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Unessa vielä joskus riennän,
kotikirkon luokse.
herää muistot lapsuuden ja
kyynel silmään juoksee.
Kotikirkon raunioilla
paljastan mä pääni.
ei seiso enää kirkko siinä,
ei kuulu kellon ääni.

Näin muisteli kotikirkon vaiheita
Eetu Huuhka vuonna 1975.

Raudun evankelisluterilainen seu-
rakunta, joka mainitaan jo 1500-lu-
vulla, tuli tiensä päätökseen tapanin-
päivänä vuonna 1949. Silloin lakka-
si Raudun evankelisluterilainen seu-
rakunta olemasta. Muistojumalan-
palveluksen piti P.I. Salo, Raudun
entinen kirkkoherra.

tuona vuonna, kun talvisodasta oli
kulunut vain 10 vuotta, useimmat
luovutetun alueen seurakunnista
lakkautettiin.

Kirkko, joka ylväänä oli seissyt
Raudun kirkkoaholla, tuhoutui talvi-
sodan alettua joulukuussa 1939
omien joukkojen räjäyttämänä. Tun-
temattomaksi jäänyt kirkon panos-
taja kertoi vuonna 1965, kuinka hän
oli panostanut kirkon räjäyttämistä
varten. Sen jälkeen he olivat siirty-
neet Leinikylän hovin tiloihin odot-
tamaan. Kirkonkylästä nähtiin ja
kuultiin valtava räjähdys. Raudun
kirkontorni kallistui ja vajosi maa-
han. Paikalta nousi mahtava savu-

ja tomupilvi ja paikalla oli jäljellä vain
rauniot ja tuhkaa.

Raudun kirkko, joka oli tiilestä ra-
kennettu kestämään satoja vuosia,
ehti palvella rautulaisia vain reilut 10
vuotta. Aiempi kirkko oli tuhoutu-
nut vuonna 1918.

Raudun seurakunta ja sen kirkko-
herra P.I. Salo oli evakuoitu Piek-
sämäelle, jossa se jatkoi toimintaan-
sa aina sen lakkauttamiseen, tapa-
ninpäivään 1949, asti.

Todennäköistä on, että vain osa
seurakunnan arkistosta saatiin eva-
kuoitua, ehtoolliskalusto saatiin pe-
lastettua ja se on tällä hetkellä Mik-
kelin maaseurakunnan hallussa.
Toivon, että ehkäpä ensi kesänä pi-
täjäjuhlien yhteydessä voisimme
nauttia ehtoollista Raudun seura-
kunnan kalustolla.

Tänä jouluna sytyttäkäämme
vaikkapa vain sydämissämme kynt-
tilä Raudun seurakuntien, Raudun
kirkon sekä Raudun raiskattuihin
kalmistoihin haudattujen esivan-
hempiemme muistolle. Adventtisa-
noma on julistanut meille: “Teille on
syntyvä vapahtaja.” Hoosianna-
hymni kantaa meidät joulun kynnyk-
selle. Avautukoon sydämemme ot-
tamaan vastaan tätä sanomaa, jota
meille julistetaan.

Rauhaisaa joulunaikaa.
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Sirkiänsaarella syntynyt Sulo
Kiuru vietti rintamalla viisi
vuotta. Hän puolusti Suomea
Talvi- ja Jatkosodassa. Julkai-
semme Kiurun muistelmat kah-
dessa osassa.

Olen syntynyt Raudun pitäjän Sir-
kiänsaaren kylässä vuonna 1914.
Kotini sijaitsi Raudusta Palkealan ja
Huhdin kylien kautta Sirkiänsaarel-
le johtavan tien varressa. Tie jatkui
Sirkiänsaaren tullin kautta Pietariin.
Toinen haara kulki Sakkolan, Met-
säpirtin sekä Korleen kylän kautta
yhtyen itäpuolella Raudusta tule-
vaan tiehen. Tie oli erittäin vilkaslii-
kenteinen Pietariin suuntautuvan
kaupankäynnin vuoksi vuoteen 1917
asti. Kodistani oli noin 2,5 kilomet-
riä Venäjän rajalle, linnuntietä noin
800 metriä.

Raja sulkeutui ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeen vuonna 1917.
Elimme senkin jälkeen rauhallista
rinnakkaiseloa aina vuoteen 1939.
Inkeriläiset korjasivat heiniä joen

toiselta puolelta ja me toiselta puo-
lelta aina vuoteen 1934. Sen jälkeen
ei inkeriläisiä heinänkorjaajia enää
näkynyt.

Sota
syttyy

Olin mennyt naimisiin 11. kesä-
kuuta 1939 ja elelimme ensimmäis-
tä kesää aviossa vaimoni Elvin
kanssa. Sodan uhka alkoi tuntua elo-
syyskuun vaihteessa 1939, kun Sak-
sa hyökkäsi Puolaan ja miehitti sen
ja Venäjä vaati Suomelta eräitä alu-
eita itselleen.

Oli syys-lokakuun vaihde. Suo-
men valtuuskunta oli neuvottelumat-
kalla Moskovassa. Olin puimassa
Yläpekkola -nimisessä talossa. Kä-
vimme tiuhaan tahtiin kuulemassa
uutisia. Lokakuun 7. päivänä olin
puimassa Peltolassa varastoon ka-
sattuja viljoja. Talo sijaitsi aivan ra-
jan tuntumassa, pellot rajoittuivat
Venäjän rajaan. Jatkoimme puintia
iltapimeään asti ja seuraavana päi-

vänä oli tarkoitus jatkaa. Menin ko-
tiin. En ehtinyt kunnolla vielä nuk-
kua, kun Raudun suojelukunnasta
lähetti toi hälytyspaperin, jossa käs-
kettiin hälyttämään kaikki Sirkiän-
saaren suojelukuntalaiset ja kokoon-
tumaan Palkealan nuorisoseuranta-
lolle. Suoritettuamme serkkupoika-
ni Jalmari Pusan kanssa hälytyk-
sen ja mentyämme pyörillä Palkea-
laan saimme tehtäväksemme hälyt-
tää Sirkiänsaaren reserviläiset.

Palkealassa perustettiin 7. Raja-
komppanian Huhdin joukkue, muis-
taakseni 1. joukkue. Joukkue muo-
dostui suurimmalta osaltaan Huhdin
vartion rajamiehistä ja Sirkiänsaa-
ren suojelukuntalaisista sekä reser-
viläisistä. Joukkueenjohtajana toimi
reservin vänrikki Tenkanen Käki-
salmesta ja vara joukkueenjohtaja-
na rajavartiokersantti Toivo Huli.
Komppanianpäällikkönä oli luutnant-
ti Sihvola.

Meidät majoitettiin Vartiotalon vie-
reiseen Oravan taloon sekä Lep-
päsen ja Sappisen taloihin. Paikal-
liset lotat hoitivat ruokahuollon. Teh-
tävämme oli suorittaa rajanvalvon-
taa rajamiesten apuna sekä seura-
ta rajantakaista liikettä tähystyspai-
koilta. Tätä toimintaa jatkui 30.mar-
raskuuta1939 asti, jolloin aamulla
kello 7 alkoi valtava pauke ja räis-
ke. Tykistö ampui kohti Vartiotaloa,
kuitenkaan osumatta.

Sota oli alkanut.

Vetäytyminen
Raudusta

Konekivääri oli asemissa, suun-
nattu Sirkiänsaarelle päin. Hetken
kuluttua saimme tiedon, että viholli-
nen oli lähestymässä kohti Valko-
senmäkeä. Saimme komennon ase-
miin Valkosenmäen laitaan. Puoli-
joukkue vetääntyi maantien suun-
nassa kohti Palkealaa Tuusnanojal-

Sulo Kiuru muistelee sotavuosiaan

Sulo Kiuru muistelee kotona sotavuosiaan.
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le, missä piti odottaa uusia ohjeita.
Taistelulähettinä toimi rajavartio-
mies Salmi Hankasalmelta. Hän
epäili osaamistaan noin kahden ki-
lometrin päässä olevalle tielle. Jouk-
kueenjohtaja kysyi, onko ketään jol-
le on maasto tuttu. Vastasin myön-
tävästi ja jouduin viemään puolijouk-
kueen johtajalle viestin, jossa heitä
pyydettiin saapumaan Valkosenmä-
elle.

Ilta alkoi hämärtyä yöksi. Viholli-
nen lopetti hyökkäyksen ja vetään-
tyi Leppäsenmäen suuntaan. Seu-
raavan yön jouduimme olemaan tu-
lilla. Aamulla saimme radioyhteyden

komppanianpäällikköön. Käsky oli,
vetäytykää Porkulle.

Siellä oli JP 4:n miehiä odottamas-
sa vihollisen saapumista. Me vii-
vyimme Porkulla kaksi vuorokaut-
ta, jonka jälkeen pääsimme lepoon
Mäkränkylän laitaan rakennettuun
korsuun. Lepoa ei kuitenkaan kes-
tänyt kuin pari tuntia, kun saimme
marssikäskyn kohti Kiviniemeä,
missä koko 7. Rajakomppania yh-
distyi.

Pannusaaressa
ja Haitermaalla

Olimme kaksi vuorokautta ase-
missa kosken itäpuolella. Sen jäl-
keen saimme käskyn Vuoksen yli-
tykseen. Kun viimeinen mies ylitti
sillan, räjäyttivät pioneerit maantie-
sekä rautatiesillat. Linja-autot vei-
vät meidät Vuokselan kirkonkylään,
jossa sijaitsi OTK:n iso varasto. Siel-
tä saimme varastotäydennyksen.
Sen jälkeen saavuimme Pannusaa-
reen. Talvisota kuluikin Pannusaa-
rella ja Haitermaalla aina rauhan
tuloon asti, eli 13. maaliskuuta 1940.

Rajakomppanialle kuului viivyttä-
minen nykyiselle rajalle. Päivämat-
ka oli noin 15 kilometriä. 20. maa-

liskuuta1940 ylitimme nykyrajan. 7.
Rajakomppania majoittui Vuoksen-
niskalle, Ruokolahden kirkolle sekä
Salosaareen aina komppanian ko-
tiuttamiseen, 26.huhtikuuta 1940
asti.

Rajamiehenä
sotien välillä

Vänrikki Leskinen pyyteli minua-
kin jäämään rajavartiostoon, josta
pyynnöstä kieltäydyin. Heinäkuun
alussa kuitenkin otin häneen yhteyttä
kysyen, onko pyyntö vielä voimas-
sa. Hän vastasi, tule niin pian kuin
ehdit. Niin minä sitten 10. heinäkuu-
ta 1940 värväydyin rajamieheksi
palvelusopimuksella, joka päättyy
31. toukokuuta 1941. Palvelusopi-
muksen jälkeen läksin siviiliin ja ase-
tuin asumaan Leivonmäelle.

Sulo Kiurn muistelun toinen, Jat-
kosotaa käsittelevä osa julkaistaan
helmikuun numerossa.

Sulo Kiurun muistelu on aiem-
min  julkaistu Joroisten vete-
raanien matrikkelissa, Vapau-
temme vartijat.

Sirkiänsaaren maisemaa
Kuva. Rautulaisten lehden arkisto

Elvi ja Sulo Kiuru hääpäivä-
nään 11.6.1939.

Sulo Kiuru nuorena sotilaana.
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On sota, veljekset ovat samassa
joukkueessa puolustamassa syn-
nyinmaataan. Ovat päivän olleet
asemissaan Multsillanmäessä, mutta
mitään suurempaa rynnäkköä ei ai-
nakaan tähän linjaan vihollinen ollut
suorittanut. Koko päivän on sata-
nut lunta ja lumiräntää. Sitten myö-
hään illan pimentyessä antaa vänr.
Valkonen luvan tehdä nuotion suur-
ten kuusten juurelle, asemiemme
taakse, kuivataksemme märkiä va-
rusteitamme. Siinä me vuoron pe-
rään kuivattelemme käsineitämme
ja keskustelemme tapahtumista.

Kaikki muut ovat jo olleet ja men-
neet takaisin paikoilleen, mutta kaksi
seisoo vielä nuotiolla. Toinen veljek-
sistä on levittänyt villa- ja nahkakä-
sineensä eteensä, kyykkysillään hän
niitä siinä tulen loimossa kääntelee,
katselee rauhallisin sinisin silmin
arvaamattomasti, niin kuin usein tu-
leen katsellaan. Ei hän näy pitävän
kiirettä, vaikka toiset hänen kivää-
rinsä miehet ovat jo aikoja menneet.

– Miks et lähde kiväärillesi. Par-
tanen jo varmaan odottelee, veljen
ääni on käskevä ja tyly.

Hitaasti hän nousee, katsoo nuo-
tion toisella puolella seisovaa velje-
ään, katsoo kauan kuin jokaista kas-
vonpiirrettä erikseen. Sitten hän
työntää vielä käsineensä nahkaruk-
kasten sisään.

– Taitaaha siel saaha viel olla, tää
on kaik vasta alkuu…

Mutta hän ei vieläkään lähde, kuin
tahtoisi jotain vielä sanoa, kohentaa
vyötään yhä katsoen veljeään, suo-
ristaa itsensä, ja lähtee verkkaisin,
mutta reippain askelin kiväärilleen.

Se tylympi, kovempi ja itsekkääm-
pi veli jää nuotiolle. Hän kuulee vielä
veljen askelten suhahtelun pehme-
ään lumeen…

Olisiko veli tahtonut jotain sanoa,
oliko hänellä kotiasioita? Mutta jos
kutsuisi takaisin, huutaisi tulemaan,

pyytäisi sanomaan, kertomaan kai-
ken kuin aina ennen lapsena kaikki
toisilleen juttelivat.

Nuotiolla seisoja kääntää päätään
suuntaan, josta äskeiset askeleet
kuuluivat. Kaikki on nyt hiljaista, veli
on mennyt paikalleen, suomalaisen
miehen paikalle.

Kauan seisoo jälelle jäänyt katsel-
len nuotion hiipuvaan sinipunaiseen
liekkiin, ympärillään pahaenteinen
marraskuun viimeisen päivän yö,
joka pian on valkeneva joulukuun
ensimmäisen päivän hirvittäväksi
teräsmyrskyksi.

Makaan Käkisalmen varuskun-
nan sairaalassa. Olen tarmokkaasti
koettanut saada sormieni päitä sil-
mänluomieni väliin, ja nyt sen ver-
ran ote onnistuu, että näen pienen,
hyvin pienen valojuovan. Siinä liik-
kuu valkopukuinen nainen, hän oh-
jaa erästä potilasta tulemaan luok-
seni. Vasta kun tämän pää on aivan
vuoteeni yllä, tunnen hänet opettaja
Karhuseksi. Opettaja on loukan-
nut evakuoimistehtävässä jalkansa
ja joutunut sairaalaan.

Tähän saakka olen ollut aivan pi-
meässä eikä minulla ole pienintä-
kään tietoa sodan tapahtumista.

– Mitä kuuluu Rautuun?
Pelkäsin tehdä tuota kysymystä,

mutta jos olisin paremmin nähnyt,
olisin sen tiennyt kysymättäkin.

– Ei meillä ole enää Rautua, pal-
jon on jo kaatunut poikiamme isän-
maan vapauden puolesta.

Opettajan sanat tulivat niin juhlal-
lisesti, niin kuin kaikki tuon opetta-
jan esiintyminen oli minusta juhlal-
lista. Minua värisytti, erikoisesti hän
painotti sanoja “on kaatunut”.

Hän rupesi puhumaan moniselit-
teisesti tapahtumista. En jaksanut
häntä seurata, näin vain henkeni sil-
missä pimeän yön, nuotion ja tulen
lieskojen takaa kaksi oudon kysy-
västi katsovaa silmää. Etsikö tuo

Erään soturin muisto
katse jotain veljen kireän, pingottu-
neen ilmeen alta…?

Sitten kun opettaja lopetti, sain
huuliltani yhden ainoan sanan.

– Hänkin.
– Niin.
Opettaja ei sanonut muuta.
En muista kuinka kauan hän istui

vuoteeni vierellä, mutta se aika oli
minusta loputon. Tiesin vain yhden
asian. Itse luontoäiti oli tullut peh-
mein leijailevin lakanoin ja kietonut
hyväileviin käärinliinoihinsa erään
nuoren soturin, kapaloinut hänet
valkeaan huppuun synnyinseutunsa
kennäälle. Eikä kukaan suomalai-
nen hänen viimeistä leposijaansa ole
koskaan nähnyt.

Kotini seinällä on suurikokoinen
kuva. Jouluna kun kuvan alle syty-
tämme kynttilän, sen valo ja kuvan
kullattu leveä kehys luovat merkilli-
sen valoheijastuman, kuparin ja kul-
lan värisen, ja aivan kuin näkisin ai-
noan veljeni tuuhean kuparinruske-
an tukan ilmielävänä edessäni. Ei-
hän sitä kukaan muu tietysti näe,
mutta kaikki kuusi poikaani katso-
vat ihaillen kuvaa – sankarisetänsä
kuvaa.

Matti Vesalainen

Matti Vesalaisen kirjoitus on
julkaistu Rautulaisten lehdessä

n:o 6 / 1959.
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Puurojuhla kokosi rautulaisia ja muita
karjalaisia iloiseen iltapäivään Mikkeliin

Liisa Rouhiainen oli kokannut tonttujensa kans-
sa juhlaan neljää eri sorttia puuroa ja muita
jouluisia herkkuja.

Elmo, Ville ja Voitto Kopakkala
pikkujoulutunnelmissa.

Kuvat: Seija Lipsanen

Ortodoksisen seurakunnan edustaja, telogian
opiskelija Mirjam Nykänen ja Mikkkelin maa-
seurakunnan tuleva kirkkoherra Risto Nieminen.

Oskari Pohjalainen 3 v.

Järjestyksessään toiset puurojuh-
lat kokosi Mikkeliin lounasravintola
Ahkeraliisaan toistasataa iloista kar-
jalaista. Rautulaisten lisäksi tuttuja
oli tullut tapaamaan myös muita
Mikkelin seudun karjalaisia puheen-
johtaja Aarne Pusan johdolla.

Ilahduttavan paljon paikalle oli
saapunut myös nuorempaa väkeä.
Iltapäivän nuorin osanottaja taisi olla
kaksivuotias Antto Maisonen.
Häntä vuoden vanhempi Oskari
Pohjalainen oli tullut juhliin tätinsä
Pirjo Kuparisen kanssa.

Iltapäivän ohjelmasta vastasivat
Antero Määttänen, Mikkelin tuo-
miokirkkoseurakunnasta kappalai-
nen Risto Nieminen (tuleva maa-
seurakunnan kirkkoherra) sekä or-
todoksisen seurakunnan edustaja,
teologian opiskelija Mirjam Nykä-
nen.

Viipurilaisjuurinen Nieminen her-
kisti yleisön lauluillaan Vaarivainaan
kannel ja Äiti Marian laulu lapsel-
leen.

Hän kertoi käyneensä viisi vuotta
sitten vuosalmelaisten mukana ko-
tiseuturetkellä.

 – Heidän kotinsa olivat kivirau-
nioina, mutta silti shampanjapullo
kaivettiin esiin ja mummo sanoi, ett

myö tultiin kottiin.
 – Karjalaiset ovat joutuneet jät-

tämään kaiken rajan toiselle puolen.
Myös taivaan koti on rajan tuolla
puolen. Sitä ei kukaan vie. Siitä
saamme unelmoida, muistutti Nie-
minen.

Ortodoksisen seurakunnan ter-
vehdyksen tilaisuuteen tuonut Mir-
jam Nykänen esitti iltapäivässä kaksi
runoa ja Antero Määttänen pakisi
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Täs männiel viikol, ko mie uon joka
oamu katsont ikkunast pihal jot oisiik
heä satant lunta moaha, ni ei sit mil-
leä - ain voa on yhtä harmoata, vaik
marraskuu jo kääntyy lopuillee. Mut
tullooha sielt varmast viel lunta, ja
lume keral tulloo sit se Jouluaikakii,

mitä myö täs parast aikoa uotelloa.
Teä Ahkera Liisa ko on kutsunt

meiät tän tuppaasa Puurojuhlil ja pis-
täntkii pöytä koriaks, ni myöhä kat-
sotaakii kohtsillää, et mitä herkkuloi
heä meil laittant. Et ollaa täs voa oi-
kei juhlamielel.

Miu perreel onkii täs vuuve mittaa
olt kaikenlaisii juhlapäivii. Mikä liekii
sattunt tänä vuon, et meiä tuttavil tul
iha niiko läjäpäis noit tasavuosii täy-
tee. Samal viikol ko soatto olla kol-
metkii syntymäpäivät.

Eikä siin viel kaik; ko kesä alko
keäntyy lopuillee, ni miul ja täl miu
Elämäntoverillein tul kans vuoskym-
menii täytee. Siin sitä sit voa ihmetel-
tiin yhes, et mihi kummoa ne vuuet
on männiet? Ko niit tuntu sillo nuoren
oleva nii tuhottoma paljo iespäi, ettei
loppuu näkyntkeä. Ja uskoo ol siihen
aikoa vaik mihi!

Oiskoha käynt silviisii, jot sitä jote-
kii niiko nukaht, ja sit aika voa männä
vilaht ohi. Siin välil kyl käi jonkuu ker-
ra niiko herreil ja totes, et vieläks mie

uon mukan näis aja rattais, ja toas aika
karkas käsist nii, jot ei peräst kerint.

Siin kasvoit lapset ja itse tul van-
hemmaks ja maailma muuttu vinhoa
vauhtii. Aika ei sillo nuoren olt ensin-
kään jakkaantunt nii selkiäst päiviks
ja öiksi. Tai olha se tietyst niiko kellon
mukkaa, mut sitä ihmine jakso sillo
männä ja touhuta vaik pimiälkii, ja
oamul ol kuitekii virkiä lähtemeä toas
uusii seikkailuihin.

A nyt ko katsuo toaksepäi, ni ei
milleä muista kaikkii niit männeit vuo-
sii. Niiko miu Marketta-serkkuin sano
täs toano et, “Kaikest on nii kaua
aikoa”.Vissii pitäis sillo tällö iha jote-
kii ravistoa tuota peärustinkii, et sielt
ain pöyhöväis muistoi sielt männeist
ajoist. Hyvvii ja huonoi, mut enim-
mäksee kuitekii hyvii.

Pitteä kuitekii katsuo hyväl mielel
etteekii päi, ko näkköö, ko lapset juok-
soot ja leikkiit tuol pihoil ja puistois, ja
nuoret ihmiset kulkoot keskenää hy-
väs sovus ja kaik vuuet on heil viel
ees päi.

Puuropuhetta…

Antero Määttänen laulatti ja
pakinoi.

Kuva vieressä oikealla: Kalle Kautto, Juha Laak-
so, Marjariitta Maisonen, Petra ja Antto (2 v.)
Maisonen ja Timo Alatalo.

Pekka ja Irja Hännikäinen.Veikko Pietiäinen ja Kalevi Laitsaari.

karjalan murteella ja laulatti yleisöä.
Siirtoväen muistomitalli luovutet-

tiin tilaisuudessa Kauko Olkkosel-
le ja Antero Määttäselle.

Seija Lipsanen
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Lokakuun alkupuolella Vantaalla
järjestettiin vuotuinen Kuulutko Su-
kuuni -tapahtuma.

Tapahtumassa oli kymmeniä
osastoja, joissa esiteltiin sukuja eri
puolilta Suomea. Näyttelyvieraita oli
runsaasti, varsinkin lauantaina 10.
lokakuuta käytävillä oli tungosta.

Pyhäjärven, Raudun ja Sakkolan
pitäjien isännänviirit kutsuivat Van-
taan ammattiopiston käytävällä
näyttelyvieraita tutustumaan alueen
historiaan, sukuihin ja sukututkijoi-
hin. Tänä vuonna Suvannon seudun
sukututkimuspiirin näyttelyosasto oli
järjestetty uudella tavalla. Alueen
sukuseurat ja sukututkijat olivat sa-
massa huoneessa. Näin pystyttiin
monipuolisemmin palvelemaan vie-
railijoita. Esillä oli sukututkimuksia,
karttoja sekä kuvamateriaalia.
Osastolla oli myös monipuolinen ja
runsas valikoima aluetta kuvaavaa
kirjallisuutta.

Sukuseuroista paikalla olivat Lal-
lukan ja Mentujen sukuseurat Rau-
dusta, Metsäpirtin Ahtiaisten ja Pel-
tosten sukuseurat sekä Pärssisen
sukuseura Vpl. Pyhäjärveltä.

Suvannon seudun sukututkimus-

piiri kokoontuu Karjalatalolla Käpy-
lässä neljästi vuodessa. Vuoden
2008 suuri projekti oli alueen kirkon-
kirjojen digitointi digiarkistoon. Piiri
kokosi tänä vuonna kirjallisuusluet-
telon, joka on nähtävissä nettisivuil-
la www.suvannonsuvut.net. Tänä
syksynä on käynnistetty alueen vuo-

den 1918 tapahtumien tutkiminen.
Tutkimus painottuu eri arkistoihin,
koska kirjallista materiaalia on tältä
alueelta hyvin vähän saatavissa.
Toinen isompi projekti ensi vuodel-
le on kylien nimien ja historian tut-
kiminen.

Leena Repo

Kuulutko sukuuni -tapahtuma kiinnosti

Nää meiä männiet vuuet onkii var-
mast siirtyniet heiä etteesä. Voiaa
myö vanhat varmast olla iha turvalli-
sel mielel, kyl hyö hoitaat asjat meiä
peräst. Ajat muuttuut nii, jot myö ei
oikei osata mukan kulkii, mut neä
nuoret varmast ossoavat.

Kaik ei kuitekaa muutu. Niiko tää
varsinaine Joulu aikakaa ei oo poh-
jimmiltaa muuttunt. Myö annetaa ja
soahaakii lahjoi ja toivotaa kaikkii hy-
vvää. Ollaa yhes ja uotelloa sitä kai-
kist suurinta joululahjoa, mitä ihmis-
kunta on millokoa soant, Jeesus-las-
ta. Heä onneks syntyy ain Joulun
meiä jokahise syvämmee, niiko yhes
laulus sanotoa, koha voa häntä etsieä
ja otetaa vastoa. Itämaihe viisoat mie-

hetkii tulliit häntä sillo kaua sitte yhes
etsimeä.

Sellane vanha kertomus on pysynt
elos, et näit Itämoa tietäjii oiskii alu
pittäi olt neljä, mut yks ois jotekii jeänt
jälkee ja eksynt toisist.

Liek heä vaik nukkunt majatalos liia
pitkeä tai oisiik häne kameliisa karant,
mut kuitekii käi silviisii, et heä ei löy-
tänt oikioa tietä ja joutu kiertelemmää
vuoskausii er puolil moalimoa ja kai-
kenlaisis hommis. Sit viel hyvsyväm-
minen ko ol, ni heä lahjotti kaik Jee-
sus-lapsel tarkokotetut lahjatkii ihmi-
sil. Mut tarpeeseeha ne varmas siin-
kii männiit.

Sit monnii vuosii peräst heä sattu
tulemoa yhtee kaupunkii, mis parast

aikoa tuomittiin rikollissii. Heil tulkii
ankarat tuomiot; heiät naulattiin ristil.
Silviisii teä eksynt tietäjä sit kuitekii
tapas etsimeäsä, mut hänel ei olt en-
nää mitteä lahjoi jälel muuta ko ihte-
sä. Sillo heä huomaskii mitä heä ol
etsint koko ikkääsä. Sen peräst heä
pysykin teän ristil naulitun joukos.
Näihä myö jouvutaa usjast etsimää,
mut sanotaaha sitä nii, jot etsivä onkii
jo melkein peril.

A nyt meiä kyl pittää keäntyy jo
tuon juhlapöytää päi. Pietää täs oikei
sellane mukava iltapäivä ko ollaa to-
asii näis kostilois tavattu. Oikei hy-
vvää ja siunattuu Joulunaikaa teil jok-
kaisel.

Antero

Kuva: Leena Repo
Kuulutko sukuuni -tapahtumassa oli vierailijoiden nhtävillä muun
muassa sukututkimuksia, karttoja ja kirjallisuutta.
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Suomen kansallismuseo on jul-
kaissut kyselyn, jonka avulla kerä-
tään muistitietoa ikoneista ja mah-
dollisesta muusta kirkollisesta esi-
neistöstä, joka on peräisin sota-ajalta
Karjalasta tai Itä-Karjalasta, ja jota
päätyi suomalaisten sotilaiden ja
evakoiden haltuun.

Kysely liittyy Kansallismuseossa
avoinna olevaan näyttelyyn “Ikonit,
ihmiset ja sota”. Kysely on laadittu
yhteistyössä Suomen ortodoksisen
kirkkomuseon kanssa. Kyselyyn
toivotaan vastauksia 1. helmikuuta
2010 mennessä.

Kysymykset ja vastausohjeet löy-
tyvät internetistä osoitteesta http://
www.nba.fi/fi/keruuarkisto_ikonit

Kansallismuseo ottaa vastaan tie-
toja muistakin kuin kirkollisista esi-
neistä, samoin muinaisesineistä, joi-
ta on myös saattanut kulkeutua
Karjalasta ja Itä-Karjalasta sotilai-
den ja siviilien mukana. Vastaukset
ja tiedonannot talletetaan Kansallis-
museoon tutkimuskäyttöön.

Lisätietoja kyselystä antaa eri-

koistutkija Pirkko Hakala, puh. (09)
4050 9326, pirkko.hakala@nba.fi

“Ikonit, ihmiset ja sota” -näyttely
on avoinna Kansallismuseossa 31.
tammikuuta 2010 saakka. Valamon
konservointilaitoksen kokoamassa

näyttelyssä on esillä talvi- ja jatko-
sotien aikana 1939-1944 Karjalas-
ta ja Itä-Karjalasta evakuoituja ja
muistoksi kerättyjä ikoneita sekä
niiden keräämiseen ja tutkimiseen
liittyvää muuta aineistoa.

FT Pirkko Sallinen-Gimplin toi-
mittama Karjalainen keittokirja
on valittu Karjalan Liiton vuoden
karjalaiseksi kirjaksi. Teos on
laaja karjalaisen ruuan peruste-
os, jota voivat lukea kaikki kar-
jalaisesta ruuasta ja perinteestä
kiinnostuneet.

Sallinen-Gimpl on laaja-alaisesti
perehtynyt paitsi karjalaiseen ruo-
kaperinteeseen myös karjalaisten
perinteisiin ja kansankulttuuriin,
mikä näkyy myös keittokirjassa. Se
ei ole vain reseptikokoelma, vaan se

Ei oo läheskään niin nälkä, ku välil syöp
sisältää runsaasti ruokailuun liitty-
vää perinnettä ja ruokaan liittyvää
vuotuisperinnettä.

Kirjassa esitellään laajasti karja-
laisen ruokaperinteen taustoja ja
erityispiirteitä, mm. uunin käyttöä,
mieltymystä happameen makuun ja
luonnon, esimerkiksi sienten runsaa-
seen hyödyntämiseen. Kirjassa ker-
rotaan, miten muualle Suomeen asu-
tetut karjalaiset rikastuttivat paikal-
lista ruokakulttuuria.

Karjalaisessa keittokirjassa on
hyvä kuvitus, myös ruuanvalmistus-
välineistöä on esitelty kuvin ja sa-

noin. Sisältöä on höystetty pienin
ruokaan liittyvin tarinoin ja sanon-
noin, mikä tekee kirjasta hauskaa
luettavaa. “Köyhälläkin on aikaa
keittää, muttei oo aikaa jäähyttää.
Syöphä sitä paljokii, ellää vähemäl-
läkkii”, sanoivat jääskiläiset.

Karjalainen keittokirja perustuu
vuonna 1988 kerättyyn karjalaisen
ruokaperinteen kyselyaineistoon,
jota koottiin luovutetun Karjalan ja
Etelä- ja Pohjois-Karjalan asukkail-
ta.

Viime vuoden karjalaiseksi kirjaksi
valittiin Karjalan kielen sanakirja.

Kansallismuseo kerää muistitietoa Karjalasta
peräisin olevista ikoneista

Aukeama taiteilija, luutnantti Lauri Santun muistikirjasta vuodelta
1942. Suomen kansallismuseo.

Kuva: Museovirasto
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“Kylmä kuin ryssän helvetis-
sä” sanoo suomalainen sanan-
lasku. Ryssän helvetin komen-
tokeskus sijaitsi talvisodan ai-
kana Moskovassa.

Isä Aurinkoisen johtama tyranni-
valtio valmisteli hyökkäystannertaan
tuhoamalla miljoonittain vastustajik-
seen katsomiaan oman maansa kan-
salaisia. Vainot olivat suurimmillaan
muutamia vuosia ennen hyökkäys-
tä Suomeen. Tuhottavien kärkijou-
kon muodostivat karjalaiset ja muut
Suomen rajantakaiset suomalaiset.
Kaikki he olivat kansakunnan vihol-
lisia syntyperänsä perusteella. Ikä
tai sukupuoli eivät estäneet kansa-
kunnan vihollistuomioita ja passituk-
sia kymmenien vuosien ajaksi kur-
jiin aloihin, rangaistustyöllä ja ravin-
non puutteella tuhottavaksi.

Pohjois-Inkerin
suomalaiskylät hävitettiin

Syntyperäinen Kelton kylän nuo-
ri mies, suomalainen Simo Kajava
sai ensimmäisen kansakunnan vihol-
listuomionsa kärsittäväksi Siperias-
sa, Kasakstanin polttavan kuumilla
puuvillapelloilla. Simon nimi ja hä-
nen suomenkielinen puhekielensä
riittivät näytöksi kansakunnan vas-
taisesta toiminnasta. On uskomaton-
ta, että syyttä vuosikymmeniä van-
kileirien saaristossa riutunut Simo on
nyt 93-vuotias, selväjärkinen, kuo-
lemanleireiltä selvinnyt suomalai-
nen.

Raudun rajalta Nevajoelle ja Pie-
tariin ulottuvalta alueelta hävitettiin
kaikki paikallinen asutus talvisotaa
edeltävinä vuosina, koska tyranni-
valtion armeija tarvitsi alueen hyök-
käystä varten ryhmittymiseen. Ta-
voitteena oli tunkeutuminen Karja-

lan kannaksen ahtaasta portista hä-
vittämään Suomen itsenäinen val-
takunta, jolloin Suomenlahti rantoi-
neen olisi esteetön väylä Pietarin
edustalta itämerelle ja Saksan kimp-
puun hyökkäävälle Stalinin armei-
jalle.

Napoleon voitti
ensin ja hävisi sitten

Saksa oli silloin toistamassa Na-
poleonin tekemiä virheitä ryhtymäl-
lä sotimaan suuren ja mahtavan ty-
rannivaltion kanssa. Ruotsin toimet
helpottivat hyökkääjää, sillä länsi-
maiden tarjoama apu Suomelle tys-
säsi, koska Ruotsi eväsi kuljetukset
alueensa kautta. Näin Suomen län-
siportti suljettiin.

Julmurit tekivät-
sopimuksen ryöstöalueista

Tyrannivaltion hyökkäysarmeijan
joukot Suomea vastaan oli koottu
Pietarin piirin lisäksi, Moskovan,

Tverin (Kalininin), Orelin, Valkove-
näjän, Harkovin ja Odessan sotilas-
piireistä. Sodan syntyloitsu kirjoitet-
tiin paperille Moskovassa ja vahvis-
tettiin allekirjoituksin 23. elokuuta
1939. Tapahtumasta otettiin valoku-
va, jossa kätellään iloisin ilmein.
Kättelijöinä ovat Stalin ja Hitlerin
ulkoministeri Joachin von Rib-
bentrop. Hitler oli lähettänyt ulko-
ministerinsä sopimaan Stalinin kans-
sa siitä, kumpi tyranni saa vallata
minkäkin itsenäisen valtion. Hitler
ei olisi missään tapauksessa kansal-
lisuudeltaan juutalaista Stalinin ulko-
ministeriä valtioiden välisen sopi-
muksen allekirjoittajaksi. Lieneekö
Stalin ottanut tämän seikan huomi-
oon, koska muutamaa kuukautta
aiemmin juutalainen Maksim Lit-
vinov sai mennä kuuntelemaan
vaikka Karjalan käkien kukuntaa.
Ulkoministeriksi tuli hänen tilalleen
Vjatseslav Molotov, joka sai teh-
dä nimikirjoituksensa samaan pape-
riin Hitlerin ulkoministerin nimikir-
joitusnäytteen seuraksi.

Talvisodassa loistivat Raudun jouluvaloina
aseiden suuliekit

Talvisodassa Karjalan kannaksella kuolleen hautakivi Saaristome-
ren rannan hautausmaalla Uudessakaupungissa.
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Sopimusta noudatettiin
ja muutettiin

Vain muutama päivä ehti kulua
Stalinin ja Hitlerin aikaansaamasta
sopimuksesta kun Saksan armeija
oli jo Puolassa. Puola luhistui Sak-
san tulitukseen ja Hitlerin kanssa
tekemänsä sopimuksen mukaisesti
Stalin miehitti syyskuun loppupuo-
lella itäisen osan Puolasta. Komen-
tokeskuksessa elokuussa tehtyä ty-
rannien välistä sopimusta muutettiin
28. syyskuuta 1939 siten, että Liet-
tua jätettiin Stalinin miehitettäväk-
si. Lokakuussa kaikki kolme pientä
Itämeren rantavaltiota alistuivat
antamaan maaperänsä ja vesialu-
eensa sekä ilmatilansa Stalinin
hyökkäysarmeijan käyttöön.

Suomessa sytytettiin
vainovalkeat

Suomalaiset olivat havainneet mil-
laiseen helvettiin rajan taakse jää-
neet suomalaiskansan rippeet olivat
joutuneet. Selväjärkiset suomalaiset
halusivat elää rauhassa itse luomas-
saan onnellisten ihmisten valtakun-
nassa, uhittelematta ja vainoamatta
naapurivaltion asukkaita. Marras-
kuun 30. päivänä 1939 alkanutta
tyrannivaltion massiivista hyökkäys-
tä oli Suomen maakamaralla vas-
taanottamassa heiveröisesti varus-
tettu, itseensä luottava ja puolustus-
tahtoinen kansa. Sodassa tarvitta-
va kalusto ja aseistus täydennettiin
ottamalla sotasaaliina hyökkääjältä.

Sotaan syylliset yhteisessä
voiton paraatissa

Neuvostoliiton ja Saksan armei-
jat pitivät yhteisen voitonparaatin
Brest-Litovskissa 22. syyskuuta
1939. Näin koko maailman sai tie-
tää ketkä olivat mahtavia Puolan
nujertajia ja tulevia kansojen alista-
jia. Kahden suurvallan yhdessä sa-
lamasotana aloittama maailman val-
loitus asetti Puolaa paljon pienem-

mät ja voimavaroiltaan heikommat
Itämeren rantavaltiot turvattomaan
tilanteeseen, koska muut suuret val-
tiot jättäytyivät sivusta seuraajan
osaan.

Viron presidentin
ennustustaito

Viro turvautui aluksi puolueetto-
muuteen. Presidentti Päts julisti,
että Viro oli osannut järjestää suh-
teensa suurten naapureiden kans-
sa. Jo keväällä kenraali Laidoner
oli enteellisesti sanonut, että Viron
ja koko Baltian tulevaisuus muuttuu
uhanalaiseksi kun Hitler ja Stalin
pääsevät keskinäiseen sopimuk-
seen. Viron puolueettomuus oli ly-
hytaikainen. Kremlistä ilmoitettiin
Viron puolueettomuuden vaaranta-
van Neuvostoliiton turvallisuuden ja
tärkeät meriyhteydet.

Virossa Hitler evakuoi
ja Stalin valtasi

Moskovassa syyskuun 28. päivä-
nä Stalin nosti juhlamaljan Viron
kanssa juuri solmitun sopimuksen
kunniaksi. Viro suostui siihen että
maahan sijoitetaan yhteensä 25 000
Neuvostoliiton sotilasta Saaren-
maalle, Hiidenmaalle ja Paldiskiin
rakennettavaan punalaivaston tuki-
kohtaan sekä lisäksi laivastolle an-
nettiin oikeus Tallinnan sataman
käyttöön kahden vuoden ajaksi.
Sotajoukot alkoivat siirtyä tukikoh-
tiin 18. lokakuuta ja saman päivän
lähti Tallinnasta ensimmäinen laiva-
lastillinen baltiansaksalaisia takaisin
Saksaan evakuoiva alus. Saksa ei
ollut mitenkään neuvotellut näiden
Viron kansalaisten evakuoinnista
Viron tasavallan hallinnon kanssa.
Hitler oli kutsunut saksalaiset pois
saatuaan ensin siihen luvan Mosko-
vasta. Viro oli joutunut kahden suur-
vallan kaluttavaksi.

Virosta tulitettiin
Suomea

Viroon sijoitetut sadat pommi- ja
hävittäjäkoneet olivat Suomen ilma-
tilassa kohta kentältä noustessaan.
Talvisodan ensimmäisenä päivänä
Helsinkiä pommittaneet koneet pää-
sivät tulemaan huomaamatta kau-
pungin ylle. Sireenit soivat vasta
pommien tiputtua. Presidentti
Kyösti Kallio totesi Viron liittolai-
sen olevan Suomen vihollinen. Koko
Suomenlahden eteläosa oli Stalinin
joukkojen valtaamana. Sotalaivojen
käyttöä tyrehdytti ennen joulua ta-
pahtunut meren jäätyminen.

Terijoen
hallitus

Terijoella seisoo edelleen hallinto-
rakennus, jossa on mahtavat portaat
ja pitkä julkisivu juhlavan pylväsri-
vin takana. Kuusisen palatsiksi kut-
sutun rakennuksen pramean julki-
sivun takana varsinaista rakennus-
ta on vain nimeksi.

Yhtä teennäinen oli joulukuun en-
simmäisenä päivänä 1939 Stalinin
julistama Karjalan kansallisvaltio.
Sen hallituksen puheenjohtajaksi oli
valittu kaksikymmentä vuotta maan-
paossa ollut suomalainen kommu-
nisti O. W. Kuusinen, entinen Suo-
men vallankumouksen johtoon kuu-
lunut suomalainen.

Suomen ministereistä
tehtiin sotaan syyllisiä

Samana Terijoen nukkehallituksen
julistamispäivänä muodosti Suomen
pankinjohtaja Risto Ryti hallituksen,
jossa yhtä lukuun ottamatta kaikki
muut puolueet olivat edustettuina.
Stalinin hyökkäystä torjuneet isän-
maataan puolustamaan ryhtyneet
useat ministerit saivat myöhemmin
vankeustuomion sotaan syyllisinä.
Stalin ja Kuusinen eivät ylittäneet
syytekynnystä, koska on jäänyt löy-
tymättä todennäköisiä syitä epäillä
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heitä sotimaan ryhtymisestä. He
vain vapauttivat karjalaiset suures-
ta täilaumasta.

Presidentti tiesi Marskin
työsopimuksen päättyvän

Mannerheim oli sitoutunut toimi-
maan puolustusneuvoston puheen-
johtajana presidentti Svinhufvudin
toimikauden ajan. Marraskuussa
1936 Mannerheim lähti Intiaan ja
ilmoitti Svinhufvudille eroavansa
tehtävästään vaikka hänet valittai-
siin uudestaan.

Svinhufvudin jälkeen presidentik-
si valittu Kyösti Kallio ja pääminis-
teri Cajander saivat Mannerheimin
pyörtämään aiemman päätöksen ja
jatkamaan tehtävässään puolustus-
neuvoston puheenjohtajana. Puolus-
tusministeri Niukkanen karsi ra-
justi Mannerheimin esittämiä maan-
puolustukseen tarvittavia määrära-
hoja. Mannerheim pyysi 16. kesä-
kuuta 1939 päivätyssä, presidentil-
le lähettämässään kirjeessä vapau-
tusta toimestaan. Hän peruutti eron-
pyyntönsä valtioneuvoston annettua
takeet siitä, että puolustusvalmiutta
koskevia kysymyksiä ratkaistaessa
otettaisiin huomioon puolustusneu-
voston mielipide.

Kannaksella valmistau-
duttiin puolustukseen

Elokuun alussa 1939 Karjalan
kannaksella pidettiin kauan valmis-
teltu suuri taisteluharjoitus ja kesän
kuluessa vapaaehtoiset kansalaiset
tekivät linnoitustöitä uhanalaisella
rajaseudulla lujittaakseen puolustus-
asemia.

Sotilaallisen hallinnon ehdoton etu-
sija muihin kansan keskeisiin tarpei-
siin nähden oli Mannerheimin mie-
lestä kuitenkin sivuutettu, joten hän
katsoi olevansa kykenemätön hoi-
tamaan valtakunnan puolustusta ja
eroavansa tehtävästä. Esimerkiksi
Mannerheimin tärkeänä pitämä
Ahvenanmaan linnoittaminen ei ol-

lut saanut määrärahoja, ilma- ja
panssaritorjunta olivat miltei olemat-
tomat sekä laivasto, heikko tykistö,
kolme vielä aseistamatonta divisioo-
naa, rahoitussuunnitelma ulkomail-
ta tuontia varten puuttuivat jne.

Petsamoon
hyökättiin

Marraskuun 29. päivänä Petsa-
mon rajavartiostoa vastaan oli hyö-

kätty. Kolme päivää aiemmin Kar-
jalan kannaksella Neuvostoliittolai-
set joukot olivat ampuneet tykistöl-
lään Mainilan kylän luokse avoimelle
kentälle 800 metrin päähän Suomen
rajasta suomalaisten rajavartijain
näköetäisyydelle. Moskovasta ty-
rannihallituksen komentokeskuk-
sesta Molotov ilmoitti samana päi-
vänä Suomen lähettiläälle, että Suo-
mi oli tehnyt provokaation.

Mannerheimin vaatima Ahvenanmaan linnoittaminen jäi toteutta-
matta. Venäjän keisarinvallan kaikkialle Ahvenanmaan saaristoon
tekemät linnoitukset ja kasarmialueet perheasuntoineen ovat tu-
houtuneet vähintään kuvan osoittamaan kuntoon.

Ahvenanmaalla olevissa tykinputkissa on selvä keisarivallan Venä-
jän vaakuna.
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Pääpirun armeija eteni
Suomen Raudun mitan

Marraskuun 30. 1939 Isä Aurin-
koisen joukot hyökkäsivät maalta,
mereltä ja ilmasta Suomen rajojen
yli. Raudussa ennen auringonkajoa
alkanut hyökkäys vastaanotettiin
rajalla olevien vähäisten joukkojen
toimesta. Stalinin hyökkääjät pysäy-
tettiin pääpuolustuslinjalle Suvannon
ja Taipaleenjoen rantamille. Rajalta
Suvannon ja Taipaleenjoen alkukoh-
taan ulottuva rautu oli ennen talvi-
sodan joulua hiippalakkien talloma-
na. Tämän “Raudun mitan” verran
pääsivät hirmuhallinnon joukot tun-
keutumaan Suomeen koko talviso-
dan ja myöhemmin 1944 kesäsodan
aikana. Loppuun kuluneet suoma-
laiset taistelijat olivat voittamattomi-
na puolustusasemissaan kumman-
kin sodan päättymishetkellä.

Talvisodan alkaessa
Mannerheim perui eronsa

Helsingissä talvisodan alkamispäi-
vänä Mannerheim kiiruhti presiden-
tin luo ilmoittaen eroilmoituksensa,
mikäli presidentti ja hallitus niin toi-
vovat. Samana aamuna vahvistet-

tiin hallituksen istunnossa presidentti
kallion siirtäneen ylipäällikkyyden
Mannerheimille. Joulukuun ensim-
mäisenä päivänä muodosti Risto
Ryti uuden hallituksen, jonka kans-
sa ylipäällikkö toimi kitkatta yhteis-
työssä. Päämaja sijoitettiin Mikke-
liin. Siellä Mannerheimin päämaja
oli aiemminkin 1918 vallankumouk-
sen viimeisten taistelujen aikana si-
jainnut. Rautulaisten evakkotaival
suuntautui päämajakaupungin lähi-
kuntiin Mikkelin läänin alueella. Tal-
visodan rautulaisten kotijoukkojen
ankea joulu vietettiin vieraissa nur-
kissa kaukana kodista.

Itsenäisyyspäivän
puolustajat Raudun rajalla

Suvannon-Taipaleenjoen suoma-
laiset puolustajat joutuivat joulukuun
kuudentena päivänä jälleen koville,
koska vihollinen oli ottanut pääpai-
nopisteekseen Taipaleenjoen puo-
lustusasemien murtamisen. Taipa-
leenjoen puolustuskaistalle hyök-
käävä vihollisdivisioona kärsi näis-
sä taisteluissa niin murskaavan tap-
pion, että se vedettiin takaisin ja
vaihdettiin uuteen.

Sotilasleiriksi muutetussa Pietarin

kaupunkiseudussa riitti sotaväkeä ja
kalustoa. Rautatie Pietarista Rau-
tuun mahdollisti nopeat kuljetukset.

Kauan ei kestänyt tämäkään re-
servistä tullut vihollisjoukko. Ennen
joulua (17. päivä) suomalaisten puo-
lustusrintamaa Taipaleenjoella yrit-
ti murtaa tuloksetta jo kolmas vers-
ki divisioona, joka aloitti hyökkäyk-
sensä viisi tuntia kestäneellä tykis-
tötulituksella 19. joulukuuta. Tämä
hyökkäys torjuttiin lopullisesti 20.
päivän iltamyöhällä, jolloin puolus-
tuslinja edessä lojui 58 tuhottua pans-
sarivaunua. Eräs panssarikomenta-
ja loikkasi suomalaisten puolelle,
sanoi antautuneensa, koska ei us-
kaltanut vastata tappioista.

Raudun pohjoisin kulma ulottuu
Suvantojärvelle saakka. Suvanto oli
jäätynyt ennen joulua. Venäläisjou-
kot hyökkäsivät jäätä pitkin Raudun
suunnalta 25. joulukuuta. Tulokse-
na oli valtavan suuri määrä kylmään
ryssän helvettiin päätyneitä vihollis-
vainajia.

Riiskan kylässä asunut karjalais-
mies oli eräs niistä rohkeista suo-
malaisista, jotka uskalsivat ryhtyä
ampumaan suorasuuntaukseen ase-
tettua tykkiä. Tällaisella tulituksella
saatiin hirvittävää tuhoa Suvannon
jäälle hyökkäävän vihollisarmeijaan.
Hyökkääjällä ei ollut pienintäkään
oikeutta hyökätä Riiskan kylästä
Leppästen kotirannalta Suvannon
jäälle kohti kotinsa menettäneitä.

Surulla muistettavan talvisodan
joulun sijaan uskon Suvannon jäälle
jääneiden ja molemmilta rannoilta
pois selviytyneiden toiveena olleen
rauhallinen joulu.

Oikeamielistä ja rauhallista joulua
toivottaen Suvannon jäälle jääneiden
omaisille ja jälkikasvulle sekä kai-
kille suomalaisten oloista kiinnostu-
neille.

Ahti Hänninen
Suomessa on säilynyt ehdoton puolustustahto. Säkylän varusmies-
ten yksilöllinen tahti vuoden 2003 marssissa Uudessakaupungissa
osoittaa armeijan keskittyneen olennaisempiin asioihin.
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Elettiin vuotta 1944. Venäläiset
olivat murtaneet Leningradin piiri-
tyksen ja Liittoutuneet olivat suorit-
taneet maihinnousun Normandian
rannikolle Ranskaan. Siihen liittyen
suoritti Stalin IV Strategisen iskunsa
suunnaten sen Karjalan kannaksel-
le. Puna-armeija oli pystynyt mur-
tamaan suomalaisten puolustuksen
Valkeasaaressa ja oli saavuttanut
Karjalan “pääkaupungin” Viipurin.
Suomalaiset joutuivat irrottamaan
useita divisioonia Itä-Karjalasta ja
Aunuksesta sekä 3. eli Sinisen pri-
kaatin Sallasta, jossa se oli saksa-
laisten reservinä metsätaisteluja
varten.

Stalin oli asettanut rauhan ehdok-
si ehdottoman antautumisen, johon
Suomen hallitus ei suostunut. Sen
välttämiseksi suoritettiin omien so-
tajoukkojen uudelleen ryhmittämi-
nen, ja turvauduttiin saksalaisten
apuun. Siten Suomi sai uusia tehok-
kaita panssarin torjunta-aseita, yh-
den moottoroidun divisioonan, ryn-
näkkötykkiprikaatin ja kuuluisan
Lento-osasto Kuhlmeunin.

Viipurin luovuttamiseen lähes tais-
telutta liittyy alkoholiliikkeen ryös-
tö. Sieltä tulevat humalaiset sotilaat
olivat taistelukyvyttömiä. Vain yksi
joukkue ja panssaritorjuntatykki
saatiin torjumaan vihollisen etene-
minen Lappeenrantaan. Onneksi
kaikkia viinoja ei onnistettu hävittä-
mään vaan venäläiset saivat omien
vodka-annosten lisäksi Viipurin Al-
kon tuotteita. Samoin irtaimen omai-
suuden ryöstäminen oli sallittua.
Tästä syystä venäläiset antoivat
kaksi vuorokautta armonaikaa, jol-
loin paikalle saatiin ruotsinkielinen
Jalkaväkirykmentti 61. Se osoittau-
tui valiojoukoksi, jonka komentaja
Alpo Marttinen ylennettiin evers-
tiksi ollen Suomen nuorin eversti 35-
vuotiaana.

Surman päivät
rautateillä

Kuten aikaisemmin kerroin olin
työvelvollisena rautatiellä ja palve-
lin pakkamestarina henkilöjunissa.
Kaikki irrotettava rautatiekalusto
suunnattiin joukkojen kuljetuksiin.
Neuvostoliittolaiset pyrkivät estä-
mään ne suorittamalla Laatokalla
maihinnousun Tuulokseen 23.kesä-

kuuta 1944 katkaisten täten rauta-
tie- ja maantieyhteydet Aunukseen.
Suomalaiset olivat varautuneet yh-
teyksien mahdolliseen katkaisuun
rakentamalla kiertotien. Heidän on-
nistui rajoittaa maihinnousu ja ve-
täytyä Aunuksesta.

Myöhemmin Puna-armeijan ilma-
voimat suorittivat kaksi erittäin tu-
hoisaa ilmahyökkäystä rautatiesol-
mukohtiin. Toinen oli Elisenvaaran

Ratkaisevat rauhan taistelut

Kuva: Urho Pöyry/Seija Lipsasen arkisto

Taistelujen sytyttämää metsäpaloa Karjalassa kesällä 1944.
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hyökkäys 20.kesäkuuta 1944. Vihol-
linen pommitti kolmena peräkkäise-
nä aaltona neljännestunnin ajan ra-
tapihalla olevia junia, joista pahim-
min kärsi Räisälän Myllypellolta
edellisenä päivänä lähtenyt juna.

Tässä jatkosodan pahimmassa
pommituksessa kuoli yli 150 henki-
löä, joista suurin osa oli naisia ja lap-
sia. Tapahtumasta ovat Erkki
Rahkola ja Carl-Fredrik Geust
kirjoittaneet kirjan sekä Savonlin-
nassa on kuolleiden joukkohaudalla
muistomerkki.

Toinen samanlainen hyökkäys ta-
pahtui Simolassa, josta erkani rau-
tatie Lappeenrantaan.  Siellä oli koh-
teena evakkojunan lisäksi sairaala-
juna. Näistä tuhotöistä vaiennettiin
koska katsottiin tietojen palvelevan
vihollista.

Meidän rautatieläisten keskuu-
dessa niistä juteltiin hieman. En
muista, että annettiinko virallisesti
ohje suojautumisesta lentohyökkä-
yksen tapahtuessa, vai päädyimme-
kö oma-aloitteisesti siihen, että hä-
lytyksen sattuessa suojauduimme
kiskon sisäpuolelle vaunun pyörän
kohdalle.

Elisenvaarassa  olivat matkusta-
jat hyppineet vaunuista radan var-
teen. Itse jouduin suojautumaan
hälytyksestä kaksi kertaa. Juna ei
joutunut kertaakaan ilmahyökkäyk-
sen kohteeksi. Risteysasemilla ko-
ettiin ottaa huomioon ilmahyökkä-
ysten aiheuttama vaara.

Myös partisaanitoiminta kohdistui
rautateihin. Henkilökohtaisesti jou-
duimme mukaan, kun 30. heinäkuu-
ta 1944 Lieksasta Joensuuhun mat-
kalla ollut postijuna ajoi miinaan
Kelvä-Haapalahden välillä.

Panos räjähti kolmannen vaunun
alla, joka rikkoutui pahoin. Kaksi
vaunua kaatui sen lisäksi leikkauk-
seen. Veturi ja kaksi vaunua pääsi-
vät pakoon. Räjähdys aiheutti 11
matkustajan loukkaantumisen ja
rata rikkoutui noin 50 metrin mat-
kalta.

Olimme yöpyneet Lieksassa ja

meidän piti lähteä Kontiomäelle, kun
saimme määräyksen lähteä onnet-
tomuuspaikalle. Sinne lähetettiin
veturi ja kaksi matkustajavaunua
sekä avovaunu.

Minä sain kunniapaikan seistä tä-
hystäjänä punaisen lipun kanssa
avovaunussa. Olimme sopineet ve-
turin kuljettajan kanssa merkinan-
nosta. Mukana oli myös sotapoliisi-
partio. Saimme näkyviin onnetto-
muuspaikan ja partio meni sinne.
Siellä oli jo sotilaita. He näyttivät
partisaanien asemat leikkauksen
päältä, josta ne olivat poistuneet
ampumatta junaa. Matkustajat oli
kuljetettu pois ja me palasimme
Lieksaan.

Partisaanitoiminta oli erittäin vil-
kasta Lieksan syrjäkylissä ja Ilo-
mantsissa. Yleensä niiden hyökkä-
ykset kohdistuivat siviiliasutuksiin,
jolloin asukkaat tapettiin raa´asti ja
talot ryöstettiin sekä poltettiin. Ilo-
mantsin taistelujen aikana kohteina
olivat myös sotilaat.

Sotilaskuljetuksilla oli rautatielii-
kenteessä etuoikeus. Sen vuoksi
pääradoilla matkustajajunat olivat
myöhässä jatkuvasti.

Joensuu - Kontiomäki rata oli syr-
jässä ruuhkaliikenteeltä, joten mei-
dän liikenne jouduttiin sovittamaan
niihin mahdollisuuksien mukaan.
Sallasta siirrettiin 3. prikaati Viipu-
rin rintamalle. Hyrynsalmella kuor-
mattu joukko odotti matkan jatka-
mista Kontiomäellä. Yllättäen talsi
minua vastaan laiturilla veljeni Ilma-
ri. Hän kyseli perheestämme, ja
arveli, että heidät siirretään Kan-
nakselle.

Juttutuokion jälkeen lähtivät pian
molemmat junat liikkeelle. Nurmek-
sessa kuulin sotilaiden ryöstäneen
Kajaanissa viinakaupan. Välirauhan
solmimisen jälkeen kun tapasin hä-
net, kysyin leikilläni häneltä, että oli-
ko hän mukana ryöstössä. Hän
myönsi olleensa mukana ja katsoi
asian paisuneen turhan suureksi.

Sininen prikaati oli Sallassa sak-
salaisten muonissa ja oli tottunut saa-

maan muona-annoksiin kuuluvat vii-
nat. Kajaanissa oli juna pysähtynyt
muonituksen vuoksi hieman kauem-
min, ja siviilijobbarit tulivat myy-
mään viinaa. Upseereilla oli oikeus
ostaa viinakaupasta muttei alipääl-
lystöllä ja miehistöllä. Tästä “kyr-
piintyneinä” miehet lähtivät yhdes-
sä liikkeelle ja tyhjensivät viinakau-
pan.

Ensin poliisiviranomaiset yrittivät
etsiä syylisiä, mutta se oli mahdo-
ton tehtävä. Viranomaisten päätös
oli kuitenkin, ettei juna jatka mat-
kaa ennen kuin asia on selvitetty.
Eihän “jermuilla” ollut mitään kiiret-
tä rintamalle. Viinakaupan johtaja
sai lasketuksi menetyksensä ja esitti
laskun pataljoonan komentajalle,
joka päätti kerätä maksun viinoista.
Ilmeisesti jokainen katsoi, että viina
on hintansa “väärti”, ja niin pääsi
juna jatkamaan matkaansa. Ehkä
silloin kaikui junasta Eldankajärven
jää ja muut laulut hieman kovem-
paa.

Kannaksen
suurtaistelut

Neuvostojoukot aloittivat Talin -
Ihantalan suurtaistelut 25. päivänä
kesäkuuta 1944. Tavoitteena oli
Imatra-Lappeenranta - Virojoki
tasa, joka piti saavuttaa kolmen vuo-
rokauden kuluttua eli 28. päivä.
Vastassa sillä oli eversti Haante-
rän 3. Prikaati, jonka tehtävänä oli
voittaa aikaa pääpuolustuslinjan
miehittämiseen.

Joukkojen taistelumoraali oli saa-
tu palautetuksi poistamalla epäpä-
tevät johtajat ja karkurit tuomittiin
kenttäoikeudessa välittömästi.
Myös Mannerheim vetosi sotilaihin.
Vihollisella oli neljänkertainen mies-
ylivoima sekä tykistön ja ilmavoi-
mien monikertainen ylivoima.

Täällä Talin-Ihantalan kentillä
käytiin Pohjoismaiden suurin taiste-
lu, johon osallistui noin 200 000 mies-
tä. Vanhin veljeni Bruno osallistui
Rajapataljoona 2. riveissä taisteluun
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haavoittuen lievästi.
Kun Puna-armeija ei päässyt ta-

voitteeseensa Virolahden-Lappeen-
rannan suunnassa hyökkäsi se re-
servillään Vuosalmella kesä-heinä-
kuun vaiheessa. Siellä oli suomalais-
ten puolustus Vuoksen etelä-puolella
Äyräpään kirkon maastossa, jossa
olivat hyvin linnoitetut taisteluase-
mat. Vuoksen pohjoispuoli oli au-
keata peltoa. Se oli kuin tarjottimel-
la harjanteelta katsottuna, joten puo-
lustusasemat oli tehtävä eteläpuo-
lelle. Puolustuksesta vastasi Jalka-
väkirykmentti 7. Sen komentajana
oli kaksi kertaa Mannerheimin ris-
tillä palkittu eversti Adolf Ehrn-
rooth. Rykmenttiä oli vaikea huol-
taa Vuoksen yli. Pala palalta puna-
armeijalaiset valtasivat suomalais-
ten asemat ja välttääkseen täydelli-
sen tuhon suomalaiset vetäytyivät
Äyräpäästä pois. Neuvostoliittolai-
set seurasivat Vuoksen pohjoisran-
nalle vallaten pienen sillanpääase-
man. Suomalaiset yrittävät vastais-
kuin karkottaa “ryssät” pois muttei-
vät onnistuneet. Tykistötulella estet-
tiin lisäjoukkojen tulo sillanpääase-
maan. Vuosalmen taistelut 21.6-
17.7.1944 oli jatko-sodan verisin
taistelu, jossa tykistöllä oli ratkaise-
va merkitys.

Kannaksella käytiin vielä kolmas
suuri torjuntataistelu Viipurinlahden
saaristossa, jossa Puna-armeija yrit-
ti katkaista Virolahdella suomalais-
ten rauta- ja maantieyhteydet Hel-
sinkiin. Tämä onnistuttiin torjumaan
saksalaisten avustamana. Täällä
taisteli saksalainen moottoroitu 122.
jalkaväki-divisiona, joka torjui 8. ja
9. päivä heinäkuuta punalaivaston
tukeman maihinnousuhyökkäyksen
Vironlahdella.

Presitentti Rytin tekemällä sopi-
muksella Saksan ulkoministeri Rib-
bentropin kanssa oli ratkaiseva
merkitys suomalaisten taisteluun
kesällä 1944. Venäläisten komentaja
marsalkka L.Govorov pyysi Stali-
nilta lisäjoukkoja hyökkäyksen jat-
kamiseksi Helsinkiin, johon kerro-

taan Stalinin vastanneen, että rat-
kaisevaa on se, joka saapuu ensiksi
Berliiniin eikä Helsinkiin. Niinpä
saatiin pian tieto kaukopartiomiehil-
tä, että venäläiset kuljettavat raskas-
ta kalustoa pois Suomesta.

Luopuminen
Suur-Suomesta

Itäkarjalasta ja Aunuksesta vetäy-
tyvien joukkojen perästä seurasivat
venäläiset. Heidät saatiin pysäyte-
tyksi Uomaan asemaan Laatokan
ja Sääksjärven välille. Venäläiset
olivat omaksuneet uuden taktiikan
metsätaisteluihin. Aikaisemmin he
pyrkivät härkäpäisesti tiensuunnas-
sa puolustajan asemien -läpi. Nyt
osattiin koukata metsän kautta. Po-
rajärven alueelle vihollinen oli kes-
kittänyt kaksi divisioonaa, joiden tar-
koituksena oli hyökkäyksellä Ilo-
mantsin kautta saarrostaa U-ase-
man puolustus. Taistelut alkoivat
22.7. Uomaan taistelun äänet olivat
kuuluneen Joensuuhun asti. Silloin
tällöin suoritettiin huoltokuljetuksia
rintamalle sekä sieltäpäin evakuoin-
tikuljetuksia Lieksan - Nurmeksen
alueille.

Olimme vuokranneet Kynsinie-
mestä siirtolaistilan Jatkosodan alet-
tua, jonka jouduimme nyt palautta-
maan entiselle omistajalle. Jatkoim-
me vielä rauhan tultua tuttavuutta,
ja muistan venäläisvoittoisen mur-
teen sekä hyvänmakuiset sultsinat.
Minä olin vanhalle emännälle “Ruot-
sin Priha”.

Ilomantsin taistelujen alettua 22.
heinäkuuta Kaltimon asemasta tuli
tärkeä sotilaskuljetusten purkaus-
paikka. Jo Uomaan taistelujen ai-
kana liikenne vilkastui Karjalan rau-
tateillä. Valitettavasti yhä useammin
Joensuussa junaamme jouduttiin liit-
tämään sankarivainajien kuljetus-
vaunu.

Kuumalla ilmalla lastauslaiturin
ympärillä vallitsi “kalman haju”, joka
tarttui vaatteisiin. Arkkuja siirrettä-
essä pelästyin “visvan “ valuessa

arkun pohjasta käsiin. Saimme ruk-
kasiksi tavaratoimistosta käytettyjä
kirjekuoria sekä pyyhkeeksi pape-
ria. Joku arkku oli rikkoutunut mat-
kalla, joten ne täytyi uusia.

Heinäkuun lopulla alkoi lisäjouk-
koja saapua Ilomantsiin. Aikaisem-
min joukkoja oli tullut Rukajärven
suunnalta. Sattumalta tulin paikalle
kun Ratsuväkiprikaatin yksi patal-
joona purettiin asemalle. Hevoset
hyppäytettiin suoraan vaunusta pois.
Joukkojen komentajaksi määrättiin
eversti E. Raappana. Mannerheim
antoi hänelle tehtäväksi Porajärveltä
hyökkäävän kahden divisioonan tu-
hoamisen.

Raappana tunsi hyvin Ilomantsin
korvet, koska hän  oli aikanaan pal-
vellut siellä rajavartiossa sekä oli
innokaana metsämiehenä kolunnut
erämaan joka nurkat. Hänellä oli
luonnostaan karismaattinen johtaja.
Hän onnistui lähes täysin tehtäväs-
sään ja palasi uuden asemasotavai-
heen alkaessa Rukajärvelle. Koil-
lismaan joukkojen komentajaksi
määrättiin eversti Ekman.

Asemasotavaihe päättyi asele-
poon, joka alkoi syyskuun  4. päivä-
nä 1944. Aselevosta huolimatta par-
tisaanitaistelut jatkuivat vielä Ilo-
mantsin korvessa eikä kaikilla rin-
tamilla Neuvostoliittolaiset joukot
saaneet tietoa aselevon alkamises-
ta. Vähitellen aseet vaikenivat ja
rauhanneuvottelut alkoivat. Jäimme
odottamaan tulevia aikoja sekavin
tuntein.

Aimo Tiainen

Eversti
Erkki
Raappana.

Kuva: Wikipedia
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“Täällä on rajalla Rautu,
tanner taistelun tulisen”

Tiedot esihistoriallisen ajan Rau-
dusta ovat sangen vähäiset. Hyvi-
en metsästys- ja kalastusmahdolli-
suuksien johdosta on kuitenkin il-
meistä, että alueella on ollut ainakin
satunnaista asutusta hyvin varhain.
Ensimmäinen kiinteä muinaislöytö,
hautaröykkiö, on tehty Sakkolan
Lapinlahden kylästä, ja se on ajoi-
tettu 700-luvulle.

Kristillisen aikakauden lähestyes-
sä alkaa Raudun alueelta löytyä
merkkejä pysyvästä asutuksesta.
Siitä kertovat mm. monet pitäjästä
löytyneet kalmistot. Oman lisänsä
muinaishistoriaan tuovat aarrelöy-
döt, jotka kertovat Karjalan ja Rau-
dun kosketuksista vieraisiin kulttuu-
reihin.

Vehmaisten Pönniönmäen löytö
sisälsi 433 hopearahaa ja 49 rahan-
kappaletta sekä hopeaesineitä. Ra-
hoista suurin osa oli saksalaisia,
mutta joukossa oli myös joku ara-
bialainen, böömiläinen, englantilai-
nen ja tanskalainen myntti. Toinen
löytö on tehty Raudun pappilan
maalta ja se sisälsi yhdeksän ara-
bialaista ja kahdeksan länsimaista

Lyhyt katsaus Raudun historiaan
rahaa. Molempien löytöjen rahat ja
esineet ovat peräisin 1000-luvulta.

Nämä ja muutamat muut löydöt
johtavat olettamukseen, että rautu-
laisilla oli jo silloin kosketuksia län-
tisiin kulttuureihin, lähinnä kauppi-
aiden välityksellä. Viikinkien esi-
merkiksi tiedetään tehneen pitkiä
kauppamatkoja niin itään kuin län-
teenkin. Aarrekätköt kuvastavat
ehkä näiden matkojen sotaista luon-
netta.

Osa Raudun asukkaista on saat-
tanut siirtyä sinne etelästä Inkerin-
maalta tai muiden suomensukuisten
kansojen asuinalueilta tuoden mu-
kanaan omia tapoja ja vaikutteita.

Idän ja lännen välinen kaupan-
käynti vaikutti merkittävällä tavalla
Raudunkin elämään. Suomenlahti ja
Karjalan Kannas olivat oleellinen
osa Nevalle ja edelleen Novgoro-
din alueelle suuntautunutta kauppa-
reittiä.

Eri uskontojen välinen taistelu
pakanallisen Karjalan herruudesta
ja hallinnasta oli veristä, käännytystä
tehtiin miekalla ja tapparalla enem-
män kuin saarnaamalla. Tietoisuus
uudesta uskosta oli kaupan ja kaup-
piaiden välityksellä kuitenkin jo saa-

vuttanut kaukaisen Karjalan, vaik-
ka elettiin pakanuudessa. Vanhat
tavat, uskomukset ja omien jumali-
en palvonta oli juurtunut syvälle kan-
san keskuuteen, eivätkä ne olleet
helposti korvattavissa.

Rautu on vuosisatoja ollut raja-
maata idän ja lännen välillä. Sodat
ovat aikojen kuluessa hävittäneet
sen useasti, mutta aina se on raken-
nettu uudelleen ja elämä kovissa
oloissa on jatkunut.

Karjalan heimo eli suhteellisen it-
senäistä elämää aina 1100-luvun
lopulle asti halliten Laatokan länsi-
ja pohjoispuolta ja sen nautintaoike-
us ulottui Kainuuseen ja Pohjan-
maan lohijoille asti.

Laatokan eteläpuolella asui slaa-
vilaisia kansoja, muun muassa nov-
gorodilaiset, joista tuli Karjalan kan-
san orjuuttaja sadoiksi vuosiksi.
Ruhtinas Jaroslav Vsevolodinpoi-
ka voitti karjalaiset taistelussa
vuonna 1227 ja kastoi heidät kreik-
kalaiskatoliseen uskoon periaatteella
“Mistä Herra, sieltä Usko.” Karja-
la ja Inkerinmaa olivat näin joutu-
neet Novgorodin vallan alaisuuteen.

Taistelu Karjalan herruudesta ja
uskonnosta sekä samalla idän kaup-

Olen kirjoittanut lyhennelmän Raudun historiasta lähinnä perheeni ja sukulaisteni luetta-
vaksi, koska vanhempani ovat syntyneet tässä kaukaisessa ja menetetyssä Karjalan pitä-
jässä. Lähteenä olen käyttänyt seuraavia teoksia: Raudun historia, Entinen Rautu sekä
Suomen historia.

Kirjoitelma sisältää myös omia tulkintojani tapahtuneista asioista, mutta niiden oikeelli-
suudesta en voi antaa takuita, mutta uskon niiden olevan perusteltavissa niiden keskuste-
luiden pohjalta, joita olen käynyt aikoinaan Raudussa asuneiden henkilöiden kanssa.

Vilho Mentu

Rautu, kovien kohtaloiden ja rakkaiden
muistojen pitäjä Karjalan Kannaksella
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pareitin hallinnasta huipentui Ruot-
sin kuninkaan Birger Maununpo-
jan aikaisen valtiaan ja mahtimie-
hen Tyrgils Knuutinpojan teke-
mään ns. kolmanteen ristiretkeen
vuonna 1293 Viipuriin ja sen ympä-
ristöön. Ruotsin valtakunta halusi
turvata etunsa Suomenlahden itä-
osassa ja samalla levittää alueelle
roomalaiskatolisen uskon. Valtansa
tueksi ja tunnusmerkiksi rakennet-
tiin mahtava Viipurin linna.

Noin kolme vuosikymmentä kes-
täneiden taistelujen seurauksena
solmittiin rauha Ruotsin ja Novgo-
rodin välille Pähkinäsaaressa vuon-
na 1323. Tämä rauha saneli pitkäl-
le tulevaisuuteen myös Raudun
kohtalon. Rauhansopimuksessa
määrättiin Käkisalmen lääni ja sii-
hen kuuluneet pogostat (pitäjät)
Rautu, Sakkola, Käkisalmi, Kurki-
joki, Sortavala, Salmi, Ilomantsi ja
alueella sijainneet luostarit, Valamo,
Konevitsa ja Kuhasalo Novgorodin
alaisuuteen. Viipuri linnoineen ja sen
alaisine lääneineen sen sijaan jäi
Ruotsille. Etelässä raja alkoi Suo-
menlahdelta Siestarjoelta jakaen
Kannaksen kahtia ja jatkui sen jäl-
keen kohti luodetta nykyisen Raa-
hen seudulle. Rajalinja oli huonosti
määritelty ja siitä syystä syntyi myö-
hemmin monia selkkauksia ja sotia.

Karjalaisten monet yritykset ruot-
salaisten tuella Novgorodin herruu-
den kukistamiseksi eivät tuottaneet
tulosta ja vuonna 1360 novgorodi-
laiset vahvistivat entisestään asemi-
aan Käkisalmessa rakentamalla tu-
lipalossa tuhoutuneen linnan tilalle
entistä vahvemman ja suuremman
kivisen linnoituksen valtansa turvaa-
miseksi. Linnoituksen jykevä torni
on ollut Käkisalmen tunnusmerkki-
nä meidän päiviimme asti.

Ruotsin toistuvista valloitusyrityk-
sistä huolimatta Käkisalmen lääni ja
Rautu sen mukana säilyi Novgoro-
din alaisuudessa aina vuoteen 1478,
jolloin Venäjän suuriruhtinas Iivana
liitti Novgorodin Venäjän valtakun-

taan. Rautulaisillekin tulivat uudet
isännät ja tavat.

Euroopasta lähtöisin oleva lääni-
tysjärjestelmä oli Novgorodin valta-
kaudella tullut Rautuunkin. Talonpo-
jat olivat joutuneet alistettuun ase-
maan ja itsenäisen elämisen mah-
dollisuudet olivat oleellisesti heiken-
tyneet.

Uudet valtiaat panivat toimeen
Käkisalmen läänissä verokirjoituk-
sen vuonna 1500 ja sen suorittivat
Dmitri Vasilinpoika Kitajev ja
Nikita Guba Simonpoika

Moklokov ja näin syntyi ns. Vat-
jan viidenneksen verokirja. Sen pe-

Viipurin linnan perustivat vuon-
na 1293 ruotsalaiset marski ja
sijaishallitsija Torkkeli (Tyrgils)
Knuutinpojan johdolla.

Kuvat: Seija Lipsanen

Torkkeli Knuutinpojan patsas
Viipurissa.
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rusteella voidaan päätellä Raudus-
sa olleen 150 kylää ja 249 taloa.
Asukasluku lienee ollut noin 2100
henkeä, jota voidaan pitää melko
korkeana. Pitäjän suurimmat kylät
olivat Orjansaari, Kaskaala ja Mäk-
rä, joissa kussakin mainitaan olleen
neljätoista taloa.

Novgorodin arkkipiispa oli 1400-
luvulla Raudun mahtavin lääninher-
ra ja hänen hallintaansa kuului mm.
koko Kaskaalan kylä. Vallanvaihdon
myötä myös läänitykset vaihtuivat
uusille isännille, Kaskaala ja monet
muutkin Raudun kylät tulivat mos-
kovalaisen Savenien perheen hal-
lintaan. Osansa Raudusta sai myös
Käkisalmessa asunut Karjalan maa-
herra.

Elantonsa rautulaiset saivat 1500-
luvulla maanviljelyksellä ja karjan-
hoidolla. Viljely oli pääasiassa kas-
keamista, mutta myös peltoviljelyä
harjoitettiin, etenkin ohraa ja veh-
nää kasvoi pelloilla, mutta ruis oli
kaskimaiden viljakasvi. Edellä mai-
nittujen lisäksi kasvatettiin myös
pellavaa vaatteiden valmistusta var-
ten.

Karjanhoito oli vaatimatonta, tar-

vittavaa rehua ei vähäisten peltojen
ja niittyjen johdosta ollut riittävästi
eläinten ravinnoksi. Verokirjoista
voidaan kuitenkin päätellä muuta-
mia lehmiä pidetyn, sikoja ja kanoja
ei juuri nimeksikään. Lampaita sen
sijaan näyttää jonkin verran kasva-
tetun villan, vuotien ja lihan saami-
seksi.

Veroa rautulaiset maksoivat val-
tiolle ts. ensin Novgorodille ja sen
jälkeen Moskovan suuriruhtinaalle.
Tätä veroa kutsuttiin obsaveroksi ja
se oli verokirjassa määritelty kylä-
kohtaisesti. Obsa oli veroyksikkö,
jonka suuruudeksi on arveltu maa-
alaa, jonka mies ja hevonen pystyi
pitämään viljelyksessä. Obsalukuun
vaikutti lisäksi maan laatu ja muut
nautintaoikeudet, kuten metsästys-
ja kalastusmahdollisuudet.

Raudun obsaluku oli verokirjan
mukaan 289 vuonna 1500 ja taloja
oli 249, ts. talojen keskimääräinen
obsaluku oli noin 11/5, talot olivat siis
likimain yhden miehen ja hevosen
hoidettavia maapalasia.

Aprakkaveroa talonpojat maksoi-
vat läänityksen haltijalle ja se oli ta-
vallaan vuokraa siitä maasta mitä
he viljelivät. Veron määrä vaihteli

melkoisesti, mutta yleisimmin sen
suuruus oli neljännes tai viidennes
sadosta. Tämän lisäksi maksettiin
vielä rahaveroa. Kaskaalan kyläs-
sä vero oli ilmeisesti neljännes sa-
dosta.

Kreikkalaiskatolinen usko oli Kä-
kisalmen läänissä tullut vallitsevak-
si Novgorodin herruuden aikana. Jo
aikaisemmin mainittu ruhtinas Ja-
roslav Vsevolodinpojan sotaret-
ki Karjalaan edisti kreikkalaiskato-
lisuuden juurtumista myös Rautuun.
Uutta uskoa ei kansa omaksunut
heti, vaan se sekoittui pakanalliseen
palvontaan ja niinpä Novgorodin
arkkipiispa Makerij vielä vuonna
1534 valitti Moskovan suuriruhti-
naalle, että pakanallista taikauskoa
harjoitettiin Käkisalmen alueella
asuvien suomalaisten keskuudessa.

Raudussa oli 1500-luvulle tultaes-
sa tehty paljon kristinuskon juurrut-
tamiseksi kansan mieleen. Pitäjäs-
sä oli oma kirkko, joka oli omistettu
Suurelle Basilius Cesarealaisel-
le. Seurakunnan esipaimenena toi-
mi Jakov-niminen pappi.

Raudussa oli kirkon lisäksi kolme
kappelia, jotka toimivat munkkien
hoidossa. Kappelien hoidon lisäksi
munkkien erityisenä tehtävänä oli
pakanuuden hävittäminen karjalai-
sen väestön keskuudessa. Erityistä
mainetta tässä tehtävässä sai Ilja-
niminen munkki, joka kovaotteises-
ti hävitti uhrimajat, hakkasi maahan
ja poltti uhrilehdot ja viskasi veteen
pyhät kivet ja kastoi ne, joita ei vie-
lä oltu kastettu.

Seurakunnan pappi sai elantonsa
viljelemällä kirkon maata ja lisäksi
hän sai erilaisia lahjoja sekä mak-
suja kirkollisista toimituksista. Ve-
roja hänen ei tarvinnut maksaa.

Vilho Mentu

Lyhyt katsaus Raudun
historiaan jatkuu

seuraavassa numerossa.Raudun asutus Vatjan viidenneksen verokirjan mukaan. Historial-
linen arkisto XX, 1. Kuva Raudun historiasta.
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Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
Muistelmiensa viimeisessä

osassa suurlähettiläs Niilo Pusa
kertoo Kimolan kesäasunnos-
taan.

Kesäasuntomme on Jaalan Kimo-
lassa, jonka läpi kulkee eräs Suo-
men vanhimmista teistä Vierumä-
eltä Jaalaan ja edelleen Tuohikot-
tiin. Kimolassa on myös Suomen
toiseksi pisin kanava.

Kimolan kanava tuli kuuluisaksi,
kun siellä järjestettiin mato-onginnan
Suomen mestaruuskisat. 1500 ka-
lamiestä Kainuuta ja Lappia myö-
ten oli kilpailemassa paremmuudes-
taan Kimolassa.

Kesäasuntomme sijaitsee Musta-
Ruhmaan rannalla omalla rauhalli-
sella niemellään. Sinne rakennettiin
suon yli autotie monen paikallisen
miehen ja kuorma-auton voimin.

Savusaunan
rakentaminen

 Kesämökkimme toisena sauna-
na on Inarissa mittatilaustyönä La-
pin kelohongasta tehty savusauna.
Saunaseuran piirustusten lisäksi
sain tähän professori Antero Kal-
liolta Mecrastorin savusaunan ra-
kentamisohjeet. Lapin miehet teki-
vät saunan urakkatyönä. Sellaise-
naan se ei kelvannut Jaalaan.

Kun rautulaissyntyinen, valkeala-
lainen kirvesmies Vilho Paakkinen
oli viimeistellyt sen vanhojen malli-
en mukaan, muistutti se hyvinkin
entisajan savusaunoja Raudussa.
Sen rakennustyyli poikkeaa kuiten-
kin huomattavasti muista pohjois-
kymenlaaksolaisista saunoista.

Kun sauna oli valmis, sen kiuas
oli täysi susi. Kokenut ja ammatti-
taitoinen muurari Olli Kousa luki
tarkkaan Mecrastorin ohjeita ja ra-
kensi kiukaan niiden mukaisesti.

Kiuas oli kuitenkin hänen pitkän
uransa ensimmäinen savusaunan
kiuas. Lämmitin saunaa niin kuin oli
neuvottu.

Vaikka kaksinkertaistin lämmitys-
ajan. löylyä ei tullut riittävästi. Kävi
ilmi, että olimme latoneet kiuaski-
vet liian tiiviisti. Ladoimme kivet
uudelleen, mutta nyt kiukaasta tuli
liian harva. Lämmitettäessä liekit
löivät kattoon. Varasin ämpäreittäin
vettä ja vahdin lämmitystä kuin pa-
lovartija. Tiesin, ettei näin voi jat-
kua.

Metsuri  Ahtola
korjaa kiukaan

Innostukseni savusaunaan lopah-
ti, kunnes vanha hyvä ystäväni, elä-
mää paljon nähnyt ja kokenut met-
suri Veikko Ahtola tarjoutui kun-
nostamaan kiukaan.

Vaihdoimme kaikki kivet kiukaa-
seen. Nyt rakentaminen onnistui
täydellisesti. Koekylvettyämme sau-
nan istuimme terassilla ja nautim-

me janojuomia. Kysyin ystävältäni,
miten voisin maksaa päivän uuras-
tuksen.

Veikko Ahola vastasi rauhallises-
ti itähämäläiseen tyyliinsä: “Ei täl-
laista työtä kykene kukaan rahalla
ostamaan.” Jäin varovaisesti miet-
timään ja kysyin: “Montako oravan-
nahkaa?” Kiuasmestari vastasi:
“Olin nuoruudessani kymmenen
vuotta lastaajana Kotkan satamas-
sa ja Bisquitia huonompaa ei juotu.
Sattuisiko sinulla olemaan pullo hy-
vää konjakkia? Kun tulen metsästä
märkänä ja väsyneenä, ottaisin sitä
ruokalusikallisen kerrallaan. Siitä
riittäisi minulle lääkkeeksi pitkäksi
aikaa.”

Itselläni ei ollut tapana juoda kon-
jakkia, mutta kesäasunnollani sattui
olemaan vuosia sitten lahjaksi saa-
mani Courvoisier Napoleon -pullo.
Muistin sen ja ojensin kiuasmesta-
rille. Sanoin, että avaa ja maista,
onko riittävän hyvää. Mestari kai-
voi tupestaan puukon, leikkasi sillä
taitavasti tinapaperit ja kaatoi aro-

Kauko Rastas Kimolassa.
Kuvat: Niilo Pusan albumi
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milasiin, maistoi ja totesi: “Hyvää
on.”

Hän olisi tarjonnut konjakkiaan
myös apulaiselleen ja minulle, mut-
ta suljin pullon. Sehän oli tarkoitettu
hänelle lääkkeenä nautittavaksi.

Tästä lähtien sauna toimi erin-
omaisesti. Se tarvitsi kahden tunnin
tehokkaan lämmittämisen kuivilla,
pieniksi pilkotuilla koivuhaloilla.
Kahden tunnin siintymisen jälkeen

      Maisema

On ehtoo hämäräinen,
ja saunat sauhuaa.
Ruislintu yksinäinen
vain jossain narahtaa.
On luona tuvan seinän
unikko punainen
ja jostain tuoksu heinän
ui yli peltojen.
Soi kaukaa kosken humu
kautt’ illan hiljaisen.
Suoniityn ylle sumu
jo kohoo valkoinen.
Ruislintu yksinäinen
taas jossain narahtaa.
On ehtoo hämäräinen
ja saunat sauhuaa.

se on valmis kylpemiseen.
Savusauna on voittamaton. Sieltä

saa “bioenergiaa” ja lempeät löylyt
uinnin kera antavat erinomaisen
vauhdin uudelle viikolle.

Kiuasmestari kuoli noin puoli vuot-
ta tämän jälkeen. Hänen kotonaan
vietetyssä muistotilaisuudessa löy-
tyi kaapista Napoleon-konjakkipul-
lo, josta ilmeni, että metsuri Veikko
Ahola oli nauttinut hyvin säästeli-

äästi lääkettään. Konjakkia oli ku-
lunut noin viisi ruokalusikallista.

Kiuasmestarin muistolle haluan
omistaa tämän Kaarlo Sarkian
runon ja todeta, että kesä Jaalassa
on parhaimmillaan lauantaiehtoona
savusaunan lämmetessä.

Niilo Pusan muistelmat
päättyvät tähän.

Irma-sisaren luona viimeisellä vierailulla 17.2. 2002. Tämä on
myös viimeinen kuva Niilosta.

Sain vähän aikaa sitten käsiini
Rautulaisten lehden 4/2009, jossa
sivulla 19 on juttua Vuoden 1939 äi-
tienpäivän vietosta Huhdin kylällä.
Siihen valokuvaan liittyen on muu-
tama nimi väärin.

Meidän Mamma, eli äitini äiti,
Tyyne Paukkunen (o.s. Pakari-
nen) on numero 14, nainen vaale-
assa mekossa. Liisa Tomppo on siis
väärä nimi tälle henkilölle.

Tyynen lapset, Venla Paukku-
nen (nyk. Kariniemi) on numero
37, Pauli Paukkunen numero 39
ja Kaarina Paukkunen (nyk.
Kokki) on numero 40. Tytöillä on
kuvassa samanlaiset mekot ja tätini
Venla muistelikin, että heillä oli Kaa-
rinan kanssa usein samanlaiset /
samasta kankaasta valmistetut me-
kot.

Molemmat tätini ja kyseinen eno-

ni (sekä äitini, joka ei ole kuvassa)
ovat kuvan nähneet ja tunnistaneet
itsensä sekä äitinsä.

Kuva oli meille kaikille oikein mie-
luisa yllätys, siitä on nyt otettu kopi-
oita ja se on tallessa meillä kaikilla.
Kiitokset siitä!

Tuula Närhi

Palautetta vanhasta kuvasta
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Raudussa asunut Väinämöinen
kuuli ijän ikuisilta tietäjiltään, että
Pohjan Akka oli siepannut itselleen
Ilmarisen takoman sammon. Ryös-
tö aiheutti suuren laman rautulais-
ten talouteen. Syyskyntöjen aikaan
Väinämöinen kokosi retkikunnan
rautulaisista. Tarkoituksena oli ot-
taa Sampo Pohjan Akalta väkipa-
kolla ja kuljettaa tuotantokone takai-
sin Rautuun.

Ikävästi tuo retki päättyi, koska
kaksipäinen kotka aikaansai tsuna-
miaallon Laatokalla. Retkikunnan
veneessä kotiinpaluumatkalla ollut
sampo lepää nytkin Laatokan hie-
nossa pohjahiekassa. Selkeällä sääl-
lä voi vieläkin nähdä Raudun Pal-
kealan- ja Liippuanmäeltä kuinka
voimakkaasti Sampo säteilee yti-
messään kirkasta energiaa Laato-
kan veden kalvoon.

Joulupukin sukututkijat löysivät
pukinkontin pohjalta tämän vanhan
runon.

Iät kestää ydin Sammon
nostaa mielet uuteen voimaan
häivyttäen suuren kammon
saaden Finlandian soimaan

Unohda ei kansa Suomen
kuinka ajoi pakkasyöhön
vihan viitta vieraan kielen
vyötettynä surmatyöhön.

Uudesti syntynyt
Pohjan Akka

Joulupukki oli mukana Väinämöi-
sen retkikunnassa Pohjan Akan
luokse. Joulupukin isä on Väinämöi-
nen ja äiti Aino. Perheen vanhin

poika, Joulupukki jäi silloisen tavan
mukaan panttivangiksi Pohjan Akal-
le, jotta muut rautulaiset pääsivät
lähtemään kotimatkalle Rautuun.
Siitä saakka Joulupukki on asunut
Korvatunturilla, Suomen Lapissa.

Harvahammas Pohjan Akka kuoli
jo ammoin. Sotien jälkeen Pohjan
Akan tehtävään on nimitetty Han-
ne Pokka Lapista. Pokankairasta
Helsinkiin siirtynyt Pohjan Akka
hoitelee virapelihommanaan Ym-
märtämättömyysministeriön kansi-
päällikön virkaa. Virkaansa hoitaak-
seen hän ajaa päivittäin ympyrää
3T-raitiovaunulla. Tähän ratikkaan
on laitettu automaatti matkan var-
relta. Pohjan Akka on jo ulkomuis-
tista tietävinään, että Mannerheimin-
tiellä Kansallismuseon pysäkin koh-
dalla kuulutetaan: “Kadun varressa
on Suomen kuuluisimman Kalava-
larunoilijan Larin Parasken pat-
sas”.

Vaske-sukuun naitu
Paraske jatkoi sukua

Arkistotontun tekemän sukututki-
muksen mukaan Joulupukki on kan-
taisä Parasken synnyttämälle jälki-
kasvulle, koska Vaske – suku pe-
riytyy Joulupukista.

Taipaleen jokivarressa Raudun
rajalla Vaskelaiset ovat asuneet mil-
loin ovat voineet asua. Vaskelan
kylään he tulivat Inkerinmaalta, jon-
ne olivat kulkeutuneet Ruotsin te-
kemästä kansanmurhasta selviydyt-
tyään. Raudun Palkealan hautaus-
maahan on haudattu Parasken lisäk-
si paljon muitakin Joulupukin suku-
laisia, tämä selviää Joulupukin su-
kukirjasta sekä Vaske-suvun eepok-
sesta.

Pohjan Akka syrjii
Laatokan norppia

Pohjan Akka kävi syksyn pimeä-

nä aikana valaisemassa norppapy-
käliä Savonlinnan kasinolla. Halut-
tu Sampo pysyi yrityksestä huoli-
matta kätkössään, joten sen korvik-
keeksi kokouksen järjestäjät yritti-
vät ryöstää Savonlinnan kokousti-
lassa kameran kuuluisalta Laatokan
norppakuvaajalta Juha Taskiselta.

Kuvaustarkoituksessa paikalle tul-
lut norppien ystävä jäi ilman Han-
nele Pokan kuvaa, koska Etelä-Sa-
von maakuntajohtaja Matti Viialai-
nen kaivoi esiin ympäristöpykälän,
jonka mukaan Pohjan akan kuvaa
ei saa laittaa Saimaan norppien ku-
vien joukkoon yhdennäköisyyden
takia. Tuleva norppakirja jäikin ilman
Pohjan Akan kuvaa.

Kun Matti Viialainen puhuu seu-
raavan kerran rautulaisten vuosijuh-
lassa Mikkelissä, niin toivottavasti
hän selittää kuinka juhlavan, Laa-
tokasta kertovan kirjan tekijä Juha
Taskinen joutui Savonlinnan pavil-
jongin edessä olevaan kuralätäk-
köön kameroineen.

Kaasuputki on uhka
Joulupukin liikkumiselle

Joulupukki on pyytänyt Pohjan
akkaa estämään Karjalan kannas-
ta turmelevan kaasuputken raken-
tamisen yhtä tehokkaasti kuin norp-
pakuvaajan työskentelyn. Korvatun-
turilla oleva Raudun Raasulin raja-
puomi kyllä riittää esteeksi, ettei
putkilinjaa vedetä Pokankairan kaut-
ta. Suomenlahdella Pohjan akan

Joulupukki muistelee
Tonttujen tekemän

sukuselvityksen pe-
rusteella Joulupukki
on töppösjalkainen
rautulainen.
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kaasuputki erottaa veljeskansat toi-
sistaan. Kaasuputkilinja jatkuu Ber-
liinin muurille saakka, joten virolai-
set ystävämme ovat jäämässä jäl-
leen merenpohjaan saakka ulottu-
van rautaesiripun taakse.

Pohjan akka väittää kaasuputken
ympäristöselvitysten hoidetun asian-
mukaisesti, koska hän on määrän-
nyt, että missikisojen uimapukukier-
roksen lisäksi on tehtävä märkäpu-
kukierros, jossa jokaisella missieh-
dokkaalla on päässään sukelluspää-
hine. Suomen hallitus on jo etukä-
teen hyväksynyt nämä toimet sekä
antanut Venäjälle luvan ampua ter-
roristeina kaikki Suomenlahdelle
rakennettavan kaasuputken ylittäjät,
koska heille ei ole myönnetty viisu-
mia tulla sata metriä leveän Venä-
jälle luovutetun putkilinjan alueen yli.
Radioaktiivisella betonilla kuorrute-
tussa putkessa kuljetettava, tappa-
va nestekaasu on todettu Lontoon
ruokia epävarmemmaksi tappajak-
si.

Joulupukin
joulusanoma

Edellisen vuoden Rautulaisten leh-
dessä Joulupukki ilmoitti jättävänsä
pääministeri Vanhasen lahjattom-
aksi. Tonttujen kuluvalta vuodelta
tekemän lahjontalistatarkkailun mu-
kaan koko eduskunta on jo lahjottu,
joten Joulupukki katsoo tarpeetto-
maksi lisätä salaisten lahjapakettien
antamista kansanedustajille. Sääs-
tyvät varat käytetään Rovaniemen
pulkkatehtaan uudistamiseen.

Hallituksen toimesta Lapin luon-
non suojelemiseksi varatun alueen
läpi rakennetaan tie kohti Pokan
kairaa ja lisäksi hotelleja laajenne-
taan. Joulupukki kiertää pororaitoi-
neen kaukaa tällaiset paikat, koska
sieltä kuuluu korvia särkevä mete-
löinti.

Korvatunturin hiljaisuudesta tule-
va ei tuosta hotellimetelistä pidä.
Tunturin kupeesta kuuluva lappalai-
sen joiku on joululaulua tuohon ho-

tellien suolakurkkulauluun verrattu-
na. Tuollainen meteli tekee kurkut
ja pään kipeiksi. Tutkimukset osoit-
tavat, että jälkitautina tulee joulu-
kinkkuinfluenssa. Tautia vastaan on
kehitetty rokote, jota jaetaan vain
tarjoiluhenkilökunnalle sikainfluens-
sarokotteen nimellä.

Joulupukki muistelee vuoden 1939
joulun alla tullutta suurta sekaannus-
ta. Silloin joulupukin osoitekirjassa

olleet rautulaisten kaikki kotiosoit-
teet katosivat kuin ammuttuina. Nyt
70 vuotta myöhemmin nuo oikeat
kotiosoitteet puuttuvat edelleen osoi-
tekirjasta, joten joulupukin poropulk-
kaan saattaa jäädä rautulaislapsille
lähetettyjä lahjoja.

Osoitteiden löytymisen toivossa

Hyvää Joulua
toivoo Ahti-Veikko

Kuva: Ahti Hänninen

Palkealan kreikkalaiskatoliseen seurakuntaan kastettu on laittanut
joulupukin konttiin kuvan tuohuskynttilöiden jalustan vietäväksi
evakkopaikkakunnallansa toimivalle Turun ortodoksiselle seura-
kunnalle.
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Mikkelin Karjalaiset ry:n asioista
vetovastuullisena olen jo pitemmän
aikaa kantanut huolta siitä, miten
meidän järjestöjemme käy kun vuo-
det kuluvat ja väki ikääntyy.

Tiedämme hyvin, että nykymaail-
man menossa täytyy olla lähes tai-
kuri, jos onnistuu saamaan nuori-
somme kiinnostumaan meille niin
tärkeistä karjalaisista asioista. Käy-
tän tahallani edellä olevaa sanamuo-
toa, sillä se kattaa kaiken: laulun,
soiton, tapakulttuurin, perinteet,
muistot jne.

Tunnistan hyvin ne syyt ja seikat,
jotka haittaavat näitten asioitten siir-
tämistä “vunukoillemme”. Mutta
vaikeudet ovat voittamista varten.

Ihminen on aseeton eli siis vaikut-
tamiselle altis silloin, kun häntä ke-
hutaan. Se on ns. pehmo-lähesty-
mistapa. Samanlainen on lämpimästi
ja rakastavasti kerrottu oman per-
heen ja suvun historia silloin, kun

asuttiin ja elettiin “siel koton”.
Jos lapselle ja nuorelle välittyy

myötäsukainen tunne siitä, että vaik-
ka elämä ei suinkaan ollut pelkkää
auvoisuutta siellä, niin se oli elämää,
jossa naapuria autettiin, kun hän oli
avun tarpeessa.

Sama auttamisen haluhan siirtyi
myöskin sotatantereelle: Kaveria ei
jätetty, vaikka olisi kuinka tiukka
paikka ollut.

Ylläoleva on tavallaan esipuhetta
siihen, että meidän tulisi keksiä kei-
noja, ettei karjalaisuuden hyväksi
tehtävä työ sammuisi, kun “uutta
verta” puuttuu.

Jos Mikkelin Karjalaiset ja Rau-
tulaisten Pitäjäseura löytäisivät sel-
laisia yhteistyön keinoja, joilla saa-
taisiin uudet ja virkistävät tuulet puh-
altamaan ainakin päällimmäiset pö-
lyt rakentavan toiminnan pöydältä.
Eikä olisi pahitteeksi, jos Akateemi-
set karjalaiset voisivat olla projek-

teissa myös mukana.
Olen ilolla pannut merkille, että

rautulaisista Kauko Olkkonen ja
Toivo Kuparinen ovat kanssani ol-
leet samaa mieltä yhteistyön tar-
peellisuudesta ja heidät olemmekin
“napanneet” Mikkelin Karjalaisten
hallitukseen. Eli alkuasetelma on
lupaava.

Teillä rautulaisilla on hyvin toimi-
tettu lehti sisältäen kosolti antoisia,
mielenkiintoisia asioita. Henkilökoh-
taisia muistelmia aina kaivataan li-
sää. Kun ne saadaan tekstin muo-
toon, ne ovat tallessa. Kun iän myötä
tälle muistillekin pakkaa käymään
sillä kuuluisalla tavalla, silloin on tal-
lennetusta tekstistä mukava tarkis-
taa, “mitä mie sillo sanoin”.

Toivoen hyvää yritystä yhteistyöl-
lemme aloitamme vuoden 2010 en-
tistä paremmissa merkeissä.

Aarne Pusa

Tervehdin teitä Rautulaisten Lehden lukijat!

Istuin erään vanhan herran vie-
reen Kuopiossa odotellen juhlan al-
kua. Jutustelimme niitä näitä ja ky-
säisin, mistä päin Karjalaa vierus-
toverini oli. Vastaukseksi sain, ett’
Vualimon kylästä. Vastasin, ett’ siel-
tähä se ol se kuuluisa tietäjä-ämmä.
Vierustoveri sanoi, jot niihä siel ol,
ja hää on sen ämmän pojanpoika.

Vanha herra oli Onni Johans-
son. Hän asuu Keminmaan kun-
nassa Lapissa, jossa hän on toimi-
nut kuljetusalan yrittäjänä vuodesta
1946.

Kuljetusliike O. Johansson Oy
aloitti toimintansa yhdellä autolla.
Onni Johansson oli saanut liikenne-
luvan vuonna 1945 ja aloittanut kul-

Hauska sattuma Karjalan Liiton Kuopion juhlilla

Onni Johansson tyttärensä Oili Johanssonin kanssa.
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jetustoiminnan vuoden 1940-malli-
sella Fordilla ajamalla soraa ja puu-
tavaraa Lapin jälleenrakennuksen
aikana. Autojenkuljetustoiminta
aloitettiin vuonna 1967 Etelä-Suo-
men satamista Oulun ja Lapin lää-
nien alueelle.

Nykyisin yritystä hoitaa Onni Jo-
hanssonin poika, Helge Johans-
son.

Yrityksen palkkalistoilla on tätä
nykyä vajaa kymmenkunta auton-
kuljettajaa. Kuljetusliike O. Johans-
son sai Keminmaan kunnan yrittä-
jäpalkinnon vuonna 1988.

Selvännäkijänä ja kansanparanta-
jana tunnettu Vaalimon ämmä asui
Valkjärven Vaalimon kylässä. Hä-
nen luotaan hakivat apua niin her-
rat, isännät ja emännät kuin piiat ja

rengitkin.
Seuraavassa numerossa kerrom-

me lisää Vaalimon ämmästä. Julkai-
semme uudelleen Rautulaisten leh-
teen aikoinaan hänestä olleita tari-
noita.

Markku Paksu

   Siellä syntyivät isät ja vaari
Mikähän paikka se olla voi
Se on Raudun Sirkiänsaari
Sen muistelot mieleeni toi

Siellä lapsuuden vietin
ja kasvoin pois
Sen ryssä valloitti itselleen
Niin kuin heillä ei itsellään
maata ollut ois
Se vielä kerran
palautuu paikoilleen

Minä sieluni silmillä näen
Talot kylän entiset paikoillaan
Samoin poltetut kodit,
asunnot, väen
Kylän aution tyhjän,
paikat rempallaan

Sinne mieleni matkani
kesäisin palaa
Niin kävi viimeksi kesällä
nolla yhdeksän vuosi
Kymmenen kertaa sitä ennen
en sitä salaa
Voi että siellä on tunnetta
ja hyvä kuosi

Mukanani oli osa
Kiurun sukuhaaraa
Osa ensikertaa katsomassa
pesäpaikkaa
Kaikki viihtyivät
ei mitään vaaraa
Keitimme kaasulla
kahvia ja saikkaa

Katselimme vanhoja
mäenlaskupaikkoja
Siitä aikaa on kohta
seitsemänkymmentä vuotta
Muisti pettää
on siihen tullut laikkoja
Emme ole tänne tulleet
kumminkaan suotta

Tunnelma oli mukava,
joskin muuten haikea
Kyynel tuli silmään siskon
ja serkun pojan
Mukana oli paljon haikeutta,
olo oli vaikea
Kuljimme yli maantiesillan
ja kotiojan

Laskimme haudalle
Kiurulan pellon tuomenkukkia
Lauloimme virren
Jumala ompi linnamme
Muistelin puheessani
veljeäni, vaaria ja ukkia
Matka jatkui Kiviniemeen
majapaikkaamme

Aamulla suuntasimme Viipuria
ja kotia kohti
Teimme tuliaisostokset hallissa
ja Tienhaarassa
Paljonko tupakkaa ja alkoa
ostaa voi ja tohti
Ettei käry tullissa käy
ja ostokset on vaarassa

Onnekkaasti tulimme

kotikylän maisemille
Matkaseurallemme näkemiin
ja kiitos toivotimme
Olimme väsyneet jo matkasta
mitä voimme sille
Uutta matkaa tulevana kesänä
jo valmiiksi suunnittelimme

Heimo Kiuru
Leivonmäki

Heimo Kiuru ja tytär Heli Hen-
tinen laskivat tuomenkukkakim-
pun Raudun hautausmaamuis-
tomerkille.

Kotiseutumatka 21 - 23/5 2009
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Lauri Partanen kuoli Pieksämäellä 21. kesäkuu-
ta. Hän oli syntynyt 9. elokuuta 1928.

Leo Untero Puranen kuoli 26. lokakuuta Lah-
dessa. Hän oli syntynyt 4. lokakuuta 1930 Raudun
Mäkrän kylässä. Leo siunattiin haudan lepoon 14.
marraskuuta Lahdessa läheisten läsnä ollessa.

85 vuotta

täytti 6. lokakuuta
Joutsassa rautulainen
Sanna Väisänen, o.s.
Monto. Sanna on Rau-
dun Potkelan kylästä
Monnonmäeltä.

85 vuotta

täytti 14. joulukuuta Matti Meskanen Joroisissa.
Hän on kotoisin Raudun kirkonkylästä.

Vesa-Matti ja Hanna-Maija Paksu, o.s. Ukkola,
vihittiin 12.syyskuuta sulhasen kotona Mikkelin
Loukeella. Vesa-Matin isoisä on Vehmaisista kotoi-
sin ollut Toivo Paksu ja isä on Väinö Paksu.

Salla Korhonen ja Ilkka Alatalo vihittiin avioliit-
toon Rantasalmen kirkossa 10. lokakuuta 2009.
Sallan isovanhemmat Lyyli ja Aleksander Paino-
kangas olivat Raudun Jousseilasta. Ilkan äijä
Mauri Maisonen oli syntynyt Raudun Orjansaa-
ressa.

80 vuotta

täyttää Iso-Äiniöllä Asikkalassa Lauri Juhana
Pietinen. Hän on syntynyt Raudun Raasulissa He-
lena ja Matti Pietisen vanhimpana lapsena. Pal-
jon onnea Laurille toivottavat Maija-sisko ja muut
sukulaiset ja ystävät.

Vihityt

Rauhallista Joulun aikaa kaikille lehden lukijoille!
Seija Lipsanen

Rautulaisten lehden toimittaja

Perheuutiset -palstalla julkaistaan iloisia ja surulli-
siakin perhetapahtumia veloituksetta.

Uutiset ja kuvat voi lähettää sähköpostitse
rautulaistenlehti@rautu.fi  tai kirjeellä toimituksen
osoitteeseen Pl 154, 50101 Mikkeli. Valokuvan voi
sähköpostiin liittää mukaan, mielellään jpg-muodos-
sa ja pakkaamattomana. Postitse tulevat kuvat skan-
naan ja palautan omistajilleen. Sitä varten tarvitsen
palautusosoitteen.

Pitemmät syntymäpäivä- tai muistokirjoitukset jul-
kaistaan lehdessä olevan tilaan mukaan joko koko-
naan tai lyhennettynä.
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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.

RAUHALLISTA JOULUA
Rautulaisten Pitäjäseura ry

Helsingin Rautuseura ry
Rauta-Säätiö

Rautulaisten lehti
Karjalan Liitto
Karjala-lehti

ja
myymälä

Kareliaklubi

Rauhaisaa
joulunaikaa

ja onnea
vuodelle 2010

kaikille
Rautulaisten lehden

lukijoille!

Katri Komi
kansanedustaja

Joroisista

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri

kokoontuu
lauantaina 16.1.2010

klo 14.00 - 17.00
Helsingissä Karjalatalon

Galleriasalissa.
Kello 12.30 alkaen

on vapaata tarinointia
ja tietojen vaihtoa.

Kaikki alueen historiasta ja
sukututkimuksesta kiinnostuneet

ovat tervetulleita
avoimeen tapaamiseen.

Oikaisu

Viime lehteen oli päässyt puikahtamaan kirjoitusvir-
he sivulle 27 Markku Paksun neuvosjuhlia koskevi-
en kuvien tekstien yhteyteen. Päivi Väisäsen kanssa
kuvassa poseeraa Jaana Matikainen (eikä Jaana Ma-
tilainen).
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