun-
temaan ennestään tuntemattomia
sukulaisia, tuntemaan laajemmin
suvun historiaa ja olemaan mukana
tekemässä sitä suvun historiaa, jota
meidän jälkeläisemme sitten joskus
tutkivat.

On mielenkiintoista kohdata suku-
laisia, joista ei aiemmin tiennyt mi-
tään. Onhan sukuhaaramme suun-
tautunut moniin eri ammattikuntiin,
vaikka vasta melko vähän aikaa sit-
ten olemme lähteneet maatalousyh-
teisöstä.

Keskustelu sukulaisten kanssa on
jo sinällään valtava rikkaus meille
kaikille ja antaa mahdollisuuden ke-
hittää itseään niin esiintymisessä

kuin ilmaisutaidoissakin. Nykyisin-
hän kaikki keskustelu tahtoo olla tänä
sähköpostiaikakautena ihan lyhyt-
viestintää.

Raudusta kotoisin olevan Pietiäi-
sen suvun sukuseuran perustami-
sesta keskusteltiin runsaasti kesäl-
lä 2005 Hollolassa Vesijärven ran-
nalla Kiviniemessä Marjan (Pieti-
äinen-Winther) mökillä, jonne
Marjalla on ollut tapana vuosien
saatossa kutsua sukulaisia viikonlo-
pun viettoon. Marja itse asustelee
Oslossa, mutta viettää runsaasti ai-
kaa kesäisin Suomessa tavaten su-
kulaisia.

Siellä päätettiin perustaa kolmi-
henkinen työryhmä valmistelemaan
sukuseuran perustamista. Ryhmään
valittiin Leena Pietiäinen Espoos-
ta, Ilkka Pietiäinen Mikkelistä ja
Mikko Pietiäinen Joensuusta.

Perustavan kokouksen paikka-
kunnaksi valittiin Lahti, koska se olisi
hyvin saavutettavissa, tulitpa mistä
päin tahansa. Aikataulutettiin järjes-
telyt siten, että kokous voitaisiin pi-
tää keväällä 2006. Sitten vain pu-
helinsoittoja kaikille sukulaisille, sana
kiertämään suunnitelmista ja ilmoi-
tus hyvissä ajoin Rautulaisten leh-
teen.

Pietiäisen suvun sukuseura perus-
tettiin Lahdessa 20. toukokuuta

2006 ja paikalla oli kaikkiaan 37 su-
kuun kuuluvaa henkilöä. Ilkka Pie-
tiäinen oli valmistellut säännöt mil-
tei valmiiksi kaikilta osin ja niinpä
kokouksen läpivienti oli lähes rutii-
nia. Sukuseura päätettiin rekisteröi-
dä ja sovittiin, että ensimmäinen
varsinainen sukukokous pidetään
kesällä 2007.

Hallitukseen valittiin Antti Pieti-
äinen Espoosta, Leena Pietiäinen
Espoosta, Sisko Kojo Pieksämä-
eltä, Milla Pietiäinen Helsingistä,
Matti Pietiäinen Taipalsaaresta,
Ilkka Pietiäinen Mikkelistä ja Mik-
ko Pietiäinen Joensuusta.

Talvella tammikuun puolivälissä
jäsenmäärämme on 47, meillä on
oma kotisivu internetissä:
pietiaisen.sukuseura.org. Kotisi-
vulta löytyy tietoa sukuseurastam-
me, seuran säännöt ja mikä tärkein-
tä: jäsenhakulomake (voit postittaa
sen netin kautta meille “klikkaamal-
la” lähetä).

Ensimmäinen varsinainen sukuko-
kous pidetään Lomakeskus Messi-
lässä Hollolassa 30-kesäkuuta 2007.
Siihen mennessä odotamme vielä
jäsenmäärän kasvua, joten odotet-
tavissa on todella ikimuistoinen su-
kutapaaminen.

Mikko Pietiäinen
puheenjohtaja
Pietiäisen sukuseura ry

Miten hyvin tunnet  sukulaisiasi?

Pietiäiset perustivat sukuseuran

Suvannon seudun sukututkimuspiiri
kokoontuu lauantaina 21.4.2007 klo 12.30 - 17.00

Helsingissä Karjalatalon Galleria-salissa.
Klo 12.30 alkaen on tarinointia ja pulmien ratkomisia.

Klo 14.00 - 17.00 on vapaamuotoinen kokous, jossa SSHY:n edustaja kertoo
historiakirjojen digitoinnista. Kaikki alueen sukututkimuksesta ja historiaperinteestä

kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.
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Matti Kekkosen äiti Eeva Ju-
hanantytär Kekkonen tulee
vuonna 1891 Rautuun mennessään
naimisiin Mikko Heikinpoika
Honkasen, s. 1843, kanssa. Eeva
on Mikon kolmas vaimo. Eeva saa
Mikon kanssa kahdeksan lasta, jois-
ta viisi kuolee lapsina. Mikko Hon-
kasella oli kaikkiaan 20 lasta, joista
osa syntyi kuolleena tai kuoli aivan
pieninä. Eeva on ensimmäinen Kek-
konen Raudussa.

Raudun Vehmaisissa asuneet
Naimi Aleksandra Kekkonen,
o.s. Rajala, s. 1893, ja Matti Kek-
konen, s. 1887, menivät naimisiin
vuonna 1914 ja saivat kahdeksan
lasta, joista yksi kuoli seitsenkuise-
na. Perheeseen syntyi ensimmäise-
nä Aini (Aina) Eeva vuonna 1915,
jonka toinen nimi on perinteen mu-
kaan Matin äidiltä.

Kerrotaan, että Matti odotti toi-
seksi lapseksi poikaa, jolle nimeksi
olisi annettu Ylenaikaa Aatami,
mutta seuraavaksi tulikin tyttö Rau-
ha, joka syntyi vuonna 1916. Poika,
Väinö Johannes, syntyi v. 1992
vasta kolmanneksi. Hän kuoli seu-
raavana vuonna. Toivo Tuomas
syntyi v.1924 ja hänestä tulikin van-
hempien silmäterä ja hän jäikin per-
heen ainoaksi pojaksi.

Vuonna 1926 Naimi ja Matti saa-
vat kaksoset Sylvi Marian ja Aili
Anna-Liisan. Kaksoset näyttävät
olevan kummankin vanhemman su-
vuissa hyvin yleisiä. Tyttöjen tulo
perheeseen jatkui vuonna 1929, jol-
loin syntyi Signe Kaarina. Viimei-
senä syntyi vuonna 1932 Meeri
Marjatta.

Matti Kekkosen kodissa oli v.1931
omien lapsien lisäksi Matin sisarpuo-
len Anna Koukosen, o.s. Honka-
sen täysorvoiksi jääneet lapset
Kaino, Tyyne ja Helmi Kouko-

nen. Parhaimmillaan talossa oli 10
lasta.

Vanhin tytär Aini menee naimisiin
Lempaalasta v. 1919 Rautuun tul-
leen Tahvo Kähärin kanssa vuon-
na 1936. He asettuvat asumaan
Vehmaisiin Vasili Sideroffilta os-
tetulle Kanervikkolan tilalle. Heille
ehtii syntyä v. 1937 Pentti- nimi-
nen poika ennen toista maailman-
sotaa.

Rauha Kekkonen on sodan ajan
lottana ja hänestä saadaan lukea
hänen lottatoverinsa Meeri Scha-
devitsin, o.s. Huuhka, kirjassa
“Lottia luotisateessa”.

Suku jatkuu Mikkelin maalaiskun-
nan Sairilan kylässä, jossa on Nai-
min ja Matin siirtolaistila.

Aini ja Tahvo saavat Kari-pojan
v. 1946 ja edelleen Rämälässä
omalla Koivulan tilalla Markun
v.1949. Talvisodan aikana Ainille
syntyi tytär Anneli v. 1939, joka
kuoli maaliskuussa 1940.

Kirjoittaja syntyi v.1941 välirau-
han aikana Sääksmäellä.

Toivo meni v. 1952 naimisiin le-

miläisen Marjatta Sairan s. 1928
kanssa. Heille syntyi kolme lasta
Sirpa v.1953, Matti v. 1956 ja Esa
v. 1958.

Kaarina meni naimisiin seuraava-
na Mikkelin maalaiskunnan Topla-
senmäen Heikki Kajakosken, s.
1931, kanssa. Heille syntyi Olli v.
1953 ja Eeva v. 1955.

Kaksosista Aili meni naimisiin
v.1952 Simo Valjakan kanssa ja
heille syntyi Osmo v. 1954, Aila v.
1956, Seppo v.1958 ja Eija-Liisa
v. 1961.

Sylvi meni naimisiin v. 1955 Impi-
lahdella v. 1931 syntyneen Heikki
Leinosen kanssa. Heille syntyi
Olavi v. 1956, Jyrki v. 1959, Heli
v. 1964 ja Tuula v. 1966.

Nuorin tytär Meeri oli naimisissa
1955 – 1960 Risto Laitisen kans-
sa ja avioitui v. 1970 Adi Kanta-
sen kanssa. Heille syntyi Sari v.
1971.

Naimin ja Matin
juuret muualla

Naimi Rajala oli syntynyt Urjalas-
sa, jossa hänen isänsä Kalle, s.
1851, oli torpparina. Kalle oli syn-
tynyt Tammelan Teuron kylässä
Ranttilan talossa. Hänen isänsä kuo-
li v. 1865 ja talo oli velkaantunut,
jolloin leski joutui myymään tilan si-
sarensa miehelle. Kalle olisi ollut
talon perijä, mutta hänestä ja hänen
kahdesta veljestään sekä yhdestä
sisaresta tuli huutolaisia. Kolme
vanhempaa sisarta oli lähtenyt tilal-
ta pois.

Talo on Tammelan Teuron kylän
kantataloja. Talon nuori ja vanha
isäntä ammuttiin vapaussodan aika-
na v. 1918. Ampujat tulivat Forssas-
ta. Tämä olisi ollut varmaankin Kal-
lenkin kohtalo jos hän olisi jäänyt

Naimi ja Matti Kekkosen
rautulaisperheestä sukukirja

Jorma Kähäri on tehnyt suvus-
taan kirjan.
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kotitilalleen. Talo on vaihtanut omis-
tusta naislinjalle toisenkin kerran ja
talosta on lähtöisin näyttelijänä tun-
nettu Elina Pohjanpää.

Kallen esivanhemmat tunnetaan
vuoteen 1543 Olavi Matinpoi-
kaan.

Matti Kekkonen oli syntynyt Valk-
järvellä lampuodin tytär Eeva Juha-
nantytär Kekkosen lapsena.

Eevan vanhemmat ovat Juhana
Matinpoika Kekkonen s. 1816 ja
Maria Juhontytär Bister s. 1821.

Matin esivanhemmat voidaan jäl-
jittää aina vuoteen 1575 talolliseen
Lauri Pekanpoika Kekkoseen

Runonurkka

saakka.
Pentti J. Voipio, joka on tutki-

nut Suomen Kekkoset, arvioi Lau-
rin syntymäajaksi 1550. Lauri oli
talollisena Valkjärven Oravanie-
messä. Hänestä alkaa Kekkosten
ainoa Kannaksella ollut sukuhaara.
Voipio arvelee, että Lauri Pekanpoi-
ka on tullut Savosta ratsumiehenä
rajaa vartioimaan.

Kekkosten pesäpaikkana pide-
tään Mikkelin seutua, jossa Kekko-
sia on jo 1500-luvulla. Heitä on Vi-
sulahdessa, Vuolingolla, Hirvensal-
mella ja Kangasniemellä. Nimitie-
tojen perusteella arvioidaan, että

Kekkoset ovat tulleet sinne Kaak-
kois-Hämeestä.

Todettakoon, että Kekkosten su-
kulaissuhteita kokonaisuudessaan ei
pystytä selvittämään; presidentti
Kekkosen Iisveden haara on 1600-
luvusta lähtien siellä.

Jorma Kähäri
Naimi ja Matti Kekkosen

3. lapsenlapsi

Miten hilpeää on toisinaan.
Liput liehuvat ja torvet soivat.
Me rakennamme rauhaa.
Rauhaa siihen kaukaiseen
maahan, jota emme tunne,
jossa emme ole koskaan käyneet.

Rauhantekijät

Miten työlästä on toisinaan
rakentaa rauhaa
tähän omaan maahan
tähän maailman kolkkaan,
johon synnyimme,
jossa olemme ja työtä teemme.

Ja miten vaikeaa on toisinaan
saada rauhaa siihen huoneeseen,
jossa elää ja huokuu
ja leipäänsä syö.

Inkeri Torikka
Runo on julkaistu runokirjassa

Rajan ja meren lapset

maan tytärtään turvaan kävellen
Laatokan rantajäätä Miikkulaisten
kylään ja sieltä kohti Pietaria. Tulo-
matkalle saatu hevoskyyti päättyi
lähelle Metsäpirtin rajaa, josta äiti ja
nälkiintynyt tytär tarpoivat pitkän
korpitaipaleen lumessa. Lopulta he
pääsivät liikkumiskiellossa olevan
rajavyöhykkeen poikki hengissä ko-
tiin Koselaan. Täältä tuli viimeisin
lähtö taipaleelle vuonna 1944.

Inkeri elää nyt ensimmäisen vuo-

Inkeri Torikan muotoilemissa
runoissa tulee esiin ytimekkäästi
karjalaisen vaiherikkaan elämän
kantava voima.

Inkeri oli pienenä tyttönä sukulais-
ten luona lähellä Pietarin kaupunkia
Venäjän vallankumouksen vuonna
1917. Nälkä ja kumoustaistelijat as-
tuivat yhtä aikaa Inkerin ovesta si-
sään tuohon kouluopettajan asun-
toon.

Metsäpirtissä ollut äiti lähti hake-

sisatansa viimeisiä vuosia kotiolois-
sa, talvella Uudessakaupungissa,
sulan maan aikana rintamiestalossa
metsätaipaleen takana.

Inkerin ruhoihin saamme perehtyä
lisää seuraavissa Rautulaisten leh-
dissä.

Ahti Hänninen

Runoilija Inkeri Torikan elämästä

Lisätietoja kirjasta:
Jorma Kähäri, Urakkatie 3 C,

00680 HELSINKI tai puhelimitse
(09) 728 4713.



Rautulaisten lehti  2/2007 13

• Rautarautunen elää mata-
lassa vedessä. Tätä pikkukalaa
kutsutaan myös kivennuoliai-
seksi.

• Rautula sukunimi kuuluu
suojattuihin suomalaisiin ni-
miin.

• Rauta on sanan Rautu kak-
soisveli.

Raudun kunnan varallisuuden rip-
peitä hoitava Rautasäätiö on valin-
nut nimekseen kaksoisveljen nimen.
Säätiön nimi on edelleen käyttökel-
poinen, koska molemmat sanat Rau-
tu ja Rauta ovat saaneet alkunsa
samasta muinaiskielen sanasta
Raud. Tätä sanaa pidetään nykyi-
sen ruotsinkielen punainen (röd)-
sanan perusmuotona.

Rauta on punavärinen malmi jär-
vimalmikivissä. Näitä järvien poh-
jasta nostettavia kiviä Aunuksen
karjalaiset kutsuvat rudaksi. Rautu,
suomenkielinen kalan nimi on nykyi-
sessä ruotsinkielessä röding (=pu-
nakala).

Kovan raudan käyttö karjalaisten
tarvekaluissa syrjäytti pehmeämmät
metallit yli tuhat vuotta sitten. Ka-
levalan tapahtumat tulkitaan olevan
tuon aikakauden ihmisten luomia
kertomuksia. Saman ajan ihmiset
antoivat paikannimeksi Rautu.

Rautu sijaitsi Arabimaihin saakka
ulottuneen, kauppatienä toimineen
vesireitin varrella. Karttapiirroksis-
sa ja kirjoitustekstissä Rautu on ol-
lut ainakin 500 vuotta. Varmaankin
Raudun rautapitoinen maaperä on
antanut aiheen tähän paikannimeen.
Raudun kylä ja pitäjän toiseksi suu-
rin järvi Rautjärvi sijaitsevat Rau-
dun kunnassa (Pogostassa).

Aikoinaan sepät itse sulattivat rau-
dan irti järvi- ja suomalmista. Myö-
hempää teollista valmistusta syntyi
1800-luvulla Rautuun. Kuulun tako-
jan, seppä Ilmarisen kotipajan voi

sijoittaa vaikka Rautjärven rannalle
Rautuun, lähelle Saijan jokea.

Seppo Ilmarisen takoma Sampo
ei ole nyt suomalaisten hallussa,
samoin on käynyt Raudulle. Sampo
putosi meren pohjaan kaksipäisen
kotkan hyökättyä kuljetuslaivan
kimppuun. Kaspianmeren pohjassa
olevasta Sammosta vedetään juuri
kaasuputkea Viipuriin.

Rauta ja Rautu sanoista on muo-
dostettu useita sukunimiä, kuten
Rautiainen, Raudainen, Rautio.
Raution on tulkittu tarkoittavan sep-
pää. Pelkkä Rautu on harvinainen

Rautaisannos Rautua

sukunimi.
Kersantti Sulo Rautu kaatui tal-

visodan lopulla Karjalassa ja on san-
karivainajain joukossa Uudenkau-
pungin vanhan kirkon vieressä.

Kun Raudun kunnalle valitaan
seuraavan kerran oikeilla vaaleilla
uudet edushenkilöt, niin Rautasää-
tiö voisi muuttaa kotipaikakseen
Rautu. Tällöin toteutuisi Eino Lei-
non lyhyt sanoma – Rautu on rau-
taa.

Ahti Hänninen

Ikuinen muisto ja jäätävä viesti Talvisodasta. Nuori mies menehtyi
Talissa.

Kuva: Ahti Hänninen

Palkealan koulupiirin tapaaminen
 26.5.2007

Mikkelin Varuskuntakerholla
(Vanha kasarmialue).

Kokoonnumme klo 12 Jalkaväkimuseon Ritarisaliin,
Jääkärink. 6-8 (Vanha kasarmialue).
Toivomme runsasta osanottoa.

Tervetuloa sekä vanhat että nuoret.
Ilmoittautumiset 15.5.2007 mennessä:

katso tämän lehden takasivu: Palkealan koulupiiri.
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Vuoden 2004 teoksessa Prio-
zerskaja Zemlja: Istoria; Kul-
tura, venäjänkielisessä koti-
seuduntutkimuksessa on artik-
keli vuoden 1918 Raudun tais-
telusta. Näkökulma on vahvasti
kansallinen (venäläinen). Sen
on suomentanut lehdellemme
Alvar Loponen.

Raja bolsevistisen Venäjän ja it-
senäisen Suomen välillä yhtyy suur-
ruhtinaskunnan entiseen rajaan ja
kulkee neuvostoliittolaisen rautatie-
aseman Raasulin ja suomalaisen
Raasulin kylän välillä.

20. helmikuuta 1918 suojeluskun-
nan vartio, mikä valvoi rajaa täällä,
välitti kiireellisen ilmoituksen: rajal-
le saapui 40 junavaunullista aseis-
tettuja puna-armeijalaisia. Tätä ve-
näläisten ja suomalaisten sotilaiden
ja työläisten tuhatkunta miestä kä-
sittävää osastoa johtivat entinen
tsaarin armeijan luutnantti M. V.
Priogorovski ja “punaiset suoma-
laiset”: Oskar Rantala, Arvid
Leinonen ja muut. Retken tarkoi-
tuksena oli auttaa suomalaisia puna-

armeijalaisia anastamaan valta ja
pitämään sitä, että sekä tähän liitty-
en työntämään rintamalinjaa kau-
emmaksi Petrogradista.

Tykistön tukemana punaisten
osasto ylitti rajan 23. helmikuuta ja
pysähtymättä valtasi Maaselän ky-
län ja Kellion rautatiepysäkin. 26.
helmikuuta saapui vahvennus, 600
Siestarjoen asetehtaan työläistä ko-
mentajanaan Fjodor Grjadimski
ja komissaarinaan Semjon Voskoi
(1889-1920) ja muita puna-armei-
jaosastoja.

Alkuaikoina punaisia vastusti vain
85 henkeä käsittävä valkokaartilais-
osasto. Pian heille tuli vahvistusta
Antreasta - 278 taistelijaa.

Puolustus-
taistelu

Raudun asemaa kauemmaksi
puna-armeijalaisten ei onnistunut
edetä ja 26. helmikuuta he siirtyivät
puolustukseen. Ampumahautoja ei
alettu kaivaa, mutta tiiliskivistä teh-
tiin pesäkkeitä vartiomiehiä ja ko-
nekiväärimiehiä varten ja pesäkkeet
naamioitiin lumella. Muodostettiin
seitsemän henkeä käsittävä yhtei-
nen esikunta johtajanaan M. V. Pri-
gorovski venäläisten, suomalaisten
ja kansainvälisten osastojen taiste-
luoperaatioiden johtamista varten.

Vuoden 1918 maaliskuussa Rau-
tuun saapui kansainvälisten taiste-
lujoukkojen osasto, joka oli muodos-
tettu tunnettujen amerikkalaisten
sosialistien ja kirjailijoiden Albert
Williamsin ja John Readin aloit-
teesta. Siihen kuului Puna-armeijan
1. armeijakunnan yhteinen osasto,
partisaaniosasto, “Susilauma”, (joka
tuli kuuluisaksi taistelujen jälkeen
saksalaisten miehittäjien kanssa
Pskovin suunnassa) ja muita puna-
armeijalaisten vapaaehtoisryhmiä,

pääasiassa Petrogradin tehtaiden
työläisiä: Putilovin tehtaan, “Novyi
Lessmerin” ja myös muiden tehtai-
den työläisiä. heidän kokonaisvah-
vuutensa oli 3 548 henkeä. Heistä
848 oli punaisia suomalaisia.

Täällä taisteli muun muassa. suo-
malaisen punakaartin 4. Karjalan
osasto H. Myllyksen komennos-
sa ja myös Käkisalmen ja ympäris-
tökylien 129 asukkaan osasto, jota
johti Juho Nygren, sosialisti Käki-
salmesta. Länteen Raudusta, Valk-
järven piirissä, oli punakaartilaisten
kahdentuhannen hengen osasto, jo-
hon yhteyttä pidettiin hiihtäjillä.

Taistelu asemalla jatkui puolitois-
ta kuukautta. Vähitellen kiristivät
voimiaan myös suomalaiset, joiden
määrä maaliskuun lopulla oli yli 2
000. Heitä johti entisen Tsaariarmei-
jan everstiluutnantti Yrjö Elfven-
gren (1889-1927)

Valkosuomalaisten
hyökkäys

25. maaliskuuta Elfvengren vei
joukkonsa taisteluun. Siihen men-
nessä valkoisten osastot olivat jo
vallanneet panssarijunan ja hajotta-
neet monissa paikoissa ratapenger-
tä. Punaisten ryhmät Raudun ase-
malla olivat piiritysrenkaassa, mikä
järkähtämättömästi puristui kokoon.

Yhdessä maaliskuun tiedotuksis-
ta Kansan Komissaarien Neuvos-
ton asioitten tilasta Raudussa tiedo-
tettiin: “Taistelussa vihollinen käyt-
tää räjähtäviä kupariluoteja, mitkä
aiheuttavat myrkytyksiä. Valko-
kaartilaiset on hyvin koulutettuja
taisteluun. Tätä todistaa se asian-
haara, että kaikki haavoittumiset
tapahtuvat joko rintaan tai pää-
hän…”.

Puna-armeijalaiset olivat suures-
sa määrin valmistautumattomia.

Vuoden 1918 Raudun kevät:

Verisen veljesmurhan tragedia

Yrjö Elfvengren
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Tykkimiehiä täydennettiin tilapäises-
ti, kokemattomilla taistelijoilla, use-
asti 17-vuotiailla nuorukaisilla.

Lavantauti niitti väkeä. 29. maa-
liskuuta eloon jääneet partisaanit
osastosta “Susilauma”, koottuaan
suojaan mahdollisimman paljon haa-
voittuneita ja sairaita, yrittää mur-
tautumista saartorenkaasta.

Yksi heistä muisteli myöhemmin:
”Jotkut haavoittuneet halusivat itse
kontata meidän jälkeemme, mutta
tuntiessaan voimattomuutensa jäivät
paikoilleen. Muutamat ottivat tove-
rinsa syliin, mutta kannettuaan vii-
si-kuusi kilometriä jättivät heidät
oman onnensa varaan, koska eivät
jaksaneet kantaa heitä enää. Tällä
tavalla meidän kanssamme saapui
kaikkiaan kaksi-kolme ihmistä.

Ratkaiseva
hyökkäys

4. helmikuuta, kun valkoisten
avuksi saapui 7. Jääkäripataljoona
komentajanaan majuri Lennart
Oesch, alkoi tykistövoimien täy-
dennyksen jälkeen massahyökkäys
asemalle. Raskaat tykit ampuivat
kirkonkylästä, Leinikylänjärven puo-
lelta ja Haapakylästä (sijaitsi kilo-
metrin verran länteen asemalta).

Punaiset avasivat vastatulen. Sen
tuloksena tuhoutui Raudun kirkko ja
monia rakennuksia kirkonkylässä.
Tykistövalmistelujen jälkeen valko-
suomalaiset lähtivät hyökkäykseen.

Kehkeytyi julma pistintaistelu, mikä
jatkui auringonlaskuun saakka.

Petrogradin sotilaspiirin komenta-
ja K. S Jeremenko oli tähän ai-
kaan Raasulin asemalla johtaakseen
henkilökohtaisesti punakaartilais-
osastojen pelastamista. 5. helmikuu-
ta hän kirjoitti päiväkirjaansa: “Rau-
tu kestää vielä, mutta sisäinen tilan-
ne on siellä kauhistuttava, joukko
haavoittuneita ja korjaamattomia
ruumiita. Yritämme päästä sinne”.

Raudun tragedian
kulminaatio

Koko yön, 4.-5. huhtikuuta, punai-
set valmistautuivat ulosmurtautumi-
seen. Tykeistä poistettiin lukot (il-
man niitä tähdätty tuli oli mahdoton-
ta), tuhottiin tykistöammukset, koot-
tiin kuljetusvälineitä.

Puoli kahdeksan aikaan aamulla
kaksituhatta perääntyvää (jotkut
vaimoineen ja pienine lapsineen)
muodosti kolonnan ja lähti liikkeelle
eteläiseen suuntaan. Matkalla Rau-
dun aseman ja Maanselän kylän
välillä oli syvä laakso, joka myöhem-
min sai nimen Kuolemanlaakso.
Täällä koko kuormasto joutui sati-
meen taitavasti ja kylmäverisesti
laskettuihin verkkoihin. Konekivää-
reistä, jotka oli asetettu rinteille,
avattiin raju ristituli. Kauhusta jär-
kensä menettäneinä väki heittelehti
puolelta toiselle, mutta epätoivoiset
yritykset murtautua ulos “kattilas-

ta” eivät johtaneet mihinkään.
Sotilaslääkäri kohotti valkoisen li-

pun. Hänen luokseen alkoivat siir-
tyä ne, jotka saivat säästetyksi hen-
kensä tässä kauheassa verilöylys-
sä. Sitten ilmestyi myös muita lip-
puja, mutta suomalaiset konekivää-
rimiehet eivät heti huomanneet nii-
tä ja jatkoivat ampumista.

Kun tuli lopulta hiljeni, laskettiin
850 puna-armeijalaisen, naisen ja
lapsen ruumista. Heidät haudattiin
samaan yhteishautaan. 1 200 nään-
tynyttä vertavuotavine haavoineen
otettiin vangiksi (myöhemmin mo-
net heistä kuolivat keskitysleireissä).

Valkosuomalaisten tappiot olivat
kaikkiaan 40 henkilöä. Kourallinen
punaisia (ei enempää kuin 160 hen-
keä) onnistui kiertämään Maanse-
län kylän metsien kautta ja tällä ta-
valla kykeni pelastautumaan ja pää-
semään Raasulin asemalle.

Majuri Oeschin Jääkäripataljoona,
joka toteutti tämän operaation ja
muut valkosuomalaisten yksiköt,
laajensivat hyökkäystä Neuvosto-
alueen syvyyteen. Kehittyi taistelu
Lempäälän ja Gruzinan kylien ym-
päristössä. Vielä kaksi vuotta tässä
piirissä käytiin taistelua PohjoisenKuva Maanselän tieltä, Kuolemanlaaksosta, vuodelta 1918.

Punainen sairaanhoitajatar.
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Inkerinmaan itsenäisyyden puoles-
ta.

Nykyinen Priozerskin valtatie kul-
kee juuri Kuolemanlaakson läpi,
mutta täällä ei toistaiseksi ole obe-
liskiä, ei yksinkertaisesti edes muis-
totaulua. Veljeshaudan tarkkaa
paikkaa ei ole vielä saatu selville.

Yhdelle Raudun rautatieaseman
seinälle vuoden 1918 traagillisten
tapahtumien muistoksi suomalaiset
olivat asettaneet muistotaulun kir-
joituksella:

Täällä on rajalla Rautu
tanner taistelun tulisen,
otti uhrin, antoi voiton,
tietäen tämän vanno vala:
ilman miekan iskemättä,
mene ei tää voitto meiltä.

Nyt kansalaissodan tapahtumista
on todisteena toinen muistotaulu,

kiinnitettynä asemarakennuksen
seinään sodan jälkeen:

Tämän aseman piirissä maalis-
huhtikuussa vuonna 1918 puo-
lustaen pääsyteitä Petrogradiin,
taisteluissa saksalaisten ja valko-
suomalaisten joukkojen kanssa
sankarillisesti taistelivat petro-

gradilaiset, uralilaiset ja suoma-
laiset punakaartilaiset. Monet
heistä kuolivat sankareina. Kaa-
tuneitten joukossa – yhteisten
voimien komentaja punakaarti-
lainen V. M. Prigorovski ja suo-
malaisen punakaartilaisosaston
päällikkö H. Myllys.

Valkoiset saivat sotasaaliiksi Raudussa muun muassa 13 tykkiä ja
40 kuularuiskua.

Heinäkuussa 1919 Raudussa ko-
koontuneet Pohjois-Inkerin asuk-
kaat julistivat tavoitteekseen puolus-
taa kotejaan sekä pyrkiä inkeriläis-
ten itsenäisyyteen. Tähdättiin Suo-
men, Viron ja Itä-Karjalan liittoval-
tion muodostamiseen, jolloin pääs-
täisiin eroon kaikesta venäläisestä
holhouksesta.

Raudun julistuksen aikoihin Suo-
men itsenäisyys oli jo toteutunut,
vaikka uuden valtion rajatolpille vas-
ta haettiin paikkaa sisällissotaansa
käyvän Venäjän suunnalla. Raudun
kohdalla tuo rajaseutu ei ollut bol-
shevikkien hallinnassa.

Raasulin kylän lähellä oleva Kir-
jasalon seutu oli silloin Pohjois-In-
kerin hoitokunnan valvomaa aluet-
ta jonka turvana oli pataljoona aseis-
tautuneita inkeriläisiä. Kirjasalon
seutu oli inkeriläisten hallinnassa 5.
joulukuuta 1920 saakka, jolloin Tar-
ton rauhansopimuksen mukaisesti

alue luovutettiin Neuvostoliitolle.
Rajaseudun ihmiset saivat va-

paasti asettua kummalle puolelle
rajaa halusivat. Rautu sai Inkeristä
väestölisän, aikuisia ja lapsia, joilla
oli sama kulttuuripohja ja kieli aiem-
man rautulaisen väestön kanssa.
Nämä Inkerissä kotinsa jättämään
joutuneet suomalaiset ovat ensim-
mäinen Neuvostovallan evakkotai-
paleelle ajama suomalainen kansan-
ryhmä.

Inkeriläiset pitivät Suomesta Pie-
tariin paenneita, lähtömaassaan
Suomessa epäonnistuneen vallanku-
mouksen tehneitä pahimpina inke-
riläisten aseellisina sortajina ja ko-
deista häätäjinä.

Inkerin suomalaisten Raudun ko-
kousjulistuksen jälkeen Pohjois-In-
kerin rykmentti teki samana vuon-
na kaksi aseellista yritystä Kirjasa-
losta käsin vallatakseen takaisin In-
kerin evakkojen kotiseutua. Kum-

pikaan yritys ei onnistunut vaikka
taistelutoimia johti edellisenä vuon-
na Raudussa menestyksellistä so-
dankäyntiä toteuttanut Elfvengren.

Suomen hallitus rahoitti ja aseisti
Kirjasalon varuskunnan ylläpidon
sekä Itä-Karjalaan, Aunukseen, sa-
mana vuonna suuntautunutta sota-
retkeä. Suomi oli silloin rajoiltaan
määrittelemätön alue.

Elfvengren oli edellisenä vuonna
johtamassa Suomen hallituksen
joukko-osastoja Raudun asemaseu-
dulle hyökänneitä Neuvosto-Venä-
jän sotajoukkoja vastaan. Pietaris-
ta panssarijunan turvin Suomeen
hyökänneet joutuivat saartorenkaa-
seen Elfvengrenin tuhottua rautatie-
tä Pohjois-Inkerin alueelta.

Muutaman kuukauden vallanku-
mous Suomessa päättyi ikävin seu-
rauksin. Raudussa suuri osa tuhat-
lukuisesta Leninin taisteluosastosta

Raudun rajapaalut hakivat paikkaansa
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päätyi vainajaksi Kuolemanlaaksos-
sa, koska saartorenkaasta poispää-
sy epäonnistui. Mannerheimin
suomalaisista taistelijoista kaatui
Raudussa 224 miestä, näistä 23 oli
rautulaisia.

Raudun luterilaiselta hautaus-
maalta on hävitetty tämän sodan
muistomerkki, jonka suomalaiset sin-
ne pystyttivät. Tutkimatta lienee
antautuneiden ja sotavangiksi jou-
tuneiden kohtalot sekä Kuoleman-
laaksossa että tasanteelle lähelle
nykyisiä huoltoasemia haudattujen
henkilöllisyys. Olivatko he pääosin
syntyperältään Pietarin suomalaisia?

Raudun taistelujen jälkeen Elfen-
grenin komennossa olivat Kirjasa-
lon taisteluyksiköt. Kirjasalon koko
20 neliökilometriä käsittävä Pohjois-
Inkeri oli Suomen miehitysaluetta,

jota hallinnoi Terijoelle sijoitettu
Rajamaan komendantti
(29.10.1918–1.1.1922).

Heinäkuussa 1919 Raudussa ol-
leen inkeriläisten kokouksen aikaan
Rajamaan komendantin tehtävää
hoiti everstiluutnantti Lauri Sarin.

Kannaksen rajapitäjät erotettiin
muusta Suomesta erilliseksi Raja-
maaksi, jota Terijoella asemapaik-
kaa pitävä Rajamaan komendantti
hallitsi. Komendantille annettiin suu-
ret valtuudet jakaa omia määräyk-
siä tällä alueella sekä lisäksi tuomio-
valtaa rikkomuksista.

Mannerheim julisti 6. kesäkuuta
1919 Rajamaan pitäjät sotatilaan.
Tämä hankaloitti monin tavoin rau-
tulaisten elämää. Pietarin suunnal-
ta ounasteltiin uutta suurta hyökkä-
ystä Suomeen, joten rajan pinnasta
Raudustakin varauduttiin poista-

maan kaikki asukkaat.
Komendantti määräsi liikkumis-

kiellon 500 metrin levyiselle raja-alu-
eelle. Kiellon rikkoja rankaistiin
yleensä kahden kuukauden tuomi-
olla. Raudun Sirkiänsaaren kylän
emäntä joutui tuomiolle. Hallikaisen,
Pietiäisen ja Sorvalin vaimot karko-
tettiin Raudusta Luumäelle. Olivat
käyneet pelloillaan.

Komendanttiviraston lupatodistus
tarvittiin liikuttaessa missä tahansa
Rajamaan alueella. Suomen sisäi-
nen raja oli suljettu myös tavaralii-
kenteeltä, joten Rautuun ei voinut
toimittaa tavaralähetyksiä Suomes-
takaan. Rajamaan asukkaiden itse-
näisyysaika alkoi tarkkailun alaises-
sa vapaudessa sotatilan oloissa
omalla maalla. Eläminen jatkui omin
toimin vaikka rajat sulkeutuivatkin
joka suuntaan.

Karttapiirros Pohjois-Inkerin seudulla Kirjasalosta käsin tehdyistä valloitushyökkäyksistä. Piirrok-
sessa näkyy myös Pietarista Rautuun johtava rautatie asemineen.
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Uutta rakennettiin, kuten entisel-
le Larin Parasken asuintilalle Vas-
kelaan tehtiin tuona murrosaikana
uusi, suurempi asuinrakennus, josta
Inkeristä pakolaisena tullut ammat-
titaitoinen suutari sai asuinsijan Jous-
seinkylästä muuttaneen perheen
seuraksi.

Rautulaisten eloaitan ovet, Sir-
kiänsaaren ja Raasulin tullipuomit,
lukittiin ala-asentoon mielipiteitä
kyselemättä. Samalla inkeriläistyt-
töjen vaateaittojen ovet jäivät muis-
tojen joukkoon vallankumousten lip-
pujen liehuessa.

Ennen Suomen itsenäistymistä
vilkas keskinäinen kanssakäyminen
inkeriläisten kanssa tuotti moneen
rautulaiseen ja metsäpirttiläiseen
sukuun nuorikon Inkeristä. Useat
Laatokan rannan metsäpirttiläisten
nykyisin elävistä jälkeläisistä tietä-
vät jonkun isovanhemmistaan ole-
van lähtöisin Miikkulaisten rantaky-
lästä, Inkerinmaalta. Jostain syystä
Miikulaisista muuttanut oli useimmi-
ten nainen. Lieneekö kalastusve-
neessä ollut tulomatkalla enemmän
tilaa kun saalis oli ensin viety Miik-

kulaisten kautta Pietariin.
Rautulaisten kauppareitit johtivat

Vuoleen ja Lempaalan kautta Pie-
tariiin, joten aviopuolisokin löytyi luon-
tevasti näiden kulkuteiden suunnilta.

Rautulaisille kasvoivat koko suo-
malaisuuden ajan vahvat sukujuu-
ret Inkeriin. Palkealan kreikkalais-
katolinen seurakuntakin syntyi, kun
Suomen suurruhtinaanmaan puolei-
nen alue muodostettiin omaksi seu-
rakunnaksi entisestä Inkeristä toi-
mivasta seurakuunnasta.

Tarton rauhan tulo toi monet in-
keriläisperheet Suomen puolelle
Rautuun. Jotkut jättivät Suomen olot
muuttaen Pietarin suuntaan, usko-
en sieltä löytyvän voita ja leipää.
Poislähtijöinä mainitaan kaksi Jous-
sein kylässä syntynyttä isoäitini si-
sarta, jotka molemmat olivat silloin
naimisissa. Seurasivat aviomiestään
aavistamatta joutuvansa väkivallan
keinoin hallittuun valtioon. He eivät
suinkaan olleet ainoita väärän tien-
viitan opastamia suomalaisia.

Ahti Hänninen

Kuva: Ahti Hänninen

Kolmen Juhon (Juho Rinne, Ju-
ho Kopra, Juho Jääskeläinen)
hautamuistomerkit Stalinin vai-
noissa ammuttujen uhrien muis-
toksi mäntymetsikössä lähellä
Petroskoita. Ennen talvisotaa
ammuttiin tuhansia suomalais-
juurisia suurella pelolla halli-
tussa valtakunnassa.

KIHUJUHLAT RAUDUSSA 20.-22.7.
Majoitus Raudussa: Hotelli Igora ja Hotelli Raassuli

Reitti I Varkaus - Joroinen - Juva - Mikkeli - Rautu (täynnä)

Reitti II Varkaus - Pieksämäki - Joroinen - Mikkeli - Lappeenranta - Rautu
(Majoitus Hotelli Raassuli)

Reitti III Lahti - Riihimäki - Helsinki - Rautu
Reitti myös Mäntyharjulta

Ilmoittautumiset: Markku Paksu, puh. 040 523 9645

Reitti IV Helsinki - Riihimäki - Lahti - Kouvola
(Majoitus Hotelli Raassuli)

Ilmoittautumiset: Maija Johansson, puh. 040 577 8064
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Karjalaiset kesäjuhlat pidetään
Pohjolan valkeassa kaupungissa 15.
- 17.6.2007. Juhlan teema on Siirto-
väki Pohjolassa - voimavarana kar-
jalaisuus.

Nämä järjestyksessään 59. kesä-
juhlat ovat tällä kertaa alueella, jo-
hon siirtoväkeä on tullut monelta
suunnalta: Laatokan Karjalasta,
Kannakselta, Vienan Karjalasta ja
Petsamosta. Myöskin Lapin sodan
aikana siirtyi evakkoja Lapista alu-

een eteläpuolelle ja Ruotsiin. Alueel-
la on toiminut hyvä ekumeeninen
yhteistyö luterilaisen ja ortodoksisen
kirkon välillä.

Juhlien päätapahtumapaikkoina
ovat Oulun Energia Areena, Madet-
ojan sali, Pohjankartano ja keskus-
tan seurakuntasali. Edellisen kerran
Karjalaisia kesäjuhlia vietettiin Ou-
lussa vuonna 1983.

Kesäjuhlien seminaarissa siirtolai-
suus on totuttua laajemmin esillä.

Karjalaiset kesäjuhlat Oulussa
Karjalaseurojen Pohjolan piiri, Ou-
lun Karjalaseura ja Karjalan Liitto
toivottavat tervetulleiksi Ouluun
kaikki karjalaiset ja karjalaisuuden
ystävät.

Vesistöistä rikas ja lehtevä kau-
punki tarjoaa juuri juhannuksen alus-
viikolla kesän kauneimmillaan, vaa-
leat yöt ja vilkkaan kaupunkielämän.
Tervetuloa Ouluun!

Kirjoituskilpailu Rautulaisten lehden 50-vuotisjuhlien kunniaksi
Rautulaisten lehti järjestää kaikil-

le lehden lukijoille avoimen kirjoitus-
kilpailun. Kilpailun aiheena on Mi-
nun Rautuni. Kirjoittajilla on syys-
kuun loppuun asti aikaa osallistua
kilpailuun. Sen jälkeen julkaisutoimi-
kunnasta valittu raati ratkoo niistä
parhaat. Lopullisen valinnan tekee
ulkopuolinen asiantuntija.

Kilpailun tulos ja parhaat tekstit
julkaistaan Rautulaisten lehden  50-
vuotisjuhlanumerossa, joka ilmestyy
joulukuussa. Muita tekstejä julkais-
taan Rautulaisten lehden ensi vuo-
den numeroissa.

Kilpailun tarkoituksena on etsiä
uusia kirjoittajia ja tekstejä rautulais-
ten ja heidän ystäviensä joukosta.
Millaisia mielikuvia Rautu paikkana
ja sanana sinussa herättää? Millai-
sia ovat muistosi Raudusta, millai-
sia nykykokemuksesi siellä käyn-
neistä? Mitä ajattelet ja toivot Rau-
dun tulevaisuudesta?

Matkakertomuksia emme kilpai-
lulla hae, vaan tunnelmia, kohtaami-
sia ja henkilökohtaisia kokemuksia,
ajatuksia ja tunteita aiheen ympäril-
tä.

Tyylilaji on vapaa. Aihetta voi kä-
sitellä muun muassa runojen, paki-

noiden, esseiden ja kertomusten
avulla.

Kilpailusarjoja on kaksi, alle 16-vuo-
tiaille tarkoitettu lasten ja nuorten  sarja
sekä yeinen sarja.Niihin osallistutaan
suomenkielisillä teksteillä.

Kirjoita kilpailutyösi mieluummin
kirjoituskoneella tai  tietokoneen
tekstinkäsittelyohjelmalla  1,5 -rivi-
välillä. Jos kirjoitat käsin, kirjoita
tekstaten. Kirjoitusten enimmäispi-
tuus on kolme A4-arkkia. Voit osal-
listua kilpailuun yhdellä tai useam-
malla työllä. Kirjoitusten pitää olla
ennen julkaisemattomia.

Varusta kilpailutyösi nimimerkillä
ja liitä sen mukaan suljettu kirjekuori,
jonka päällä on nimimerkkisi. Sulje
kuoreen omat  henkilötietosi, nimi-
merkki, oma nimesi ja ikäsi sekä
yhteystietosi (osoite, puhelinnuero ja
mahdollinen sähköpostiosoite).

Tekstejä ei palauteta, joten ota niis-
tä kopio itsellesi. Ilmoita myös, kum-
paan sarjaan osallistut.

Lähetä kilpailutyösi 30.9.2007
mennessä osoitteeseen Rautulaisten
lehti, PL 154, 50100 MIKKELI.
Merkitse kuoreen Kirjoituskilpailu, ja
sarja, mihin osallistut.

Molempien sarjojen voittajat saa-

vat palkinnoksi matkan Rautuun.
Muille sijoittuneille jaetaan kirjapal-
kintoja. Rautulaisten lehti ottaa yh-
teyden voittajiin ennen tulosten jul-
kaisua lehdessä.

Rautulaisten lehti saa vapaat oi-
keudet kirjoituskilpailuun osallistu-
neiden töiden julkaisemiseen harkin-
tansa mukaan.

Lisätietoja kilpailusta antaa Rau-
tulaisten lehdestä Seija Lipsanen,
puh. 040 547 7115, s-posti:
rautulaistenlehti@rautu.fi
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Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
Niilo Pusa muistelee Tukhol-

man suurlähetystön traagisia
vaiheita, suurlähettiläiden Sa-
kari Tuomiojan ja Gunnar
Palmrothin menehtymistä ja
kertoo työstään lähetystösih-
teerinä Brysselissä.

Tukholman suurlähetystössä val-
litsi koko siellä oloni ajan hyvä ja
lämmin yhteistyöhenki.  Olimme
kuin yhtä suurta perhettä. Kaikki
hoitivat osuutensa mallikelpoisesti.
Lähetystössä ei ollut yhtäkään heik-
koa lenkkiä. Suurlähetystön ylivah-
timestarina toimi legendaarinen her-
ra Wagello. Hän kuului niihin van-
han polven arvostettuihin vahtimes-
tareihin, joiden vertaisia ei enää ta-
paa missään. Yhtä huomaavaisen ja
hienostuneen käytöksen omasi
myös herra Wagellon koulussa har-
jaantunut ylivahtimestari Torsten
Skog.

Lähetystön Grand Old Lady Glo-
ry Gallen oli suurlähettilään sihtee-
ri. Lähetystöneuvoksen sihteerinä
toimi energinen Leena Näremaa,
kun taas minun sihteerinäni oli aina
elegantti ja tehokas Marjut Laine.
Lähetystöneuvokset Martti Salo-
mies ja Henrik Blomstedt olivat
hienostuneita diplomaatteja ja leh-
distöavustajat Anders Hulden ja
Tom Söderman alansa parhaita
lehtimiehiä.  Myöhemmin kenraa-
leiksi kohonneina sotilasasiamiehi-
nä toimivat eversti Lars Heinrichs
ja majuri Keijo Tuominen.

Sakari Tuomiojan
traaginen kuolema

YK:n pääsihteeri U Thant esitti
suurlähettiläs Tuomiojalle pyynnön
suostua Kyproksen sovittelijaksi.
Tuomiojan vastaus oli, ettei kai tuo-

hon voi vastata kieltävästi. Ennen
Tukholmasta lähtöään Tuomioja
ennätti tutkia alustavasti, miten Ah-
venanmaan itsehallintojärjestelmä
saattaisi soveltua Kyprokseen.

Ilman enempää tietoa yksityiskoh-
dista hän lähti paikalle. Henkilökoh-
taisten ominaisuuksiensa vuoksi Sa-
kari Tuomiojaa pidettiin yleisesti erit-
täin sopivana Kyproksen sovitteli-
jaksi. Hän paneutui täysipainoisesti
tehtäväänsä.

Sovittelijan tehtävä osoittautui
erittäin vaikeaksi. Toimipaikka siir-
rettiin Geneveen ja Sakari Tuomio-
ja sai 16. elokuuta 1964 aivoveren-
vuodon hotellihuoneessaan. Syys-
kuun alussa hänet tuotiin Helsinkiin
ja hän kuoli Kivelän sairaalassa 9.
syyskuuta 1964.

Osallistuin hänen siunaustilaisuu-
teensa Vanhassa kirkossa ja laskin
hänen arkulleen Tukholman suurlä-
hetystön henkilökunnan seppeleen.
Esittäessäni osanottoni rouva Vap-
pu Tuomiojalle hänen vastauksen-
sa oli puhutteleva: “Suru on jaka-
maton. Jokainen elää sen yksin.”
Tiedän tämän olevan totta itsekin
surun usein kokeneena.

Wuoren muisteluja ja
Palmrothin kuolema

Tuomiojan sijaiseksi Tukholmaan
tuli entinen Lontoon ja Moskovan
suurlähettiläämme Eero A. Wuo-
ri. Tuomiojan tavoin myös hän oli
suurlähettiläittemme huipputasoa.

 Hän keskittyi tehtävissään tär-
keimpien Ruotsin poliittisten johta-
jien kanssa käymiinsä keskustelui-
hin ja oli tarpeen mukaan puhelin-
yhteydessä presidentti Urho Kek-
koseen. Lähetystön työn johtami-
sen ja hoitamisen Eero A. Wuori
jätti meille nuoremmille kuten Tuo-
miojakin.

Sain muutaman kerran olla mu-
kana, kun Eero A. Wuori muisteli
mielenkiintoista elämäänsä. Hän
muun muassa oli ollut SAK:n pu-
heenjohtajana talvisodan syttyessä
ja kuten tiedämme, kaikki suoma-
laiset, punaiset ja valkoiset, puolus-
tivat isänmaata tuolloin yksimielises-
ti.

Hyvissä ajoin ennen sodan loppu-
mista Wuori kertoi siirtyneensä rau-
han oppositioon. Hän suunnitteli kir-
joittavansa kirjan, jossa hän halusi
käsitellä vapaasti pitkän ja mielen-
kiintoisen elämänsä tapahtumia sel-
laisina kuin hän oli ne nähnyt ja ko-
kenut. Eero A. Wuori oli sekä Paa-
sikiven että Kekkosen läheinen
mies.

Sakari Tuomiojan kuoleman jäl-
keen suurlähettilääksi Tukholmaan
nimitettiin Pariisin suurlähettilääm-
me Gunnar Palmroth. Olimme
valmistautuneet lähtemään Tukhol-
man asemalle suurlähettiläs ja rou-
va Palmrothia vastaan maanantai-
aamuna kello yhdeksän Kööpenha-
minasta saapuvalle junalle, kun
myöhään sunnuntai-iltana saimme
tiedon, että suurlähettiläs Palmroth
oli saanut äkillisen sairaskohtauksen
ja kuollut Kööpenhaminan asemalle.

Siirto lähetystö-
sihteeriksi Brysseliin

Tämän jälkeen suurlähettilääksi
Tukholmaan nimitettiin Ralph
Enckell. Tässä vaiheessa Kaup-
papoliittisen osaston apulaisosasto-
päällikkö, suurlähettiläs Pentti Tal-
vitie, soitti minulle ja kertoi, että
Kauppapoliittinen osasto toivoi mi-
nun siirtyvän ensimmäiseksi sihtee-
riksi Brysseliin.

Hän vetosi siihen, että Euroopan
talousyhteisön EEC:n kehityksen
seuraaminen tarjoaisi minulle mitä
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mielenkiintoisimman työn ja että
paikka olisi tulevaisuuteni kannalta
minulle verraton tilaisuus. Kauppa-
poliittisella osastolla ei hänen ker-
tomansa mukaan ollut tällöin ketään
toista sopivaa ehdokasta, jos minä
kieltäytyisin. Tiesin Euroopan integ-
raatiokehityksellä olevan keskeinen
merkitys koko Euroopalle kuten
myös Suomelle ja tiesin saaneeni
tarjouksen, johon ainoa mahdollisuus
oli vastata kyllä.

Lähtöäni Tukholmasta helpotti
myös se, ettei suurlähettiläänä ollut
enää Tuomioja. En tuntenut Enckel-
liä, mutta tiesin, että Brysselissä
esimiehenäni tulisi olemaan Kauppa-
poliittiselta osastolta ennestään tun-
temani hyvä ystäväni Olavi Murto.

Suurlähetystön henkilökunnan jär-
jestämiin lähtö juhlallisuuksiin päät-
tyi työni Tukholman suurlähetystös-
sä. Olin ollut siellä kolme vuotta ja
se oli parasta aikaa elämässäni.
“Rakkaus työhön on rakkautta elä-
mään, sen juhlaan ja arkeen.”

Työtä EEC -asioiden
parissa

Saatuani tietää Brysseliin nimityk-
sestäni vuoden 1964 lopulla aloitin
ahkeran valmistautumisen uusiin

tehtäviini. Tiesin, että pääpaino työs-
säni kohdistuisi Euroopan talousyh-
teisöön, josta silloin käytettiin vielä
lyhennettä EEC.

Keräsin Ruotsin UD:stä ja Teolli-
suusliitosta kaiken saatavissa olleen
EEC-tietouden ja uppouduin siihen.
Lisäksi palkkasin yksityisopettajan
parantamaan ranskankielen taitoani.

Saavuin Brysseliin helmikuun vii-
meisellä viikolla 1965. Lähetystö-
neuvos Åke Wihtol luovutti tehtä-
vät minulle ja siitä alkoivat uudet
vaativat haasteeni. Kesti muutaman
kuukauden rakentaa henkilösuhtei-
ta ja tietokanavia informaation saa-
miseksi.

Brysselissä oli silloin jo tungosta
EEC:n ympärillä. Suomen ja sen
edustajien ominaispaino Brysselis-
sä vastasi täsmälleen pienen poh-
joismaan ominaispainoa, ei sen
enempää. Ainoa mahdollisuus täs-
sä suuressa joukossa oli pyrkiä hy-
viin henkilösuhteisiin EEC-tietouden
hankkimiseksi.

Voin liioittelematta sanoa, että
Suomen suurlähetystö olikin aikana-
ni parhaiten informoituja lähetystö-
jä EEC:n ulkoisesta ja sisäisestä
kehityksestä. Saimme kaiken rele-
vantin tietouden, mitä saatavissa oli.

Kauppapoliittisella osastolla seu-

rattiin tietenkin EEC:tä tiiviisti ja jou-
duimme laatimaan UM:Ile kauppa-
poliittisen neuvottelukunnan kokouk-
sia varten tilannekatsaukset EEC:n
kehityksestä. Lisäksi raportoimme
säännöllisesti ja yksityiskohtaisesti
EEC:n eri alojen politiikasta.

Rapotti pölyttyi
hyllyllä

Kun esimerkiksi EEC:n ministe-
rineuvosto oli komission esitykses-
tä päättänyt Itävallan assosiaatioso-
pimuksen ehdoista, sain tämän sa-
laisen sopimusesityksen välittömästi
käyttööni. Laadin siitä viikonlopun
aikana 25-sivuisen muistion ja lähe-
tin sen kuriiripostina alkuperäisen
sopimustekstin mukana Helsinkiin.

Tultuani syksyllä 1966 Helsinkiin
ja otettuani vastaan EEC-jaoston
päällikön tehtävät UM:ssä löysin
muistion liitteineen koskemattoma-
na jaoston kassakaapista. Edeltäjä-
ni oli pitänyt muistiota niin salaise-
na, ettei ollut uskaltanut jakaa sitä
kenellekään. Harmittelin Brysselis-
sä uhraamaani viikonloppua ja vai-
vannäköä.

Edeltäjäni toteutti vanhaa hyvää
hallintovirkamiehen ohjetta: kun et
tee mitään, et tee virhettäkään. Sa-
nomattakin on selvää, että sen ai-
kaisista EEC:n ulkosuhteiden järjes-
telyistä esitys Itävallan assosiaatio-
sopimukseksi oli Suomen kannalta
mielenkiintoisin.  Sitä koskeva suo-
menkielinen muistioni olisi pitänyt
jakaa välittömästi asianomaisten
päättäjien ja vaikuttajien tiedoksi.

Esimieheni Olavi Murto oli hieno
ja suuri ihminen. Hän oli jättänyt
asioiden hoidon lähetystössä miltei
kokonaan meidän nuorempien kä-
siin ja seuraili tyytyväisenä myhäil-
len toimintaamme. Poliittiset raport-
timme syntyivät yhteistyönä ja
edustuston päällikkö allekirjoitti ne.

 Henkilökunta oli varsin pieni, yh-
teishenkemme saumaton ja kaikki
viihtyivät työssään antautuen sille
täydestä sydämestään. Avustajina

Sakari Tuomioja ja Eero A. Wuori 27. kesäkuuta 1964.
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olivat Mauri Eggert ja Risto
Kauppi, nykyinen suurlähettilääm-
me Brasiliassa.

Kansliahenkilökuntaan kuuluivat
tunnolliset, osaavat ja tyylikkäät sih-
teerit Anja-Riitta Räsänen, He-
lena Nenonen ja Inna Virpimaa.,
Henkilökuntaan kuului vielä asema-
maasta palkattu keskuksenhoitaja ja
suurlähettilään sihteeri sekä aina
palvelualtis vahtimestari herra Ra-
mon Suomesta kävi Brysselissä joi-
takin valtuuskuntia tutustumassa
Euroopan talousyhteisöön, mutta
kanssakäyminen ei ollut vielä erityi-
sen vilkasta.

Ensiesiintyminen
televisiossa

Elimme vasta orastavaa tunnus-
teluvaihetta. Yleisradio lähetti kesäl-
lä 1965 kaksi TV-toimittajaansa,
Pasi Rutasen ja Pertti Salolaisen,
Brysseliin tekemään haastattelua
aiheesta “Mitä on EEC”. Noin puo-
len tunnin mittaisessa ohjelmassa
annoin kuvauksen sen hetkisestä

EEC:stä.
Muistan vieläkin, miten kovasti

jännitin tätä ensimmäistä merkittä-
vää TV-haastatteluani, vaikka tie-
sinkin osaavani asiani. EEC oli sii-
hen aikaan Suomessa vielä poliitti-
sesti arka asia ja lausunnoissa py-
rittiin olemaan äärimmäisen varo-
vaisia. Tässäkin haluttiin välttää
väärinkäsityksiä ja pitää yllä luotta-
muksellisia suhteita Neuvostoliit-
toon.

Tähän samaan ohjelmaan Pasi
Rutanen onnistui saamaan toiseksi
haastateltavaksi EEC-komission
maatalousasioista vastuussa olevan
jäsenen Sicco Mansholtin, joka oli
myös komission varapuheenjohtaja.

Teollisuuden
etujen valvontaa

Keskeisenä tehtävänämme Brys-
selissä oli seurata, miten talousyh-
teisö omat metsäteollisuusintressin-
sä huomioonottaen suhtautuu Suo-
men metsäteollisuuden tuotteiden
vientiin talousyhteisöön.

Ensimmäinen merkittävä valtuus-
kunta edusti toimitusjohtaja Lauri
Kirveksen johdolla Suomen Puun-
jalostusteollisuuden Keskusliittoa.
Komission edustajien kanssa käy-
dyt alustavat keskustelut metsäte-
ollisuustuotteiden vientikohtelusta
jäivät tunnusteluluonteisiksi.

Ensimmäinen tätä koskeva säh-
keeni lähti kesäkuun alussa 1965.
Siinä hahmoteltiin alustavasti EEC:n
komission kannanottoja Suomen,
Ruotsin ja Norjan metsäteollisuus-
tuotteiden vientikohteluun EEC:ssä.
Suomessa oltiin kiinnostuneita pait-
si EEC:n ulkosuhteiden kehitykses-
tä, myös sen eri alojen yhteisöpoli-
tiikasta kuten tulliliitosta, yhteisestä
raha- ja talousunionista, maatalous-
politiikasta, teollisuuspolitiikasta,
kauppapolitiikasta, metsäpolitiikas-
ta jne.

Niilo Pusan muistelmat jatkuvat
seuraavassa numerossa.

Väliotsikointi toimituksen.

Neljätoistavuotias Kerttu
Koskinen on tehnyt koulunsa,
Liedon keskuskoulun ylläas-
teen, historiantunnille Talviso-
ta –esitelmän, jota varten hän
haastatteli Raudun Suurporkul-
ta kotoisin olevaa 79 –vuotias-
ta isoäitiään Eevi Koskista (o.s.
Leppänen), tämän evakkotai-
paleesta. Eevi Koskinen asuu
nykyisin Karkkilassa.

Alla Kertun tekemä haastat-
telu.

Eevi Koskinen (ent. Leppänen)
lähti perheineen evakkoon Karjalan-
kannakselta Raudun pitäjästä Suur-
porkun kylästä syyskuussa 1939, eli

Eevi Koskisen haastattelu
jo ennen Talvisodan alkua. Eevi oli
tuolloin noin 12-vuotias. Evakkomat-
ka suuntautui Pieksämäelle, ja val-
tio maksoi junamatkan. Eevin van-
hin veli Johannes ei tullut mukaan,
vaan jäi armeijaan. Kerran ollessaan
purkamassa miinaa, yksi miina rä-
jähti ja Johannes sai sirpaleita sel-
käänsä ja jalkoihinsa. Johannes oli
sairaalassa maaliskuun alkuun asti.

Neljän viikon evakkomatkan jäl-
keen Eevin perhe siirtyi takaisin
kotiinsa, kun sotaa ei kuulunut.

Marraskuun viimeisenä päivänä
Eevin pikkuveljet Matti ja Tauno
lähtivät luomaan lunta kotinsa pihas-
ta. Pian he palasivat kuitenkin si-
sälle, sillä he väittivät ukonilman al-
kaneen ja taivaan olleen salamoita

täynnä. Jyrinä ja valot eivät kuiten-
kaan johtuneet ukkosesta vaan neu-
vostoliittolaisista, jotka pommittivat
Karjalaa lentokoneilla. Eevin mu-
kaan se oli todella hirveä hetki, kos-
ka välähdykset ja pommituksen ää-
net olivat hirmuisia, samoin se, kun
puiden latvoja tippui maahan. Tykin-
kuulat “kiljuivat kuin koirat”, kun ne
lentelivät maantien yli metsään.

Eevi joutui taas jättämään kotin-
sa, ja mukaan toiselle evakkomat-
kalle otettiin vaatteita ja peittoja niin
paljon, kuin jaksettiin kantaa. Myös
Eevin äidin ompelukone sekä teu-
rastettu sika otettiin mukaan. Tava-
rat lastattiin suureen rekeen, ja Ee-
vin isoäiti kirnusi vielä matkalla voi-
ta evääksi. Kodista lähteminen oli
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surullinen hetki, kun ajateltiin että
takaisin ei välttämättä päästä enää
koskaan.

Eevin äiti ei tullut samalla matkalla
perheen mukana, vaan hieman
myöhemmin perheen viiden lehmän
kanssa, koska hän oli jäänyt paista-
maan viime hetkellä leipiä evääksi.
Leivät olivat jääneet hieman raaoik-
si, koska Eevin äiti ei ollut ehtinyt
kunnolla paistaa niitä.

Evakkomatka alkoi Kirvun juna-
asemalta. Eevi ja hänen perheensä
joutuivat matkustamaan karjankul-
jetusvaunussa, niin kuin monet
muutkin evakot. Juna kulki Hump-
pilaan ja matka kesti 2-3 päivää.
Perillä Humppilassa he joutuivat
vaihtamaan junaa, koska Jokioisiin,
johon he olivat menossa, kulki eri-
lainen, kapearaiteisempi juna. Kym-
menkunta muutakin evakkoperhet-
tä muutti Jokioisiin.

Kun Eevi ja hänen perheensä oli-
vat perillä Jokioisissa, heidän piti
kulkea vielä muutaman kilometrin
päähän paikkaan, missä evakkoja
vastaanottavien talojen isännät tuli-
vat heitä vastaan. Eevi ja hänen
perheensä pääsivät Mattilan talol-
le. Mattilan perhe oli melko rikas
perhe, heillä oli suuri talo, piha ja
karjaa oli paljon. Erityisesti Eevin
mieleen jäi suuri pirtti ja ruisleivät,
jotka roikkuivat pirtin katossa kui-
vumassa. Mattilan perheessä oli
kuusi lasta. Eevi kertoo Mattilan per-
heen olleen ystävällinen ja mukava.

Päivisin saatettiin auttaa kotitöis-
sä, kuten leipomisessa tai kudottiin
lakanoita ja täkkejä. Yöt Eevin per-
he nukkui kahdessa makuukamma-
rissa. Mattilan perhe nukkui suures-
sa pirtissä. Eevi sanoo sänkyjen ol-
leen suuret.

Tuohon aikaan vähän kaikesta oli
pulaa. Eevi sanoo kuitenkin olleen
tyytyväinen silloiseen elämäänsä.
Käytettyjä vaatteita sai jonkin ver-
ran siirtoväkipalvelusta, mihin muut
suomalaiset olivat niitä luovuttaneet.

Eevi perheineen asui Mattiloiden
luona joulukuusta toukokuuhun.

Toukokuussa evakkoja alettiin taas
siirtää junilla muihin paikkoihin, Eevi
ja hänen perheensä lähtivät Savoon
Kangasniemelle. Siellä he asuivat
kaksi vuotta vuokratalossa. Vuok-
ra maksettiin valtiolta saamilla päi-
värahoilla. Syksyllä 1941 Eevi ja
hänen perheensä muuttivat takaisin
Karjalaan.

Eevin veli Johannes kaatui jatko-

sodassa syyskuun ensimmäisenä
päivänä tarkka-ampujan luodista
purkaessaan miinakenttää hieman
sen jälkeen, kun hän oli lähettänyt
perheelleen kortin, jossa luki: “Ol-
laan nyt Karjalassa ja kotipaikka-
kunta on vallattu takaisin. Vielä en
ole ehtinyt käydä kotona.”

Kerttu Koskinen

Eevi Koskinen ja haastattelun hänestä tehnyt Kerttu Koskinen.

Orjasaaren koulupiiri kokoontuu
Kangasniemen Läsäkosken kartanossa

26. toukokuuta 2007 klo 12.00.
Kartano sijaitsee valtatie-13 tuntumassa,

matka Mikkelistä on n. 30 km,
Kangasniemeltä hieman vähemmän.

Sitovat ilmoittautumiset 12. toukokuuta mennessä
Pauli Jantuselle Puh. (015) 335 970 tai 050 581 3695
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Neljän polvea: Elvi, o.s. Orava, ja Sulo Kiuru
Sirkiänsaarelta sekä heidän tyttärensä Seija Räty,
tyttärentytär Taija Räty ja tyttärentyttärentytär Teea

Seniorikerholla kuultua
– Se on sit Kaukokii lähtent.
– Hiljaseks vettää.
– Miehii parraita.
– Kekkosen kaveri ja Remlis tunnettii, mut ain ol

aikaa rautulaisel.
– Tenholas saunottii ja hyvänä piettii.
– Juttuu piisas ja pilkettä silmäs.
– Rakentaja jos kuka. Kotimaas ja naapurin tar-

peisii.
– Finn-Stroi, Svetogorsk, Kostamus.
– Älä unoha Polarii.
– Ehä mie. Pieksämäel käytii sammaa kouluu.

Evakkoi oltii.
– Kuka pärjäs mitenkii. Kauko ol vuorineuvosai-

nesta.
– Meil on renikat Lapin sovast. Tilanteen tasal se

ol ain sielläkii, johtaja luontojaa.
– Se osas Katjuushat ja Horst Wesselit. Virsi oli

tallella siinä ko Partisaanilaulu.
– YLE:n Polkunen kysyi haastateltavaltaan: ”uskoo-

ko vuorineuvos Jumalaan?” “Uson mie”,oli vastaus.
– Perustajajäsenii täs seniorilupis.
– Myöhäsen Armas tul Pieksämäelt ast Karjatalol

jot sais viel nähä Kaukon. Ennää ol jälel muistot.
– Niinkö Rauvun taistelust. “On rauha luona Rau-

dun kunnasten, ja säteitänsä kevät meille valaa, ja
alkusoitto ensi leivosten ei kauneuttaan kuulijaltaan
salaa.” Täl viisii Aleksanteri Aava runoili Rauvun
taistelun juhlaan 1933. Ol puoltoistvuosikymmentä
siitä ko “Taas muistaa kansa. Raudun asemalle kun
vainolainen painui, pesi niin, ja tiensä auki piti Liip-
pualle, ja selkänojan tuki Raasuliin, mutt´ etemmäk-
si se ei tästä päässytkään kun meikäläiset pyssyin
teki tenää ja tuikeasti kävi taistelmiin. Niin muistaa
kansa, toimii rauhan töitään ja rajamailla elää toi-
veissaan, ja sankareilleen solmii kukkasvöitään ja
paatten luokse käy ne laskemaan. On rauha luona
Raudun kunnasten ja säteitänsä kevät meille valaa,
ja siniristi yllä liehuen ei toivon mieltä rajan kansa
salaa.”Hyvin muistettu vai mitä?

– 4-5.4.2008 tulee yhdeksän vuosikymmentä täy-
teen Rauvun taisteluista. Kai sitä taas tavataan?

– Muistot velvottaa! Ja Rautu ja rautulaisuus.
– Tullaa ja ollaa sie ja mie. Ja pilkettä silmää!
– Nähhää lupil.

Kerhomestar

KESÄLLÄ KARJALAAN!
Matka Rautuun

8. - 10.6.
Reitti: Pieksämäki-Mikkeli-
Lappeenranta-Viipuri-Rautu

Majoitus: 1 yö Terijoki
1 yö Rautu Igora

Ilm. Markku
puh. 040 523 9645

Sirkiänsaaren koulupiirin

MATKA RAUTUUN
13.-15.7.

Reitti: Leivonmäki-Kangasniemi-
Mikkeli-Rautu

Majoitus: Hotelli Igora
Ilm. Markku,

puh. 040 523 9645
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Kaino Rastas syntyi 7. marraskuuta 1914 Sir-
kiänsaarella Raudussa.

Palvelus rajavartiolaitoksessa alkoi välittömästi
varusmiespalveluksen (1936-37) jälkeen rajakou-
lussa 22. heinäkuuta 1937 ja jatkui Lapin Raja-
vartiostossa, josta edelleen 1939 Kannaksen Ra-
javartiostossa Raudussa ja sotien jälkeen Kaak-
kois-Suomen Rajavartiostossa aina eläkkeelle siir-
tymiseen saakka , 16. huhtikuuta 1962.

Vuonna 1941 Kaino vei vihille naapurin tytön
Ainon, o.s. Sorvali, avioliitosta syntyi kaksi poi-
kaa.

Vuosina 1941-1944 osasto Vehniäisessä Kaino
suoritti 10 kaukopartioreissua ollen yhteensä 96
vuorokautta Neuvostoliiton alueella ja taivalsi reis-
suillaan arvion mukaan noin 1 600 km.

Asiakirjat kyseisistä “matkoista” määrättiin tu-
hottavaksi, mutta Kaino arkistoi aineiston ja aika-
naan arkiston tiedoista kirjailija Pentti H. Tikka-
nen kirjoitti totuuspohjaisia partioromaaneja.

Asiakirjoista otettiin aikanaan myös kopiot, kos-
ka silloin oli pelättävissä aineiston takavarikointi.
Myöhemmin Kaino luovutti aineiston sota-arkis-
toon.

Kaino kirjoitti myös aineiston pohjalta 1970 lu-

Kaino Rastaan muistolle

Äitini Terttu Mir-
jam Juntunen, o.s.
Siirola (Sidoroff)
vietti 80-vuotissynty-
mäpäiväänsä 28.
maaliskuuta. Juhlia
vietettiin perhepiiris-
sä kotonamme Ou-
lussa. Äiti on synty-
nyt Raudun Palkea-
lassa. Hänen van-
hempansa olivat
Emma ja Nikolai Sii-
rola (Sidoroff).

Äiti on tullut Kan-
gasniemen pitäjän

Läsäkosken kylän kautta Muhokselle 40-luvun lo-
pulla, jossa tapasi isäni Yrjön. Nyt he viettävät elä-
kepäiviä omakotitalossaan Muhoksen keskustas-
sa. Isä hoitelee pihatyöt niin kesällä, kuin talvella-
kin ja äiti vastaavasti tekee sisähommat. Äidin har-
rastuksena on kuntosalilla käynti.

Helena Sidoroff

85 vuotta

täyttää Kaunialan Sotavammasairaalasssa 26.
huhtikuuta Arvi Lattunen. Hän on Anna ja Antti
Lattusen vanhin poika ja syntynyt Raudun Raasu-
lissa.

täytti Hämeenkoskella 19. maaliskuuta Pekka
Mikael Lattunen. Hän on Arvi ja Anna Lattusen
nuorin poika ja syntynyt Raudun Raasulissa.

Kotiporukat onnittelee.

75 vuotta

täytti Anja Hedman-Järvinen 8. helmikuuta Es-
poossa. Hän on syntynyt Raudun Vehmaisissa.

80 vuotta

Anna Sofia Osmala.
Kuva on otettu Teean kastepäivänä 25. helmikuu-

ta 2007.
Onnittelemme Taijaa ja Karia iloisen perhetapah-

tuman johdosta sekä toivotamme onnea isoäidille
88 -vuotis- ja isoisälle 93 -vuotissyntymäpäivien
johdosta. Onnittelijoina Seija-mummu, Jouko-ukki
ja Soile-täti sekä muu jälkikasvu.
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Aino Elvi Lehto, o.s. Kähäri, kuoli 6. helmikuuta
2007 Espoossa. Hän oli syntynyt 4. lokakuuta 1922
Raudussa.

Isotätini Anja Raakel Laukkanen (ent. Jäske)
kuoli 14. helmikuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt
18. marraskuuta 1925 Raudun Vakkilassa.

Evakkotie toi Anjan perheineen Savon kautta
Helsinkiin vuonna1960. Puoliso Olavi löytyi Ase-
masodan aikana koti-Karjalasta; he saivat kaksi
poikaa, Hannun ja Ilkan.

Elämäntyönsä Anja teki Ressun lukion vahtimes-
tarina.

Anja oli rempseä karjalainen; positiivinen, iloi-
nen ja aina valmis auttamaan. Hänen hersyvän
iloista nauruaan jäämme kaipaamaan.

Outi Ahponen

Helka Sinikka Kaukoranta, o.s. Paukku, kuoli
19. helmikuuta Espoossa. Hän oli syntynyt 13. tam-
mikuuta 1938 Raudussa

Lempi Lahja Luukkonen, o.s. Husu, kuoli 4. maa-
liskuuta 2007 Kouvolassa. Hän oli syntynyt 26.
syyskuuta 1919 Raudussa.

Martta Ollikainen, o.s. Raatikainen, kuoli 19.
joulukuuta 2006 kotonaan Hirvensalmella. Hän oli
syntynyt 7. maaliskuuta 1920 Raudun Palkealas-
sa.

Miili Mirjan Elg, o.s. Falck, kuoli 2. helmikuuta
2007 Kuusankoskella. Hän oli syntynyt 25. loka-
kuuta 1914 Raudussa.

Onni Johannes Koukonen kuoli 16. maaliskuuta
2007 Mikkelissä. Hän oli syntynyt 15. maaliskuu-
ta 1918 Raudussa.

vun alussa “matkakertomuksia” Rautulaisten leh-
teen. Aihe oli vielä silloin niin arka joillekin, että
he olivat esittäneet lehdelle, ettei juttuja julkais-
taisi!

1940-50 -lukujen taitteessa rakentaessaan oma-
kotitaloa Imatran Karhusuontielle oli tilanne vielä
sellainen, että Kaino perheineen oli varautunut
pikaiseen poistumiseen maasta, Uuno-veli oli Ka-
nadassa ja sinne oli reitti valmiina. Lähtöä ei sitten
tullutkaan.

Eläkkeelle siirtymisensä jälkeen Kaino toimi vä-
estönsuojelutehtävissä yhteensä 21 vuotta, muun
muassa Imatran kaupungin väestönsuojelupäällik-
könä ja Kymen läänin Väestönsuojeluyhdistykses-
sä koulutusohjaajana.

Järjestötoiminnassa Kaino oli mukana seuraa-
vasti:

• SVUL:n Etelä-Karjalan piirin suunnistusjaos-
ton puheenjohtaja ja piirihallituksen jäsen

• Imatran Suunnistajien perustajajäsen
• Suomen Suunnistusliiton liittovaltuuston jäsen
• Lions-Club Imatra-Vuoksi perustajajäsen
  - presidentti 1963-64
  - lohkon puheenjohtaja 1964-65
• Etelä-Karjalan res.ups piirin piirihallituksen jäsen
• Imatran res.ups kerhon johtokunnan jäsen
• Kaukopartio-osasto Vehniäisen Asevelikerhon
  puheenjohtaja
Urheilusaavutukset:
•  suunnistuksen suurmestariluokka 1951 (n:o 19)
• puolustusvoimain suunnistuksen suurmestari-
  luokka 1951 (n:o 6)
•  puolustusvoimain hiihdon mestariluokka 1953
• puolustusvoimain mestaruuskilpailuissa suun-
  nistuksen partiomestaruus ja henkilökohtainen
  mestaruus sekä partiohiihtomestaruus
• SM-kilpailuissa kaksi viestipronssia ja henki-
  lökohtainen kuudes tila
• piirimestaruuksia suunnistuksessa 11 kpl

Eläkeaikanaankin Kaino harrasti aktiivisesti lii-
kuntaa, muun muassa hiihtoa. Hiihtoharrastuksesta
saivat nauttia myös lapsenlapset jotka aina hiihto-
lomalla hiihtivät Kainon kanssa melkoisia kilomet-
rejä ja odottivat innokkaasti uusia reissuja. Kai-
non kiinnostus lapsenlapsiin ja lapsenlapsenlap-
siin säilyi aivan loppuun saakka, hän oli aina kiin-
nostunut lasten kuulumisista.

Liikunnasta kävi myös omakotitalon hoitaminen
ja lisäksi Kaino kävi Tampereella auttamassa en-
sin rivitalohuoneiston rakentamisessa ja kahden
vuoden kuluttua seurasi omakotitalon rakentami-
nen. Kaino olikin mieluinen apu kaikessa raken-

tamisessa ja remontoinnissa - niin hyvää ja täsmäl-
listä työtä hänen käsistään syntyi.

Synnyinseudulleen Sirkiänsaarelle Kaino teki
parikymmentä reissua entisten sirkiänsaarelaisten
ja heidän jälkeläistensä kanssa. Reissuilla Kaino
toimi usein oppaana ja selvitteli vanhojen paikko-
jen vaiheita ja myös sitä missä oli partioreissuil-
laan kulkenut.

Voimien huvettua Kaino eli viimeiset vuotensa
Sepon ja Ritvan kotihoidossa.

Kaino ehti olla leskenä ainoastaan vajaat kaksi
vuotta, kutsu viimeiseen iltahuutoon tuli 12. loka-
kuuta 2006.

Rauha isälle ja kunnia hänen muistolleen.

Raimo Rastas
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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.

Tapahtumakalenteri
Mentujen sukuseura ry:n sukukokous 21.4. Lah-

den hiihtokeskuksessa alkaen klo 10.

Suvannon seudun sukutukimuspiirin kokoontu-
minen 21.4. klo 12.30-17 Helsingissä Karjalata-
lon Galleria-salissa.

Orjansaaren koulupiirin kokoontuminen 26.5. klo
12 Kangasniemellä Läsäkosken kartanossa.

Palkealan koulupiirin tapaaminen 26.5. Mikke-
lin Varuskuntakerholla. Kokoontuminen klo 12 Jal-
kaväkimuseon Ritarisaliin.

Matka Rautuun 8.-10. kesäkuuta.

Karjalaiset kesäjuhlat 15.-17.6. Oulussa.

Pietiäisten sukukokous 30.6. Lomakeskus Mes-
silässä Hollolassa.

Sirkiänsaaren koulupiirin matka Rautuun 13.-
15.7.

Kihut Raudussa 20.-22.7.

Pukumuotia 1930 -luvulta. Kuva Juho Haukan
jäämistöstä. Tunnistaako kukaan kuvassa olevia
henkilöitä?

Kuva vas. J. Pyykkö ensimmäisenä pääsiäispäi-
vänä vuonna 1920 Raudun pitäjän Maaselän ky-
lässä. Kuva Juho Haukan jäämistöstä.
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Sirpa Koskela, Äijänkalliontie 11, 46800 Anjalankoski,
puh. 0440 310 136

SIRKIÄNSAAREN KOULUPIIRI
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä,
puh. (014) 620 789
Lauri Partanen, Kauristie 9, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 482 437

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Ilmari Seijamaa, Hämeenkatu 9, 76100 Pieksämäki,
puh. (015) 482 096
Armas Komi,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
Väinö Loponen,  79600 Joroinen, puh. (015) 573 123
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Veikko Huuhka, Hällinmäki, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B, 50100 Mikkeli, puh. 044 317 1244
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294


