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Suomalaisia on jo vuosia närästä-
nyt venäläisen tekemät tonttikaupat
Saimaan rannoilla ja muuallakin.
Kun ryssä ei pystynyt asein valtaa-
maan Suomea, se tekee nyt sen ra-
halla, on monesti kuultu toteamus
venäläisten maakaupoista.

Eduskunnan käytävilläkin on su-
pistu kyseisestä asiasta. Monet kan-
salaiset ovat vuosien varrella ilmais-
seet tyytymättömyytensä siihen, että
miten venäläiset voivat ostaa maa-
ta Suomesta, mutta meillä ei ole
mahdollisuutta ostaa tonttia edes
meiltä ryövätyltä alueelta. No, va-
rastettuun tavaraan puuttuminenhan
on rikos!

Vuodesta toiseen olen ollut petty-
nyt, ja lopullisesti uskoni menettä-
nyt tämän maan eduskunnan ja hal-
lituksen toimiin ryssän kyykytyksen
edessä. Karjala-kysymyksestä on
vaiettu, ettei “hyvä ystävyys” vaan
vaarantuisi. On alistuttu ryssän sa-
nelemiin Saimaan kanavan vuokra-
kuluihin, puutulleihin, vastikkeetta
annettuihin lähialuetukiin, maksettu
Pietarin jätevesiä, alistuttu jousta-
mattomaan rajanylitykseen ym., ym.
Kaikkeen on alistuttu omat edut ja
oikeudet unohtaen, toistamiseen on
ylistetty miten hyviä naapureita täs-
sä ollaankaan!

Viime viikkoina on Venäjä kai ha-
lunnut panna lopullisen niitin Karja-
la-keskustelulle. Rajavyöhyke Ve-
näjän puolella on rajattu niin suurek-
si, että se käsittää lähes koko ryös-
tetyn Karjalan, tosin myös Laato-
kan yläpuolisen Venäjän Karjalan.
Tuolta alueelta ei näyttäisi Karjala
palautuvan edes pullo kerrallaan.

Diktaattori Stalin puolusteli Kar-
jalan ryöstämistä Pietarin tarvitse-
malla suojavyöhykkeellä jopa niin
hyvin, että osa suomalaisistakin sen
uskoi ja tuntuu uskovan yhä.

Olen aiemminkin “liputtanut “ A.
Stubbin puolesta ja nyt teen sen
taas. Stubb lähetti nootin venäläisil-
le maiden välejä hiertävästä tontti-
kauppakiistasta, jossa osto on mah-
dollista vain toisella osapuolella.
Vastavuoroisuutta peräänkuulutta-
vat myös useimmat kansanedusta-
jat mukaan lukien eduskunnan pu-
hemies. Hyvä niin.

Stubbin kaltaisia poliitikkoja tämä
maa kaipaisi enemmänkin. Positii-
vista meille rautulaisille oli se, että
Rautu näyttäisi jäävän sallitulle os-
toalueelle.

Enskesän kihutaa taas Rauvus iha
ryssän kiusallakkii!
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Sosnovon kunnanjohtaja
Aleksander Sokolovin muita
päätä pitempi hahmo on tuttu
monille rautulaisille kihuissa
kävijöille. Hän on oikea henki-
lö kertomaan millainen paikka
hänen johtamansa kunta on ny-
kyään, miten ihmiset siellä elä-
vät, mitä he tietävät oman ko-
tiseutunsa suomalaismennei-
syydestä, mitä Sosnovo tarjo-
aa matkailijoille, millaisia tule-
vaisuuden suunnitelmia kun-
nalla on matkailun kehittämisen
suhteen ja voivatko suomalai-
set ostaa maata Sosnovosta.

Rautulaisten lehden toimitus
tapasi Aleksander Sokolovin
viime vuoden loppupuolella
Sosnovon kunnantalolla. Lyhy-
ellä varoitusajalla sovittu haas-
tattelu onnistui, vaikka kiirei-
nen kunnanjohtaja sai siihen
järjestettyä vain tunnin aikaa
muun ohjelmansa lomaan.

Aleksander Sokolov ottaa meidät
vastaan työhuoneessaan ja pahoit-
telee aikataulunsa tiukuutta. Pitem-
mittä puheitta menemme suoraan
asiaan. Tulkkinamme toimii Toivo
Laidinen.

Sosnovon kunnassa asuu va-
kituisesti noin 10 000 asukas-
ta. Millä he elävät? Millaisia työ-
paikkoja kunnassa on?

– Meillä on teollisuutta, monia
sahoja, oma leipomo ja meijeri, muo-
vikombinaatti ja metallialan yrityk-
siä. Palvelut työllistävät myös, ku-
ten kaupat ravintolat jne. Sosnovo-
laisia on yrittäjinä ja matkailukeskus
Igoran palveluksessa.

– Sosnovo ja sen puhdas ilma kiin-
nostaa paljon pietarilaisia turisteja.
Heidän palvelemisellaan on iso työl-
listävä vaikutus. Pietarissa käydään
myös töissä ja nuoret opiskelevat

siellä. Ongelmana on se, että he jää-
vät usein opiskelujensa jälkeen sin-
ne töihin. Osa tulee myöhemmin
paluumuuttajina takaisin.

Sosnovon kunnanjohtaja Aleksander Sokolov:

Yhteistyötä lisää rautulaisten ja
Sosnovon välille

Kuva: Seija Lipsanen
Kunnanjohtaja Aleksander Sokolov kertoo käyneensä viime kesä-
nä Suomessa. Lomakohteen hän yritti valita siten, ettei törmäisi en-
simmäiseksi muihin venäläisiin matkailijoihin.

Sosnovon kunnantalo.
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Mikä on tavallisen sosnovolai-
sen työssä olevan henkilön kes-
kipalkka?

– Keskipalkka on lähellä 14 000
ruplaa. (350 euroa, jos ruplan kurs-
si on 40, toim.huom). Se on noussut
viime aikoina moniin muihin aluei-
siin verrattuna. Pietarin läheisyys
vaikuttaa siihen.  Myös vähimmäis-
palkoista on säädetty laki.

– Kaikki palkat ja tulot eivät tosin
tule viranomaisten tietoon. Harmaa
talous on ongelmanamme. Esimer-

kiksi kauppiaat eivät ilmoita kaikkia
tulojaan. Verotus on sen takia han-
kalaa.

Paljonko on Sosnovon työttö-
myysprosentti?

– 0, 3 prosenttia väestöstä on
työttömänä.

Mitä sosnovolaiset tietävät
Raudusta ja alueen historiasta?

– Sosnovossa asuu vielä paljon
ihmisiä, jotka tulivat tänne sodan

jälkeen. Heidän tehtävänsä on ker-
toa nuorisolle, mikä oli Rautu, josta
tuli Sosnovo. Viime aikoina nuoret-
kin ovat alkaneet tietää alueen his-
toriasta enemmän ja sitä mitä on
tapahtunut ja mistä syystä.

Onko tietämystä alueen histo-
riasta mielestänne tarvetta lisä-
tä?

– Koulussa on oma museo, jossa
jonkin verran kerrotaan alueen his-
toriasta. Urheilutalon seinällä on iso
paikka, jossa on kerrottu Sosnovon
historiasta. Suomalaisetkin voisivat
käydä siellä joskus katsomassa, mil-
tä historia näyttää Venäjän puolelta
katsottuna.

Sosnovo on pietarilaisten suo-
siossa vapaa-ajan- ja lomanviet-
topaikkana. Kesällä sen alueel-
la on väkeä joidenkin arvioiden
mukaan jopa 80 000. Uusi suun-
nitteilla oleva nelikaistainen tie
Pietarista Sosnovoon lisää sen
kiinnostavuutta. Mitä Sosnovo
tarjoaa lomailijoille maaseutu-
maisen ympäristön lisäksi?

– Igora palveluineen on ykköskoh-
teemme. Lisäksi meillä on ravinto-
loita, kalastuspaikkoja ja Leinijärvel-
lä hyvä hiekkaranta. Monet loman-
viettäjät haluavat vain luontoon. He
eivät tarvitse muuta kuin datsansa
ja niiden ympärille palstat, jossa voi-
vat kasvattaa vihanneksia. Lisäksi
lähellä ovat Suvantojärvi ja Taipa-
leenjoki, jotka kiinnostavat pietari-
laisia.

(Markku Paksu huomauttaa
väliin, että Taipaleenjoki kiinnostaa
myös suomalaisia matkailijoita, mut-
ta että sinne pääsy on hyvin vaike-
aa. Sokolov vastaa, ettei hän vai
vaikuttaa asiaan, koska se ei sijait-
se Sosnovon puolella).

Mitä Sosnovo tarjoaa suoma-
laisille matkailijoille?

– Matkailu täällä on nyt turvallis-
ta, jos sitä vertaa esimerkiksi siihen,
mitä se oli vielä 20 vuotta sitten.

Uusi ortodoksinen kirkko on hirsirakentamisen mestarinäyte.
Kuva: Seija Lipsanen

Perinteistä venäläistä datsa-asutusta puutarhoineen Raudunkyläs-
sä usvaisena syysaamuna.
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Miten Sosnovo kehittää mat-
kailuaan?

– Igoran kautta siinä mennään.
Toivoisin, että myös perhematkailu,
eräänlainen perheitten välinen vaih-
to lisääntyisi. Täältä voisi perhe läh-
teä Suomeen lomalle ja suomalai-
nen perhe tulla tänne.  Saksalaisten
kanssa tällaista toimintaa on jo ole-
massa. Vuokrattavia asuntoja tääl-
lä ei ole suomalaisten käyttöön. Pie-
tarilaiset vievät kaikki vapaat asun-
not.

– Igoran yhteyteen on juuri val-
mistunut jäähalli. Golf-kenttää var-
ten tila on olemassa, mutta päätök-
siä siitä ei ole tehty. Lisäksi Sosno-
voon on tulossa iso liikunnan moni-
toimihalli, jossa voi harrastaa mo-
nenlaisia lajeja, kuten lentopalloa,
koripalloa ja jalkapalloa. Sen uskon
kiinnostavan paljon venäläisiä urhei-
lijoita Pietaria ja jopa sitäkin laajem-
paa aluetta myöten. Halliin on tu-
lossa toimintaa kaikenikäisille lap-
sista vanhuksiin asti.

Mihin Te veisitte Sosnovoon
tulevan matkailijan?

– Igoraan ja kauniiseen ortodok-
siseen kirkkoon. Uimaranta on ke-
säisin mukava paikka. Kun kulttuu-
ritalon remontti valmistuu, niin myös
sinne. Historiallisia paikkoja täällä
ei venäläisten puolesta ole. Tapah-
tumia meillä on paljon.

Voiko suomalainen ostaa
oman maapalstan Sosnovosta?

– Vielä ei ole kukaan ostanut. Sitä
kysymystä ei ole tullut keneltäkään
minun aikanani. Sosnovossa olevat
vapaat tontit ovat menossa myyn-
tiin. Ne huutokaupataan. Tontin saa
se, joka maksaa siitä eniten. Kiin-
teistökaupat pitää hoitaa Käkisal-
men kautta.

Mitä mieltä olette Venäjän ja
EU:n rajojen välisestä viisumi-
en poistosta?

– Vaikka viisumit poistuisivat, ra-
joille jäisi joka tapauksessa jonkin-

lainen tarkistus. Tilannehan on tällä
hetkellä se, että vain yksi kymme-
nestä ei saa viisumia, muut saavat.
Rajoilla ongelmat ovat samanlaiset
niin suomalaisilla kuin venäläisillä-
kin. Ostosmatkalaiset joutuvat sei-
somaan rajalla 3-4 tuntia ja ruuhkat
ovat isot Suomeen päin.

Millaisia terveisiä haluatte lä-
hettää Rautulaisten lehden luki-
joille?

– Toivoisin, että meillä olisi enem-
män yhteyttä ja yhteistyötä keske-
nämme. Meillä voisi olla kulttuuri-
ja urheiluyhteistyötä  lasten ja nuor-
ten kanssa, jolloin he tutustuisivat
toisiinsa.  Rauhaomainen yhteistyö
luo ystävyyttä. Sotia on ollut riittä-
västi, niitä ei enää tarvita.

– Toivoisin myös, että tiedottaisit-
te talkoistanne myös meille. Venä-
jän puoleltakin voisi löytyä auttajia
esimerkiksi hautausmaatalkoisiin.

Seija Lipsanen

Aleksander
Sokolov

- syntynyt 1946 Kannel-
   järvellä

- työskennellyt Sosnovon
  (Raudun) kunnanjohtajana
  vuodesta 2000, sitä ennen
   töissä miliisissä

- asuu Sosnovossa

- perheeseen kuuluvat
  eläkkeellä jo oleva vaimo,
  kaksi lasta, (poika kuorma-
  auton kuljettaja, tytär työs-
  kentelee kunnan oikeuslai-
  toksen palveluksessa),
  3 lastenlasta (kaksi tyttöä ja
  poika).

Raudun pitäjäseuran puheenjohtaja Markku Paksu lahjoitti juttu-
tuokion päätteeksi Aleksander Sokoloville Rautu on rautaa -pai-
dan.
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Linnanjuhlien kierrätyspuvut esillä Mikkelissä
Milja Komi käyttää luovasti kierrätysmateriaaleja uusien tuotteiden suunnittelussa

Glamouria voi syntyä myös kier-
rätysmateriaaleista. Sen tietää jo-
roislainen Milja Komi, joka on ko-
hahduttanut parilla viimeisillä Linnan
juhlilla tyttärensä kansanedustaja
Katri Komin pukujen suunnitteli-
jana ja valmistajana.

Milja Komin suunnittelemissa tyy-
likkäissä puvuissa kiehtovinta ovat
niiden materiaalivalinnat. Vuoden
2009 Linnan juhlissa Katrilla oli yl-
lään vanhoista VHS-videonauhois-
ta tehty puku. Viime vuoden puku
oli valmistettu vanhoista sukkahou-
suista.

Televisiossa ja lehtien palstoilla
nähdyt puvut ovat nyt parin kuukau-
den ajan esillä Mikkelissä Helena
Heilalan Reaalikirppiksellä.

– Helena Heilala soitti heti linnan-
juhlien jälkeen ja kysyi niitä kierrä-
tysteemalla tänne esille. Sovimme
silloin, että tuon ne helmikuussa.

Toukokuussa pukuja on pyydetty
esille Joroisiin Eläkeliiton juhliin ja
heinäkuussa ne matkaavat Poriin
Maatalousnäyttelyn kierrätysosas-
tolle.

– Minulle kierrättäminen ei ole
mikään uusi juttu. Pula-aikana kaikki
piti kierrättää tarkasti. Vieläkään en
raaski heittää mitään käyttökelpois-
ta pois, Komi sanoo.

Kuin vakuudeksi hän näyttää iso-
äitinsä lankarasiaa, jossa vanhin lan-
kapuola on vuonna 1872 syntyneen
isoäidin peruja.

Kierrätysmateriaalien käyttö on
Komille luontevaa. Hän näyttää
kauniita tyynyliinoja, jotka hän on
valmistanut reunasta rispaantuneis-
ta, häälahjaksi saamistaan verhois-
ta.

Marjatta Metsovaaran Tampel-
lalle suunnittelemista värikkäistä
Orvokki -verhoista hän on ommel-
lut Katrille ja itselleen hellemekot.

– Rantakasseja olen tehnyt pyö-

reiksi leikattujen kerniliinojen huk-
kapaloista.

– Kierrätysmateriaaleista saa ai-
kaan vaikka mitä, toteaa Milja
Komi.

Kolme kasetillista
videonauhaa

Kierrätysmateriaaleista tehdyt
juhlapuvut ovat olleet Milja Komin
idea.

– Olin kutonut videonauhoista
laukkuja. Sitten laitoin tyttärelle säh-
köpostin, jossa kysyin, että mitäs
tuumaat, jos kutoisin videonauhois-
ta Linnan puvun. Hän vastasi, että
on sinulla hullumpiakin ideoita ollut.

Mustaan, kimaltelevaan iltapu-
kuun Milja Komi käytti kolme 180
minuutin videonauhaa.

– Kudoin pukukankaan kangas-
puissa mustaan pellavaloimeen. Ai-
kaa siihen meni puolitoista päivää.

Kuvat: Seija Lipsanen
Milja Komi leikkaa malliksi sukasta ohutta kudetta. Taustalla vi-
deonauhoista tehty juhlapuku.
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Kankaasta hän ompeli juhlapuvun
ja siihen vuorikankaan mustaksi
värjätystä puuvillalakanasta. Ko-
meudelle tuli hinnaksi noin 50 eu-
roa.

Puvun tekeminen
sukkahousuista vei aikaa

Puvun tekeminen sukkahousuis-
ta olikin sitten isompi urakka. Kat-
rikin oli sen suhteen paljon kriittisem-
pi.

– Heti vuoden alussa ryhdyin miet-
timään sen toteuttamista. Sukkahou-
sujen leikkaamisen aloitin kesällä.
Kankaaseen meni 100 sukkahousut.

Komi leikkasi sukkahousuista
ohutta, sukkalangan paksuista ku-
detta. Yksien housujen leikkaami-
sen meni tunti, joten jo pelkän ku-
teen saaminen vei aikaa.

Kärsivällisyyttä tarvittiin myös
kutomisessa. Ohuesta kuteesta kan-
gasta valmistui hitaasti.

– Juhlavuutta kankaaseen sain
kutomalla siihen mukaan kultalan-
kaa. Koska jouduin kutomaan kan-
kaan kahdessa osassa, raitojen sa-
tuttaminen kohdalleen molempiin
osiin vaati tarkkuutta. Hintaa tälle
puvulle tuli satasen verran. Kulta-
lanka nosti kustannuksia.

Milja Komia suunnittelussa inspi-
roi luonto. Sukkahousuista tehtyyn
juhlapukuun hän suunnitteli yhdistä-
vänsä Asta-myrskyn kaatamien
koivujen rungosta keräämäänsä
tuohta.

– Kudoin tuohesta puun rungon,
mutta se oli pukuun liian painava.

Milja Komi kertoo saaneensa
suunnittelemistaan puvuista paljon
palautetta.

– Melkein poikkeuksetta se on
ollut kiittävää. Jopa aivan tuntemat-
tomat ihmiset ovat ottaneet minuun
niistä yhteyttä.

Kädentaidot
kiehtovat

Kädentaidot ovat aina kiehtoneet
Milja Komia.

– Olen käynyt 4H:n järjestämän
ompelukurssin. Muuta koulutusta en
ole saanut, mutta tekeminen on
opettanut.

– Isä osti minulle poljettavan Sin-
gerin, kun olin 10-vuotias. Kotona
kukaan ei osannut neuvoa sen käyt-
töä, joten kävin naapurin emännän
luona vahtimassa lapsia ja hän aut-
toi minua.

Viisitoistavuotiaana hän ompeli
ensimmäisen juhlapukunsa, mekon
omiin rippijuhliinsa.

– Siitä tein myöhemmin kastepu-
vun. Siinä on kastettu omat lapsem-
me ja lapsenlapset. Hääpukunikin
olen tehnyt itse.

Rautulaisia
muistoja

Milja Komi kokoaa näyttelyä kirp-

pikselle ja esittelee samalla säilyt-
tämiään suvun aarteita Raudusta
sekä omasta lapsuudestaan.

– Tämä Raudun Osuuskaupan
penaali oli osuuskaupan johtajan
Kaarlo Asomaan käytössä. Hän oli
mieheni Armaksen eno.

Kotikutoiset pellavalakanat, liinat
ja pyyhkeet ovat vahvoja ja kestä-
neet sukupolvelta toiselle vuosikym-
menten ajan.

– Sodan jälkeen laitettiin Ameri-
kasta lapsille tukipaketteja. Nämä
pyyhkeet ovat sieltä ja näillä on mi-
nuakin pienenä pyyhitty.

Seija Lipsanen

Raudun Osuuskaupan penaali, jossa K. Asomaa
on säilyttänyt mustepulloja ja kyniä.

Milja Komin huovuttamia kaulureita sekä puku-
koruja. Vasemmalla oleva kukka on heijastin.

Sukkahousuista tehty puku ja
iltalaukku. Mustaa sifonkihui-
via voi käyttää halutessaan pal-
jaiden käsivarsien suojana.
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Vilkas keskustelu täytti heti tuvan,
kun koulupiiriläisiä jälkeläisineen ja
perheenjäsenineen kokoontui heinä-
kuussa Mikkeliin. Ensimmäiset oli-
vat tosin tulleet jo kello kymmenek-
si Päämajakaupunkiin ja tutustuneet
Ilona Kopakkalan opastamina
Päämajamuseoon ja viestikeskus
Lokkiin. Vaikka yhdessä koulutie-
tään kulkeneiden joukko on harven-
tunut, niin tunnelma on entisellään.
Katsellaan ensin vähän oudompia.
Sitten äkätään: siehä se uot, ja ha-
lataan.

Koulu rakennettiin Korleen ja
Huhdin kylien välissä sijaitsevaan,
Raudun eteläisimpään rajakylään,

Sirkiänsaarelle. Kauimpana asuneil-
le kertyi koulumatkaa reilut kuusi
kilometriä. Saattoi olla talvituiskuis-
sa motivaatio tiukilla pienillä vael-
tajilla. Entisten oppilaiden mielestä
Sirkiänsaaren kouluun mentiin säällä
kuin säällä mielellään. Kovimmilla
keleillä jäätiin lähemmäksi koulua
sukulaisten luo yökylään.

Koulupiiritapaamisia on järjestet-
ty melko säännöllisesti. Nytkin pai-
kalle saapui runsaat 40 henkilöä.
Karjalaisten laulu kajahti reippaasti
tilaisuuden aluksi. Liisa Rouhiai-
sen pitopöytä kakkaroineen, selttei-
neen ja muine herkkuineen teki
kauppansa.

Raudun tunnelmiin sujahdettiin

Varpu-Leena Koiviston johdolla.
Hän luki isänsä Emil Sumsan (s.
Orjansaari) kertoman tarinan peru-
nannostosta Keltossa. Varpu-Lee-
nan äiti, Tyyne Sumsa, o.s. Ger-
lander, toimi Sirkiänsaaren koulus-
sa alakoulun opettajana ja isä oli
rajavartioston palveluksessa.

Aitoa koulupiirin tunnelmaa välit-
tyi Rauni Karjalaisen esitykses-
sä. Hän luki äidiltään, Amalia Pus-
alta (99 v.) tallentamiaan kakunas-
seja. Niitä laulettiin yleisesti vielä
1930-luvulla. Ja taitavimmat niitä
sepittivät lisää. Osa kulki muistitie-
tona inkeriläisiltä laulajilta, jotka
1920 vuoden paikkeilla oleskelivat
kylässä pakolaisina.

Sirkiänsaari – Huhti – Korlee

Koulupiiri yhä voimissaan

Koulupiirin entisiä oppilaita yhteiskuvassa viime kesän tapaamisessa.
 Kuva: Martti Erkkilä.
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Testattiin myös miten hyvin mur-
re on säilynyt ihmisten muistissa.
Täyttä kymppiä ei saanut kukaan.
Mutta hyviä tuloksia kertyi kuiten-
kin ihan mukavasti. Parhaat palkit-
tiin.

Tapaamisen teemana oli evak-
koon lähtö. Lahja Kauppinen, syn-
tyisin Huhdista, on ollut mukana
Karjalan Liiton kulttuuririennoissa.
Hän on koonnut yhdessä Eini Kar-
hulahden kanssa evakkokertomuk-
sia: Kävit sie? Näit sie? Muistat sie?
Esityksessään hän kertoi evakkoon
lähdöstä ja sen synnyttämistä trau-
moista. Se kosketti kuulijoiden herk-
kiä tuntoja.

Jatkona teemaan Ilmi Pesonen
luki otteita isänsä, vartiopäällikkö

Eino Peltosen, neljästä kirjeestä,
jotka tämä ehti lähettää vaimolleen
ennen tapaturmaista kuolemaansa
16.11.1939. Kirjeissä kuvastuu eva-
kuoinnin synnyttämä sekava tilan-
ne. Karjaa oli hukassa ja lähetetyt
tavarat risteilivät asemalta toiselle.
Huoli perheestä ja tulevaisuudesta
oli suuri.

Rauha Pusa esitti yksinlaulua ja
esiintyi myös yhdessä serkkunsa
Rauni Karjalaisen kanssa. Välillä
laulettiin myöskin yhdessä. Yllätys-
numerona Heikki Hentunen luki
tarinoita Augusti Salon vanhasta
aapiskirjasta.

Raudun kotisivuilta oli tulostettu
vanhoja valokuvia pieneksi näytte-
lyksi, jonka äärellä riitti muistelijoi-

ta. Tällaisen tapaamisen parasta
antia on olla yhdessä ja muistella.
Samalla nuoremmat polvet saavat
tuntumaa entiseen kotiseutuun,
mummolaan, johon ei ole paluuta.

Tapaamiset ovat tärkeitä. Niinpä
päätettiin taas tavata ensi kesänä.
Järjestäjäksi lupautui huhtilainen
Veikko Koukonen. Hän kutsuu
kaikki koulupiiriläiset lauantaina 9.7.
klo 12 kotiinsa Jäppilään os. Lam-
pipolku 1. Järjestelyjen vuoksi hän
ottaa vastaan ilmoittautumisia: p.
040 503 83239.

Siel‘hä myö taas tavataa!

Ilmi Pesonen

Karjala –lehti kertoo 27. tammi-
kuuta ilmestyneessä numerossaan,
että kansanedustaja Risto Kuis-
ma. (sd) on jättänyt hallitukselle kir-
jallisen kysymyksen Karjalan-kysy-
myksestä. Nyt jo entinen Neuvos-
toliitto anasti toisessa maailmanso-
dassa Suomelta Karjalan ja eräät
muut alueet. Tämä suuri vääryys ja
epäoikeudenmukaisuus on edelleen
korjaamatta. Kuisman mielestä
maamme hallitukset eivät ole olleet
aktiivisia etsimään keinoja Karjalan
palauttamiseksi. Menneinä vuosi-
kymmeninä silloiset hallitukset on-
nistuivat palauttamaan Porkkalan
alueen ja pitivät esillä mahdollisuut-
ta myös muiden alueiden palautuk-
seen.

– Neuvostoliiton hajottua tämän
vuosikymmenen alussa olisi ollut
hyvä mahdollisuus Karjalan-kysy-
myksen esille ottoon. Tällöin Balti-
an maat saivat takaisin itsenäisyy-
tensä oman aktiivisuutensa ansios-

ta. Silloin Suomen johto oli passiivi-
nen ja valmistautumaton avautunee-
seen tilaisuuteen,

Kuisma toteaa.
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen

kehitys on jatkunut Venäjän fede-
raatiossa. Venäjällä on muun mu-
assa jo presidentti Jeltsinin toimes-
ta tuomittu Stalinin Neuvostoliiton
toimet Suomea vastaan. Muutenkin
Venäjä on tehnyt eroa Stalinin Neu-
vostoliiton toimintaan.

– Itärajan takana vallitsee rappio.
Siellä asuvan väestön vaikeudet
ovat sellaisia, ettei Venäjällä ole
mahdollisuutta omien vaikeuksien-
sa keskellä niitä korjata. Tämä ti-
lanne antaa mahdollisuuden etsiä
sellaista ratkaisua, joka toisaalta
täyttää kokonaan tai osittain suoma-
laisten toiveet ja toisaalta on Venä-
jän hyväksyttävissä ja pelastaa Kar-
jalan ja muut luovutettavat alueet ja
niiden väestön nykyiseltä rappiolta,
Kuisma perustelee ja odottaa Suo-

men etsivän aktiivisesti ratkaisua,
joka on sekä Suomen että Venäjän
etujen mukainen.

Kirjallisessa kysymyksessään
Kuisma tiedustelee, onko hallitus
varautunut omalta osaltaan mahdol-
liseen Karjalan ja muiden sodassa
menetettyjen alueiden asioiden esil-
le ottoon, onko hallituksella suunni-
telmia siitä, miten mahdollinen Kar-
jalan ja muiden alueiden palautta-
minen Suomeen voidaan toteuttaa
ja onko Venäjän halukkuus keskus-
tella Karjalan-kysymyksestä muut-
tunut vuodesta 2004.

Kuismalta kirjallinen kysymys Karjalasta
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Teos käsittelee Viipurin läänin
aluetta 1530-luvulta vuoteen
1710.  Aikaisemmin sarjasta ovat
ilmestyneet osa 1 Karjalan syn-
ty (2003), osa 2 Viipurin linnalää-
nin synty (2004) ja osa 6 Karjala
itärajan varjossa (2010). Teos-
sarjan kustantajia ovat Karjalan
Kirjapaino Oy ja Karjalaisen
Kulttuurin Edistämissäätiö.

Kuusiosaisen suurteossarjan Vii-
purin läänin historian kolmas osa
Suomenlahdelta Laatokalle on il-
mestynyt Karjalan Kirjapaino Oy:n
kustantamana joulukuussa 2010.
Teoksen ovat kirjoittaneet profes-
sori Kimmo Katajala, dosentti
Antti Kujala ja fil. tri Anssi Mä-
kinen. Se kattaa Viipurin linnalää-
nin vaiheet 1530-luvulta vuoteen
1710, eli kirjan valmistuminen ajoit-
tuu tasan 300 vuotta sen jälkeen, kun
venäläiset miehittivät Ruotsin Kar-
jalan ja monisatavuotinen ruotsalais-
valta Viipurissa päättyi. Tätä dra-
maattista muutosta edelsi kuitenkin
pitkä valtionrakennuksen ja yhteis-
kunnallisten muutosten kausi, jota
nyt julkaistavassa kirjassa kuvataan
monesta eri näkökulmasta.

Keskiaika päättyi Ruotsin valta-
kunnassa kuningas Kustaa I:n val-
taannousuun vuonna 1523 ja Viipu-
rin läänissäkin viimeistään vuosi-
kymmen myöhemmin, vuonna 1534,
kun Viipurin linnan ja linnaläänin vii-
meinen lääninherra menetti ase-
mansa. Kustaa-kuninkaan ja hänen
poikiensa valtionrakennus tuntui lin-
naläänin asukkaiden arjessa lisään-
tyneinä veroina ja muina rasituksi-
na. Myös selkkaukset venäläisten
kanssa yleistyivät, kun myös nämä
pyrkivät vakiinnuttamaan ja laajen-
tamaan valtaansa Karjalan rajamail-
la. 1500-luvun loppupuoliskoa leima-

sivatkin Ruotsin ja Venäjän väliset
sodat, joiden runtelemaksi myös
Viipurin linnalääni joutui.

Sotatuhojen ja pakolaisuuden pa-
hoin autioittaman Viipurin Karjalan
asema muuttui vuonna 1617 Stol-
bovan rauhassa, jossa Ruotsi sai
Käkisalmen läänin ja Inkerinmaan.
Vanhalle rajaläänille koittivat rauhal-
lisemmat ajat, kun sen ja Venäjän
välissä oli uusia voittomaita. Sodat
ja sotaväenotot eivät kuitenkaan
loppuneet, vaan Ruotsi lunasti 1600-
luvulla taistelukentillä kerta toisen-
sa jälkeen asemansa nousevana
suurvaltana. Tykinruoaksi tarvittiin
runsaasti myös Viipurin Karjalan
miehiä, erityisesti kun voittomaiden
epälojaaliksi pelättyä väestöä ei us-
kallettu rasittaa väenotoilla. Lisäksi
luonnonolot koettelivat karjalaisia,
kun ns. pikku jääkauden viilentämä
ilmasto aiheutti toistuvia katoja, jot-
ka huipentuivat aivan 1600-luvun
lopun suuriin kuolovuosiin. Niistä

Viipurin Karjala ei ehtinyt toipua
ennen suurta Pohjan sotaa, jossa
Ruotsi menetti Karjalan Venäjälle.

Suomenlahdelta Laatokalle tarjo-
aa kattavan kokonaiskuvan uuden
ajan alusta koko kaakkoisessa Suo-
messa. Rakentumassa olleen uuden
ajan valtion ja rajaseudun historiaa
– Viipurin Karjalan 1500-lukua –
seuraa teoksessa kuvaus 1600-lu-
vun suurvalta-ajan rasituksista sekä
luterilaisen ja ortodoksisen maail-
man kohtaamisesta Käkisalmen lää-
nin ja Inkerinmaan voittomailla.
Uuden ajan alussa Ruotsin valta-
kunta otti alueensa entistä tiukem-
min kontrolliinsa ja kurottautui sa-
malla, kirjan nimen mukaisesti, me-
rellisiltä Suomenlahden rannoilta
Laatokan Karjalan sisämaahan,
vanhoille ortodoksien maille, joista
näin saattoi myöhemmin tulla osa
Suomea ja suomalaista Viipurin lää-
niä.

Suomenlahdelta Laatokalle,
Suurteos Viipurin Karjalan 1500- ja 1600-luvun historiasta

Suomenlahdel-
ta Laatokalle
on kuusiosai-
sen Karjalan
historiaa käsit-
televän teos-
sarjan kolmas
osa.
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Palkealasta löytyneet Feodorowien hautakivet
Lokakuun Rautu-lehdessä (5/

2010) oli kuvat Palkealasta löyty-
neistä Feodorowin kauppiasparis-
kunnan hautakivistä, jotka olivat löy-
tyneet myrskyn kaatamien puiden
juurien myllertäessä hautausmaata.
Kivistä voimme lukea niiden alle
haudattujen ihmisten kuolleen 90
vuotta sitten.

Isoäitini Lilja Sappinen, (o.s.
Holttinen, s.1914 – k. 2007) muisti
kauppiaspariskunnan tarinan. Lilja-
mummon äiti oli Ljuba Holttinen,
omaa sukua Kotsechatov. Hänen
sisarensa Maria Kotsechatov oli
naimisissa Terijoella vaikuttaneen
pankinjohtaja Pekka Falinin kans-
sa. pankinjohtaja Falinin sisar oli
Eudokia Falin (1868 – 1920), joka

puolestaan avioitui palkealaisen
kauppiaan Petter Feodorowin
kanssa.

Hautakivissä herättää huomiota
kauppiaspariskunnan sama kuolin-
päivä, eli 3.11.1920. Tuona kysei-
senä keskiviikkoiltana olivat Feodo-
rowit käymässä rouvan veljen, eli
Pekka Falinin luona. Tällä aikaa oli
kuitenkin heidän kauppaliikkeeseen-
sä murtauduttu. Kauppiaspariskun-
ta tuli ilmeisesti pahaksi onnekseen
kesken ryöstön kotiin. heidät mo-
lemmat surmattiin. Petter Feodoro-
wia ryöstäjät odottivat tallissa, kun
kauppias tuli tuomaan sinne hevos-
ta. Kauppiaanrouva ehti taloonsa
sisälle, missä häntä odotti osa ryö-
väreistä.-

Feodoroweilla oli pieni tytär, Kla-
vdia, joka pelastui ryöstömurhasta.
Miten hänen onnistui pelastua, sitä
tarina ei kerro. Voihan olla, että hän
oli jäänyt kylämatkalla enonsa Pek-
ka Falinin luo. Joka tapauksessa
Pekka ja Maria eli Maikki Falinista
tuli Klavdia-tyttären huoltajia. Hä-
nen myöhemmistä vaiheistaan Lil-
ja-mummo ei valitettavasti kertonut
mitään.

Pekka Falin kuoli Terijoella ja hä-
net haudattiin Terijoen ortodoksiselle
hautausmaalle. Maria Falin eli so-
dan jälkeen Kotkassa, jonne hänet
on myös haudattu.

Karkkilassa 7.12.2010
Mika Nikander

Kuvassa tikapuilla oleva tyttö on murhattujen Feodorowien tytär Klaudia. Kuvassa oleva talo on Pek-
ka ja Maria Falinin talo Palkealassa, isäntäväki seisomassa portailla. Portailla istuva pikkutyttö on
heidän oma tyttärensä Kirsti Falin (myöhemmin Hovilainen). Pekka Falin myi talon Tahvo Sappiselle
muuttaessaan Palkealasta Terijoelle pankinjohtajaksi.
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Rautulaiset kotikonnuillaan
kävijät tekevät Suomen papit
ja piispat kiireisiksi, tai sitten
kiire on tekosyy.

Suomen piispojen suhtautuminen
rautulaisten ylläpitämää kirkollista
toimintaa kohtaan lienee perussyy
sille, että Palkealan kirkon raunioil-
la ei nähty suomalaista ortodoksi-
pappia vihkimässä risti katolla sei-
sovaa kirkollista muistorakennusta.

Tapasin Uudessakaupungissa eu-
roparlamentaarikko Mitro Revon
yleisölle järjestetyssä kahvitilaisuu-
dessa. Minut istutettiin europarla-
mentaarikon “rippituolille”, jonka itse
tulkitsin Mitro Revon viereen sijoi-
tetuksi piinapenkiksi.

Ensimmäiseksi Mitro Repo halu-
si tietää Karjalan kotiseurakuntani.
Synnintunnustuksena mainitsin liit-
tyneeni vanhempieni toiveiden mu-
kaisesti kasteen kautta Palkealan
kreikkalaiskatolisen seurakunnan
jäseneksi vuonna 1940 syntyneenä.
Suomen valtion liekanarussa olevat
piispat lakkauttivat kotiseurakunta-
ni vuoden 1949 joulukuussa muiden
Karjalassa alun perin toimineiden
seurakuntien myötä.

Stalinismin ihannointi
lopetti kirkkokunnan

Karjalaisen kotiseutukiintymyk-
sen hävittäminen lienee ollut valtio-
vallan päällimmäinen tavoite karja-
laisten itsetuntoa loukkaavalla seu-
rakuntien lopettamisella.

Kreikkalaiskatoliset seurakunnat
edustivat vanhinta, ennen 1600-lu-
vun Ruotsin tuhoamaa kristillisyyt-
tä Karjalassa. Rautuun 1600-luvul-
la saapuneet tulokkaat hävittivät
papiston lisäksi kaikki kirkolliset ra-
kennukset ja luostarilaitoksen vää-
räuskoisilta.

Raudun vanhin kirkko
oli kaikkien käytössä

Suomen valtion syntyessä Raudun
väestö koostui pelkästään Raudun
hävittämisen jälkeen sinne tulleista
ja heidän jälkeläisistään. Suurin osa
asukkaista kuului kristillisiin seura-
kuntiin.

Rautuun juurtuneiden kristittyjen
kesken syntyi kanssakäymistä toi-
sensa uskontojen myötäelämisen

kautta. Eräs tällainen rautulaisia
yhdistävä tapa oli käynti Palkealan
kirkossa pääsiäisenä. Kirkonmeno-
jen päättyessä kreikanuskoinen pap-
pi jakoi värjätyn kananmunan jokai-
selle seurakuntalaiselle. Tämä muna
oli haluttu erikoisuus, jota luterilai-
set kävivät Kaskaalan kylästäkin
saakka tavoittelemassa. Toivat mu-
kanaan kananmunia vaihtaakseen
ne papilta saadun kanssa. Munien
vaihtokurssia ei näy vieläkään mak-
sutelevision talousuutisissa.

Raudun raunioissa riittää hoitamista

Palkealan kirkko.
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Muut tehtävät estivät
Rautuun tulon

Aikoinaan Raudun kummuilta,
Vuoksen Kiviniemestä Laatokan
rantamille ulottunut Palkealan seu-
rakunta oli Suomessa pappina toi-
mineelle Mitro Revolle tuttu. Uu-
dessakaupungissa hän muisteli es-
tyneensä kiireiden takia tulemasta
vihkimään Palkealan kreikkalaiska-
tolisten hautausmaalle ja seurakun-
takeskuksen kirkon raunioiden ää-
relle rautulaisten pystyttämiä muis-
tokohteita. Suomessa piispat ovat
henkilöitä, jotka järjestävät papeille
kiireet.

Mitro Revon sukujuuret
Hyrsylän mutkassa

Nykyisin Mitro Revolla riittää var-
masti kiireitä Brysselin ja Strasbour-
gin välillä. Lieneekö hänellä enää
aikaa hankkia traktoriinsa CE-hy-
väksyntää. Pappina ollessaan Mit-
ro ilmoitti oman traktorinsa olevan

valmiina Karjalaan lähtöä varten.
Suomen kansalaiset valitsivat hä-

net EU:n traktorijengiin. Europarla-
mentissa Mitro on ryhmässä, jonka
tehtäviin kuuluu EU:n taloudellisten
asiain käsittely.

Yhteydenottoa varten europarla-
mentaarikko antoi osoitetiedon
mitro.repo@ueroparl.europa.eu

Velka on
veli otettaessa

Veroparatiisivaltioissa verotto-
muudesta ja tulolähteidensä salailus-
ta hyötyvät rahapohatat ovat saat-
taneet kreikkalaiset ja monet muut
EU:n tyhjätaskuiset kansalaiset ta-
loudellisen joukkohaudan reunalle
ilman työrukkasia ja turvakenkiä.
EU:n talousmontun toisella reunal-
la seisoo Päämajakaupunki Mikke-
listä Olli Rehn käsi pystyssä ko-
mentamassa rahapanokset piipuis-
sa seisovia euroropojen trap-ampu-
jia. Avi kummittelee

hautausmailla

Itä-Suomen aluehallintovirasto
(avi) on saanut harteilleen valkoi-
sen lakanan vuoden 2010 alussa
hautaustoimen lupaviranomaisen
tehtävien hoitamiseksi. Itä-Suomen
avissa ohjataan lupapäätöksillä hau-
taustointa koko Suomen valtakun-
nassa. Avin tehtäväkenttään on sä-
lytetty jatkosodan jälkeen luovute-
tun Suomen alueen hautausmaiden
kunnostaminen ja sankarihautaus-
maiden hoitovelvoite vuoden 2010
alusta lukien. Asioista tiedottamien
yleisölle annettiin avin tärkeäsi teh-
täväksi, jonka se on laiminlyönyt jo
ensimmäisenä vuonna.

Karjalaisten hautausmaiden tal-
kooporukoille riittää omaehtoista
työtä suomalaisten haudoilla jatkos-
sakin, samalla selkiintyy suomalai-
suuden juurien sijaintipaikat vai-
keasti syntyneessä Suomessa.

Ahti Hänninen
Palkealan kirkon paikalla olevan muistokatoksen vihki rautulais-
ten oma luterilainen pappi, nyt jo edesmennyt Simo A. Salo.

Mitro Repo Mikkelissä muuta-
ma vuosi sitten papin asussa.
Nyt hän on meppinä EU:ssa.

Kuva: Seija Lipsasen arkisto

Kuva: Seija Lipsanen
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Toimintavuoden 2011 teema on
kulttuurien kohtaaminen. Vuon-
na 2011 Karjalaiset kesäjuhlat
vietetään Turussa, joka on Eu-
roopan kulttuuripääkaupunki
yhdessä Tallinnan kanssa. Turun
juhlien teema on kansainvälisiä
kohtaamisia ja teemaan liittyen
juhlaseminaarin aiheena on Suo-
menlahden vanhat valtakaupun-
git.

Karjalan Liitto on perustamisestaan
asti ollut kaikki karjalaiset kokoava
valtakunnallinen kansalaisjärjestö.
Seitsemänkymmentä vuotta sitten
toiminta painottui karjalaisten evak-
kojen henkisen, sosiaalisen ja talou-
dellisen hyvinvoinnin turvaamiseen.
Nyt toiminnassa on mukana karjalai-
sesta kulttuurista, karjalaisuudesta ja
Karjalasta kiinnostuneita. Vuosi 2011
on Karjalan Liiton 71. toimintavuosi.

Karjalainen järjestötoiminta liiton
karjala-, pitäjä- ja sukuseuroissa, va-
paan sivistystyön kansalaisjärjestös-
sä, on kasvussa. Liiton tulevaisuus-
strategia päivitetään tulevassa liitto-
kokouksessa.

Seitsemänkymmentä vuotta täyttä-
neessä Karjalan Liitossa on yli 470

jäsenyhteisöä ja näissä ilmoitettuja
henkilöjäseniä lähes 45 000. Karja-
lan Liiton varsinaisten jäsenten han-
kintaa jatketaan ja jäsenseuroja tue-
taan ja kannustetaan jäsenhankinnas-
sa. Varsinaiset, vuosijäsenmaksun
maksavat, jäsenseurojen ilmoittamat
henkilöjäsenet saavat jäsenetuna pal-
jon rahallista etua tuovan uuden Kar-
jala-kortin vuonna 2011 sekä kahdesti
vuodessa ilmestyvän jäsenlehden.
Karjalan Kunnaat -jäsenlehti julkais-
taan neljä kertaa vuodessa, kaksi nu-
meroa menee liiton jäsenille eli jäsen-
yhteisöjen edustajille ja kaksi nume-
roa heille sekä jäsenyhteisöjen kaikil-
le henkilöjäsenille. Lisäksi jäsenyhtei-
söille menee ajankohtaisista asioista
kertova sähköinen uutisviesti 6-8 ker-
taa vuodessa. Karjalan Liiton Karja-
la ohjelma ja sääntöuudistus valmis-
tellaan käsiteltäväksi toimintavuoden
liittokokouksessa.

Kuluvan kolmivuotiskauden tee-
maksi esitetään liittokokoukselle vah-
vistettavaksi teema “Karjalan Liitto
– karjalaiset yhdessä”. Tämä teema
korostaa jäsenten yhteistyön ja kar-
jalaisen toiminnan yhteisöllisyyden
arvoa ja merkitystä.

Karjalaiset jäsenyhteisöt ovat lisän-
neet keskinäistä yhteistyötä sekä yh-

teistyötä omilla paikkakunnillaan, kar-
jalaseurat kotipaikkakunnillaan ja pi-
täjäseurat luovutetun alueen kotipaik-
kakuntien toimijoiden kanssa. Kiin-
nostus Karjalan historiaan yhdistää
Karjalan Liiton jäseniä ja luovutetulla
Karjalan alueella nykyisin asuvia.

Karjalaisen kulttuurin monimuotoi-
suus tulee esille jäsenyhdistysten jär-
jestämissä tapahtumissa eri puolilla
Suomea. Karjalaisuuden ja Kaleva-
lan päivää juhlitaan Äänekoskella.
Kehotamme piirijärjestöjä ja jäsenyh-
distyksiä jatkamaan Karjalaisuuden
päivän juhlaperinnettä ja järjestämään
lukuisia karjalaisuuden ja Kalevalan
päivän juhlia eri puolilla Suomea.

Ekumeeniset hengelliset päivät vie-
tetään Kouvolassa teemalla Kiitok-
sen ja ylistyksen karjalainen kansa.
Hengellisellä toiminnalla on merkittävä
asema karjalaisessa järjestötoimin-
nassa, yhteistyö sekä ortodoksisen
että evankelisluterilaisen kirkon kans-
sa on monipuolista.

Talvisodan päättymisen muistotilai-
suus maaliskuussa on Helsingissä ja
järjestetään myös talvisodan alkami-
sen muistotilaisuus marraskuussa. It-
senäisyyspäivän juhla on perinteises-
ti Helsingin Karjalatalossa.

Karjalan Liiton vuoden 2011 teemana
kulttuurien kohtaaminen

 Suomen Journalistiliitto on
myöntänyt toimittaja Jaana
Matikaiselle, o.s. Anttonen,
liiton hopeisen ansiomerkin 9.
joukukuuta 2010..

Jaana Matikainen on myös
suorittanut Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulussa yritysjohtajan
erikoisammattitutkinnon.

Rautulaisten lehden lukijat muis-
tavat Jaana Matikaisen lehden pit-
käaikaisena toimittajana. Hänellä on
Mikkelissä oma viestintäpalveluyri-
tys Jaanan Viestintäpalvelu.

Jaanan juuret ovat Raudunkyläl-
lä.

Onneksi olkoon, Jaana!

Jaana Matikaiselle Journalistiliiton  ansiomerkki

Jaana Mati-
kaisella on
viime aikoi-
na ollut
monta  juh-
lan aihetta.
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Vuoden 2011 karjalainen ruoka ja leivonnainen

Kalalaatikko ja porkkana-puolukkapiirakka
Karjalan Liiton naistoimikunta on

valinnut vuoden 2011 ruuan ja lei-
vonnaisen. Vuoden teemaruokana
on kalalaatikko ja leivonnaisena
porkkana-puolukkapiirakka.

Kalalaatikko

300 g miedosti suolattua lohta, sii-
kaa tai silakoita

500 g perunoita
purjoa
1 kananmuna
3 dl maitoa
100 g silavaviipaleita
½ tl suolaa
korppujauhoja

Perunat kuoritaan ja leikataan las-
tumaisiksi viipaleiksi. Purjo silpu-
taan, kaloista poistetaan ruodot.

Kananmuna vispataan maitoon ja
lisätään ½ tl suolaa. Perunaviipaleet,
kala ja purjo ladotaan vuokaan ker-
roksittain ja päälle silavaviipaleet.
Munamaito kaadetaan vuokaan ja
päälle sirotellaan korppujauhoja.
Paistetaan uunissa (160 C) hieman
alle 1½ tuntia.

Lähde: Pirkko Sallinen-
Gimpl: Karjalainen keittokirja

Porkkana-puolukka-
piirakka

Vuoden leivonnaisen pohjaksi so-
veltuu hyvin pulla- tai piirakkataiki-
na. Täytteenä on terveellistä puo-
lukkaa ja porkkanaa, jotka sopivat-
kin hyvin yhteen.

Täyte:
2 l porkkanoita
4 dl vettä
2 dl puolukkasurvosta
vähän sokeria
½ tl suolaa
3 rkl vehnäjauhoja

1. Pese ja kuori porkkanat. Keitä
ne vedessä pehmeiksi. Soseuta
porkkanat.

2. Sekoita täyteaineet puuromai-
seksi massaksi.

Porkkana-puolukkapiirakka val-
mistetaan sekä levypiirakkana että
karjalanpiirakoiden tapaan. Täyt-
teestä riittää kahden desin pullatai-
kinan tai kahden desin karjalanpii-
rakkataikinan täytteeksi.

Jaakko Kolmonen: Karjalan
ja Petsamon pitäjäruokakirja

Rautulaisten pitäjäseura te-
kee tulevan kesänä matkan
Valamoon. Tässä jutussa Aimo
Tiainen kuvaa kesän 2002 mat-
katunnelmiaan Sortavalassa ja
Valamossa sekä kertoo luosta-
rin värikkäistä vaiheista.

Satoi. katselin auton ikkunasta
harmaata, rappeutunutta kaupunkia,
Sortavalaa. Se oli entinen Karjalan
kulttuuri- ja taloudellinen keskus.
Aukaisimme sateenvarjot ja läksim-
me kuluttamaan aikaa torille. Vasta
parin tunnin kuluttua tulisi lähtemään
laivamme Valamoon.

Kiersimme toria. Tyydyimme kat-
selemaan ja vertailemaan hintoja.
Kahvihammasta alkoi pakottaa.
Kysyimme suomea puhuvalta myy-

jältä kahvilaa. Saatujen ohjeiden
perusteella löysimme paikan ja sa-
teen jatkuessa nautimme kahvin
seuraten katutapahtumia. Kiireettö-
miä paikallisia ihmisiä.

Siirryimme satamaan. siellä oli
kantosiipialus lähdössä Valamoon.
Paikalliset asukkaat olivat vallan-
neet keulaosaston. Sieltä olisi ollut
parempi näkyvyys merelle. Etsim-
me ikkunaa, josta olisimme nähneet
ympäristöä. Nopeasti puhkaisimme
kaupungin edustan saariston ja
edessämme oli Laatokan rannaton
ulappa.

Sade lakkasi. Vajaan tunnin pääs-
tä saavuimme saaren rantaan. Ute-
liaana seurasimme ajoa pitkin ka-
peaa vuonoa luostarin satamaan.
Nousimme laiturille ja rantaan kes-

kelle lukuisten muistoesinekioskien
taajamaan. Tapasimme siellä tule-
van oppaamme, isä Eliaksen, iisal-
melaisen kreikkalaiskatolisen seura-
kunnan papin. Hän otti “laumansa”
haltuun, ja hänen johdollaan aloitim-
me tutustumisen Valamon luostariin
ja sen veljeskunnan elämään.

Korjaustöiden
keskellä

Uutta maailmaa oudoksuen aloim-
me nousta kuusimetsän reunusta-
vaa tietä myöten ylös luostariin.
Mäellä levisi eteemme valtava ra-
kennuskokonaisuus. Sen keskeinen
rakennus on Kristuksen Kirkastu-
misen katedraali. Sen kellotapulin
korkeus on 72 metriä Laatokan

Valamo – Laatokan helmi
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meren pinnasta.
Kirkkoon mahtuu 5 000 ihmistä.

Sen kupolit ovat taivaan sinisiä ja
kellotapuli ja risti kuvaavat kullat-
tua aurinkoa. Kirkkoa ympäröi ne-
liön muotoon rakennettu luostarin
hallinto-, huolto-, sosiaali- ja asunti-
lat. Niistä muodostuu ikään kuin
muuri temppelin ympärille. Päällisin
puolin kirkko on korjattu ja se on
väriltään harmaa.

Astumme muurin portista sisään.
Portinvartija-munkki katsoi, että
olimme asiallisesti puettuja. Naisil-
la pitää olla huivi ja hame. Housuja
ja minihameita ei sallita eikä miehil-
le shortseja.

Katedraalin eteisessä on raken-
nustelineitä. Pujottelemme niiden
lomitse kirkon sisälle. Hämmäste-
lemme kirkon suuruutta ja maala-
usten runsautta. Osa niistä oli enti-
söity. Kirkon itäpäässä on ikonos-
taasi. Sen pyhimysten kuvat oli uu-
sittu. Jumalanpalvelukset on voitu
aloittaa.

Eteisessä saatoimme seurata van-
hojen maalausten restaurointia. Sitä
suoritti taidokkaasti moskovalainen
ammattiryhmä. Pikkutarkasti he
käyttivät pensseleitä, ja valmistivat
tarvittavat värisävyt paletille. Edes-
sä oli neljän vuoden urakka Unes-
con, EU:n, Venäjän valtion ja mo-
nen muun rahoittamana. Työtä teh-
tiin ahkerasti ja suurella antaumuk-
sella. Ehkä sitä vauhditti syksyllä
tuleva Venäjän presidentin Putinin
vierailu. Venäjällä aiotaan palauttaa
luostarin maaomaisuus.

Karjalaiset käännytettiin
Valamosta käsin

Valamon luostari muodostui kes-
keiseksi paikaksi kun ortodoksista
uskontoa alettiin 1300-luvulla levit-
tää pakanallisten karjalaisten pariin.
Vanhat suomalaiset jumalolennot
saivat väistyä kristinuskon tieltä.

Munkit saarnasivat ihmeellisestä
Jumalasta, joka oli uhrannut oman
poikansa vapauttaakseen ihmisen

perisynneistään. Omille jumalille he
olivat uhranneet härkiä. Myös Nov-
gorodin ja Moskovan maalliset val-
tiaat katsoivat suosiollisesti käänny-
tystyötä kunnes Neuvostoliitto kiel-
si uskonnon harjoittamisen. Nykyi-
nen johto näyttää palauttavan val-
tion ja kirkon välisen läheisen suh-
teen.

Ennen vallankumousta kirkko pys-
tyi hankkimaan hallitsijan, tsaarin,
antamien etuoikeuksien ja lahjoitus-
ten avulla valtavat rikkaudet. Niin-
pä Valamon luostarilla oli Valamon
saarien lisäksi mantereella useita

maatiloja ja muuta omaisuutta. Maa-
talouden lisäksi harjoitettiin moni-
puolista käsi- ja muuta teollisuutta.
Nämä luostarien yhteydessä olleet
“teollisuuskylät” tyydyttivät luosta-
riveljeskunnan tarpeet, ja riittihän
näitä tuotteita myytäväksi myös
pyhiinvaeltajille ja paikallisille asuk-
kaille. Erityisen vilkasta oli pyhiin-
vaellusmatkailu 1800-luvun lopulla.
Silloin Valamon luostarin veljeskun-
ta oli voimakas hengellinen yhteisö.
Olemassaolon ulkoiset edellytykset
olivat hyvät. Sen kohtaloksi muodos-
tui Venäjän vallankumous.

Kuva: Aimo Tiainen
Valamon saarten rantoja.

Kuva: Aimo Tiainen
Nikolskin skiitta 27. kesäkuuta 2002.
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Munkkielämää
luostarissa

Luostariveljeskunnan asukkaat,
munkit, tulevat vapaaehtoisesti luos-
tariin. Me oletamme usein, että he
ovat paenneet yhteiskuntaa ja eivät
ole sopeutuneet siihen. Tällaisella
ihmisellä ei ole kuitenkaan mahdol-
lisuutta kulkea kilvoittelun tietä ja
kestää henkistä yksinäisyyttä. En-
nen noviisiksi menoa täytyy yhteis-
kunnallinen elämä olla täysin järjes-
tyksessä. Paolla luostariin ei voida
korvata huonon maallisen elämän
jälkiä.

Noviisiaikana munkkikokelas tu-
tustuu luostarin elämään. Päivästä
yksi kolmannes käytetään hartau-
den harjoittamiseen, yksi työhön ja
yksi kilvoitteluun ja lepoon. Tänä
aikana häntä opetetaan, tarkkaillaan
ja punnitaan, että milloin hän on val-
mis antamaan munkkilupauksen.
Siihen kuuluu 50 eri kohtaa, joista
kolme on keskeistä: naimattomuus,
köyhyys ja kuuliaisuus. Vaikein näis-
tä on kuuliaisuus. Sen mukaan
munkki lupaa suorittaa arvostele-
matta ja mahdollisimman hyvin luos-
tarin esimiehen hänelle antamat teh-
tävät ja tinkimättä noudattaa Juma-
lan sanaa. Noviisiajan voi myös itse
keskeyttää.

Noviisit takasivat munkkiveljes-
kunnan jatkuvuuden ja laadun.
Munkkien vastuulla oli luostarin hal-
linto ja talous sekä hengellisen että
henkisen sivistyksen ylläpito. Luos-
tarin igumeeni valittiin omien velji-
en keskuudesta. Hän johti laitosta
luostariohjesäännön mukaan ja Py-
hän synodin valvomana.

Suurimmillaan 1800-luvun lopus-
sa kuului Valamon luostariin yli tu-
hat henkeä. Veljeskunta oli jaettu
koulutuksensa ja kykyjensä mukaan
eri tehtäviin. Hierarkiassa ylimpä-
nä olivat pappismunkit (45) ja
munkkidiakonit (29). Vielä oli (126)
eri tehtävissä munkkeja ja omissa
skiitoissaan täysin Jumalaa palve-
lemaan omistautuneita erakko-

munkkeja. Noviiseja oli 125, joista
useat tulivat munkkielämää harjoit-
televista eli maallikkoveljistä (753).

Alueen taloudellinen
ja henkinen keskus

Luostari kehittyi hengellisen kes-
kuksen lisäksi huomattavaksi talo-
udelliseksi ja henkiseksi keskuksek-
si. Maanviljelyksen lisäksi harras-
tettiin karjan- ja puutarhanhoitoa
sekä kalastusta. Viljeltiin omia mai-
ta sekä annettiin vuokralle. Maata-
lous oli esimerkillisesti hoidettu.

Sen lisäksi harjoitettiin käsiteolli-
suutta ja teollista tuotantoa. Luos-
tarin yhteyteen kehittyi monipuoli-
nen teollisuuskylä, josta löytyi lähes
kaikkien alojen käsityöläisiä mesta-
reista oppipoikiin. Heidän kauttaan
levisi käsityötaito laajalti ympäris-
töön.

Teollista toimintaa harjoitettiin
koko Karjalan alueella, kuten rau-
dan valmistusta, puutavaran saha-
usta, viljan jauhamista ja jopa suo-
lan valmistusta Arkangelissa. Tava-
roiden ja erilaisten omien tuotteiden
kauppaa käytiin ympäristön ja Pie-
tarin kanssa. Saadut runsaat tulot
käytettiin lahjoitusten ohella luosta-
rin rakentamiseen.

Uskontojen
välistä taistelua

Valamon luostari on liittynyt Suo-
men historiaan 1800-luvun alusta
lähtien silloin kun se liitettiin Venä-
jään. Vanhan Suomen liittäminen
Suomen Ruhtinaskuntaan toi Vala-
mon sen yhteyteen.

Ruotsin vallan aikana, ennen Uu-
denkaupungin rauhaa 1721, oli luos-
tari tuhottu ja sen toiminta oli lop-
punut. Silloin oli kysymys uskonto-
jen välisestä taistelusta. Ruotsalai-
set koettivat tukehduttaa kreikka-
laiskatolisen uskonnon ja tuhota sen
kivijalan, luostarilaitoksen.

Sen siirtyminen Suomen senaatin
alaisuuteen aiheutti laintulkinnalli-

sesti paljon vaikeuksia. Suurruhti-
naskuntaan voimaan jääneessä
Ruotsin vallan aikaisessa lainsää-
dännössä oli varmistettu luterilaisen
kirkon asema valtionkirkkona. Nyt
jouduttiin antamaan ortodoksiselle
kirkolle vähitellen vastaavat oikeu-
det. Hallinnon järjestelyt sujuivat
yllättävän hyvin tyydyttäen kaikkia
kolmea osapuolta: Venäjän kirkkoa,
Suomen senaattia ja Valamon luos-
taria.

Hankaliksi kysymyksiksi muodos-
tuivat Venäjän ja Suomen väliset
tulimääräykset ja maaomistusolo-
suhteet. Luostarin johto halusi Va-
lamon tullivapaaksi alueeksi. Suo-
men viranomaiset pelkäsivät sala-
kuljetusta eivätkä suostuneet va-
pauttamaan lähinnä Pietarin ja Va-
lamon välistä liikennettä tulimäärä-
yksistä. Sitkeissä neuvotteluissa
saatiin aikaan sellainen kompromis-
si, että luostari ja venäläiset pyhiin-
vaeltajat saivat tuoda omaa käyttö-
änsä varten tullivapaasti tavarat.
Valamon tulliasema toimi saarella
ristiriitaisissa olosuhteissa matkus-
tajien ja paikallisten asukkaiden har-
mina.

Omistusriitoja
talonpoikien kanssa

Kun Venäjällä poistettiin maaor-
juus ja Vanhassa Suomessa lahjoi-
tusmaatalonpoikien asema itsenäis-
tyi, syntyi luostarin lahjoitusmaista
omistusriita. Suomen senaatti lunasti
Valamon luostarin maat karjalaisil-
le talonpojille. Vielä jäi paikalliselle
tasolle riidan aiheeksi kalastus ja
metsästysoikeus Laatokan selkä-
saarilla eli Valamon saaristossa.

Laatokan rantojen talonpojat kat-
soivat, että heillä oli perinteellinen
oikeus kalaisiin ja riistaisiin selkäsaa-
riin. Kiistely munkkien kanssa ka-
lastuspaikoista sai väkivaltaisen
luonteen. Hakolan kylän kalastajat
käyttivät jopa ampuma-aseita sel-
vittäessään kalastus- ja metsästys-
oikeuksiaan. Kenraalikuvernöörin
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ja senaatin yhteisin ponnistuksin
saatettiin asiat järjestykseen. Lait-
tomuuksien ja riitojen estämiseksi
perustettiin Valamoon kaksi venä-
jänkielentaitoisen poliisin virkaa.

Valamo irtautuu
Venäjän kirkosta

Ruhtinaskunnan (1808 – 1917)
aikana Valamolla oli kiinteät siteet
Pietariin, Aunukseen ja Itä-Karja-
laan. Suomen Karjalan ortodokseille
sen merkitys oli vähäisempi, mutta
kasvava. Luostarin tunnettuus Suo-
messa myös lisääntyi etenkin mat-
kailukohteena. Pelko siitä, että se
levittäisi Laatokan Karjalaan orto-
doksista uskontoa, oli suomalaisten
virkamiesten keskuudessa liioitel-
tua.

Venäjän vallankumous ja Suomen
itsenäistyminen (1917) irrottivat
Valamon kaikista valtiollisista sidon-
naisuuksista. Suomalaiset eivät tien-
neet kesällä 1918 sitä, mikä oli ti-
lanne Valamossa vallankumouksen
ja sisällissodan jälkeen.

Yhtä epäselvää oli Suomen orto-
doksisen väestön kirkollishallinnol-
linen suhde. Maamme kreikanus-
koisten enemmistö pyrki eroon Ve-
näjän kirkosta. Syksyllä 1918 annet-
tiin asetus Suomen ortodoksisen kir-
kon järjestämisestä. Siinä luostarit
määrättiin sen hoitoon. Vähitellen
saatiin rakennetuksi valtion ja luos-
tarien välinen yhteys. Niiden asuk-
kaista tuli valan kautta Suomen kan-
salaisia. Jumalanpalvelukset alettiin
toimittaa suomen kielellä, pyhiin-
vaellusmatkat sallittiin ja vuonna
1923 maamme kreikkalaiskatolinen
kirkko siirtyi Konstantinopolin pat-
riarkan alaisuuteen. Valtion johto
suhtautui suvaitsevaisesti kreikka-
laiskatolisiin. Luterilaisen kirkon
suhtautuminen oli nihkeämpi.

Uskon kentällä syttyi kuitenkin
sitkeä ajanlaskuriita. Luostarit eivät
halunneet luopua Venäjän kirkossa
vallitsevasta vanhasta ajanlaskusta
vaikka Suomen ortodoksinen kirk-

ko oli siirtynyt uuteen gregoriaani-
seen ajanlaskuun. Asian tiimoilta osa
Valamon ja Konevitsan luostarien
johdoista nousi kapinaan ja heidät
jouduttiin erottamaan tehtävistään.

Veljeskunnan määrä
vähenee

Kirkon ja luostarien väliset suh-
teet olivat alkuaikoina vähemmän
kiinteät. Vähitellen luostarilaitos
sulautui itsenäiseen suomalaiseen
ortodoksiseen kirkkoon. Hengellisiä
ja hallinnollisia yhteisiä asioita py-
rittiin ratkaisemaan yhteisillä veljes-
päivillä ja kirkkokunnan laulupäivil-
lä. Uudessa valtiollisessa ympäris-
tössä luostarin veljeskunnan määrä
alkoi nopeasti vähetä. Vuonna 1933
oli veljien määrä 234, joista vain 29
oli alle 50 vuoden iässä. Korjausta
etsittiin tähän perustamalla Vala-
moon poikakoti ja kansakoulu yh-
teistoiminnassa opetusministeriön
kanssa. Karjalaisiin ortodoksisiin
seurakuntiin tiivistettiin myös yhteis-
toimintaa.

Valamon siteet itsenäiseen Suo-
meen ja Karjalaan lujittuivat jatku-
vasti. Suomen media levitti yleises-
ti tietoutta luostarista ja siitä tuli 30-
luvulla suosittu matkailukohde. Va-
lamon saaristo muodosti merirajan
Neuvostoliittoa vastaan. Valamos-
ta kehittyi Laatokan rannikkotykis-
tön keskuspaikka. Sotilaiden ja luos-
tarin veljeskunnan kanssa muodos-
tui vähitellen tiivis kanssakäyminen
molempien kunnioittaessa toistensa
tehtävää.

Munkit ja omaisuus
evakuoidaan

Neuvostoliiton hyökkäys syksyllä
1939 Suomeen muodostui Valamon
luostarin kohtaloksi. Alussa sotatoi-
met eivät yltäneet sinne, mutta seu-
raavan talvena se jouti usean voi-
makkaan lentohyökkäyksen koh-
teeksi. Pommitukset vaurioittivat
pahoin luostarin rakennuksia. Huo-

nokuntoiset ja vanhimmat munkit
evakuoitiin Lahdenpohjan kautta
Keski-Suomen Kannonkoskelle, jos-
sa luostarin henkilöt sijoitettiin kah-
deksaan kouluun. Samoin arvokkain
omaisuus pelastettiin Sisä-Suomeen.

Rauhan tultua ostettiin Saastamoi-
nen Oy:ltä 300 hehtaarin suuruinen
Papinniemen maatila Heinävedeltä.
Syksyyn mennessä olivat kaikki
veljet siirtyneet sinne. Poismuuton
Valamosta johti igumeeni Hariton.
Hän kuoli Uudessa Valamossa
1947.

Jatkosodan aikana luostaritoimin-
taa jatkettiin heinävedellä. Vain
muutama nuorempi veli oli Vala-
mossa kunnostaen sodan vaurioit-
tamia rakennuksia. Myöhemmin
sodan jälkeen siirtyivät Konevitsan
ja Petsamon luostarin asukkaat
Uuteen Valamoon, jossa luostarin
perinteet ovat jatkuneet nykyaikaan
asti.

Aimo Tiainen
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Raudun suojeluskunnan sotapäi-
väkirjan ovat laatineet paikallispääl-
likkö Jalmari Ihalainen ja esikun-
nan jäsen K. Asomaa. Rautulais-
ten lehti julkaisee sen jatkokertomuk-
sena. Sotapäiväkirja löytyy digitaa-
lisena Kansallisarkiston sivuilta.

6.10.1939
Vaikkei sodan pelkoa Raudussa

tunnettukaan, puhuttiin silti sodan
syttymisen mahdollisuuksista ja niis-
tä tehtävistä, joista Raudun sk:n oli-
si sodan puhjetessa selviydyttävä.
Sk:n kansliassa, Raudun harjoitus-
talossa oltiinkin aina valmiina vas-
taanottamaan yllätyksiä. Sk:n pai-
kallispäällikölle oli annettu määräys
olla itse aina saapuvilla ja pienem-
mäksikin poistumisajaksi oli asetet-
tava sk:n asioita täysin tunteva ja
pätevä sijainen.

Klo 20.00 tuli paikallispäällikölle
sotaväen ylipäälliköltä puhelinsano-
ma, jossa Raudun Sk ja reserviläi-
set käskettiin hälyttää ylimääräisiin
kertausharjoituksiin. Sk:n vahvuus
oli noin 400.

Sk:n aikaisemmin asettamien
Y.H. toimihenkilöitten tehtävänä oli
nyt YH korttien jako reserviläisille
ja asettaa eri suoritusosastot toimin-
taan, josta mainittakoon: järjestää
reserviläisten vastaanottoelin, reser-
viläisten jakoelin, hevosien ja ajo-
neuvojen vastaanottoelin, hankinta-
osasto, hinnoittelulautakunta, kulje-
tusosasto, perustaa perustamispai-
kan sairaala, asettaa kirkonkylän
puhelinkeskukseen henkilökunta ja
vartio, antaa lisävoimaa rajavartios-
ton puhelinkeskukseen, asettaa
Raudun rautatieasemalle komen-
danttiviraston ja aseman vartiot, S.
varaston vartiot, turvallisuusvartiot
harjoitustalolle ja maanteille.

Tehtävä onnistui siksi hyvin, että

7.10. aamuun mennessä saatiin
kaikki mainitut suoritusosastot toi-
mimaan. Vaikkakin suoritusosasto-
jen rauhanaikainen koulutus oli puut-
teellinen, ei silti huolestuttavia epä-
kohtia liian ilmennyt, ellei oteta huo-
mioon muutamia myöhästymisiä.

7.10.39
Aamuyöstä alkoi harjoitustalolle

saapua eri yksiköihin määrättyjä
upseereita, aliupseereita, reserviläi-
siä ja suojeluskuntalaisia, sekä to-
dettiin, että aamun valjetessa oli
suurin osa kutsutuista paikoillaan.
S:kuntaan kuuluville annettiin sitten
puuttuva varustäydennys sk:n varas-
tosta. Jäljellejääneet sk:n varastos-
sa olleet aseet ja varusesineet luo-
vutettiin S. varastoon. Reserviläis-
ten jako ja lähettäminen perustamis-
paikkoihinsa oli iltaan mennessä
suoritettu. Mieliala vakava ja päät-
täväinen. Hiljalleen siirtyivät kaikki
määräpaikkoihinsa. Uusia vapaaeh-
toisia ilmoittaui tämän tästä. Kun
aseitten ja varusteitten puute teki
haittaa, niin ei voitu kaikkia ilmoit-
tautuneita vastaanottaa. Vastaan-
otetuista siirrettiin osa erilaisiin apu-
palvelustehtäviin ja osa sijoitettiin
toistaiseksi linnoitustöihin.

8.10.39
Myöhästyneet reserviläiset ohjat-

tiin määräpaikkoihinsa. uusia vapaa-
ehtoisia ilmoittautui edelleenkin.

9.10.39
Yöllä tuli Käkisalmen sk. piiristä

määräys siirtää Raudussa oleva S
varastot ja sk varasto Kiviniemeen.
Siirto käsitti kaikkia varusteita, ki-
vääreitä, pienkivääreitä,
pienoiskiv.panoksia ja paukkupa-
noksia. Kiväärinpanokset vaan sai-
vat jäädä. Siirto toimitettiin.

10.10.39
Alkoi osittainen evakuoiminen.

Pitäjän alueelta käskettiin kaikkien
arkistot tuoda Raudun asemalle si-
sämaahan lähettämistä varten.
Raja-alueella, Orjansaaren, Terolan,
Maanselän, Sirkiänsaaren ja Kor-
leen kylien eteläpuolelta määrättiin
kaikkien eläimien ja viljan evakuoin-
ti. Avuksi annettiin s.kunnastamme
viikon ajaksi 40 sk:laista, sekä va-
pautettiin evakuoimisalueeseen kuu-
luvat sk.miehet kotejansa evakuoi-
maan.

11.10.39
Turun seudulta oli evakuointia

avustamaan lähetetty autokolonnia.
Evakuointi pääsi täyteen vauhtiin.
Maantiellä ihmisiä nyytteineen,
kuormattuja autoja, eläimiä. Surkea
näky. Kun vaunuja ei saatu tarpeek-
si ajoissa, joutuivat eläimet metsäs-
sä kärsimään nälkää, kylmyyttä ja
yleistä kurjuutta.

12.10.39
Evakuointi jatkuu. Näky sama kuin

edelliselläkin päivällä.

13.10.39
Todetaan, että suoritusosastot

perehtyvät vähitellen tehtäviinsä,
joten kyselyjä tehdään sk.toimistoon
suhteellisesti vähemmän kuin YH
alkupäivinä. Evakuoiminen jatkuu.

14.10.39
Paikallishankinnat näyttävät tuot-

tavan jonkun verran vaikeuksia.
Karjan pois siirtäminen vaikeuttaa
maidon ja voin puutetta. Heinistä
eivät paikkakuntalaiset oikein tah-
do luopua, koska toivovat saavansa
karjan pian takaisin. Lihan tarjonta
on runsas.

Jatkuu seuraavassa numerossa.

Raudun Suojeluskunnan sotapäiväkirja
Venäjän – Suomen sodasta 1939 – 1940
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Orjansaaren koulupiirin
kokoontuminen

ja ystävien tapaaminen
pidetään Mikkelissä
14.5. alkaen klo 11

 ravintola Sali ja Keittiössä,
Lähemäenkatu 11.

Sitovat ilmoittautumiset
30.4. mennessä

Pauli Jantuselle, puh. (015) 335 970
tai 050 5242280.

Toivomme, että joukostamme löytyy
ohjelman suorittajia, kuten Päivi
Väisänen toivoi joulukuun 2010

lehtemme numerossa.

SISUA, SÄRMÄÄ JA SYDÄNTÄ
edelleen eduskuntaan!
Kansanedustaja Katri Komi,
MMM Joroisista
Karjalan liiton liittovaltuuston vpj. v. 1999-2008

Etelä-Savon vaalipiiri            www.katrikomi.fi

TILAA NYT
 RAUTU T-PAITA

väri musta,
edessä Raudun vaakuna

ja sen alla teksti
Rautu on rautaa.

Takana sama teksti.
Koot S - XXL

Hinta 15,- + postituskulut

Tilaukset Markulta,
puh. 040 – 5239 645,

tai s-postista
pitajaseura@rautu.fi

www.rautu.fi
Rautu internetissä
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KESÄLLÄ
RAUTUUN

10. – 12.6. Taistelupaikkoja

   Reitti: Mikkeli – Imatra – Jääski –
              Räisälä –Kiviniemi – Rautu –
              Lempaala –Viipuri
              Asiantuntijana Pekka Intke
              Majoitus Kiviniemessä

10. – 12.6. Kotiseuturetki
Rautuun

    Reitti: Joroinen – Mikkeli –
               Lappeenranta – Viipuri – Rautu
               Majoitus Kiviniemessä

4. – 6. 7. Kotiseuturetki
Rautuun

   Reitti: Pieksämäki – Mikkeli –
              Lappeenranta – Viipuri – Rautu
              Majoitus Kiviniemessä

11. – 14. 7. Valamon luostari

   Reitti: Mikkeli – Juva – Vartsilä –
              Sortavala – Valamo – Kurkijoki –
              Viipuri

22. – 24.7. Kihujuhlat
Raudussa

   ks. reittivaihtoehdot Rautulaisten lehti
    joulukuu 2010.
   Majoitus Kiviniemessä.

   Tiedustelut ja ilmoittautumiset
   s-postilla pitajaseura@rautu.fi
   tai Markku, puh. 040 5239 645

Rautulaisten pitäjäseura ry:n

VUOSIKOKOUS
lauantaina 26.3.2011 klo 15

Ravintola Pruuvissa
(Mikkelin Liikemiestenseuralla).

 Tervetuloa!                  Hallitus

Rautuseura ry:n

KEVÄTKOKOUS JA
TARINAILTA

keskiviikkona 2.3.2011 klo 18.00

Karjalatalon Sortavala-salissa.

Tervetuloa
Rautuseura ry.

Hallitus

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri

kokoontuu lauantaina 2.4.2011
klo 14.00 – 17.00

Helsingissä Karjalatalon
Laatokka-salissa.

Kaikki alueen historiasta ja
sukututkimuksesta kiinnostuneet ovat
tervetulleita avoimeen tapaamiseen.
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Syntyneet

Hiukkasista elämän on suuret ihmeet luotu.
Lahja kaikkein arvokkain on iloksemme suotu.

80 vuotta

Pärttylin poika Pauli Pertti Jantunen Orjansaa-
resta täytti 16. helmikuuta Mikkelissä.

70 vuotta

Raimo Kiuru täytti 70 vuotta 20. tammikuuta 2011
Rami on syntynyt Rautjärvellä 20.1.1941. Raut-

järveltä elämä on kuljettanut hänet Kiuruvedelle
Leivonmäen ja Joroisten sekä Varkauden kautta.
“Omille vesille” Ramin johdatti Laila vaimon työ
seurakunnan emäntänä reilut 10 vuotta sitten. Van-
hemmat, Elvi, o.s. Orava, ja Sulo Kiuru ovat syn-
tyisin Raudusta. Sisaruksia Ramilla on kaksi sis-
koa, Raija ja Seija. Lapsia neljä, lapsenlapsia 11
ja yksi lapsenlapsenlapsi.

Ei lapsenlapsenlapsi miehestä vielä vanhaa tee,
vaan tietoisuus siitä, että on naimisissa isoisoäidin
kanssa.

Ramin motto: mies ei ole vanha niin kauan kuin
Isä elää!

Kuvassa neljä polvea: Sulo Kiuru Sirkiänsaarel-
ta, hänen tyttärensä Raija Wellingk, tyttären poika
Niko Wellingk, tyttären pojanpoika Luka Aleksi
Wellingk. Kuva on otettu Lukan kastepäivänä 20.
marraskuuta 2010 Espoossa.

Onnittelut Nikolle, Suville ja pikku-Lukalle.

Kuva on otettu Ramin syntymäpäiväjuhlissa Var-
kauden Kallioniemessä. Kuvassa isä Sulo ja päi-
vänsankari Raimo.

Onnittelut koko suvun puolesta välittää pikku-
sisko Seija

Pauli Jantunen on toi-
minut Rautulaisten pitä-
jäseurassa sihteerinä ja
varapuheenjohtajana
useiden vuosien ajan.
Hän on ollut aktiivinen
Orjansaaren koulupii-
rin yhteyshenkilö ja
muutekin vaikuttanut
pitäjäseurassa. Hänet
tunnetaan aktiivisena
rautulaisen ja karjalai-
sen perinteen siirtäjänä
lapsilleen ja lapsenlapsilleen, ja yhtenä pisimpään
mukana olleista kotiseutumatkailijoista.
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  “Laps´ olen köyhän, kauniin Karjalan, nyt vaik-
ka vierahissa vaellan…”(A. Runne)

Pieksämäen Vanhan kirkon uruissa nuori kanttori
Juho Lehtola soittaa hautausmessun alkumusiikkina
kaunista, karjalaisille rakasta sävelmää. Syyskuun
18. päivänä 2010 suuri sukulaisten ja ystävien jouk-
ko on tullut saattamaan Aaro-isää, appea, lastenlas-
ten ja lastenlastenlasten omaa ukkia iäisyysmatkal-
le.

Pappi Teuvo Karjalainen puhuu isästä ja hänen
elämästään koskettavasti siunauspuheessaan, hän on
perheystävä vuosikymmenten takaa.

Hautajaisväen yhteinen ehtoollisen vietto on jää-
nyt erityisesti mieleen, samoin viimeisenä seppeleen
laskeneiden veteraaniveljien puhutteleva Veteraani-
en iltavirsi (Loimussa nuotiomme viimeisen, säv.+ san.
Väinö Kumpulainen, sov. Ahti Sonninen).

Meille tyttärille isän kuolemaan liittyivät niin suu-
ren surun kuin suuren ilonkin tunteet. Näille molem-
mille tunteille oli tilaa hautajaispäivänä.

Isä oli karjalainen ja paikalla oli paljon karjalai-
sia ja heidän jälkeläisiään, niinpä muistotilaisuudessa
lauloimme tutun Karjalan kunnailla (san. Walter
Juva). Muutoinkin tilaisuus sisälsi paljon laulua ja
soittoa. Loppuhuipentumana ennen eronhetkeä koko
paikalla ollut sukulaisjoukko mukaan lukien isän
rakas Aarne-veli, kajautimme yhdessä Karjalaisten
laulun. Se oli iki-muistettava hetki.

Me Aaron tyttäret perheinemme saimme tuona päi-
vänä kokea lämmintä osanottoa, siunaavia käden-
puristuksia ja halauksia. Monia mieleen painuneita
muisteluita sekä kohtaamisia rakkaiden sukulaisten

ja ystäväjoukon kanssa.
Keittiön puolella ystävien ahkerat kädet olivat val-

mistaneet saattoväelle maukkaan ruoka- ja kahvi-
pöydän.

Isä sai kutsun taivaan kotiin 25.8.2010. Kirjoitan
muisteluani noin puoli vuotta hänen poismenonsa
jälkeen, mutta viimeiset elinviikkonsa sairaalahoidos-
sa ja lähtönsä hetki ovat edelleen tuoreessa muistis-
sa. Saatuaan elää pitkän ja rikkaan elämän hän oli
valmis lähtöön. Me lapset emme menettäneet isääm-
me kuin tässä ajassa – jälleennäkemisen toivossa
jatketaan matkaa!

Takanamme on itsekunkin ensimmäinen joulu, jos-
ta puuttuivat molemmat vanhempamme.

Uusi lehti on kääntynyt. Olen ymmärtänyt kuluvan
talven aikana sisarussuhteiden merkityksen aivan
uudessa valossa. Kiitosmieli, että meitä on neljä sis-
kosta olemassa toisillemme, jakamassa, huolehtimas-
sa, siunaamassa. Se on arvokas lahja. Vanhempiem-
me valoisa muisto kantaa ja haluamme jokainen ta-
hollamme jatkaa heidän esirukoilijan tehtäväänsä -
perheen, suvun ja ystävien puolesta.

Aaro-isä oli niin paljosta kiitollinen, ennen kaik-
kea läheisistään sekä huolenpidosta Rauhala-kodis-
sa, jossa hän asui viimeiset 3 vuottaan. Me lapset ja
lastenlapset saimme joka kerta hänet tavatessamme
kuulla halausten kera: “Kyl mie oon sit rikas mies!”

Isääni muistellessa päällimmäisenä minäkin tunnen
suurta kiitollisuutta. Viime aikoine mieleen ovat nous-
seet lapsuusajan muistot siitä, kun olin usein hänen
apulaisenaan maatalon töissä. Opin ajamaan trak-
toria ja tarttumaan niihin vähemmän mukaviinkin
töihin.

Muistan elävästi erään tapauksen: Isä seisoo pel-
lolla lantatalikko kädessään likaisissa työhaalareis-
saan. Iloisesti kättään heilauttaen ja ryhdikkäänä
seisoen hän lausuu pellon laidalle ilmestyneelle mie-
helle: “Minä pidän virkani kunniassa!” Tuttu kau-
punkilaismies oli tullut kyselemään ja katselemaan
lauantaista lannanajopuuhaamme. Tuo hetki painui
mieleeni. Isä jätti esimerkin; kaikenlaiset työt ovat
arvokkaita ja tärkeitä!

Kun olen muistellut isäni elämää - kaskaalaisen
evakkoperheen poikaa, nuorta sotilasta, maanvilje-
lijää, vaikuttajaa, taiteilijasielua, syvästi isänmaal-
lista sotiemme veteraania, monella tapaa mielenkiin-
toista persoonaa- olen halunnut tässä kirjoitukses-
sani antaa hänelle vielä viimeisen puheenvuoron.

 Isä oli taitava sanankäyttäjä, joka kirjoitti koko
elämänsä ajan aivan viimeisiin elinviikkoihinsa asti.
Kirjoittaminen oli hänelle suuri ilo ja purkautumis-
tie. Me jälkipolvet saamme olla kiitollisia hänen run-
saasta “kirjallisesta tuotannostaan”.

Isäni Aaro Juho Samuli Sappisen
(s. 1.7.1918) muistolle
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Olen käynyt läpi isän päiväkirjat ja mökkikirjat,
joissa hän ilmaisee toiveenaan, että jälkipolvet luki-
sivat hänen tekstejään.

Poimin kirjoista helmiä suorina lainauksina -isän
persoonaa ja syvää vakaumusta kuvaavia tekstin-
pätkiä ja hänen elämänohjeitaan. Isä puhui sekä
kirjoitti luottamuksestaan Jumalan johdatukseen
kaikissa elämän vaiheissa ja asioissa. Hän eli usko-
aan todeksi!

Isä-Aaro oli aikaansa seuraava, kantaaottava per-
soona. Hän luki paljon ja radion kuuntelu oli tärkeä
ajanviete varsinkin jäätyään yksin Anna-äitini kuo-
leman jälkeen.

Vaikkei urheilu ollutkaan isän intohimo, Suomen
MM-kulta jääkiekossa v.1995 ei jäänyt häneltä huo-
miotta, 8.5.1995:

Aamunpeili - Suomi voitti MM-kultaa jääkiekon
MM-kilpailuissa Tukholmassa eilen 7.5 kukistamal-
la finaalissa Ruotsin maalein 4-1. Remuisaa, ääne-
kästä voiton huumaa Itämeren molemmin
puolin…Ruotsalaiset tunnustavat kohteliaasti Suomen
paremmakseen (on pakko). Pieksämäelläkin vallit-
si koko eilisen illan villi, hillitön ilo ja riemu. Kymme-
net autot kiersivät rallia kaupungilla, torvet ja auto-
jen äänimerkkiujellukset kaikuivat tuntitolkulla ja
(nuoret) ihmiset huusivat äänet käheinä Hyvä Suo-
mi!

Usko oli isän elämässä vahva ja vankkumaton pe-
rustus. Omaehtoinen raamatun tutkistelu, opiskelu
Helsingin Raamattukoulussa vv.1961-63 sekä vielä
84-vuotiaana suoritetun julistajakurssin anti kuulu-
vat vahvasti teksteissä.

Syksyllä 1998 hän on pohtinut Jobin kirjaa ja kär-
simyksen ongelmaa kirjoittamassaan raamattuluen-
nossa:

Mutta kun se maanpäällinen onni ei olekaan sär-
kymätön ja säreilemätön, se voidaan jopa kokonaan
menettää. Silloin viimeistään meille kirkastuu taivaan
arvo. Ihminen, joka ei anna arvoa iankaikkisuudel-
le, katkeroituu suuren kärsimyksen kohdatessa.

Niin Jobkin, ellei hän olisi saanut uskoa Lunasta-
jaan, joka on sanova viimeisen sanan maan
päällä…Minä tiedän lunastajani elävän. Job uskoo,
että kun hän kuoltuaan näkee lunastajansa, hän sa-
malla näkee Jumalansa. He ovat yksi ja sama. Sil-
loin Job kokee, että Jumala ei olekaan vieras, vaan
Hän on ollut koko ajan hänen apunsa ja ystävänsä.

Miksi ihmisen pitää kärsiä? Onko Jobin kirjalla
sanomista minulle, minun kärsimyksessäni? Job ei
tullut kuulluksi, ystävät eivät jaksa / tahdo kuunnella
Jobin vuodatuksia.

Jos sinä tahdot antaa toiselle suuren lahjan, niin
kuuntele. Älä tee mitään muuta, älä ajattele mitään
muuta, istu alas ja kuuntele.

Isä oli kaunosielu, suuri luonnonystävä ja havain-
noija. Hän kaipasi aina luontoon, olipa kesä tahi
talvi. 13.3.1999 hän runoili:

Sano minulle milloin, mihin vuodenaikaan
Suomen luonto on kaunein?
Onko se toukokuulla koivujen punertuessa ja
hiirenkorvalehtien alkaessa vihertyä?
Onko se heinäkuun kukkien väriloistossa ja
kuusen käpyjen neitseellisessä punavihreässä
värisinfoniassa tuulikanteleen hiljaa soidessa?
Vaiko syyskuun ruskan tulipunakeltaisessa
maisemataulussa laskevan ilta-auringon
hehkuvassa valokylläisyydessä?
Tai talvisen pakkasyön hangilla
kylmänkirkkaiden lumikiteiden vilkkuvalot
täydenkuun kelmeässä valossa vaaran laella?
Vaiko sittenkin maaliskuun häikäisevät hanget
ja uudestisyntymistään hiljaa odottavat lehdot
ja koivikot tummien havumetsien varjossa?
Milloin Luojan luonto kauneimmillaan on?
Sano se minulle?

Isä-Aaro oppi jo lapsuudessaan rakastamaan lau-
lamista omien vanhempiensa kautta. Ei ollut montaa
virttä tai hengellistä laulua, jota isä ei osannut lau-
laa. Meille jälkipolville on siirtynyt tämä isän ja myös
äidin rakas perintö. Isälle oli annettu lahja kosket-
taa ja ilahduttaa lähimmäisiään laululla -ja hän käytti
tuota lahjaansa. Viimeinen laulunsa sairaalavuoteella
oli Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan (säv. Martti
Hela, san. Simo Korpela)

Löysin päiväkirjasta erään hauskan tilannekuva-
uksen isän seuramatkalta 26.9.1999:

Tänään olin maasrk:n kirkossa. Oli veteraanien
kirkkopyhä. Olihan meitä harmaa- ja kaljupäitä
ukkoja tullut Herran temppeliin melkoinen joukko,
arvelen parin komppanian verran.

Oli meillä arvoisemme saarnamies tänään pöntös-
sä, everstiluutnantti evp. Raimo Lappi Joroisista.

Tuskin ehdin kirkosta kotiin kun lähdettiin evan-
kelista Paulan kanssa Heinävedelle kotiseuroihin.

Kun muut olivat puhuneet, olin viimeisenä minä.
Aloitin laululla, yksinlaululla. Olin hiljattain opetel-
lut pari uutta laulua. Ei kirjoitettuja nuotteja. Ulko-
muistista.

Heti alussa huomasin, että sävel lähtikin vähän
omille teilleen. Mutta jatkoin laulamista omalla
nuotilla…ja pääsin ensimmäisen värssyn loppuun asti.
Sekunnin pari mietin jatkanko – jos toinen värssy
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meneekin uudella nuotilla, niin soppa tästä laulusta
tulee!

Jatkoin laulamista niin kuin ei mitään, luultavasti
samantapaisella nuotilla kuin ensimmäinenkin. Se
oli semmoinen ihmeellinen juttu…se oli minun nuot-
tini, sävelsin sitä mukaa kun laulu kulki eteenpäin.
Ei kukaan olisi kuulemma arvannut että sävel oli lau-
lajan omatekoinen ellen olisi kertonut. Tilaisuuden
jälkeen tuli tuntematon naishenkilö luokseni, ojensi
kätensä ja sanoi: Kiitos upeasta laulutuokiosta!”

Rakkaimpia paikkoja isälle oli oma ranta ja mökki
Pyhityn järven rannalla. Päiväkirjamerkintä
30.5.2000, jolloin “ukin unelma” eli mökin laajen-
nusurakka oli jo hyvällä mallilla:

“Ukin unelma” alkaa olla valmis. Sisältäpäin pari
seinää vielä lakkausta vailla ja sitten matto lattiaan.
Vaan remontti jatkuu - kuisti, keittiö, yksi ulko-ovi.

Jos Herra suo, niin Anna-äidin muistoseuroihin
heinäkuun puolivälin jälkeen nekin valmistuvat. Sil-
loin, näin ajattelen, mökillemme kokoontuu paljon
ystäviä Annaa muistelemaan ja “ukin unelmaa” yh-
dessä siunaamaan.

Ilon ja kiitoksen aiheet jatkuivat 28.9.2000:
Kun “ukin unelma” valmistui, kun tuli lepotauko,

ulkonainen hengähdys- ja tuumaustauko, ukilla oli
aikaa katsella ja kuunnella. Ja ajatella sitäkin, että
mitä minusta tulee sitten kun “kasvan suureksi..”
Olen saanut iloita ja nauttia rakkaitteni (lasteni ja
lastenlapsieni) kanssa mökillä ja vähän muuallakin.
Saanut yhtyä heidän iloonsa, että meillä on mökki
kotijärven rannalla, siitä, että yhdessä olemme ko-
keneet tämän Jumalan lahjaksi.

Yhä uudestaan ymmärrän, että olen todella rikas
mies…vähävaraisia rikkaita, kun me omistamme
toinen toisemme ja meillä on yhteinen Isä taivaassa,
joka on luvannut pitää meistä huolen kaiken kaikki-
aan.

Olenhan melkein terve ja saanut aamu aamulta
herätä virkeänä ja liikkeelle lähtöön valmiina… Ja
minulla on paljon ystäviä, oikeastaan kaikki ne ih-
miset, joiden kanssa ja parissa toimin, ovat ystäviä-
ni!

Viimeisinä elinvuosinaan isä usein kaipasi ja muis-
teli kauniin Kannaksen kotikontuja ja lapsuuden
perhettään. Hän teki elämänsä aikana useita koti-
seutumatkoja Rautuun. 7-9. kesäkuuta 2002 sain it-
sekin olla mukana ensimmäisellä Raudun matkalla
isän ja Anneli-sisareni kanssa. En lakkaa ihmettele-
mästä isän ilmiömäistä muistia ja intoa -tuosta mat-
kasta hän oli kirjoittanut 35 sivun matkakuvauksen!

Poimintoja päiväkirjasta:
Siitä lie jo 4 vuotta kun viimeksi kotikonnuilla kä-

vin. Silloin oli Anneli mukana ja ehkä 7 vuotta siitä
matkalla olivat mukana Terttu ja Virpi. Vain Marja-
leena oli vielä kokonaan käymättä.

Tuskin olimme saaneet reput selästä Mikkelin kaup-
patorin laidalla kun retkiautomme liukui
paikalle…joka puolelta kuuluu iloisia huudahduk-
sia, kysymyksiä.

Rautulaiset ovat lähdössä Rautuun, kuka Orjan-
saareen, kuka Mäkrälle, kuka Palkealaan, kuka
Kaskaalaan jne,  jokainen haluaa päästä katsomaan
“ommua kylliä”.

Lauantai 8.6 valkeni harmaana…edellisen illan
rajun ukkossateen jäljiltä maa ja kasvillisuus olivat
märkiä ja lammikoita joka paikassa… Yhdeksältä
retkiautomme suuntasi kulkunsa kohti kirkon
kylää…Kuin huomaamatta ohitamme Ampar-mäen
ja sillan, venäläisten ison, avoimen kaatopaikan,
Kuninkaan selän tienhaaran, Raudunkylän koulu-
mäenkin ja pysähdymme Kaskaalan kylän kohdalla
Porkujärven tien risteykseen, jossa “Kaskaalan ty-
töt” jäävät pois autosta.

 Sunninaho sijaitsee Mattilan mäen ja Siitosen mäen
välillä ja me sitten suunnistettiin vasemmalle suoraan
äiti-Annan lapsuuskodin paikalle, Siitosen luosan ete-
läpäähän. Siinä Siitosen mäellä sovimme kylänkäyn-
nin kuvioista, reitistä ja ajankulusta. Pekka ja Alpo
(Loponen) lähtevät Kuopan notkon kautta Rapanot-
koon ja edelleen Alanotkolan kautta Alatietä Taiki-
nakaivolle.

Me suunnistamme Kuparisen mäen kautta Olokan
tielle ja Taikinakaivolle ja kotimökin raunioille Jan-
numäen ja Kokkomäen väliseen Taikinakaivon not-
koon.

 Siinä se sitten oli, lapsuuteni ja nuoruuteni asuin-
paikka, pienen töyrään päällä –pihlajien, pähkinä-
puiden, ruusujen ja kukkivien valkosireenien piirit-
täessä ja osittain peittäessä mökin perustukset ja pu-
naisten, jo murskaksi murentuneitten uunitiilien vie-
lä heikosti punertaessa.. Pienen, vaikuttavan hiljai-
suuden jälkeen Marjaleena: “Mutta tämähän on kuin
pala paratiisia.”

Vehmas, kukkien ja monenlaisten heinäkasvien
peittämä kumpare keskellä metsää, näkyvyys ym-
päristöön kauemmas melkein olematon - syvä rauha
ja hiljaisuus!

Ja nyt saavat lapset ja lastenlapset ihailla ja ihme-
tellä moista luonnon ihmettä…niin paljolti raiskatus-
sa Karjalassa.

…niin hieno, tyylikäs ja hauska olikin koko matka
ja koko porukka, Markusta, matkanjohtajasta alka-
en. Hänen osuutensa oli ratkaiseva, hänessä on ka-
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Taimi Ester Lahti, o.s. Ontronen, kuoli 16. syys-
kuuta 2010 Mäntyharjulla. Hän oli syntynyt 5.
kesäkuuta 1925 Raudussa.

Martta Turusen muistolle

Martta Turunen, o.s. Hännikäinen, kuoli Savon-
linnassa 18. elokuuta 2010. Hän syntyi Raudussa
5. tammikuuta 1924 Maria ja Matti Hännikäisen
perheeseen, ja hänen lapsuudenkotinsa siellä oli
Miettilä. 10-lapsisen perheen vanhimpana tyttäre-
nä hän joutui jo nuorena hoitamaan perheen arki-
sia askareita ja nuorempia sisaruksia. Kansakou-
lun hän kävi Suvenmäen koulussa.

Talvisodan alkaessa hän oli 15-vuotias ja toi ison
karjan pois rajalta, joutuen näin astumaan ker-
ralla aikuisen naisen velvollisuuksiin.

Evakkomatkan jälkeen perheen koti oli Utissa.
Siellä hän tapasi Veikko Turusen ja avioiduttuaan
hän muutti Veikon kotiin Savonlinnan lähelle Tet-
riniemeen ensin miniäksi ja sitten emännäksi maa-
laistaloon. Miehensä Veikon kuoltua hän huolehti
yksin suuresta kuuden lapsen perheestään ja maa-
tilasta.

Hän toimi vielä jaksaessaan useat kerrat Rau-
dun matkojen opastajana kertoen meille Miettilän
pihapiiristä ja rakennuksien paikoista.

Lapset, lapsenlapset, lapsenlapsenlapset sekä
suuri suku kaipaavat Marttaa, hänen positiivista
elämänasennettaan vaikeuksienkin keskellä, hä-
nen sydämellisyyttään sekä rakkauttaan.

Marttaa muistaen serkku
Kirsti Pesonen, o.s. Hännikäinen

rismaa, joka tekee hänestä verrattoman sopivaisen
tuollaiseen tehtävään.

1.7.2005 isä oli täyttänyt 87 vuotta. Hän oli ihmeen
pirteä, jaksoi vielä olla monessa mukana. Hän hoi-
teli asioitaan ja menojaan kaupungilla polkupyöräl-
lä huristaen. 11.8.2005 hän on tilittänyt tuntojaan:

Luopumisprosessi jatkuu. Jäin pois parista johto-
kunnasta, yhdestä hallituksesta, onpa mielessä pyö-
rinyt myös ero Gideoneista.

Taidanpa pian olla eräänlainen “viraton kersant-
ti” kuin oli aikanaan Sven Dufvan isä-ukko. Mutta
aikansa kutakin. Imagohan siinä alkaa kärsiä, kun
meikä-ikäinen ei älyä syrjään siirtyä. Niinpä niin.
Aion kuitenkin vielä käydä noita vanhuksia tervehti-
mässä edelleen.

Isän ikuista optimismia ei vanhuus, eivät huonot
päivät eivätkä sairaudet tuntuneet horjuttavan. Vä-
synyt olemuksensakin viesti rauhaa ja kiitollisuutta.
Tätä kaikkea hän piti suurena armona. Huteralla
käsialalla hän kirjoitti mökkikirjaan juhannuksen
alla 2009:

Mitä siitä seuraisi, jos aina vaan paistaisi aurinko?
Elämämmekin suorastaan tarvitsee myös sateisia
(pilvisiä) päiviä…voidaksemme aidosti iloita elämän
kokonaisvaltaisesta tasapainosta, taivaan lahjasta,
huolenpidosta. Isä-Aaro

6.2.2010 isä on katsellut Rauhala-kodin ikkunas-
ta ulos kirjoittaen:

Nyt vallitsee hyvin siisti talvinen sää. Ainakin näin
ikkunan kautta tarkastellessa. Pensasaidat ovat saa-
neet säilyttää runsaan lumikuormansa.

Tuntuu ja näyttää sellaiselta, että ilmojen Haltija
on laittanut tuulensa tuppeen.. kuin luonto odottaisi
hiljaiselossaan jonkin suuren ja mahtavan esille tu-
loa. Meidän osamme on ottaa vastaan mitä ylhäältä
annetaan. On turvallista tietää, että Taivaan Isä, jon-
ka käsissä kaikki on pitää aina kaikissa tilanteissa
lapsistaan hyvän huolen.

Noin kolme viikkoa ennen vakavaa sairastumistaan,
17.7.2010 isä (92 v) laati viimeisen kirjoituksensa
tuttuun mökkikirjaan:

Tämä kotimaani ompi Suomi- armas synnyinmaa-
siellä valkolatvatuomi ahon laitaa reunustaa.

Se on meille Jumalan antama lahja, josta tosin
isämme ja veljemme - myös sisaremme - ovat mak-
saneet kalliit lunnaat.

Pitäkäämme sitä kaikki niin suuret kuin pienet, niin
nuoret kuin vanhat siinä korkeassa arvossa joka sil-
le kuuluu ja antakaamme kunnia Jumalalle tämän

lahjan antajalle!

Laitan tähän loppuun Terttu-sisareni vieraskirjas-
ta löydetyn tekstin. Pääsiäissunnuntaina 4.4.2010 isä
on vieraillut Tertun kodissa ja ilmaissut muutamalla
lauseella tärkeimmän: Suurin kaikista on Rakkaus,
sillä se on kerran voittava koko maailman. Jumalan
rakkaus on kerran voittava koko maailman. On ih-
meellistä olla osana rakkaudessa, voittamassa koko
maailmaa Jumalalle! Uskon varassa. Aaro

Edesmenneen isäni rakasta muistoa siunaten ja
kunnioittaen olen halunnut jakaa kanssanne, hyvät
lukijat, nämä hänen ajatuksensa, tunteensa ja koke-
muksensa.

tytär Marjaleena Kääriäinen,
Pieksämäki
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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

2.3. klo 18 Rautuseura ry:n Kevätkokous ja ta-
rinailta Karjalatalon Sortavala-salissa.

 26.3.klo 15 Rautulaisten pitäjäseura ry:n vuo-
sikokous Ravintola Pruuvissa (Mikkelin Liikemies-
tenseuralla).

2.4. klo 14–17 Suvannon seudun sukututkimus-
piirin kokoontuminen Helsingissä Karjalatalon
Laatokka-salissa.

14.5. klo 11 Orjansaaren koulupiirin kokoontu-
minen ja ystävien tapaaminen Mikkelissä ravinto-
la Sali ja Keittiössä, Lähemäenkatu 11.

10. – 12.6. Taistelupaikkoja -matka

10. – 12.6. Kotiseuturetki Rautuun

 17. – 19.6. Karjalaiset kesäjuhlat Turussa

4. – 6. 7. Kotiseuturetki Rautuun

11. – 14. 7. Valamon luostari

22. – 24.7. Kihujuhlat Raudussa

Helli Palin, o.s. Monto, on lähettänyt Rautulais-
ten lehdelle vanhoja kuvia. Kuvan takana on joi-
denkin henkilöiden etunimet, mutta vain kolmen
nimet kokonaan. He ovat  vasemmalla oleva Kai-
sa Monto, hänen vieressään takana Liisa Vanha-
nen ja oikealla Jussi Monto. Tunnistaako ku-
kaan lukijoista loput henkilöt? Missa kuva on
otettu ja minä vuonna.

Tässä toinen Helli Palinin lähettämä kuva. Ku-
vassa on Potkelan tyttöjä ja yksi poikakin Jout-
sassa. Takana vas. Helmi, Irja ja Laina, edessä
vas. Eeva, Veikko ja Anja. Mitkä ovat kuvassa
olevien henkilöiden sukunimet ja minä vuonna
kuva on otettu? Laittakaa viestiä Rautulaisten
lehden toimitukseen.
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