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Meidänkin
lehdessä on
ollut kirja-ar-
vostelu tästä
romanipojan
evakkotaipa-
leesta kerto-
vasta kirjas-
ta. 20-luvulla

syntynyt Armas Lind kertoo kirjas-
saan Caleb lapsuutensa Karjalasta
ja toteaa: “Olen todella rakkaan
Karjalani vanki”.

Caleb syntyi nuorten romanivan-
hempiensa kolmantena lapsena Sor-
tavalassa. Elämä oli ankaraa, vilua
ja nälkää. Miehensä jättämä nuori
romaniäiti joutui lapsineen koputta-
maan monia ovia anoessaan talvi-
pakkasessa yösijaa pirtin nurkasta
tai kylmästä saunasta.

Ennen sotia Suomen romaaneis-
ta arviolta 2000 asui Viipurin lää-
nissä ja heistä suurin osa Sortava-
lassa. Raudussakin asui useita ro-
maneja.  Usein olemme toimittajan
kanssa miettineet, että missä mah-
tavat asua Rauvu romanit tai hei-
dän jälkeläisensä. Olisi mielenkiin-
toista tietää heidän nykyvaiheistaan.

Minä muistan lapsuudestani, että
Haukivuorelta meillä kotona kävi
meipuole mustalaisii, kuten oli tapa-
na sanoa. Isänikään ei juuri perus-
tanut heidän vierailustaan, mutta ko
hyö olliit meipuole mustalaisii, ni
heinii annettii.

Asemakylässä heitä tietojeni mu-
kaan asusti ja kerrotaankin romani-
pojasta Valtesta, joka kaiveli roska-
kasaa Rauvu asemalta ja löysi he-
vosen kengän, sen nähtyään hän
huusi isälleen: “Kato isä, koht miul-
kii on hevonen. Nyt ei puutu ko kolm
kenkää ja koni.

Calebin kertoma lapsuudesta ja

sitä seuranneesta on osin karuakin
luettavaa. Se on ihmisten selviyty-
mistarina sen aikaisessa Suomessa,
Karjalan menetyksestä, joka häntä-
kin kosketti.

 “Vasta myöhemmin tajusin me-
nettäneeni, en vain Sortavalaa, vaan
koko Karjalan, jonka sieluni oli ko-
dikseen kokenut. Rinnastin hetken
siihen, kun äitini jätti minut.”

Näin hän kirjassaan kertoo.
Surullista tässäkin kerronnassa on

se, että rasismin kohteena on lapsi,
joka on täysin viaton ja syytön ihon-
väriinsä ja rotuunsa syntyessään.
Calebin tarinaa lukiessani tulin hy-
vin surulliseksi, koska liian moni lapsi
joutuu kamppailemaan rakkaudet-
tomasti elämässä tänäkin päivänä.
Noista ajoista sivistyksen olisi pitä-
nyt lisääntyä, ymmärtämys eri kult-
tuureja kohtaan myös. Silti rasismi
rehottaa ja sitä osin myös lietsotaan
tämän päivän yhteiskunnassa. Mil-
lä voisi takoa ihmisten kalloon sa-
nonnan: “Elä ja anna toistenkin
elää.”

Pekka Haavisto totesi männä-
päivänä mielestäni erittäin hyvin.
“Ehkä meidän ei kannattaisi olla niin
huolestunut siitä, kaatuvatko sijoit-
tajapankit, vaan siitä, kuinka me
voisimme luoda kaikille ihmisille ih-
misarvoisen elämän.”

Enempää kantaa ottamatta tote-
an, että niillä vakuusrahoilla ynnä
muilla sellaisilla myös Karjala pys-
tyttäisiin kunnostamaan moneen
kertaan.

Hämärtyviin syysiltoihin suositte-
len lukemiseksi Calebin tarinaa.

Syysterveisin

Mikkelissä lokakuussa 2011

Caleb
Pääkirjoitus............................2

Opin puutöihin sain Raudun
Sirkiänsaaressa.................. 3-5

Juuria etsimässä..................6-7

Kyyrän suvun serkusten
tapaaminen............................7

Amalia Pusa 100 vuotta..........8

Raudun apteekkari Hall
ja hänen sukunsa...............9-12

Taavin ja Lyylin tarina......12-14

Lasten ja nuorten elämää
Karjalassa ennen sotia.....14-16

Paasikiven aika...............16-17

Rautu pro patria dedit
1939-1944.......................18-22

Lottia kannaksella............23-24

Raudun suojeluskunnan
sotapäiväkirja.......................24

Onnittelut.............................26

Suruviestit............................26

Palkelan koulupiiriläisiä.........27

Teatteri-ilta..........................27

Tapahtumakalenteri..............27

Yhteystiedot ja koulupiirien
yhteyshenkilöt......................28



Rautulaisten lehti  5/2011 3

Veikko Koukosen taitavissa
käsissä syntyy tyylihuonekaluis-
ta lähtien mitä erilaisempia puut-
öitä. Elämässään 86-vuotias
Veikko on ehtinyt tehdä ja näh-
dä monenlaista.  Hänen työuran-
sa alkoi 6-vuotiaana paimenpoi-
kana.

Jäppilässä asuvien Veikko ja Leila
Koukosen koti on tullut tutuksi mo-
nille Sirkiänsaaren  koulupiiriläisille.
Kauniissa, persoonallisissa kodissa
näkyy isäntäparin ja varsinkin sen
isännän, Veikon kädenjälki muun
muassa taidokkaissa puutöissä, tau-
luissa ja huonekaluissa.

Puun veistämisen taidon käsistään
kätevä Veikko oppi jo Sirkiänsaarel-
la. Ensimmäiset suksensa hän veisti
jo ennen kouluunmenoaan.

 – Menin kouluun kahdeksanvuoti-
aana. Kotoani Likolammelta oli kou-
luun pitkä matka, seitsemän kilomet-
riä.  Talvella matka lyheni, kun sinne
pääsi hiihtämällä järven jään yli, ker-
too vuonna 1924 syntynyt Veikko.

Koulun opettaja Ari Uramo opetti
pojille myös käsitöitä ja huomasi pian
oppilaansa lahjat.

– Hän laittoi minut välillä opetta-
maan nuorempia lapsia. Opettajapa-
riskunta kävi kävelemässä, kun pidin
koululuokalle käsityötuntia.

Paimenpoikana
rajan pinnassa

Sohvi ja Antti Koukosen per-
heessä oli 12 lasta, joten Veikonkin
piti aloittaa oman leipänsä tienaami-
nen jo pikkupoikana. Kuusivuotiaana
hän lähti paimenpojaksi. Hän vahti
omien lehmien lisäksi Rummukai-
sen karjaa eväänään paimenpojan lei-
pä, jossa leivän välissä oli voita.

– Oli kaikkiaan yhdeksän vuotta
vieraissa paimenpoikana. Kaukaisin
paikka oli Riikolassa asti.  Muistan,

kun siellä pidettiin nurkkatansseja.
Virolaisen Matti soitti viulua ja vai-
monsa Helena löi jalalla tahtia. Vii-
meisin paimenpaikkani oli Matti ja
Katri Leppäsellä. Vein heidän leh-
mänsä vuonna 1939 Raudun kirkol-
le.

Veikko Koukosen vietti lapsuuten-
sa aivan rajan pinnassa. Raja näkyi
ja Rajajoen varressa paimenessa ol-
lessa piti karjaa vahtia tarkasti, ettei
se mennyt Venäjän puolelle.

– Välillä ne pääsivät karkuun. Kar-
jan hakeminen Venäjän puolelta pe-

Opin puutöihin sain Raudun Sirkiänsaarella

Leila ja Veikko Koukonen viihtyvät kauniilla kotipihallaan

Veikko Koukonen on kuvannut muistinsa mukaan Raudun Sirkiän-
saaressa olleen kotitalonsa puulevylle.

Kuvat: Seija Lipsanen
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lotti hirveästi, mutta kyllä ne käytiin
sieltä hakemassa. Ryssät yrittivät ot-
taa meitä kiinni, mutta eivät saaneet.

Veikko kertoo, että hänen äitinsä
Sohvin, o.s. Leppänen, Liisa-sisko
asui rajan takana Lempaalassa ja oli
naimisissa Monto-nimisen kanssa.
He jäivät sinne.

– Emme tiedä, millainen oli heidän
kohtalonsa Neuvostoliitossa.

Kiireellä
evakkoon

Talvisota alkoi 30. marraskuuta
1939. Veikolle se päivä on hyvin muis-
tissa.

– Kello 6.55 ammuttiin meitä kohti
ensimmäiset karanaatit.  Ne meina-
sivat tappaa meidät kaikki mökkiim-
me.

Veikon kotimökistä hajosivat ikku-
nat ja astiat särkyivät, mutta perhe
säästyi hengissä.

– Kun rytäkkä alkoi, pakkasimme
tavaroita kelkkaan ja vedimme sen
Kiviniemeen. Siellä jouduimme len-
topommituksen jalkoihin, ja kelkka
tavaroineen ja valokuvineen hävisi
siinä. Henki onneksi jäi ja taskuun 2,5
markkaa rahaa.

Kiviniemessä turvaan hakeuduttiin
ensin armeijan pesäkkeeseen ja siel-
tä kellarissa olevaan väestönsuojaan.
Viimeisellä evakkojunalla he pääsivät
turvaan sodan jaloista. Määränpää-
nä oli Seinäjoki.

Petsamossa ja
Lapin sodassa

Seinäjoelta nuori, työteliäs Veikko
suuntasi linnoitustöihin Petsamoon. Se
oli Suomelle strategisesti tärkeä paik-
ka Liinahamarin sataman ja nikkeli-
kaivoksen takia. Välirauhan aikana
huomattava osa Suomen ulkomaan-
kaupasta kulki Liinahamarin sataman
kautta.

Nikkelin kaivostyömaalla Veikko oli
myös valamassa patoa Kolosjokeen.
Nuoria, urakalla töitä paiskivia mie-
hiä ei siellä kohdeltu oikeudenmukai-
sesti, joten Veikko suuntasi Liinaha-
mariin lyijytehtaalle töihin.

 – Petsamossa olin töissä vuoden.
Sieltä lähdin 1943 armeijaan. Kaksi
vuotta meni sodassa. Olin JR 33:ssa
Lapin miesten porukassa Lapin so-
dassa. Meitä oli siinä mukana kolme
Karjalan poikaa.  Sodankylän Satta-
sesta pääsin siviiliin.

Jäppilän
Rummukalle

Armeijasta päästyään Veikko pa-
lasi Seinäjoelle ja aloitti työn hakemi-
sen. Kun hän tuli käymään veljensä
luona Jäppilan Rummukalla, hän kuuli,
että Imatran Voima palkkaa työmie-
hiä.

-- Pääsin töihin ja velipojan luo kort-
teeriin.

Eikä mennyt kauaakaan, kun Veik-
ko tapasi Rummukan kylällä tytön,
jonka kanssa meni naimisiin.

– 51 vuotta ehdittiin olla yksissä
ennen vaimon kuolemaa.  Meillä on
kaksi lasta. Tytär asuu Pieksämäellä
ja poika Jäppilässä.

Rummukan kylällä Koukoset asui-
vat yli 30 vuotta. Veikko rakensi sin-
ne 1949 oman kodin. Tilan liiterissä
hän talvisin iltapuhteina teki puurelie-
fejä ja muita puutöitä.

Pienyrittäjän rankat
kokemukset

50-luvun puolivälissä Veikko perusti
oman metalliverstaan. Hän teki muun
muassa lumilinkoja ja TVH:lle vesa-
kon- ja ruohonleikkurin.

– Kehittelin erilaisia laitteita, sellai-
sia, mitä muut eivät olleet tehneet.
Pankit suhtautuivat toimintaani nih-
keästi, enkä saanut niiltä rahoitusta.
En kuitenkaan lannistunut, vaan jat-
koin työtäni.

Ahkeran ja innovatiivisen pienyrit-
täjän palkkalistoilla oli parhaimmillaan
6 – 7 miestä.  Kun Veikko ideoi kal-

Omaan taloonsa Veikko on itse tehnyt ison osan huonekaluista.
Tässä olohuoneen ruokaryhmän kalusteet kaappikelloineen.

Veikko sorvasi puiset kukkatau-
lut, Leila maalasi kukat.
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kinlevittimen, joka otti kerrallaan au-
tokuormallisen kalkkia ja levitti sen,
koneesta kiinnostuivat myös norjalai-
set. Hän sai sieltä ison tilauksen.

– Paikalliset pankit eivät myöntä-
neet minulle siihenkään rahoitusta
eikä kuntakaan tullut mukaan autta-
maan. En pystynyt valmistamaan niil-
le koneita riittävän nopeasti ilman ra-
haa, joten norjalaiset eivät maksaneet-
kaan työstä. Minulta jäi sieltä saamat-
ta 100 000 markkaa. Tein konkurssin
ja jätin ne työt.

Liekö pankeissakin myöhemmin
huomattu, että tappoivat joustamat-
tomuuttaan paikallisen, monta ihmis-
tä työllistäneen elinkelpoisen yrityk-
sen, kun Veikollekin oikein tarjottiin
rahaa yrittämiseen.

– En sitä enää ottanut.

Kaksi leskeä
löysivät toisensa

Rummukalta Koukoset muuttivat
Jäppilän kirkolle. Koti rakennettiin 21
vuotta sitten kauniille harjulle, pikkui-
sen lammen rantaan. Tien toiselta
puolen pilkottaa ikkunaan Syvänsi -
järven lahden selkä.

Nykyisen Leila-vaimonsa leskek-
si jäänyt Veikko tapasi eläkeläisten te-
kemällä Saimaan risteilyllä.

– Tihusniemestä linja-autoon nousi
mies ja kaksi naista. Ajattelin heti, että

tuota naista minä jututan. Kun laiva
törmäsi laituriin, Leila kaatui ja minä
menin auttamaan. Siitä se lähti. Nai-
misissa he ovat olleet 15 vuotta.

– Asuin Lahdessa. Olin leski ja tu-
lin sukuloimaan Tihusniemeen. Jäin
mansikankeruuseen ja sillä tiellä ol-
laan edelleen, naurahtaa Leila.

Hänellä on myös kaksi lasta. He
asuvat Kotkassa ja Kuusankoskella.

Puutöitä eläkepäivien
ratoksi

Eläkkeelle jäätyään Veikko ryhtyi
uudelleen yrittäjäksi.

– Ei ollut mitään tekemistä, joten
ryhdyin tekemään näitä. Materiaali oli
edullista ja minulla oli aikaa, esittelee
Veikko puutöitään.

Hän teki puusta perinneleluja ja tai-
kinatiinuja sekä sorvasi kukkatauluja
ja ruukkukukkia, jotka Leila sitten
maalasi.

– Puiset ruukkukukat sopivat aller-
gisille, sanoo itsekin allergiasta kärsi-
vä Leila.

Kymmenen vuotta he tekivät yh-
dessä töitä ja kävivät pitkien eteläistä
Suomea myymässä niitä markkinoil-
la.

– Porissa asti on käyty, he kerto-
vat.

Harrastukset
täyttävät vapaa-ajan

Viimeiset kaksi ja puoli vuotta Kou-
koset ovat viettäneet eläkepäivä,
mutta ei nytkään toimettomia. Pihaa
ja kotia on kaunistettu ja ne molem-
mat ovat täynnä hauskoja yksityiskoh-
tia, joissa näkyy isännän käden jälki.

Vapaa-aikaa he viettävät myös par-
ketilla. Molemmat ovat innokkaita
tanssijoita. Parhaina viikkoina he
saattavat käydä tanssimassa useam-
man kerran. Pisimmät tanssimatkansa
he tekevät sadan kilometrin päähän.

Veikko on myös innokas marjamies
ja kerää kesäisin lakat ja mustikat.

Yhdessä he kestittävät myös mie-
lellään vieraita tilavassa, kauniissa
kodissaan. Siellä on pidetty sukujuh-
lia ja nyt kesällä viimeksi Koukosilla
tapasivat Sirkiänsaaren koulupiiriläi-
set.

– Kerran olimme omalla porukalla
pikkubussilla käymässä Raudussa.
Kun tulimme sieltä, jäimme meille,
saunoimme ja porukka jäi yöksi, ker-
too Veikko.

Raudussa Veikko on käynyt monet
kerrat. Hän on ollut oppaana nuorem-
mille ja näyttänyt paikkoja.

– Kotipaikasta ei ole enää mitään
jäljellä, hän toteaa.

Seija Lipsanen

Koukosten kaunista pihaa runsaiden kukkaistu-
tusten ja oman lammen lisäksi koristavat mm. pui-
set, Veikon tekemät kurjet.

Lammelle avautuvan jyrkän pihan pengerryksen
tekoon on vaadittu runsaasti työtunteja, kiviä ja
maata.
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Pari vuotta sitten tehty tieduste-
luretki Rautuun ja Kihu- juhlille, pani
liikkeelle ajatuksen lähteä suurem-
malla serkkujoukolla tutkimaan ko-
timaisemia Huuhdista. Siispä omal-
la pikkubussilla matkaan.

 Oli helteinen heinäkuun päivä.
Lämmin oli myös tunnelma siinä
matkan edetessä ja kuulumisia vaih-
dellessa.

Ensiksi kuitenkin Orjansaareen,
mistä isovanhempien Mari Kuk-
kosen ja Samuli Valkosen yhtei-
nen taival oli alkanut. Koordinaatit
olivat karttojen mukaan oikeat. Tyy-
dyimme täällä kuitenkin vain ihaile-
maan maisemia, sillä etsimästämme
kodista ja koulusta ei löytynyt jäl-
keäkään. Paluumatkalla poikkesim-
me vielä valokuvan ottoon kiven juu-
rella, mihin oli ilmeisesti turistien
toimesta kirjoitettu ORJANSAARI.
Kiitos tienviitasta.

Karjalan männyt ovat komeita ja

täällä on marjapensaita” ja sitten
“täällä on kivijalka”. Voi sitä tunnet-
ta, mikä valtasi kaikkien meidän
mielet. Siin myö seistiin entise kivja-
lan piäl. Oltiinhan niiko omil mail.
Juuret löytyi ja pala sydämestä jäi
sinne Karjalaan. Kuinka iso pala, vai
liekö koko sydän aikoinaan jäänyt
niiltä lähtijöiltä, jotka joutuivat jättä-
mään kaksi viikkoa aikaisemmin
valmistuneen kotinsa. Ilmeisesti ta-
loa ei poltettu vaan lie nyt veli ve-
näläisen omaisuutta sekin, paitsi ne
palat kivijalkaa, jotka otimme rep-
puihimme.

Onnistuneesta löytöretkestä tyy-
tyväisinä palasimme Kiviniemeen
juhlaillalliselle ja yöksi . Hyvä ruo-
ka ja juoma kirvoittivat jälleen kie-
let ja Maija loitsusi kuin Larin Pa-
raske pappa Samulin Liisa-äidiltä
oppimansa lapsen nukutuslaulun:

“Lapset kuolevat kotihin,
paleltuvat pakkasehen.

Juuria etsimässä
niin suoria. Edellisvuoden myrskyt
olivat tehneet kammottavaa tuhoa
ja kaataneet metsää kuin tulitikku-
ja. Surullista katsottavaa. Raskaiden
tukkikuormien jäljiltä tiet eivät olleet
parhaimmillaan. Korjuut olivat edel-
leen käynnissä ja liikenne vilkasta.

Taitava kuljettaja luotsasi meidät
Valkosen mäelle ja  pellon poikki
metsään. Nuotiokahvien jälkeen al-
koivat etsinnät, 13 juurten etsijän
voimin. Myrsky oli muuttanut mai-
semat sitten ensimmäisen käynnin
jäljiltä totaalisti. Karttoja tutkittiin
“miestä vaihtaen”. Pitkäjärvelläkin
kävi osa porukasta, minne paikalli-
nen marjastaja neuvoi tien, muka-
namme olleen venäläisen tulkin
avulla. Päin mäntyä neuvoi. Arveli
meitä varmaan kilpaileviksi marjas-
tajiksi. Karttojen mukaisella Samu-
lin ja Marin kodin paikalla haravoim-
me tovin pitkässä ruohikossa. En-
sin joku huusi” täällä on ruusuja”,

Valkosten jäkipolvi löysi juurensa, kun Samulin ja Marin kodin paikalta löytyi talon kivijalka. Kuvan
lähettäjä kirjoittaa, että kuvassa “myö seistiin kivjalan piäl”.
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Tule surma sukkinesi
kuala karvakenkinesi
ota pois tiä omena
tapa pois tiä tarttinuama.
-Käyt sie makkaamaa, käy jälleen,

käy jälleen.”
Laulun tehosta lapsen nukuttami-

seen on kahdenlaista arviota. Mut-
ta, jos sanat jäivät epäselviksi, verk-
kainen tempo ja rauhallinen saundi
varmaankin nukuttivat. Niin hyväl-
tä se kuitenkin kuulosti, että uusin-
taesityspyyntöjä illassa sateli.

Terveisin
 Valkosten jälkipolvi

Me, Kyyrän suvun serkukset, ko-
koonnuimme jälleen vaihtamaan
kuulumisia ja muistelemaan mennei-
tä. Oli meitä nytkin ihan mukavasti
paikalla, kaikkiaan yli 30 henkeä.

Aivan aluksi asetuimme “potret-
tiin” entisen mummolan portaille.
Nykyisin mummolan omistaa ja va-
paa-aikoina asuttaa Väinön ja Sie-
vin lapsenlapsi perheineen. Kuva-
uksen jälkeen lauloimme Karjalais-
ten laulun ja suvun vanhin, Jantu-
sen Pauli, mainitsi muutamalla sa-
nalla keskuudestamme poistuneis-
ta serkuista. Veljekset Koirasen
Terho ja Lievosen Juhani olivat
viime vuotisen kokoontumisemme
jälkeen siirtyneet manan majoille.
Heidän muistokseen vietettiin hiljai-
nen hetki. Tämän “virallisen” osuu-
den jälkeen käytiin maistelemaan
pöydän antimia ja jatkettiin seuran
pitoa hyvin epävirallisissa merkeis-

sä. Ja juttua riitti. Vielä kun kahvit
marjapiirakoineen nautittiin, alkoivat
kiireellisemmät suunnitella jo koti-
matkaa.

Kyyrän suvun serkusten tapaaminen

Sää suosi tälläkin kertaa muistelui-
tamme. Ensi kesän tapaaminenkin jo
sovittiin, se on 4.8.2012 Loposen
Reijon mökillä Mäntyharjulla.

Illallisella Kiviniemessä.

Kyyrän suvun serkukset ryhmäkuvassa.

Huomio Rautulaisten lehden tilaajat!
Kun teet osoitteenmuutoksen,
lopetat tilauksen tai tilaat
lahjaksi Rautulaisten lehden
läheisellesi, lähetä tiedot

sähköpostiosoitteeseen
lehtitilaus@rautu.fi, postitse
osoitteeseen Veijo Moilanen,
Nuottakatu 4 C 22,50190

Mikkeli tai soita puhelimella
040 848 2759. Näin tiedot
osoiterekisteriin saadaan heti.
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Kauniina hellepäivänä 10. kesäkuu-
ta vietettiin Amalia Pusan 100-vuo-
tissyntymäpäivää Saimaan rannalla,
Ristiinan Juurisalmella.

Amalia on syntynyt Raudun Sir-
kiänsaarella Matti ja Katri (o.s.
Kiuru) Pusan toisena tyttärenä. Hän
solmi avioliiton sirkiänsaarelaisen Vil-
jo Pusan kanssa.

Useasti hän on kertonut lapsuus-
ja nuoruusmuistojaan tuolta rajakyläs-
tä. Hänen lapsuudessaanhan Suomi
kuului Venäjään ja hän kertoi, kuinka
häntä lapsena pelotti, kun venäläiset
ratsukot kulkivat kylätiellä ja kuului
venäjänkielistä “polotusta”.

Paimenessa käynti oli silloin lasten
tärkeä tehtävä. Jo aamulla, paime-
neen mennessään, he keräsivät kiviä
ja käpyjä eväslaukkuun, kissukkaan,
ja niillä sitten käytiin sotaa rajan toi-
sella puolella olevien paimenien kans-
sa.

Usein hänellä on mielessään vuo-
den 1918 kevättalvi, kun he ensim-
mäisen kerran lähtivät evakkoon su-
kulaistaloon Metsäpirttiin. Heitä oli
neljä sisarusta, nuorin vielä kastama-
ton vauva. Kun keväällä tiet olivat
epätasaiset, ajoreki kaatui ja eväslei-
vät, jotka oli kiireessä pantu säkkiin,
kierivät pitkin hankea.

Kouluajoista hän erityisesti muistaa
nuoren opettajaparin, Olga ja Ari
Uramon tulon. Silloin tulivat uudet
tuulet koulunkäyntiin. Esimerkiksi
murteessa vieraat d ja g otettiin käyt-
töön. Eräs poika totesikin: Tää kävyn-
syöjä (Olga Uramon ruskeat silmät)
ku tul’, ni nyt pittää panna kielkii sol-
muu.

Nuoruusmuistoja olivat kylän tyttö-
jen yhteiset kirkkomatkat, kävellen tuo
40 kilometriä, ja vielä illalla saatettiin
mennä tansseihin. Siitäkö johtunee,
että jalat ovat olleet kepeät vanhuu-
teen saakka.

Juhannuskokko oli koko kylän yh-
teinen tapahtuma. Kokko oli komea
säärikokko, usein paimenien tekemä.

Lisäksi vielä ämmiin kämäräkokko.
Kokolla tietysti laulettiin kuten myös

pääsiäisenä liekuttaessa. Näitä lauluja
on säilynyt Amalian muistissa paljon.
Monet näistä värssyistä oli oman ky-
län taitajien sepittämiä, osa 20-luvulla
inkeriläisiltä opittuja. Amalia on sano-
nut ett nuorempan mie oisin saant
päivän laulaa. Hänellä on ollut hyvä
muisti, kaunis lauluääni ja komedien-
nen taitoja, Jos olosuhteet olisivat ol-
leet toiset, hänestä olisi voinut tulla
laulaja, näyttelijä tai “kirjanoppinut”.

Huumorintaju ja sanavalmius, jota
on voinut vain kadehtia, ovat säily-
neet vanhuuteen saakka.

Evakkomatka alkoi jo 12.10.1939
ja päätyi Pieksämäen seudulle, josta
on monet hauskat ja hyvät muistot
ajan vaikeuksista huolimatta.

Sirkiänsaarelle ei päässyt välirau-
han aikana, joten toiselta evakkomat-
kalta säästyttiin. vuonna 1945 perhe
muutti Ristiinan Vitsiälään ja 1957

Juurisalmelle, jossa nyt neljä polvea
elää naapurina.

Karjalaiseen tapaan hänelle on ol-
lut kunnia-asia siisti koti, hyvä ruoka
ja herkulliset leivonnaiset. Jos mitä
tehdään, se tehdään kunnolla.

Pitkästä elämästään Amalia usein
toteaa: “Siin on näht toist sekä mol-
loot” - mitä se sitten tarkoittanee-
kaan.

Vanhemmalla iällä on muistunut
usein mieleen Kiurulan mummon lau-
se: “Minkä minun Jumalani suo, sii-
hen minä tyydyn täällä.”

Rauni Karjalainen, o.s. Pusa

Ps. Olisiko kenenkään kätköissä
säilynyt kuvaa ensimmäisistä rippilap-
sista uudessa kirkossa, siis vuodelta
1926. Jos löytyisi, niin ilmoittaisitko os.
Rauni Karjalainen, Kosoniementie 31
B, 52300 Ristiina, puh. 0400 715 200
tai sähköpostiin Rauski38@gmail.com

Amalia Pusa täytti 100 vuotta

Amalia Pusan
syntymäpäivil-
lä. Kuvassa
Raunin lapset,
Riku ja Riikka
Karjalainen,
Rauni Karja-
lainen ja Ama-
lia Pusa.
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Raudussa apteekkarina toiminut
1919–1930 toimineen Artur Hallin
tytär Glory täytti juhannuksena 100
vuotta ja Solveig lokakuussa 95 vuot-
ta. Apteekkariperheen vaiheista jutus-
sa kertoo Solveigin poika Kimmo
Kianto.

Rajaviskaali
Alfred Hall

Apteekkari Arthur Hallin isä Alfred
Hall syntyi Pietarissa ja viimeisimpä-
nä asumis- ja työpaikkakuntana oli
Laatokan Salmin pitäjä. Hän toimi
siellä alueella rajaviskaalina ja asui
Lonkulansaaressa. Hänen vaimonsa
oli Läskelästä kotoisin oleva Anna
Claudelin. Heille syntyi Salmissa kol-
me poikaa ja kolme tyttöä. Anna ja
Alfred on haudattu Sortavalaan.

Ihmeellisen sattuman kautta löysin
tuttavieni kanssa kesällä 2004 heidän
hautakivensä kaatuneena ja heinien
sekä sammaleen peittämänä Sorta-
valan eräältä hautausmaalta, aika lä-
heltä vapaussodan isoa muistopaasi-
kiveä. Joskus haluaisin käydä nosta-
massa sen isoisovanhempieni hauta-
kiven pystyyn ja kunnostaa sen.

Apteekkari
Arthur Hall

Alfredin vanhin poika oli Uno Art-
hur Alfred Hall. Hän syntyi vuonna
1871. Hänestä tuli apteekkilainen.
Minulle kerrotun tarinan mukaan Art-
hur oli opiskellessaan Farmasian lai-
toksella Helsingissä oppitunnin jälkeen
opiskelukavereilleen sanonut rappu-
sia alas tullessaan, että ensimmäisen
vastaantulevan tytön kanssa hän
menee naimisiin.

Vastaan tuli Pietarissa syntynyt
Olga Aleksandra Palmgren. Olga
opiskeli farmaseutiksi. Noh, he me-

nivät naimisiin, ja muuttivat sitten poh-
joiseen, Kemijoen varteen Tervolaan.

Arthurin ja Olgan perheeseen oli
syntynyt Tervolassa kaksi tyttöä ja
kaksi poikaa. Proviisori Arthur Hall
nimitettiin Raudun apteekkariksi ja
hän avasi apteekin 20. maaliskuuta
1919.

Tätä ennen Raudun apteekkitalo oli
toiminut keväällä 1918 vähän aikaa
kouluna varsinaisen koulurakennuk-
sen tuhoutumisen jälkeen. Apteekki-
rakennukseen tehtiin ensin laajennuk-
set, esim. toinen kerros asuinhuoneil-
le. Perhe tuli sitten Arthurin perässä
valmiiseen apteekkiin kesällä 1919.

Perheen apulaiset
Pekka ja Lyyti Loponen

Perheen apuna toimi monitaitoinen
Lyyti, johon iski silmänsä myös Hal-
lin perheen työmiehenä käynyt ja lä-
hellä asunut Pekka Loponen. Pekka
otti vaimokseen Lyytin.

Evakko Lyyti Loposen tie kulki sit-

ten myöhemmin Juvalle, missä hän
lie viettänyt viimeiset elinvuotensakin.
Lyyti kävi kerran tervehtimässä Hal-
lin perhettä Rantasalmella.

(Todennäköisesti joku lukijoista tun-
sikin Lyytin ja tietää kertoa hänen
elinvuosistaan Juvalla.)

Lasten kielitaito karttui
koulussa Viipurissa

Hallin perhe oli kotikieleltään ruot-
sinkielinen. Siihen aikaan varakkailla
perheillä oli mahdollisuus laittaa lap-
set jo pienestä pitäen muualle kou-
luun. Hallin lapset joutuivat Viipuriin.
Pojat Ole ja Alf kävivät suomalaista
koulua ja tytöt Glory ja Solveig ruot-
sinkielistä koulua.

1920-luvulla ei ollut mikään ihme,
että lapsille tuli perhetuttujen ja Vii-
purin kansainvälisyyden ansiosta use-
amman vieraan kielen taito. Glory
Åkerblom hallitsee myös hyvin suo-
men kieltä ja englantia. Ranskalaisil-
ta Raudun ja Viipurin aikaisilta per-

Tietoa ja tarinoita Raudun apteekkari
Arthur Hallista ja hänen suvustaan

Uno Arthur Alfred Hallin vanhemmat rajaviskaali Alfred ja Anna
Hall vierekkäin, oikealla mahdollisesti joku lähisukulainen, Laato-
kan Salmissa ehkä 1900-luvun alussa.

Kuvat: Kimmo Kiannon albumi
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hetutuilta lapsiin tarttui venäläisiä ja
ranskalaisia sanojakin. Saksaa perhe
kuuli siihen aikaan melko paljon, jo-
ten silläkin kielellä Glory ja Solveig
pärjäävät vielä tänäänkin.

Muisteloita
Raudun ajoilta

Olen yrittänyt painaa mieleeni Glo-
ry-tätini ja äitini Solveigin kertomia
joitakin tarinoita Raudusta; olen nau-
hoittanutkin niitä avukseni aika pal-
jon. Äitini muistelee usein esimerkik-
si sitä, miten erinomainen laulaja oli
Palkealan kirkon kanttori.

Siitä tulikin eräs toinen hauska juttu
mieleeni. Oli kaunis kesäinen lauan-
tai-ilta, kun Raudun kirkonkylän kes-
kustasta alkoi kuulua tosi upeaa nuo-
ren miehen laulua. Äitini meni tien-
reunaan etsimään silmillään, että mistä
se komia laulu “Oi bajadeeri” kaikaa.
Aivan oopperalaulajan taitoja omaa-
va nuorukainen, joka oli oikeasti näyt-
telijä, oli kiivennyt kirkon katolle ja siel-
lä hän vapautuneesti esitti kaikkien
iloksi serenadin.

Kappale on venäläisen hovisävel-
täjä Ludwig Minkusin baletista Baja-
deeri. Se on kuuluisimmasta kohta-
uksesta, Varjojen valtakunnassa, So-
lorin rakastetulleen laulama kaunis ja
aivan hypnotisoiva rakkauslaulu.

Leinikylän hovin leijona-patsaat
portaitten julkisivun molemmin puolin
olivat jääneet sisarusten mieleen eri-
koisena ja vahvana näkynä heidän
saatuaan käydä siellä vierailulla. Ho-
vin rakennutti kreivi Devier 1800-lu-
vun alussa.

Leinikylän hovi oli ollut ainakin vii-
dellätoista omistajalla. Rakennukses-
sa oli ollut aikanaan 75 huonetta. Rau-
dun nimismies Rikhard Julius Relan-
der oli ostanut 1920-luvun alussa Lei-
nikylän hovin. Hän tapasi yhdessä
vaiheessa säännöllisesti kadetteja, jot-
ka pitivät leiriä Perkjärvellä. Sieltä
kävi joku kadetti säännöllisesti anta-
massa tilanneselvitystä nimismiehel-
le venäläisten joukkojen liikehdinnäs-
tä.

Nimismies Relander oli hyvin huu-
morintajuinen ja lupsakka mies. Ker-
ran hän sanoi komialle kadetille, että
tulkaa silloin ja silloin tänne tanssiai-
siin. Hänellä on kauniita tyttäriä ja kir-
konkylästä hän kutsuu lisää tanssitet-
tavia. Näin 10-vuotias Glory ja 5-vuo-
tias Solveig pääsivät mukaan. Eräs
komea luutnantti olikin hakenut Sol-
veigin valssiin ja oli saanut vieraiden
aplodit tanssin jälkeen.

Relanderin nuorempi poika Felix oli
koiruuttaan tuonut tanssisaliin yhtäk-
kiä pienen porsaan. Porsas lattialle
laskettuna säntäsi tietysti eteenpäin,
mutta liukkaalla lattialla eivät pienet
sorkat pitäneetkään. Juhlavierailla oli
ollut tosi hauskaa. Äiti Relander ei
ihan leikkiä ymmärtänyt ja komensi
viemään porsaan pois ennen kuin se
tekee läjän lattialle.

Apteekkarin perhe kävi säännölli-
sesti perhevierailulla Kiviniemessä
eläinlääkäri Leo Backmanin luona.
Backmanit asuivat korkealla mäellä,
mistä näkyi rautatiekin.

Kirkkojärvi oli monen uintireissun
upea käyntipaikka.

Muutto Rantasalmelle
vuonna 1930

Venäläiset sotilasjoukkueet tulivat
pitämään sotaharjoituksiaan lähem-
mäksi ja lähemmäksi Rautua; jopa
väärälle puolelle rajaa. Sotilaalliset
levottomuudet alkoivat haiskahtaa il-
massa vuonna 1929. Perhe muutti
Rantasalmelle 23. tammikuuta 1930.

Uno Arthur Alfred Hall sai nimit-
täin apteekkioikeudet Pekka Lippo-
sen pitäjästä. Apteekkarille seutu oli
tuttu, koska hän oli käynyt Savonlin-
nan Lyseota lukuvuoden verran, kun-
nes joutui lopettamaan isän kuoltua.
Arthur oli joutunut lähtemään Salmiin.

Äidilläni, Solveigilla, oli siinä vai-
heessa jäänyt Viipurissa rippikoulu
kesken ja hän kävi sen loppuun Ran-
tasalmelta käsin.

Hallin lasten
ammatit ja perheet

Solveig valmistui sodan aikaan far-
maseutiksi. Viisi vuotta vanhempi iso-
sisko Glory oli jo valmistunut farma-
seutiksi.

Glory avioitui Bror Åkerblomin
kanssa ja heille syntyi neljä lasta; kaksi
tyttöä ja kaksi poikaa. Heidän per-
heensä asui lähes 15 vuotta välillä
Ruotsissa. Sitten he muuttivat Suo-
meen ja Jyväskylään asumaan. Glo-

Raudun apteekkari Arthur Hall
vapaussodan aikana 1918, eli
juuri ennen Rautuun tuloaan.
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ryn nuorin lapsi täyttää ensi vuonna
(2012) 60 vuotta.

Solveig Margaretha meni avioliit-
toon Ilmari Kiannon nuorimman (A-
sarjasta) pojan Jormo Kiannon kans-
sa. Perheeseen syntyi Rantasalmel-
la neljä lasta, joista nuorin täytti jo vii-
me vuonna (2010) 60 vuotta. Meitä
lapsia on siis kolme veljestä ja jokai-
sella yksi sisko.

Vanhin poika Ole valmistui Helsin-
gin Teknillisestä korkeakoulusta dip-
lomi-insinööriksi. Hän avioitui suo-
menkielenopettaja Lilly Westerholmin
kanssa. Heille syntyi myös neljä las-
ta. Toinen pojista, Alf kävi Käkisal-
messa agrologiksi. Hän iski silmänsä
Raudun apteekissa harjoittelemassa
olleeseen juvalaiseen farmaseutti Aili
Tenhuseen. He laittoivatkin hynttyyt
yhteen. Heillekin syntyi neljä lasta.

Pienenä erikoisuutena eräs asia;
isäni sisko, tätini siis, farmaseutti Vie-
na Kianto oli ollut Tervolan apteekis-
sa töissä lyhyen jakson juuri ennen
talvisotaa.

Arthurin ja Olgan neljälle lapselle,
Olelle, Alfille, Glorylle ja Solveigille
syntyi siis yhteensä 16 lasta. Heistä
on elossa vielä neljätoista. Arthurilla
ja Olgalla on jälkeläisiä neljättä pol-
vea 23 ja viidettä polvea on syntynyt
tähän mennessä 15.

Sisarukset Glory ja Solveig ovat ol-
leet leskinä jo kauan. Solveig-äitini
elää ja asuu palvelutalossa Kerimä-
ellä. Glory-tätini asuu yksin omassa
asunnossaan Jyväskylässä.

Kaksi “pyhiin-
vaellustani” Rautuun

Minulla on ollut mahdollisuus 2000-
luvun lopulla käydä kahdesti Raudus-
sa. Olen vieläkin kiitollinen, että sain
molemmilla kerroilla mennä rautulais-
ten Loposten suvun mukaan niille
unohtumattomille reissuille.

Loposten sukuseuran jäsenten
kanssa pääsin käymään heidän kan-
takylässään Kaskaalassa. Se sijaitsee
Metsäpirtin suuntaan vajaat 10 kilo-
metriä, tien vasemmalla puolella; ta-

lon paikan nimi oli Notkola. Notkolan
isäntinä olivat olleet muun muassa
Matti ja Kustaa Loponen. Osa meis-
tä käveli sinne metsän halki ja pelto-
aukeiden kautta. Ei unohdu minulta
hevin se patikointi. Enkä ole katkera,
vaikka sinne putosikin vaellushatus-
tani vanha partiojohtaja-merkkini. (…
mutta jos jollakin lukijalla sellainen on,
niin ostaisin sen).

Selvitin kartoista ja pieksämäkeläi-
sen Pekka Loposen (ei Lyytin mie-
hen) avulla vanhan apteekin paikan.
Löysin sen. Seisoin paikalla, olin hil-
jaa, mietin, …. kuvittelin apteekin ta-
lon siihen puutarhoineen. Kyyneleet
tulvivat silmistäni ….katsoin sinne päin
missä oli ollut kaunis Raudun kirkko,
(josta enää oli jäljellä kivirappuset), ja
toiseen suuntaan tie vei rautatiease-
malle. Palasin vielä varttitunnin ku-
luttua uudelleen apteekin paikalle
“ajattelemaan” äitini lapsuutta siellä.

Kävimme samalla reissulla kirkon-
kylän hautausmaallakin. Sen olivat
venäläiset häpäisseet; jäi paha mieli.
Jostain syystä venäläiset olivat raken-
taneen melkoisen ison ja näyttävän
rautatieaseman samalla paikalle, mis-

tä olivat sodassa pommittaneet ainut-
laatuisen ison ja kauniin Raudun ase-
man.

Gloryn
100-vuotisjuhlat

Sitten tähän aikaan: Juhannuspäi-
vänä vuonna 2011 Jyväskylässä, Glo-
ry Åkerblomin kotona, oli erikoiset,
lämpöisen kodikkaat karjalaisvivahtei-
set 100-vuotisjuhlat. Päivänsankari
aloitti juhlimisen jo paljon ennen puol-
ta päivää. Kun me, Gloryn sisaren ja
veljen lapset, tulimme sinne vasta klo
13, niin hän nousi ylös tuolistaan ja
tervehti seisaaltaan jokaista. Edes-
sämme oli iloinen vanhus. Hänen läm-
pöiset tervetuliaissanat sekä halauk-
set melkein hämmensivät meitä nuo-
ria. Gloryn juhlille olivat saapuneet hä-
nen poikansa Ruotsista, toinen tytär
Tanskasta ja vanhin tytär Suomesta.
Päivänsankari kulki päivän mittaan
jokaisen luona keskustelemassa ja
kyselemässä onko saanut tarjouksia
pöydästä. Jatkuvasti vanhuksen ole-
muksesta tuli esille ilo ja huumori.

Siitä esimerkkinä se, että hän

Rantasalmen
apteekilta vuo-
delta 1933. Ku-
vassa ovat ke-
sällä vanhem-
mat ja tytär Sol-
veig, eli Olga,
Solveig ja Art-
hur Hall. He
seisovat aptee-
kin yksityiselle
puolelle mene-
vän verannan
upean värillisil-
lä laseilla teh-
dyn oven edes-
sä. Solveig oli
juuri palannut
kahden kuu-
kauden Saksan
kesäharjoittelu-
matkaltaan ko-
tiinsa.
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hymyillen pyynnöstäni kirjoitti tussi-
kynällä minun jalassani olevaan kip-
siin “ Glory 100 år”. Hän siirtyi pai-
kasta toiseen juhlavieraita jututtamaan
ilman rollaattoria tai keppiä.

Iloisesti keskustellen, päivänokosia
ottamatta, päivänsankari saatteli itse
viimeisetkin vieraat ovelle kello 19
jälkeen. Pitkä päivä mutta ei se nä-
kynyt hänessä väsymyksenä. Sitä
karjalaista / rautulaista sitkeyttä!

Nostakaamme onnittelumalja Glo-
ry (Hall) Åkerblomille, Hallin per-
heessä jo Raudun aikoina tutuin sa-
noin: Oss väl och ingen illa! (vapaa
suomennos: Meille hyväksi eikä muil-
lekaan pahaksi!).

Solveigin
95-vuotisjuhlat

Solveig viettää, jos Luoja suo, 95-

Rautulais-karjalaista iloa 100-
vuotiaalla Glory Åkerblomilla.

Äitienpäivänä 8.5.2011 äiti ja poika eli Solveig (o.s. Hall) ja Kim-
mo Kianto.

Taavin Tupa oli omana aika-
naan viihdekeskus vailla vertaa.

Sisko Sipponen palasi muistois-
saan keväällä edesmenneen Lyyli
Sipposen ja Taavi-isän tarinan myötä
kultaisille 50- ja 60-luvuille.

Huutokosken asemalle kokosi
1950-luvun puolivälissä tanssipaikka,
jonka huikea suosio kesti aina 70-lu-
vun alkuvuosiin saakka. Sitten kiin-
nostus lavatansseihin yleisesti lopah-
ti, ja myös Taavin Tuvan pariovet jou-
duttiin lopullisesti sulkemaan tanssi-
valta yleisöltä.

Taavin ja Lyylin tarina

vuotisjuhliaan 16. lokakuuta 2011, eli
juuri tämän lehden ilmestymisen ai-
koihin.

Rakas äitini, onnittelen sydämestä-
ni sinua ja kiitän karjalaisuuden sekä
rautulaisuuden perinnöstäsi. Aiomme
kaikki lapset olla äitimme luona niis-
sä perhepiirin juhlissa.

Kimmo Gabriel Kianto
Savonlinnan Varparannalta

Sisko ja sisarukset luopuivat kiinteistöstä 2000-luvun alkupuolella.
Kuvat: Sisko Sipposen albumi
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Taavin Tupaa pyörittivät kauppias
Taavi Sipponen vainonsa Lyylin sekä
viiden tyttärensä, Siskon, Marja-Lee-
nan, Eevan, Arjan ja Kirstin kans-
sa. Perheyritys piti kauppaa 1950–84,
ja tansseja järjestettiin 1954–72. Tak-
sia Sipposen Taavi ajoi vuodet 1958–
1985.

Sekä Lyylillä että Taavilla oli mo-
lemmilla juuret laulujen ja runojen
Karjalassa.

– Huutokoskelle isän tie johti Piek-
sämäen kautta. Äidin hän tapasi Mik-
kelissä, ja häitään he tanssivat vuon-
na 1947, kertoo Sisko.

Äiti kuoli 84-vuotiaana keväällä
2011, ja Taavi 81 vuoden iässä 1998.

Kaikki häipyy
unholaan,
muisto saapuu
uudestaan.

Kaikki Huutokosken aseman asuk-
kaat eivät kuitenkaan tykänneet siitä,
että naapurustossa toimi tanssipaik-
ka. Melu ja liikenteen aiheuttama
häiriö harmittivat.

– Monenlaista kiusantekoa meidän

perhettä kohtaan ilmeni, myöntää Sis-
ko.

Saatettiin käydä työntämässä savu-
piippu roinaa täyteen.

– Naapurit jopa “käräyttivät” rai-
voraittiin Taavin, kun mies muka ajeli
humalassa. Muuten Taavi muistetaan
yleisesti höylinä kuskina, jolle myös
kunnollinen kello kävi kyydin maksuk-
si.

Taavin menetettyä jo parikymppi-
senä sirkkelionnettomuudessa käten-
sä, tämän isä oli kuulemma pelännyt,
että pojasta tulee juoppo. Ensi alkuun
oli metallinen proteesi hävettänyt
nuorta miestä.

– Mutta hän pääsi siitä yli, ja myö-
hemmin suurin pelko oli, että tulee
puristettua liikaa tanssikaveria, tuntoa
kun ei tekokädessä ollut, kertoo Sis-
ko.

Pääsylippujen repiminenkin onnis-
tui, vaikka se saattoi sivullisesta työ-
läältä näyttääkin.

– Virpomispalkkoja ilkikurinen Taa-
vi varasi taskut täyteen, jatkoi lattian
lakaisemista muina miehinä ja sanoi
lapsille, että ’ottakaahan sieltä’.

Viidelle tytölle riitti pienestä pitäen
työtä pitkin viikkoa; seinien pyyhki-
mistä, tuvan lämmittämistä talvella.
Tanssi-ilta alkoi limsakorien kantami-
sella kellarista ja jatkui makkaran
myynnillä. Nimismiehen kansliakin tuli
tutuksi jo pienenä, kun jokaista tilai-
suutta varten piti hakea huviluvat.

Säveliin menneisiin,
ystäviin rakkaisiin,
onnen maille,
riemukkaille,
valssi vanha meidät vie.

Musiikki tuli alkuun kelanauhurilta,
mutta sitten nurkkaan ilmestyi juke-
boksi, joka soitti markalla kolme le-
vyä. Joskus miehiset miehet juoksut-
tivat tyttöjä, ja pistivät sillävälin soit-
tolistan sekaisin, mistä isä-Taavilta tuli
nuhteet.

– Orkestereitakin kävi, mutta kes-
kiviikkona oli aina levytanssit.

Yhdeltä päättyneitten tanssien jäl-
keen työpäivä venyi siivouksissa kah-
teen yöllä.

– Ihan poikki sitä monesti oli vielä
seuraavanakin päivänä. kerrankin jou-
duin ulos luokasta, kun englannin tun-
nilla aloin kääntää väärää kappaletta,
muistelee Sisko.

Elämä oli siihen aikaan välitöntä,
tultiin ja mentiin hyvin vapaasti.

– Sunnuntai-iltapäivisin ihmiset tu-
livat meille sisälle odottamaan tanssi-
en alkamista.

– Ihme, etteivät isä ja äiti koskaan
valittaneet väsymyksestä tai migree-
nistä, vaikka keskiviikkoisinkin teki-
vät kaupassa täyden työpäivän. Sil-
loin tupakoitiin vapaasti kaupan sisä-
tiloissakin.

– Elämä oli sellaista hyörinää, ettei
valokuviakaan noiden vuosien aika-
na joko keretty, tai muistettu ottaa,
harmittelee Sisko.

Kun yksityisautoja oli vielä vähän,
Taavi keksi ottaa käyttöön kuljetuk-
set lättähatuilla Pieksämäeltä ja Var-
kaudesta. Kaupungista juna lähti kel-
lo 20.00. Tytöt keräsivät tansseihin
tulijoita maksun, josta saivat osansa
taskurahoiksi. Tanssien arpajaisissa
palkintoina jaetusta naisten kelloista
liikeni aikaraudat heidänkin ranteisiin.

– Näin jälkikäteen sitä ihmettelee,
kuinka kilttejä ihmiset olivat, kun mak-
soivat meille pienille rahastajatytöille.
Koskaan ei ollut mitään ongelmia.
Humalikkoja tai rähinöitsijöitä ei nä-
kynyt.

Tuvan järjestysmiehet ottivat poru-
kat vastaan junalta.

– Lapsuutemme leikit olivat piilo-
silla oloa tanssiyleisön joukossa.

Vuoden kohokohtia olivat uusi vuosi
ilotulituksineen ja tietysti juhannus ran-
nan kokkoineen.

Hyvin muistan vappuna olleet ava-
jaiset. Silloin Taavin Tuvassa, johon
papereitten mukaan ’mahtui’ 280, oli
450 maksanutta.

Taavi ja Lyyli kerkesivät jatkaa
tanssiharrastustaan yhdessä kaupan

Mahdollisesti jotkut syntymä-
päivät ravintolassa lienee ku-
vassa juhlavalssin aiheena.
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ja tanssien pidon lopettamisen jäl-
keenkin.

– Liioittelematta voi sanoa, että isäl-
le tanssi oli elämä, ja enemmänkin.

– Tansseista Taavi ei malttanut olla
poissa, oli sitten vaikka isänpäivä tai
äitienpäivä. Tanssiretki Kuntorantaan
jäi myöskin isän viimeiseksikin reis-
suksi.

Veto parketille on voimaksa myös
nuoremmassa polvessa.

Hurma säilyy, siellä päilyy,
kirkas kaunis muiston tie.

Laulunsanat:
Valssi menneiltä ajoilta

Reino Helismaa

– Ihan hirveitä tanssimaan olem-
me koko perhe, sanoo Sisko, joka tä-
näkin kesänä teki reissun Pärnuun ja
sen kivalle Paviljongille.

Tanssien järjestäminen toisille hu-
vittelunhaluisille kaksi kertaa viikos-
sa ei riittänyt. Kotonakin pantiin vielä
monta kertaa matot syrjään ja levyt

pyörimään.
– Joskus myöhemmin, kun kävim-

me kahdestaan isän kanssa tanssi-
massa, en voinut sanoa muille, että
oma isänihän tuo minut jokaiseen
valssiin hakenut mies on, kertoilee
Huutokoskella vuoteen 1979 asunut
Sisko.

Kauppatalon yläkerrasta näki kai-
kenlaista. Nuorten parien ilot, rakas-
tumiset ja riiaamiset, mutta myös rii-
telyt ja haikeat erot, samoin kuin hil-
peät hutikat ja oksentelutkin. Kihla-
jaisia Tuvalla silti tanssittiin ja parit
häätkin.

– Sitä menoa seuratessa me tytöt
vannoimme, että koskaan ei mennä
naimisiin.

Päätös ei pitänyt kuitenkaan. Taa-
vin ja Lyylin lapsenlapsiakin on 12.

Siskolle kaveri löytyi Varkauden
Tori-Torpalta, sillä eihän omalla Tu-
valla ollut mitenkään aikaa riiata.
Vaikka onpa mieleen jäänyt yksi ka-
valjeerille ällistyttävän lyhyeksi jäänyt,

nurkan taakse päättynyt saattoreis-
su.

Lieköhän kellään muulla peruna-
maata, joka on tupaten täysi pullon-
korkkeja? Myöskin sormuksia ja mui-
ta koruja aarrepellosta löytyi.

– Saisipa ne ajat takaisin, huokai-
see Sisko.

– Ja kyllä moni muukin kertoo kai-
paavansa niitä vuosia.

Vaikka elämä oli työntäyteistä,
muistot ovat kauniita ja rakkaita.

Juttu on julkaistu Joroisen lehdessä
kesällä 2011.

Sain hienovaraisen vihjeen, että
voisin kirjoitella muistamiani asioita,
joita elämässämme tapahtui ennen
sotia, sillä kaikki oli nykyaikaan ver-
rattuna erilaista.

Samalla kiitän saamastani palaut-
teesta, joita lähettämäni kuvan ja kir-
joitukseni perusteella sain. Kävi ilmi,
että koulutovereistani on enää vähän
keskuudessamme.

Muistoissani elää edelleen lapsuu-
den turvallinen ja huoleton aika, vaik-
ka siitä on kulunut kymmeniä vuosia.
Olen syntynyt Raudun pitäjässä Suur-
housun kylässä, joka oli pieni kylä

Lasten ja nuorten elämää Karjalassa ennen sotia

Vuodet ja vuosikymmenet kuluivat, mutta tanssi-
into ei laantunut. Lyyli 70 ja Taavi 80 häävals-
sinsa pyörteissä yhteissynttäreillä.

Malissin edessä Marja, Arja, Sisko, takana Eeva
ja edessä Kirsti.

Sisko Sip-
posen juu-
ret ovat
Raudussa
Taavi -isän
kautta.
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Suvenmäen kyljessä.
Silloin lasten elämä oli nykyaikaan

verrattuna vaatimatonta harrastusten
ja muunkin vapaa-ajan vieton suhteen,
sillä kaikki harrastamiseen liittyvä toi-
minta tapahtui kirkonkylässä ja syr-
jäkylistä oli pitkät matkat, eikä yleisiä
kulkuneuvoja ollut. Siispä harrastim-
me kotikylän tanhuvilla pallopelejä,
hyppäsimme ruutua ja keksimme eri-
laisia tyttöjen ja poikien välisiä kilpai-
luja.

Kesäisin lastenkin piti osallistua
kotiaskareiden tekoon, kun ei ollut
koulutehtäviä. Minä kuuluin maata-
louskerhoon ja minulla oli kasvimaa,
jossa kasvatin vihanneksia. Se kasvi-
maa minun täytyi itse hoitaa, sillä ker-
honeuvoja kävi silloin tällöin katso-
massa olenko huolehtinut velvolli-
suuksistani. Syksyllä sain sitten myy-
dä sadon ja rahat olivat omaa ansio-
tani, jotka sain käyttää haluamallani
tavalla. Isäni yleensä osti minun sa-
toni.

Talven ensisijainen harrastus oli tie-
tysti koulu, mutta harrastimme kovasti
hiihtoa ja mäenlaskua, josta kisailim-
me, kuka uskaltaa laskea suuremmas-
ta mäestä. Muistan erään talven, jol-
loin katkaisin kahdet sukset, eikä uu-
sia enää sinä talvena hankittu.

Lumisota oli melkein jokailtainen
leikki ja oli hauskaa. Kun nyt ajatte-
len niitä aikoja, niin vaatimattomasta
sitä ilonkin saa.

Minusta tuntuu, että koulun tehtä-
vätkin olivat vaatimattomampia, sillä
ei meillä ollut liikunnan opettajia, eikä
käsityön opettajia, vaan opettajat opet-
tivat kaikkia aineita. Ruokailua ei ol-
lut, vaan saatiin kaksi leipäviipaletta,
joiden välissä oli jotain leikkelettä, la-

sillinen maitoa ja porkkana tai pala
lanttua. Tämän aterian kunta kustan-
si ja minun kotoani se monena talve-
na toimitettiin, sillä asuimme lähellä
koulua.

Minun mielestäni lapset olivat iloi-
sia ja tyytyväisiä, sekä tottelevaisia ja
mielellään osallistuivat kotiaskareisiin
voimiensa mukaan. Kesäisin kävim-
me joukolla metsässä marjaretkellä,
keräten marjoja säilöttäväksi, samoin
sieniä.

Nuorilla oli enemmän valittamisen
aihetta, koska huvitilaisuuksia oli vä-
hän ja nekin kaukana kotipaikalta. Ei
ollut televisiota tuvan nurkassa, eikä
joka kodissa ollut radiotakaan, siis viih-
depuoli oli heikko ja teini-ikäiset oli-
vat tyytymättömiä, kun ainoa huvi oli
työnteko, jos sitä voi huviksi sanoa.

Minunkin kotikylästä lähti useita
nuoria Imatralle ja Tainionkoskelle,
ehkä syynä osaksi niukka taloudelli-
nen tilanne.

Minä pääsin usein syksyllä isäni
kanssa Ensoon, sillä isäni kävi katso-
massa, jos taloissa oli jotain korjatta-
vaa, koska siellä oli vuokralaiset, niin
piti pitää paikat kunnossa. Samalla
matkalla minä yleensä tuhlasin ker-
hopalstan antaman tulon, mutta ostin
yleensä itselleni vaatteita, koska sain
vähän erilaisempia kuin Raudusta.

Vaikka lapsuus oli vaatimaton ylel-
lisyyksien suhteen, oli elämä muuten
tasapainoista, eikä juurikaan ilmennyt
ilkivaltaa ja muuta tuhoamiseen liitty-
vää, vaan päinvastoin yritettiin säilyt-
tää paikat ja tavarat kunnossa. Lap-
suuden aikaisista kavereistani on tul-
lut kunnollisia kansalaisia ja taloudel-
lisesti toimeentulevia hyviä perheen-
isiä ja – äitejä. Ehkä vaatimaton lap-
suus on opettanut arvostamaan oikei-
ta asioita. Niitä, jotka ovat tärkeitä
elämässä eteenpäin mentäessä ja
perheen hyvinvointia turvatessa.

Minun muistini mukaan perheelläni
oli suhteellisen vakaa talous, eikä
meillä lapsilla muita puutteita ollut kuin
vapaa-aikaan liittyviä harrastusmah-

dollisuuksia. Niitäkin olisi ollut, mutta
pitkät matkat olivat esteenä. Kuiten-
kin keksimme erilaista ajanvietettä
omilla tanhuvilla. Kesäisin pallopele-
jä ja keskuudessamme järjestimme
urheilukilpailuja, joissa oli juoksua, pi-
tuushyppyä ja korkeuttakin yritimme
hypätä, milloin minkäkinlaisten estei-
den yli. Talvella oli sitten koulutyö tär-
keä ja kotiaskareitakin piti vähän teh-
dä.

Minulla oli pikkuveli, ja hänen hoi-
taminen oli yksi minulle kuuluva teh-
tävä. Veljeni oli minua yhdeksän vuot-
ta nuorempi.

Silloiset leikkikalut olivat melko ole-
mattomia. Pojille ei autoja ja junia ol-
lut, vaan puusta tehtyjä hevosia ja pik-
kuveneitä. Minunkin veljeni teki usein
hellapuista rakennelmia lattialle ja si-
sareni oli vihainen, kun niistä tuli ros-
kia. Veneet taas vaativat leikkiin vet-
tä, joten sekään ei sisartani miellyttä-
nyt, koska lattia kastui. Sisareni oli sen
ikäinen, että kaipasi tanssiaisia ja hu-
vituksia, mutta niitä oli niin harvoin,
että pitkästyi arkiseen oloon ja oli vä-
hän ärtyisä, kun veljeni teki sotkuja.
Sehän on aivan normaalia, että lap-
set sekä aikuiset saavat joskus osoit-
taa mieltään ja purkaa paineita.

Vaikka asuimme niin lähellä Neu-
vostoliiton rajaa, ei koskaan ollut sel-
lainen tunne, että täytyisi pelätä. Elim-
me normaalia elämää, kuten kau-
empanakin asuvat, tietäen kuitenkin,
ettei tuota jokea ei saa ylittää. Mei-
dän viljelyksiä oli aivan rajajoen var-
ressa, kasvatimme siellä heinää ja
kauraa ja syksyllä lehmät olivat siellä
syömässä niin sanottua äpärettä eli
odelmaa. Meillä oli paimenpoika ja
hän vei lehmät aamulla sinne ja toi
illalla takaisin.

Tuntui aivan uskomattomalta, kun
alkoi kuulua huhuja Suomen ja Neu-
vostoliiton välisestä kriisistä ja valtio-
miesten matkoista neuvotteluihin, jois-
sa oli kyse Suomen mahdollisuudes-
ta joutua luovuttamaan Karjalan kan-
nas, siis se kaunis ja rakas synnyin-
seutu.Suvenmäen vanha koulu.
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Tänä vuonna tuli kuluneeksi seitse-
mänkymmentä vuotta Jatkosodan
syttymisestä. Sodan jälkeinen aika
tunnetaan meillä poliittisessa histori-
assa Paasikiven aikana. Suomi oli
taistelut kaksi sotaa, ja tehnyt kaksi
rauhaa. Talvisota päättyi 1940 Mos-
kovan rauhaan ja Jatkosota 1944
Moskovan välirauhaan. Molemmat
otettiin Suomessa vastaan surulipu-
tuksin. Rauhanneuvotteluissa Neu-
vostoliitto voittajana saneli ehdot. Suo-
malaisten osuudeksi tuli vain kuunnel-
la ehdot, ja välittää ne eduskunnan
hyväksyttäväksi. Silläkään ei ollut
paljon vaihtoehtoja. Suomi oli käyttä-
nyt sotilaallisen voimavaransa lop-
puun Kannaksen, Laatokan Karjalan
ja Ilomantsin torjuntataisteluissa. Sak-
salaisten aseveljien luhistuminen oli
odotettavissa nopeasti.

Suomessa tapahtui hallituksen vaih-
to, ja valmistauduttiin eduskuntavaa-
leihin. Rauhan ehdot sovittiin täytet-
tävän luottamuksellisesti. Sotilaallinen

Paasikiven aika
johto pyrki sopimaan saksalaisten
vetäytymisen pois Suomesta, mutta
neuvostoliittolaiset epäilivät petosta.

Liittoutuneiden valvontakomissio
valvoi tarkoin sotasyyllisten oikeuden-
käyntiä ja sotatoimia Lapissa, jossa
saksalaisilla oli hyvin koulutettu noin
200 000 miehen kurinalainen armei-
ja. Saksalaiset evakuoivat Oulujärven
eteläpuolella olevat joukot. Tähän liit-
tyivät Porin lentokentän hävittäminen,
ja epätoivoinen maihinnousuyritys
Suursaaren valtaamiseksi. Neuvosto-
liitto avusti suomalaisten puolustustais-
telua saaresta.

Suomalaiset keskittivät Oulujoen ja
Hyrynsalmen reitin eteläpuolelle La-
pissa olevien saksalaisten joukkojen
poistamiseksi. Lapin alueen keskei-
sin paikka oli Rovaniemi. Sen mukai-
sesti suomalaisten joukkojen keskityk-
sen painopiste oli Oulujärven länsipuo-
lella.

Muut operatiiviset hyökkäyssuun-
nat olivat Kemin - Tornion ja Kuusa-

mon - Sallan suunnat. Tässä suun-
nassa hyökkäsi Rajajääkäriprikaati,
joka edetessään otti vastuun itärajan
valvonnasta ja yhteistoiminnan neu-
vostoliittolaisten kanssa. Neuvostoliit-
to oli edennyt Suomusasalmella, Kuu-
samossa ja Sallassa Suomen puolelle
varmistaen omat lähtöasemansa sak-
salaisten karkottamiseksi Lapista.
Nämä alueet luovutettiin vasta 1945
takaisin suomalaisille. Rakennukset
olivat polttamatta, mutta ikkunat ja
ovet karmeineen olivat vaihtaneet
omistajaa. Rajajääkäriprikaatin ko-
mentajana oli silloin eversti Kustaa
Inkala.

Rovaniemen suunnassa saatiin en-
simmäinen taistelukosketus saksalai-
siin 28. syyskuuta 1944 Hetekylän
maantienristeyksessä, jossa on muis-
tomerkki tapahtumasta. Rauhanehto-
jen mukaisesti saksalaiset oli karko-
tettava Suomesta syyskuun 15. päi-
vään mennessä. Taistelu Lapista al-
koi.

Koulun toiminta lopetettiin ja kou-
lulla pidettiin Suojeluskunnan kokouk-
sia ja kohta alkoi tulla muilta paikka-
kunnilta miehiä, jotka majoitettiin kou-
lulle. He tulivat tekemään linnoitus-
töitä, siis sodan uhka oli olemassa eikä
mikään huhupuhe.

Meidänkin pellolle sinne rajajoen
varteen tehtiin valtavia piikkilanka-
häkkyröitä, jotka olivat kuulemma
tankkiesteitä. Uutisia kuunneltiin tar-
kasti, että tiedettiin jotain mitä edessä
on odotettavissa. Tilanne muuttui ki-
reämmäksi ja sodan mahdollisuus oli
olemassa, koska alle kouluikäisiä lap-
sia aiottiin lähettää Ruotsiin. Minun-
kin veljeni halusi lähteä, muistan hy-
vin, kun hän sanoi, menen karkuun.
Minulle tuli paha mieli ja rupesin itke-
mään, jolloin hän halasi ja lupasi tulla
takaisin. Kyllä hän palasikin, mutta

vasta monien vuosien jälkeen ja oli
unohtanut Suomen kielen. Nopeasti
hän oppi sen uudelleen ja meni oppi-
kouluun.

Siis sota syttyi, me jouduimme eva-
koksi, mutta ensin menimme karjan
kansa tätini luo Räisälään, sillä luu-
limme, ettei sieltä tarvitse lähteä. Siel-
täkin piti lähteä ja meidät asutettiin
Pieksämäen pitäjään. Asuimme isos-
sa maalaistalossa, jossa meillä oli pieni
huone käytössä. Talon keittiössä lai-
toimme ruuan ja talon astioita joudut-
tiin käyttämään, koska meillä oli vain
vähän omia vaatteita ja joitain rak-
kaita muistoesineitä ja ihme kyllä va-
lokuviakin.

Olin juuri lapsuuden ja varhaisnuo-
ruuden rajalla, jolloin haaveilee kai-
kenlaista, mutta elämästä tulikin mel-

ko ankea ja ristiriitaisin ajatuksin jat-
koi päivästä toiseen, tulevasta ei aa-
vistusta. Isäkin joutui sodan loppuvai-
heessa sotaan ja sisareni meni naimi-
siin. Minä pääsin eräälle ompelijalle
ompeluoppiin, että sai jotain kimmo-
ketta tyhjältä tuntuvaan elämään il-
man kotia.

Välirauhan aikana menin Suomen
Nuoriso-opistoon, joka oli sisäoppilai-
tos ja yleissivistyksellinen opinahjo,
jossa oli joitakin käytännön oppiainei-
ta. Se koulu kesti puoli vuotta. Kun
pääsin koulusta, oli jatkosota käynnis-
sä ja Karjalaa vallattiin takaisin. Jäl-
leen heräsi toive päästä takaisin Rau-
tuun ja kotiin.

Helmi Seppälä
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Koko sodan ajan meillä oli vuonna
1939 valittu Castrenin hallitus. Se
päätti järjestää 1945 maaliskuussa
eduskuntavaalit. Siihen osallistui kom-
munistien peitejärjestö SKDL eli Suo-
men Kansan Demokraattinen Liitto.
Se sai yhdessä kommunistien kanssa
49 paikkaa. Suurin puolue oli Sosiaa-
lidemokraatit 50 paikalla. Ei -sosialis-
tiset puolueet saivat yhteensä 101
paikkaa, eli niukan enemmistön. Pää-
ministeri J.K. Paasikiven johdolla
kolme suurinta puoluetta SD, SKDL
ja ML eli Maalaisliitto muodostivat hal-
lituksen. Ulkopoliittisesti syntyi uusi
Paasikiven linja. Presidenttinä oli sil-
loin K. G. Mannerheim. Terveydel-
lisistä syistä Suomen Marsalkka oles-
keli paljon ulkomailla. Vaalien jälkeen
hän matkusti Portugaliin hoitamaan
vatsahaavaa.

Nurmeksessa olin kesän 1944 rau-
tateillä töissä. Rauhan tultua oli rau-
tateiden liikenne kovilla. Osa kalus-
toa jouduttiin antamaan venäläisille
sotakorvauksena. Puolustusvoimien
sotilaskuljetukset olivat etusijalla. Eva-
kuointikuljetuksia suoritettiin mahdol-
lisimman paljon. Henkilö ja tavaralii-
kenne sujuivat yllättävän hyvin.

Keväällä 27. päivä huhtikuuta 1945
päättyi Lapin sota. Siitä tuli myöhem-
min sotaveteraanien juhlapäivä, jolloin
perinteellisesti nostetaan Suomen lip-

pu kolmen valtakunnan, Suomen,
Norjan ja Ruotsin rajapyykillä.

Ensimmäinen rauhankesä avasi
meille koulupojille mahdollisuuden
osallistua keväällä uittoihin. Tällä ker-
taa töitä oli tarjolla Kuohattijoella
Nurmeksen ja Kuhmon rajalla. Työ-
päivä oli 12 tuntia. Yöllä nukuttiin ta-
lojen pirttien lattioilla. Lautiaisella oli
vastuu, jossa puutavara puomitettiin
lautoiksi ja “varpattiin” keluveneillä
Nurmeksen Mikonsalmelle, jossa ne
lajiteltiin eli sortteerattiin. Työpäivä
kesti kymmenen tuntia. Kävin kodis-
ta käsin töissä.

Asuimme Mikonsalmen kaupun-
ginosassa, jossa oli kymmenkunta
omakotitaloa. Lapsia oli sen verran,
että hyviä kavereita riitti jokaiselle.
Me isot pojat käytiin keskustassa ur-
heilemassa Seppojen rivissä ja hank-
kimalla kesäisin seuralle rahoja Mi-
konniemen tanssilavan järjestysmie-
hinä. Saimme osallistua myöskin vuo-
ronperään tanssimiseen. Talvella käy-
tiin tanssimassa työväentalolla. Olihan
se ihanaa tanssia, ja päästä mahdolli-
sesti saatollekin.

Pikkuveljestäni Martista oli tullut
pienten poikien ja tyttöjen johtaja.
Sunnuntaiaamuna heräsin julman ai-
kaisin kun ikkunamme alta kuului
“lapsikuoron” huuto “Martti, Martti,
tuu ulos!” Martin mentyä alkoi taval-

lisesti - ihme kyllä - voimistelu-harjoi-
tukset. Mapi innostui voimistelemaan
päästyään oppikouluun. Hänelle ei
riittänyt pelkät oppitunnit vaan koto-
na jatkettiin itse tehdyillä rekillä ja
nojapuilla.

Pian olivat muut miehenalut muka-
na voimistelemassa. Pienin oli lahja-
kas Hitto Hönkkö, joka ei osannut
sanoa ärrää. Olihan itsestään selvää,
että noin lahjakkaan voimistelijan piti
osata myös lausua ärrä. Niinpä, kun
eräänä sunnuntaina menin tapaamaan
naapurimme Luoman poikia, kuului
ulkorakennuksen takaa ärrä-koulun
opetus. Veljeni siellä opetti: “Sano ärr,
sano ärr, sano perkele”. Ja Hitto
Hönkkö toisti uskollisesti. Vilkaisin
puuvajan taakse. Siellä oli koko sakki
Mapin ja Riston ympärillä, ja pian
kaikki toistivat silmät loistaen “sano
ärr, sano ärr, sano perkele”. Ja niinpä
Risto oppi ärrän teho-opetuksella.

Politiikassa oli siirrytty Paasikiven
linjalle liittyen sotien opetukseen, että
ystävät oli pyrittävä valitsemaan lä-
heltä ja viholliset mahdollisimman kau-
kaa. Valitettavasti ystävyyteen tarvi-
taan aina kaksi.

Aimo Tiainen

Muistomerkkiin liittyvät Lapin sodasta kertovat
taulut.

Lapin sodan muistomerkki Hetekylän tienhaa-
rassa, jossa tapahtui 28.9.1944 ensimmäinen
taistelu saksalaisten kanssa.

Kuvat: Aimo Tiainen
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hasta, vaikka lopullista totuutta ei koskaan saataisikaan
selville.

Kaatuneiden ja menehtyneiden yksi-
selitteinen määrä jäänee selvittämättä

Otsikon väittämä voi tuntua yllättävältä, mutta eräissä
muissakin tietolähteissä on viitattu samaan asiaan jopa
koko maan osalta. Virallisten tietojen mukaan Talviso-
dassa kaatui tai katosi noin 24 000 ja Jatkosodassa kaatui,
katosi, kuoli tauteihin tai onnettomuuksiin noin 65 000.
Näissä luvuissa on kadonneiden määrästä luonnollisesti
vähennetty palautettujen sotavankien määrät. Näitä suu-
rempia lukuja saadaan, jos esimerkiksi mukaan lasketaan
kotirintamalla pommituksissa kuolleet.

Tämän selvityksen tärkein lähde on ollut Arkistolaitok-
sen ylläpitämä luettelo Talvi- ja Jatkosodassa menehty-
neistä. Arkiston tiedot ovat jo kymmenkunta vuotta olleet
internetissä vapaasti käytettävissä. Sen antamia tietoja
on verrattu ristiin mm. Raudun historian tietojen kanssa.
Lisäksi on hyödynnetty muutakin lähdetietoa. Viime kä-
dessä on kuitenkin todettava, että täydellinen ja oikea lu-
ettelo rautulaisista sankarivainajista ja menehtyneistä on
käytännössä mahdoton tehdä. Ainakin näin vuosikymmen-
ten kuluttua. Täydellisen luettelon tekemiseksi tarvittai-
siin yksityiskohtien tarkistamista esimerkiksi omaisilta. Se
ei enää ole mahdollista, ja tuskin se olisi koskaan aikai-
semminkaan ollut.

Eräs suurimpia hankaluuksia sodissa menehtyneiden
rautulaisten määrän selvittämiseksi on se, kenet määri-
tellään rautulaiseksi. Toki suurin osa on selviä tapauksia
sikäli, että Arkistolaitoksen tietojen mukaan syntymä-,
asuin- ja hautauspaikka ovat olleet Rautu. Näiden vaina-
jien osalta ei liene epäselvyyttä rautulaisuudesta.

Mutta on myös sellaisia, joiden asuin- tai syntymäpaik-
ka on ollut jokin muu kunta. Näiden osalta ei voida jälki-
käteen tietää, milloin muutot Raudusta tai Rautuun ovat
tapahtuneet. Sitten on sellaisia, joiden kotikunta on muu,
mutta muista tiedoista voi päätellä, että muutto on tapah-
tunut hyvin todennäköisesti vasta Talvisodan johdosta, kun
kaikkien piti lähteä. Tällaiset ovat tässä laskettu rautulai-
siksi. On myös pari tapausta, joissa syntymäkunta on jo-
kin muu, mutta ammatti, esim. rajavartijan työ, on tuonut
henkilön Rautuun jo ennen sotia. Heidät on tässä laskettu

Äiti-Karjala. Luovutetun Etelä- ja Keski-Karja-
lan sankarihautoihin haudattujen tai poissaolevi-
na siunattujen muistomerkki Lappeenrannan
sankarihautausmaalla. Taustalla olevissa kivitau-
luissa ovat noin 5 500 vainajan nimet kunnittain.
Suistamolaissyntyisen Kauko Räsäsen suunnitte-
lema monumentti pystytettiin. v. 1993.

Parin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana on vi-
rinnyt laaja mielenkiinto Talvi- ja Jatkosodassa menehty-
neiden suhteen. On selvitetty uudestaan ja mahdollisim-
man huolellisesti em. vainajien lukumääriä, kaatumis- ja
hautapaikkoja sekä muuta asiaan liittyvää. On paljastettu
muistolaattoja nimineen. Varsin yleisesti ollaan sitä miel-
tä, että asia on nyt loppuun saakka ja yksiselitteisesti tut-
kittu.

Tämän kirjoittajan käsityksen mukaan näin ei kuiten-
kaan ole. Jäljempänä olevasta, sodissa menehtyneistä
rautulaisista kertovasta artikkelista ilmenevät pääasialli-
simmat syyt siihen. Lisäselvitykset eivät koskaan ole pa-

Rautu pro patria dedit 1939-1944
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raaloissa kuolleita rautulaisia ilman merkintää “haavoittu-
nut” oli 12. On syytä olettaa heidän kuolleen erilaisiin sai-
rauksiin. Jatkosodan historian mukaan koko maassa kuoli
sairauksiin runsaat 6 prosenttia kaikista menehtyneistä.
Raudun osalta 12 sairaalassa kuollutta on samoin runsaat
6 prosenttia kaikista rautulaisista menehtyneistä. Lisäksi
neljän osalta on vain maininta “kuoli”, joista yhden tämän
kirjoittaja tietää kuolleen lomamatkalla onnettomuuden
uhrina.

Oikein tai väärin, mutta jäljempänä esitetty katsaus läh-
tee luvusta 197, jossa luvussa ovat mukana myös ilman
haavoittumismerkintää sotasairaalassa tai muutoin kuol-
leet. Nimiä tässä ei mainita. Näin vuosikymmenten jäl-
keen asiaa voitaneen tarkastella myös tunteettomien nu-
meroiden valossa. Älköön siitä kukaan pahastuko.

Rautulaisilla keskimääräistä
suuremmat tappioluvut

Lukujen eroavuudesta huolimatta edellä mainittu Met-
sälän tutkimus on arvokas sikäli, että siinä ovat vastaavat
luvut kaikista kunnista. Jos kaatuneet on rekisteröity sa-
malla tavalla, ovat eri kuntien luvut silloin melko hyvin
vertailukelpoisia keskenään.

Metsälän mukaan Raudun tappioluvut miespuolisesta
väestöstä olivat Talvi- ja Jatkosodassa yhteensä 6,1 pro-
senttia, vaikka kaatuneiden määrä onkin hänellä “vain”
180. Miespuolinen väestömäärä sisältää kaikki ikäluokat
vauvasta vaariin. Koko maan vastaava luku on 4,7 pro-
senttia ja luovutetun alueen kuntien keskimääräinen tap-
pioluku on 5,4 prosenttia. Toisin sanoen rautulaisten uhrit
olivat sekä koko maan että luovutetun alueen vastaavia
lukuja selkeästi suuremmat.

Nuorin ei ollut ehtinyt täyttää vielä 17. ikävuottaan. Alle
20 -vuotiaita oli yhteensä 15. Nykykatsannossa siis lähes
lapsia. Suurimmat menetykset osuivat ikäluokkiin 20-27
vuotta suurimman luvun sattuessa ikävuoteen 23 ja kes-
kiarvon ollessa 26,2 vuotta. Tämäntyyppinen jakautuma
lienee ollut varsin yleinen koko maankin kaatuneiden osal-
ta eli nuoria miehiä parhaassa iässä. Vanhin oli 47 -vuoti-
as. Oheisessa kuvassa on esitetty ikäjakautuma koko-

rautulaisiksi. Toisaalta taas Raudun historian sankarivai-
najien luettelossa on joitakin henkilöitä, joiden mitkään
henkilötiedot eivät viittaa Rautuun ja nimetkään eivät ole
ainakaan tyypillisiä rautulaisia sukunimiä. Sellaiset on ra-
jattu ilmeisinä virhemerkintöinä ulkopuolelle.

Toinen ongelma on se, ketkä ovat sankarivainajia tai
sodan uhreja. Perinteisestihän sellaisiksi on laskettu tais-
telussa kaatuneet tai niihin verrattavissa olosuhteissa sur-
mansa saaneet. Mutta mihin lasketaan esim. tauteihin
sotasairaalassa kuolleet tai onnettomuuksien uhrit? Täl-
laisia tapauksia oli Jatkosodassa kaikkiaan seitsemisen
tuhatta eli noin kymmenesosa kaikista menehtyneistä.

On muistettava, että rintamaolosuhteissa raivosi vaka-
via tautiepidemioita eikä tuolloin ollut nykyaikaisia lääk-
keitä ja hoitomenetelmiä. Kuolemaan johtaneet erilaiset
onnettomuudet olivat valitettavan yleisiä. Edes sota-aika-
na ei vältytty tapoilta, murhilta ja itsemurhilta. Tosin näi-
den viimeksi mainittujen osuus jäi pieneksi kokonaisuu-
den kannalta. Arkistotiedot eivät kerro yksityiskohtia tai
niissä voi olla virheitä. Esim. merkintä “kuoli sotasairaa-
lassa”, ei anna täysin luotettavaa vastausta siihen, tapah-
tuiko kuolema haavoittumisen vai taudin seurauksena.
Vastausta ei saada myöskään siten, että laskettaisiin kaikki
sankarihautoihin haudatut tai poissa olevina siunatut, kos-
ka sitäkin koskevat ohjeet vaihtelivat sodan kuluessa.

Kun tarkastellaan Raudun lukuja, eri lähteistä saadaan
paljonkin toisistaan poikkeavia lukuja. 1950-luvun alussa
ilmestyneen Entinen Rautu -kirjan mukaan sankarivaina-
jia olisi ollut 142. Vuonna 1965 ilmestyneen Raudun his-
torian mukaan luku oli kasvanut 191:en. Tarmo Metsälä
on v. 2002 tehnyt Talvi- ja Jatkosodassa kunnittain kaatu-
neista selvityksen. Sen mukaan Raudun sankarivainajia
olisi 180. Se perustuu Arkistolaitoksen tietoihin ja sen sa-
notaan olevan “kirjoilla oleva” määrä, mitä se sitten tar-
koittaneekin.

Tämän kirjoittaja lähtenyt Raudun historiakirjassa ol-
leesta luvusta 191 ja poistanut Arkistolaitoksen tietojen
perusteella tästä sellaiset, joiden mitkään henkilötiedot ei-
vät viittaa Rautuun ja toisaalta lisännyt sellaiset, joiden
syntymä- koti- ja hautauspaikan perusteella voisi päätellä
heidän olevan rautulaisia. Rautulaisia kun oli kirjoilla Jat-
kosodan aikana muuallakin. Näin on päädytty lukuun 197.

Mitä todennäköisimmin sekään luku ei ole lopullinen eikä
yksiselitteinen. Jokin muu luku saataisiin, jos kaikki Arkis-
tolaitoksen kymmenet tuhannet nimet henkilötietoineen
käytäisiin läpi. Se on kuitenkin käytännössä harrastelija-
tutkijalle ylipääsemätön paikka. Silloinkaan ei päästäisi
ehdottomaan totuuteen, vaan edellä viitatut määritelmä-
ongelmat korostuisivat jopa lisää.

Kun varsinaisissa taistelutehtävissä tai muutoin kuollei-
den eroa ei voida tehdä, jäljempänä on käytetty myös ni-
mikettä menehtynyt. Se on siis hieman väljempi käsite
kuin kaatunut. Arkistolaitoksen tietojen mukaan sotasai-
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naisuudessaan.
Joskus on jopa esitetty, että suuret prosentuaaliset kun-

takohtaiset erot kaatuneiden määrissä johtuisivat siitä syys-
tä, että tietoisesti haluttiin panna joidenkin alueiden soti-
laat paikkoihin, joissa tappiot tiedettiin suuriksi. Tällaiset
väitteet ovat kuitenkin tuulesta temmattuja. Minkäänlai-
sia todisteita ei tämmöisestä ole ja sitä paitsi mistä olisi
voitu etukäteen tietää se, missä kovimmat taistelut tulisi-
vat olemaan.

Jos syytä eroihin etsitään, se voi olla siinä, että samoihin
joukko-osastoihin pyrittiin kokoamaan sotilaita samoilta
seuduilta. Tätä kutsuttiin liikekannallepanon aluejärjestel-
mäksi, jolla oli noissa oloissa kiistattomat hyvät puolensa.
Jos tällainen osasto sitten joutui koviin taisteluihin, selvää
oli, että näihin kuntiin tuli runsaasti sankarivainajia. Toki
oli niin, että jalkaväen tappiot olivat suuremmat kuin muissa
aselajeissa, mutta eri aselajeihin määrääminen tapahtui
muilla kuin odotettavissa olevilla tappioluvuilla. Ja mikään
aselaji ei totaalisessa sodassa suojaa kaatumiselta.

Vuosittaiset
menetykset

Talvisodan tappiot vuosilta 1939-1940 ovat yhteensä 33.
Kuitenkin on otettava huomioon, että pelkästään vuoden
1939 luku 19 kaatunutta syntyi yhden kuukauden ja yh-
den päivän aikana eli 30.11. - 31.12.1939. Vuositasoisek-
si muunnettuna eli kahdellatoista kerrottuna se on erittäin
suuri määrä. Siitä huolimatta on todettava, että verratta-
essa Jatkosodan menetyksiin rautulaisia kaatui Talviso-
dassa suhteellisesti ottaen vähemmän kuin koko armei-
jassa. Talvisodan kaatuneiden määrä on molempien soti-
en yhteismäärästä “vain” noin 17 prosenttia, kun koko
maan osalta vastaava luku on noin 27 prosenttia. Tätä ei
pidä tulkita niin, että rautulaiset pääsivät Talvisodassa pie-
nemmin tappioin, vaan pikemminkin niin, että heidän tap-
pionsa Jatkosodassa olivat sitäkin suuremmat.

Jatkosodan osalta myös rautulaisten kaatuneiden ja
menehtyneiden vuosittaisissa määrissä on kaksi muita
synkempää vuotta koko maan tapaan. Ne ovat Jatko-
sodan ensimmäinen vuosi 1941 ja viimeinen vuosi 1944.

Vuoden 1941 luvut ovat jopa suuremmat kuin vuoden
1944 luvut.

Vuoden 1941 luku syntyi käytännöllisesti katsoen puo-
len vuoden aikana, koska Jatkosota alkoi kesäkuun 25.
päivänä 1941.

Vuoden 1944 lukumäärä kertyi syyskuun alkupäiviin
mennessä, jolloin aselepo solmittiin. On kuitenkin otetta-
va huomioon, että vuosi 1944 oli asemasodan aikaa aina
kesäkuun 10. päivään saakka. Tuosta päivästä aselepoon
syyskuun alkupäiviin oli vajaat kolme kuukautta ja sinä
aikana kaatui ns. perääntymisvaiheen taisteluissa 46 rau-
tulaista. Vuositason lukumääräksi muutettuna se on run-
saat 180 ja ylittää vuoden 1941 vuositason luvun. Jopa
sen luvun, joka saataisiin, jos Talvisodan 105 päivän aika-
na kaatuneiden määrä lavennettaisiin vuositason määräksi.

Vuodet 1942 - 1943 olivat asemasota-aikaa ja se näkyy
kaatuneiden ja menehtyneiden pienemmissä määrässä,
kun vielä otetaan huomioon, että em. vuosien luvut ovat
kokonaisilta kalenterivuosilta eli ne ovat valmiiksi vuosi-
tason lukuja.

Vaikka tämän kirjoituksen otsikko viittakin vain Talvi-
ja Jatkosotaan, on syytä mainita, että vielä v. 1945 yksi
rautulaissotilas menehtyi Lapin sodassa.

Kovimmat taistelupaikat
ottivat raskaat veronsa

Pahimmat kaatumispaikkakunnat olivat luonnollisesti
niitä, joissa käytiin kiivaimmat taistelut ja joissa joukoissa
rautulaisia sotilaita oli runsaasti. Rautulaisia kuului moniin
joukko-osastoihin siitäkin huolimatta, että sen aikuinen
aluejärjestelmä merkitsi paljolti sitä, että samalta paikka-
kunnalta oli koottu miehiä samoihin joukko-osastoihin.
Tosin Jatkosodan aikana tämä alkoi käytännössä muut-
tua.

Rautulaisia sotilaita kuului lopulta useisiin kymmeniin eri
joukko-osastoihin, ja kaatuneita oli kaikkiaan noin 60:ssä
joukko-osastossa. Ei ole varmaa tietoa siitä, missä jouk-
ko-osastoissa rautulaisia oli eniten, mutta kaatuneita heis-
tä oli eniten Jalkaväkirykmentti 49:ssä (JR 49) ja Jalkavä-
kirykmentti 7:ssä (JR 7). JR 49:n riveissä kaatui 20 rautu-
laista ja JR 7:n riveissä 15.

JR 49:ää kutsuttiin joskus nimellä Saimaan rykmentti ja
se oli koottu lähinnä sellaisilta eteläsavolaisilta paikkakun-
nilta, joille rautulaisia oli sijoitettu runsaasti Talvisodan jäl-
keen. JR 7 kutsui itseään usein Tyrjän rykmentiksi, jonka
loppuvaiheen komentaja Adolf Ehrnrooth tuli myöhem-
min valtakunnallisestikin tunnetuksi sotasankariksi. Tyr-
jän rykmentin nimi juontaa juurensa Jatkosodan alun Pa-
rikkalan Tyrjän kylässä käytyihin taisteluihin. Nämä ryk-
mentit taistelivat Jatkosodassa rinta rinnan Kannaksella
erittäin kovissa paikoissa niin sodan alku- kuin loppuvai-
heessakin. Molemmat rykmentit kuuluivat 2. Divisioonaan,
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jonka tappiot olivat suuremmat kuin minkään muun divisi-
oonan.

Muita joukko-osastoja, joissa kaatui useita rautulaisia
olivat mm. JR 28, JR 5, JR 22, JR 48 sekä 6.,7. ja 9.
Rajakomppaniat.

Rautulaisia sotilaita oli myös Päämajalle alistetussa Eril-
linen Pataljoona 4:ssä (Er.P 4), joka oli Päämajan kauko-
partiotoimintaan keskittyvä osasto. Tämän pataljoonan
riveissä kaatui 4 rautulaista. Lisäksi yksi sotilas kaatui
Päämajan kaukopartiotehtävissä ennen em. pataljoonan
perustamista.

Talvisodan ensimmäisten rautulaisten sankarivainajien
voidaan sanoa kaatuneen jo kaksi viikkoa ennen sodan
syttymistä. Suomalaiset suojajoukot olivat YH:n aikana
varautuneet sodan syttymiseen mm. miinoittamalla ole-
tettuja vihollisen tunkeutumisreittejä. Juuri tällaista miinoi-
tusta tarkastamassa olleet kolme rajavartijaa saivat sur-
mansa miinan räjähtäessä tuntemattomasta syystä
16.11.1939 Sirkiänsaarella.

Talvisodan suurimmat tappiot rautulaisille tulivat Sak-
kolassa ja Metsäpirtissä. Mikäli tämä ei lukijalle avaudu,
niin todettakoon, että Kiviniemi oli Sakkolassa ja Taipa-
leenjoen taistelupaikat kuuluivat osaksi Sakkolaan ja osaksi
Metsäpirttiin.

Jatkosodan alkuvaiheen suurimmat rautulaisten tappio-
luvut on kirjattu Uukuniemelle, Rautjärvelle ja Hiitolaan.
Juuri mm. näiden kuntien kautta sekä JR 49:n että JR 7:n
joukot alkoivat edetä Kannakselle. Jatkosodan loppuvai-
heen suurimmat tappiot olivat Kivennavalla, Lempaalas-
sa tai muulla Pohjois-Inkerin alueella, Äyräpäässä ja Vii-
purin seudulla. Noilla alueilla käytiin mm. kuuluisat Val-
keasaaren, Siiranmäen, Äyräpään, Vuosalmen ja Tali-
Ihantalan taistelut kesällä 1944.

Laatokan pohjoispuolella, siis Aunuksen ja Maaselän
kannaksilla tai sitäkin pohjoisempana kaatui molemmissa
sodissa yhteensä 55 rautulaissotilasta. Se todistaa, että
rautulaiset puolustivat isänmaataan myös muualla kuin

Kannaksella.
Arkistolaitoksen tietojen mukaan 32 rautulaista sotilas-

ta kuoli haavoittuneena. Toisin sanoen kuolema seurasi
vasta joukkosidontapaikalla, sotatoimialueen kenttäsairaa-
lassa, kotirintaman sotasairaalassa tai matkalla näihin.
Heidän kuolinpaikoikseen on tässä kuitenkin katsottu ne
paikkakunnat, joissa he haavoittuivat kuolettavasti.

Suurin osa
jalkaväen sotamiehiä

Rautulaisista sotilaista ylivoimainen enemmistö kuului
jalkaväkeen. Jalkaväkiosastojen tappiot olivat taas keski-
määrin suurempia kuin muissa aselajeissa, kuten edellä jo
todettiin. Tykistöaselajissa kaatuneita rautulaisia oli 7.

Sotilasarvoittain suurin osa menehtyneistä oli sotamie-
hiä, joiksi tässä lasketaan myös heihin verrattavat jääkä-
rit, pioneerit, ratsumiehet ym. Heitä oli yhteensä 118. Tämä
johtui luonnollisesti siitä, että nämä perussotilaat muodos-
tivat valtaosan kaikista sotilaista. Niin Raudussa kuin
muuallakin.

Sotilasarvojakautuma ei ole mitenkään epätavallinen
kuin siinä suhteessa, että upseereja on vain 3 (1 vänrikki
ja 2 luutnanttia). Upseeritappiot olivat sekä Talvi- että Jat-
kosodassa koko armeijan osalta miehistötappioita suhteel-
lisesti suuremmat. Virallisen tilaston mukaan upseereja
kaatui kaikkiaan n. 5 000, joka on 5,6 prosenttia kaikista
kaatuneista. Sama prosenttiluku merkitsisi rautulaisten
kaatuneiden osalta noin 11 upseeria. Tälle ei voine olla
muuta selitystä kuin se, että pieneltä maanviljelysvaltai-
selta paikkakunnalta kootuissa joukoissa ei ollut montaa
upseeria. Tässäkin tilastossa noiden 3 kaatuneen upsee-
rin henkilötiedot viittaavat siihen, etteivät hekään olleet
alun perin rautulaisjuurisia.

Arkistolaitoksen tiedoissa esiintyvät useimpien kohdal-
la myös ammatit. Tosin ammateilla ei liene tässä yhtey-
dessä merkitystä, ja niiden sisältöön suhtauduttava va-
rauksellisesti. Kaksikymppisillä nuorukaisilla ei useinkaan
ole vielä todellista ammattia ja siksi ammatiksi ilmoitetaan
kutsuntakorttiin usein viimeisiin töihin viittaava nimike, kun
jotain on ilmoitettava.

Kuitenkin on luonnollista, että ylivoimaisesti eniten am-
mateista liittyy maanviljelykseen. Siis esim. maanviljelijä,
maanviljelijän poika, talollinen tai talollisen poika. Tämän-
tyyppisiä nimikkeitä on 116.

Seuraavaksi yleisin nimike on työmies. Heitä on yh-
teensä 41. Rakennusalan ammatteihin viittaa yhdeksän
nimike. Kaupan ja liikenteen kanssa on tekemistä seitse-
mällä. Rajavartijoita on viisi ja onpa yksi suutari ja seppä-
kin. Arkistotietojen mukaan ei ollut yhtään lottaa, vaikka
rautulaisia lottia toki oli sotatoimialueella.

Ei siis mitään yllättävää ottaen huomioon Raudun vä-
estön elinkeinorakenne yleisesti.
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Sotaleskiä
ja sotaorpoja

Venäläinen sanonta kuuluu, että luoti on sokea. Sillä tar-
koitetaan, että sodankäynti ja tappiot eivät valitse uhre-
jaan. Kaatumisen tragedia koskee erityisesti kaatuneen
omaa perhettä ja kaikkien eniten mahdollista puolisoa ja
lapsia.

Rautulaisissa kaatuneissa oli perheellisiä miehiä yhteensä
55 ja heidän keski-ikänsä oli 31 vuotta. Se oli luonnollises-
ti korkeampi kuin kaikkien menehtyneiden osalta. Heiltä
jäi Arkistolaitoksen tietojen mukaan kaikkiaan 91 lasta.
Siis melkoinen leskien ja sotaorpojen määrä. Kukaan ei
ole voinut mitata sitä surun määrää eikä tietää niitä ihmis-
kohtaloita, joita näiden tunteettomien lukujen taakse on
kätkeytynyt. Sodan jälkeen tähän oli vain totuttava ja tul-
tava toimeen kuka milläkin tavalla. Se oli kaikkien sotaa
käyneiden maiden suuri ongelma.

Nyt nuorimmatkin sotaorvot ovat jo eläkeiässä ja aika
on hoitanut pahimmat henkiset vammat. Kuitenkin nyky-
aikana tätä pidettäisiin kestämättömänä, kun pieniltäkin
tuntuvista onnettomuuden kokemuksista haetaan terapia-
apua. Silloin ei ollut kriisiryhmiä eikä television “päivystä-
viä psykologeja”. Ehkä oli kuitenkin aitoa myötätuntoa,
auttamishalua ja keskinäistä solidaarisuutta nykyaikaa
enemmän. Valitettavasti poikkeuksistakin kerrottiin.

Yli puolet
Raudun multiin

Tarkasteltaessa Arkistolaitoksen tietojen perusteella
kaatuneiden hautauskuntia, yli puolet eli 107 haudattiin tai
siunattiin poissaolevina Rautuun. (Lappeenrannan monu-
mentissa on 108 nimeä, muutamien nimien mennessä ris-
tiin nykyiseen Suomeen haudattujen kanssa. Tämän kir-
joittajan huom.) Näistä peräti 40:n kohdalla voi todeta,
että kaatuminen oli tapahtunut ajankohtana, jolloin Rautu
ei ollut suomalaisten hallussa. Tämän selityksenä lienee
ollut se, että sekä Talvisodassa että Jatkosodan alussa
muualle haudattuja vainajia siirrettiin myöhemmin Rau-
tuun. Tässäkin lehdessä on ollut muistelma noista siirrois-
ta. Nykykatsannossa tätä voidaan pitää ehkä outona, mutta
tuolloin ja noissa oloissa haluttiin saattaa kaatuneet oman
pitäjän multiin, mikäli se oli mahdollista. Valitettavasti nämä
vainajat jäivät lopulta vieraalle maalle.

Seuraavaksi eniten rautulaisia haudattiin tai siunattiin
poissaolevina Pieksämäelle. Heitä oli 20. Enemmän kuin
yksi siunattiin seuraaville paikkakunnille: Joroinen 7, Kan-
gasniemi 7, Jäppilä 5, Mikkeli 4, Jokioinen 3, Imatra 3,
Joensuu 2, Leivonmäki 2, Töysä 2, Somero 2 ja Helsinki
3. Yksi rautulaissotilas sai lepopaikkansa seuraavilla paik-
kakunnilla: Riihimäki, Alavus, Pori, Haukivuori, Virtasal-
mi, Savonlinna, Iitti, Äetsä, Kirvu, Viipuri, Virrat, Joutsa,

Paavola, Luhanka, Leivonmäki, Rantasalmi, Jääski, Jy-
väskylä, Savitaipale, Mäntsälä ja Rovaniemi. Kaksi on
haudattu kauas Etelä-Venäjälle. Toinen heistä kuoli sota-
vankeudessa ja toinen kaatui suomalaisen vapaaehtoisen
SS-pataljoonan riveissä. Panssarilaiva Ilmarisen tuhon yh-
teydessä menehtyi rautulainen ylimatruusi Utön vesillä.
Hän samoin kuin sotavankeudessa kuollut ja SS-vapaa-
ehtoinen ovat siunatut poissaolevina Suomen maaperälle.
Kokonaan kadonneita tai sellaisia, joista hautapaikasta ei
ole tietoa, on lisäksi 9.

Sillä, että monia kaatuneita siunattiin poissaolevina koti-
pitäjiensä sankarihautoihin, on ollut psykologista merki-
tystä heidän omaisilleen. Näin heillä on ollut paikka koh-
distaa vainajaan liittyvät muistot ja nähdä konkreettisesti
kaatuneen omaisen hautamuistomerkki. Yhden Kivenna-
van Siiranmäessä kaatuneen vainajan jäännökset tuotiin
Venäjältä Lappeenrannan sankarihautaan vasta v.1997.
Hänet oli aikoinaan siunattu poissa olevana Joroisiin.

Hajallaan ovat rautulaisten sankarivainajien viimeiset
leposijat.

Vapaudenristin sururisti Jatkosodan ajalta

Kaatuneen lähimmälle
omaiselle, esimerkiksi äidil-
le, isälle tai puolisolle luo-
vutettiin muistolahjaksi Va-
paudenristin ritarikunnan
sururisti. Se oli samanlainen
kuin 4. luokan vapauden-
risti miekkoineen, mutta
mustassa nauhassa. Talvi-
sodan vastaava risti poik-
kesi tästä jonkin verran.
Näiden merkkien saajia ei
ole enää paljon elossa, mut-
ta risti on virallisen luoki-
tuksen mukaan eräs arvok-
kaimmista kunniamerkeis-
tä.

Veikko Vaikkinen
Kerava

Lähdeaineistoa:

Sodissa 1939-1945 menehtyneet. Arkistolaitoksen tie-
dosto. Internet.
Entinen Rautu. Pieksämäki 1950
Raudun historia. Pieksämäki 1965
Metsälä Tarmo: Isänmaan puolesta - Suomalaisten tais-
telujen tiet ja tappiot 1939-1945.    Gummerus 2002.
Jatkosodan historia. Osa 6. Sotatieteen laitos 1994.
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Lottia kannaksella 4. jakso
Lotta Svärd -järjestö täyttää

tänä vuonna 90 vuotta. Julkai-
semme rautulaisen lotan, Mee-
ri Huuhkan jatkokertomuksen
Lottia kannaksella uudelleen
juhlavuoden kunniaksi. Alku-
peräinen jatkokertomuksen
jakso on julkaistu Rautulaisten
lehdessä 1/1986.

Vaikka marraskuu olikin jo kulunut
pitkälle, ehti kuitenkin tapahtua pal-
jon. Äärimmilleen kärjistynyt tilanne
tuntui alkavan selkiintyä. Ihmiset, jot-
ka olivat noudattaneet kehotusta ja
lähteneet evakkoon yleisen hälytyk-
sen alkaessa, palailivat nyt takaisin
arkiaskareihinsa. Puhuttiinpa koulu-
jenkin aloittamisesta uudelleen.

Tiesimme varsin hyvin neuvottelu-
jen katkenneen 3.11.39, koska suo-
malaiset eivät tiukkojen ohjeitten mu-
kaisesti voineet hyväksyä esitettyjä
vaatimuksia. Kerrottiin Molotovin
lausuneen: “ Me sivilistit emme voi
asialle enempää. Nyt on sotilaspiiri-
en vuoro sanoa sanottavansa.” Näin
hän antoi ymmärtää, ettei neuvotte-
lujen jatkaminen olisi mahdollista. –
Tätä eivät kuitenkaan uskoneet to-
deksi neuvottelijat sen enempää kuin
hallituskaan, kaikkein vähiten me ta-
valliset kansalaiset. Vielä marraskuun
20. päivän aikoihin uutisvälineet tie-
dottivat joukkojen osittaisen kotiutta-
misen olleen esillä hallituksessa, mutta
tulleen hylätyksi eriävien mielipiteiden
takia.

Joidenkin mielestä olisi ollut tarpeel-
lista vetää joukkoja rajan tuntumasta
osoitukseksi rauhantahdostamme
eikä päinvastoin, jolloin joukkomme
läsnäolollaan ärsyttivät naapuriamme.
Vaikka uskoimme, ettei sotaa tulisi,
arvelimme kuitenkin joutuvamme luo-
vuttamaan jotakin, tosin rauhanomai-
sesti. Neuvottelut eivät odotuksista
huolimatta alkaneet uudelleen. Pi-
mennyksistäkin huomautettiin jatku-

vasti. Kaikki tämä oli omiaan lisää-
mään levottomuutta.

Omat ajatukseni kiersivät kehää:
lähteäkö kotiin Viipuriin vai jäädäkö
Rautuun? Vaikka olin jo varhain tot-
tunut päättämään asioistani, valinta
tuntui vaikealta tällaisessa tilantees-
sa.

Rautuun jäämiseen vaikuttivat ehkä
kuitenkin ensisijaisesti opettajien lap-
set, jotka tarvitsivat hoitajaa. Jos vaik-
ka tilanne rauhoittuisi, niin kuin halli-
tuksen taholta vakuutettiin. Keskos-
kaksosten hoitajaa ei niin vain käden
käänteessä koulutettu. Lastenlääkä-
ri Ylpön mukaan lapset olivat liian
varhaisen syntymänsä vuoksi niin
kehittymättömiä, että heiltä puuttui
kokonaan nälän tunne, joka on elä-
män ensimmäinen ehto. Tästä syys-
tä ruokailu saattoi kesää kolmekin
tuntia ja pahimmassa tapauksessa he
saattoivat puklata kaiken ulos heti vii-
meisen lusikallisen nieltyään. Niin taas
aloitettiin kaikki alusta. – Toinen syy
jäämiseeni liittyi Raudun lottiin. Siel-
lähän sitä komennusta oli odotettava,
jos tilanne pahenisi.

Tässä vaiheessa koulu oli jo niin
viimeistä sijaa myöten sotilasmajoi-
tuksessa, että opettajatkin olivat luo-
vuttaneet makuuhuoneensa ja nukkui-
vat minun paikallani ruokasalin soh-
vasängyssä. Minä olin perääntynyt
hyvässä järjestyksessä keittiöön.
Koska en halunnut nukkua vetoisella
lattialla, käperryin iltaisin halkolaati-
kon kannelle. Kun veti jalat koukkuun
ja turrutti itsensä koville punttilaudoil-
le, jotka painoivat kylkiä, saattoi hy-
vinkin ehtiä höyhensaarille aamuyös-
tä. Nämä tunnit ahtaassa nukkuma-
paikassa eivät kuitenkaan riittäneet
tyydyttämään levon tarvetta. Niinpä
nukkuma-aika aina vain lyheni ja her-
mot kiristyivät kiristymistään.

Siinä valvoessa yritin järjestellä tu-
levaisuuttani, mutta jo ajatus oli kuol-
leena syntynyt. Tuossa tilanteessa
tuskin yksikään karjalainen oli varma

tulevaisuu-
destaan. Ti-
lanteen hel-
pottumisesta
huolimatta
sodan uhka ei
ollut väisty-
nyt. Yön pit-
kinä unetto-
mina tunteina alkoivat pienimmätkin
muistot menneisyydestä elää ja tun-
tua kovin tärkeiltä. Ne oli käytävä läpi
tapaus tapaukselta ja tutkittava joka
puolelta. Ne piti ikään kuin haistella,
maistella ja hyvästellä.

Yhteydenpito ihmisten kanssa oli
silloin maalla hyvin vaikeaa. Puheli-
mia oli ehkä yksi tai kaksi kylää koh-
ti. Nuoret omistivat muutamia polku-
pyöriä, jotka olivat viikonvaihteessa
hyvin kysyttyjä.  Oli siis luonnollista
yhdistää kirkossakäynti sukulaisten ja
ystävien tapaamiseen. Jumalanpalve-
luksen jälkeen kirkonmäellä sovittiin
nuorten kesken, minne illalla mentäi-
siin.

Erään kerran päätimme lähteä Raa-
suliin tanssimaan, Siellä piti tavata
Väinö, ystäväni Veeran vakituinen
seuralainen ja myöhemmin aviomies.
Illalla oli sitten lainattava polkupyörä
Maija Meroselta, koska itse en
moista ylellisyyttä omistanut. Meno-
matka sujuikin oikein loistavasti. Tans-
siakin saimme joka kappaleen. Raa-
sulin poikien oli vähän pakkokin tans-
sittaa meitä vieraan kylän tyttöjä vält-
tyäkseen rukkasilta seuraavissa tans-
seissa, jotka pidettäisiin Vehmaisissa.

Tanssit loppuivat aikanaan, ja läh-
dimme kotia kohti kaikki kolme. Minä
ajoin edellä, koska olin se kolmas pyö-
rä. Tie Raasulista Vehmaisiin kulki
Kuolemanlaakson kautta. Nimi oli
peräisin vapaussodan ajoilta, jolloin
laakso sai antaa viimeisen leposijan
monelle oman aatteensa puolesta
taistelleelle.

Mäki, jota täyttä vauhtia laskettelin
kohti Kuolemanlaaksoa, oli sekä pit-
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kä että korkea. Alhaalla tie ylitti pie-
nen puron, jonka vesi oli kesälläkin
hyvin kylmää, ja niinpä mäkeä kut-
suttiin Kylmänojanmäeksi. Olin pääs-
syt mäen puolen väliin, kun vaistomai-
sesti nostin päätäni, vaikkei siellä öi-
sin juuri kukaan liikkunutkaan. Tällä
kertaa liikkui: mäkeä alas ajaa köröt-
teli vanhemmanpuoleinen mieshenki-
lö, joka istui nelipyöräisten kärriensä
kulmalla lastinaan limsakoreja. Las-
kin pikaisesti tietä riittävän vaikka
auton sivuuttaa. Käänsin vasemmal-
le, pappa samoin. Niinpä ajoin päälle,
että rytinä kävi. Polkupyöräni nousi
akselin päälle kärrin pyörän ja reu-

nan väliin. Siinä hetken roikuttuani pu-
tosin maantielle, jossa naamani kynsi
Kylmäojanmäkeä niin, että vasen sil-
mäni oli tuota pikaa umpeen muurau-
tunut ja poskeni pienillä kivillä kylläs-
tetty. Pappa tokaisi; “Oho! Miten siin’
nyt sil’ viisii käij?” ja jatkoi matkaan-
sa.

Tallottuani vähän etupyörää se oi-
keni sen verran, että pääsin kotiin.
Aamulla naamani nähdessään lähti
opettaja katsomaan pyörää ja korjasi
sen vähin äänin. Minä puolestani van-
noin ostavani oman pyörän, vaikka
sitten kerjätä pitäisi. – Kyllä minä sen
viimein sainkin: kovalla säästämisel-

lä, vähittäismaksulla sekä pitämällä
kirpputoria opettajan kanssa.

Muistot ja menneisyys – se oli kaik-
ki mitä vielä omistimme. Ajatuksis-
samme hyvästelimme nuoruutemme
kultaisia muistoja, sen pikku iloja, kep-
posia ja surujakin. Tulevaisuudesta ei
ollut mitään varmuutta. Tuntu kuin
kaikki olisi valunut käsistämme ja oli-
simme menettämässä jotakin hyvin
rakasta.

Oli marraskuu 1939 viimeinen viik-
ko.

Meeri Huuhka

Raudun suojeluskunnan sotapäiväkirja
Venäjän – Suomen sodasta 1939 – 1940

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.

23.2.40
Tänään saapui meille 42 alokas-

ta. Vihollinen pommittaa lähiseutua
ankarasti.

24.2.40
Ei mitään erikoisempaa. Pommi-

tuksia.

25.2.40
Saamme määräyksen lähettää

alokkaat Ylä-Kaukolan kansakou-
lulle kursseille. Lähetimme lääkin-
täkursseille Pärnään 3 miestä.

26.2.40
Sk:n tehtävä sama. Vihollisen len-

tolaivueita lentää ylitsemme lakkaa-
matta. Lähiseudun rautatieristeyk-
siä pommitetaan.

27.2.40
Tehtävät samat. Vihollinen pom-

mittaa lähiseutua yöllä ja päivällä.
Klo 1 tienoissa pommitti vihollinen
Kaukolan kirkonkylää. Muutama ik-
kunalasi särkyi.

Saimme asetäydennyksenä 2
ranskal. pikakivääriä m. 15. 16 li-
pasta ja 2400 panosta.

28.2.40
Sk.piiristä saatiin 42 kpl kiväärei-

tä. Sk:n tehtävä sama. Sää on su-
muinen ja suojainen. Vihollisen len-
tokoneita ei ole havaittavissa. Illal-
la syntyi vahva lumipyry joka tuke-
si kaikki maantiet. Tielle jäi 2 auto-
lastia rintamalta tulleita ja korjaus-
pajaan meneviä aseita. Kuljetimme
hevosilla aseet korjauspajalle ja
toimme pajalta korjatut aseet autoi-
hin. Lähetimme kaikki vapaat mie-
hemme yöksi maanteitä lapioimaan.

29.2.40
Pyry jatkuu. Miehet ovat jatku-

vasti maanteitä aukaisemassa.

1.-2.3.40
Sk:n tehtävä sama. Vihollisen len-

totoiminta erittäin vilkasta. Viholli-
sen vilkkuvaloja ja valopommeja
yöllä. Ryssät polttivat Hiitolan ase-
man.

3.3.40
Saimme varustäydennystä, 100

päällystakkia, 70 selkäreppua, 15
par. saappaita, 49 par. housuja, 35
par. sukkia ja 20 paria lapasia.

4.-7.3.40
Tehtävät samat. Ei mitään erikois-

ta mainittavaa. 5.3. lähetimme 49
miestä alokaskurssille Ala-Kauko-
lan kansakoululle ja 1 aliups. ja 3
miestä samaan paikkaan pk. kurs-
sille.

8.3.40
Tehtävät samat. Ei mitään erikoi-

sempaa.

Jatkuu seuraavassa numerossa.
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Lauantaina 26.11.2011

Tilausravintola SädeTilausravintola SädeTilausravintola SädeTilausravintola SädeTilausravintola Säde
Otto Mannisenkatu 8-10 50100 Mikkeli

(entinen Mikkelin yhteiskoulu)

Tilaisuus alkaa klo 13.00 uuden toimi-
paikan siunaamisella, jonka suorittaa
isä Johannes Mikkelin Ortodoksisesta

seurakunnasta,
 ruokailu alkaa klo 14.00

Tar jo l laTar jo l laTar jo l laTar jo l laTar jo l la
Ohrauunipuuroa

Riisipuuroa
Tattaripuuroa
Hirssipuuroa

Sekahedelmäkeittoa
Maalaisruisleipää

Riisipiirakoita
Voita ja munavoita

Joulukinkkua

Kahvi ja joulutorttu
Jouluista musiikkia ja yhteislauluja,

laulattajana Arto Kivekäs
Hinta 16.00 €

Oman tervehdyksensä juhlaan tuovat Mikkelin
Tuomiokirkkoseurakunta ja Mikkelin Ortodoksinen

seurakunta

Tiedustelut Liisa Rouhiainen 050-3309 066

Perinteinen puurojuhlaPerinteinen puurojuhlaPerinteinen puurojuhlaPerinteinen puurojuhlaPerinteinen puurojuhla
RautulaisilleRautulaisilleRautulaisilleRautulaisilleRautulaisille

ja Rautulaisten ystävilleja Rautulaisten ystävilleja Rautulaisten ystävilleja Rautulaisten ystävilleja Rautulaisten ystäville

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri

kokoontuu
lauantaina 26.11.2011

klo 14.00-17.00
Helsingissä Karjalatalon

Laatokka-salissa.
Kello 13.00-14.00 on samassa salissa

kahvittelua, vapaata seurustelua
ja tietojen vaihtoa.

Kaikki alueen sukututkimuksesta
sekä historia- ja kansanperinteestä

kiinnostuneet ovat tervetulleita
mukaan avoimeen tapaamiseen.

Rautuseura ry:n
syyskokous

keskiviikkona
2.11.2011 klo 18.00

Helsingissä
Karjalatalon Sortavala-salissa.

Rautuseura ry.
Hallitus

Kirjoja
lahjapakettiin

Rautu ja rautulaiset III,
hinta 39, - + postituskulut

Raudun historia
hinta  39,- + postituskulut
Aimo Tiainen: Kertomuksia

Raudun asemalta,
hinta 20, - + postituskulut

Kaino Tuokko:
Rajalla rauhatonta,

hinta 20, - + postituskulut
Tilaukset

s-postista: pitajaseura@rautu.fi
tai puh. 040 – 5239 645,
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Eino Juhani Naskali nukkui pois 27. elokuuta
kesämökillään Haukivuorella. Eino oli syntynyt 3.
tammikuuta 1937 Raudun Vehmaisten kylässä.

Helvi Turunen, o.s. Falck, kuoli vaikeaan sai-
rauteen 2. elokuuta Kotkassa. Hän oli syntynyt 12.
joulukuuta 1934 Raudussa. Hänen vanhempansa
olivat Sievi ja Eino Falck.

Pekka Ilmari Hännikäinen

siirtyi ajasta iäisyyteen 6. elokuuta 2011. Hän
on syntynyt 15. joulukuuta 1928 Raudun Räisky-
lässä.

Raimo Juhani Orava nukkui pois 10. elokuuta
kotonaan Nummelassa. Hän oli syntynyt 13. syys-
kuuta 1933 Raudussa Orjansaaren kylässä.

Saara Annikki Huttunen, o.s. Sorvali, kuoli 2.
heinäkuuta Jyväskylässä. Hän oli syntynyt 27. lo-
kakuuta 1933 Raudun Maaselällä.

75 vuotta

Orjansaaressa syntynyt ja
parisen vuotta Mäkrän selil-
lä asunut Teodor Partanen
täytti 75 vuotta 16. heinäkuu-
ta Riihimäellä. Matkoja per-
heen mukana eri puolille Kar-
jalaa on kertynyt toistakym-
mentä kertaa.

Lämpimät onnittelumme
“Ukki-Vaarille” läheisiltä.

Aune Annikki Tuomainen, o.s. Mörsky, kuoli 14.
syyskuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt 21. tammi-
kuuta 1937 Raudussa.

Sodan alkaessa perhe
joutui muuttamaan Rau-
dusta Virtasalmelle.
Perheen isä kaatui so-
dassa 1941, jonka jäl-
keen perhe muutti ta-
kaisin Rautuun. Uusi
evakkomatka tuli kui-
tenkin 1944, joka johti
Rantasalmelle, ja sieltä
myöhemmin Mäntyhar-
julle asutustilalle. Män-
tyharjulta Pekka löysi puolison, Irjan ja perhee-
seen syntyi viisi tytärtä. Vuonna 1960 Pekka ja
perhe muuttivat Ristiinaan. Ristiinassa Pekka hoiti
maanviljelystyön lisäksi kunnan luottamustoimia
kunnanvaltuuston jäsenenä ja kunnanhallituksen
puheenjohtajana lukuisia vuosia.

Pekka oli aina uskollinen synnyinseudulleen. Hän
oli pitkäaikainen Rautulaisten pitäjäseura ry:n
hallituksen jäsen. Hän toimi myös vuosia Rauta-
säätiön hallituksessa. Pekka teki useita kotiseutu-
matkoja Rautuun, kuluneena kesänä hän toivoi
pääsevänsä vielä kerran Rautuun, mutta leikkaus
ja sitä seurannut keuhkokuume sammuttivat elä-
män.

Pekka siunattiin Ristiinaan omaisten, naapurei-
den, sukulaisten ja runsaan ystäväjoukon saatte-
lemana.

Kaipaamaan jäivät puoliso, lapset ja lastenlap-
set perheineen

Valmistunut

Rautulaisten pitäjä-
seuran hallituksen jä-
sen Ilona Kopakkala
valmistui filosofian
maisteriksi Itä-Suomen
yliopistosta 7.syyskuuta
2011 pääaineena suo-
men historia. Hänen Pro
gradu – tutkielmansa
nimi oli Yhteisönhyväk-
syntä ja esivallan luot-
tamus. Ortodoksinen
papisto Käkisalmen lää-
nissä Ruotsin aikana
(1600 luvulla). Tutkielmassa sivutaan myös Rau-
tua.

Ilonan isoisä Aaro Säde oli syntynyt Raudun Rii-
kolassa ja taitaapa äitikin Liisa Rouhiainen olla
rautulaisille tuttu juttu.
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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

2.11. klo 18 Rautuseuran syyskokous Karjalata-
lon Sortavala-salissa..

26.11. klo 13 alkaen Puurojuhla tilausravintola
Säteessä Mikkelissä.

Palkealan koulupiiriläisiä koolla Mikkelissä

Kuvat: Seija Lipsanen
Kalevi Laitsaari Jousseilasta ja Viljo Ojola Pal-
kealasta olivat ainoat paikalla olleet Palkealan
koulun oppilaat. He muistelivat hurjia mäenlas-
kuja, joihin Palkealan koulun ympäristö tarjosi
hyvät puitteet.

Markku Paksu kertoi tilaisuudessa Pitäjäseuran
kuulumisia ja heitti mukana olleille hautumaan
ajatuksen Palkealan kylätapaamisista. Niihin
nuorempi väkikin saattaisi innostua mukaan.

Teatteri-ilta Mikkelissä

Kuva: Seija Lipsanen

Teatteriosuuskunta EStaten Lottalupaus keräsi
Mikkelin Jalkaväkimuseoon lähes täyden salilli-
sen rautulaisia ja heidän ystäviään katsomaan
koskettavaa esitystä kotirintaman elämästä, nais-
ten ja lasten kokemuksista sodassa sekä evak-
koonlähdöistä.  Esityksen väliajalla ehdittiin
vaihtaa kuulumisia.

Palkealan koulupiiritapaaminen pidettiin tilaus-
ravintola Säteessä 3. syyskuuta.
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