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Rautuseuran 50-vuotisjuhlassa laulaneella Minna-Sisko
Mutasella oli yllään Lilja Sappisen Raudussa vuonna

1934 tekemä Alavuden kansallispuku.

Kuva: Seija Lipsanen
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Jo yli kymmenen vuoden ajan
olemme entisessä Raudussa kun-
nostaneet meille rakkaita paikkoja,
hautausmaa-aluetta Tikatsussa sekä
kirkkopuistoa Palkealassa sekä Pal-
kealan hautausmaa-aluetta. Toivee-
na on, että nuo alueet säilyisivät niin
rautulaisten jälkipolvien sekä myös
venäläisten tietoisuudessa, kalmis-
tot joissa juuremme lepäävät.

Kaikki tuo talkootyö ja siihen liit-
tyvä on saanut myös Sosnovon kun-
nan edustajien hyväksynnän. Olem-
me myös toimittaneet Sosnovon
kuntaan sopimukset, joita Venäjä ja
Suomi ovat sopineet pakkoluovute-
tun alueen hautausmaista.

Palkealan koulupiiriläiset pystyt-
tivät Palkealan kirkon alttarin pai-
kalle muistokiven vuonna 1992.
Myöhemmin tuota aluetta raivattiin
ja muistokivi sai katteen, joka siu-
nattiin juhlallisuuksin.

Kihumatkalla vuonna 2005 Pal-
kealan kirkkopuisto ja sen lähellä
sijaitseva hautausmaa-alue näyttivät
nukkuvan ruususen unta. Luulin että
näin voi jatkua tulevaisuudessakin
niin että alueet ovat rauhoitetut.

Aiemmin tuosta ruususen unta
nukkuvasta alueesta eivät venäläi-
set ole olleet liiemmin kiinnostuneet.
Mutta nyt ovat, kun alue on tietyllä
tavalla herätetty henkiin. Yllätys,
yllätys. Olen saanut viestin Sosno-
vosta, että meidän sinne pystyttä-
mät muistomerkit on purettava.

Venäjän ortodoksinen kirkko on
ostanut nuo alueet ja alueella suori-
tetaan arkeologisia kaivauksia. Pal-
kealan kreikkalaiskatolinen kirkko
valmistui vuonna 1865 ja se oli omis-
tettu apostoli Andreaksen ja Ma-
ria Magdalenan muistolle. Piirustuk-
set oli laatinut taiteilija Karpov ja
rahat kirkon rakentamiseen oli lah-
joittanut pietarilainen kauppias Ru-
sanov.

Palkealassa oli jo aiemmin ollut
rukoushuone. Tosin eri paikassa
kuin edellä mainittu. Se purettiin
rappeutuneena vuonna 1892. Millä
kohtaa tuo entinen rukoushuone että
kalmisto sijaitsevat, ei varmuudella
ole meidänkään tiedossamme.

Luulen, että viimeksi sijainneen
kirkon paikalta ei mitään maata jä-
risyttävää löydy, vaikka kaivaisivat
Kiinaan asti. Nähtäväksi jää millai-
nen patsaskohu tästä syntyy. Ko-
kemustahan vastapuolella jo on.

Lähiaikoina aion matkustaa ta-
paamaan paikallisia kirkon edusta-
jia mukanani kartta ja pappilan pii-
rustukset. Katsotaan kuinka hom-
massa oikein edetään.

“Syksyn tuuli toi viestin Karjalas-
ta, kun maaemo helmaasi laskim-
me heimosi lasta.”

Rautulainen kihupappi Simo O
Salo, henkeen ja vereen rautulainen,
lehtemme pitkäaikainen kirjoittaja oli
saanut iäisyyskutsun 11. elokuuta
2007.

30. elokuuta saattelimme kihupa-
pin iäisyysmatkalle Helsingin Hert-
toniemen kirkossa. Jäämme kiittä-
en ja kunnioittaen muistamaan hä-
nen työtään rautulaisuuden parissa.
Simo O. Salon muisto myös velvoit-
taa meitä entistä enemmän ja en-
tistä paremmin vaalimaan rautulais-
ta perintöä.

Hyvät ystävät, lehtemme lukijat,
toimitus kaipaa kirjoituksia sekä
kuvia. Kuvia etenkin elämästä ja
rakennuksista entisestä Raudusta.
Syysiltojen pimetessä kaivelepa al-
bumisi aarteita ja lähetä ne meille
taltiointia ja kuvateosta varten. Pa-
lautamme ne, kunhan muistat liittää
mukaan osoitetietosi.
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Rautuseuralla tunnelmalliset 50-vuotisjuhlat

Karjalan Liiton ansiomerkkien saajia Rautuseuran juhlissa. Vasemmalla Hannu Tuomimaa, Reino
Pekkanen, Raili Lameranta, Erkki Pekkanen, Varpu-Leena Koivisto, Helena Jäske, Hemmo Venesjär-
vi, Tyyne Viljakainen, Lauri Jäske ja Laina Tiainen.

Kuvat: Seija Lipsanen

Rautuseuran 50-vuotisjuhla koko-
si Karjalatalon yläsaliin lauantaina
6. lokakuuta salin täydeltä väkeä.
Lähes 100 henkilöä juhli siellä merk-
kipäiväänsä viettävää karjalaisseuraa.

Rautuseuran juhla alkoi ekumeeni-
sella hartaudella Karjalatalon kap-
pelissa. Ortodoksisen kiitosjumalan-
palveluksen toimitti Helsingin orto-
doksisen seurakunnan pappi, isä Teo
Merras. Mukana jumalanpalveluk-
sessa oli myös pastori Tarja Al-
bekoglu Käpylän seurakunnasta.

Seuran 50-vuotisjuhlassa Karjala-
talon yläsalissa juhlapuheen piti
Rautuseuran kunniapuheenjohtaja
Osmo Valkonen.

Hän ilmaisi pettymyksensä siitä,
ettei valtiovalta ole saanut mitään
konkreettista aikaan luovutettujen
alueiden takaisin saamiseksi.

- Tiedusteluihin on aina vastattu
takaisin samalla litanialla “Neuvos-
toliitto/Venäjä ei halua neuvotella
koko asiasta”.

- Tämä ei kuitenkaan ole totta.
Neuvostoliiton hajottua saimme lu-
van ja oikeudet matkustaa luovute-
tuille alueille. Vain jotain sen aikai-
sista sotilasalueista oli matkustus-
kiellossa. Noihin aikoihin, Viron saa-
dessa itsenäisyyden, oli myös esillä
Suomen pakkoluovutettujen aluei-
den palautus. Niitä jopa tarjottiin
takaisin määrätyillä ehdoilla. Silloi-
nen presidentti Koivisto torjui ta-
kaisin saamisen todeten, että “Suo-
mella ei ole aluevaatimuksia”. Sa-
maa linjaa ovat presidentit Ahtisaa-
ri ja Halonenkin noudattaneet.

Valkosen mukaan karjalaisjuuriset
kansanedustajat eivät ole myöskään

tehneet yhtään aloitetta ulkoasiain
valiokuntaan ryöstettyjen alueiden
palauttamiseksi, vaikka ovat luvan-
neet pitää Karjalakysymystä esillä
eduskunnassa.

- Niinpä kansalaisten keskuudes-
sa on noussut useita kansalaisjär-
jestöjä, jotka ovat alkaneet ajaa pak-
koluovutettujen alueiden asioita eri
tavoin sekä pitää yllä keskustelua
alueluovutuksiin liittyvistä asioista.

Osmo Valkonen kommentoi pu-
heessaan myös Karjalan Liiton toi-
mintaa. Vaikka Valkonen ilmaisi
Karjalan Liiton toimineen varsin hy-
vin useiden vuosikymmenten ajan,
sen toiminnassa on myös ollut mo-
nenlaisia vaikeuksia.

- Mitä vanhemmaksi asiat pääse-
vät, sen vaikeampi on ollut muuttaa
totuttuja käytäntöjä. Näin on ollut
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Isä Teo Merras.

Osmo Valkonen.

Karjalatalon yläsali täyttyi Rautuseuran 50-vuotisjuhlien osanotta-
jista. Kunniamerkkejä palkituille jakamassa Osmo Valkonen.

myös Karjalan Liitossa. Vuosien
myötä tuli taloudellisia vaikeuksia
jotka yhteisvoimin saatiin hoidettua
ja sääntöjä muuttamalla paikattua.

- Karjalan Liiton jäsenistön miel-
tä kangertaa eräs sääntöasia. Liit-
tokokous voi tehdä päätöksen pois-
tamalla kolmen valtapuolueen edus-
tuksen liiton hallituksessa. Vasta sit-
ten Karjalan Liitto ry olisi jäsenis-
tönsä mukainen kansalaisjärjestö.

- Karjalan Liiton liittokokoukses-
sa on pidetty voimakkaita puheen-
vuoroja asian tiiloilta. Varmaankin
myös liittovaltuustossa on asiasta
keskusteltu. Johdolla on ollut hyvä
“keppihevonen” kertoa liittokokous-
edustajille, että liitolta jäisi valtion
avustus saamatta, “jos me poistai-
simme poliittisen edustuksen”.
Tämä on samansuuntaista pelotte-
lua kuin Karjalan palautus -asian
kanssa, huomauttaa Valkonen.

Hän toteaa, että vaikka Karjalan
Liitto on ollut erittäin suurissa talo-
udellisissa vaikeuksissa, niin niistä
on voimakkaan karjalaisen yhteen-
kuuluvaisuuden hengen avulla sel-
vitty ilman valtion osuutta.

Osmo Valkonen liittyi Rautuseu-
raan vuosi sen perustamisen jälkeen
vuonna 1958. Silloin seurassa oli  yli
300 jäsentä.

Rautuseura toimi aktiivisesti ja
jäsenistöltä sateli lukemattomia

aloitteita seuran toiminnaksi.
- Alkuaikoina johtopaikoille oli run-

sauden pulaa, samoin johtokunnan
jäseniksi. Puheenjohtajat vaihtuivat
jopa vuosittain.

Rautulaisten pitäjäseura oli perus-
tettu kymmenen vuotta aiemmin.
Sen tarkoituksena oli koota rautu-
laistet yhtiesiin tapahtumiin, lähinnä
kesäjuhliin ja tallentaa Raudun his-
toriaa ja perinnettä.

- Rautuseuran toiminta oli alku-
vuosina hyvin itsenäistä ja seurakoh-
taista. Pidettiin kiinni omista toimin-
tatavoista mustasukkaisesti niin, että
pitäjäseuran kanssa ei juuurikaan
ollut yhteistyötä. Pitäjäseuran kesä-
juhliin oli jopa vaikeaa saada esiin-
tyjiä, vaikka seurassamme oli esiin-
tymiskykyisiiä ja lahjakkaita esiin-
tyjiä, muistaa Valkonen.

Hän painottaa, että puheenjohta-
jien ja toimivien johtokunnan jäsen-
ten toimesta tilanne vuosien saatos-
sa kuitenkin parani.

- Kulttuurissa keskityimme tallen-
tamaan rautulaista kansankulttuuria
ja ottamaan osaa historioiden aineis-
toihin. Loimme myös seuramme
ansiomerkkijärjestelmän ja saimme
oman lipun ja pienoislipun.

-Nykyinen yhteistyömme pitäjä-
seuran kanssa on luontevaa ja tule-
vaisuuteen suunnattua. Noin viisi-
toista vuotta sitten tein Pitajäseuran
vuosikokouksessa aloitteen kihupe-
rinteen jatkamisesta ja juhlien jär-
jestämisestä entisessa Raudussa.

- Tänä vuonna vietimme kuuden-
sia kihuja Raudussa. Yleisöä oli en-
natysmäärä, noin 400 henkilöä ja
heistä yli 80 prosenttia oli sodan jäl-
keen syntyneitä.

- Voidaan sanoa, että rautulaisuus
voi hyvin eikä katoa tulevaisuudes-
sakaan.

Toinen merkittävä yhteistyöhan-
ke  Pitäjäseuran kanssa on Valko-
sen mukaan ollut Raudun hautaus-
maiden kunnostus ja muistomerkki-
en luominen. Siinä on apuna ollut
myös Rauta-säätiö.

-Monta muutakin hanketta on
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Mika Nikander.

Minna-Sisko Mutanen.
Kaarina Raatikainen, Raili Lameranta ja runoryhmä Kanervat, eli
Maire Härus, Leila Ilmonen ja Elvi Arminen.

Juhlassa oli aikaa myös tuttujen tapaamiseen. Esko Petrow esitte-
lee Vilho Monnolle valokuvia kesäiseltä Raudun matkaltaan.

suunnitteilla yhteisesti.

Runoja, musiikkia ja
kunniamerkkejä

Reino Pekkasen laatiman Rau-
tu-seuran 50-vuotishistoriikin juhlas-
sa esitti puheenjohtaja Raili Lame-
ranta. Sen on tämän jutun perässä
omana artikkelinaan.

Runoryhmä Kanervat oli harjoitel-
lut ohjaajansa, 92-vuotiaan Elvi Ar-
misen kanssa koosteen evakkoru-
noista  Koskettavat runot olivat Kari
Aronpuron, Saimi Sorri-Hukka-
sen, Juice Leskisen, Hannes ja
Ilmi Papin ja Tapio Lyyran käsi-
alaa. Kanerviin kuuluu Armisen lisäk-
si Maire Härus ja Leila Ilmonen.

Oopperalaulajat Minna-Sisko
Mutanen ja Mika Nikander tul-
kitsisivat juhlassa vauhdikkaasti koh-
tauksia Ilmari Hannikaisen ja
Erkki Kivijärven näytelmästä
Talkootanssit. Sen mukaan oli lai-

nattu myös osia Merikannon mu-
siikkinäytelmästä Juhannustulilla.

Juhla päättyi ansiomerkkien ja-
koon. Karjalan Liiton hopeisen an-
siomerkin saivat Marja Johans-
son, Lauri Jäske, Tyyne Viljakai-
nen, Laina Tiainen ja Hemmo
Venensjärvi. Pronssisen ansiomer-
kin saivat Helena Jäske, Varpu-
Leena Koivisto, Raili Lameran-
ta, Reino Pekkanen, Erkki Pek-
kanen, Hannes Tuomimaa ja
Hugo Vaikkinen

Seija Lipsanen
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Rautuseuralaiset kokoontuivat
syyskauden ensimmäiseen tarinail-
taansa Karjalatalon Sortavala-saliin
5.syyskuuta. Niin kuin aina, sali oli
täynnä, ja tarinaa riitti tuvan täydel-
tä.

Alkuun lauletun Rautu oi Rautu-
laulun jälkeen vietettiin hiljainen het-
ki kihupappimme, rovasti Simo O.
Salon muistolle.

Kesän aikana syntymäpäiviä viet-
täneet Lauri Jäske ja Eila Savo-
lainen kukitettiin, minkä jälkeen jaet-
tiin seuran ansiomerkkejä seuraaville
seuran ansioituneille jäsenille.

Kultamerkki: Laina Tiainen,
Erkki Pekkanen ja Reino Pek-
kanen.

Hopeamerkki: Anja Lötjönen,
Toini Onttonen, Aila Pekkanen,
Hannu Tuomimaa, Hugo Vaikki-
nen ja Tuire Uura.

Pronssimerkki: Sirkka-Liisa
Helenius, Kalevi Ihalainen, Ant-
ti Meskanen, Eila Savolainen,
Virva Siitonen, Maire Uosukai-
nen ja Eija Veijalainen.

Merkkien jaon jälkeen nautittiin
runsaista kahvipöydän antimista.

Tarinoinnin lomassa Hemmo Ve-

nesjärvi kertoili mukavaan tapaan-
sa viime kesän kihujuhlien aikana
Raasulissa käynnistään.

Jäsenet olivat tuoneet tapansa
mukaan runsaasti arpajaislahjoituk-
sia ja arvat tekivät taas hyvin kaup-
pansa. Tarinointia olisi kyllä riittä-
nyt vielä pitkään, mutta meille va-
rattu aika alkoi loppua ja ilta pää-
tettiin tuttuun tapaan Karjalaisten
lauluun. Kuukauden päästä tavataan
taas.

Reino Pekkanen

Merkkisadetta Rautuseuran tarinaillassa

Keväällä 1957 kokoontuivat
Nuutti Rastaan kotiin Helsingin
Pirkkolassa Kauko Rastas, Niilo
Pusa, Matti Siitonen ja Ville
Pusa, joka loihe lausumaan et “miks
ei myö, rautulaiset, ko kerran toi-
setkin o perustanniet seuroi”.

Näiden sanojen seurauksena pää-
tettiin kutsua pääkaupunkiseudulla

asuvia rautulaisia kokoukseen Ra-
vintola Primulaan 27. toukokuuta
1957, jonne saapuikin yli 40 henkeä.

Kokouksessa valittiin toimikunta,
johon kuuluivat Ville Pusa, Kauko
Rastas, Sulo Ihalainen, Arvi Kie-
siläinen, Matti Siitonen, Reino
Holttinen, Arvi Vuorikkinen,
Niilo Pusa, Helena Monto ja Irja
Hakola. Tehtäväkseen toimikunta
sai seuran perustamiseen liittyvien
kysymysten selvittämisen ja sään-
töehdotuksen laatimisen.

Rautuseura ry:n perustava kokous
oli 5. syyskuuta 1957. Siinä valittiin
johtokunta, johon kuuluivat toimi-
kunnan jäsenten lisäksi Sylvi Pauk-
ku sekä varajäsenenä Anni Lou-
kola, Aili Sipponen, Mikko
Kaatranen, Jouko Sipponen
sekä Hemmo Venesjärvi, joka on
edelleen aktiivinen seuran jäsen.

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin Sulo Ihalainen, joka toimi
puheenjohtajana kolme vuotta.

Muina seuran puheenjohtajina
ovat toimineet Niilo Pusa, Reino

Holttinen, Teuvo Kuparinen, joka
vuosina 1965–1968 toimitti Rautu-
laisten lehteä, sekä Arvi Kiesiläinen
ja Eros Jäske, joka myös oli use-
an vuoden Rautulaisten lehden pää-
toimittajana. Matti Siitonen toimi pu-
heenjohtajana 18 vuotta ja Osmo
Valkonen 15 vuotta. Vuodesta 2005

50-vuotisjuhla Karjalatalossa 6.10.2007

Rautuseura ry:n 50-vuotishistoriikki

Yksi Rautuseuran käynnistäjis-
tä oli Kauko Rastas.

Hemmo Venesjärvi Rautuseuran
50-vuotisjuhlissa.
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seuraa on johtanut Raili Lameran-
ta.

Kunniapuheenjohtajia seuralla on
ollut neljä: Kauko Rastas, Eros Jäs-
ke, Matti Siitonen ja Osmo Valko-
nen.

Seuran toiminnan alun turvaami-
seksi saatiin Rautasäätiöltä 10 000
markkaa, mikä oli aloittavalle seu-
ralle merkittävä apu. Lahjoituksia on
vuosien mittaan tullut myös seuran
jäseniltä.

Alun toimintavuosien ensisijaise-
na tavoitteena oli seuran tunnetuksi
tekeminen pääkaupunkiseudulla
asuvien rautulaisten keskuudessa ja
seuran jäsenmäärän kasvattaminen.
Nämä tavoitteet ovat olleet koko seu-
ran toiminnan ajan voimassa ja viime
vuosina sitä on ollut tukemassa seu-
ran omat nettisivut, joiden kautta jä-
seneksi liittyminen on helpottunut.

Seura kokoontui alkuvuosina sajuil-
toihin ja Mikkelinpäivänä kihutilaisuuk-
siin. Pikkujouluja on myös vietetty ja
pääsiäisen alla virpojaisia.

Vuodesta 1997 lähtien kihuperin-
nettä on jatkettu Raudussa, missä
joka toinen vuosi on järjestetty yh-
teistyössä Raudun Pitäjäseuran
kanssa kihujuhlat. Kihujen pääjuhla
on pidetty entisen kirkon paikalla
kulttuuritalossa, jossa esiintyjinä on
ollut niin entisiä rautulaisia ja rautu-
juurisia kuin myös nykyisiä sosno-
volaisia.

Juhlien jumalanpalvelus on pidet-
ty sunnuntaisin samassa paikassa,
joka on koristeltu kirkkosaliksi.
Vuonna 2005 seura sai lahjoitukse-
na Sanna Väisäseltä ja lapsilta
Raudun kirkossa ollutta kuviointia
mukailleen kirkkotekstiilin, jota käy-
tettiin ensimmäistä kertaa tämän
vuoden kihujumalanpalveluksessa.
Kirkkotekstiilin valmisti Sanna
Väisäsen tytär Leena Koskinen.
Jumalanpalveluksen on vuosien mit-
taan toimittanut rovasti Simo O.
Salo.

Perimätietoutta kerätty kirjoihin ja
arkistoihin

Niilo Pusan johdolla perustettiin

historiatoimikunta, jonka toimek-
siannosta kerättiin aineistoa. Tämän
aineiston perusteella Matti Kähä-
ri kirjoitti Raudun Historian täyden-
tämään jo aikaisemmin ilmestynyt-
tä Entinen Rautu-teosta.

Rautu ja rautulaiset III syntyi kun-
niapuheenjohtaja Eros Jäsken joh-
dolla. Lisäksi Liisa ja Vilho Kie-
siläisen lapset ovat koonneet Lii-
san ja Vilhon runoista ja karjalaisis-
ta tavoista kirjan “Ei missiä muual”.
Osmo Valkonen on koonnut “Kosio
ja häämenot Karjalan kannaksen
koillisosassa 1920-luvulla”.

Vuosina 1965–1966 ovat seuran
jäsenet laulaneet Kansanrunousar-
kistoon rautulaisia kansanlauluja
sekä nauhoittaneet samoja lauluja
Yleisradiossa ja seuran kustanta-
malle äänilevylle. Useat rautulaiset
ovat tallentaneet perinnearkistoihin
kirjallista kansanperinnettä.

Lisäksi rautulaisesta historiasta ja
perinteestä ovat jäsenet vuosien
varrella kirjoittaneet Rautulaisten
lehteen ja Karjala-lehteen.

Lippu ja
vaakuna

Vuonna 1972 seura sai oman li-
pun ja pienoispöytälipun sekä jäsen-
ja ansiomerkkijärjestelmän, jotka

kehitettiin silloisen puheenjohtajan
Eros Jäsken johdolla.

Seuran silloinen puheenjohtaja
Matti Siitonen oli edustajana vaa-
kunatoimikunnassa, jonka vetäjänä
oli Eros Jäske sekä pitäjäseuran
edustajana silloinen puheenjohtaja
Mauri Maisonen. Vaakuna val-
mistui vuonna 1990.

Toiminta
Rautuseurassa

Seuran jäsenet ovat osallistuneet
joka toinen vuosi järjestettäviin Rau-
dun Pitäjäseuran kesäjuhliin. Yhteis-
työtä seura on tehnyt jatkuvasti pi-
täjäseuran kanssa. Jokainen seuran
jäsen, jolle tulee Rautulaisten lehti,
kuuluu jäsenenä automaattisesti
Raudun Pitäjäseuraan. Samoin seu-
ra on osallistunut jokavuotisiin Kar-
jalan Liiton kesäjuhliin ja lippukul-
kueeseen. Rautuseura kuuluu jär-
jestöjäsenenä suoraan Karjalan Liit-
toon.

Seura on tehnyt myös vuosien
varrella yhteistyötä Pietarissa toimi-
van Karelia-seuran kanssa. Yhteis-
työtä on tehty myös muiden karja-
laisseurojen kanssa. Yhdessä Hel-
singin Sakkola- ja Metsäpirttiseuro-
jen kanssa on vietetty keväisiä ke-
vätkarkeloita ja syksyisin Kekrijuh-

Rautuseuran nykyinen puheenjohtaja Raili Lameranta ja kunnia-
puheenjohtaja Osmo Valkonen.

Kuva: Seija Lipsanen
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laa.
Rautuseuralaisia on osallistunut

useana vuonna Karkkilan karjalais-
ten järjestämiin iltamiin. Samoin seu-
ra on osallistunut Karjalatalolla jär-
jestettyihin Pitäjäesittelyihin sekä
Karjalaisiin pitäjämessuihin.

Nykyisin seura kokoontuu jokai-
sen kuukauden ensimmäisenä kes-
kiviikkona tarinailtoihin Karjalatalon
Sortavalasalissa.

Seura on muistanut vuosien var-
rella jäseniensä niin ilot kuin surut.
Merkkipäiviänsä viettäneitä on
muistettu kortein, kukkasin, vaaku-
noin ja halauksin. Poisnukkuneita on
muistettu adressein ja kukkasin.

Seuran viime vuosien suurin pro-
jekti on ollut Raudussa sijaitsevien
hautausmaiden kunnostus ja muis-
tomerkkien pystyttäminen yhteis-
työssä Raudun Pitäjäseuran kans-
sa. Tätä projektia varten seura on
saanut avustusta opetusministeriöl-
tä. Samoin Rautasäätiö on tukenut
projektia.

Raudun entiselle luterilaiselle hau-
tausmaalle pystytettiin muistomerkki
sankarivainajille sekä puinen Ikui-

suuden portti. Palkealassa ortodok-
sisen kirkon kirkkopuisto raivattiin
ja sinne pystytettiin muistomerkki
entisen ortodoksisen kirkon paikal-
le. Samoin ortodoksinen hautausmaa
raivattiin ja sinne pystytettiin Mat-
kamiehen risti sekä uudet rautaiset
hautausmaan portit. Rakennelmat
suunnitteli seuran silloin puheenjoh-
taja Osmo Valkonen. Talkootöihin
osallistui useaan otteeseen rautus-
euralaisten lisäksi lukuisa joukko
Raudun pitäjäseurasta Mikkelistä
puheenjohtajansa Markku Pak-
sun aktiivisella johdolla.

Talkootyöt hautausmaiden kun-
nostamiseksi ja muistomerkkien
pystyttämiseksi saatettiin loppuun
vuoden 2005 kihujuhliin, jolloin Rau-
dun entisen kirkkoherran Paavo
Salon poika, nyt edesmennyt Simo
O. Salo, vihki ja siunasi nämä muis-
tomerkit sanoen, että “ne ovat nous-
seet rakkaudesta tähän seutuun”.

Rautuseura on ollut mukana jär-
jestämässä kesäisin kotiseutumat-
koja entiseen Rautuun, useasti mat-
kat on yhdistetty Kihujuhliin. Tule-
via sukupolvia ajatellen kotiseutu-

matkoilla on tärkeä merkitys. Mat-
kailu on ollutkin viime vuosina hy-
vin vilkasta. Mukaan on saatu jo
toisen ja kolmannen polven rautu-
laisia. Tästä hyvänä esimerkkinä
olivat tämänkesäiset kihujuhlat, jois-
sa lähes neljästäsadasta osanotta-
jasta arvioitiin 80 prosenttia olleen
sodanjälkeen syntyneitä.

Tulevaisuuden suuria haasteita
seuralla on saada näille kotiseutu-
matkoille yhä uusia nuoria ja näin
saada heitä kiinnostumaan isovan-
hempiensa synnyinseudusta. Tätä
kautta seuralla on myös mahdolli-
suus saada uusia, nuoria jäseniä.

Tätä nuorta sukupolvea varten
olisi tärkeätä kehittää seuran omia
kotisivuja niin että nuoret saisivat
mahdollisimman paljon sitä kautta
tietoa ja informaatiota seuran toi-
minnasta sekä entisestä Raudusta.
Näissä haasteissa seurallamme riit-
tää ponnisteltavaa tulevinakin vuo-
sina.

Reino Pekkanen

Palkittuja  rautuseuralaisia: Vasemmalla Toivo Pietiäinen, Helena Jäske, Varpu-Leena Koivisto, Toini
Onttonen, Hemmo Venesjärvi, Tuire Uura, Anja Lötjönen (edessä), Hannu Tuomimaa (takana), Sirkka-
Liisa Helenius, Reino Pekkanen, Erkki Pekkanen, Tyyne Viljakainen, Lauri Jäske, Liisa Siitonen, Aila
Pekkanen, Raili Lameranta, Eija Veijalainen, Virva Siitonen ja Eila Savolainen.

Kuva: Seija Lipsanen
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1970-luvulla suuren yleisön kes-
kuuteen levinnyt ratsastusharrastus
on lisääntynyt jatkuvasti eikä suo-
sio näytä hiipuvan 2000-luvullakaan.
Nuoren Suomen SLU:n arvion mu-
kaan maassamme on jo 135 000
ratsastuksen harrastajaa.

Rautulaisjuurinen ratsastuksen-
opettaja Katariina Tuokko arvioi
lajin suosion johtuvan siitä, että rat-
sastus on monipuolinen harrastus.
Ratsastus ja tallitouhut kun tarjoa-
vat virkistys- ja kuntoliikuntaa mitä
oivallisimmassa muodossa.

– Ratsastus on myös mainio tapa
poistaa stressiä, kertoo Katariina
Tuokko, joka työskentelee isänsä
yrityksessä Tuokon Talleilla Män-
tyharjussa.

Varsinainen tallitoiminta sai alkun-
sa vuonna 1989 kun Katariinan isä,
Matti Tuokko, houkutteli per-
heensä muuttamaan Mynttilän ky-
lälle Mikkelistä.

– Houkuttimena oli Sälli-poni, ker-
too Matti Tuokko ja esittelee 24-
vuotiasta Sälliä toimittajalle.

Katariinalla on Sällin suhteen ihan
omat muistonsa. Poni teki kuulem-
ma kaiken mahdollisen 11-vuotiaan
tytön hevosharrastuksen kokeilemi-
seksi.

– Se heitti minut monta kertaa
selästään ja laukkasi kotiin metsäs-
tä kesken ratsastuslenkin. Minä
palasin perästä itku silmässä, sillä
suurin huolenaiheeni oli aina se, et-
tei Sällille vain käynyt mitenkään,
kertoo Katariina.

Katariina sanoo, ettei hänellä ol-
lut monien ikäistensä tyttöjen tapaan
heppahulluutta, vaan hän oli pikem-
minkin realistinen hevosten suhteen.

Uusi talli
työn alla

Pikkuhiljaa Tuokon tilalle hankit-
tiin enemmän poneja ja vähitellen

lähiseudun kesäasukkaat alkoivat
kysellä ratsastusmahdollisuutta.
Vuonna 1993 Tuokon tilalle nousi
majoitustilaa ratsastusleiriläisille ja
samalla rakennettiin ensimmäinen

ratsastuskenttä.
Tänä päivänä Tuokon Tallilla on

ratsastustoimintaa ympäri vuoden.
Lisäksi siellä järjestetään vajaat
kymmenkunta ratsastusleiriä vuo-

Katariina Tuokko on realistinen heppahullu

Katariina Tuokko on iloinen uudesta maneesista, joka on mahdol-
listanut ympärivuotisen harjoittelun hevosten kanssa.

Kuva: Jaana Matikainen

Jukuripäiselle Sälli-ponille kuuluu Matti Tuokon mukaan kiitos sii-
tä, että maaseutuyritys löysi uudenlaisen elinkeinon.
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dessa. Kaikkiaan tilalla on 23 eri-
kokoista hevosta ja ponia.

– Vuonna 2004 meille valmistui
uusi maneesi, joka paransi treeni-
mahdollisuuksia etenkin talvella ja
tällä hetkellä meillä on meneillään
uuden tallin rakennustyöt. Sen val-
mistuttua yritys pystyy tarjoamaan
myös täysihoitopaikkoja yksittäisil-
le hevosille, kertoo Katariina.

Lisäksi suunnitteilla on maastoes-
terata omille maille. Sille on Kata-
riinan mukaan ihan selvä tilaus, sil-
lä maastossa olevaa esterataa ei
löydy lähitienoilta lainkaan.

Hevosten lisäksi Tuokon tilalla
toimii perhekoti, jonka erikoissai-

raanhoitaja Helena Tuokko perus-
ti vuonna 1999. Tällä hetkellä per-
hekodissa kasvaa aikuisuuteen seit-
semän tyttöä, jotka harrastavat
muun muassa ratsastusta.

Tärkeät
juuret

Katariinan isoisä, Pentti Tuok-
ko, oli lähtöisin Raudun Raasulista.
Savossa syntynyt Katariina kokee
karjalaiset juurensa tärkeiksi ja hän
ehti kuulla papaltaan paljon tarinoi-
ta entisajan Raudusta. Myös puhe-
lias isä pitää huolen perinteen siir-
tymisestä jälkipolvilleen eli Katarii-

nalle, Antille, Annastiinalle ja Jus-
sille.

Katariina on vieraillut pari kertaa
isoisän synnyinseuduilla. Tuokon
talon paikalle ovat pietarilaiset ra-
kentaneet kesänviettopaikan. Kar-
jalan palautuksesta Katariinalla on
selkeä mielipide:

– Vääryydellä se on meiltä viety
ja kaipuun sinne ymmärtää kun nä-
kee miten viljavaa ja upeaa loma-
seutua kannas on. Se kannattaisi ja
pitäisi ehdottomasti hyödyntää, sa-
noo Katariina.

Teksti ja kuvat:
Jaana Matikainen

Kainuun Sanomien toimittaja Rai-
mo Viirret kirjoitti 15. elokuuta
2007 mielenkiintoisen artikkelin,
miten Venäjä oli 1991 valmis neu-
vottelemaan pakkoluovutetun Kar-
jalan palauttamisesta, mutta miten
presidentti Mauno Koivisto hyl-
käsi tämän ajatuksen korkeitten
kustannusten vuoksi.

Lehden mukaan “Salainen asian-
tuntijaryhmä arvioi Koivistolle hin-
taa ja korjauskustannuksia” ja “
Suomessa ymmärrettiin, että Kar-
jala on kaupan”. Tieto salaisesta
asiantuntijaryhmästä on uusi, eikä
siitä tai sen kokoonpanosta ole ai-
kaisemmin tiettävästi kerrottu.

Lehden artikkeli vahvistaa mm.
Karjalan palautus –kirjassa (Pro-
Karelia 2005, s. 118-121) esitetyt
selvitykset presidentti Boris Jelt-
sinin tarjouksista ja Koiviston eri-
koisesta toiminnasta pakkoluovutet-
tujen alueitten takaisinsaannin estä-
misessä.

Neuvostoliiton romahdettua Ve-
näjällä pidettiin itsestään selvänä,
että Suomi tulee esittämään pakko-
luovutettujen alueitten palauttamis-

ta. Isänmaallisesti ajattelevista ve-
näläisistä palautusajatus oli itsestään
selvä. Venäjän hallinnon oli varmasti
vaikea ymmärtää, miten 12 prosent-
tia maa-alueestaan menettäneen
maan päämies voisi olla niin umpi-
suomettunut, että edes harkitsisi
omien maiden takaisinsaamisen hyl-
käämistä.

Toimittaja Viirret ei kerro, mistä
lähteestä hän on tiedon asiantunti-
jaryhmästä saanut. Näyttää siltä,
että asiantuntijaryhmä on koostunut
vain kustannuslaskijoista. Hankkeen
hyötypuolta ei ole muistettu laskea
lainkaan, ei välttämättä muitakaan
asiaan vaikuttavia tekijöitä. Selvityk-
sen on siten määrännyt talousmies,
joka katsoo kaikkea vain absoluut-
tisten rahamäärien kannalta, ei lain-
kaan panostuksen ja hyödyn suhtee-
na.

Esitetyt arviot jälleenrakentamisen
investoinneista eli noin 64 miljardia
markkaa (noin 11 miljardia euroa)
tai jopa 350 miljardia markkaa (noin
58 miljardia euroa) ovat samaa ko-
koluokkaa, mitä Pro Karelia on ar-
vioinut. Pro Karelian arvio on, että

ensimmäisen 10 vuoden aikana pa-
lautuksen julkiset investoinnit ovat
noin 10 miljardia euroa ja yksityiset
investoinnit noin 20 miljardia euroa.

Palauttaminen
ei ole kauppa

Artikkelissa puhutaan “Karjalan
kauppahinnasta”. Varsinaisesta
kauppahinnasta ei ole ollut lainkaan
kyse, vaan lähinnä palautusinves-
tointien suuruudesta. Ajatuskin sii-
tä, että Neuvostoliitto ensin hyök-
käsi Suomeen, tuhosi ihmisiä ja
omaisuutta, vaati valtavat sotakor-
vaukset (nykyrasitteena noin 60
miljardia euroa) ja vei 12 prosenttia
maa-alueesta, ja sen jälkeen vaatisi
palauttamisesta korvauksen, olisi
täysin käsittämätön.

Lehden mukaan presidentti Koi-
visto hylkäsi hankkeen, koska se oli
hänen mielestään liian kallis. Näyt-
tää siltä, että talousmies Koivisto ei
ole sisäistänyt sanan kallis merki-
tystä lainkaan. Hän myös unohti,
että kyseessä oli kaikkiaan (koko
pakkoluovutettu alue eli Petsamo,

“Kustannuslaskija” Koivisto hylkäsi Karjalan
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Salla-Kuusamo, Laatokan Karjala,
Karjalan Kannas ja Suomenlahden
ulappasaaria) yli 12 prosenttia maan
pinta-alasta, noin 45 000 neliökilo-
metriä suomalaista maata. Hän
myöskin unohti, että kansainvälisten
sopimusten mukaan suomalaiset
edelleen omistavat rajan taakse jää-
neet maat.

Investoinnin kalleutta ei voida mi-
tata katsomalla tarvittavan raha-
määrän suuruutta. Tällöinhän kaik-
ki suuret hankkeet olisivat auto-
maattisesti kalliita.

Jotta palautuksesta tulisi kallis,
olisi kyettävä osoittamaan, että 45
000 neliökilometriä maata on arvo-
ton omistus (Karjalan osuus noin 25
000 neliökilometriä), alue jää hyö-
dyntämättä, suomalaiset eivät osaa
jälleenrakentamista, Pietarin mark-
kinoita ei ole, eikä niitä uusissa olo-
suhteissa osattaisi hyödyntää.

Panos-tuotos –suhde
ratkaisee hyödyn

Karjalan palautusta tulee taloudel-
lisessa mielessä katsoa hyötysuh-

teena eli panos-tuotos -suhteena.
Kun sijoitetaan esimerkiksi 10 mil-
jardia euroa, mikä tuotto siitä saa-
daan. Kysymys on hinta-tuotto -suh-
teen lisäksi hinta-laatu -suhteesta.
Karjalan palautuksen kohdalla laa-
tu-kysymys voisi tarkoittaa lähinnä
laajasti katsottuna suomalaisten ih-
misoikeuksien toteutumisen astetta
palautuksessa.

Tästä tarkastelusta jää ulkopuo-
lelle oikeudellinen näkökulma: Kar-
jala on ikimuistoisesti suomalaisten
asuttamaa aluetta ja Neuvostoliitto
riisti alueen meiltä oikeudettomasti.
Koska tähän ihmisoikeusrikokseen
liittyy omistusoikeuteen kuuluvan
hallinnoin riistäminen, voidaan arvi-
oida, kuinka paljon suomalaiset
omistajat ovat menettäneet ja yhä
menettävät alueen ollessa vieraan
vallan hallinnon alaisena. Juurien,
ihmisyyden ja inhimillisten menetys-
ten sekä tuskan ja ahdistuksen ta-
loudellinen arviointi alkaa jo olla
mahdotonta. Mutta eivät karjalais-
ten 60 vuoden sydänsurut ole olleet
taloudellisestikaan vaikutuksetto-
mia.

Karjalan palautuksesta tulee kal-
lis, jos siitä ei kerry tuottoja, toisin
sanoen investoinnin tuottoprosentti
on alhainen tai ratkaisu on epäta-
loudellinen. Jälleenrakentamisesta
tulee epätaloudellinen, kun käyte-
tään liian kalliita materiaaleja, hä-
vikki on suuri, työ kestää paljon ar-
vioitua kauemmin, työvoima toimii
laiskasti ja tehdään sutta ja sekun-
daa tai työ jää kesken, eikä tulosta
päästä hyödyntämään.

Tämän tyyppiset ongelmat ovat
Karjalan palautuksessa ja jälleenra-
kentamisessa epätodennäköisiä.
Suomalaiset osaavat rakentamisen
erilaisissa olosuhteissa. Valtion in-
vestointien kohdalla valtio ei itse
rakenna, vaan ostaa valmiita ratkai-
suja sovittuun hintaan. Vastaavasti
valtion ei tarvitse rahoittaa inves-
tointeja verovaroista, koska rahoit-
tajia löytyy aivan riittävästi. Palau-
tus ei ole kansantaloudesta pois, se
on vahva lisä siihen.

Yksityisissä investoinneissa jokai-
nen yritys, perhe ja henkilö yleensä
osaa harkita ja valvoa oman inves-
tointinsa ja vastaa niistä.

Kuva: Markku Paksu
Suvenäen kansakoulu valmistui 1939. Venäläisten käsissä se on rapistunut hylättynä tämännäköiseksi.
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Palautuksesta
Suomen talousveturi

Pakkoluovutettujen alueitten pa-
lautuessa Suomen pinta-ala palau-
tuu noin 45 000 neliökilometriä ny-
kyistä suuremmaksi. Tuskin kovin
moni kieltäytyisi ottamasta takaisin
tuon kokoista aluetta, kun siihen tu-
lisi mahdollisuus.

Palautus merkitsee 400 – 500 000
miestyövuotta jälleenrakentamista ja
ensimmäisen 10 vuoden aikana 30
miljardin euron investointeja, joista
työvoiman käyttö on osa. Siitä voi
jokainen kansantalouden asiantun-
tija laskea, kuinka paljon kertyy tu-
loveroja, arvonlisäveroa ja muita
veroluonteisia maksuja, kuinka pal-
jon tästä panostuksesta työllistyy
muita yrityksiä.

Tämä on vasta kansantalouden
“ensimmäinen” kierros. Sama raha
jatkaa toiselle ja yhä useammalle
kierrokselle. Vaikka kokoluokkana
ehkä merkittäväkin summa menee
ulkomaille, siitä kertyy kotimaahan
niin suuri panostus, että se nostaa
kansantalouden uudelle kasvuluke-
malle. Siitä tulee Suomen talous-
veturi.

Pietarin ja Leningradin oblastin
muut alueet kaksinkertaistavat Suo-

men lähimarkkinat. Tämä merkitsee
yritystoiminnalle suurta kasvupoten-
tiaalia ja lisää erittäin vahvasti alu-
een kiinnostavuutta sijoituskohtee-
na. Juuri markkinat ja Karjalan erit-
täin hyvä talousmaantieteellinen
asema niihin verrattuna luovat poh-
jan investointien pitkän tähtäyksen
kannattavuudelle.

Pelkästään pakkoluovutetulla alu-
eella olevan puuston 60 vuoden tuo-
ton menettäminen on vähintään
kymmenien miljardien eurojen me-
netys. Kansantaloudestamme on
puuttunut yli 60 vuotta yli 12 pro-
senttia maa-alueesta eli 45 000 ne-
liömetriä. Menetyksen nykyarvo on
huikea. Alueelta on maatalouden
tuotto ja kaiken oman liiketoiminnan
tuotto jäänyt pois yli 60 vuoden ajal-
ta. Pääkaupunkiseutua tasapainot-
tava alueellinen kehitys on jäänyt
pois.

Win-win - palauttaminen
on voitto kaikille

Sotakorvaukset olisivat nyky-yh-
teiskunnan rasitukseksi laskettuina
kokoluokkana 60 miljardia euroa,
silti jopa niitä on sanottu Suomelle
siunauksellisiksi. Harhakuva siitä,
että vieraalle valtiolle pakolla mak-

settu valtava varallisuus olisi joten-
kin hyödyllisempi kuin vastaava
summa itse sijoitettuna oman maa-
han ja toimintaan, on absurdi.

Samaan kategoriaan on luettava
Koiviston ajatus siitä, että Suomen
lähimarkkinat kaksinkertaistavan, 45
000 neliökilometrin suuruisen oman,
huonosti hoidetun mutta upean alu-
een palauttaminen on taloudellises-
ti kallista.

Presidentti Mauno Koivisto toimi
Suomen ja suomalaisten etujen vas-
taisesti, kun hän ei käynnistänyt
neuvotteluja Jeltsinin kanssa Kar-
jalan ja muiden pakkoluovutettujen
alueitten palauttamisesta.

Näiden neuvottelujen käynnistä-
minen ei vieläkään ole myöhäistä.
Presidentti Tarja Halosella ja pää-
ministeri Matti Vanhasella hallituk-
sineen on oiva tilaisuus korjata teh-
ty megaluokan virhe. Palautus on
erittäin voimakas win-win –tapah-
tuma, jossa sekä Suomi että Venäjä
voittavat.

Artikkeli on julkaistu Pro Karelian
Karelia Klubi-lehdessä elokuussa

2007. Se löytyy myös Pro Karelian
nettisivuilta: http://prokarelia.net

Pro Karelia ry
Veikko Saksi

Eletty vuosi 90 vuotta sitten oli
Venäjän hajoamisen vuosi.

Käkisalmen läänistä ja myöhem-
min Ruotsilta otetuista alueista Ve-
näjä oli muodostanut hallintoalueek-
seen Suomen suuriruhtinaan maan.
Tästä Venäjän hallintoalueesta
“Ukko-Pekan”, Pehr Evind
Svinhufvudin johdolla syntyi itse-
näinen Suomi.

Venäjän hallintoalueen rajat muo-
dostuivat Suomen valtion rajoiksi
miltei sellaisenaan. Jäämeren öljy-
kentän osa, Kalastajasaarennot ja

Svinhufvud oli kyvykäs Suomen valtion luoja
Petsamon nikkelialueelle ulottuva
Suomen toinen käsivarsi, sovittiin
liitettäväksi Suomeen pari vuotta it-
senäisyydestä sopimisen jälkeen.

Ukko-Pekan elämässä alkoi uusi
vaihe Nikolai II:n luovuttua kruu-
nustaan maaliskuun toisena päivä-
nä 1917. Ukko-Pekka oli jättänyt
aiempina vuosina panematta toi-
meen keisarivallan Suomea sorta-
via lakeja. Perustuslakivaliokunnan
puheenjohtajana istuvana tuomari-
na Ukko-Pekka joutui näiden toimi-
ensa johdosta karkotetuksi Siperi-

aan vuonna 1914.

Siperiasta senaatin
puheenjohtajaksi

Keisarivallan kukistettua muodos-
tettu uusi hallitus kumosi sortolait ja
vapautti aiemmin karkotetut. Venä-
jän hallitus järjesti Svinhufvudille
kuljetuksen Suomeen. Hän saapui
junalla Viipuriin riemuitsevan vas-
taanottoväen odottaessa asemalla.
Ukko-Pekka oli ennen Siperiaan
karkotustaan hankkinut Etelä-Kar-
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jalasta Luumäeltä maatilan, jota yl-
läpiti aviopuoliso Ellen. Tänne puo-
lison lasten luo matka jatkui Viipu-
rista.

Ukko-Pekka sai huhtikuussa 1917
tapahtuneen Siperiasta paluunsa jäl-
keen suomalaisittain katsottuna yk-
kösviran hoitoonsa. Hänen valittiin
kansanvaltaisesti valitun eduskun-
nan (senaatin) puheenjohtajaksi.

Bolsevikit nousevat
Venäjällä valtaan

Venäjän hajoamisvuonna Pietaris-
sa vaihtuivat hallitukset ja useita
hallitusta vastaan tehtyjä kapinoita
torjuttiin. Heinäkuussa bolsevikki-
puolue oli tehnyt kukistetun vallan-
kaappauksen pääkaupungissa Pie-
tarissa. Tämän seurauksena Lenin
pakeni veturinlämmittäjänä pois ka-
pinakaupungista. Stalin otti kapi-
naan ryhtyneen puolueen johdon
tehtävät Leninin piilotellessa ja ja-
kaessa ohjeita ensin Helsingistä ja
myöhemmin Viipurista.

Leninin lähimpinä miehinä ja tur-
vamiehinä toimivat vuosikausia suo-
malaisjuuriset Rahjan veljekset.
Trotski suunnitteli ja johti sotilaal-
lista Pietarin vallankumouskomite-
aa, jonka tavoitteena oli laillisen
Kerenskin hallituksen kaatami-
nen.

Kerenskin hallituksen toimet ka-
pinaliikkeen tyrehdyttämiseksi olivat
vähäiset ja tätä kapinaa ei väliaikai-
nen hallitus pystynyt tukahdutta-
maan. Kerenski pakeni ja muut mi-
nisterit pidätettiin 7. marraskuuta
1917 Talvipalatsissa.

Kerenski poistui Pietarista Yhdys-
valtain suurlähetystön autossa.
Muut ministerit jäivät telkien taa
Pietari-Paavalin linnoitukseen.

Kerenskin hallitukselta oli kaapat-
tu valta Saksan ja Venäjän välisten
sotatoimien yhä jatkuessa. Kansal-
liskomissaarien neuvoston puheen-
johtajaksi valittiin Lenin ja Stalin sai
hoitaakseen kansallisuusasiat.

Tämä neuvosto astui entisen Ve-

näjän hallituksen saappaisiin Neu-
vostotasavallan hallituksena. Länsi-
vallat pitivät uutta neuvostohallitus-
ta laittomana, vaikka hallitus oli jo
kaksi viikkoa Kerenskin hallituksen
kaatumisen jälkeen ilmoittanut ha-
luavansa ryhtyä rauhanneuvottelui-
hin.

Brest-Litovskissa allekirjoitettiin
joulukuussa 1917 aseleposopimus.
Venäjän valtuuskuntaa johti näissä
Trotski. Ainoana naisena neuvot-
telukunnassa sekä sopimuksen al-
lekirjoittajana oli Aleksandra Kol-
lontai.

Monet Karjalan kannaksella kävi-
jät ovat tutustuneet tämän suomalais-
ympäristössä viihtyneen naisen kas-
vupaikkana tunnettuun Kuusaanho-
viin. Nykyinen Venäjä on osoittanut
kunnioitustaan tätä vaikuttajanaista
kohtaan sallimalla Kuusaanhovin täy-
dellisen tuhoamisen.

Svinhufvud räätälöi
itsenäisyyslain

Vallanpitäjät vuoden 1917 alun
Pietarin hallituksissa katsoivat Suo-
men kuuluvan edelleen Venäjän
yhteyteen. Svinhufvud oivalsi Pie-
tarissa marraskuussa tapahtuneen
neuvostojen vallankäytön olevan
perustuslakien vastaisen, joten het-
ki oli otollinen Suomen valtion itse-
näistymiselle.

Eduskunnan puheenjohtaja Svin-
hufvudin tuodessa muotoillun lakieh-
dotuksen eduskunnan päätettäväk-

Ukko-Pekan
äidin nimi Olga
ja Suomen lip-
pu sopivat mai-
niosti yhteen.
Kuvassa oleva
purjelaiva on
edelleen liiken-
teessä.

Kuva: Ahti Hänninen

si, itsenäisyysajatukset saivat suu-
rimman kannatuksen uutta hallitus-
muotoa Suomelle suunniteltaessa.
Suomen itsenäisyysjulistuksen antoi
eduskunta 6. joulukuuta 1917. Tämä
katsotaan Suomen valtion syntyhet-
keksi.

Svinhufvud luotsasi Suomen Sak-
san vanaveteen. Saksa halusi rau-
hanpyrkimystensä takia Suomen it-
senäisyyden tunnustuksen ensin
Neuvosto-Venäjältä, jolla oli nyt
ensimmäistä kertaa mahdollisuus
näyttää olevansa kansainvälisesti
sopimuksia tekevä hallitusvalta Ve-
näjällä. Vuoden 1917 viimeisenä
päivänä Suomen itsenäisyystunnus-
tuksessa komeilivat puheenjohtaja
Leninin, Stalinin ja muiden kansal-
liskomissaarien neuvoston jäsenten
nimet. Puheenjohtaja Svinhufvud
kävi henkilökohtaisesti Pietarista
allekirjoitukset itsenäisyystunnus-
tukseen hakemassa.

Suomen ensimmäinen valtionpää-
mies ja kansakunnan johtaja Pehr
Evind Svinhufvud osoittautui järkäh-
tämättömäksi suomalaisten oikeuk-
sien ylläpitäjäksi vallankumousten ja
sotien riehunnan aalloissakin.

Stalinin supistama Suomi juhlii tänä
vuonna 90-vuotista itsenäisyyttään.
Juhlitaankohan itsenäisyyden ai-
kaansaajia?

Ahti Hänninen
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Sosnovossa syntynyt Ilona Ki-
sill on tehnyt diplomityön, joka
käsittelee Monton perheen his-
toriaa Raudussa.

Tässä ensimmäisen luvun lop-
puosassa tarkastellaan Raudun
historiaa laajemmin vuoden
1918 Kansalaissodasta ja Rau-
dun taistelusta alkaen.

Kansalaissodasta alkoi suurten
järkytysten aikakausi ja tietenkään
punainen kuume ei kiertänyt Rau-
dun puolta, sitä suuremmin, kun ky-
lien maat olivat rajavyöhykkeellä.

Tammikuussa 1918 Suomi jakau-
tui kahteen leiriin. Eteläisiä ja kes-
keisiä alueita kontrolloi Suomen pu-
nakaarti ja itäistä valkokaarti. 20.
helmikuuta Raasulin raja-asemalle,
mikä sijaitsi Venäjän puolella, saa-
pui 40 vaunua käsittävä juna, jossa
oli aseistettuja ihmisiä. Tämä oli tu-
hatmiehinen osasto, minkä muodos-
tivat venäläiset sotilaat ja työläiset.
Siinä oli myös Suomen punakaartilai-
sia tsaarin armeijan entisen luutnan-
tin Prigorovskin ja punaisten suo-
malaisten Oskari Rantalan, Arvid
Leinosen ym. komennossa.

Yhtenä tämän operaation tarkoi-
tuksena oli siirtää rintamalinjaa, joka
tuohon aikaan kulki etelästä Hatsi-
nan ja pohjoisesta Pargolovon ylän-
gön ja Raasulin kautta. Punaisten
osasto ei onnistunut etenemään
Raudun asemaa kauemmaksi. Tais-
telua Raudun asemasta käytiin puo-
litoista kuukautta.

Valkoisten voimat karttuivat vä-
hitellen. 25. maaliskuuta vuonna
1918 tsaarin armeijan entisen evers-
tiluutnantti Yrjö Elfengren toteutti
operaation Raudun vapauttamisek-
si punakaartilaisista. Kiivas taistelu
syttyi laaksossa, mikä sijaitsee Rau-
dun aseman ja Maanselän kylän
välillä. Myöhemmin paikka sai ni-
men “Kuolemanlaakso”.

Taistelun jälkeen laskettiin 850
kuollutta. Vangiksi antautui 1200
repaleista ja nääntynyttä ihmistä.
Valkoisten tappiot olivat 40 henki-
löä. Punakaartilaisten naisten ja las-
ten ruumiit haudattiin tänne yhtei-
seen hautaan.

Valkoiset jatkoivat hyökkäystä ja
taistelu jatkui vielä Lempäälän alu-
eella Grusinossa. Pohjoisella Inke-
rinmaalla taistelua käytiin itsenäi-
syydestä vielä kaksi vuotta.

Vuonna 1918 tapahtuneeseen Vii-
purin valtaukseen päättyi kansalais-
sota. Sotaan osallistuneet olivat vielä
pitkän aikaa avun ja suojan tarpees-
sa. Niinpä Raudussa toimi vielä kah-
den vuoden ajan sairaala inkerin-
maalaisia varten ja vuoden 1922
ensimmäisellä puoliskolla itäkarjalai-
sia varten avattiin lyhyeksi ajaksi
kymmenkunta ensiapupistettä.
Vuonna 1920 Leinikylään perustet-
tiin lastenkoti inkerinmaalaisia orpo-
ja varten. Sitä ylläpidettiin Ameri-
kan punaisen ristin varoilla.

Rautu oli tyypillinen
maatalouspitäjä

Sodan jälkeen rautatie entisen ra-
jan alueella purettiin muutaman ki-
lometrin matkalta. Jätettiin haara 67
kilometrin kohdalta Raudun asemal-
le. Uusi Raudun rautatieasema ra-
kennettiin vuonna 1918 alkuperäis-
ten piirrosten mukaisesti, mutta huo-
mattavasti laajempana, koska se nyt
oli itsenäisen Suomen pääteasema
valtakunnan rajalla ja sillä piti olla
kaupunkimainen ulkonäkö.

Koko pitäjän väkiluku vuosina
1920–1930 oli hieman yli 6 000 hen-
kilöä. Miehiä ja naisia oli suunnil-
leen tasan.

Koska Pietarin menekkimarkkinat
eivät nyt enää olleet käytettävissä,
niin leipää ei saanut yhtä helposti
kuin ennen. Maataloustuotteiden

myynnin uudelleen suuntaaminen
Sisä-Suomen kaupunkeihin, Viipu-
riin, Lahteen, Helsinkiin aiheutti
alussa jyrkän laskun, koska esimer-
kiksi maitoa oli mahdotonta kuljet-
taa tuoreena Helsinkiin.

Mutta aika ei seisonut paikallaan.
Alkoi meijerien, pienehköjen tehtait-
ten rakentamisvaihe tuotteiden ja-
lostamiseksi. Uudet edistykselliset
maanmuokkausmenetelmät antoi-
vat rikkaita satoja ja maanviljely al-
koi olla tuottoisaa.

Vuonna 1938 avattu suuri tehdas
sokerin tuottamiseksi Antrean pitä-
jässä antoi sysäyksen sokerijuurik-
kaan kasvattamiseksi suuressa mit-
takaavassa. Joka perjantai lähti
Raudun asemalta kuuluisa juna
“Sakkolan porsaineen” kuljettaak-
seen ne myyntiin kaikkialle maahan.

On mielenkiintoista tarkastella
Raudun yhteiskunnallista elämää.
Keräämämme aineiston pohjalta
voimme päätellä, että Raudun asuk-
kaat olivat hyvin aktiivisia. Siitä on
todisteena seuraavat tosiasiat:

– vuonna 1891 perustettiin “Rau-
dun nuorisoseura”

– vuonna 1899 perustettiin “Rau-
dun maamiesseura”, joka järjesti
erilaisia kursseja tarkoituksella ko-
hottaa tietämystä maatalouskysy-

Rautua seitsemän sukupolven ajan (1744–1944)
Osa 3

Irina Kisill.
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myksissä, järjestää näyttelyjä ja kil-
pailuja

– vuonna 1916 perustettiin “Rau-
dun hevosystävien seura”

– vuonna 1931 Raudun maamies-
seura perusti museon. Se oli kirkon-
kylään siirretty kaksitupainen savu-
pirtti.

Sisä-Suomeen
tarkoitettu hyökkäys

Vuodesta 1938 alkaen yleinen
poliittinen tilanne maailmassa tuli
yhä jännittyneemmäksi. Tapahtumat
Euroopassa ja sitkeät ehdotukset
aluevaihdoksista Neuvostoliiton kans-
sa koskien myös Karjalan kannasta
pakotti vastaaviin toimenpiteisiin.

Tästä ajasta lähtien Raudussa
alettiin vapaaehtoisin voimin raken-
taa piikkilankaesteitä, kaivaa juok-
suhautoja ja panssariesteitä. Rau-
dun ollessa rajalla pääpuolustuslin-
ja sijoitettiin Vuoksen pohjoispuolel-
le. Rautuun keskitettiin 3. prikaati,
4. jääkäripataljoona, 6. erillinen pa-
taljoona, 6. ja 7. rajakomppania.

Nämä joukot muodostivat “Ryhmä
Raudun” ja sen komentajana toimii
eversti Kaila.

Aamulla 30. marraskuuta 1939
tykistö Neuvostopuolella ilmoitti so-
dan alkaneen. Alkoi siviiliväestön
nopea evakuointi. Suojajoukot tor-
juivat kaksi päivää vihollisen hyök-
käyksiä.

2. joulukuuta ne saivat käskyn siir-
tyä Vuoksen puolelle. Perääntymi-
seen liittyen sytytettiin talot pala-
maan. Melkein kaikki paikalliset
asukkaat ehtivät lähteä pois sodan
jaloista. Vasta 3. joulukuuta hyök-
käävän armeijan etumaiset osat saa-
puivat Vuoksen etelärannalle ja vii-
meiset suomalaiset osastot jättivät
sen 6. joulukuuta ja miehittivät poh-
joisrannalla olevat linnoitetut asemat.

Talvisodan jälkeen muodostettu
Raudun piiri käsitti Raudun, Metsä-
pirtin, Valkjärven ja Sakkolan. Ke-
sällä 1940 saapuivat ensimmäiset
neuvostoliittolaiset tänne.

26. kesäkuuta 1941 syttyi sota ja
Suomi halusi valloittaa takaisin Tal-
visodassa menettämänsä alueet.

Suomalaiset joukot etenivät nope-
asti ja saapuivat Rautuun jo 1. syys-
kuuta, sitten vanhalle rajalle, ylitti-
vät sen ja pysähtyivät Lempäälän
kukkuloitten alueelle.

Virallisesti evakuoidun väestön
paluu tapahtui seuraavana vuonna,
1942. Tästä vuodesta alkaen suo-
malaiset aloittivat uuden puolustus-
linjan niin kutsutun “VT-linjan”
(Vammelsuu–Taipale) rakentami-
sen, mikä sijaitsi muutaman kymme-
nen kilometrin päässä vanhalta ra-
jalta. Siellä voi vielä tänään nähdä
jälkiä tehdyistä linnoitustöistä.

Rintamasotilaat ja sotavangit ra-
kensivat linjaa kahden vuoden ajan.
Neuvostoarmeijan laajamittainen
hyökkäys pakotti evakuoimaan vä-
estön uudelleen. Toisen kerran Kar-
jalan kannas jouduttiin luovuttamaan
Neuvostoliitolle. Niin lyhyessä ajan-
jaksossa maa koki kaksi kertaa yh-
den kansan evakuoinnin ja toisen
kansan asuttamisen sinne.

(Väliotsikot kääntäjän)

Alvar Loponen

RAUTA-SÄÄTIÖ JÄRJESTÄÄ
VIRKISTÄYTYMISPÄIVÄN SYNTYPERÄISILLE RAUTULAISILLE,

RAUDUSSA VUONNA 1939 ASUNEILLE JA HEIDÄN PUOLISOILLEEN

Virkistäytymispäivä toteutetaan Helsingin Diakonissalaitoksen tiloissa,
os. Alppikatu 2, 00530 Helsinki.

Tiloina Aurora-Sali ja liikuntasali.

21.11.2007 klo 10.00 – 14.30

Klo 10.00 Tulokahvit ja kuulumisten vaihto, Aurora-Sali
Helsingin Diakonissalaitos 140 vuotta; multivideoesitys ja toiminnan esittely

Lounas Lounasravintola Alppicassa
Virkeäksi liikunnalla; luento ja ohjattu liikuntatuokio

Liikunnanopettaja Marianne Laitio
Päätöskahvit

Osallistuja määrä on rajattu.
Tilaisuus on ilmainen, matkakustannukset osallistujat hoitavat itse.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan 22. – 24.10.2007
Ilkka Pietiäinen Puh.  0400 250 289.

Ilmoittautumisessa mainittava: Nimi, syntymävuosi, jokaiselta ilmoittautuneelta.
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Tampere, Rautu ja saksalaiset –
siinä oli samanaikaisesti kolme kar-
vasta palaa punaisille vuoden 1918
huhtikuun alussa. Huhtikuun 3. päi-
vänä, jolloin saksalaisten jalkaväki-
divisioona aloitti maihinnousun pu-
naisten selustaan Hankoniemelle,
alkoi samanaikaisesti ratkaisutaiste-
lu Tampereella. Päivää myöhemmin
punaiset totesivat Raudun asemal-
le saarrettujen joukkojensa tilan ole-
van toivoton. Suomenlahden etelä-
puolella Narvajoen tasalla olivat
saksalaiset miehitysjoukot. Uhkaa-
vasta tilanteesta Lenin katsoi par-
haaksi paeta Moskovaan.

Raudun taistelussa kaatuneet Suo-
men ja Neuvosto-Venäjän punaiset
on haudattu yhteiseen joukkohau-
taan Kylmänojan notkoon. Venäläi-
set lähteet kertovat, että joukkohau-
dan sijaintia siellä ei ole pystytty
paikantamaan.

Punaisten tavoitteet
ja vahvuudet

Kapinalliset punaiset ja heitä tu-
levat venäläiset antoivat Raudun rin-
tamalle suuren merkityksen. Todet-
tuaan Ylä-Vuoksen valkoisten rin-
taman murtumisen mahdottomaksi
Antreassa, he kohdistivat toimintan-
sa painopisteen Laatokan puoleisel-
la sivustalla Rautuun. Kiviniemen
kautta oli tarkoitus iskeä valkoistein
sivustaan ja selustaan. Hyökkäyksen
piti alkaa yllättäen maaliskuun 26.
päivänä. Valkoiset saivat kuitenkin
ajoissa tiedon vastapuolen aikeista.

Taktillisena johtajana punaisten
venäläisten puolella oli entinen tsaa-
rin armeijan luutnantti Prigorovs-
ki ja punaisten suomalaisten puo-
lella H. Myllys. Komentosuhteet

eivät kuitenkaan olleet näin selvät.
Liian moni mies oli päättämässä
asioista.

Taistelun
loppuvaiheet

Vähitellen valkoiset saartoivat
punaiset Raudun asemalle. Lohkon
komentaja everstiluutnantti Yrjö
Elfvengren kiirehti 8. jääkäripatal-
joonan komentajaa majuri Lennart

Oeschia hyökkäyksen aloittami-
sessa. Ajan puutteen vuoksi valmis-
telut, muun muassa tiedustelu- ja ty-
kistövalmistelu, jäivät vajavaisiksi, ja
tästä oli seurakusena tuloksettomia
hyökkäyksiä.

Valkoisten loppurynnäkkö alkoi 4.
huhtikuuta kello 17. Se suuntautui
punaisten asemiin kaikilta puolin,
eikä siihen saatu miltään suunnalta
täyttä painoa. Prigorovskin haavoi-
tuttua punaisten venäläisten puolus-

“Siinähän se on Pyykön vasikkahaassa”

Kylmäojan notkon/Kuolemanlaakson
punaisten joukkohaudasta
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tusta johti alikapteeni Pinigin.
Pinigin ja Prigorovski alkoivat jo

yöllä valmistella ulosmurtautumista.
Noin puolet kolmesta sadasta haa-
voittuneesta todettiin kuljetuskelvot-

tomiksi. Etujoukot onnistuivatkin
murtamaan saartorenkaan sen ete-
lälaidalta. Etujoukkoja seurasi kolon-
na. Majuri Oesch tarkkaili tilannet-
ta komentopaikaltaan Pöllönmäeltä.
Yhden etujoukon eteen punaiset oli-
vat sijoittaneet naisia ja lapsia. Etu-
joukkojen hyökkäykset jäivät tulok-
settomiksi.

Kylmänojan notkossa, Maanse-
länmäen ja Pöllönmäen välillä kuor-
masto ja miehistö ruuhkautuivat tiel-
le. Valkoisten konekiväärien ristitu-
lessa ne joutuivat paniikkiin ja täy-
delliseen sekasortoon. Venäläinen
sotilaslääkäri kohotti ensimmäisenä
valkoisen lipun. Myös muita valkoi-
sia lippuja kohosi ja niin taistelut
laantuivat vähitellen.

Kun viimeiset tuhoutuivat tai an-
tautuivat, lähes neljäsataa oli kaa-
tunut. Raudun asemalla kaatuneita
lienee ollut suunnilleen sama mää-

rä, joten kaatumistappiot olivat noin
800. Perääntyjät olivat sopineet sur-
maavansa omat haavoittuneet, ett-
eivät nämä joutuisi vihollisten käsiin.
Myös vankiluku vaihtelee eri lähteis-
sä. Luotettavimmat puhuvat noin
870 tai 830 vangista ynnä 280 vai-
mosta, lapsesta ja sairaanhoitajas-
ta.

Valkoisilta lopputaistelut 23.3. –
6.4. olivat vaatineet noin 220 kaa-
tunutta ja noin 420 haavoittunutta.

Prigorovski ei halunnut antautua,
vaan tappoi itsensä käsikranaatilla.
H. Myllys kaatui taistelussa. Kone-
kiväärikomppanian päällikkö Eino
Kaiho pääsi pakenemaan.

Sotasaaliiksi valkoiset saivat 15
tykkiä, 49 konekivääriä, neljä kra-
naatinheitintä, yli 2 000 kivääriä
ynnä muuta.

(Esittämäni numerotiedot olen
poiminut vuonna 1981 ilmestynees-

Majuri Lennart Oesch.

Kylmänojan notko/
Kuolemanlaakso.
Kartta 1:20 000
Selitykset:
1. Joukkohauta
2. Kylmänojan silta
3. Pyykön saha
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tä sotahistorioitsija Jussi T. Lap-
palaisen teoksesta Punakaartin
sota 2).

Joukkohaudan
löytyminen

Pääsin käymään Raudussa vuo-
den 1942 kesäkuun lopulla. Saman-
ikäisen serkkupoikani kanssa kier-
telimme eri paikoissa ja kävimme
Kymänojan notkossa. Katselin pu-
naisten joukkohautaa. Se erottui pit-
känä ja matalana kohoutumana
hiekkapolun varrelta. Haudan kes-
kellä kasvoi monivuotisia punaisia
kukkia.

Vuodesta 1991 alkaen olen käy-
nyt Sosnovossa vuosittain yksi –
kaksi kertaa. Kaksi, kolme kertaa
olen etsinyt tuota hautaa kuitenkaan
löytämättä siitä mitään merkkiä.

Kysyin liikemies Veikko Kilpi-
seltä, jonka koti sijaitsi Raudun ase-
malla ja joka noiden traagillisten ta-
pahtumien aikana oli pikkupoika, ja
joka vuosien mittaan kuuli vanhem-
piensa ja kyläläisten puhuvan niis-
tä, tietääkö hän, missä punaisten
joukkohauta sijaitsee. “Siinähän se
on Pyykön vasikkahaassa,” oli vas-
taus.

Epäilemättä hän paikan päällä olisi

pystynyt näyttämään tuon paikan,
mutta keskustelu käytiin Helsingis-
sä Karjala-talolla. Topografisen kar-
tan merkinnät olivat hänelle outoja,
joten paikan näyttäminen kartalta ei
onnistunut. Hän kertoi varmana pi-
tämänään tietona, että tuohon jouk-
kohautaan on haudattu 963 henki-
löä, mukana naisia ja lapsia. Kuol-
leet haudattiin 10 henkilön ryhmis-
sä. Henkilöllisyyttä osoittavat pape-
rit kerättiin taskuista pois ja poltet-
tiin myöhemmin niitä tutkimatta.

Seuraavaksi käännyin Martti
Pyykön puoleen. Tykistöupseerina
hän jos kuka osasi paikan määritte-
lyn, semminkin, kun kohde sijaitsi
vajaan kilometrin päässä omasta
kodista. Pyykkö piirsi 1:20 000 mit-
takaavaiseen karttaani haudan si-
jainnin. Kyseiseltä paikalta en kui-
tenkaan löytänyt mitään merkkiä
haudasta, ei kohoumaa, ei laskeutu-
maa, eikä myöskään monivuotisia
kukkia.

Viime vuonna Kylmänojan not-
kossa käydessäni mukanani oli sos-
novolainen tuttavani metsänhoitaja
P. Medvedski. Tuttavani sanoi,
että metsä alueella on yli 100 vuot-
ta vanhaa. Mutta kuinka ollakaan,
metsän keskeltä Pyykön karttaan
piirtämällä paikalla oli juuri tuon

joukkohaudan kokoinen perunapel-
to. Nyt minulle valkeni, miksi aikai-
semmilla kerroilla en ollut löytänyt
mitään merkkiä haudasta. Joukko-
hauta oli nyt paikannettu. Se sijait-
see 200 metriä Kylmäojan sillasta
suoraan etelään.

Loppulause
Talvisodan aikana olin sotapako-

laisena Jokioisissa asuen Jokioisten
kirkon välittömässä läheisyydessä.
Aivan kirkon vieressä oli sorakuop-
pa, johon vuonna 1918 oli haudattu
kymmenkunta punaista teloitettua.
Talvisodan jälkeen valtiovallan edus-
tajat kävivät laskemassa seppeleen
näiden haudalle. Myöhemmin hau-
datut on siirretty muualle ja sora-
kuoppa on tasoitettu.

Talvisodassa Jokioisten miesten,
pääasiassa noitten Jokioisten karta-
non torppareitten jälkeläisten, koh-
talo oli joutua Summan koviin paik-
koihin. He täyttivät paikkansa siinä
missä muutkin miehet riippumatta
siitä, millä puolen rintamaa vanhem-
mat tai isovanhemmat vuonna 1918
olivat toimineet.

Alvar Loponen

Talvisodan päättymisen jälkeen
13. päivä maaliskuuta 1940 tuntui
siltä, että koko Suomi oli matkalla
johonkin. Mihin? Se näytti epäsel-
vältä. Ainoa henkilökohtainen tavoi-
te näytti olevan, että pois rauhan-
sopimuksen mukaan tulevalta luo-
vutettavalta alueelta.

Ylipäällikkö, marsalkka Manner-
heim ja puolustusvoimien johto ot-
tivat rauhan huojentunein mielin
vastaan. Olihan aseiden vaikenemi-
nen pelastanut armeijan täydellisel-

tä tuholta.
Sen puutteita ryhdyttiin korjaa-

maan pikaisesti. Aseistusta uusittiin
ja täydennettiin sekä alettiin raken-
taa uutta puolustusasemaa Salpalin-
jaa Hangosta Petsamoon. Tämä työ
oli määrällisesti suurempi kuin
Egyptin pyramidien rakentaminen.
Sen rahoitukseen saatiin Ruotsilta
laina.

Armeijan uudistaminen suoritettiin
ottaen huomioon sotakokemukset.
Asevelvollisuusaika jatkettiin kah-

deksi vuodeksi ja uudet varuskun-
nat sijoitettiin rajalle.

Neuvostoliiton ja suomalaisten
kommunistien yllätykseksi Suomen
kansa ei henkisesti romahtanut,
vaan taistelu oli luonut yhteisen lu-
jan kansallisen hengen, joka tunnet-
tiin Talvisodan henkenä. Sen kes-
keinen ylläpitäjä oli Aseveliliitto.

Sotilaallista tukea etsittiin myös
muista Pohjoismaista, Ruotsi, Nor-
ja ja Suomi olivat valmiit yhteiseen
puolustusliittoon, mutta eivät saa-

Välirauhan evakko
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neet siunausta asialleen Saksalta
eivätkä Neuvostoliitolta. Länsiliit-
toutuneiden Englannin ja Ranskan
suhtautuminen oli myötämielinen,
mutta ne pyrkivät samalla sitomaan
Pohjoismaat tiiviimmin itseensä.
Kansalaiset puuhasivat omiensa
vaikeuksiensa parissa, hallitukseen
ja Jumalan.

Meidän oli siirryttävä isän uuden
työpaikan vuoksi Parikkalasta Var-
kauteen. Sieltä isä oli saanut tila-
päisasunnoksi huoneen Taulumäen
kaupunginosasta. Omistaja, lapse-
ton pariskunta, asetti yhteisten tilo-
jen vessan ja keittiön käytölle tiukat
rajoitukset. Tämän seurauksena oli,
että äidin elämä tuli vaikeaksi. Sitä
helpotti, että siskoni Terttu ja Eeva
olivat edelleen lottahommissa ja
vanhin veli Bruno oli värväytynyt
rajavartiostoon Imatralle sekä Ilma-
ri oli komennettu Reserviupseeri-
kouluun Niinisaloon. Hän oli osal-
listunut 17 -vuotisena vapaaehtoise-
na sotaan.

Varkaus oli vuonna 1940 suurte-
ollisuuden sijaintipaikka. Työnanta-
jana oli Ahlström Oy. Konserniin
kuuluivat paikallisesti konepaja, saha
ja vaneritehdas.

Raudun jälkeen olimme saapuneet
uuteen ympäristöön, jossa oli minulle
ja pikku-veljelleni Martille paljon
katselemista ja ihmettelemistä.
Mikä parasta, konepajalle tuotiin
korjattavaksi kaikki sotasaaliiksi
saadut panssarivaunut. Niitä oli niin
runsaasti, että niistä luotiin armei-
jalle oma aselaji korvaamaan sodas-
sa Viipurin luona tuhoutuneet omat
“tankit”.

Konepajan yhteydessä toimi oma
ammattikoulu. Sen opetukseen oli
yhdistetty yleis- ja ammattiopetus.
Olin varma, että sieltä löytäisin seu-
raavan opiskelupaikkani. Silloin tun-
tui, että minusta tulisi oikea “rau-
takoura”.

Isän tuttu viipurilainen huoneka-
lukauppias etsi uutta toimipaikkaa
Varkaudesta, ja minä sain auttaa
“juoksupoikana” liikkeen perusta-

mista. Siivosin tulevia liiketiloja ja
purin paketeista saapuneita uusia.

Huonekaluteollisuus oli heräämäs-
sä Talvisodan aiheuttamasta lamas-
ta. Minulle näytti elämä loksahta-
neen mukavasti paikoilleen.

Kävellessäni alkukevään kaunii-
na päivänä pääkadulla herätti kiin-
nostukseni nuori poika, joka kaupit-
teli Varkauden Sanomien sähkösa-
nomaa huutaen, että saksalaiset oli-
vat hyökänneet Tanskaan ja Nor-
jaan! Pojan ympärille kerääntyi no-
peasti pieni ihmisryhmä. Yksi mies
vierelläni luki ääneen uutisen, ja sa-
noi: “Helvetti vieköön, nyt pojat lä-
hetään auttamaan norjalaisia!”

Tämä päivä oli huhtikuun 9. vuon-
na 1940. Pohjoismaat olivat neuvo-
telleet Talvisodan jälkeen yhteises-
tä puolustusliitosta, mutta Saksa ja
Neuvostoliitto ottivat siihen kieltei-
sen kannan. Länsivallat suhtautui-
vat siihen myönteisesti, ja olivat ke-
ränneet Suomen auttamiseksi vah-
vennetun prikaatin, joka nyt suun-
nattiin saksalaisia vastaan Norjaan.
Se onnistui lyömään saksalaiset
Narvikissa ja jatkoi taistelua norja-
laisten kanssa Ruijassa.

Neuvostoliitto pyrki olemaan eros-
sa “napapiirin” taisteluista, mutta
jatkoi Suomen poliittista ja taloudel-
lista painostusta. Tässä tilanteessa
saksalaisten läsnäolo helpotti hie-
man poliittisesti Suomea, ja maam-
me alkoi suuntautua Saksaan päin.

Asuntotilanne Varkaudessa oli
onnettoman huono, ja kun isälle tar-
joutui mahdollisuus siirtyä Lieksaan,
otti hän sieltä viran vastaan. Rat-
kaisevaa oli se, että siellä saatiin
peltiseppä Saarelaisen talosta huo-
neen ja keittiön asunto.

Niinpä olimme toukokuun alussa
siellä. Asunto oli vajaan kilometrin
päässä asemasta Kuhmoon - Re-
polaan vievän tien varrella. Katu oli
“rospuuttoaikaan” kuravellinä. Al-
kava kesä kuivasi pian tiet, ja luon-
to alkoi vihertää. Kauppala sijaitsi
Pielisen rannalla Lieksajoen suulla.
Se oli vanha Vienan kaupan keskus.

Nyt sen naapurina olivat Pankakos-
ken tehtaat ja Kevätniemen suuri
saha.

Aloin etsiä paikkaani kauppalan
poikien sakissa. Omassa talossa pik-
kuveljeni Mapi löysi seuraa. Minä
tutustuin oman ikäiseen vammai-
seen poikaan, jonka lempinimi oli
Pluto. Hän oli kiinnostunut kirjoista,

ja haki niitä kirjastosta. Hän vei
minut Tarzanin maailmaan ja Karl
Marksin ihmeelliseen maailmaan,
joka ei tuntenut maallisia eikä ava-
ruuden rajoja.

Piharakennuksen takana oli tasai-
nen aho, jota käytettiin pallokenttä-
nä. Se oli kauppalan ja maalaiskun-
nan eli Pielisen pitäjän rajana. Se
erotti myös Kevätniemen sahan
työntekijöiden asunnot kauppalasta.

Rajankirous vallitsi tälläkin kentäl-
lä. Siellä pikkupojat kivittivät toisi-
ansa, ja välillä mitattiin voimia pai-
nimalla.

Eräänä päivänä Kevätniemen
pojat päättivät rökittää Saarelaisen
pojat, jotka joutuivat pakenemaan
sisäpihalle. Huomasin ikkunasta
oman talon poikien tukalan tilanteen,
ja juoksin avuksi. Kovaa huutoani
pelästyneenä kevätniemeläiset ve-
täytyivät pois. Oman talon pikkupo-
jat, joita oli noin puoli tusinaa, eivät
olleet saaneet pahempia kolhuja,
uumoilivat pian voitostaan. Minun
tietämättä toisella puolella suunni-
teltiin kostoa.

Aimo Tiainen

Rautulaisten lehden
toimituksen

uusi sähköposti on
rautulaistenlehti@rautu.fi

ja tilausten
sekä osoitteenmuutosten

lehtitilaus@rautu.fi

Katso myös nettisivut
www.rautu.fi
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Niilo Pusan muistelmat jatku-
vat. Hän kertoo suurlähetystö-
neuvoksen työstään Washingto-
nissa, presidentti Kekkosen vie-
railusta Yhdysvalloissa  sekä
kohtaamisistaan amerikansuo-
malaisten kanssa.

Työssäni Washingtonissa sain seu-
rata kehitystä maailmanpolitiikan
keskeisellä näyttämöllä viisi vuotta.
Siinä tapahtui lähes päivittäin mer-
kittäviä siirtoja. Näiden seuraami-
nen ja meille tärkeimpien tapahtu-
mien raportoiminen Suomeen oli an-
toisaa ja rikasta, mutta samalla vai-
keaa työtä, todellista maailmanpoli-
tiikan yliopistoa. Parempaa koulu-
tusta kansainväliseen politiikkaan en
olisi saanut missään muualla.

Washington ja Moskova olivat
tuolloin vasta alkamassa nykyistä
supervaltojen dialogia. Yhdysvallat
ja Neuvostoliitto aloittivat syksyl-
lä1969 Helsingissä strategisten asei-
den rajoittamista koskevat neuvot-
telut (strategia arms limitation talks)
eli SALT-neuvottelut. Tämä merkit-
si myös Washingtonissa olevalle
suurlähetystöllemme yhteydenpitoa
Department of Stateen.

Joulukuussa sain valmiiksi ensim-
mäisen merkittävän poliittisen rapor-
tin: Yhdysvaltain ulkopolitiikasta. Se
oli yhdeksänsivuinen tiiviste senai-
kaisesta ulkopoliittisesta tilanteesta.
Keskeisenä lähtökohtana olivat
Vietnamin sodan opetukset amerik-
kalaisille.

Yhdysvallat oli valmis luopumaan
tehtävästään maailman poliisina
kommunismin vastustamisessa.
Oltiin pyrkimässä supervaltojen vä-
liseen keskusteluyhteyteen ja sa-
malla haluttiin lähestyä myös Kii-
naa. Suhteet Länsi-Euroopan liitto-
laisiin olivat perinteisesti tärkeät jne.

Kekkonen kutsutaan
vierailulle

Saatuani raportin valmiiksi tiesin,
ettei vastaavaa ollut lähetetty Wa-
shingtonista vuosikausiin. Jännitin
sitä laatiessani, koska tiesin Ulko-
ministeriön poliittisen osaston seu-
raavan raportointia.

Raporttia jaettaisiin myös Tasa-
vallan Presidentille, jonka vierailua
Yhdysvaltoihin toivottiin sopivana
ajankohtana.

Tämä vierailu toteutuikin sitten
heinäkuussa 1970 ja sitä koskevat
valmistelut täystyöllistivätkin sitten
suurlähetystön pitkäksi aikaa.

Toukokuun puolivälissä saimme
Department of Statesta Yhdysval-
tain esittämän vierailuohjelman.
Sen mukaisesti vierailu toteutui
Washingtonissa 23.-24. heinäkuuta
ja amerikansuomalaisten tapaami-
nen oli Fitchburgissa Massachusett-
sissa 25. heinäkuuta. Sen jälkeen oli
lyhyt yksityisluontoinen virkistäyty-
misloma Cape Codella.

Washingtoniin on aina tungosta
vierailulle tulijoista. Yhdysvaltain
presidentti valitsee tarkoin, ketä hän
voi ottaa vastaan ja mihin hänen ai-
kansa riittää.

Presidentti Kekkosen vierailun
keskeisenä ohjelmana olivat presi-
denttien väliset ulkopoliittiset kes-
kustelut, joissa suurlähettiläs Max
Jakobson avusti toimien myös tulk-
kina.

Washingtonissa liikkui vierailun
aikana huhuja, että presidentti Kek-
kosella olisi ollut jonkinlaisia välitys-
tehtäviä Yhdysvaltain ja Neuvosto-
liiton välillä. Näillä huhuilla ei luon-
nollisesti ollut sen enempää merki-
tystä.

Supervaltojen välillä oli omat neu-
votteluyhteytensä monella eri tasol-

la. Toisaalta oli luonnollista, että
amerikkalaiset halusivat tietää mitä
venäläiset ajattelivat silloisista maa-
ilmanpolitiikan keskeisistä kysy-
myksistä. Heitä kiinnosti president-
ti Kekkosen tuore arvio Neuvosto-
liiton politiikasta.

Presidentti painottaa
puolueettomuutta

Saapumispuheessaan presidentti
Kekkonen sanoi Valkoisen talon
nurmikolla: “Me emme hae apua tai
avustusta miltään taholta, emmekä
myöskään omalta puoleltamme pyri
tarjoamaan toisille neuvoja siitä,
kuinka niiden tulisi asiansa hoitaa”.

 Tämä oli puolueettomuuspolitiik-
kamme mukaista mieluisaa tekstiä
amerikkalaisille.Useat vierailulle
tulleet olivat esittäneet amerikkalai-
sille kaikenlaisia avunpyyntöjä ja
neuvoja Vietnamin sodan lopetta-
miseksi.

Yhdysvaltain presidentin päivälli-
sillä pitämässään puheessa presi-
dentti Kekkonen totesi: “Suomi vas-
tustaa kansainvälisissä suhteissa
voiman käyttöä tai sillä uhkaamis-
ta, missä tahansa sitä tapahtuukin,
ja valittaa jokaista yritystä saavut-
taa poliittisia päämääriä sotilaallisin
keinoin”.

Tämä oli viittaus Vietnamiin, kos-
ka “Suomi ei ole puolueeton sodan
ja rauhan kysymyksissä”.

Yhdysvaltain presidentti totesi il-
man varauksia Suomen puolueetto-
muuden ja puhui puolueettomuuspo-
litiikastamme myönteisenä tekijänä
kansainvälisessä politiikassa. Myös
vierailusta annetussa julkilausumas-
sa Yhdysvallat tunnusti varaukset-
ta Suomen puolueettomuuden.

Presidentti Kekkonen sanoi pu-
heessaan: “Kuluneiden vuosien var-

Evakkopojasta suurlähettilääksi
Niilo Pusan muistelmat
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Niilo Pusa juhlapuhuja jossain amerikansuomalaisten tilaisuudessa.

rella Yhdysvallat on käytännössä
johdonmukaisesti kunnioittanut puo-
lueettomuuslinjaamme. Puolueetto-
mana maana Suomi pidättyy aset-
tumasta kenenkään puolelle suur-
valtojen välisissä ristiriidoissa. Puo-
lueettomuus ei kuitenkaan merkit-
se passiivista vetäytymistä kansain-
välisestä elämästä.  Päinvastoin, po-
litiikkamme antaa meille mahdolli-
suuden toimia ilman ennakkoluulo-
ja yhteistyössä kaikkien maiden
kanssa rauhanomaisen maailman-
järjestyksen edistämiseksi”.

Poliittisten keskustelujen pää-
aiheena oli Euroopan turvallisuus-
kokous. Presidentti Kekkonen pyr-
ki niissä hälventämään amerikka-
laisten epäluuloja kokousta kohtaan.
Yhdysvaltain kiinnostus turvalli-
suuskokoukseen pysyi kuitenkin vii-
leänä vielä vuosia.

Kokonaisuudessaan presidentti
Kekkosen vierailu oli joka suhtees-
sa onnistunut ja vastasi sille asetet-
tuja tavoitteita.

Urho Kekkonen vieraili Washing-

tonissa myös syksyllä 1970, jolloin
hän osallistui YK:n 25-vuotisjuhlal-
lisuuksiin. Hän oli presidentti Nixo-
nin YK:n kunniaksi järjestämillä
päivällisillä yksi vanhimmista valtion
päämiehistä.

Tultuaan päivällisiltä suurlähetti-
lään virka-asuntoon hän naureskeli
saaneensa pöytädaamikseen Nica-
raguan silloisen diktaattorin, presi-
dentti Somozan puolison. Euroop-
palaisia valtion päämiehiä oli osal-
listunut tähän tilaisuuteen vain vä-
hän.

Päivällisten jälkeen vietimme iltaa
yhteislaulun merkeissä. Kekkosen
suosikkeja olivat vanhat tutut Kot-
kan ruusu, Suhmuran Santra, Ros-
vo-Roope jne.

Amerikan
suomalaisista

Yhteydenpitäminen amerikansuo-
malaisiin on yksi tärkeä osa suurlä-
hetystön työtä. Valtaosa suurina siir-
tolaisvuosina Suomesta lähteneistä

siirtolaisista tuli köyhistä oloista suu-
reen länteen taloudellista ahdinkoa
pakoon.

Koti-ikävän valtaamina siirtolaiset
elivät menneisyydessä ja entisen
elämän muistoissa, jotka saivat usein
onnellisen värityksen. Tämä oli
myös voima alkuaikojen vaikeina
vuosina.

Kielellisistä vaikeuksista johtuen
ja arvostelua karttaen useimmat
siirtolaiset pitäytyivät omaan piiriin-
sä vieraissa oloissa. Koti-ikävälle
lääkkeeksi koettiin pyrkimys siirtää
entinen suomalaisympäristö mah-
dollisimman muuttumattomana uu-
sille asuinsijoille.

Aikaisempi olosuhteista johtunut
eristäytymisen aikakausi on nyt his-
toriaa. Saavutusten myötä ja suku-
polvien vaihtuessa amerikansuoma-
laiset tuntevat tämän päivän Ame-
rikassa kuuluvansa vapaaseen, me-
nestyvään yhteiskuntaan ja ovat
syntyperästään ylpeitä.

Kolmannen ja neljännen polven
amerikansuomalaiset etsivät juuri-
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aan. Entisen kotimaan perinteitä
vaalitaan edelleen. Suomalaisuus
on Amerikassa yhä arvostettua.
Useat kaupungit ovat julistaneet
Kalevalan päivän tai itsenäisyys-
päivämme erityiseksi Suomi-päi-
väksi. Tällöin kaupunki liputtaa
Suomen ja Yhdysvaltain lipuin.

Amerikansuomalaisten yhtey-
denpidolla on monessa suhteessa
tärkeä merkityksensä Suomen suh-
teille Yhdysvaltoihin. Kalevalan-
päivän juhlinta johtuu siitä, että siir-
tolaisuus Amerikkaan ajoittui pää-
osiltaan 1800-luvulle ja 1900-luvun
alkuun ja perinteet juurtuivat noita
aikoja vastaaviksi.

Amerikansuomalaiset nauttivat
yleisesti kunnioitusta ja arvonan-
toa. Heidät tunnetaan siellä rehel-
lisinä ja ahkerina työntekijöinä.
Entinen kotimaa oli maksanut täs-
mällisesti velkansa.

Paavo Nurmi ja Hannes Ko-
lehmainen olivat juosseet Suo-
men myös Amerikan-tietoisuuteen.
Sibeliuksen musiikkikin oli lisän-
nyt Suomi-tuntemusta. Erityisesti
talvisota oli luonut Amerikan julki-
sessa sanassa Suomesta kuvan it-
senäisyyttään sitkeästi puolustava-
na pienenä Neuvostoliiton naapu-
rina, joka oli välttänyt Baltian mai-
den kohtalon.

Washingtonin lähetystössämme
oli talletettu talvisodan ajoilta pe-
räisin olevia Itärannikon sanoma-
lehtiä.

Talvisodan taistelumme olivat
niissä lähes päivittäisiä etusivun
uutisia. Tuohon aikaan Suomi eli
voimakkaasti amerikkalaisten suu-
ren sympatian kohteena. Kaikki toi-
voivat Suomen pysyvän itsenäise-
nä. Toisaalta on myös luonnollista,
etteivät amerikkalaiset nykynuoret
enää tiedä mitään Suomesta ja
Suomen kunnian päivistä.

Amerikansuomalaisten
juhlissa edustamista

Edustaminen amerikansuoma-

laisten juhlissa ja merkkitapahtumis-
sa oli keskittynyt minulle. Kävin
näissä tilaisuuksissa ja pidin lukui-
sia puheita eri puolilla Amerikkaa,
Floridassa, Michiganissa, Min-
nesotassa, Minneapoliksessa, Det-
roitissa, Denverissä, Kaliforniassa,
St. Louisissa jne. Vastaanotto oli aina
sydämellinen ja lämmin. Vanhan
maan edustajan osallistuminen hei-
dän tapahtumiinsa lisäsi niiden juh-
lallista tunnelmaa.

Lähes jokaista tapaamaani ame-
rikansuomalaista kiinnosti suuresti
tietää, miten nykypäivän Suomessa
eletään ja missä suhteessa itsenäi-
nen Suomi on Neuvostoliittoon. Täs-
tä syystä pidin tärkeänä korostaa
puheissani Suomen kansainvälistä
asemaa ja Suomen puolueettomuus-
politiikkaa. Kerroin myös elämisen
tasostamme, sosiaalisesta vaurau-
destamme ja siitä, miten esimerkik-
si Helsingin katukuva kestää ver-
tailun mihin tahansa läntisen maan
kaupunkikuvaan.

Kunniavieraana
lentomäen avajaisissa

Kevättalvella 1970 sain kutsun
Ironwoodiin Pohjois-Michiganiin.
Amerikansuomalaiset olivat raken-
taneet sinne Amerikan ensimmäi-
sen ja toistaiseksi ainoan lentomä-
en. Olin kunniavieraana mäen ava-
jaiskilpailuissa.

Suomesta sinne ei ollut lähetetty
minkäänlaista edustusta lukuisista
pyynnöistä huolimatta. Esitin järjes-
täjille valittelut tilanteesta ja totesin,
että mäenlaskumme eli siinä vai-
heessa laskukautta. Meillä eiollut
silloin tarpeeksi edustavia mäenlas-
kijoita lähetettäväksi lentomäkeen.

Vuosi 1970 oli tunnetusti japani-
laisten mäenlaskijoiden juhlaa. Suo-
malaisten mäkimiesten poisjäämi-
sestä huolimatta Sky Flying Com-
petition oli suuri pr-voitto amerikan-
suomalaisille.

Kilpailujen jälkeen jäimme viikon
hiihtolomalle Ironwoodin laskettelu-

rinteille. Tapasimme mäessä Suo-
mi Synodin Collegessa Hancockis-
sa valmistuneita amerikansuomalai-
sia pappeja puolisoineen. He ker-
toivat vanhoista hyvistä ajoista, jol-
loin amerikansuomalaiset saivat
Suomi Collegesta omat pappinsa.
Tuolloin kirkoissa saarnattiin suo-
meksi ja nuoremmat seurakunnan
jäsenet saivat opetusta englanniksi.
Kun sitten sukupolvien vaihtuessa
kieli muuttui kokonaan englanniksi,
ei enää tarvittu erillisiä suomalaisia
seurakuntia. Suomi Synodi lakkau-
tettiin.
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Meitä yhdistää ainakin kaksi seik-
kaa. Meitä kaikkia. Me olemme
kristittyjä jumalan lapsia ja sitten
rautulaisia tai heidän jälkeläisiään tai
sukuun tulleita. Me tunnemme kirk-
komme ja kotiseutumme, sen siellä
Suomessa mutta myös täällä. Ja ne
ovat tärkeitä perustekijöitä meidän
itsetuntemuksessamme ja itsearvos-
tuksessamme.

Olin sota-aikana lapsi, ja kun kuu-
lin vanhempani ja sukulaiseni puhu-
van näistä menetetyn Karjalan pai-
koista ja ihmisistä, ajattelin, että ei
tuollaisia nimiä ole olemassakaan.
Miten voisi olla joku Porkku tai Pylt-
sykkä. Miten voisi olla tuon nimisiä
ihmisiä. He keksivät satuja meille.
Niin me lapset ajattelimme.

Ei kukaan naapurustossa tuntenut
tällaisia asioita. Ja oli jotenkin hä-
vettävääkin puhua sitä Karjalan
murretta tai kuulla kun vanhemmat
puhuivat. Toisten lapset nauroivat.

Itsetuntemus karjalaisena oli vie-

lä kehittymättä. Se löytyi vasta kau-
an myöhemmin aikuistuessa. Kes-
ki-iässä ja iän karttuessa me sisa-
rukset keskustelemme aivan eri ta-
valla karjalaisuudesta, näistä juurista
täällä ja olemme halunneet tulla nii-
hin tutustumaan. Riemastumme löy-
täessämme kirjallisuudesta van-
hempien murretta tai kun kuulem-
me sitä puhuttuna. Meitä harmittaa,
ettemme tunne sitä enempää. Vas-
ta täällä kotiseutumatkoille olemme
löytäneet tosia ja kipeitä asioita ja
vastauksia niihin kysymyksiin.

Kristillinen usko ja siihen liittyvät
tapahtumat koetaan usein samaan
tapaan. Se on kuin vierasta maail-
maa tai jonkun sepittämää tarinaa.
Näinhän meille julkisuudessa pon-
tevasti esitetään. Näin väittävät kris-
tillisen uskon kieltäjät ja vastusta-
jat. Ei tuollaisia asioita ole.

Kun olin lapsi ja nuori, emme tun-
teneet pyhän maan historiaa, ei ol-
lut sellaisia geologisia ja historialli-

sia tuloksia, joita meillä nyt on. Lap-
set kysyivät minulta kun olin opet-
tajana: “Opettaja, eihän tuollaisia
paikkoja todella ole olemassa. Joku
on ne keksinyt.”

Ihan niin kuin me ajattelimme
Karjalasta. Tällä hetkellä meillä on
tietoa. Mutta meitä kristittyjä syy-
tetään siitä, että olemme tosikkoja
tämän suhteen, ja että me piilotte-
lemme tosiasioita. Ja vastustajat jul-
kaisevat suurella hälyllä kirjoja ja
kirjoituksia, joissa tämä tehdään
vääristyneeksi tai vääräksi.

Tämän sunnuntain tekstissä on
kertomus voimakkaasta kokemuk-
sesta, johon Jeesus johdatti oman-
sa. Hän halusi opettaa oppilailleen
enemmän itsestään.

Heitähän vastustettiin, pilkattiin,
jopa vainottiin, koska Jeesus ilmoit-
ti olevansa Jumalan poika. He oli-
vat eräänlaisia kiertäviä hylkiöitä
tuossa juutalaisten maassa.

En tiedä, mitä opetuslapset ajat-

Kihujumalanpalveluksen saarna

Suvannon seudun sukututkijat
kokoontuvat lauantaina 17. marraskuuta

Helsingissä Karjalatalolla.

Klo 13-15 Karjalatalolla vietetään
Pitäjäpäivää.

Sen aiheena on tällä kertaa Vuoksi.

Klo 15-17 pidetään kokous Galleria-salissa.
Kokousisäntinä toimivat pyhäjärveläiset.

Tervetuloa mukaan kaikki Suvannon alueen
historiasta ja sukututkimuksesta

kiinnostuneet.

ONKO KELLÄÄN
KUVAA

TAKALAN TALOSTA
MONNONMÄELTÄ?

TALON OMISTI
PAAVO MONTO

Seppo Monto
haluaisi kuvan

isänsä omistamasta talosta.

Jos joku lukijoista omistaa
Takalasta kuvan tai tietää
jonkun, jolla sellainen on,

ota yhteys Seppo Montoon,
puh  050 - 5555 358

tai sähköpostitse
seppo.monto@jklmlk.fi
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telivat. Pitivätkö he sitä opetusta,
minkä he olivat saaneet kotonaan
ja synagogissaan, sepityksenä vai
totena. Mutta Mooses ja Elia olivat
profeettoja, jotka he tunsivat. Ja he
olivat oppineen oman jumalanpal-
veluksensa.

Mutta tämä kokemus, johon Jee-
sus heidät johdatti, ylitti kaiken ku-
vitellun. Heidät viedään hiljaisuuteen
erilleen pois normaalista elämästä.
Ja siellä tapahtui jotakin mitä he ei-
vät voineet kuvitella. Jumala oli elä-
vä ja voimallinen, jumala kertoi heil-
le, tunnusti Jeesuksen pojakseen.

Näin on vieläkin. Jumala ohjaa
meitä, joskus hyvin kivuliaidenkin
vaiheiden kautta. Teille, joita emme
valitsisi. Asioiden kautta, joita emme
haluaisi antaa: meille hyviä ja paho-
ja kokemuksia, kipua ja lohtua.

Jumala tällä tavalla näyttää meil-
le oman kirkkautensa. Kirkastus-
vuorella nuo opetuslapset tulivat
nöyriksi ja pelokkaiksi. Jumala on-
kin niin suuri, ettemme uskalla kat-
soa häntä, ettemme uskalla kuunnel-
la häntä. Me olemme liian pieniä ja
huonoja tähän kirkastusvuoriretkeen.

He tahtoivat ryhtyä mihin tahan-
sa jumalanpalvelukseen. Me raken-
namme vaikka majan tänne. Ryh-
dymme likaiseen työhön. Ettei tämä
Jumalan läsnäolon tuntu häviäisi ja
katoaisi heidän elämästään. Että he
osoittaisivat mahdollisimman suurel-
la tavalla kunnioitusta Jeesusta, Ju-
malan poikaa ja näitä suuria profeet-
toja kohtaan.

He tahtoivat todella olla jumalan
palvelijoita. Jumalan suunnitelma on
heidän kohdallaankin salattu. He
joutuivat odottamaan, ei ollut sen
aika vielä.

Monenlaisia vaikeuksia ja kärsi-
myksiä mahtuu yhteen saarnaan.
Mutta viesti jumalasta ja hänen po-
jastaan kulki eteenpäin ihmiseltä ih-
miselle. Niin se on kulkenut näinäkin
päivinä, voittoisan evankelioinnin tai
kivuliaan vastustuksen kautta.

Näin me olemme kokeneet lähe-
tystyössä niin ateistisissa kuin mui-

ta uskontoja tunnustavissa maissa
ja yhteisöissä, niin täällä Venäjällä-
kin. Viesti Jumalasta, siitä että Ju-
mala on kohdattavissa, Jumala ar-
mahtaa, Jumala antaa anteeksi. Ju-
mala antaa uuden korjatun elämän.
Se tarttuu täällä niihin ihmisiin jotka
ovat epätoivoisia ja hakevat apua.

Täällä on vähän yli kymmenessä
vuodessa syntynyt monia kirkkokun-
tia, muun muassa Inkerin luterilai-
nen kirkkokunta, jolla on lähes 100
seurakuntaa ja joka toimii ympäri
Venäjää. Jumalan mahdollisuudet
alkavat siitä, kun me koemme asiat
mahdottomina.

Kristus kirkastaa itsensä Herraksi
eri olosuhteissa, Kristus kirkastaa
Jumalan kaikkivaltiuden. Meidän ei
tarvitse kysyä, mihin me Kristusta
tarvitsemme, kun tiedämme Juma-
lan. Me tarvitsemme Kristuksen
Jumalan kasvojen ja tahdon näyttä-
jäksi, uskon syntymiseksi ja syntien
anteeksiantamuksen vastaanottami-
seen, uuden elämän alkamiseen.

Me katsomme kunnioittaen noita
toisia kirkkokuntia, missä jumalan-
palvelus toimitetaan vanhalla taval-
la, jossa on aika ankarat säännöt.
Ja unohdamme sen, että meillä on
luovuttamaton kristinusko, joka ei
vangitse eikä kahlehdi meitä, vaan
tekee meidät vapaiksi ja voimak-
kaiksi jos me sen todella haluamme
ja otamme vastaan. Ellemme pidä
halpana sitä viestiä, minkä olemme
esi-isiltämme ja kirkoltamme saaneet.

Vanhempani kertoivat, miten har-
rasta kristinusko täällä ainakin Por-
kun kylällä oli. Miten anteeksi pyy-
täminen ja antaminen otettiin tosis-
saan. Miten jumalanpalvelukseen ja
seurakuntatyöhän osallistuminen oli
tärkeää ja miten he opettivat sitä
lapsilleen.

Tänään jää kysymään. Mihin kar-
jalaisperheet ovat kasvattaneet lap-
sensa? Mihin he ovat menneet itse?
Miksi siellä ei nähdä kirkastettu
Kristusta ja voimakasta Jumalaa?
Miksi kaikki muut asiat tuntuvat tär-
keämmältä kuin se, että olemme

Jumalan palvelijoita?
Ortodoksikirkossa käytetään ni-

mitystä jumalanpalvelija se ja se jo-
kaisesta kristitystä. Me olemme jät-
täneet tämän kauniin sanonnan pois.
Me ajattelemme, että kyllähän me tie-
dämme, että olemme jumalan palve-
lijoita, koska olemme kastettuja.

Nämä ensimmäiset opetuslapset
kysyivät Jeesukselta: “Jos tahdot,
me teemme”. Tämä on oikea jär-
jestys. Jumalan palvelija kysyy ju-
malalta: “Jos tahdot, teen tai mitä
tahdot minun tekevän?”

Ja Jumala ilmoittaa sanansa. “Tai
milloin haluat minun tekevän?” Ju-
mala näyttää ajan. Ja kun hetki on
koittanut, sanoo Jeesus: “Nouskaa,
älkää pelätkö, lähtekäämme. Nyt on
hetki lähteä.”

On aika lähteä tuomaan sanomaa
tänne suljetulle Venäjän maalle,
aloittamaan Inkerin kirkon toimin-
taa, julistamaan evankeliumia. Nyt
on aika meidän jokaisen kristityn,
Jumalan kirkon palvelijan, kun kul-
jemme kotimaassa tai täällä tai jos-
sakin muualla näyttää se, että me
olemme Jumalan palvelijoita ja
teemme mitä Jumala tahtoo. Me
tarvitsemme sitä vahvuutta tämän
elämän melskeessä, mutta myös sitä
sanomaa. Ja siinä Kristus kirkastaa
itsensä.

Tänään haluan kysyä meiltä jokai-
selta, itseltäni ja teiltä. Miten me
voisimme kirkastaa Kristusta, enem-
män ja paremmin. Miten meistä
voisi näkyä se, että olemme Kris-
tuksen palvelijoita, että me uskom-
me häneen. Miten me toteuttaisim-
me Jeesuksen tehtävää, menkää ja
tehkää kaikki kansat minun opetus-
lapsikseni kastamalla ja opettamal-
la.

Ja hän itse lupasi olla meidän
kanssamme.

Amen.

Martta Anttonen
Saarna on purettu toimituksessa

kihujumalanpalveluksesta tehdystä
nauhoitteesta.
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Rovasti
Simo Oskari Paavonpoika Salo

13.05.1931–11.08.2007

Viesti Helsingistä ker-
toi, että ystävämme Simo
Salo on kuollut 76-vuo-
tiaana vaikean sairau-
den murtamana.

Simo ehti aloittaa op-
pivelvollisuuden suorit-
tamisen Raudussa isän-
sä kirkkoherran, rovas-
ti Paavo Salon johto-
kunnan puheenjohtaja-
na hallinnoimassa Kir-

80 vuotta

täyttää 25. lokakuuta
Selma Helena Salo, o.s.
Monto. Hän on kotoisin
Raudun Potkelan Mon-
nonmäeltä. Selmaa on-
nittelevat neljä lasta,
kuusi lastenlasta ja kol-
me lastenlasten lasta.
Merkkipäivää hän viet-
tää kotona lähiomais-
tensa kanssa.

täytti 3. heinäkuuta Arvi Purjemaa Jaalassa. Hän
on syntynyt Raudun Palkealassa.

75 vuotta

täytti 6. syyskuuta Sirkka Piitulainen, o.s. Närä-
nen, Jaalassa. Hän on syntynyt Raudun Kaskaa-
lassa.

Anne Marttiina Loponen valmistui 19.heinäkuu-
ta London University of Artsista nimikkeellä Bach-
elor of Arts/ Information Design, ryhmänsä par-
haana. Annen juuret ovat rautulaiset eli Annen isän
Martti Loposen vanhemmat Elvi ja Aimo Loponen
ovat Raudun Kaskaalan kylästä. Anne ja siskonsa
Marjo asuvat Lontoossa, Martti Leena-vaimonsa
kanssa Vantaalla ja Elvi-mummo Pieksämäellä.

Valmistuneet

Kuvassa vasemmalta Leena (o.s. Kero), Anne ja
Martti Loponen.

90 vuotta

täytti 9. syyskuuta Tyyne Kujala, o.s. Paakkinen,
Hämeenlinnan seudulla. Hän on kotoisin Raudun
Raasulista.

TULIKO MATKATAVAROIHISI
KIHUILLA YLIMÄÄRäINEN HATTU?

Mäntyharjulta lähteneessä autossa Rautuun mat-
kustanut Irma Salmikoski kaipailee juhlahattuaan.
Hattu jäi autoon, kun Irma jäi autosta Savitaipa-

leella pois. Hatusta tietävät, ottakaa yhteys
Irmaan, puh. (05) 263 356.
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Aini Maria Patja, o.s. Palvi, kuoli 21. heinäkuu-
ta Kouvolassa. Hän oli syntynyt 1. helmikuuta 1920
Raudussa.

Reino Johannes Tonteri

nukkui pois 29. elo-
kuuta Pieksämäellä.
Hän oli syntynyt 13. hei-
näkuuta 1942 evakko-
matkalla Pieksämäellä
jatkosodan aikana. Rei-
no kastettiin talvisodas-
sa tuhoutuneen Raudun
kirkon raunioilla, kun
perhe pääsi palaamaan
vielä Rautuun. Hänen
vanhempansa olivat
Antti ja Martta Tonteri,
o.s. Jäske, Raudun
Mäkrän kylästä.

Reinolle luonto oli erittäin tärkeä asia. Voi vain
kuvitella, miten hän mietti luonnossa kulkiessaan;
kalastaessa, marjoja ja sieniä poimiessa, elämän
ihmeellisyyttä, sen pituutta ja päämäärää.

Luojan suuressa kirkossa tuli syksy, mutta tämän
vuoden ruskaa Reino ei enää ehtinyt nähdä.

Kaipaamaan häntä jäivät puoliso, pojat perhei-
neen ja muut sukulaiset.

poika
Jukka Tonteri

konkylän kan-
s a k o u l u s s a .
Perheen muu-
tettua pois so-
dan jaloista
hän joutui ylei-
seen evakko-
jen tapaan jat-
kamaan kou-
lunkäyntiään
useilla paikka-
kunnilla. Pääs-
tyään ylioppi-
laaksi Simo
aloitti 1947
opintonsa Hel-
singin yliopis-
tossa, jossa
suoritti teologi-
an kandidaa-
tin tutkinnon
1954. Saatu-
aan pappisvih-
kimyksen hän
toimi seura-
kuntapapin eri
t e h t ä v i s s ä
muun muassa
Tammelassa, Tampereella, Helsingin Herttoniemessä
ja Lauttasaaressa, jossa hänet valittiin kappalaisek-
si 1977. Hän jäi eläkkeelle 1994.

Aivan nuoruutensa alusta alkaen Simo Saloa voisi
sanoa myös kirjailijaksi hyvin laajassa merkityk-
sessä. Lauttasaarilehdessä hän käytti nimimerkke-
jä Myllyn Mikko, Myllyn Maijo ja Myllykallion
pappi, joista vain harva lauttasaarelainenkaan
häntä tunnisti. Hän kirjoitti myös muun muassa pal-
kittuja kuunnelmia ja runoja Yleisradiolle sekä
artikkeleja Rautulaisten lehteen.

Lyhytaikaisen kotipitäjänsä Raudun erilaisiin alan-
sa toimintoihin hän usein osallistui. Hän oli muun
muassa perustamassa Rautuisseniorien kerhoa.

Lauttasaarelaiset tunsivat Simon suureksi miehek-
si, joka käveli mietteliäänä suurin askelin aina ra-
hallisen ja ystävällisen näköisenä henkilönä.

Raudun puolessa oli tapana, että lapset kutsui-
vat isänsä tai äitinsä isää kunnioittavasti äijäksi.,
johon ilmaisuun Simokin mieltyi. Kun sitten hänen
Ulla -tyttärensä ja miehensä Jorma Pulliainen sai-
vat Jarnoksi ristityn pojan, soitti Simo minulle sa-
noen riemuissaan, että “nyt minäkin pääsin äijäk-
si, Raudun äijäksi, Jarnon äijäksi”.

Vaikka Simolle oli kertynyt lukuisia “nimikkei-

tä” kuten teologian maisteri, tutkija, reservin luut-
nantti, kirjailija, pastori, kirkkoherra, kappalai-
nen, ja rovasti, uskon, että Jarnon mielestä äijä oli
mieluisinta käyttää.

Rovasti Simo Salon siunaustilaisuus pidettiin
Herttoniemen kirkossa ja seurakuntasalissa Hel-
singissä 30. elokuuta 2007 kello 12 alkaen arvok-
kain puhein, musiikin ja muun ohjelman myötä.
Siunauksen suoritti teologian tohtori, pastori Niko
Huttunen. Musiikista huolehti kanttori Kirsi Lem-
ponen.

Seuraavana päivänä Simo toimitettiin sukuhau-
taan Tammelan kirkkomaalle. Seurakuntasalin
saattojoukon muodosti suuri omaisten ja ystävien,
lauttasaarelaisten, herttoniemeläisten, tammelalais-
ten ja rautulaisten edustajien sekä runsas pastori-
en ja tuttavien joukko.

Kaipaillen
Eros Jäske
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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.

Rautuseuran 50-vuotisjuhla 6.10. Karjalaalolla

Arvi Paksu ja Aaro Rouhiainen tulivat Rautuseu-
ran juhliin Mikkelistä. Taustalla Esko Petrow ja
Reino Pekkanen.

Karjalatalon yläsali täyttyi juhlaväestä. Reino ja Aila Pekkanen.

Tapahtumakalenteri

 Valtakunnallinen Sukutapahtuma 19.-21.10.
Karjalatalolla Helsingissä.

Tuulisänky-näytelmä 21.10. klo 18 Karjalatalon
Karjalaisella Näyttämöllä.

Tuulisänky-näytelmä 27.10. klo 15 Karjalatalon
Karjalaisella Näyttämöllä.

Tuulisänky-näytelmä 28.10. klo 15 Karjalatalon
Karjalaisella Näyttämöllä.

Pitäjäpäivä 17.11. klo 13-15 Karjalatalolla. Tee-
mana Vuoksi.

Suvannon Seudun sukututkimuspiirin kokous
17.11. klo 15-17 Karjalatalon Galleriasalissa.
Kokouksen isäntänä pyhäjärveläiset.
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