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Istun uu-
den työhuo-
neeni kirjoi-
tuspöydän
ä ä r e e n .
Olen juuri
saanut Rau-
dun kartan
asemasta ja

kirkosta maalatut taulut seinälle.
Katselin myös luovutetun alueen
karttaa… ja mietteeni vievät väki-
sinkin vuoden -39 marraskuuhun.
Miten kirottua, että tuollaisen ase-
man piti tuhoutua. Noin valtavan
alueen kohtalo, alueen menettämi-
nen sieltä lähteminen olivat 70 vuotta
sitten niin lähellä siellä asuvia. Koko
loppukesä oli eletty jännityksen val-
lassa. Kuitenkin uskottiin ettei so-
taa tulisi.

Kohta koko Suomi tulisi taistele-
maan olemassa olostaan, hintana
tuhannet uhrit, haavoittuneet sekä
Karjala ja sen evakot. Voi vain aa-
vistella kuinka paljon hätää, kärsi-
mystä ja ahdistusta on tuolloin ollut
satojen tuhansien ihmisten rinnas-
sa. Kun tuon kaiken rinnastaa tä-
män päivän hyvinvointiin, tuntuu
pahalta tämä ainainen valitus ja ki-
tinä siitä, että tässä valtakunnassa
kaikki on niin huonosti.

Miten tyytymättömiä tämän päi-
vän ihmiset ovatkaan. Kaikilla on
kuitenkin leipää ja vaatteita. Aina-
kin niitä löytyy tämän päivän hekti-
sestä ja kylmästäkin maailmasta
apua tarvitseville. Ihanne tietysti
olisi, että kaikilla olisi yhtä paljon,
mutta se ei ole koskaan tällä maa-
pallolla toteutunut, eikä toteudu.

 Kuinkahan moni tämän päivän it-
sekkäistä ihmisistä oli valmis anta-
maan tilaa jos ovella kolkuttaisi lau-
ma nälkäisiä ja likaisia matkakalai-
sia. Voisivat olla harvemmassa kuin
70 vuotta sitten. Valtionpäämiehem-

me olisi aika tulla poterostaan ja lo-
pettaa ruikutus ja jonninjoutava
vouhkaaminen.

Jo puolentoista vuoden ajan on
eduskunnan piirissä vatkattu vaali-
rahasotkuja, ihan kuin tärkeämpiä
asioita ei olisi. Tongitaan paskaka-
saa jos sieltä jotakin sattuisi löyty-
mään. Tuskin on kuitenkaan yhtään
syytöntä puoluetta.

Kovin lämpimiä ajatuksia en ole
tuntenut pääministeriämme kohtaan,
syystä, että hän on ollut hyvin kyy-
ninen Karjalaamme kohtaan. Mut-
ta että hänen talonsa “revitään”, jos
sieltä nyt jotain laudanpaloja löytyi-
si, on mielestäni jo enemmän kuin
naurettavaa.

Ei ole helppo olla Vanhasenkaan
housuissa, valtakunnankin asioita
pitäisi hoitaa. Ihan sääliksi käyp.
Halosen olisi aika ärähtää kuten
Virolainen aikanaan, että pulinat pois
ja aloitetaan puhtaalta pöydältä.

Alituiseen itkuun ja valitukseen on
mielestäni ihan turha uhrata ener-
giaa. Toivoisinkin elämään enem-
män positiivisuutta ja lähimmäisen
rakkautta. Suomi on kuitenkin va-
paa ja hyvä maa meille suomalaisil-
le asua. Oppia kannattaisi ehkä ha-
kea myös historiasta. Evakkokarja-
laisia kaiken menettäminenkään ei
lannistanut, vaan he uskoivat uuteen
ja parempaan.

Kivennavan ukko sano jot: ”Vaik
nielussa olis sapen maku, ni suu pit-
tää olla ko kuorkukko!”

Positiivista energiaa syysiltoihin
toivottaa neuvoksenne
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Rautulaisten pitäjäseuran sihteri Raili Ilvonen ja varapuheenjohtaja Kauko Olkkonen luovuttivat
neuvosjuhlassa Markku Paksulle Tasavallan presidentin allekirjoittaman nimityskirjan.

Kuvat: Seija Lipsanen

Neuvos -nimitys on julkinen arvonanto
yhteiskunnan eteen tehdystä työstä

Markku Paksun neuvosjuhlia
vietettiin Mikkelissä lokakuun alus-
sa. Kutsuvierastilaisuudessa puhu-
nut Suomen Nuoriso-opiston rehto-
ri, opetusneuvos Raimo Jenu kut-
sui Markun neuvosten harvalukui-
seen joukkoon.

– Rautulaisten pitäjäseurassa
Markku Paksu on ollut luomassa
rautulaisille nuorille tietoisuutta
omasta kotiseutuidentiteetistä. Hä-
nen  tekemänsä työn merkitys rau-
tulaisten parissa on kiistaton. On
hienoa, että myös valtiovalta on ar-
vostanut Markku Paksun tekemää

työtä.
– Jokainen ihminen kaipaa juuril-

leen. Haluamme samaistua syn-
nyinseutuumme, sinne missä juu-
remme ovat.  Sodan jälkeen synty-
neille karjalaisille tämä on ollut on-
gelma. Heillä ei ole kotiseutua, jo-
hon samaistuisi. Monet haluavat
siksi samaistua vanhempiensa ja iso-
vanhempiensa kotiseutuun. Pitäjä-
seuroissa pidetään yllä kulttuuria,
perinteitä ja  tehdään matkoja, jotta
nähdään se ympäristö, jossa van-
hemmat ovat kasvaneet, totesi
Jenu.

Hän huomautti, että Markku Pak-
su on saanut neuvoksen arvonimen
erittäin nuorena.

 – Hän on Etelä-Savon noin 130
neuvoksista ylivoimaisesti nuorin.
Neuvokset ovat yleensä vähän van-
hempaa porukkaa.

Raimo Jenu valotti puheessaan
myös suomalaista arvonimijärjestel-
mää. Hän kertoi, että se luotiin Suo-
meen maan itsenäistyessä julkisek-
si arvonannon osoitukseksi yhteis-
kunnan eteen tehdystä työstä.

– Arvonimeä hakee aina jokin
muu taho kuin sen saaja itse. Ja vain
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Kaksi neuvosta, kirjastoneuvos Marja-Liisa Jenu
ja opetusneuvos Raimo Jenu toivottivat Markku
Paksun tervetulleeksi neuvosten joukkoon.

Mikkelin Karjalaisten kunniapuheenjohtaja Kai-
ja Tähti ja puheenjohtaja Aarne Pusa luovuttivat
Markulle juhlassa siirtokarjalaisten mitalin.

noin 70 prosenttia hakemuksista hy-
väksytään.

Arvonimilautakunta tutkii tarkas-
ti  arvonimen saajan taustat.

– Allekirjoittajien pitää olla vakuut-
tuneita siitä, että henkilö täyttää ne
vaatimukset, joita arvonimi edellyt-
tää. Saajan on oltava hyvämainei-
nen ja nuhteeton. Hyvämaineisuu-
den raja on aika tarkka. Jo kolme
saatua ylinopeussakkoa voi olla lii-
kaa, kertoi Jenu.

Hän muistutti myös, että annet-
tua arvonimeä on hyvä käyttää ak-
tiivisesti.

– Jos sitä ei käytä, se on epäkun-
nioittavaa arvonimen antajaa koh-
taan.

Neuvosjuhlassa Rautulaisten pitä-
jäseuran varapuheenjohtaja Kauko
Olkkonen ja sihteeri Raili Ilvo-
nen luovuttivat Markku Paksulle
Tasavallan presidentin allekirjoitta-
man nimityskirjan.

Mikkelin Karjalaiset onnittelivat
Markkua siirtokarjalaisten muisto-
mitalilla ja Suur-Savon Sotilaspoiki-
en perinnekilta ja Harlun pitäjäseu-
ra  pöytästandaarilla.

– Markku Paksu on järjestänyt
meille hienoja elämysmatkoja kar-
jalaan, kiitti Jukka Lehtinen Mark-
kua Sotilaspoikien perinnekiltalais-
ten puolesta.

Seija Lipsanen

Suomen Nuoriso-opistolla Paukkulassa pidettyyn tilaisuuteen osal-
listui yli sata kutsuvierasta.

Edessä oikealla istuvan Kari Kannon komeaa tenoriääntä kuultiin
juhlassa moneen otteeseen. Hän myös lauloi dueton Markun kans-
sa.
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Tekniikan kehittyminen ja In-
ternet tuovat jatkuvasti uusia
mahdollisuuksia löytää vanhat
asuinsijat Raudussa. Nämä
apuvälineet ovatkin tarpeen,
sillä entistä vähemmän on en-
tisten asuinsijojen tuntijoita
keskuudessamme.

Internetiin on Maanmittauslaitok-
sen taholta tullut oiva apuväline eli
Karjalan kartat siinä muodossa, kun
ne olivat 1930-luvulla.

Nuo kartat hieman laajennettuna
ovat olleet CD-levyllä ostettavissa
jo muutamien vuosien ajan, mutta
nyt ne ovat kaikkien “nettiläisten”
tarkasteltavissa osoitteessa
www.karjalankartat.fi.

Kuinka
siis toimia?

Aluksi avataan tuo karttatiedosto
ja helpoin tapa edetä on etsiä pai-
kan nimellä, eli aluksi kirjoitetaan
hakukenttään etsittävän kylän nimi
(esimerkissä appeni kotikylä Veh-
mainen).

Hae-napin painalluksen jälkeen
tulee kaksi Vehmaista, joten valitaan
se Raudussa oleva kylä. Tämän jäl-
keen ruudukon vasemmassa yläkul-
massa olevilla nuolilla haetaan so-
piva kohta kartalla ja + sekä - mer-
keillä suurennellaan ja pienennellään
karttaa (toki hiiren näppäimillä ja
rullalla voi tehdä nuo samat temput
pikana).

Kartan alareunassa on sitten ilmoi-
tettuna koordinaatit sille pisteelle,
johon hiiren kohdistinnuolen kärki
osuu. N on pohjoista leveyttä ja E
taas itäistä pituutta. Tulee kuitenkin
huomata, että ohjelma antaa tulok-
set asteina eli lukema 60,50 on sama
kuin 60 astetta 30 minuuttia (ei siis
60 astetta 50 minuuttia). Tämä tu-
lee huomata siksi, että esimerkiksi

GoogleEarth antaa tulokset asteina,
minuutteina ja sekuntteina ja myös
autonavigaattorit toimivat samalla
asteikolla.

Nykyaikaisissa GPS-paikantimis-
sa voi asetuksissa valita halutun
asteikon, eli sinne voi suoraan syöt-
tää nämä karttaohjelmalta saadut
arvot eikä niitä siis tarvitse muun-
taa. Väärä tulkinta aiheutti itselleni-
kin keväällä muutaman harmaan
hiuksen lisää.

Maanmittauslaitoksen kartasto on
erinomainen apuväline seikkailtaes-
sa noilla meille useimmille tuntemat-
tomilla seuduilla. Keväällä eräs “en-
sikertalainen” lähti Orjansaaren tiel-
tä kohti umpimetsää GPS-laite kä-
dessään ja palatessaan hän kertoi
löytäneensä pusikosta äitinsä syn-
tymäkodin kivijalan, joka muilla kei-
noilla olisi todennäköisesti ollut lä-
hes löytymätön paikka.

Sitten seuraakin se hieman ikä-
vämpi kerrottava. Tuossa nettikar-
tastossa on jokin mystinen tekninen
virhe, sillä saadut koordinaatit eivät
olekaan aivan kohdallaan. Jälleen
kesän kokemusten syvällä rintaää-
nellä voin todeta, että Raudussa vir-
he on noin 40 – 50 metriä.

Esimerkiksi Vehmaisten kansa-
koulun kohdalla tuo nettikartasto
antaa lukemat 60,58555 ja 30,26130,
kun samasta kartastosta tarkemmin
kohdennettu ohjelma antaa lukemat
60,585793 ja 30,262190.

En ole tämän väittämäni kanssa
yksin, sillä muillakin on sama koke-
mus. Virhe ei sinänsä ole suuri, sillä
pääseehän tuollakin tarkkuudella
lähelle. Harmittaa se kuitenkin, kos-
ka tarkkoja arvoja annetaan, mutta
pienellä virheellä heikennetään us-
kottavuutta.

GPS-paikannusta Raudussa

Karjalankartoista voi etsiä suvun entisten asuinpaikkojen koordi-
naatteja.
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Kartat
Raudusta

Raudun nettisivuilla olen aloitta-
nut kartta-, asukas- ja paikkatieto-
jen täydentämisen. Asukastiedot
ovat ainakin alussa Rautu ja rautu-
laiset III –kirjan pohjalta kirjattu,
mutta lähettäkää minulle kirjan vir-
heiden oikaisuja ja kommentteja.
Tällä hetkellä sivuilla on vasta Veh-
mais-Haukkalan koulupiirin alueen
tietoja, sillä jostain on aloitettava ja
sehän tuntui läheisimmältä.

Miten siis löytyy tuo aiemmin
mainittu kansakoulu? Aluksi avataan
www.rautu.fi -sivusto. Sitten “kli-
kataan” yläpalkin vasemmassa reu-
nassa olevaa Rautu-sanaa, jonka
jälkeen Kartta-sanaa ja aukeavan
pitäjäkartan keskellä ylhäällä on
Vehmainen. Sen alapuolella on si-
nisellä Hovinjärvi, josta painamalla
aukeaa 4 x 4 km:n kartta-alue.

Vasemman yläkulman ruutua
“klikkaamalla” aukeaa sitten 1 x 1
km:n alue ja siinä keskellä on tuo
Kk. merkittynä. Siitä klikkaamalla

aukeaa pikkuruutu, jossa on tietoa
Vehmaisten kansakoulusta. Tuo pik-
kuruutu pitää muistaa sulkea lopuksi.

Pienenä lisätietona voidaan mai-
nita, että Vehmaisten kansakoulu on
toinen vielä pystyssä olevista Rau-
dun kouluista. Markku Paksu yritti
aikanaan ostaa tätä esipolviensa
käymää koulua, mutta veti vesipe-
rän (toki ikkunan karmit ovat hänellä
muistona).

Koulu myytiin venäläiselle upsee-
rille kesänviettopaikaksi ja samalla
tuli vankka suoja-aita koulun ympä-

Raudun nettisivuja ollaan täydentämässä karttatiedoilla.
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rille. Koululla oli vielä 1990-luvun
alussa teollista toimintaa.

Seikkailu Raudun karttasivuilla
kuin myös muilla sivuilla antaa toi-
vottavasti jo nyt ja aikanaan jatku-
vasti enemmän asiatietoa niin Rau-
dun historiasta, asukkaista, kartois-
ta kuin myös tulevista tapahtumis-
ta.

Toivon, että näistä Raudun omis-

ta, Karjalan kartoista, GoogleEart-
hista ym. on apua jokaiselle “geo-
kätköistä” kiinnostuneelle, sillä yhä
kauemmaksihan tieto noista van-
hoista ajoista muuten loittonee. Tie-
toja, korjauksia ja uusia ideoita otan
mielihyvin vastaan - nettisivuilta löy-
tyvät yhteystietoni.

Heikki Malkamäki

www.rautu.fi

Luovutettua Karjalaa esitte-
levä internet-sivusto syntyi yli
10 vuotta sitten paikkaamaan
internetissä olevaa Karjala-tie-
touden aukkoa. Tänään sivus-
to tarjoaa laajan tietopaketin
luovutetun Karjalan historias-
ta.

Sivustolla esitellään kaikki luovu-
tetun Karjalan pitäjät, kaupungit ja
kauppalat kartoin, tekstein ja huo-
mattavalta osilta myös kuvin. Tänä
päivänä luovutettukarjala.fi -sivus-
to tarjoaa netin käyttäjälle ja surf-
faajalle monipuolista palvelua, jois-
ta ohessa muutamia esimerkkejä.

Karjala-
tietosanakirja

Jo yli 90 käyttäjää on rekisteröi-
tynyt kirjoittamaan tietosanakirjaa.
Karjala-tietosanakirja rakentuu täl-
lä tavoin kirjoittajien toimesta artik-
keli artikkelilta. Kuka tahansa asi-
asta kiinnostunut ja luovutetusta
Karjalasta jotain tietävä voi ryhtyä
kirjoittamaan Karjala-tietosanakir-
jaa.

Kovin suuria atk-taitoja ei tarvi-
ta. Jos osaa käyttää nettiä, osaa
varmasti myös kirjoittaa artikkelei-
ta Karjala-tietosanakirjaan.

Mitä sitten Karjala-tietosanakir-

Internet-sivusto Luovutettukarjala.fi täyttää 10 vuotta

Monipuolista tietoa luovutetusta Karjalasta tarjoavaa Luovutettu-
karjala -sivustoa on koottu jo 10 vuotta. Sivusto  löytyy internetis-
tä osoitteesta www.luovutettukarjala.fi
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jaan voi kirjoittaa? Hyvänä esimerk-
kinä olkoon vaikka hiljakkoin erään
nimimerkin kirjoittama Antrean kir-
kon historia. Karjala-tietosanakirjaa
voit opetella kirjoittamaan esim. täy-
dentämällä Luovutetun Karjalan ai-
kajanaa.

Tuleha siekin mukaan yhteisiin
talkoisiin, että saisimme rakennet-
tua Karjala-tietosanakirjaa eteen-
päin tulevien sukupolvien käyttöön!

Karjala-
keskustelu

Karjala-keskustelupalstalla voit
käydä ajankohtaista keskustelua
Karjalasta. Palstalla voit myös ky-
syä ja saada vastauksia Karjala-ai-
heisiin kysymyksiin.

Kotiseutumatkat
kuvina

Sivuston palveluna on mahdolli-
suus tallentaa kuvagalleriaan kuvia
kotiseutumatkoilta. Kuva-galleriaan
on kertynyt jo yli 1 200 kuvaa koti-
seutumatkoilta ja lisää kuvasatoa
odotetaan menneen kesän kotiseu-
tumatkoilta.

Suvun vanhat
valokuvat Karjalasta

Näille sivuille voi tallentaa omia
ja suvun vanhoja kuvia luovutetus-
ta Karjalasta.

Aikamatka luovutettuun
Karjalaan

Täältä löytyy vanhoja valokuvia
luovutetusta Karjalasta, pitäjittäin ja
aihealueittain jaoteltuna.

Osa suomalaisten
Karjala-muistia

Luovutettukarjala.fi -sivusto on
osa suomalaisten Karjala-muistia.
Tule sinäkin rohkeasti mukaan käyt-
tämään ja tuottamaan sivuston pal-
veluja ja siten kasvattamaan suoma-
laisten Karjala-muistia.

Ohjeita
saatavilla

Sivustolta löydät ohjeet palvelui-
den käytöstä. Mikäli tarvitset lisä-
tietoa tai apua, voit kysyä allekir-
joittaneelta. Yhteystietoni löytyvät

myös sivustolta.

10 vuotta
täyttyy

Luovutettukarjala.fi -sivusto jul-
kaistiin 30. marraskuuta 1999 ja si-
vusto täyttää vuonna 2009 jo 10
vuotta. Aika on lyhyt, mutta Inter-
netmaailmassa se on pitkä. Sivusto
on yksi vanhimmista Karjala-aihei-
sista internet -sivustoista.

Kaikki sivuston palvelut ovat il-
maisia. Sivuilla on vierailtu jo yli
miljoona käyntikertaa sen olemas-
saolon aikana. Käyhän siekin!

Karjalaisin terveisin!

Seppo Rapo
Sivuston toteuttaja

koti: 040 520 5000 tai
työ: 050 3341944

seppo.rapo@luovutettukarjala.fi

www.luovutettukarjala.fi

Rautulaisia ja Rautulaisten ystä-
viä kutsutaan jälleen puuropatojen
äärelle lauantaina 21. marraskuuta
kello 14. Tapahtumaa voisi sanoa jo
perinteiseksi, onhan kyseessä jo toi-
nen kerta. Paikkana on Lounasra-
vintola Ahkeraliisa (Jääkärinkatu 14,
Mikkeli).

Tarjolla on taas puuroa neljää sort-
tia: ohrauunipuuroa, riisipuuroa, tat-
taripuuroa ja hirssipuuroa sekä se-
kahedelmäkeittoa, maalaisruislei-
pää, riisipiirakoita, voita ja munavoi-
ta, joulukinkkua. Puuroaterian kruu-

naavat kahvi ja joulutorttu. Koko
lystin saa 12,50 eurolla.

Myös ohjelma on vakiintunut vii-
mevuotisen käytännön mukaan. Isä
Johannes Mikkelin Ortodoksises-
ta seurakunnasta tulee siunaamaan
ateriamme. Myös Mikkelin tuomio-
kirkkoseurakunta tuo tervehdyksen-
sä jouluiseen tapaamiseemme.

Antero Määttänen laulattaa tut-
tuja joululauluja ja Liisan tonttuar-
meija sekoittaa taas hutut, kuassat
ja putrot, mut nyt pittää sannoo, jos
jokkuu onkii näis nimilöis er mieltä,

ni nää tekijäthä onkii tonttuja. A nii
ko myö viime vuuvest jo opittiin, ni
mittää suurii ohjelmii ei esitetä, jot
keretää huastaa. Vaan jos kellä ois
mielessää jouluisii muisteluksii Rau-
vust tai vaik evakkoajoit, vot niittä
myö lystikseen kuunneltais.

Tiedustelut:
Liisa Rouhiainen

työ 015–225 925
tai 050–3309 066.

Rautulaisten puurojuhla Mikkelissä
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Tammikuussa 2001 sain työpai-
kalleni leikkaussaliin puhelun, joka
aiheutti jatkossa paljon uutta sisäl-
töä elämään. “Olen majuri Alvar
Loponen, en kerää rahaa, mutta
haluaisin tietoja. Merkitseekö nimi
Rudolf Klossner teille jotain?”

Kerroin, että Rudolf Klossner oli
isoisäni isä, joka muutti Suomeen
1856 ja keitti ensimmäisen Emmen-
tal-juuston maassamme. Kävi sel-
ville, että Loposeen oli otettu yhteyt-
tä Raudusta. Siellä oli löytynyt hau-
takivi, jossa kirjoitus “Rudolf Kloss-
ner 18 24/3 24 – 19 10/1 15.”

Alvar Loponen on rautulainen,
joka on erittäin ahkerasti pitänyt
yhteyttä kotiseutuunsa, käynyt siel-
lä lukuisia kertoja, ystävystynyt ny-
kyisiin rautulaisiin ja toimittanut heil-
le monenlaista tietoa kotiseudus-
taan. Loponen on myös ahkerasti
kirjoittanut Rautulaisten lehteen.

Tieto hautakivestä tuli Loposelle
rautulaiselta opettaja Olga Vasil-
jevna Smirnovalta, johon hän oli
tutustunut matkoillaan. Olga Smir-
nova oli erittäin kiinnostunut Rau-
dun historiasta eri aikakausilla ja hän
toimi Sosnovon valistuskeskukses-
sa. Olga ei puhu länsimaisia kieliä,
mutta hänen Masha-tyttärensä
pystyi auttavasti tulkkaamaan kes-
kustelut. Masha opiskeli silloin lää-
ketiedettä Pietarissa.

Tapasimme Alvar Loposen kans-
sa useita kertoja pienessä kahvilas-
sa Nummenmäellä Turussa, kes-
kustelimme asioista ja vaihdoimme
tietoja. Sain haltuuni mm. sota-ai-
kaiset topografikartat Raudun alu-
eesta. Pian kiteytyi ajatus matkas-
ta Rautuun. Kirjoitimme Olgalle ja
lopulta toukokuun lopulla lähdimme
matkaan. Matti Sirenin pikkubus-
sissa olimme veljeni Olli, vaimonsa
Pirkko ja heidän vanhin tyttärensä
Riitta, vaimoni Tuire ja tyttärem-
me Salla sekä minä. Kaikille, paitsi
kuljettaja-Matille, matka oli ensim-

mäinen Karjalan kannakselle.

Matka
Rautuun!

Matka suuntautui ensin Terijoen
Rivieralle, jossa yövyttiin (melkoi-
nen elämys!). Seuraavana päivänä
matka jatkui Rautuun. Onnistuim-
me löytämään Olga Smirnovan ko-
din kerrostalosta läheltä keskustaa.
Meidät otettiin lämpimästi vastaan
ja keskusteltiin asioista varsin pe-
rusteelliseen venäläiseen tapaan.

Saimme runsaan kahvituksen ja

sitten lähdimme tutustumaan ympä-
ristöön.

Raudun keskustassa ei suomalai-
sia rakennuksia ollut, kirkko oli kor-
vattu kulttuuritalolla ja suomalainen
hautausmaa oli pahuuden vallassa.
Sen toiseen reunaan oli rakennettu
kerrostaloja ja toiseen reunaan va-
rastohökkeleitä ja eläinsuojia. Eri-
tyisesti valtava karju jäi mieleen pilt-
tuussaan lähellä muutamia täysin
hoitamattomia hautaristejä. Kloss-
nerien haudoista ei ollut merkkiä-
kään.

Sitten lähdimme löytynyttä hauta-

Rudolf Klossnerin hautakiven tarina
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kiveä katsomaan. Kiven oli löytä-
nyt Tatiana Vasilievna naapurus-
tostaan läheltä Leinikylästä. Kivi oli
maannut maassa ja sitten se oli jos-
tain syystä päätetty kääntää ympä-
ri, jolloin teksti paljastui. Aluksi löy-
täjät epäilivät paikalla olleen hauta-
kiviveistämön, mutta pian heille sel-
visi, että kivi kuului sodan jälkeen
hautausmaalta ryöstettyihin.

Hautakiveä säilytettiin löytäjän
autotallissa. kivi oli ehjä ja hyväkun-
toinen.

Alkuperäinen suunnitelmamme
kiven pystyttämiseksi entiselle pai-
kalleen Raudun suomalaisella hau-
tausmaalla ei tuntunut mukavalta.
Jäimme pohtimaan kivelle uutta si-
joituspaikkaa ja siksi tässä vaihees-
sa nostimme sen takaisin autotalliin
odottamaan. Me palasimme kotiin
monta kokemusta rikkaampina.

Mutta kuka olikaan
Rudolf Klossner?

Rudolf Klossner syntyi Sveitsis-
sä Bernin ylämaalla Diemtigenin
kylässä 24. maaliskuuta 1824. Alp-
piseudulla vallitsi silloin varsin paha
köyhyys ja siirtolaisuus oli suurta.
Suomessa kapteeni A.L. von Da-
ehnin sotilasura oli katkennut tapa-
turmaisesti ja hän oli ostanut Sippo-
lan hovin. Kartanoon hankittiin ul-
komailta laatukarjaa ja tehtiin sala-
ojitukset. Kapteeni matkusti Euroo-
passa ja kiinnitti Sveitsissä huomion-
sa juustonvalmistukseen. Hän tapasi
Rudolf Klossnerin ja pestasi tämän
juustomestariksi Sippolaan. Muutto-
kirjalla 23.syyskuuta 1856 Rudolf
Klossner saapui Sippolaan. Karta-
nossa oli ryhdytty toimiin juustolan
tekemiseksi viinikellariin. Juustolan
valmistuminen viivästyi kuitenkin ja
kiivaaksi tunnettu Klossner löi rau-
takangen nuoren petäjän kylkeen,
ripusti juustokattilan siihen ja keitti
Suomen ensimmäiset tahkojuustot
taivasalla. Petäjä on edelleen ole-
massa ja siitä on tehty muistomerk-
ki.

Rudolf tuli yksin Sippolaan, Vai-
mo oli jäänyt Sveitsiin ja synnytti
perheen ensimmäisen lapsen Rosa-
lien pari kuukautta myöhemmin.
Esikoispoika Jacob (Jaakko, Jac)
syntyi Sippolassa 1858. Vielä syn-
tyi kaksi tyttöä, jotka kumpikin kuo-
livat parivuotiaina. Rudolf meni toi-
siin naimisiin 1869.

Kirjassa Suomen Juustonvalmis-

tajat sanotaan, että Sippolan juustot
olivat hyvässä maineessa sekä Suo-
men että Pietarin markkinoilla.
Vuonna 1874 Rudolfista tuli Suo-
men ensimmäinen valtionmeijeristi.

Sippolasta Rudolf perheineen
muutti Sakkolaan Petäjärjen karjak-
kokoulun johtajaksi vuosiksi 1881–
84. Koulu lakkautettiin ja perhe
muutti lokakuussa 1984 ostamalleen

Diemtigenin kirkko alppien juurella Sveitsissä.

Leinikylää ja autotalli Raudussa.
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Toivolan tilalle Rautuun, Raasulin
kylään.

Pari vuotta myöhemmin Rudolf
myi tilan pojalleen Jacobille ja muutti
tyttärensä Rosalien luokse Mettilän
kartanoon. Täällä hän avusti vävy-
ään Christian Staufferia juustote-
ossa. Vanhoilla päivillään Rudolf
asusti mökkiään Raasulin tullin luo-
na. Rudolf kuoli lähes 91 vuoden

ikäisenä aivoverenvuotoon ja hänet
haudattiin Raudun kirkkomaahan.

Kerrottakoon vielä, että Rudolfin
musta, graniittinen hautakivi löytyi
jatkosodan aikana parin kilometrin
päästä hautausmaasta Kukkosillan
mäestä. Joku Klossnerin naapureis-
ta oli vienyt kiven kotiin. Isäni A R
Klossner (Saku) ei päässyt silloin
viemään kiveä paikalleen silloin, eikä

koskaan sen jälkeenkään enää ha-
lunnut käydä kotiseudullaan. Kloss-
nerin talo Raasulissa tuhottiin aivan
sodan alkuvaiheessa.

Uudelleen
Rautuun!

Hautakiven sijoituspaikkaa poh-
dittiin. Vakuutuimme siitä, että ki-
ven ainoa oikea sijoituspaikka olisi
Sippolassa. Siellä Rudolf oli elämän-
työnsä tehnyt ja siellä oli juustokei-
ton aloittamisen muistomerkki. Sip-
polan seurakunnasta saatiin lupa ja
nyt vain piti saada kivi tuoduksi Suo-
meen. Otimme yhteyttä uudelleen
Olga Smirnovaan, joka ymmärsi
kantamme hyvin ja lupasi hoitaa tar-
vittavat luvat. Käkisalmen linnanmu-
seon johtaja lähetti Venäjän kulttuu-
riministeriöön anomuksen kiven siir-
rosta. Byrokratian rattaat pyörivät
hitaasti ja niin me palasimme Rau-
tuun toukokuussa 2002 vain tode-
taksemme, ettei tarvittavia asiakir-
joja ollut. Matkalla kuitenkin tutus-
tuttiin mm. Käkisalmen linnaan, jota
museonjohtaja itse meille esitteli.

Kesäkuussa 2002 tarvittava asia-
kirja tuli Venäjän kulttuuriministeri-
ön alueellisten kulttuuriarvojen säi-
lyttämistoimistosta. Sen oli allekir-
joittanut varajohtaja N.V. Ivanov.
Asiakirjassa todettiin, että kiven
omistaa Olli Klossner ja ettei kivi
kuulu kulttuuriesineitä koskevan
vienti- ja tuontilain piiriin. Alla ko-
meilivat leimat ja sinetit.

Lokakuussa 2002 teimme kol-
mannen matkan Rautuun hautaki-
veä hakemaan. Tämä matka sujui
kommelluksitta. Tatiana Vasilievnan
autotallin vieressä pidettiin juhlalli-
nen hautakiven luovutustilaisuus.
Kivi nostettiin autotallista esille.
Puheita pidettiin: Käkisalmen mu-
seon varajohtaja, Olga Smirnova ja
Olli Klossner puhuivat ystävyydes-
tä, merkittävistä yhteisistä kulttuu-
risaavutuksista ja muusta kauniista.
Tilaisuuden lopuksi kivi nostettiin
arvokkaasti autoomme, ja koko pa-

Olli (vas.) ja Jorma Klossner hautakiven vierellä Leinikylässä.

Olga Smirnova puhuu kiven luovutuksessa. Masha tulkkaa. Pirkko
ja Olli kuuntelevat.
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rikymmenpäinen juhlayleisö siirtyi
Olgan kaksioon juhlalounaalle. Ruo-
ka ja juoma olivat todella hyviä, ja
sopu antoi tilaa.

Hautakivi vietiin Sippolaan, jossa
se pystytettiin historialliselle hauta-
usmaalle von Daehnin hautakappe-
lin viereen. Sippolassa pidetään
säännöllisesti juustonkeiton merkeis-
sä pitäjäjuhlia. Paikallinen kotiseu-
tuyhdistys vaalii hyvin sekä Rudolf
Klossnerin hautakiveä että hänen
muistoaan.

Lopuksi

Eipä olisi uskonut, mitä Alvar Lo-
posen puhelinsoitto tammikuussa
2001 sai aikaan. Se herätti meissä
varsin voimakkaan halun selvitellä
suvun vaiheita, joista meillä itse asi-
assa oli varsin vähän hataraa tie-
toa. Löysimme aivan uusia näkymiä
suvun vaiheisiin, tutustuimme mo-
niin uusiin ihmisiin, luimme jo unoh-
tuneita kirjoituksia, mm isäni muis-
telmia lapsuudestaan ja elämästään
Raudussa ja teimme useita matko-
ja Rautuun, Sveitsiin ja Pietariin.

Jorma Klossner
Rudolfin pojan pojanpoika

anestesialääkäri
Kaarina

Jorma juustopadan vierellä Sippolassa.

Hautakivi Sippolan historiallisella hautausmaalla.

Rautulaisten lehden numerossa 3/
2009 sivulla 27 oli “albumien aar-
teita” kuvassa Uljas Pekkanen ja
oletettiin olevan “Losnerin hovin”
isäntäväkeä. Lehden numerossa 4/
2009 oli haastattelu, jossa Tyyne
Paukkunen, o.s. Kähäri, kertoi
runsaasti lisätietoa Klossnereista.

Tyyne Paukkunen asui Klossne-
rin talossa 30-luvulla hänen isänsä
vuokrattua tilan hoitoonsa. Talon
omistanut Jacob (Jac) Klossner
oli kuollut vuonna 1930, mutta van-

ha rouva Julia, o.s. Bernhardt, jäi
asumaan taloon. Hän kuoli sodan
kynnyksellä 1939.

Tyyne Paukkunen oletti, että al-
bumien aarteet -kuvassa oleva pa-
riskunta olisi ollut Valentin Kloss-
ner ja morsiamensa. Tämä ei pitä-
ne paikkaansa. Kuvan henkilöt ovat
veljelleni Ollille ja minulle tuntemat-
tomia. Tyynen lähettämässä kuvas-
sa on taustalla Julia Klossner ja
edessä Mirja Kähäri ja Olli Kloss-
ner. Nuori nainen keskellä ei ole äi-

timme Kyllikki, vaan todennäköi-
sesti Julian hoitaja, jonka nimeä
emme tiedä.

Tyyne Paukkunen kertoi haastat-
telussa monia asioita Klossnereis-
ta. Sikäli kuin lukijoiden keskuudes-
sa riittää kiinnostusta, voin muuta-
massa kirjoitelmassa kertoa hieman
tarkemmin sukumme vaiheista Rau-
dussa ja muuallakin.

Jorma Klossner
Kaarina

Vielä lisätietoa Klossnereista
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Venäjän-tutkija Ilmari Susi-
luoto kohautti suomalaisia Pie-
nellä Karjalakirjallaan vuositu-
hannen vaihteessa. Uudessa
Karjalakirjassa (Ajatus Kirjat)
Susiluoto päivittää polttavim-
mat Karjala-kysymykset tähän
päivään ja arvostelee suoma-
laisten hellimää lähialuepoli-
tiikkaa, joka perustuu väärille
otaksumille Venäjän ja rajanta-
kaisten alueiden luonteesta.
Susiluodon mukaan nyky-Suo-
mi on geopoliittisen kamppai-
lun keskiössä.

Uusi Karjalakirja on kattava teos
Neuvostoliitolle toisen maailmanso-
dan jälkeen luovutettujen alueiden
historiasta ja nykypäivästä. Susi-
luodon tarkoituksena oli moderni-
soida Pieni Karjalakirja vastaamaan
muuttunutta poliittista ilmastoa, mut-
ta kirjoittamisprosessissa pintaan
nousi kokonaan uusia teemoja.
Onko Itämeren kaasuputki Venäjän
tärkein geopoliittinen hanke sitten
Neuvostoliiton luhistumisen? Tasoit-
tavatko venäläiset maiden välistä
rajaa ostamalla kiinteistöjä Suomen
puolelta?

Susiluoto ruotii rohkeasti Suomen
lähialuepolitiikkaa ja maan erityis-
aseman murentumista. Suomenlah-
den ja Itämeren merkitys on entistä
keskeisempi Venäjällä geopoliittisen
ajattelun noustua valtaan vaurastu-
vassa ja autoritäärisessä yhteiskun-
nassa. Energiavienti länteen ja ta-
varoiden kuljetus kulutuskeskuksiin
on suunniteltu kulkevaksi juuri tä-
män alueen kautta, kun Venäjästä
rakennetaan suurvaltaa.

– Meitä uhkaavat aivan toisen
tyyppiset uudet vaarat. Ne liittyvät

siihen, että Suomi ajaa edelleen sa-
maa vanhaa autoa viertotiellä sa-
malla vanhalla vaihteella, vaikka
koko politiikan valtatie on muutta-
nut paikkaansa. Elintasoero ei ole
kaventunut Suomen toimien johdos-

ta, vaan täysin niistä riippumatta.
Uuden Karjalakirjan mukaan ve-

näläiset tasoittavat peliä ostamalla
kiinteistöjä Suomen Karjalasta ja
laajemminkin ja Itämeren kaasuput-
ken merkitys on hämärtynyt suoma-

Susiluoto päivitti Karjalakirjansa

Suomi ajaa vanhaa autoa vanhalla vaihteella, vaikka
politiikan valtatie on muuttanut paikkaa

Venäjä-asiantuntija Ilmari Susiluodolta on ilmestynyt uusi luovutet-
tua Karjalaa, sen historiaa ja nykypäivää käsittelevä kirja.
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laisilta.
– Lintukoto-Suomessa Itämeren

kaasuputki on arvioitu lähinnä eko-
logiseksi ongelmaksi samaan aikaan
kuin Puola julistaa sen olevan mo-
derni Molotov–Ribbentrop -sopimus
ja Venäjän patriootit pitävät projek-
tia Venäjän tärkeimpänä geopoliit-
tisena hankkeena sitten Neuvosto-
liiton luhistumisen, ja Venäjän laivas-
tolle on annettu uusi tehtävä: palata
Itämerelle.

Susiluoto uskoo, että Suomen kal-
taisia, kokonaisvaltaiseen puolus-
tukseen kykeneviä maita on vähän.
Suomen turvallisuutta ei voida ra-
kentaa EU:n varaan, mutta EU:n
turvallisuus nojaa vahvasti Suo-
meen: Suomi on tärkeä EU:lle ja
puolustuksen perustana toimii vah-
va kansallinen puolustus, joka kä-

Ilmari Susiluoto

– Syntynyt 1947
– VTT, kirjailija ja tutkija
– Tehnyt pitkän uran Neuvos-
   toliiton ja Venäjän tutkijana
   Suomen ulkoministeriössä
   sekä Aleksanteri-instituutis-
   sa.
– Kirjallinen ura alkoi 1996,
   julkaissut  11 kirjaa
– Teoksia mm:
    Suuruuden laskuoppi, Venä-
   läisen tietoyhteiskunnan
   synty ja kehitys (ehdolla
   Tieto-Finlandia -kisassa
   2006).
   Pieni Karjalakirja, 2001,
   Vilpittömän ilon valtakunta,
   2007.

sittää niin maantieteen ja luonnon-
olosuhteet kuin kansanluonteen ja
tietotaidon.

– Ja silti me pohdimme, ymmär-
rettävistä syistä kyllä, koko ajan liit-
toutumismahdollisuuksia, niin kuin
maailmassamme tarjottaisiin jossain
ilmaisia lounaita kuin optioita For-
tumin johtokunnalle. Keskeistä on,
että Suomi on mukana tiivistyvässä
EU:n turvallisuus- ja puolustuspoli-
tiikassa ja tekee syvää yhteistyötä
myös Naton kanssa. Venäjällä jo
lasketaan meidän Nato-jäsenyy-
temme vain ajan kysymykseksi.

Ilmari Susiluoto,
Uusi Karjalakirja

320 sivua
Ovh. sid. 29,90 €

Nord Stream on Suomen ja Ve-
näjän poliittiselle johdolle kiusallinen,
suorastaan tulenarka, kysymys.
Kiusallinen se on varmasti Baltian
maille, Puolalle, Ruotsille ja Saksal-
lekin. Kaasuputken merenalainen
osuus ei juuri ole herättänyt sitä
myönteistä vastakaikua, mitä on
odotettu.

Putken rakentaa ja omistaa Nord
Stream, joka on kansainvälinen kon-
sortium. Tämän konsortiumin pää-
osakas on Gazprom. Venäjän fede-
raation hallinto on siten Nord Stea-
min ainoa todellinen päättäjä.

Putkessa kulkevan kaasun tulee
toimittamaan ja omistamaan osta-
jalle saakka Gazprom. Joten hanke
on venäläinen ja muunmaalaiset
yhtiöt ovat mukana jakamassa ris-
kiä ja ehkä saamassa kaasua, mark-
kinahintaan. Venäjän federaation
hallinto siten tekee lopulta itsensä
kanssa kaasuputkeen liittyvät sopi-
mukset.

Meriputken valvonta
on turvallisuusuhka

Meriputkeen liittyvän ongelman
voi tiivistää hyvin yksinkertaiseen
muotoon. Venäjän silloinen presi-
dentti, nykyinen pääministeri Vladi-
mir Putin on lausunut, että Venäjä
tulee sotavoimillaan turvaamaan
putken rakentamisen ja käytön ja
tämä tehtävä on luoteisalueen me-
rivoimien tärkein tehtävä.

Yksinkertaisemmin sanottuna
Venäjä haluaa putken valvonnan
avulla ottaa Itämeren sisämerek-
seen ja sotavoimiensa valvontaan.
Tämän lisäksi putkea valvoo
Gazprom omilla aseistetuilla laivoil-
laan ja joukoillaan.

Suomen ja muiden rantavaltioitten
kannalta tämä on merkittävä turval-
lisuuspoliittinen kysymys, josta Suo-
men poliittinen johto ei ole halunnut
tietää mitään tai eikä keskustella
asiasta julkisuudessa. Kansalaisille

ei ole käsitystä siitä, onko koko ky-
symystä edes ymmärretty poliitti-
sessa johdossa.

Suomen poliitikot
välttelevät putkiongelmia

Hallituksen ja presidentin halu
selvittää kysymystä laajasti on ollut
huono. Se on noudattanut samaa
kaavaa kuin esim. vaalirahajupa-
kassa. Asiasta ei puhuta mitään.
Sitten kun on pakko, annetaan pik-
ku tiedonmurunen kerrallaan sen
sijaan, että avoimesti otettaisiin asia
kokonaisuudessaan esille.

Eivät kai Suomen hallitus ja pre-
sidentti pelkää Venäjää enää niin
paljon, ettei asiasta voisi keskustel-
la?

Pro Karelia oli ensimmäinen, joka
tiedotteissaan avoimesti jo 15. mar-
raskuuta 2006 eli lähes kolme vuot-
ta sitten toi putken valvontaan liit-
tyvän turvallisuusnäkökulman ver-

Nord Stream on Euroopan ja Venäjän testi
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raten yksityiskohtaisesti esille sekä
sen jälkeen noin 20 artikkelissa.
Muita kyselijöitä ei pariin vuoteen
esiintynyt.

Vasta viimeisen kuukauden aika-
na tutkijat ovat heränneet käsittele-
mään asiaa. Dosentti Alpo Juntu-
nen on avannut turvallisuuskysy-
mystä. Tohtori Ilmari Susiluoto
kirjoitti asiasta Uusi Karjalakirja –
teoksessaan. Dosentti Arto Luuk-
kanen otti asian esille omassa kir-
jassaan ja haastatteluissaan tällä
viikolla.

Putkiasia on vietävä
laajasti eduskuntaan

Poliitikot ovat olleet tässä asiassa
lenkin heikoin osapuoli. Kansan-
edustaja Tuulikki Ukkola kyseli
tiukasti asian perään. MEP Eija-
Riitta Korhola toi turvallisuuden
selvittämistarpeen selväsanaisesti
esille. Päivi Räsänen otti asian
eduskunnan kyselytunnilla esille.
Ulkoministeri Alexander Stubbin
viesti oli varovaisempi, mutta selke-
ästi avoimuuden puolesta.

Valtionvarainministeri Jyrki Ka-
taisen vastaus 17. syyskuuta 2009
eduskunnan kyselytunnilla jätti toi-
vomisen varaa. Hän kylläkin toivotti
turvallisuuteen liittyvän keskustelun
tervetulleeksi, mutta jatkoselvitys oli
paremminkin asian hautaamista va-
liokuntaan.

TEM:n ministeri Mauri Pekka-
rinen pidättäytyi vastauksessaan
täysin normipuolella, eikä luvannut
eduskunnalle mitään muuta kuin
keskusteluroolin putken käsittelys-
sä.

Kansalaisten kannalta oli harmit-
tavaa, ettei turvallisuuspoliittisesti
elintärkeästä kaasuputkiasiasta
eduskunnan jäsenet saaneet taittaa
peistä kuin muutaman minuutin.
Olisi ollut hyvä nähdä, kuka seisoo
missäkin leirissä. Esim. puoluejoh-
taja Jutta Urpilaisen kantaa ei
tiettävästi ole julkisuudessa kuultu
lainkaan.

Media alkanut selvittää
putken vaikutuksia

Media on alkanut oivaltaa, että
turvallisuuskysymys on tärkeä ja se
on selvitettävä. Tämä näkökohta on
alkanut saada yhä enemmän huo-
miota ja nyt ollaan putken tarkaste-
lun osalta siirtymässä turvallisuus-
keskiöön. Tämä tulee esille ajan-
kohtaisohjelmissa ja lehtien kirjoit-
telussa.

Valtamedia on Suomessa avain-
asemassa, kun poliitikot pitäisi saa-
da puhumaan kansakunnan kannalta
tärkeistä asioista. On helppo taittaa
peistä sekalaisista asioista, mutta
jokainen Venäjään liittyvä asia näyt-
tää yhä pelottavan.

Tämä tarkoittaa sitä, että median
on käytännössä kerta toisensa jäl-
keen hiillostettava poliitikkoja, kun-
nes tietoja on ripoteltu niin, että pik-
ku purot yhtyvät virraksi. Näin on
käynyt vaalirahoituksessa ja näin
kävi moninkertaisena ylilyöntinä
tekstiviestikohujen kohdalla.

Median ylilyönneistä poliitikot voi-
vat myös syyttää itseään, koska
salailun mentaliteetti istuu heissä it-
sessään edelleen erittäin tiukasti.

Merivaltaus on vahva,
avoin oikeustoimi

Meriputken osalta on edelleen
täysin selvittämättä merivaltauksen
todellinen vaikutus. Tähän mennes-
sä poliitikkojen vähättelevät mainin-
nat ovat pyrkineet mitätöimään val-
tauksen.

Valtauksessa kyse on kuitenkin
Suomen kaivoslain mukaisesta oi-
keustoimesta, jolla on ajallinen pri-
oriteetti kaasuputkeen verrattuna.
Kaivoslakia on tulkittu tähän saak-
ka voimakkaasti valtaajan hyväksi.

Nord Stream ja Venäjä painosta-
vat, että Suomen hallituksen on teh-
tävä myönteinen päätös kaasuput-
ken rakentamisesta siten, että put-
ken rakentaminen voidaan aloittaa
mahdollisista valituksista huolimat-

ta.
Tämä olisi erittäin poikkeava ja

vahva päätös, joka asettaisi Suomen
oikeusvaltiostatuksen melkoisen
kyseenalaiseen asemaan.

Lupa aloittaa valituksista
huolimatta on vaarallinen

Epätavallinen ratkaisu tulisi herät-
tämään ulkomailla erittäin paljon kiu-
sallista huomiota. Voi olla, että hal-
lituksen jäsenet joutuisivat sen jäl-
keen vastaamaan paljon tiukempiin
ja suorempiin kysymyksiin kansain-
väliselle medialle kuin he Suomes-
sa ovat tottuneet.

Erikoisen piirteensä putken osal-
le on luonut Venäjän hallinnon yh-
teydenotto kaivosvaltaajiin ja kyse-
ly siitä, millä hinnalla kaivosvaltaus
raukeaisi. Kaivosvaltaajien asia-
mies, asianajaja Kari Silvennoi-
nen oli vastannut, että Karjalan
palautusneuvottelujen aloittaminen
poistaa valtauksesta aiheutuvat es-
teet, ei raha.

On erikoista, että kyselyn teki
Venäjä, ei Nord Stream, joka sanoo,
ettei tiedä asiasta yhtään mitään.
Normaali käytäntö on se, että kan-
sainvälinen yhtiö itse hoitaa tuon
tyyppiset neuvottelut tai tunnuste-
lut.

Kaasuputki-Karjala
-kytky julkisuuteen

Toinen, ehkä suurempi erikoisuus
on siinä, että venäläinen osapuoli
itse toi asian vahvasti julkisuuteen
heti, kun tällainen kysymys oli teh-
ty. Kaiken todennäköisyyden mu-
kaan asian julkistaminen heti alku-
vaiheessa on varmin keino koko
asian mitätöimiseksi.

Ilmeisesti tavoitteena oli saada
kaivosvaltaajat näyttämään pahoil-
ta kapitalisteilta, jotka rahanahneu-
dessaan halusivat luoda pakottavan
tilanteen aikaiseksi. Tämä mahdol-
linen tavoite ei kuitenkaan onnistu-
nut.
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Ei ehkä ole kovin kaukaa haettu
sellainen vaihtoehto, että kaasuput-
ken rahoitus on pahoissa vaikeuk-
sissa ja pelätään, ettei rahoitusta
saada kokoon nykyisenä lama-aika-
na. Tällöin kaivosvaltaajista ehkä
ryhdytään rakentamaan syyllisiä
koko putken rakentamisen viivästy-
miseen.

Kannaksella suomalais-
kiinteistöjen kautta

Kolmas täysin selvittämätön ja
lähes täysin keskustelematon asia
on kaasuputken kulkeminen Karja-
lan Kannaksella suomalaisten yhä
omistamien kiinteistöjen kautta so-
pimatta asiasta suomalaisten omis-
tajien kanssa.

Viime sotien seurauksena raja
siirtyi ja Kannaksen julkisoikeudel-
linen hallinto siirtyi Neuvostoliitolle
ja siltä Venäjälle. Vaikka raja siirtyi,
ei omistusoikeus kiinteistöihin siir-
tynyt.

Saimaan kanavan alitus
on avattava

Vähäisempi, mutta periaatteelli-
nen kysymys on Karjalan Kannak-
sella kulkevan putken linjaaminen
Suomen tasavallan vuokraaman
Saimaan kanavan alitse. Vuokralai-
sella on oikeus hyödyntää vuokra-
aluetta maan keskipistettä kohti ha-
luamansa määrän.

Jos alueella hallintoa pitävä maa
haluaa käyttää kanavan vuokra-
aluetta hyväksi, siitä on sovittava
Suomen valtion edustajien kanssa.

Kyse ei ole merkittävästä talou-
dellisesta kysymyksestä, vaikka
Suomi joutuukin tulevaisuudessa
maksamaan suhteellisen vähäises-
tä (noin 5 %) kanavankäytöstään
moninkertaisesti aikaisempaan ver-
rattuna. Kyse on periaatteesta. Jos
jostain maa-alueesta laaditaan
vuokrasopimus, sitä sopimusta on
kunnioitettava.

Mitä Venäjän kriisi
vaikuttaa putkeen?

Venäjän sotilaallinen ja taloudelli-
nen intressi on suuri putken osalta,
minkä vuoksi se on elintärkeä Eu-
roopallekin. Keskusteluissa ei vielä
ole lainkaan tuotu esille sitä tosiasi-
aa, että Venäjä on tällä hetkellä ta-
loudellisesti erittäin tiukilla.
Gazprom ja sen pankki ovat vel-
kaantuneet vahvasti. On mahdollis-
ta, ettei kaasuputkelle tarvittavaa 70
prosentin ulkomaista rahoitusta saa-
da kasaan.

Suuremmaksi ongelmaksi voi
muodostua se, että Venäjän tuleva
kyky toimittaa kaasua voi lukuisista
syistä johtuen olla kyseenalainen.
Nord Streamin osalta onkin luovut-
tu Stokhmanin uuden kaasukentän
käyttötavoitteesta ja kaasua tullaan
haalimaan eri puolilta Venäjää. Silti
kaasupula voi yllättää.

Venäjän talous ja maassa vallit-
seva johtamisen kriisi voi johtaa niin
pahoihin ja turbulenttisiin aikoihin
parin vuoden sisällä, että maan va-
kaus on vaakalaudalla. Kaasu- ja
öljypuolella erittäin suurena ongel-
mana on korvausinvestointien huu-
tava puute.

Kykeneekö Venäjä
muuttumaan selvitäkseen?

Jos energiaraaka-aineen hinta
nousee, Venäjän johto voi ostaa li-
säaikaa. Ilman hinnankorotuksia
ostokyky on huono. Kaksi asiaa on
tarpeen muistaa. Venäjällä on kai-
ken kattava korruptio edelleen vah-
vasti kuvassa mukana. Vallan tasa-
painottelu tapahtuu korruptiorahan
avulla. Ellei sitä ole, tasapaino järk-
kyy.

Toinen on se, että maata johtavat
siloviki-taustan omaavat ihmiset,
jotka eivät ole taustansa puolesta
parhaita valtion- ja yritysjohtajia.
Venäjän pelastautuminen on kiinni
johdon vaihtamisesta, mikä tällä
hetkellä näyttää mahdottomalta.

Jos vanha johto myöntää virheen-
sä ja muuttaa radikaalisti suuntaa,
maalla on mahdollisuuksia selvitä.
Mitä tällaisessa myöntämistapauk-
sessa tapahtuisi? Sitä voidaan vain
arvata. Sen sijaan muutoksen teke-
mättä jättämisestä johtuva tulevai-
suudenkuva on kaikessa sekavuu-
dessaan olennaisesti selkeämpi.
Muutosta tarvitaan myös Nord
Stream –kaasuputken turvaamis-
suunnitelmien osalta.

Nord Streamia
ei pidä hylätä

Tarkoittaako edellinen sitä, että
Nord Stream –kaasuputkihanke pi-
täisi hylätä? Vaikka tämä vaihtoeh-
to rauhoittaisi turvallisuusnäkökoh-
tia, olisi se kokonaisuudessaan erit-
täin huono vaihtoehto. Venäjä tar-
vitsee kipeästi rahaa.

Eurooppalaiset valtiot, erityisesti
Saksa, tarvitsevat kipeästi energi-
aa, koska ne tavallaan rinta rottin-
gilla ovat luopuneet ja luopumassa
ydinenergian käytöstä. Korvaavia
energiamuotoja ei ole kyetty kehit-
tämään riittävästi.

Mitä mahdollinen
kaasupula vaikuttaa?

Nord Stream tarvitsee tuottoja, ei
pelkästään putken rakentamiseen ja
omistamiseen liittyvää riskiä. Yhtiö
on perustettu ulkoapäin katsoen
hyvin riskipitoiselle pohjalle. Yhtiö
ja mahdollisesti sen osakkaat kan-
tavat todellisen riskin putken raken-
tamisen ja huollon osalta. Eri arvi-
oiden mukaan investointi on 7,4 - 12
miljardia euroa.

Entäpä jos Gazprom ei kykene
toimittamaan riittävästi kaasua?
Igor Gaidar ja Anatoli Chubais
ennustivat noin vuosi sitten, että
Venäjällä tulee paha kaasupula 2010
talvella. Jopa suurkaupunkeja voi-
daan joutua evakuoimaan.

Myös kaasulogistiikan huono kun-
to ja uusintainvestointien vähyys
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voivat pahasti rasittaa toimitusky-
kyä.

Putkiyhtiön
riskinkantokyky?

Entä jos Venäjän ja Saksan väli-
set suhteet jostain syystä kiristyvät
tai Saksa ei myötäile riittävästi Ve-
näjän tahtoa eri kysymyksissä?
Gazprom eli käytännössä Venäjän
federaation johto istuu kaasuhanan
äärellä ja voi kääntää sen sopivas-
sa tilaisuudessa kiinni, aivan kuten
Fortuminkin kohdalla Siperiassa.

Voitaneen sinänsä arvioida, että
kansainvälinen konsortium osaa
neuvotella hinnat, riskinkannon, toi-
mituskyvyttömyyden ym. asiat tar-
koin. Keskeinen ongelma kuitenkin
on se, että Gazprom on itse suurin
osakas. Venäjän federaatio siten
tekee itsensä kanssa sopimuksen
tehdessään Nord Stream –yhtiön
kanssa sopimuksen.

Tästä yritysrakenteesta ja keski-
näisistä suhteista olisi mahdollista
tehdä monenlaisia arvioita. Putkiyh-
tiön riskinkantokykyä tarkastelta-
neen siten lähinnä Venäjän riskin-
kantokykynä ja –haluna. Suomen-
kin kannalta on tärkeää, että kaikista
kysymyksistä tehdään riittävä sel-
vitys ennen päätöksentekoa.

Avoin keskustelu
onnistumisen edellytys

Nord Stream –putkeen liittyy suuri
määrä uhka- ja epävarmuustekijöi-
tä. Kysymys siten kuulunee, mitä
pitäisi tehdä, että ongelmiin löydet-
täisiin ratkaisut.

Ensimmäinen edellytys asioitten
selvittämiseksi on aidosti avoin kes-
kustelu kaikista kysymyksistä, ei
pelkästään Suomen poliittisella ken-
tällä, vaan myös maitten välillä.
Ongelmat on nostettava pöydälle.

Satojen miljoonien ihmisten kes-
kuudessa on aina joku tai joitakuita,
jotka voivat löytää ratkaisun, mitä
tähän mennessä ei ehkä ole ajatel-

tukaan.

Venäjältä saatava tiukat
sitoumukset valvonnasta

Toiseksi Venäjän federaatiolta pi-
tää saada niin tiukat sitoumukset
putkeen liittyvän valvonnan osalta,
ettei sotilaallisen uhan mahdollisuut-
ta jää.

On jokseenkin tyhjää puhetta sa-
noa, että putki on Nord Streamin,
eikä Venäjä liity asiaan mitenkään.
Venäjä liittyy, koska se on itse niin
vakuuttanut ja koska se käytännös-
sä omistaa 51 prosenttia putkiyhtiös-
tä.

Itämeren turvallisuuskysymyksen
avaaminen aidosti EU:n ja Venäjän
välille voi olla vakautta ja rauhanti-
laa parantava tekijä. Venäjän yksi-
puolinen päätös valvoa on huono
ratkaisu. Venäjä on viime vuosina
kiristänyt isovenäläistä käyttäyty-
mistään, Stalinin ajan hyväksytyksi
saamista ja oman historiankirjoituk-
sensa pakko-adaptaatiota.

Nämä menettelyt eivät lainkaan
helpota tai edistä Itämereenkään liit-
tyvien ongelmien ratkaisua. Ratkai-
sua ei synny siten, että Venäjän naa-
purimaat ja muu Eurooppa alistuvat
Venäjän vaatimuksiin.

Kaikista yksityiskohdista
on neuvoteltava asiallisesti

Euroopan maitten tulee sopia yh-
teisistä normeista ja vaatimuksista
putken osalta. Se voi olla vaikeaa,
koska intressit ovat kovasti erilai-
set. Suomella ei ole tuottointressiä,
sen sijaan kustannusintressi ja tur-
vallisuusintressi sekä luonnollisesti
ympäristöintressi.

Jos ehdottomasti halutaan maksaa
moninkertainen hinta merenalaises-
ta kaasuputkesta, myös kaivosval-
taajien kanssa on käynnistettävä
luottamukselliset neuvottelut, joissa
aidosti etsitään ratkaisua. Muussa
tapauksessa tilanne voi tarpeetto-
masti kärjistyä. Mitä vähemmän on

aitoa neuvotteluhalua, sitä pitem-
mäksi todennäköisesti valitusproses-
sitkin venyvät.

Vähäisenä, mutta periaatteellise-
na asiana Saimaan kanavan alitus
on sovittava Suomen ja Venäjän
sekä Nord Streamin välillä. Olisi
tarpeen myöskin käynnistää Karja-
lan Kannaksen kiinteistöjen suoma-
laisten omistajien etsiminen neuvot-
teluja varten. Niistä saattaisi tulla
sangen helpot neuvottelut, koska
karjalaiset arvostavat rehellistä asi-
oitten esille ottamista.

Nord Stream on testi
Euroopalle ja Venäjälle

Nord Stream on koko Euroopalle
ja Venäjälle testi, jossa nähdään,
kykevätkö eri maat ja kaksi suurta
osapuolta löytämään win-win –rat-
kaisuja, vai yritetäänkö sietää Ve-
näjän yksipuolisia ratkaisuja tai Ve-
näjän ja Saksan kaksipuolisia ratkai-
suja.

Tämä tilanne on uusi ja vaatii rau-
hanomaista asioitten selvittämistä.
Suomen valtioneuvosto on tässä
asiassa avainasemassa. Jos se nyt
osaa toimia avoimesti ja oikein, se
kerää erittäin merkittävästi lisää
arvovaltaa.

Lisäksi Suomi voi rakentaa aitoa
rauhaa Venäjän ja Euroopan välil-
le. Tätä tehtävää ei suoriteta piilos-
sa vaikenemalla. Olennaiset asiat
on tuotava selkeästi esille.

Veikko Saksi

Artikkeli on www.prokarelia.net-
sivuston toimittamaa aineistoa. Lue
lisää  mm.Nord Stream -hankkees-
ta ja sen käänteistä www.prokarelia
.net

www.prokarelia.net
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Näin riemullisesti lauloivat kol-
mannen ja neljännen polven edus-
tajat mummolle ja isomummolle syn-
tymäpäiväjuhlassa. Äidin “elämän-
pyörä” lähti liikkeelle Raudun Sun-
ikkalassa, Anna ja Kosti Suvimaan
tyttären syntyessä 22.syyskuuta
1919.

Äidillä oli onnellinen lapsuus per-
heessä, johon kuului myös kolme
veljeä, mummo, äijä ja setä. Tatja-
na-mummo oli äidille erityisen ra-
kas ja tärkeä. Kesät koko kylän lap-
set kirmasivat yhdessä paimenessa
ja vieläkin äidin korvissa kuuluu leh-
mänkellojen kalkatus ja paarmojen
pörinä. Muistoissa lapsuuden kesät
olivat lämpimiä ja ahot punaisenaan
mansikoita.

Äiti oli ahkera ja lahjakas koulu-
lainen, mutta vanhemmat eivät us-
kaltaneet päästää ainoaa tytärtään
jatkamaan opintojaan Viipuriin. Täs-
tä syystä hän on aina kannustanut
jälkeläisiään opintielle ja niinpä las-
tenlasten laulussa sanottiin myös
näin: “On mummo koulutusta, tär-
keänä pitänyt, se lukuintoamme
on varmaan lisännyt.”

Äiti avioitui Kaino Damskin
kanssa juuri ennen sodan syttymis-
tä. Liekö kuulunut kolke Matti-apen
pajasta kahden kilometrin päähän,
aina Sunikkalaan asti! Pian isä jou-
tui rintamalle, jossa hän, aliupseeri-
koulun käyneenä, toimi lääkintämie-
henä.

Sota kuljetti evakoita edestakai-
sin. Ensin Pieksämäelle, sitten ta-
kaisin Rautuun, jälleen Pieksämä-
elle ja sitten Joroisten kautta Kes-
ki-Suomeen. Jyväskylän maalais-
kunnan ja Toivakan vuosien jälkeen
isä ja äiti ostivat maatilan Rantaho-
vilta ja näin perhe muutti takaisin
Joroisiin.

Näiden vuosien aikana perhee-
seen syntyi yksitoista lasta. Tämä

suurperhe sai toimeentulonsa maan-
viljelyksestä, karjanhoidosta, sekä
sepän ja kirvesmiehen töistä. Täs-
sä touhussa lapsetkin oppivat ahke-
ruuteen, vastuullisuuteen ja huoleh-
timaan toinen toisistaan.

Äiti opetti koko lapsijoukon pais-
tamaan piirakoita ja karjalaista ruo-
kaperinnettä vaalittiin visusti. Näin
äiti asian riimitteli: “A sitä paista-
misen paahetta, sitä leivän leipo-

mista, piirakoihen pinnoomista,
kollamoien korkeutta, vehnäspit-
kojen pituutta. Kakkaroita ois
kasoittain, joita paistoin perheel-
leni, laitoin omil lapsilleni.”

Kun lapset varttuivat ja työtaak-
ka hieman helpotti, äiti on matkus-
tellut paljon mm. lukuisia kertoja
Israelissa ja tietenkin kotona Rau-
dussa. Matkansa hän rahoitti mar-
jankeruulla ja leivänpaistolla.

“Ja pyörä vielä kulkee, vauhdilla eteenpäin”
Elin Damski täytti 90 vuotta

Elin Damski.
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Äiti on aina ollut tarmokas ja
esiintymiskykyinen. Hänen kielelli-
nen lahjakkuutensa on tuottanut
tekstiä muun muassa Rautu ja rau-
tulaiset kirjaan, lukuisiin suvun juh-
liin ja lisäksi hän on esiintynyt mo-
nissa Karjala- ja Rautu-seuran ta-
pahtumissa.

Meihin lapsiin äiti on istuttanut
vahvasti karjalaista kotiseuturak-
kautta, kulttuuria ja perinteitä. Ru-
non muodossa hän sanoo sen näin:
“Kaiuttele kanneltasi, soita sillä
suvullesi, viritä virtesi helinä, lau-
la lastenlapsillesi, ettei kaikki
katoaisi menis meidän mukanam-
me, iäks unhoon uppoaisi!”

Vielä näiden vuosikymmenien jäl-
keen kaikki Raudun kylät, lammet,
lehdot ja satakielen laulumaat ovat
kirkkaina äidin muistissa. “Tuo
muistojen kukkaset pimennosta,
ne hellästi juurineen sieltä nos-
ta. Ne varjosta auringon valohon
kanna, niitä hellästi vaali ja ver-
soa anna.”

Äiti on kirjoittanut runoja ja kro-
nikoita arjen aherruksesta ja vaik-
ka pyykkipulverista, mutta on otta-
nut myös kantaa yhteiskunnallisiin
asioihin. Hänellä on ollut tapana
pukea runoiksi sekä ilot, että surut.
Jos runo onkin saanut alun ikäväs-
tä, negatiivisesta asiasta, niin lopus-
sa kuitenkin tulee esille karjalainen
myönteisyys ja usko tulevaisuuteen.

Äidin elämän kantavana voima-
na on ollut vahva usko ja luottamus
Jumalaan. Jumalan sanan ohjein ja
rukouksin hän on siunannut lapsikat-
rastaan.

Jäätyään leskeksi 1991, äiti on
asunut yksin kodissaan Joroisten
kirkonkylässä ja toimittelee askarei-
taan lastensa avustamana. Hän kai-
paa sitä aikaa, jolloin piipahdettiin
päivittäin naapurissa. “Viel jos pää-
sis niil pihoille, astuu sais niil
ahoille, mihin astui pieni jalka,
kun ensi askeleen aloitti. Itkisit-
kö siin ilosi, vaiko karvaat kyy-
neleesi. Saisit ainakin sanoa:
Kiitos sulle rakas Rautu!”

Äiti seuraa vieläkin aikaansa sa-
nomalehdistä ja televisiosta. Hän
kirjoittaa päiväkirjaa melkein joka
päivä. Tytöt riimittelivät syntymä-
päiväjuhlassa näin: “Edelleenkin
äidin järki hyvin luistaa, ja ny-
kysanojenkin tarkoituksen muis-
taa. Globalisaation merkityksen
äiti selitti ja Arsenaalin valiolii-
gaksi tunnisti.”

Sinua Äiti kiittävät rakkaudestasi
ja huolenpidostasi kaikki kuusikym-
mentäkaksi läheistäsi.

“ On meillä äiti- mummo, tuo Elin-
mummo juu ja mummoo samanlais-
ta ei missään vastaan tuu!”

Koko poppoon puolesta tyttäresi
Seija ja Sisko

Elin Damski ja lapset vasemmalta oikealle Jouko Damski, Hannu
Damski, Heimo Damski, Tommi Damski, Saara Damski-Thitz, Toivo
Damski, Seija Damski, Leena Damski-Siikanen, Sakari Damski,
Sisko Damski-Suihkonen ja Timo Damski.

Elin Damski lastenlastensa ympäröimänä.
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Suurlähettiläs Niilo Pusa ker-
too kohtaamisistaan merikap-
teeni Jukka T. Niemisen kans-
sa sekä Jaalasta.

Menimme eräänä sunnuntaina
vaimoni kanssa Auroran sairaalaan
tervehtimään Kotkan kaupunginjoh-
tajaa Tauno Pulkkia, joka oli siel-
lä erittäin vaikeasti sairaana. Ta-
pasimme hänen vuoteensa äärestä
Kotkan satamassa aikaisemmin
työskennelleen merikapteeni Juk-
ka T. Niemisen, joka halusi vält-
tämättä saada osoitteemme ja pu-
helinnumeromme.

Viikon kuluttua Jukka T. Niemi-
nen soitti ja ilmoitti tulevansa kotiim-
me vierailulle. Hän esittäytyi Salem-
seurakunnan profeetaksi ja kertoi
tulleensa tuomaan meille profeetal-
lista sanomaa. Kysyin, mihin pe-
rustuivat hänen profeetantaitonsa ja
oliko kukaan muu kuin hän itse va-
kuuttunut siitä, että hänen profetian-
sa olivat jumalan sanaa. Kun hän ei
osannut esittää profeetan teoistaan
mitään todistusta, jätin hänet omaan
arvoonsa.

Vaimoni ystävystyi kuitenkin pian
profeettansa kanssa ja Nieminen
alkoi käydä joka viikko kodissam-
me. Hänestä tuli oikea maanvaiva.
Jouduin kevättalvella sairaalaan ja
sieltä palattuani vaimoni kertoi, mi-
ten suurta ystävyyttä ja tukea hän
oli tänä aikana saanut Jukka T. Nie-
miseltä.

Merikapteeni käyttäytyi hyvin
röyhkeästi kodissani. Olisin tarvin-
nut toipumisaikaa ja rauhaa. Meri-
kapteeni toi toinen toistaan hullum-
pia profetioita. Eräänä sunnuntai-il-
tana meidät kutsuttiin hänen kotiin-
sa. Hän ilmoitti saaneensa profeti-
an, että samana yönä tulee maail-
manloppu ja Jeesus tulee noutamaan
omansa. Odotimme tätä tapahtu-

maa aamuyöhön kello kolmeen asti.
Sen jälkeen profeetta ilmoitti, ettei
Jeesus tulekaan tänä yönä. Tämän
jälkeen en suostunut vierailemaan
profeetan kotona.

Joulun edellä olin jo siinä määrin
toipunut ja voimissani, että ilmoitin
selvin sanoin profeetta Niemiselle,
että olen jo tarpeeksi katsellut hä-
nen tyrannisoimistaan kodissani ja
ettei hänellä ole meille enää mitään
asiaa. Löin oven kiinni ja profeetta
lähti pyyhkien pölyt jaloistaan. Mi-
ten merikapteenin ja vaimoni ystä-
vyys jatkui tämän jälkeen, en tiedä.
Merikapteeni oli naimisissa ja koh-
teli huonosti sairasta vaimoaan.

Jaalassa on
paljon nähtävää

“Jaalass’ on jalo elämä, pelto
päällä, niitty alla, kalavelet kahlen
puolen.” Jaala on 2000 asukkaan
kunta Pohjois-Kymenlaaksossa,
(vuoden 2009 alusta osa Kouvolan
suurkuntaa, toim. huom), Kuusan-
kosken naapurissa. Maisema on
metsävaltaista, tästä syystä Jaala
tunnetaan maatalouden ohella myös
metsätalouspitäjänä.

Luonnonkauneus ja järvirikkaus
ovat luoneet erityisen hyvät edelly-
tykset lomailuun ja matkailun kehit-
tämiseen. Jaalalle ovat myös tun-
nusomaisia laajat karut mäntykan-
kaat, suuret korkeuserot ja paikoin
äkkijyrkät, rosoiset kallioseinämät.
Kolmen suuren järven. Vuohijärven,
Karijärven ja Pyhäjärven lisäksi alu-
eella on lukuisia pieniä järviä ja jo-
kia. “Seutu on kuin seulanpohja”.

Jaalan merkittävin matkailunähtä-
vyys on Verlan tehdasmuseo puis-
toineen ja ruukkikylineen. Vuonna
1872 toimintansa aloittaneessa, Ver-
lankosken rannalle perustetussa teh-
taassa tuotettiin vuoteen 1964 asti

perinteisin käsityöläismenetelmin
käsipahvia ja puuhioketta.

Toisena harvinaisuutena Verlan
kulttuurimaisemassa on rantakalli-
ossa nähtävä esihistoriallinen kallio-
maalaus, joka on eräs maamme
vanhimpia ja arvokkaimpia löytöjä.
Tämäntyyppinen kalliotaide kuuluu
kampakeramiikkakauteen ja on iäl-
tään jopa 4 000 vuotta vahaa.

Luonnonnähtävyyksistä ensim-
mäisiä on Heisanharju Kelesjärven
ja Heisanlammen välillä. Se muis-
tuttaa Punkaharjua.

Vanhaa talonpoikaiskulttuuria
edustavat kirkonkylässä sijaitseva
Liikasenmäen kotiseututalo ja koti-
seutumuseo Siikavassa. Merkittävä
nähtävyys on myös 1700-luvulla
rakennettu “Retuutti” eli ruotsalais-
ten rakennuttama kenttälinnake,
joka on muistomerkki Jaalasta so-
tanäyttämönä.

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi

Niilo Pusan muistelmat jatkuvat
seuraavassa numerossa.

Antinpäivän
aamuna

1939
talvisotaseminaari

 Karjalatalossa
5.12.2009 klo 12–17.

Mukana mm.
prof. Ohto Manninen,

FM Liisa Ahokas.



Rautulaisten lehti  5/2009 21

Syyskuussa 1939 natsi-Saksa oli
vallannut Puolan. Suomessa koet-
tiin levottomuutta. Puolustusvoimat
käynnisti ylimääräiset kertausharjoi-
tukset.

Poliittinen johtomme kutsuttiin
Moskovaan. Neuvoteltiin rajan siir-
rosta kauemmas Pietarista.

Marraskuun 30. päivänä 1939
Suomi oli joutunut sotaan. Neuvos-
toliiton joukot vyöryivät Suomen
rajojen sisäpuolelle.

Tiesikö poliittinen johtomme todel-
lisen uhan? Entä sotilasjohtomme?
Oliko maamme tiedustelu ajan ta-
salla?

Monelta kannakselaiselta jäivät
arkiset askareet kesken. Oli lähdet-

tävä pakoon; saatava lapset ja kar-
ja turvaan. Miten todellisena uhka-
na paikallinen väestö koki tulevan
sodan? Mitä he itse asiassa tiesivät
tilanteesta? Tieto kulki hitaasti. Ra-
dio oli harvinainen. Jokaiseen kotiin
ei tullut sanomalehteä. Rajapitäjien
asukkaat oli jo kerran siirretty sisä-
maahan. Kun mitään ei tapahtunut,
palattiin kotiin.

Vaikka kaikki sodan merkit olivat
ilmassa, se tuli kuitenkin yllätykse-
nä monelle. Karjalankannaksen ra-
japitäjissä Metsäpirtissä, Raudussa,
Kivennavalla ja Terijoella oli väes-
tö kotona lukuun ottamatta aivan
rajan läheisyyttä. Pakoon oli lähdet-
tävä ja vauhdilla. Ja mukaan ei voi-

nut ottaa juuri mitään. Hyvä kun
päästiin itse turvaan.

Karjalatalossa pidetään joulukuun
5. päivänä kello 12–17 talvisotase-
minaari “Antinpäivän aamuna
1939”. Professori Ohto Manninen
käsittelee syksyn -39 poliittista ja
sotilaallista tilannetta Suomessa sekä
sotaan johtaneita syitä. Filosofian
maisteri Liisa Ahokas valottaa tal-
visodan synnyttämää evakkomat-
kaa ja ihmisten kokemusta siitä.

Seminaari päättyy Kannaksen
rajapitäjien asukkaiden omakohtai-
siin kertomuksiin miten he näkivät
ja kokivat sodan syttymisen.

Talvisotaseminaari Karjalatalossa

Ronstatti ampuu

Hiitola-Rasulin radalla tulee ole-
maan suurimpia asemarakennuksia
Suomessa. Asema-alue on 2 000
metriä pitkä ja 700 metriä leveä. Itse
asemarakennus rakennetaan kives-
tä ja tulee siitä kolmikerroksinen.
Tavaramakasiini tulee neljännes-ki-
lometriä pitkä.

Asema-alueelle tulee ensi aluksi
28 raideparia ja toista sataa vaih-
detta. Asuntoja rautatievirkailijoille
rakennetaan noin sadalle perheel-
le. Sitäpaitsi tulee asemalle sijoitet-
tavaksi sekä Suomen että Venäjän
tullit, joita kumpaakin varten tulee
rakennettavaksi suurenmoiset ra-
kennukset. Tullivirkamiehiä varten
rakennetaan asuntorakennuksia
kaikkiaan noin 200 perhekunnalle.
Näin ollen voidaan sanoa, että Rau-
dun asema-alueen asukasluku tulee
olemaan ainakin 1 000 henkeä. Nyt
on Raudun asema-alueella työssä

noin 900. Asemarakennukset val-
mistuvat ensi syksynä.- Käk.S:t.

Suora lainaus lehdestä Rakennus-
taito n:o 22 vuodelta 1917.

Asemarakennus rakennettiin al-
kuperäisen suunnitelman mukaises-
ti. Vapaussodan jälkeen muutettiin
aseman alueen rakennussuunnitel-
maa siten, että ratapiha tuli käsittä-
mään neljä raideparia, asema raken-
nettiin valmiiksi entisten piirustusten
mukaan koska siitä oli jo yli puolet
rakennettu, veturitalli oli jo valmiik-
si rakennettu 10 veturille.

Asuinrakennuksia oli asemapääl-
likön “residenssi”, kolme kahden
perheen pientaloa rautatien virkai-
lijoita varten sekä viisi kahdeksan
perheen kerrostaloa “palveluskun-
taa” varten. Huoneiston koko oli
keittiö ja kammari, eli hieman yli 50
neliömetriä. Kaikkiaan asumaan oli-
si sopinut 47 perhettä.

Rautatieläisiä oli aluksi 14 perhet-
tä, jotka asuivat alakasarmeissa.
Yläkasarmit oli vuokrattu Raudun
rajavartiostolle ja kunnan viranomai-
sille. Alunperin kunnan keskusta
kaavailtiin asemalle, mutta kirkon
vetovoima voitti. Myöhemmin siir-
rettiin Raudusta pois veturimiehet ja
ratamestari. Vapaita asuntoja käy-
tettiin aluksi Inkerin pakolaisten
majoittamiseen, mutta kun he tuli-
vat työstetyksi muualle, alettiin ka-
sarmeja siirtää pois, mm. Pieksämä-
elle. Lisäksi alueella oli kaupan va-
rastoja kolme kappaletta ja maidon
vastaanottamo. Asemalla oli Selma
Liimatan ravintola ja postitoimisto.
Talvisodan alkaessa suomalaiset
tuhosivat aseman räjäyttämällä.

Aimo Tiainen

Rakenteilla oleva Raudun asema
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Suvannon seudun
sukututkimuspiiri

kokoontuu lauantaina
14.11.2009 klo 14– 17

Helsingissä Karjalatalon
Laatokkasalissa.

Klo 12.30– 14 on samassa
salissa vapaata

seurustelua ja tietojen
vaihtoa.

Kaikki alueen
sukututkimuksesta ja

historiaperinteestä
kiinnostuneet ovat

tervetulleita mukaan
avoimeen tapaamiseen.

PS. Karjalatalolla on
samana päivänä

pitäjäpäivä.

Viipurilaistaiteilijat Vladimir Ti-
homirov ja Mikko Gornostaev
ovat viimeistelemässä taideteostaan
Ovi Viipuriin Markku Paksun uu-
dessa kodissa. Tuttu näkymä Viipu-
rista on sananmukaisesti maalattu
oveen, rautaiseen pannuhuoneen
oveen.

Viipurilaistaiteilijat ovat maalan-
neet muutenkin ahkerasti lyhyen
Suomen vierailunsa aikana. Taulu-
ja Paksun kodin työhuoneessa on
syntynyt toistakymmentä.

– Täällä pääsee keskittymään
työntekoon, kun kukaan ei häiritse.
Maalaamme näitä vielä lisää ja pi-
dämme Mikkelissä sitten näyttelyn,
he suunnittelevat.

Taiteen tuominen Venäjältä Suo-
meen on viipurilaistaiteilijoiden mu-
kaan sen verran hankala prosessi,
että on helpompaa, kun taiteilija itse
tulee tänne tekemään töitä.

– Otamme vastaan myös tilaus-
töitä. Meiltä voi tilata vaikkapa muo-
tokuvan.

Tihomirov ja Gornostaev ovat
molemmat valmistuneet Pietarin
Taideakatemiasta.

– Tutustuimme toisiimme, kun pi-
dimme 15 vuotta sitten ensimmäi-
nen yhteisnäyttelymme Viipurissa
Alvar Aallon piirtämän kirjaston tai-
degalleriassa.

Samainen galleria toimi myös en-
simmäisenä linkkinä Markku Pak-
sun ja Vladimir Tihomirovin välillä.

– Ostin sieltä yhden Vladimirin
maalaaman työn. Kun kuulin, että
tekijänä oli viipurilainen taiteilija, pyy-
sin galleriasta hänen puhelinnume-
ronsa ja lopulta sain sen. Otin hä-
neen yhteyttä ja ystävystyimme.
Meitä yhdistää rakkaus taiteeseen,
Karjalaan ja Viipuriin.

Vladimir Tihomirov on syntyperäi-
nen viipurilainen.

– Äitini on  Tverin karjalaisia, hän
kertoa pulputtaa selvällä suomen

Taiteilijat maalasivat oven Viipuriin

kielellä.
Mikko Gornostaev on kotoisin

Hanti-Mansiasta. Hänellä on Viipu-
rin  lähellä, jonkin matkaa Viipuris-
ta Säkkijärvelle päin, kivitehdas.

Tihomirov on Viipurissa Taideseu-
ran puheenjohtaja ja hän opettaa
kuvataidetta Lasten taidekoulussa.
Taiteilijaseuralla on oma taidekes-
kus kulttuuripalatsissa Viipurissa.

– Siellä meillä on  työskentelytilat
ja galleria. Voimme järjestää siellä
luentoja ja lyhytkursseja myös suo-
malaisille harrastajille.

Tihomirov tekee yhteistyötä myös
Viipuri-keskuksen kanssa.

– Viipuri-keskus järjestää Pieta-
ri-Paavalin kirkossa 28. marraskuu-
ta joululaulutilaisuuden. Sinne ko-
koontuvat Suomen ja Karjalan his-
torian harrastajat pikkujouluihin, hän
mainostaa.

Tihomirov ja Gornostaev ovat esi-
telleet taidettaan Suomessa moneen
otteeseen. Heidän töitään on ollut
esillä muun muassa Karjala -kirja-
kaupassa Lappeenrannassa jaKot-
kan Myllykeskuksessa.

– Olemme olleet töinemme esillä
myös Kotkan Meripäivillä ja Lap-

peenrannan Pietarinpäivillä. Työm-
me ovat edullisia. Haluamme, että
tavalliset ihmisetkin voivat ostaa nii-
tä.

Seija Lipsanen

Kuva: Seija Lipsanen
Mikko Gornostaev ja Vladimir Tihomirov viimeistelevät Ovi Viipu-
riin -teosta Markku Paksun luona.
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Tilaa nyt
pukinkonttiin

 RAUTU T-PAITA
väri musta,

edessä Raudun vaakuna
ja sen alla teksti
Rautu on rautaa.

Takana sama teksti.
Koot S - XXL

Saatavana myös lasten kokoja
Hinta 15,- + postituskulut

Tilaukset Markulta,
puh. 040 – 5239 645,

tai s-postista
pitajaseura@rautu.fiLauantaina 21.11.2009 klo 14.00 alkaen

Lounasravintola  AhkeraliisaLounasravintola  AhkeraliisaLounasravintola  AhkeraliisaLounasravintola  AhkeraliisaLounasravintola  Ahkeraliisa
Jääkärinkatu 14 (ympäristötalo)

Mikkeli

  Ruokana  Ruokana  Ruokana  Ruokana  Ruokana
 Puuropöytä Puuropöytä Puuropöytä Puuropöytä Puuropöytä

Ohrauunipuuroa
 Riisipuuroa

Tattaripuuroa
Hirssipuuroa

Sekahedelmäkeittoa,ruisleipää,
voita ja riisipiirakoita ja munavoita,

joulukinkkua,
kahvi ja joulutorttu,

hinta 12,50 €

Ohjelmassa mm.Ohjelmassa mm.Ohjelmassa mm.Ohjelmassa mm.Ohjelmassa mm.

Yhteislaulua,
laulattajana Antero Määttänen
Aterian siunaus, Isä Johannes

Mikkelin ortodoksisesta seurakunnasta

PuurojuhlaPuurojuhlaPuurojuhlaPuurojuhlaPuurojuhla

Kirjoja lahjapakettiin!
Rautu ja rautulaiset III,
hinta 39, - + postituskulut

Raudun historia
hinta  39,- + postituskulut

Kapteeni Metsola
rautulaisten ja sakkolalaisten

päällikkönä,
hinta 17,- + postituskulut

Tilaukset Raililta,
puh. 044 317 1244

tai s-postitse
rilvonen@gmail.com
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Anja ja Eino Naskali viettivät kultahääpäivää
kotonaan Otavassa 29. elokuuta 2009. Anja on
syntynyt Uukuniemellä. Eino Raudussa. Meidät vi-
hittiin Haukivuoren kirkossa 29. elokuuta 1959.
Kiitos kaikille muistamisesta.

4. syyskuuta Anu Hasanen ja Jarmo Karhunen.
Anun isoisä Arvi Paksu on kotoisin Raudun veh-
maisista.

9. syyskuuta Ulla Helena Loponen ja Antti Ante-
ro Tarvonen Ristiinassa. Heidät siunattiin avioliit-
toon kesämökillä Huttulassa. Ullan isä Kauko Lo-
ponen on Raudun Varikselasta.

Kultahäät

90 vuotta

täytti 19. syyskuuta
Arvo Ikonen Vihannin
Alpuan kylässä. Arvo
on kymmenen lapsen
isä. Hän on syntynyt
Valkjärvellä ja asunut
Raudussa Sopenmäellä
Satamannotkosta eteen-
päin.

Viskarien joukkuetta on vahvistettu. Mikko Vis-
karin ja Johanna Viskan perheeseen Armaksen 5
v. ja Aatoksen 3 v. iloksi on syntynyt tyttö 6. elo-
kuuta! Tyttö kastettiin 4. syyskuuta Mikkelin tuo-
miokirkossa ja nimeksi tuli Unikukka Aurora Vis-
kari. Kastetta oli juhlimassa perheemme lisäksi
rakkaat lähiomaiset ja kummit.

Kastettu

Vihitty

Kuvassa on ylärivi vasemmalta oikealle: Antti
Viskari (isoisä, ukki), Vilho Viskari(isoisoisä, äijä),
Johanna Viskari (äiti), sylissä Unikukka, Mikko
Viskari (isä) ja Hilkka Viskari (isoisoäiti) ja alari-
vissä vasemmalta oikealle: Unikukan nuorempi veli
Aatos ja vanhempi veli Armas.
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täytti Lyyli Turunen, (o.s Haukka), Joutsassa (Lei-
vonmäki) 19.elokuuta. Hän on syntynyt Raudun
Huhdissa. Lyyli vietti syntymäpäiväänsä lähipiiris-
sä. Kiitokset mukanaolleille.

85 vuotta
täytti Meeri Virtanen , o.s. Kindt, 22. elokuuta.

90 vuotta
täytti Sievi Kanerva, (o.s Kiuru), Joutsassa (Lei-

vonmäki) 15.syyskuuta. Hän on syntynyt Raudun
Sirkiänsaaressa. Vietti syntymäpäiväänsä perhepii-
rissä. Kiitos muistaneille.

70 vuotta
täyttää Heimo Matti Damski 20. lokakuuta 2009

Haminassa. Hän juhlii merkkipäiväänsä matkoil-
la. Heimo on syntynyt Raudussa alle kaksikiloise-
na keskosena ja lähtenyt äidin sylissä pommien
paukkeessa sotaa pakoon kuuden viikon iässä.

80 vuotta

täytti Taimi Bragge, o.s. Karhu, 30. elokuuta.

Anna Kvick, o.s. Intke
nukkui ikiuneen 30.toukokuuta Mäntyharjun ter-

veyskeskuksessa. Hän oli syntynyt 14. kesäkuuta
1917 Raudun Raasulissa.

Kun olit luotamme poistunut,
en sitä millään todeksi uskoa voinut.
Vaikka kaikki merkit jo täyttyi,
irti päästäminen sydämen mursi
ja maa alla järkkyi.
Tuli itku niin kaukaa ja syvältä,
tuli muistot, jotka hoitivat ja tuntuivat hyvältä,
kuin olisit ollut siinä lähellä.
Nyt kun sinä olet siellä ja me olemme täällä,
meitä erottaa vain pilvet,
jotka ovat maan päällä.
Sinne pilvien taakse terveisiä lähetän,
kiitosta yhteisen ajan ja yhteisen elämän.

Kaipaamaan häntä jäivät lapset, lastenlapset ja
lastenlasten lapset sekä sukulaiset ja ystävät.

Äitini Aino Termosen muistolle
        Hiljaisena ilman selityksiä
        sydämessä vain pyyntö
        kiitos, että annat voimia ymmärtää,
        että kaikki on Sinun
        suurta suunnitelmaa.
                                          Marleena Ansio

Äitini Aino Termonen syntyi 7. marraskuuta 1917
Raudun Liippualla ja kuoli 30. heinäkuuta Män-
tyharjulla. Hän oli Anna ja Antti Termosen kolman-
neksi vanhin lapsi. sisaruksia oli 11, joista enää
on jäljellä kaksi tyttöä ja kaksi poikaa.

Äiti koki elämässään raskaat evakkomatkat ja
sen tuomat monet huolet ja murheet. “Ne olivat

 täytti 27. elokuuta Vilho Johannes Korpelainen.
Hän on kotoisin Raudun Kaskaalasta.

Kuvassa vas. Elvi Orava, o.s. Kiuru, Sulo Kiuru,
Sylvi Liikanen, o.s. Kiuru, Sievi Kanerva, o.s.
Kiuru, Heimo Kiuru, Lyyli Turunen, o.s. Haukka.



Rautulaisten lehti  5/200926

Aili Pulliainen, o.s Rastas, kuoli elokuun 16. päi-
vänä Tampereella. Hän oli syntynyt 31. elokuuta
1922 Palkealassa Raudussa.

Aini Koivisto, o.s. Vuohelainen, kuoli 22. elokuu-
ta Kouvolassa. Hän oli syntynyt 22. helmikuuta
1927 Raudussa.

Pikkusisareni ja tätimme
Aira Helena Partanen, syntynyt Raudun Orjan-

saaressa Juho ja Hilda Partasen nuorimpana lap-
sena, pääsi taivaan kotiin 75-vuotiaana Kangas-
niemen terveyskeskuksen hoito-osastolla.

Hänet saatettiin haudan lepoon isän, äidin ja
Anja-sisaren viereen sisarusten lasten ja ystävien
kanssa.

“On katkennut side viimeinen, joka yhdisti mei-
dät lapsuuteen. Uni ikuinen tuuditti siskon pois,
vain muistoja mikään ei himmentää voi.”

Kaivaten
Salme

Ritva Annikki Harjula, o.s. Rastas, kuoli 11. elo-
kuuta Pieksämäellä. Hän oli syntynyt Raudussa
15.maaliskuuta 1934. Ritva siunattiin haudanle-
poon 22. elokuuta läheisten läsnäollessa.

Taimi Kujanpää
(ent. Sipponen, s. Pietiäinen)

1917–2009
Tätini ja kummitätini Taimi Kujanpää nukkui pois

17. elokuuta Mynämäellä 92-vuotiaana. Hän oli
syntynyt Raudussa 10. helmikuuta 1917. Hän oli
Juho ja Emilia Pietiäisen kolmesta lapsesta kes-
kimmäinen. Sisar Sirkka oli syntynyt kolme vuotta
aiemmin ja isäni Taavi (Tatu) syntyi 1927. Taimi,
sukumme vanhin, oli sisaruksista viimeinen elossa
oleva.

Taimi solmi avioliiton sodan alla lokakuussa 1939
Erkki Sipposen kanssa. Aviomies otti osaa sotaan
ja kuoli traagisesti Neuvostoliiton suurhyökkäyk-
sen sekasortoisissa oloissa kesäkuussa 1944. So-
dan jälkeen Taimi muutti Tampereelle, solmi toisen
avioliiton, joka päättyi kuitenkin eroon. Avioliitot
olivat lapsettomia.

Taimi muutti 1954 hänelle aiemmin tuntematto-

maan paikkaan, Mynämäelle, jossa hän toimi kam-
paamoyrittäjänä eläkkeelle jäämiseensä saakka.
Hän asui omassa kodissaan viime päiviin asti. Ko-
tona tapahtuneen kaatumisen seurauksista hän ei
toipunut vaan nukkui rauhallisesti pois. Tällainen
elämän päätös - loppuun asti omassa kodissa - oli
hänen omien toiveittensa mukaista.

Vaikka Taimin elämästä ei puutu traagisia vai-
heita, oli hän yksi valoisimmista ihmisistä, joita olen
tuntenut. Hän oli myönteinen, valoisa, puhelias ja
ystävällinen ihminen. Taimi oli vieraanvarainen
ihminen. Hän määräsi vielä viimeksi, että saatto-
väelle on tarjottava hyvä päivällinen. Hän oli hyvä
tarinoimaan.

Muistelmien kautta meille jälkipolville on synty-
nyt kuva onnellisesta lapsuudesta ja nuoruudesta
Raudussa.

Taimia jäivät kaipaamaan sisaren lapset perhei-
neen, veljen puoliso ja lapset perheineen sekä muut
sukulaiset ja ystävät. Taimi siunattiin Mynämäen
kirkossa 28. elokuuta ja uurna laskettiin sukuhau-
taan Karkkilassa 12. syyskuuta.

Jukka-Pekka Pietiäinen

kovia aikoja,” äiti sanoi.
Monesti äiti Karjalasta haasteli ja muisteli Rau-

tu-Liippua aikoja. Puheesta kyllä huomasi, kuin-
ka tärkeä koti-Liippua oli ja muistot rakkaita.
Mutta äiti ei koskaan halunnut lähteä Rautu-mat-
koille. Hän sanoi, että kun sieltä piti lähteä pois,
en sinne enää lähde.

Evakko-oloista monien vaiheiden jälkeen hän
muun perheen kanssa asettui asumaan Mäntyhar-
jun Pankalahteen, johon uusi tila raivattiin kor-
peen. Myöhemmin äiti muutti naapurikylään ja teki
työtä postinkantajana, josta myös jäi eläkkeelle.

Äiti harrasti puutarhanhoitoa. Kyllä kukat loisti-
vat ja satoa tuli. Monet “purnukat” Airi-siskon
kanssa äidiltä saatiin. Käsitöitä äiti oli myös taita-
va tekemään, hienot mekot ompeli myös meille.

Ikää kun tuli lisää, äiti siirtyi asumaan Mänty-
harjuun vanhustentaloon Taruvuoreen, palveluita
lähelle.

Olen onnellinen, kun sain pitää rakkaan äitini
niin kauan. Hän teki työtä paljon vuoksemme, huo-
lehti ja ohjasi oikeaan, rakasti ja oli onnellinen
tyttäristään. Samoin lapsenlapset olivat tärkeitä,
hän rakasti heitä paljon ja ilolla touhusi heidän
kanssaan.

Kiitos äiti kaikesta.
Äiti nukkui ikiuneen rauhaisaan Ruskahovin

hoivaosastolla kauniin kesäpäivän aamuna.
Olet aina sydämissämme, äiti.

Tytär Liisa
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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

Markku ja vunukat Pinja ja Pekko Pulliainen
sekä pikkuserkku Eetu Puikkonen.

Päivi Väisänen ja Jaana Matilainen. Markun täti Raili Ilvonen ja isä Arvi Paksu.

Harlulaisten edustaja Paavo Kokko ojensi Mar-
kulle Harlun standaarin..

Sotilaspoikien Perinnekillan standaarin Markulle
luovuttivat  Jukka Lehtinen ja Kauko Olkkonen.

Markku Paksun neuvosjuhlat Mikkelin Paukkulassa 3.10.2009

4.11. klo 14–17 Suvannon seudun sukututkimus-
piiri n kokoontuminen Helsingissä Karjalatalon
Laatokkasalissa.

21.11. klo 14 Rautulaisten puurojuhla Mikkelis-
sä Lounasravintola Ahkeraliisassa.

5.12. klo 12–17 Antinpäivän aamuna 1939, tal-
visotaseminaari Karjalatalossa

27.10. klo 18–19.30 Matkailutoimittaja Markus
Lehtipuun  luento Luovutettujen alueiden pitäjä-
historia Mikkelin Yhteiskoulun auditoriossa, Otto
Mannisenkatu 10.  Vapaa pääsy.
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