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Valkjärven kankaalla taimen istutus. Mäkrän naiset ansiotöissä.
Kuva: Voitto Ihalaisen albumi
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Käväisin
männnävii-
kolla Hyy-
tiän Kalevin
kanssa Rau-
vus ja Met-
säpirtis kun-
tavierailul.
Pitkin talvea

oli kaivellu mieles  saada tieto, jot
mitä hyö ryssät kaiveloot siel Pal-
kealan kirkon paikkeil.

Asia selvis tällä käynnillä. Palkea-
laan rakennetaan uutta kirkkoa en-
tisel paikal. Minne koulupiirin lait-
tama muistokivi on viety, ei selvint.
Katsotaan ko lumet sullaat, jot löy-
tyykse. Kerra hyö siihe kirkon ra-
kentaat, on se mielestäni haras-
soo… silloha tuo paikka säilyy ar-
voisessaan olossa. Myrskyn runte-
lemaa hautausmaatakin kuulemma
jossain vaiheessa raivataan.

Raudun (Sosnovon) kunnanjohta-
ja esitti toiveen, et Tikatsun hauta-
usmaalla pidettäisiin yhteiset talkoot,
mihin heikäläiset voisiit osallistuu.
Sekin on positiivinen asia. Kyseinen
ele tai toiminta varmasti auttaa pai-
kallisväestöä ymmärtämään tuon
alueen tärkeyttä meille. Samalla se
auttaa paikan kunnioitusta ja säily-
mistä juuri pyhitetyssä tarkoitukses-

sa.
Monet asiat tuntuvat nykyisellään

rullaavan myös positiivisempaan
suuntaan, harmi että Neuvostoaika
kesti niin kauan. Moni asia olisi var-
masti tullut pelastettua, mikäli se
olisi ollut aiemmin mahdollista, mutta
hyvä näinkin.

Rauvu “vävy” Putin palasi jälleen
valtaan. (Kutsun vävyksi, ko kuul-
lun mukkaa hänen eukoosa omis-
taa Igora-hotellin.) Mitä se sitten tuo
Karjalalle, jää nähtäväksi. Voip olla,
että rajan siirto taas loittonee seu-
raavaks kahdentoista vuoden ajaks,
jollei sit Sauli ryhdy tositoimii. Ko
ois vielä Vuolimo ämmä elos, ni
kysyttäis hänelt, onks täs ennää toi-
voo..

Karjalaisukko lohduttautui evak-
kokuorman päältä: “A mie olen iha
sammua mieltä ison noapurin kans,
jot heäkö julkes miun talloin vuok-
ratta ottoa, ni mie ilkesi sen toas il-
man vuokroa antoakii. Mitä teä nyt
teän vertane noapurloihe kese mei-
noa.”
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Rautulaisten pitäjäseuran toimintaa
sävyttävät kuluvana vuonna monet
matkat Karjalan kannakselle ja Rau-
tuun. Matkoja tehdään yhteensä noin
kymmenen. Pitäjäseuran lisäksi mat-
koja järjestävät muun muassa suku-
seurat ja Vakkilan kylätoimikunta.

Tikatsun hautausmaan kunnostus-
ta jatketaan talkoomatkalla. Puheen-
johtaja Markku Paksu toi vuosiko-
koukselle terveisinään Sosnovon kun-
nanjohtaja Sokolovin viestin, jossa
hän oli toivonut Tikatsuun yhteisiä tal-
koita sosnovolaisten kanssa.

Kotiseutumatkailun lisäksi on luvas-
sa yhteinen matka Suur-Savon Soti-
laspoikien perinnekillan kanssa Upin-
niemeen toukokuussa, sukuseurojen,
kylien ja koulupiirien tapaamisia sekä
juhlia. Vuoden loppupuolelle on suun-
nitteilla Viipurin Lauluveikkojen kon-
sertti Mikaeliin.

Näyttelyyn rautulaisia
käsitöitä

Juhlat käynnistyvät osallistumisella
Karjalan Liiton Lahdessa pidettäville
kesäjuhlille. Heinäkuun lopulla, 28. –
29.7., on vuorossa kaksipäiväiset pi-
täjäjuhlat Mikkelissä. Sen ohjelmaan
kuuluvat perinteinen lauantai-illan
Muistoloin ilta vanhalla kasarmialueel-
la sijaitsevalla varuskuntakerholla ja
sunnuntain jumalanpalvelukset ja pää-
juhla Mikaelissa. Karjalan Liiton vuo-
den teeman ja designpääkaupunkivuo-
den kunniaksi kootaan kesäjuhlille
näyttely rautulaisista käsitöistä. Sen
koordinaattorina toimii Irma Nype-
lö. Näyttelyyn toivotaan esille rautu-
laisten tekemiä käsitöitä. Ne voivat
olla valmistuneet ennen sotia tai soti-
en jälkeen.

Pikkujouluaikaan ajoittuva perintei-
nen puurojuhla päättää Pitäjäseuran
vuoden. Sen organisointi on Liisa
Rouhiaisen vastuulla.

Rautulaisten lehden venäjänkielisen
erikoisnumeron tekeminen on viiväs-
tynyt pitäjäseuran puheenjohtajan kii-
reiden takia, mutta se saadaan val-
miiksi ensi syksyksi. Rauta-säätiöltä
on saatu avustus lehteä varten ja sii-
hen on tulossa artikkeleita muun mu-
assa Raudun historiasta. Lehteä jae-
taan 9. syyskuuta pidettävässä Sos-
nova-juhlassa sosnovolaisille. Kun-
nanjohtaja Sokolov on toivonut myös
rautulaisilta edustusta juhliin.

Työtä pitäjäseuralle teettää myös
Rautulaisten lehden toimittajan vaih-
tuminen. Vuosikokous evästi hallitusta
ja julkaisutoimikuntaa myös lehden
ulkoasussa. Takasivun tiedot säilyte-
tään nykyisellään toistaiseksi, mutta
ulkoasuun suunnitellaan muutoksia ja
asiaa valmistellaan eteenpäin. Kou-
lupiirien yhteystiedot siirtynevät tule-
vaisuudessa pitäjäseuran nettisivuille.
Koulupiirien toiminta on vähäistä.
Niistä vain muutama järjestää tapaa-
misia.

Rautulaisten pitäjäseuran puheen-
johtajana jatkaa Markku Paksu ja
varapuheenjohtajana Kauko Olk-
konen. Erovuorossa olleista uudel-

Rautulaisten pitäjäseuran toiminta
jatkuu vilkkaana

leen hallitukseen valittiin Liisa Rou-
hiainen ja Raili Ilvonen. Ulla Lo-
posen tilalle hallitukseen uutena jä-
senenä valittiin Pekka Intke. Muut
hallituksen jäsenet ovat Armas
Komi, Ilona Kopakkala, Matti
Koppanen, Arto Kurittu, Pentti
Lemmetty ja Tuomas Rastas.

Karjalan Liiton kokouksissa pitäjä-
seuraa edustavat Markku Paksu ja
Raili Ilvonen. Työvaliokuntaan valit-
tiin Markku Paksu, Liisa Rouhiainen,
Pekka Intke ja Matti Loponen.
Naistoimikunnan kutsuu tarvittaessa
koolle Liisa Rouhiainen.

Julkaisutoimikunnassa jatkavat
Markku Paksu, Kauko Olkkonen, Ilo-
na Kopakkala, Pekka Intke, Eero
Pihlaja, Heikki Malkamäki ja Seija
Lipsanen. Myös uudelle toimittajalle
on paikka julkaisutoimikunnassa, kun-
han toimittaja saadaan valittua tehtä-
vään.

Seija Lipsanen

Vuosikokouksessa puhetta johti Pekka Intke ja sihteerinä toimi
Raili Ilvonen.

Kuva: Seija Lipsanen
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Rautulaisten pitäjäseuran hallituk-
sen uusi jäsen Pekka Intke tunne-
taan aktiivisesti toimivan Vakkilan
kylätoimikunnan puheenjohtajana ja
Kannaksen taistelupaikoille suunta-
utuvien matkojen asiantunteva vetä-
jänä.

Kiinnostuksen Rautua kohtaan Int-
ke sanoo olevan kodin perintöä. Jo-
roisissa vuonna 1959 syntyneen ja
puolustusvoimien palveluksessa työ-
uransa tehneen Intken vanhemmat
Stepan Intke ja Aini, o.s. Komi,
ovat molemmat rautulaisia.

– Isäni on Vakkilasta ja äitini Kuu-
senkannasta. Kuuntelin heidän juttu-
jaan Raudusta ja 2001 lähdin vanhem-
pieni mukana käymään ensimmäisen
kerran Raudussa, hän selvittää.

Sen jälkeen hän on tehnyt joka vuosi
ainakin yhden matkan Rautuun. Par-
haimpina vuosina matkoja on kerty-
nyt useita. Viime vuonna hän kävi
Karjalan kannakselle yhteensä kah-
deksan kertaa.

– Osalla matkoista minulla on ollut
myös polkupyörä mukana ja olen pe-
rillä ajellut sillä. Kävin myös yhden
kaverini kanssa Äyräpään järvellä
bongailemassa lintuja.

Pekka Intke on kiinnostunut sota-
historiasta. Hän on jakanut rautulai-
sille kotiseutumatkaajille tietämystään
siitä vuodesta 2009 lähtien sotahisto-
riaan liittyvien teemamatkojen vetä-
jänä.

– Olen joka vuosi aina tutustunut
kirjallisuuden ja arkistojen kautta uu-
teen aiheeseen. Vuonna 2009 teema-
na oli Talvisota, kaksi seuraavaa vuot-
ta teimme Jatkosodan hyökkäysvai-
heen matkoja ja tulevana kesänä tee-
mana on asemasotavaihe ja Taipa-
leenjoki.

Pekka Intke on myös yhtenä rau-
tulaisten edustajana Suvannon seudun
sukuyhteisöjen hankkeessa, joka sel-

vittelee vuoden 1918 tapahtumia Rau-
dussa, Metsäpirtissä, Sakkolassa,
Pyhäjärvellä ja Vuokselassa.

– Se on ollut äärimmäisen mielen-
kiintoista työtä. Olen käynyt tutkimas-
sa asiakirjoja Mikkelin maakunta-ar-
kistossa sekä Kansallisarkistossa. Sil-
mäni ovat avautuneet, kun olen luke-
nut Kansallisarkistossa Valtion ylioi-
keuden kuulustelupöytäkirjoja. Kaik-

Pekka Intke on pitäjäseuran
hallituksen uusi kasvo

ki ei olekaan niin mustavalkoista kuin
historiankirjoitus väittää.

Hankkeen tavoitteena on tehdä jul-
kaisu Suvannon seudun viiden pitä-
jän ihmisten kohtaloista vuonna 1918.

Pekka Intke on jäämässä eläkkeelle
vuoden vaihteessa, joten aikaa toimin-
nalle rautulaisten parissa on jatkossa
entistä enemmän.

Seija Lipsanen

Vanhempien tarinat saivat Pekka Intken kiinnostumaan Raudusta.
Kuva: Seija Lipsanen
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Paksun Markku mainitsi viime
kesän kihuilla tervehdyspuheessaan,
että rautulaisia on aina Amerikassa
asti. Totesin hänelle silloin, että voi-
daan sitä mennä pitemmällekin.
Poikamme Pekka asustaa Uuden
Seelannin Aucklandissa. Pekan äi-
dinisä on Eemil Meskanen, joka
oli kotoisin Raudun Vehmaisista.

Pekka valmistui medianomiksi
vuonna 2008 Lahden muotoiluinsti-
tuutista. Hän päätti opintojensa jäl-
keen hieman lomailla ja lähti Uuteen
Seelantiin kolmeksi kuukaudeksi.
Tuo vierailu on venähtänyt nyt jo yli
neljäksi vuodeksi. Hänellä on nyky-
ään pysyvä oleskelulupa ja hyvä,
koulutusta vastaava työpaikka. Kos-
ka hänen oleskelulleen ei näytä tu-
levan ainakaan vielä loppua, päätim-
me mekin lähteä katsomaan tätä
ihmemaata.

Näin pääsimme pois Suomen los-
ka- ja siitepölykaudesta Uuden See-
lannin alkavaan syksyyn. Vaikka
kelloja käännetäänkin täällä aprilli-
päivänä talviaikaan, ei meistä oikein
syksyltä tunnu. Lämpötila on kah-
denkymmenen asteen tienoilla ja
vettäkin sataa vain hieman. Maa on
tosiaan näkemisen arvoinen ja mei-
dän puolentoista kuukauden mittai-
nen olomme täällä sallii vain pienen
pintaraapaisun, vaikka meillä on
apunamme paikalliset oppaat. Koe-
tamme kestää tätä pää alaspäin
oloa ja saapua rauhallisesti maapallo
kiertäen koti-Suomeen vapuksi.

Heikki Malkamäki

Rautulaisia maailmalla

Kaisa ja Pekka Uuden Seelannin jylhissä maisemissa.

Tutustumiskäynnillä Pekan työpaikalla Aucklandin keskustassa.

Eeva, Kaisa ja Pekka uussee-
lantilaisella viinitilalla.
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Karjalaisseurojen Lahden piiri r.y.
järjestää 15. - 17.6.2012 Karjalan
Liiton 64. kesäjuhlat yhdessä Kar-
jalan Liiton kanssa.

Päätapahtumapaikkana on Lah-
den urheilukeskuksessa sijaitseva
Isku Areena eli Lahden jäähalli.
Paikan löytää helposti, kun suunnis-
taa hyppyrimäkien juurelle. Mäet-
hän näkyvät kauas.

Kaikki oheistapahtumat ovat ur-
heilukeskuksessa tai sen välittömäs-
sä läheisyydessä. Seminaarit ja kä-
dentaitoihin liittyvät työpajat ja pii-
rakkakisat järjestetään kadun toisel-
la puolella olevassa ammatti-insti-
tuutissa. Lapsille on myös omia ta-
pahtumia ja työpajoja. Karjalaiset
torit ovat Isku Areenalla.

Laulun rikkautta kylvämättä kas-
vavaa on luvassa ainakin kuoroka-
valkadissa, konserteissa sekä ava-
jais- ja pääjuhlassa.

Lauantai-iltaan on valinnan varaa.
Sitä voi viettää puolille öin klubi-il-

lassa, juhlatansseissa tai useissa
konserteissa. Iltakirkot ovat Ristin-
kirkossa ja Pyhän Kolminaisuuden
kirkossa. Molemmissa järjestetään
myös sunnuntain juhlamessut.

Sunnuntaina juhlakulkue lähtee
torilta urheilukeskukseen ja pääjuh-
laan.

Lahden kesäjuhlissa halutaan nos-
taa käden taitoja kunniaan. Onhan
Lahti muotoilukaupunki ja design-
pääkaupungin (WDC Helsinki
2012) yhteistyökumppani yhdessä
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan
kanssa. Muotoiluhan ammentaa
perinteestä. Lahdessa kättä lyövät
vanhat taitajat ja uusi osaaminen.

Urheilun ystäville on kyykkäkisa
Lahdessa ja Karjalan maraton, joka
juostaan Artjärvellä. Majoitusmah-
dollisuuksia kannattaa Lahden ho-
tellien lisäksi etsiä sivuilta
www.lahdenseutu.net -sivuilta, siel-
tä vapaa-aika -linkistä.

Karjalaiset kesäjuhlat Lahdessa

Sotiemme jäljiltä on ihmisten mie-
lissä vielä paljon kätköön jääneitä
asioita, jotka käsittelemättöminä li-
säävät elämän kuormaa ja tiedos-
tamattomina vaikuttavat jopa seu-
raaviin sukupolviin asti. Kirkon pii-
rissä on perustettu Kätketyt kivut -
muisteluryhmiä, joissa näitä trau-
maattisia kokemuksia voi käydä
läpi.

– Sota ja sisällissota ovat suuri
trauman aihe. Emme ole kansakun-
tana riittävästi selvittäneet näitä asi-
oita. Vuoden 1918 tapahtumia on
laajemmin muisteltu vasta 2000-lu-
vulla, ja vieläkin näyttää siltä, että
joillakin paikkakunnilla asiat ovat
selvittämättä. Sen seurauksena on
outoa pahoinvointia ja ristiriitoja. On
perusteltuja syitä olettaa, että

maamme väkivaltaisuus juontaa juu-
rensa käsittelemättömistä sotatrau-
moista, toteaa apulaisjohtaja Mar-
ja Kantanen Kirkkohallituksesta.

Kätketyt kivut -muisteluryhmissä
ihmiset kertovat toisilleen, miten
sota on koskettanut heitä ja heidän
perheitään. Ryhmässä voi turvalli-
sesti purkaa sotamuistoja, jotka ovat
jääneet vaivaamaan mieltä tai jois-
ta ei koskaan ole uskaltanut puhua.
Ryhmien ohjaajiksi on koulutettu
seurakuntien ja järjestöjen työnte-
kijöitä sekä ryhmänohjausta tunte-
via vapaaehtoisia. Ryhmien lisäksi
keskustelua voi käydä myös avoi-
missa tilaisuuksissa alustusten poh-
jalta.

– Viime vuosina on alettu puhua
sotilaiden ja evakkojen lapsista, sak-

salaisten sotilaiden suomalaisista
vaimoista tai kumppaneista sekä
heidän lapsistaan. Puhumisen tar-
vetta on siis tuhansilla ihmisillä,
mutta kuka kestää kuunnella? Mo-
nia pelottaa kuulla näistä asioista.
Muisteluryhmissä voi turvallisessa
ilmapiirissä purkaa vaikeitakin asi-
oita, sanoo Kantanen.

Muisteluryhmiä on perustettu
muun muassa Porin seurakuntayh-
tymässä ja Janakkalan seurakun-
nassa. Muisteluryhmien ympärille
perustetussa hankkeessa on muka-
na kirkon lisäksi Suomen mielenter-
veysseura, Mielenterveyden kes-
kusliitto, Vanhustyön keskusliitto,
Suomen Lottaperinneliitto sekä
Nuorisotutkimusverkosto.

Kätketyt kivut -ryhmissä jaetaan sotamuistoja
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Karjalan Liiton vuoden 2012 tee-
mana ovat karjalaiset kädentaidot.
Käsityöperinne on nousussa. Kar-
jalaisilla on omia tunnettuja käsityö-
tekniikoita.

Karjalainen käsityöperinne on
nousussa. Karjalaisilla on ollut omia
tunnettuja käsityötekniikoita ja
omaa käsityökulttuuria.

Karjalaisia tekstiilitöitä edustavat
käspaikat, kirjonnat, punapoiminta,

kinnasneulatekniikka, nauhat, kan-
sallispuvut ja kansanpuvut.

Karjalaista käsityöperinnettä ovat
myös rakentaminen, puutyöt, tuohi-
työt, vuoleminen, verkonkudonta,
vastan teko, nahkatyöt, korujen val-
mistaminen, virpovitsojen tekemi-
nen, soitinten rakentaminen.

Karjalan Liitto sekä karjalaisseu-
rojen piirit ja liiton jäsenyhteisöt eri
puolilla maata järjestävät kädentai-

Karjalaiset kädentaidot vuoden 2012 teemana

Karjalan Liiton naistoimikunta on
valinnut vuoden ruoaksi ja leivon-
naiseksi sienilihapyörykät ja sieni-
piirakan.

Karjalaiset ovat käyttäneet sieniä
ruoanvalmistuksessa kautta aikojen.
Karjalan Liiton naistoimikunnan
puheenjohtaja Aira Viitaniemen
mukaan perinteisiä sieniruokaresep-
tejä voi muokata nykypäivään sopi-
viksi.  Sekä pyörykät että piirakka
voidaan helposti valmistaa uunissa
isollekin vierasjoukolle.

Sienilihapyörykät
400 g jauhelihaa
1½ dl vettä tai kermaa
1 dl korppujauhoja
1 muna
1 sipuli kuutioina
mustapippuria
2½ dl suolasienikuutioita
Paistamiseen rasvaa

Ryöppää suolasienet ja kuutioi ne.
Freesaa sipuli- ja sienikuutiot pan-
nulla. Sekoita normaalisti jauheliha-
taikina ja lisää sieni-sipuliseos. Pais-
ta pyörykät pannulla tai uunissa.
Taikanasta voi tehdä myös murek-
keen tai pihvit.

Sienipiirakka
Pohjataikina:
100 g voita
2½ dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
½ dl kermamaitoa

Täyte:
5 dl suolasienikuutioita
1 dl sipulikuutioita
½ dl purjorenkaita
3 dl kermaa
3 kpl kananmunia
suolaa
mustapippurirouhetta
150 g juustoraastetta

Vuoden karjalainen ruoka ja leivonnainen 2012

Sienilihapyörykät ja sienipiirakka
Sekoita taikinan kaikki ainekset

keskenään ja taputtele vuokaan lei-
vinpaperin päälle.

Ryöppää suolasienet ja paloittele
kuutioiksi. Freesaa sieni- ja sipuli-
kuutiot paistinpannulla. Laita ne ja
purjorenkaat taikinan päälle tasai-
sesti.

Levitä juustoraaste sienien päälle
ja viimeiseksi kerma-munaseos.

Paista uunissa n. 175 asteessa 35
minuuttia.

Sienilihapyö-
ryköiden avul-
la voi opettaa
myös sieniin
ennakkoluu-
loisesti suhtau-
tuvia lapsia  ja
nuoria syö-
mään sieniä.

Kuva: Seija Lipsanen

toihin liittyviä kursseja. Muotoilu
ammentaa perinteistä ja kädentai-
doista on Lahdessa kesäkuussa vie-
tettävien Karjalaisten kesäjuhlien
teemana. Lahti on yhdessä Helsin-
gin, Espoon, Vantaan ja Kauniais-
ten kanssa WDC Helsinki 2012 -
hankkeessa mukana.
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Rautua hallitsi läänitysherrana
1700-luvulla kahteen otteeseen
kreivi Anton Manuilov Devier.
Hänen isännyytensä Raudussa
jäivät lyhyeksi, mutta läheises-
sä Pietarin kaupungissa Devier
oli merkittävä mies. Myös hänen
elämäntarinansa on epätavalli-
nen ja täynnä värikkäitä kään-
teitä.

Kreivi Anton Devierin tarkkaa
syntymäpaikkaa ja -vuotta ei tiedetä,
mutta hänen oletetaan syntyneen
Portugalissa vuonna 1973 - 1674 tai
todennäköisemmin Amsterdamissa
1682. Hänen vanhempansa olivat
portugalilaisia. Äiti oli kristitty ja isä
juutalainen Manuel Vieira. Köyhä
perhe oli muuttanut Portugalista Hol-
lantiin uskonnollisen vainon takia.

Tulevan venäläisen kreivin etunimi
lienee ollut lapsuudessa Antonio tai
Aaron. Hän kävi Amsterdamissa
portugalilaisen synagoogan ylläpitä-
mää koulua ja hän sai melko hyvän
koulutuksen. Älykäs poika osasi usei-
ta eurooppalaisia kieliä ja oli perehty-
nyt maantietoon ja matematiikkaan.

Venäjään tsaariin Pietari Suureen
tutustumisensa aikoihin hän palveli
Hollannin merivoimissa messipoika-
na. Hän oli osallistunut useille pitkille
merimatkoille ja oli kenties seilannut
myös eteläisillä merillä.

Tsaari tutustuu
messipoikaan

Tsaari Pietari Suurta kiinnosti nuo-
rena miehenä hollantilainen laivanra-
kennustaito. Hän ei ollut tyytyväinen
venäläistyyppisiin laivoihin ja tilasi
Hollannista uuden fregatin. Siitä kiin-
nostus vain lisääntyi, hän opetteli hol-
lannin kielen ja salanimellä Pjotr Mi-
hailovitš otti 1600-luvun lopulla pestin
tavalliseksi työläiseksi Hollannin Itä-
Intian Komppanian laivanrakennus-
telakalla, jotta saisi oikean kuvan te-

lakkatyöstä.
Laivanrakennuksen lisäksi Pietari

oli kiinnostunut muun muassa purjeh-
duksesta ja tieteistä ja halusi uudistaa
ja länsimaistaa vanhoillista valtiotaan.

Vuonna 1697, Amsterdamissa lai-
vaston harjoituksissa mukana olles-
saan Pietari huomasi viisaan ja taita-
van nuoren, noin 15-vuotiaan meri-
miehen, Antonio Vieiran. Tsaarin mie-
lestä nuorella seilorilla oli hyvät meri-
miestaidot, hän vastasi älykkäästi ky-
symyksiin ja tiesi paljon.

Antonio (Aaron) Vieiran elämä
muuttui rajusti hänen tutustuessaan
tsaarin. Pietari näet ehdotti hänelle
mukaansa lähtemistä ja Vieira päätti
lähteä tsaarin seurueessa kaukaiseen
ja tuntemattomaan maahan. Kunin-
kaallisen saattueen mukana matka-
tessaan hän jalosti nimensä lisäten
siihen aristokraattisen etuliitteen “de”
ja venäläisti nimensä. Niinpä Venä-
jälle saapui Anton Manuilovich De-
vier, josta pian tuli Pietari Suuren lä-
hin apulainen.

Pietari perustetaan ja
Devier ylenee

Anton Devier palveli ensin hallitsi-
jaa hovipoikana ja sotilaspalvelijana.
Hänellä oli läheiset ja luottamukselli-
set välit tsaarin kanssa. Hän oli mel-
kein kuin toinen monarkki ja Pietari
suuri luotti täysin suojattiinsa.

Vuonna 1700 puhkesi suuri Pohjan
sota. Kolme vuotta myöhemmin ve-
näläisjoukot ajoivat ruotsalaiset pois
Suomenlahden perukoilta. Silloin
Moskovassa syntyneelle Pietari Suu-
relle avautui tilaisuus toteuttaa unel-
mansa. Hän halusi rakentaa satama-
kaupungin, josta olisi pääsy hänen
suuresti ihailemaansa edistykselliseen
Länsi-Eurooppaan.

Valloitettu alue Neva-joen suulla oli
vetistä suota, jolla asui vain joitakuita
suomalaisia kalastajia. 1300-luvulla
siellä sijaitsi ruotsalainen linnoitus

Landskrona. 1600-luvulla samalla
paikalla oli Nevanlinna, jolla ruotsa-
laiset pyrkivät vakiinnuttamaan val-
taansa alueella.

Tsaari määräsi tuhansia pakkotyö-
läisiä, suomalaisia talonpoikia ja ruot-
salaisia sotavankeja raivaamaan met-
sää ja junttaamaan paaluja maahan,
jotta saatiin tilaa ja vakaa perusta
ensimmäisille rakennuksille. Raken-
tamista valvoi tsaarin läheinen ystä-
vä, prinssi Menshikov.

Pietarin kaupunki suunniteltiin län-
tisten vaikutteiden mukaan ja kaupun-
gin rakentaminen vaati tuhansien työ-
läisten hengen.

Vuonna 1712 Pietari Suuri teki Pie-
tarista valtakunnan pääkaupungin.

Anton Devier palveli koko ajan Pie-
tari Suurta tämän lähimpänä miehe-
nä, totteli tsaarin oikkuja ja yleni työs-
sään. Heinäkuussa 1708 hänet nimi-
tettiin kapteeniksi, ja saman vuoden
syksyllä majuriksi ja myöhemmin
everstiluutnantiksi krenattorirykment-
tiin. 1711 hän sai toisen miehen kans-
sa tsaarilta arvonimen, joka oli eri-
koisesti perustettu heitä varten.

Devieristä tulee
poliisipäällikkö

Samana vuonna Devier rakastui
prinssi Menshikovin siskoon ja viet-
teli tämän. Veli sai rakastavaiset kiinni
ja määräsi Devierin kuoliaaksi hakat-
tavaksi. Devier aneli tsaarilta armoa.
Pietari määräsikin Menshikovin va-
pauttamaan Devierin ja menemään
seuraavana päivänä naimisiin tämän
siskon kanssa. Häät pidettiin heinä-
kuussa 1712.

1715 Pietari lähetti Devierin valvo-
maan Pietarin sataman rakentamista
ja toukokuussa 1718 Devier nimitet-
tiin Pietarin ensimmäiseksi poliisipääl-
liköksi. Itse asiassa hänestä tuli kau-
pungin pormestari, sillä tehtävät oli-
vat laajat ja moninaiset. Hänen arvo-
nimensä myös kohosivat. Viimeise-

Raudun portugalilainen “isäntä”
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nä elinvuonnaan Pietari Suuri nimitti
hänet kenraalimajuriksi.

Pietaria oli rakennettu aktiivisesti ja
kaupunkiin virtasi lakkaamatta ihmi-
siä ja kauppa kehittyi. Devier kehitti
poliisihallintoa tuodakseen järjestystä
kaupunkiin. Hän rakennutti portit kau-
pungin sisääntulojen suojaksi, määräsi
kaduille yövahdit ja rakennutti ensim-
mäisen katuvalaistuksen. Hän perusti
palolaitoksen ja muotoili kaupunkiin
tiukat paloturvallisuussäännöt. Senaa-
tin hän “tyrmäsi” palkkaamalla Pie-
tariin hyväpalkkaisen arkkitehdin ja
hänelle apulaisia, jotta sai heidän avul-
laan johtaa kaupungin rakentamista.

Devier päällystytti katuja, salaojitti
ja kuivatutti suoalueita, järjesti roski-
en keräämisen ja jätevesien viemä-
röinnin ja niin edelleen. Talojen omis-
tajia hän vaati tarkistamaan jalkakäy-
tävät talojensa edustalta ja korjaa-
maan niillä ilmenneet puutteet. Hän
myös piti huolta kaupungin kauneu-
desta ja viihtyisyydestä rakennutta-
malla puistoja ja istuttamalla niihin
puita ja pensaita.

Kaupungin kaupankäyntiä hän
myös kehitti varustamalla paikat
markkinoille sekä muulle kaupan-
käynnille.

Pelätty
järjestyksenvalvoja

Pietari Suuri kiersi ahkerasti kau-
pungissa tarkastamassa Devierin kan-
sa hänen aikaansaannoksiaan ja ne,
jotka rikkoivat jotenkin Devierin luo-
mia järjestyssääntöjä, joutuivat siitä
vastuuseen. Hän ei säälinyt edes kor-
kea-arvoisia virkamiehiä. Tavallisel-
le kansalle Devierin kanssa silmätys-
ten rikkeistä joutuminen tiesi ruoskin-
taa, pidättämistä ja lähettämistä pak-
kotyöhön.

Tsaarin määräysten joustamatto-
malla ja nopealla toteuttamisella De-
vier loi kaupungin asukkaisiin pelon
ilmapiirin. He vapisivat, kun joku vain
lausui Devierin nimen.

Devier saa
Raudun hallintaansa

Pietari Suuri kuoli vuonna 1725 ja
Devier lobbasi valtaan keisarinna
Katariinaa ja säilytti asemansa pää-
asiassa vaimonsa ansiosta, joka toimi
Katariinan kamarineitinä. Keisarinna
palkitsi hänet arvomerkein.1726 hän
kohosi kreiviksi ja valittiin senaattiin.
Keisarinna lahjoitti Devierille koko
Raudun pitäjän sekä Länsi-Inkerin
Moloskovitsan pitäjästä Muromitsyn
kylän ja Novosolkan pitäjästä Sako-
ritsyn kylän läänityksiksi.

Devier joutuu
maanpakoon

Devierin kompastuskiveksi muo-
dostui kuitenkin hänen lankonsa,
prinssi Menshikov, ja hänen vaikutus-
valtansa keisarinnaan. Ensin Devier
joutui matkustamaan keisarinnan
määräyksestä Kuurinmaalle, jota
Menshikov hallitsi ja josta paikalliset
asukkaat olivat valittaneet. Lopullinen
niitti miesten väliseen vihanpitoon tuli,
kun Devier julkesi vastustaa Menshi-
kovin suunnitelmaa naittaa tyttären-
sä Mary Venäjän tulevalle keisarille
Pietari toiselle.

Devier pidätettiin ja hänet vietiin
kidutettavaksi. Kymmenen päivän
kuulustelujen jälkeen Devieriltä riis-
tettiin hänen säätynsä, arvonsa, ni-
mensä ja omaisuutensa ja hänet kar-
kotettiin maanpakoon Siperiaan 1727.
Jopa hänen vaimonsa Anna ja lap-
sensa lähetettiin pois Pietarista. Anna
asui kuolemaansa asti Tulan alueella
Povetkin kylässä, johon hänet on hau-
dattu.

Prinssi Menshikovkin joutui vallan-
pitäjien epäsuosioon. Häntä syytettiin
varojen kavalluksesta ja hänet per-
heineen karkotettiin Siperiaan.

Devieristä Vieiraksi
ja kuvernööriksi

Anton Vieiraksi takaisin muuttunut
Devier asui Jakutian niemimaalla en-

sin täydellisen unohdettuna neljä vuot-
ta. Vuonna 1731 tanskalainen, Venä-
jän laivastossa palvellut tutkimusmat-
kailija Vitus Bering halusi Siperian
Okhotskin omaksi hallintoalueeksi,
eikä löytänyt sen johtoon Kaukoidästä
pystyvämpää ja kokeneempaa hen-
kilöä kuin Vieira. Keisarinna Anna
nimitti hänet lopulta alueen sataman
päälliköksi ja kuvernööriksi. Vieira pe-
rusti alueelle muun muassa telakan
ja merenkulkuoppilaitoksen, joka on
toiminut vuosisatojen ajan.

Kun keisarinna Elisabeth vuonna
1741 tuli valtaan, hän kuuli, että hä-
nen isänsä työtoveri vielä elää kau-
kana Tyynenmeren rannalla. Joulu-
kuussa 1741 hän vapautti Devierin
täysin syyttömänä. Päätös siitä tuli
Okhotskiin seuraavan vuoden kesäl-
lä, ja aikaisin seuraavana vuonna
Devier saapui takaisin Pietariin.

Arvonimet ja omaisuus
palautettiin

Devier sai takaisin arvonimensä
sekä omaisuutensa. 1744 hänet nimi-
tettiin uudelleen Pietarin poliisipäälli-
köksi. Devierin korkea ikä ja karut
olosuhteet Siperiassa olivat saaneet
aikaan sen, että hänen terveytensä oli
pettänyt. Hänet vapautettiin tehtäväs-
tään hoitamaan terveyttään. Devier
kuoli vuonna 1745 ja hänet haudattiin
Aleksanteri Nevskin hautausmaalle
Pietariin. Hänen hautansa ei ole säi-
lynyt nykypäiviin asti.

Kreivi Anton Devierin jälkeen Rau-
dun perivät hänen kolme poikaansa.
Omaisuus jaettiin kolmeen osaan ja
Rautuun syntyivät Vehmaisten, Lei-
nikylän, ja Sumpulan hovit. Vehmai-
nen pysyi Devierin suvun hallussa
vuoteen 1808 asti.

Anton Devieristä on valmistunut
vuonna 2006 Hollannissa dokument-
tielokuva Behind the Black Moun-
tains, The remarkable life of count
Anton Devier. Suomessa elokuvaa ei
ole nähty.

Seija Lipsanen
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Karjalassa Suomen laajin ja virein
sanomalehdistö

Nykyisilläkin mittapuilla mitaten
Viipurin lääni oli ennen talvisotaa
rikas lehdistömaakunta. Kuinka
monta sanomalehteä ilmestyi luovu-
tetulla alueella Karjalassa? Oikea
vastaus on yhdeksän.  Tuskin moni
arvasi oikein.

Sanomalehtikeskuksia oli kolme:
Viipurissa ennen talvisotaa ilmestyi-
vät Kansan Työ, Karjala, Karjalan
Suunta, Maakansa ja Wiborgs Ny-
heter.

Sortavalassa: Kansan Voima,
Karjalan Ääni ja Laatokka.

Käkisalmessa Käkisalmen Sano-
mat.

Helsingissä painettiin sanomaleh-
tiä tietysti eniten myös ennen talvi-
sotaa, mutta esimerkiksi Turku ja
Tampere hävisivät lehtien painos-
määrissä Viipurille.

Karjalasta kajahti
ensimmäiseksi saksaksi

Viipurissa toimi jo 1790-luvun lo-
pussa lyhyen aikaa ensimmäinen
kirjanpainaja. Jaakko Juteinin
Uusia Sanan Laskuja ilmestyi 1815.
Ensimmäinen lehti ilmestyi 1821
saksankielisenä. Meistä se saattaa
yllättävältä, mutta tosiasiassa se vain
osoittaa, että Viipuri oli tuolloin kan-
sainvälisin kaupunkimme. Viipuris-
sa puhuttiin tuolloin kotikielenä nel-
jää kieltä: suomea, ruotsia, saksaa
ja venäjää. Eräissä kodeissa puhut-
tiin myös ranskaa.

Lehti oli nimeltään Wiburgs Man-
cherrley. Tämän aikakausilehtityyp-
pisen julkaisun korvasi jo vuoden
kuluttua Wiburgs Wochenblatt. Se
oli jo sanomalehtimäisempi. Ilmoi-
tuksia se julkaisi saksan lisäksi ruot-
siksi ja venäjäksi. Saksankieliset
hallitsivat tuona aikana Viipurin lii-
ke- ja kulttuurielämää.

Viipurin kansainvälisyydelle on
monta selitystä. Osuvin on tietysti
Viipurin sijainti. Pietari oli lähellä ja
Suomenlahti avasi yhteydet suureen
maailmaan.

Kielten ja sukujuurien moninai-
suus, koulujen ja opettajain innos-
tus sekä lasten lukuhalut synnytti-

vät otollisen maaperän virkeän sa-
nomalehdistön synnylle.

Suomenkielinen Sanan Saattaja
Wiipurista alkoi ilmestyä 1832.

Käkisalmi sai oman lehtensä Kä-
kisalmen Sanomat 1907. Ennen
enimmäistä maailmansotaa Käki-
salmessa yritti ilmestyä useana

Talvisota keskeytti Käkisalmen Sanomainpainamisen kotikaupun-
gissaan. viimeinen numero painettiin 22.6.1944 parikkalassa. siitä
tämä etusivu.



Rautulaisten lehti  2/2012 11

vuonna toinenkin sanomalehti Kä-
kisalmen Suomalainen -nimeltään.

Sortavalaan perusti kolme semi-
naarinlehtoria 1880-luvun lopussa
Laatokka -lehden seutukunnan suo-
menmielisten olosuhteiden kohenta-
jaksi.

Jos kertoisin minkä nimisiä lehtiä
syntyi ja kuoli Viipurissa, Käkisal-
messa ja Sortavalassa 1900-luvun
alkupuolella, siitä tulisi liian pitkä lu-
ettelo.

Puolueiden synnyn myötä muun
Suomen tapaan myös Karjalassa
jokainen puolue yritti tuolloin perus-
taa maakuntakeskuksiin äänenkan-
nattajakseen oman sanomalehden.
Näin lehtiä syntyi ja kuoli runsaasti.

Myös vahva
paikallislehdistö

Ennen talvisotaa Karjalassa il-
mestyi useita paikallislehtiä, vaikka
ne nousivat lehdistökartalle muual-
la Suomessa vasta 1950 – 60-luvuil-
la.

Suojärvellä Laatokan Karjalassa
ilmestyi Itä-Karjalan Sanomat,
Jaakkimassa Jaakkiman Sanomat,
Pölläkkälässä Keski-Vuoksi, Parik-
kalassa Parikkalan Sanomat, Koi-
vistolla Rannan Sanomat sekä Räi-
sälässä Räisälän Sanomat.

Karjalan lehdistä Karjala ja Laa-
tokka tunnustautuivat kokoomuslai-
siksi. Ne olivat myös alueensa yk-
köslehtiä nykykielellä ilmaistuna.

Maakansa Viipurissa ja Karjalan
Ääni Sortavalassa olivat maalaisliit-
tolaisia, Kansan Työ ja Kansan Voi-
ma sosialidemokraattisia. Wiborgs
Nyheter edusti ruotsinkielisiä ja
Käkisalmen Sanomat oli riippuma-
ton. Karjalan Suunta kuului IKL:n
leiriin.

Karjala ja Maakansa
Kannaksen valtalehdet

Meille rautulaisille tuli kotiin tilat-
tuna useimmiten joko Karjala tai
Maakansa, kuten meille Korleelle

molemmat. Lehdet tulivat pitäjien
laitamille, Korleellekin vain kolme
kertaa viikossa maalaiskirjeenkan-
non mukana. Postin tulo oli aina
odotettu hetki. Korleelle postin toi
Paukun Kusti. Jos Kusti sattui nu-
kahtamaan talvella rekeensä, hevo-
nen osasi pysähtyä rappujemme
eteen omia aikojaan. Vasta otettu-
amme postin se jatkoi matkaansa
seuraaville rappusille.

Sanomalehti herätti lukuinnon
meissä 1930-luvun lapsissa. Muis-
tan vieläkin sen illan, jolloin opin lu-
kemaan. Äiti oli opettanut aakko-
set. Kun lehti tuli, veli Armas kes-
keytti aina leikit ja ryhtyi lukemaan.
Kurkin olan takaa ja yllättäen isot
otsikkokirjaimet alkoivat hahmottua
minullekin tavuiksi ja sanoiksi.

STT:n ja SL:n
perustajia

Karjalaislehtien valistuneisuudes-
ta kertoo se, että ne olivat perusta-
massa sekä tietotoimistoja että Suo-
men Sanomalehtien Liittoa. 1900-
luvun alussa Viipuri oli hetken jopa
maan tietotoimistokeskus, kun huo-
mattava osa maan lehdistä ryhmit-
tyi Itä-Suomen uutistoimiston asiak-
kaiksi.

Ensimmäisiä lehtiä Suomessa toi-
mittivat kirkonmiehet, jatkossa otti-
vat vastuun opettajat ja maatalous-
neuvojat. Ammattitoimittajain vas-
tuulle lehdet siirtyvät oikeastaan
vasta 1920 – 30-luvuilla.

Talvisota kaatoi
kolme lehteä

Viipurin läänin lehdistä talvisota
kaatoi kolme: Wiborgs Nyheterin,
Karjalan Äänen ja Käkisalmen Sa-
nomat. Karjalan toimitus ehti ottaa
mukaansa Viipurista vain pari las-
ku- ja kirjoituskonetta ja radion.

Pääosa Karjalan lehdistä yritti jat-
kaa muualla Suomessa. Kansan
Voima muutti Joensuuhun, jonne se
jäikin. Karjala jatkoi Helsingissä.

Sitä painettiin 12 vuota HBL:n kir-
japainossa. Jatkosodan aikana Kar-
jalalla oli oma toimitus Viipurissa.
Olympiavuonna 1952 Karjala muutti
Lahteen ja 1956 Lappeenrantaan.
Kerran viikossa ilmestyväksi se
muuttui 1958.

Jatkosodan aikana Karjalaan pa-
lasivat Maakansa, Laatokka ja
Kansan Työ. Maakansa ilmestyi
keväällä 1940 pari kuukautta Kuo-
piossakin. Vuosina 1942 – 43 Maa-
kansa jatkoi Viipurissa Karjalan
Sanomina, jatkosodan jälkeen het-
ken Lahdessa, sitten Helsingissä,
myöhemmin  Suomenmaana, vii-
mein Oulussa.

Kansan Työn evakkotaival johti
Mikkelin kautta Lappeenrantaan.

Laatokka rakensi
Pieksämäelle

Laatokan monivaiheinen evakko-
taival johti Sortavalasta syyskuus-
sa 1944 ensin Jyväskylään ja sitten
Pieksämäelle, missä sen viimeinen
numero ilmestyi marraskuussa
1951. Lehdelle rakennettiin Pieksä-
mäelle torin reunalle oma talo toi-
mituksineen ja puolirotaatioineen.
Hajalleen levinneelle lukijakunnalle
lehteä ei kuitenkaan saatu tuoree-
na perille ja se oli tuomittu kuihtu-
maan vähitellen. Nimeen lisättiin
Sisämaa, jotta se kävisi kaupaksi
myös savolaisille, mutta ei käynyt
riittävän hyvin.

Oma lehtimiesurani alkoi nimen-
omaan Sisämaa-Laatokassa ja sa-
man kirjapainon Pieksämäen Seu-
dun Sanomissa syksyllä 1950. Ar-
meijavuotenani lehti lakkasi ja pää-
dyin syksyllä 1953 Savon Sanomiin.

Tämä meille rautulaisille niin tär-
keä ja rakas Rautulaisten Lehti
osoittaa omalla tavallaan karjalaisen
lehtiperinteen sitkeyttä.

Reino Myöhänen

Artikkelin lähteinä Suomen Leh-
distön historia 1. ja 2. osa.
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Toinen maailmansota vei vil-
jasadot mahtivaltioiden varas-
toihin, joista sitä saivat vain oi-
keanväristä lippua heiluttavat.

Suomalaiset heiluttivat vain omaa
leijonalippuansa, joten kaurapuuro ja
leipä oli saatava omasta isänmaas-
ta. Sodan loppuvaiheessa raotettiin
hiukan Saksan viljavaraston ovea.
Ruotsi oli Saksan hovihankkijana
leipäkuljetusten sotamateriaalin ja
kuljetuspalvelujen tarjoajana.

Suuri suomalainen viljakuljetuk-
seen rakennettu alus palveli Britti-
armeijaa, joka heilutti sotalippua
Suomea ja Saksaa vastaan. Maa-
rianhaminan satamassa on museoi-
tuna nähtävissä tuo suuri suomalai-
nen viljalaiva, joka purjehti Austra-
lian linjalla kuljettaen runsaasti vil-
jaa Suomen vihollismaahan Englan-
tiin. Olisikohan Suomen siirrettävä
Museoviraston rahavaikeuksien ta-
kia kyseinen laiva Maarianhaminas-
ta katajanokalle. Kävijöitä tulisi riit-
tävästi häpeälaivaa ihmettelemään.

Taistelukaivannot
rautulaisten pellonreunalla

Raudun rajalla lähinnä korsulinjaa
sijaitseviin kyliin pääsy evättiin ko-
tipelloilleen tulevilta, joten Korleen,
Sirkiänsaaren, Aliskan ja Huhdin
asukkaat puuttuivat sieltä. Suomen
armeija viljeli näitä peltoja omiin tar-
peisiinsa. Huhdin kumparepellot
tuottivat silloin perunaa soppaka-
nuunoihin ja heinää sotahevoisille.
Palkealan kylän kautta johtivat kul-
kutiet noihin rajakyliin ja korsulin-
jalle. Palkealaan ulottui vihollisen

tykkituli, silti sinne tultiin halukkaasti
kotiseutua kohentamaan ja elantoa
hankkimaan.

Talvisodan alkaessa kiireesti ko-
deistaan poistuneet vanhukset ja
naiset hakivat entisiltä tutuilta pai-

koilta kotiaan ja löysivät useimmi-
ten törröttävän savupiipun jäänteet
kotinsa raunioilta vuoden 1942 ke-
väällä. Silloin sinne pääsivät omia
tilojaan viljelemään oikeat omista-
jat. Ne pellot, joille ei saapunut tuli-

Rautulaista lähiruokaa Talvisodan
taistelukentältä

Uudelleen pystytettyjä raken-
nuksia Raudun Keripadassa.

Kuva: Rautuseuran arkisto / PE -kuvakeskus

Leipää kotinsa raunioilla paistamassa Hilja Kiiski. Kuvan on piir-
tänyt K. Tuomikoski ilmakuvan mukaan vuonna 1942.

Kuva: Rautu ja rautulaiset III
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jaa, annettiin muiden halukkaiden
viljeltäväksi.

Eturintaman
arkea

Raudun kunnan alue oli jatkosodan
ajan syksystä 1941 kesään 1944
saakka eturintamaa ja koko tämän
suunnan suurimpien sotaherrojen
esikunta oli Raudun kirkon liepeillä.
Rautulaiset normaalikuntoiset mie-
het olivat sotimassa monilla rinta-
malohkoilla, pääosin kuitenkin Kar-
jalan kannaksella.

Raudussa oli kaikilla
iloinen ilme

Raudussa syntyi jatkosodan aika-
na lapsia ja ensimmäisen evakko-
taipaleen lapsia äidit toivat muka-
naan Rautuun. Arvokkainta perin-
töä ei jätetty heitteille vieraiden kä-
siin. Nämä sotarintaman lapset oli-
vat toimeliaita ja joka paikkaan tun-
keutujia kuten keskenkasvuiset ovat
alati olleet. Vaarallinen sotamateri-
aalikin sai toimia uuskäytössä las-
ten leikeissä.

Sodan kauheudet vuoden 1944
kesäkuisen äkkilähdön kokeneiden
mielissä säilyvät yhä vieläkin. Jat-
kosodan aika oli iloista lapsuutta

kotiseudulla. Minulle miellyttävänä
sotamuistona on jäänyt mieleeni
hetki kotipihallani Palkealassa. Liki
nelivuotiaana poikana leikin kotipi-
hallani pari vuotta vanhemman vel-
jeni kanssa jatkosodan viimeisen
kevätkesänä. Lottapukuinen nuori
nainen tuli käymään meillä ja näh-
dessään meidät leikkimässä levisi
lotan kasvoille ylitsepursuavan iloi-
nen ilme. Muistan tuon iloisen il-
meen vielä vanhoina päivinäni miel-
lyttävänä sotamuistona.

Rautu mitattiin
punalippupanssareilla

Viljat jäivät oraalle ryssän tankki-
en työnnyttyä Raudun viljaville pel-
loille kesäkuun puolivälin tienoilla
1944. Rautulaiset ehtivät pommisa-
teessa ja tykkitulien saattelemina
Kiviniemen siltojen kautta Sakkolan
kunnan puolelle suomalaisten soti-
laiden mukana. Muutama onneton
sai tulituksessa osuman, jopa kuo-
lettavan sellaisen.

Suomalaiset sotilaat päästivät Ki-
viniemi – Suvanto – Taipaleenjoki
–puolustuslinjalle vain suomalaiset.
Ryssän armeija jäi uhittelemaan
paikalleen Suvannon etelärannalle
ulottuvaan Rautuun kuukausiksi
syyssateisiin saakka.

Voittaja-
geeniläiset

Putin sanoi tuoreimman vaalikam-
panjansa alussa venäläisten omaa-
van erityisen voittajageenin. Suoma-
laiset sotilaat näyttivät voittajagee-
niläisille, että Suvannon ylitse tule-
miseen täytyy tulla lupa suomalai-
silta. Näin tapahtui jo Talvisodassa-
kin.

Höveli
hallitus

Jatkosodan loppuvuonna Suomen
hallintovalta oli hövelillä päällä an-
taessaan syyssateiden aikana Sta-
linin armeijalle luvan marssia Kivi-
niemen silloista yli ja asettua Imat-
rankosken kuohuja kuuntelemana.
Voittajageeniläiset ovatkin sen jäl-
keen pysyneet tiukasti luvatulla Suo-
men maalla.

Kuvitteelliset
heimoalueet haihtuvat

Suomi oli sotien ajan ja hiukan sen
jälkeenkin tiuhaan tapahtuneiden
väestösiirtojen alue. Ruotsinkielisen
asuttama rannikkoseutu Porkkalaa
ja Hankoa lukuun ottamatta sai Paa-
sikiven ukaasien perusteella olla
vastaanottamatta suomalaisia um-
mikkoja.

• Saksalaiset toimittivat valloitta-
miltaan Laukaanjoen ja Hatsinan
tienoilta kymmeniätuhansia perheel-
lisiä suomalaisia tuottamaan lähiruo-
kaa suomalaisten maatiloilta. Sak-
salaisten valtausalueelta lähti lisäk-
si näiden inkerinsuomalaisten per-
heiden nuoria miehiä 800 miehen
verran rautuun koulutukseen ja tais-
telemaan Suomen puolesta.

• Suomen ottamia sotavankeja si-
joitettiin isäntää vailla oleville maa-
tiloille.

Honkalan maisemaa Raudun
Savikkolassa 17.8.1943.

Kuva: Rautuseuran arkisto / E: Jäske
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meijassa. Tverin karjalaisia oli tuol-
loin satojatuhansia.

Rautulainen kotona nave-
tassa, pellolla, metsässä

Rautulainen Jaana Husu-Kallio
on hiljakkoin nimitetty ylimmäksi
virkailijaksi maa- ja metsätalousmi-
nisteriöön, kansliapäälliköksi. Jaana
on jo taitonsa näyttänyt elintarvike-
virastossa. Nykyinen Jyrki Kataisen
hallitus on julistautunut lähiruokaa ja
luomutuotantoa edistäväksi hallituk-
seksi.

Jaanan saama työsarka jatkunee
vielä tämän hallituskauden päätyt-
tyäkin. Lähiaikoina on eduskunnan
päätettäväksi tulossa sekä metsää
että maanviljelyä koskevat uudet
lait. Vanhoilla ei enää Suomi pär-
jää, koska metsät tuottavat puuta
enemmän kuin Suomesta pois siir-
tyneet jalostuslaitokset käyttävät.

Lähiruoka ja luomu lienee hallituk-
sen niukkuusohjelman salaiseksi ju-

• Kansakoulunopettajia siirrettiin
Suomen valtaamalle Itäkarjan alu-
eelle ja takaisin Suomeen.

• Suomen karjalaisten lisäksi Poh-
janmaalle siirrettiin Lapista porosaa-
melaiset vähäisine lampaineen ja
lypsylehmineen suomalaisten ryhty-
essä hyökkäämään Lapissa sotivia
saksalaisia joukkoja vastaan.

• Ruotsi otti sopimuksen mukaan
vastaan Lapin asukkaita karjoineen.

• Petsamossa Suomen ja Norjan
välisen rajajoen laakson, Paatsjoen,
vuosisatojen kuluessa asuttanut suo-
menkielinen väestöryhmä hajosi
hajalle eri suuntiin.

• Tässä suomalaisessa kansanva-
elluksessa löytyy monta muutakin
pienryhmää, kuten Suomen armei-
jan maailman parhaaksi radiovakoi-
luryhmäksi osoittautuneen salainen
siirto Sortavalasta Stella Polaris -
ryhmänä Ruotsiin, lapset ja muu
perhe mukana. Vaellussuomalaisia
riittää, leipä ajaa liikkeelle.

Vastassa orjamaan
armeija

Suurin karjalaisten siirtyminen ta-
pahtui 1600-luvulla Ruotsin armei-
jan toimesta. Henkensä edestä maa-
orjiksi Venäjälle paenneet Raudun
ja muun Käkisalmen läänin asuk-
kaat olivat samalla orjakaupan uh-
reja, koska Ruotsi vaati siirtyneistä
laatimansa henkilöluettelon mukaan
maksua Venäjältä. Voittajageeniset
Venäjän hallitsijat suostuivat mak-
samiseen. Ruotsin valtio lienee vie-
lä nytkin saamatta rahoja tuosta
Ruotsin suurimmasta orjakaupasta.
Näiden karjalaisorjien jälkeläiset
taistelivat toisessa maailmansodas-
sa suomalaisia vastaan Stalinin ar-

listettu säästöohjelma, jolla pelloilta
saadaan vähemmän syötävää ja vii-
meiset vennamolaiset pientilalliset
työttömiksi. Suuruuden hulluus on
EU:n myötä vaeltanut Suomeen.

Raudun kunnan rajat jäänevät
kuitenkin ennalleen nykyisessä hal-
lituksen kuntahenkilöstön vähentä-
miseksi tehtävissä kuntarajojen siir-
roissa. Rajat siirretään kauas asu-
tuista keskuksista. Rautulaismum-
mo osannee jatkosodan kokemus-
ten pohjata leipoa omassa mökin
uunissaan matkaevääkseen karja-
lanpiirakat. Kävelymatka kunnan
rajakylästä, haukivuoren Nykäläs-
tä kuntakeskukseen Mikkeliin on
niin pitkä, että matkalla pitää istah-
taa eväitä syömään. Mikkelin toril-
la voikin sitten ihastella sinne siir-
rettyjä palmuja lähiruokapiirakoita
nauttien.

Toisin on, jos asuisi Joroisissa.
Joroislaisilla on rahaa eväänä.

Ahti Hänninen

Joos. Sipposen talo Mäkrällä 1944.

Kuva: Rautuseuran arkisto / S. Porola
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Toiseen Maailman sotaan liit-
tyen joutuivat suomalaiset 1944
evakuoimaan luovutun Karjalan
alueen lisäksi kokonaan Petsa-
mon asukkaat sekä osittain vä-
häisiä määriä Sallasta ja Kuu-
samosta.

Petsamon alue kuului Suomeen
Tarton rauhan 1920 jälkeen. Sen
luovuttamisesta meille oli virallises-
ti jo sovittu 1864 Rajajoen sopimuk-
sella, jolloin Siestarjoen asetehtaan
alue liitettiin keisarilliseen Venäjään.
Me kuuluimme silloin hallinnollise-
na osana Suuriruhtinaskuntana Ve-
näjään.

Suomalaiset olivat tottuneet kalas-
tamaan Jäämeren rannalla, jonne
päästiin Tornio- ja Kemijokea myö-
ten veneillä. Suurina nälkävuosina
1800-luvun aikoina osa kalastajista
jäi asumaan tänne Rutjan rannalle.

Niinpä, kun Petsamo liitettiin Suo-
meen, maamme sai suomenkielis-
ten asukkaiden lisäksi sieltä orto-
doksisia venäläisiä, luostarien munk-
kiveljeskunnat sekä kolttalappalai-
set. Liittämisen jälkeen sinne tuli-
vat suomalaiset virkamiehet, sotilaita
ja erilaisia ammatin harjoittajia.

Siitä tuli myös erittäin suosittu
matkailukohde sen jälkeen, kun sin-
ne rakennettiin maantieyhteys.
Monet kuuluisat kirjailijat kuten Sa-
kari Pälsi, Pentti Haanpää sekä
henkilöt, kuten K. M. Wallenius,
Ragnar Nordström kuvailivat kir-
joituksissaan Petsamoa.

Talvisodan jälkeen Petsamosta
muodostui Suomelle tärkeä henki-
reikä Yhdysvaltoihin sekä Etelä-
Amerikkaan, lähinnä Brasiliaan.
Saksalaiset olivat vallanneet koko
Euroopan. Suomi toi USA:sta kai-

kenlaista tavaraa sekä Brasiliasta
kahvia.

Myös Ruotsi käytti tätä “henkirei-
kää” ulkomaan kaupassaan. Saksa-
laisten miehitettyä Norjan, pakeni

sen kautta Norjan kuningas ja ku-
ningatar USA:han.

Saksalaisten hyökätessä 1941
Neuvostoliittoon, miehittävät he
Petsamon ja etenivät noin 25 kilo-

Petsamon evakkojen asuttaminen

Välirauhan aikana Petsamon
tie oli Suomen henkireikä maa-
ilmaan.

Petsamon alueen kuulumisesta Suomelle Suomi ja Venäjä, myöhem-
min Neuvostoliitto, olivat tehneet  monta sopimusta. Ne eivät pitä-
neet, vaan Petsamo piti Venäjän vaatimuksesta palauttaa Neuvos-
toliitolle 1944.
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metriä Muurmanskiin päin Litsajo-
elle. Suomen yhdyttyä sotaan Sak-
san rinnalle, joutui se luovuttamaan
Moskovan välirauhassa Petsamon
alueen Neuvostoliitolle. Sen asuk-
kaat, suomalaiset, koltta- ja kalas-
tajasaamelaiset sekä ortodoksivenä-
läiset, evakuoitiin Pohjanmaalle en-
nen Lapin sodan alkua syksyllä
1944.

Kolttasaamelaisten ensimmäinen
sijoituspaikka oli Kalajoki. Sieltä he
siirtyivät Ouluun Maikkulan reser-
vikasarmeihin 1945. Ne olivat ra-
kennettu 1870-luvulla silloisen
Suomen sotaväen reservikomppa-
nioiden majoitusta varten kesäkäyt-
töön. Talvella niitä piti lämmittää
jatkuvasti. Sieltä koltat siirtyivät
myöhemmin Ivaloon saksalaisten
korsukylään lähemmäksi entisiä
poromaitaan.

Lapin
jälleenrakentaminen

Lapin sodan jälkeen 1945 alkoi
saksalaisten hävittämän Lapin jäl-
leenrakentaminen. Olin oppikoulus-
sa Nurmeksessa, ja tutustunut siel-
lä tiemestari Uuno Pyyköseen.
Hän värväsi minut töihin Lapin tie-
piiriin.

Vetäytyessään saksalaiset olivat
räjäyttäneet kaikki sillat sekä mii-
noittaneet tiestön. Suomalaiset pio-
neerit raivasivat miinoitteet ja ra-
kensivat tilapäissiltoja joukkojen ete-
nemisen helpottamiseksi taistelles-
saan saksalaisia vastaan.

Lapin Tie- ja Vesirakennuspiirin
tärkein tehtävä oli uusia tilapäissil-
lat. Sen lisäksi Petsamon evakoille
oli rakennettava tiet uusille asuin-
paikoille. Kalastajat sijoittuivat hel-
posti Inarin järven rannoille jatka-
maan ammattiansa. Maatalouselin-
keinoa harrastaville löytyi viljelys-
kelpoista maata Tervolasta. Koltat
päätettiin sijoittaa Sevettijärvelle.

Koulun päätyttyä suuntasin töihin
Tervolaan, jossa oli aloitettu tien
rakentaminen Petsamon evakoille

Kolttasaamelaisten evakkotie oli pitkä ja monivaiheinen.

Kolttanaisia kaloja perkaamassa entisillä asuinsijoillaan.

Turvemaja Petsamossa.
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Varejoelle. Edellisenä kesänä olin
ollut tietöissä Posiolla hevosten ja
kärryjen kanssa. Nyt oli käytössä
työmaalla puskutraktori eli katepil-
lari, autot ja kaivinkone. Miehiä oli
töissä kymmenkunta. Minä olin
“lappupomo”. Merkitsin ylös kuor-
mien lukumäärät, ohjasin ne purka-
mispaikalle.

Työt olisivat sujuneet hyvin, mut-
ta kaivinkoneen kanssa oli vaikeuk-
sia. Se piti korvata kolmella lapio-
miehellä, jotka lastasivat urakalla
kuorma-autoja, jotka ottivat siihen
aikaan vain neljän kuutio-metrin
kuorman.

Juhannus lähestyi. Aloin suunni-
tella sen viettoa. Olin kuullut paljon
kerrottavan Aavasaksan Juhannus-
yön auringosta. Jopa hieman mie-
tiskelin mahdollista käyntiä siellä.
Suunnitelmat saivat nopean muu-
toksen, kun mestarimme Pyykönen
kertoi, että hän oli hyväksynyt seu-
raavaksi työkohteekseen veneenve-
totien rakentamisen Inarin Parta-
kosta Sevettijärvelle.

Keskustellessa hän mainitsi, että
jos minä lähden mukaan, niin minun
pitää luovuttaa Tervolan työmaa
uudelle mestarille sekä tulla Rova-
niemelle. Hän menee ottamaan tar-
vittavat työvälineet Roin keskusva-
rastolta sekä valmistelee siirtymisen
Inariin. Hyväksyin tarjouksen.

Miehet olivat juuri kuormanneet
auton, ja pitivät “tupakkataukoa”,
kun uusi mestari ajoi paikalle sekä
kysyi miehiltä, eikö työ maistu? Otti
lapion ja heitti kolme lapiollista kuor-
man päälle. Yksi miehistä kiipesi
kuorman päälle, ja heitti saman ver-
ran takaisin virkahtaen samalla, että
meillä on täällä tapana, ettei tupak-
katauolla tehdä töitä.

Kaikki tapahtui niin nopeasti, että
vasta hetkisen kuluttua huomasin
kertoa Pyykösen terveiset, ja että
sain tehtäväksi luovuttaa työmaalle
kuuluvat tavarat. Sanoin myös käs-
keneeni miehet tauolle. Vähitellen
asiat alkoivat sujua. Suosittelin häntä

sopimaan myös tervolaisten sora-
monttumiesten kanssa, koska työ-
voimasta oli pulaa. Näin myös ta-
pahtui.

Juhannuksen 1947 vietin Rova-
niemellä. Kaupungin keskustassa oli
vielä runsaasti raunioita. Vanhan
aseman alueelta löytyi vielä ammuk-
sia muistona ammusjunan räjähtä-
misestä.

Majoituin tielaitoksen parakkiin
Pullinrantaan. Ounaskosken yli oli
rakennettu pukkisilta. Ponttoonisil-
ta purettiin juhannusaattona. Aaton
vietin Ounasvaaralla, Näin silloin
ensimmäisen kerran auringon pais-
tavan keskellä yötä.

Juhannuksen jälkeen saatiin vies-
ti, että jäät olivat sulaneet Inarinjär-
vestä. Niinpä siirryttiin työkalukuor-
mien kanssa “etäälle Pohjanmaan
hylätylle järvelle” Inariin. Viimeinen
osa matkaa kulki sen rantaa pitkin.
Näimme välähdyksiä järvestä. Mei-
dän käyttöön oli annettu vanha los-
sivene.

Tavarakuormien purettua huomat-
tiin työmaan asiakirjojen jääneen
Rovaniemelle. Minun oli lähdettä-
vä noutamaan ne tavaroita tuoneen
kuorma-auton kyydissä. Takaisin
tulisin palaamaan linja-autolla.
Edessä oli reilu tuhannen kilomet-
rin matka.

Paperit löytyivät, ja nousin ensim-
mäiseen Inariin menevään “bus-
siin”. Huomasin yhden istumapai-
kan olevan vapaan käytävällä seis-
ovista miehistä huolimatta. Nostin
reppuni hyllylle ja istuin alas. Vilkai-
sin vierustoveriini, ja hämmästyin,
koska hän oli ensimmäinen näkemä-
ni neekeri. Koetin kysyä englanniksi
hänen matkansa tarkoitusta. Hän
kertoi menevänsä Sodankylään su-
juvalla Savon murteella. Hän oli ol-
lut edellisenä kesänä kansainvälisel-
lä USA -kveekarien järjestämällä
rakennusleirillä. Talven hän oli viet-
tänyt Pielavedellä, jonkun samalla
leirillä olleen kutsumana.

Auto pysähtyi kahvitauolle ennen

Sodankylää. Jonottaessa kahvia
luokseni tuli nuorehko lentojätkä, ja
esitteli itsensä tuntevan liikanimen
Sakkolan poika. Hän kertoi ryypän-
neensä kaikki rahansa Rovaniemel-
lä, ja pyysi minua tarjoamaan kah-
vit. Sanoin, että pitäähän sitä naa-
purin poikaa auttaa, ja kerroin ole-
van kotoisin Raudusta. Hän kertoi
vuorostaan pitävänsä kortteeria
“Pyssykylässä”. Minä kerroin
omasta työmaastani. Hän tiedusteli
työmahdollisuuksia Inarissa? Ker-
roin, että meitä tulee kolme miestä
Rovaniemeltä, ja muut on tarkoitus
värvätä Inarista. Sovittiin, että ker-
ron mestarille, ja soitan Sodankylän
tiemestarille, jos tarvitaan miehiä
töihin.

Mestari ei ollut kovin innostunut,
mutta parin päivän päästä pyysi
minua soittamaan Sodankylään.
Olimme saaneet kokoon vain muu-
taman miehen. Läksin soittamaan
sopimuksen mukaisesti Sodanky-
lään. Vastaan tuli viiden miehen ryh-
mä reput selässä, jokaisella kirves
ja sahanpuut mukanaan. Joukossa
oli myös Sakkolan poika sekä muista
poiketen vanhempi mies Pekka,
joka oli kortteeritalon isäntä. Mor-
jestettiin, ja kerroin että olin juuri
tulossa soittamaan heille.

Mestari oli erittäin tyytyväinen
kokoon saatuun porukkaan. Ve-
neenvetotie oli suunniteltu Partakos-
ta Nitsijoen ja Nitsijärven kautta
Sevettijärvelle. Sen varteen on ny-
kyisin rakennettu maantie Kaama-
sesta Näätämöön. Kaamasessa oli
sodan aikana saksalaisten lento-
kenttä.

Työmaalla oli nuori emäntä, joka
oli kotoisin Pohjois-Savosta Rauta-
vaaralta. Hänelle oli saatu varastos-
ta armeijan pienoiskeitin. Meillä oli
myös oma seppä ja kenttäahjo.
Hänen johdollaan poltimme miilun,
koska hiilien kuljettaminen Rovanie-
meltä oli turhan kallista.

Veneenvetotien pohja oli tasatta-
va, jonka jälkeen sille asetettiin poi-
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Toive kotiin pääsystä oli aina ollut
ajatuksissa päällimmäisenä ja vihdoin
se toteutui, olimme päässeet kotiin
Rautuun. Tosin minä yksin vietin sen
ensimmäisen kesän, isä oli vain hei-
nätöitten ajan. Isän täytyi mennä
vuokraamalleen tilalle tekemään työt
sielläkin, sillä äiti oli yksin karjan kans-
sa.

Olihan siellä kotona vähän ongel-
miakin, sillä kaivoa ei voinut käyttää,
tai siis kaivon vettä, koska veden puh-
tautta ei oltu tutkittu. Sairaalan hevos-
mies toi lotille päivittäin vesitynnyrin
ja minä sain ottaa siitä tarvitsemani
veden. Myös sauna oli pois käytöstä,
sillä venäläiset olivat pitäneet sitä lam-
polana. Puutteita oli, mutta olihan nii-
tä ollut evakossa ollessakin. Nyt puut-
teet tuntuivat pieniltä, sillä synnyinko-
dissa oleminen korvasi pienet puut-
teet.

Isä oli jättänyt minulle melkoisesti

Muistoja ihania ja rakkaita,
myös ikäviä ja raskaita, osa 2.

kittaiset palkit noin puolen metrin
välein. Ne kiinnitettiin maahan tien-
suuntaisilla pitkillä riu’uilla. Puuta-
vara otettiin paikallisesta metsästä.
Kivikot tasattiin tarvittaessa räjäyt-
tämällä.

Miehet jakaantuivat pikkuporukoi-
hin työn mukaisesti. Sakkolan po-
jan porukassa oli yksi mies, joka oli
aikaisemmin tehnyt laturin hommia.
Hänen johdolla porattiin kivet ja rä-
jäytettiin. Karttojen perusteella jou-
duin teikittämään rakennettavan
uran. Apuna minulla oli paikallinen
porosaamelainen Hannu Morotta-
ja. Kesän edetessä päästiin jo elo-
kuun puolelle, kun kokkimme kyl-
lästyi korpielämään, ja otti lopputi-
lin.

Mestarin perhe oli tullut Partak-
koon kesänviettoon. Rouva Pyykö-

sestä saatiin uusi kokki. Vaihdokses-
sa todettiin ruoan muuttuneen
maukkaammaksi. Pari miestäkin
lähti maalikyliin kyllästyneenä kor-
vessa oloon.

Töiden kannalta pahinta oli sepän
sairastuminen. Hän oli jo iäkäs mies,
joten autoin häntä töissään. Hän
opetti minut karkaisemaan porat.
Nyt hänen poissa ollessaan taoin
porat hänen opetuksensa perusteel-
la.

Ihme; porarit olivat tyytyväisiä.
Seppä tuli jälleen töihin, ja minä jat-
koin teikitystä muutaman päivän
ajan kauempana. Tultuani takaisin
auttelin seppää, ja porarit olivat tyy-
tyväisiä.

Riitaa syntyi kun eräs porari ky-
syi minun teroittamiani poria, koska
ne kestivät paremmin porata. Tämä

Suvenmäen koulussa toimi kenttäsairaala.

loukkasi seppää niin paljon, että hän
pyysi lopputilin. Pyynnöstä huoli-
matta hän ei enää jäänyt töihin,
vaikka todettiin perussyyn olevan,
että iän mukana hänen näkönsä oli
heikentynyt, eikä hän enää pysty-
nyt karaistaessa täysin näkemään
porien teräksen värien muutosta.
Olin kylläkin tyytyväinen häneltä
samaan opetukseen.

Elokuun lopulla saavutettiin tavoi-
te Sevettijävi. Porausporukan mu-
kana olin valmis palaamaan Nur-
mekseen. Olin ansainnut kesän ai-
kana hyvin. Ostin Rovaniemeltä
vaatteita ja huopahatun, josta olin
erittäin ylpeä. Se päässäni menin
kouluun syyskauden avajaisiin ke-
sän kokemukset muistossani.

Aimo Tiainen

tehtäviä, mutta selvisin niistä, jopa
pellon äestämisestä ja rukiin kylvös-
täkin. Lottien kanssa kävin sairaalas-
sa, kun siellä kävi viihdytyskiertueita
esittämässä laulua ynnä muuta ohjel-
maa. Sain hyviä ystäviä, joiden kans-
sa teimme kävelyretkiä lähiympäris-
töön. Jos lotat olivat illalla kaikki työs-
sä ja olin yksin, silloin pidin oven lu-

kittuna ja pimeän tullen peitin ikku-
nat, jottei valo näkyisi ulos. Joskus oli
vähän pelottavakin olo.

Syksyn tultua tulivat äiti ja isä kotiin
karjan ja kesäisen sadon kanssa. Sil-
loin tuli ihana onnellinen olo, harras
toive oli toteutunut.

Nyt meidänkin täytyi hankkia isot
tynnyrit veden kuljetusta varten, kos-
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ka karjan kanssa meni enemmän vet-
tä. Saunakin olisi ollut tärkeä saada
rakennettua, mutta tarvikkeita ei tah-
tonut saada. Kävimme isän kanssa
Ensossa meidän talon raunioilta ke-
räämässä nauloja saunan rakentamis-
ta varten.

Kaikki järjestyi vähitellen ja olim-
me tyytyväisiä. Joulukin lähestyi ja
pitkästä aikaa viettäisimme joulun
kotona. Yritimme keksiä jotakin pi-
ristystä kotiin, mutta kaupoissa ei ol-
lut juuri mitään ostettavaa. Äiti oli jos-
takin saanut kreppipaperia ja lottien
kanssa ajattelimme tehdä siitä verhot
ikkunoihin. Eila keksi venyttää pape-
rin reunaa ja sai siitä hauskan röyhe-
lön verhon reunaan.

Jouluksi tuli luntakin, olisi päässyt
hiihtämään, mutta ei ollut suksia. Sil-
loin oli kaikesta pulaa, mutta siihen oli
jo tottunut. Ruokaa kuitenkin oli, vaik-
ka ei kaikkia herkkuja. Me kuitenkin
saimme joulusta melko kodikkaan
perhejuhlan, sillä lotat toivat riisiä puu-
roa varten ja äiti leipoi pullaa ja piira-
koita, tosin hiivaleipäjauhoista. Rau-
dussa ei ollut vehnämyllyä, jotta olisi
saanut vehnäjauhoja, vaikka jyviä oli.

Vietimme joulun lottien kanssa. Sig-
ne oli alkuillan töissä, mutta tuli sitten
mukaamme. Eila ja Kaisu olivat va-
paalla. Olimme kuin perhe ja söim-
me, joimme korviketta ja laulelimme
joululauluja. Oli hyvin jouluinen tun-
nelma. Taisi rintamallakin olla nor-
maalia rahallisempi aika, koska am-
munta oli hyvin vaisua eikä lentoko-
neidenkaan ääniä kuulunut. Minulle
se oli hyvin muistorikas joulu, joka on
mielessäni jokainen joulu. Se oli vaa-
timaton kaikkine puutteineen, mutta
vuosien jälkeen synnyinkodissani vie-
tetty joulu.

Tapanina hyvin läheinen ystäväni
tuli yllättäen, tosin vain päivän vierai-
lulle, mutta oli ihana nähdä ja tuntea
lämmin läheisyys. Hänen yksikkön-
sä toimi Lempaalassa, jonne ei ollut
kovin pitkä matka. Harvoin kuitenkin
tavattiin ja usein yllättäin, mutta sota
olisikin toista jos aina tietäisi vapaa-

aikansa.
Pääsimme sentään Tapaniajelulle,

sillä hän tuli hevosella ja rekikeli oli
hyvä. Eila ja ystävänsä olivat kans-
samme Tapaniajelulla, joka oli vain
lyhyt, sillä poikien piti taas mennä ase-
miinsa.

Vuoden 1942 joulu tuli vietettyä ja
pian alkaisi uusi vuosi. Mitähän se
toisi tullessaan? Loppuisi edes sota,
sillä yksikään päivä ei mennyt ilman
uhreja.

Vuosi vaihtui ja elämä jatkui saman-
laisena. Lotat asuivat edelleen kans-
samme. Odottelimme kovasti kevään
tuloa, jotta pääsisimme aloittamaan
saunan rakentamisen ja saisimme
kaivon tyhjennettyä tutkituttaa veden
käyttökelpoisuuden. Tulihan se kevät
ja asiat lähtivät luistamaan. Minä in-
nostuin kunnostamaan vintillä olleen
kesähuoneen itselleni. Siellä ei ollut
lämmitystä, joten sitä käytettiin vain
kesäisin jo ennen talvisotaakin, jolloin
se oli sisareni ikioma soppi. Nyt sisa-
reni mentyä naimisiin oli minulla oi-
keus omia se itselleni.

Saunan rakentaminen alkoi reip-
paasti ja kaivoakin rupesivat tyhjen-
tämään. Sairaalassa työskentelevät
sotilaat olivat apuna. Kun vesi oli vei-
vattu kaivosta pois, meni isäni kaivoon
puhdistamaan pohjan. Kun se oli teh-
ty, laittoi hän välineet ämpäriin ja so-
tilaat veivasivat ne ylös. Ämpäristä
putosi yksi kauha osuen isäni silmä-
kulmaan. Hän oli kaivossa, sillä seu-
raavaksi oli tarkoitus veivata hänet
ylös.

Kun hänet veivattiin ylös, oli isäni
silmän kohdalla tumma, kohonnut
pussi. Sotilaat veivät hänet välittömäs-
ti sairaalaan, jossa silmä hoidettiin ja
huomattiin, ettei se ollut vahingoittu-
nut. Tuli vain muutama lepopäivä.

Kevätkin oli jo niin pitkällä, että al-
koivat kylvö- ja istutustyöt. Edellise-
nä syksynä kylvämäni ruis oli alkanut
orastaa, eikö se kovin epätasainen
orastus ollut, vaikka oli elämäni en-
simmäinen kylvötyö.

Oli aivan uskomaton tunne, kun
katselin ensimmäisen kerhopalstani
aluetta. Nyt saisin ruveta taas kas-
vattamaan siinä kasveja, aivan kuin
ennen kuuluessani maatalousker-
hoon. Sitä tunnetta, joka sisälläni myl-
lersi, en osaa edes kuvailla. Tuntui
kevyeltä ja mieluiselta aloittaa maan
möyhiminen ja siementen kylväminen
omaan kasvimaahan. Sellaisen tun-
teen saivat monet karjalaiset kokea
päästessään takaisin kotikonnuille.

Toisaalta omaatuntoa vaivasi se,
että meidän onnen ja kotiinpaluun ta-
kia jouduttiin antamaan raskaat uh-
raukset ja suruviestit monen kohdal-
le. Minäkin jouduin kokemaan oma-
kohtaisesti, millaisen mielialan aihe-
uttaa rakkaan ystävän menetys.

Menettäessäni kodin ja kotiseudun
olin katkera ja vihainen sodalle, kos-
ka se aiheutti niin paljon kärsimystä.
Nyt menettäessäni ystävän, jouduin
ihmeellisen pohjattoman ajatuksen
valtaan, enkä vähään aikaan tunte-
nut surua. Se tuli jonkun ajan kulut-
tua.

Kevättyöt oli saatu tehtyä ja hei-
nänkorjuuseen oli vielä aikaa, joten
minä lähdin käymään Ensossa setäni
luona saadakseni vähän vaihtelua,
mutta ei siellä mitään miellyttävää
nähtävää ollut. Melkein koko Enson
alue oli palanut poroksi. Meidänkin
pihapuiden rungot töröttivät mustina.

Tultuani siltä kylämatkalta alkoivat
heinätyöt ja ne kävivät nopeasti, sillä
sotilaita oli joka paiva tulossa heinä-
pellolle. He sanoivat sen olevan haus-
kaa vaihtelua. Äiti laittoi aina aterian
kaikille. Sotilaille oli mieluista, kun he
saivat siviiliruokaa.

Mustikat alkoivat kypsyä ja minä
keräsin ja kuivatin niitä, kuten edel-
lisenäkin kesänä. Sairaalan eräs soti-
lasvirkailija kielsi menemästä met-
sään. Hän sanoi, että siellä saattaa
olla miinoja. Kävinhän minä edellise-
näkin kesänä eikä mitään tapahtunut,
joten luotin onneeni ja keräsin marjo-
ja, sekä syksyllä sieniä.
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huolen, että viljelijä luovutti määrätyn
osan tuotosta yhteiskulutukseen.
Meiltäkin vietiin maitoa kenttäsairaa-
laan joka päivä ja todistus luovutuk-
sesta piti toimittaa kansanhuoltoon.
Silloisessa elämäntilanteessa oli mo-
nenlaisia määräyksiä, mutta se oli
hyvä, sillä jokaisen piti saada ruokaa.

Joulun vietimme samalla kokoon-
panolla kuin edellisenkin, paitsi Kaisu
oli kotilomalla ja saapui lomalta kih-
lattuna morsiamena. Kaisun sulhanen
oli lentäjä ja usein hän lensi kylämme
yli hyvin alhaalla, joten isäni vitsaili
Kaisulle, että joskus jäämme ilman
kattoa.

Talvi 1943 oli helpompi edellistä.
Vettä ei tarvinnut tuoda lähteestä ja
sauna oli hyvä peseytymispaikka.
Kaikki oli paremmin, koska olimme
vuoden aikana kunnostaneet paikko-
ja.

Ainoa asia, mikä minua vaivasi, oli,
kun ei ollut omaa soppea, jossa olisi

Tuli elonkorjuuaika ja se meni yhtä
joutuisasti kuin heinätyöt, sotilaiden
avustuksella. Syksy lähestyi ja illat
pimenivät aikaisin. Minun vinttihuo-
neessani alkoi olla kylmä ja täytyi tul-
la pirttiin. Luulin saavani uudesta sau-
nasta saunakamarin, mutta sen val-
loitti sairaalan sotilasvirkailija.

Tuli jo toinen talvi kun saimme olla
kotona, ja joulukin taas lähestyi. Äiti
loukkasi jalkansa eikä voinut osallis-
tua karjanhoitoon. Ne työt jäivät mi-
nulle, enkä ollut siitä kovinkaan iloi-
nen.

Meillä oli navetta täynnä lehmiä ja
sikojakin monta, joten alkoi olla ras-
kasta hoitaa ne kaikki yksin. Pakko
oli kuitenkin pärjätä. Joskus sain lo-
tista kaverin lypsyaikana. Silloin ei
lypsykoneita ollut, vaan käsin piti kaik-
ki lypsää. Minulta väsyi aina peuka-
lo. Onneksi äidin jalka parani ennen
joulua.

Rupesimme tekemään jouluvalmis-

teluja, aloittaen suursiivouksesta. Täy-
tyi pestä mattoja, sen nitä niitä nyt oli
saatu hankittua. Niistä, mitä kotiin oli
jäänyt lähtiessämme evakkoreissulle,
ei ollut enää mitään jäljellä. Kaikki oli
kortilla eikä kaupoissa ollut saatava-
na juuri mitään. Kaikesta oli pula.

Olimme kuitenkin saaneet ostettua
kangasta uusia verhoja varten, mutta
ne piti ommella käsin, koska entistä
Singeriä, joka meillä oli ollut ennen
sotaa, ei enää ollut. Verojen ompelu
oli mukavaa iltapuuhaa. Nyt saimme
jouluksi jo pullaa vehnäjauhoistakin,
sillä Valkjärvellä oli mylly, missä teh-
tiin vehnäjauhoja. Muutenkin olimme
varautuneet vähän juhlavampaan jou-
luateriaan kuin edellisenä jouluna.
Ehkä siinä oli vähän niin sanottua
mustan pörssin ansiota, sillä sellainen
kauppa kukoisti sodan aikana, sekä
sodan jälkeenkin.

Jos oli voita ja lihaa, niin kaikkea
tavaraa löytyi. Tosin kansanhuolto piti

Karjalan kansa vaeltaa länteen 1944.

Kuva: Rautuseuran arkisto / K. Tuomikoski
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omassa rauhassa voinut olla vapaa-
aikana. En siitä valitellut, koska lotat
olivat mukavia kavereita ja minulle
mukavaa seuraa. Kesällä saisin taas
oman vinttihuoneeni.

Kevät alkoi lähestyä. Päivät olivat
valoisampia ja pitempiä. Oli mukava
tehdä kävelyretkiä päivän päätteek-
si.

Lähestyimme siis kevättä 1944,
joka oli surullinen kevät, vaikka ilmat
olivat jo helluntain aikaan hyvin ke-
säiset ja lämpimät. Ilmapiiri ja ihmis-
ten mielialat olivat kovin koleat ja ala-
kuloiset.

Olimme tehneet kevättyöt ja istu-
tukset siinä toivossa, että syksyllä
taas saamme hyvän sadon. Luulim-
me sodan loppuvan, koska kenttäsai-
raala siirrettiin pois. Ehkä sitä ei tar-
vita, vaan pitkäaikaiset potilaat hoi-
detaan normaalisairaaloissa.

Kuului kuitenkin ristiriitaisia puhei-
ta sodan rauhan tulosta ja seurauk-
sista. Eräänä päivän sotilaiden teltat
meidän koivikosta purettiin ja sotilaat
poistuivat kylästä. Olimme aivan var-
moja sodan loppumisesta ja iloitsim-
me, ettei lisää uhreja tulisi. Emme
aavistaneet mikä olisi meidän kohta-
lo.

Isäni kaiketi aavisteli pahinta, kos-
ka oli laittanut pieneen matkalaukkuun
tärkeitä papereita. Hän oli myös saa-
nut kehotuksen mennä yksikköönsä,
vaikka ei ollut sotatoimissa ikänsä ta-
kia. Lähtiessään hän sanoi minulle:
“Jos joudutte lähtemään, ota laukku
mukaasi, tarvitsette sitä.”

Olimme äidin kanssa aivan sekai-
sin: mistä on kyse? Illan hämärtyes-
sä tuli pari sotilasta ja he sanoivat:
“Valmistautukaa lähtöön.” He meni-
vät sikalaan ja ampuivat siat. “Leh-

mät voitte ottaa mukaan ja lastaus-
paikka n Petäjärvi, jos sinne pääset-
te.” Toinen sotilas sanoi hyvin tiukal-
la äänellä: “Toimikaa.”

Miten viemme lehmät? Samalla
huomasin valjasnaulassa hyvän köy-
den. Teimme siitä renkaan ja kytkim-
me lehmät niiden kaulaketjulla siihen
renkaaseen. Olin kuin kone ja tartuin
köyteen, otin matkalaukun ja äiti tart-
tui myös köyteen ja taakse katsomatta
lähdimme taivaltamaan koti Petäjär-
veä. “Miksi taas, miksi taas”, takoi
aivoissa. Kumpikin oli puhumatta mi-
tään.

Siitä alkoi viimeinen evakkomatka.
Raskaampi kuin mikään koskaan.
Matkasta ja tapahtumista seuraavas-
sa numerossa.

Helmi Seppälä.

Lottia Kannaksella, 7. jakso
Viime vuonna Lotta Svärd -

järjestön 90-vuotisjuhlavuodne
kunniaksi käynnistynyt Meeri
Huuhkan jatkokertomus Lottia
kannaksella jatkuu. Alkuperäi-
nen jatkokertomuksen osa on
julkaistu Rautulaisten lehdes-
sä 5/1986.

Olin loppuun väsynyt ja tuskasta
turtunut. Näen vieläkin silmissäni ne
tummina juovina pitkin kylätietä lui-
kertelevat evakkojonot: äidit lapsi-
neen, vanhuksineen ja karjoineen.
Toiset heistä olivat olleet vain puoli-
pukeissaan, kun vihollinen aamuvar-
haisella hyökkäsi heidän koteihinsa
tarkoituksenaan murskata ja tuhota
kaikki. Kuinka paljon hätää ja tuskaa
mahtuikaan yhteen päivään! Väkisin-
kin nousi mieleen, kuinka kauan me
jaksaisimme tämän taakkamme
kanssa. Kuinka kauan miehemme rin-
tamalla jaksaisivat taistella moninker-

taista vihollista vastaan? Oliko pienil-
lä kansoilla mitään mahdollisuutta tai
edes oikeutta elää?

Kun en löytänyt vastausta näihin
kysymyksiini, rupesin kapinoimaan
Jumalaa vastaan. Miksi et luota pa-
rempaan maailmaan, jossa ei aina
vähän väliä tarvitsisi taistella henkeen
ja vereen olemassaolonsa puolesta?

Liian monta miestä jouduttiin palaut-
tamaan kotirintamalle valkoisessa
arkussa. Taistelupaikalle jäi vain pu-
naiseksi värjäytynyt lumi muistutta-
maan hänestä, joka vielä äsken oli
mukana taistelemassa meidän kaik-
kien hyvinvoinnin ja isänmaan puo-
lesta. Sankarihautaan hautaaminen oli
pienin kunnianosoitus, minkä voimme
hänelle suoda. Se ei kuitenkaan pa-
lauttaisi häntä elämään, mutta ehkä
tämä myötätunnon ilmaus antaisi
omaisille voimaa kestää paremmin
menetyksen aiheuttama suru.

Vapauttava uni keskeytti mietteeni

muutamaksi
hetkeksi. Jou-
lukuun ensim-
mäisen päivän
aamuna herä-
sin – en suin-
kaan varpus-
ten sirkutuk-
seen vaan
aseiden lauluun. Vihollinen oli tarken-
tanut tykistötultaan huomatessaan
meillä olevan joukkoja valmiina vas-
taiskuun. Tiedustelupartioitakin oli jo
liikkeellä. Ne koostuivat osin vapa-
ussodan aikaisista sankareista ja suo-
mentaitoisista loikkareista, joille pai-
kat olivat tuttuja ja haavat vielä avoi-
mia.

Päivän työt oli aloitettava kaikesta
huolimatta, oli vain elettävä tunti ja
minuutti kerrallaan. opettaja lähti per-
heensä perään jo aamulla jätettyään
kotinsa evakuoimisesta komentajan
myötävaikutuksella. Siinä minulla ei
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ollut mahdollisuutta auttaa, sillä eva-
kuoimista johtivat siviilit. Aavistelin
esikunnankin muuttavan. Nähdäkseni
tavaroita oli jo alettu kokoilla, vaikkei
asiasta puhuttukaan. Koulun avara
piha ei tarjonnut minkäänlaista ilma-
suojaa. Niinpä esikunnan puolelta al-
koi yksi toisensa perästä pyörtää por-
tista ulos tulematta enää takaisin. Vi-
hollinen oli näet tehostanut huomat-
tavasti lentotoimintaansakin päivän
aikana.

Päätimme liittyä yhteen lottien kans-
sa. He muuttaisivat opettajien huo-
neistoon, nythän ei ollut enää puute
makuupaikoistakaan. Johtokin tavoit-
taisi meidät paremmin, kun olisimme
yhdessä ja puhelimen ulottuvilla. Joh-
tohan oli asemalla, niin ainakin us-
koimme.

Työ väheni sitä mukaa kuin väkikin
eikä kanttiinipystynyt työllistämään
kaikkia. Aikaa tuntui jäävän liikaakin
turhille peloille, joita mielikuvitus maa-
lasi. Siispä päätimme Kertun kanssa
lähteä viemään kahvia linjoille. Kei-
timme tätä virkistysjuomaa suurim-
man pannun, minkä kanttiinista löy-
simme, otimme rinkeliä kahvileiväksi
ja olimme valmiit lähtöön.

Tuskin olimme pihalle päässeet, kun
lentokoneet jo hyrräsivät päällämme.
Ne kiersivät, kaarsivat ja kallistelivat
milloin toista, milloin taas toista siipe-
ään kuin näyttääkseen kuinka komeita
ne olivat. Me etsimme kiireesti hy-
vän paikan nähdäksemme paremmin,
harvoinhan tuollaista komeutta näki-
kään.

Koneet eivät olleet kuitenkaan pel-
källä esiintymismatkalla, vaan luoteja
alkoi tulla satamalla. Meitä ei ollut
opetettu suojautumaan, joten me vain
seisoimme ja katselimme, kun hevos-
miehet ryntäsivät ulos hakaten hevo-
sia ohjausperällä selkään ja kiirehtien
seuratalon pihalle ilmasuojaan. Me
kaksi sankaria vain jatkoimme mat-
kaamme ja nauroimme poikien käy-
töstä, niin hullunkuriselta se meistä
näytti. Kun pojat sitten ryömivät pois
piiloistaan, me tyhmät kysyimme,
mitä he sieltä kuusen juurelta oikein

hakivat.
Lähdimme oikaisemaan metsän

kautta kohti lähintä juoksuhautaa. Tie-
simme sijainnin, koska hautoja oli pit-
kin syksyä kaivettu ja välillä paran-
neltukin. Olimme juuri sivuuttamas-
sa pientä aukeaa metsän keskellä, kun
kuulimme lähtölaukauksen ja sitä seu-
raavan viuhunan, kun kranaatti lensi
kovalla rytinällä metsään. Muuta
emme osanneet tehdä kuin painautua
lähimmän puun runkoa vasten ja ko-
hottaa olkapäitä pään suojaksi. Se taisi
olla vain vahingonlaukaus vai liekö
meidät nähty aukealla. Oli vain jat-
kettava matkaa, kun kerran liikkeelle
oli lähdetty.

Sieltähän ne juoksuhaudatkin aika-
naan löytyivät. Lähdimme kohdallem-
me ensiksi osunutta hautaa pitkin,
mutta liikkuminen oli hankalaa: pan-
nu oli iso ja lisäksi kuuma, hauta syvä
ja kapea. Aikamme kuljettuamme
vastaamme tuli vartiomies. Hänen
ilmeensä oli kuvaamisen arvoinen,
kun tulijat olivatkin tyttöjä. Hän seisoi
vartiopaikallaan siksi, ettei juoksuhau-
toihin tulisi ketään asiankuulumatto-
mia, ainakaan elävinä.

Aseettomaltakin näyttävä tulija
saattoi olla vaarallinen vakoilija, mut-
ta siitä me olimme onnellisen tietä-
mättömiä. Saimme kuin saimmekin
kahvimme kaupaksi, vieläpä kauniit
kiitoksetkin. Meitä kuitenkin varoitet-
tiin, ettemme enää toiste tulisi. Huo-

nohermoinen oma vartiomieskin voi
lähettää luotisuihkun vastaan juoksu-
hautaan tunkeutujalle. Vihollinen oli
myös ampumaetäisyydellä tähystys-
laitteineen ja tarkk’ampujineen.
Emme kuitenkaan uskoneet näitä jut-
tuja, kun kerran mitään epäilyttävää
ei ollut näköpiirissä.

Kotimatka sujuikin kommelluksitta
ja olimme kovasti tyytyväisiä ret-
keemme. Varsinkin viemämme posti
oli tehnyt meistä enkeleitä, siivettö-
miä tosin. Lyhyt alkutalven päivä al-
koi hämärtää. Esikunnan tavaroita
kannettiin autoihin. Seuraavan yön me
nuoret saimme viettää keskenämme:
puhelinvartiomiehet koulun ja me ty-
töt opettajien puolella.

Ainoa turvamme oli luja usko omiin
miehiimme. Sen hetken tärkeimmät
sotilaskohteet pääpuolustuslinjoineen
sijaitsivat aivan lähituntumassa, ja
näitä kohteita puolustivat miehet, joi-
hin luotimme. Vaikka ilmassa vielä
tuntuikin selvää jännitystä, olimme jo
alkaneet tottua siihen. Niinpä tunsin
oloni täysin turvalliseksi, kun pääsin
pitkästä aikaa omaan sänkyyni ja sain
oikaista jalkani suoriksi. Huomenna
saataisi tulla komennus johonkin, mutta
tämä yö olisi minun. Nukuin siis nuo-
ren tytön sikeää unta seuraavaan aa-
muhämärään asti.

Meeri Huuhka

Tee
Rautulaisten lehden

tilaukset,
tilausten perumiset

ja osoitteenmuutokset
sähköpostilla

lehtitilaus@rautu.fi
tai

puhelinnumeroon
040 8482 759.
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Ensimmäinen evakkopaikkamme oli Pieksämäen Niskamäki,
tarkemmin ilmaistuna ja sanottuna se oli Notkon avara talo,
talo oli hyvin hoidettu ja siisti, sen heti sisään tullessaan näki,
siinä oli isot ikkunat joka puolella, sisään tulvi aina hyvin valo.

Kiviuuni oli heti sisään mentyä vasemmalla, ovensuun pielessä
iso pöytä, penkit seinän vierillä, sekä jakkarat ja tuolit muiden lisänä,
talossa oli hirsiseinät, maalattu puulattia, nämä pysyneet mielessä,
sänkyjä ei nukkumiseen tuvassa ole ollut, sanoi mies lasten isänä.

Talossa oli kaksi pientä kammaria, sekä eteinen lisänä ruokatupa,
toisessa kammarissa oli vuokralla Anna ja Arvi, pariskunta,
toisessa nukkuivat emäntä Edith ja Eila ja Mikko, näin oli lupa,
isäntä Arvi oli isänmaata puolustamassa, perhe näki hänestä unta.

Tupa ei ollut suuri mitat ehkä seitsemän kertaa kahdeksan metriä,
isäntä kirjoitti, ota evakkoja niin paljon kuin sopi, sen näen ja kuulen,
evakkojahan oli paljon, ei niitä tarvinnut emännän haalia ja etsiä,
isäntä lienee saanut Karjalassa hyvää kohtelua, niin minä luulen.

Evakkoja nukkui tuvan lattialla patjoilla ainakin kahdeksantoista,
emäntä joutui lypsylle mennessään harppomaan nukkuvien yli.
Notkossa oli meillä hyvä elää ja olla, oletko kuullut muualta moista,
seitsemänkymmenen vuoden takaa muistan, se oli kuin äidin syli.

Lattialla oli monenmoista nukkujaa, oli vauvasta vaariin,
kuului kuorsausta ja myöskin “henkien”puhumisen kuulen,
luulisi, ettei olisi nukuttanut, nukuttiin kumminkin ns, laariin,
ilma oli aamulla käsin kosketeltavissa “ystävähenkeä” näin luulen.

Aika on kulunut, isäntäväki on manalassa, isäntänä on Matti mies,
yhteyksiä on pidetty koko ajan ainakin joulukorttien verran.
Mattia ei silloin ollut, sanon, olit isäsi mukana rintamalla kukaties
hyvät muistot säilyy, niitä on, olimme Notkossa evakkona kerran.

Evakon taival
Asunnoista ja asumisesta, osa 2.

Tietoja vanhasta kuvasta
Aini Sorsa, o.s. Loponen, soitti ja kertoi tietoja

Rautulaisten lehden joulukuun numerossa (6 /
2011) olleesta kuvasta. Kuvan naiset ovat Kunin-
kaanselän naisia ja kuva on otettu äitienpäivänä
Raudunkylän koululla.

Seisomassa olevat naiset vasemmalta oikealle
takarivissä: Aino Arpomaa, Alma Loponen, tunte-
maton, Hilda Loponen, Anna-Liisa Saijanen,
Anastasia Vanjala, Hilma Airosalo, tuntematon,
Helmi Loponen, Anna Alkiomaa, tuntematon,
Anni Loponen, Iida Talvenkorpi, tuntematon,
Anna-Mari Arpomaa.

Istumassa oikealla Liisa Loponen, Katri Äikäs,
Maria Röpsä, Iida Nuora, tuntematon, Palagea
Alkiomaa ja kaksi tuntematonta.

Heimo Kiuru
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Kerro tuuli viesti sieltä
missä on kaipuuni Karjalan maa.
Missä valkovuokkojen kukat
tienoot valkoisiksi saa.
Kerro, joko Karjalassa
kukkaan puhkeaa tuomipuu.
Sekoittuuko niemen multaan
kohta on jo toukokuu.
Palasiko lintuparvet
pihapuihin asumaan.
Joko käki kevätyöhön
helskyttävi lauluaan.
Kerro tuuli kiitokseni,
Teille kaikille 14.3. muistaneille.
Päivä sielussani säilyköön aina
sieltä viihdyttäen, virkistäen.
Elon päiviä siunatkoon taivas
olkoon tiemme onnellinen.

Anja Olkkonen

Suur-Savon sotilaspoikien
perinnekilta ry:n ja

Rautulaisten pitäjäseura ry:n
kevätretki
9.5.2012

Tutustumme Suomenlahden
meripuolustusalueeseen

Upinniemessä.
   06.30 Lähtö Mlin matkakeskuksen
                   tilausliikennepysäkiltä –
                   Otavankatu – vanha viitostie
   07.00 Hirvensalmi
   10.00 Upinniemi
   10.00 Info alueesta
   11.30 Lounas varuskunnassa
   12.00 Tutustumme kolmeen alueen
                   kohteeseen
   14.00 Kahvit sotilaskodissa
   14.30 Paluu kotiin

Matkan hinta 40€/hlö
(sisältäen infon, opastuksen Upinniemessä,

kuljetuksen lounaan ja kahvit

Ilmoittautuminen 28.4 mennessä Kaukolle
puh. 0440 300 101,

matka maksetaan 28.4 mennessä tilille
FI 94 5054 0220 0229 29

Kiitos

Rautulainen kihulaulu 2003
(säv. Ack, Värmeland, du sköna)

On Rautu kotiseutumme vailla vertaistaan:
se helmenä muistoissamme hohtaa.

Kun vallassa on vieraan maan, sen lumo kuitenkaan
ei harhaan voi kulkuamme johtaa.

Kas missä keinui kehtomme ja leikit leikittiin,
vain sinne kuului juuremme, ei maihin vieraisiin,

vain Raudussa synnyinseudun kohtaa.

Tuo kannas Karjalamme on meillä määränpää,
käy kulkumme kohti taivaanrantaa.

On välke monen veden, maan kuin tulta säihkyvää,
vain kauneimman katseen Rautu antaa.

Ja siksi sinne kiiruhdamme kotikylän luo.
Taas kihuilla me saamme. Sosnovo hymyn suo.

Ja Sinnuu saan käsilläin mie kantaa.

Kihukansalle 18. - 20.7.2003
omistaa

Simo Osk. Salo
alias Semana Puavonpoika

TILAA NYT
 RAUTU T-PAITA

väri musta,
edessä Raudun vaakuna

ja sen alla teksti
Rautu on rautaa.

Takana sama teksti.

Koot S - XXL

Hinta 15,- + postituskulut

Tilaukset Markulta,
puh. 040 – 5239 645,

tai s-postista pitajaseura@rautu.fi
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KESÄLLÄ KARJALAAN

Suvannon seudun
pitäjäyhteisöjen matka
METSÄPIRTTI – RAUTU

17. – 20.5.2012
Lempaala – Hämeenlinna – Helsinki – Viipuri

ilm./tied. Markku, p. 040 5239 645, sp.
pitajaseura@rautu.fi

RAUTU
1. – 3.6.2012

Reitti: Joroinen – Pieksämäki – Mikkeli –
Lappeenranta

maj. Kiviniemessä

TAISTELURETKI
TAIPALEENJOELLE

8. – 10.6.2012
Reitti: Mikkeli – Lappeenranta – Viipuri – Sakkola

maj. Kiviniemessä

RAUTU
29.6. – 1.7.2012

I Reitti: Joroinen – Mikkeli –
               Lappeenranta – Rautu

II Reitti: Heinola – Lahti – Helsinki – Rautu
maj. Kiviniemessä

VANHA VALAMON LUOSTARI
17. – 20.7.2012

Reitti: Mäntyharju – Mikkeli – Savonlinna –
Sortavala, paluu Kannaksen kautta

RAUTU
3. – 5.8.2012

Reitti: Joroinen – Mikkeli – Lappeenranta – Viipuri
maj. Kiviniemessä

ilm./tiedustelut matkoista Markku,
p. 040 5239 645, pitajaseura@rautu.fi

RAUTULAISTEN
PITÄJÄJUHLAT

28.7. – 29.7.2012
Mikkelissä

Karjalaiset kädentaidot ovat
Karjalan Liiton vuoden teema.

Kokoamme pitäjäjuhliin näyttelyä
rautulaisten kädentaidoista.
Mikäli sinulla on  käsitöitä,

joko ennen sotia tai sotien jälkeen
valmistettuja, otamme niitä
mielellämme esille juhliin.

Voit ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:
Kordinaattorina Helsingissä

Irma Nypelö, puh. 040  592 2852,
irma.nypelo@gmail.com
Mikkelissä Raili Ilvonen,

puh. 044  317 1244,
sp. rilvonen@gmail.com

Paukkujen kahdeksas
sukumatka

Karjalan kannakselle,
suvun synnyinseuduille,

Sakkolaan, Metsäpirttiin, Rautuun
ja mahdollisesti ympäristökuntiin
järjestetään to 28.6. – su 1.7.2012.

Tavoitteena on järjestää kaikille mahdollisuus
tutustua suvun entisiin asuinsijoihin.

Ohjelma määräytyy osanottajien
toiveiden mukaan.

Matkan hinta noin 400 – 450 euroa / henkilö

Matkalle voi ilmoittautua muitakin kuin
Paukun sukuun kuuluvia,

mutta matka tehdään Paukkujen ehdoilla.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
sukutoimikunnan puheenjohtaja

Hannu J. Paukku,
Harjatie 5, 32210 LOIMAA,

GSM 0500-741 296,
E-mail. hannu.paukku@punkalaidun.fi
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Toivo Rontu kuoli 14. joulukuuta 2011 Jaalassa.
Hän oli syntynyt 27. toukokuuta 1926 Raudun
Palkealassa.

Pauli Ihalainen nukkui pois 23. tammikuuta
Kouvolassa. Hän oli syntynyt  22. marraskuuta
1932 Raudun Mäkrän kylässä. Hänen vanhem-
pansa olivat Vilho ja Olga Ihalainen. Paulia jäi
kaipaamaan puoliso Terttu, kaksi tytärtä, 4 las-
tenlasta ja lastenlapsenlapsi.

Helmi Maria Kröger, o.s Huuhka, kuoli 17.
tammikuuta Mks:ssä. Hän oli syntynyt 12. huhti-
kuuta 1920 Raudun Vepsassa.

Rakkaamme

Aili Maria
PARKKALI
o.s. Hännikäinen

s. 23.12.1923 Rautu
k. 22.1.2012 Haukivuoren
palvelukeskuksessa

Kiittäen

siskot
veljen lapset ja lastenlapset

Hiljeni askel elon tiellä,
uuvuit kun siaraus voimasi vei.
Nukkuos rauhassa kauneinta unta
Muistosi koskaan unhoitu ei.

Siunaus toimitettu 4.2.2012
Mäntyharjun uudelle hautausmaalle.

Juhlissa oli mukana myös Auran pojan tyttären
poika Jooa Tiikkainen 7 kk, siis neljä polvea.

Anna Aura Mäenpää, o.s. Loponen, vietti 90-
vuotispäiviään 13. maaliskuuta Tampereella lä-
heistensä kanssa

90 vuotta

Vehmaisten koulupiirin
tapaaminen

28.7.2012 klo 16.00
Mikkelin varuskuntakerholla,

Vanha kasarmialue, rak. 8.
Ilmoittautuminen:

Irma Nypelö puh. 040-5922852, e-mail:
irma.nypelo@gmail.com

ja Raili Ilvonen puh. 044-3171244 ja email:
rilvonen@gmail.com
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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

9.5.           kevätretki Upinniemeen.
17. – 20.5. Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen
                matka Metsäpirttiin ja Rautuun.
1. – 3.6.     matka Rautuun.
8. –  10.6.  taisteluretki Taipaleenjoelle.
15. – 17.6. Karjalan Liiton kesäjuhlat
                  Lahdessa.
28.6. – 1.7.Paukkujen sukumatka Sakkolaan,
                 Metsäpirttiin ja Rautuun.

29.6. – 1.7. matka Rautuun.
17.– 20.7.   matka vanhaan Valamoon.
28.7.         Vehmaisten koulupiirin tapaaminen
                 Mikkelissä.
28. – 29.7. Pitäjäjuhlat Mikkelissä.
3. – 5.8.     matka Rautuun.

Kuva on vuodelta 1916 - 1917. Kuvan alarivissä
Tuomas Loponen, synt. 1878 ja Maria, o.s. Ku-
parinen, synt. 1882, ja heidän lapsiaan. Alhaalla
oikealla nähtävästi Juho Loponen, Tuomaan ja
Albertin isä. Ylärivissä Albert ja vaimonsa Ellen
sekä Tuomaan ja Albertin sisko Loviisa.

Loposen talo Raudun Vehmaisista, “Suur-Lopo-
nen”.

Kuva: Pentti Röngän albumi

Kuva: Pentti Röngän albumi

Vieressä: 1937 Marttojen käsienpesukilpailu
Kaskaalan urheilukentällä.

Kuva: Rautuseuran arkisto
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KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

ASEMAN KOULUPIIRI
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418
Selma Salo, Niittytie 17 D 44, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa,
puh. (014) 883 341

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Pallonkatu 16-18 C 15, 53900 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, GSM 040 7343 087
Tuija Alatalo, Saturannantie 1 D 18, 70260 Kuopio,
puh. 0500 345 974.
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki,
puh. (015) 613 868

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
Riitta Korpiluoma, Koppelonkatu 18, 50190 Mikkeli,
puh. 040 8316982.
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. 050 5242280
Pirkko Pätynen, Korpikuja 9, 76100 Pieksämäki, puh. 040-5789621

PALKEALAN KOULUPIIRI
Irja Laurila, Mahlamäentie 25, 04310 Tuusula, puh. (09) 2755 049
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. 050 3552427
Kalevi Laitsaari, Hallituskatu 1 A 15, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski,  Kymenlaaksonkatu 18 B 48, 48100 Kotka
puh. (05) 263 356

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. 044 3170 672
Jaana Matikainen, Rantaraitti 13, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 177 144
Sirpa Koskela, Juustilankatu 5 A 6, 15200 Lahti,
puh. 0440 310 136.

SIRKIÄNSAAREN KOULUPIIRI
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä,
puh. (014) 620 789

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Armas Komi,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Veikko Huuhka, Hällinmäki, 77330 Virtasalmi,
puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B, 50970 Mikkeli,
puh. 044 317 1244
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294

VAKKILAN KYLÄTOIMIKUNTA
pj. Pekka Intke, Huvilakatu 8 as 4, 50100 Mikkeli
puh. 045 2630 365, s-posti: pintke@suomi24.fi
siht. Outi Ahponen, Ojalankatu 4, 05830 Hyvinkää,
puh. 040 7306 125, s-posti: outi.ahponen@gmail.com


