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Rautulaiset kevään merkit ovat pe-
rinteisesti jo ilmaantuneet, puheli-
meni on pirissyt kiitettävää tahtia
harva se päivä heti joulun jälkeen,
ja se on hyvä merkki. Karjala ja sen
kesä alkaa välkkyä useamman mie-
lessä heti, kun käännymme ajan-
kulussa kohti valoa.

Olen kahdenkymmenenviiden
vuoden aikana saanut matkustaa
tuhansien teidän kanssa koton
Karjalas… Monille se on jo tuon jak-
son perinne. Kerran kesäs Karja-
laan!

Merkille pantavaa on ollut se,  että
useimmat ovat tehneet ensimmäi-
sen matkan jonkun vanhemman tai
isovanhemman seurassa. Mutta
side Karjalaan ei onneksi ja yllätyk-
seksi ole katkennutkaan, vaan jat-
kuu. Tiedän tapauksia jo kolmannes-
sa polvessa.

Uskomattoman vahva on side
Karjalaan. Olen ollut etuoikeutetus-
sa asemassa saadessani tutustua
kaikkiin teihin, eri yhteyksissä.

Mietin tässä eräänä päivänä, että
on melko luultavaa, että näin suurta
joukkoa rautulaisia lienee ennen mi-
nua tuntenut vain kirkkoherra Salo,
tai joku muu viranhaltija.

Kun Karjalan vapautus matkus-
tusmielessä alkoi 1990-luvulla,
muistan ne vahvat tunteet, tunne-
kuohut, mitkä valtasivat mielet.
Luvallinen matkustaminen kottii
Karjalaa herätti toiveen. Jospa pa-
luu Karjalaan ois sittenkin mahdol-
lista?

Kiihkeänä vellova palautuskes-
kustelu levisi julkisvälineissäkin.
Valtakunnantunari Koivisto ja mo-
net muut tahot yrittivät vaientaa ja
jopa pilkata karjalaisten kaipuuta.
Todella murheellista on ollut sen toi-
veen kotiin paluusta kaikkoavan ja
häipyvän ulottumattomiin… ainakin
toistaiseksi.

Kevään tullessa tuska Karjalan
kasvatin rinnassa kasvaa, ja mene-
tettyä maataan he muistavat mur-
heissaan…

Tuota tuskaa ja kaipuuta on pak-
ko päästä lieventämään, ja jälleen
matkata kerran Karjalaan, tuntea se
maa jalkojen alla, jota niin monet
menneet sukupolvet ovat tallanneet
ennen meitä.

On todistettava jälleen Karjalan
olemassaolo, vaikkei entisestä muis-
tuttavaa juurikaan ole. Luonto kui-
tenkin, maisema mäkineen... luosa,
järvi, kotikoivu…ehkä pala kivi-
jalkaa – ja silloin olen onnellinen.

Matkatkaamme siis Karjalaan
tulevanakin kesänä, se on ja saa olla
ikuinen rakkautemme kohde… raja
ei sitä pysty estämään, Karjala elää
meissä.

Karjalaiseukko totesi: Ei kot ikä-
vöi meitä, jos ei myö kottii,  voa kot
o miu syvämmessäi ja se on ain miu
kerallain.

Tapaamisiin, teidän
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Talviset
kuvaterveiset
Raudusta
Kävimme itsenäisyyspäivän 2012
aikaan Reijo Loposen kanssa
Raudussa sytyttämässä kynttilän
sankarivainajien muistomerkillä
Tikatsun hautausmaalla, sekä Kar-
jalaan jääneiden muistomerkillä ja
Larin Paraskeen patsaalla Palke-
alan ortodoksisella hautausmaalla.
Nämä talviset muistomerkkikuvat
ovat ohessa.

Lisäksi viereinen kuva,  joka on
rakenteilla olevasta Palkealan orto-
doksikirkosta. Rakennusmies kom-
mentoi sen valmistuvan parissa vuo-
dessa.

Terveisin
Ilkka Pietiäinen
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Suvannon seudun sukututkimuspiiri
kokoontui 19. tammikuuta 2013
Karjalatalolle Raudun isännyydes-
sä perehtymään arkistojen saloihin
ja uusimpiin arkeologisiin löytöihin
Suvannon seudulla.

Fil. maist. Mervi Lampi avasi
niitä polkuja, joita kulkien voimme
selata kotikoneella arkistolaitoksen
tiedostoja. Fil. maist. Juha Ruoho-
nen esitteli runsaan kuvamateriaalin
kanssa uusimpia arkeologisia löytöjä
erityisesti Vpl. Pyhäjärvellä.

Arkistolaitos
VAKKA-arkistotietokanta on
Kansallisarkiston ja maakunta-ar-
kistojen kokoelmatietokanta, joka
sisältää tiedonhakua helpottavia
kuvailutietoja ja palvelee arkisto-
aineiston paikantamisessa.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri
kuuli arkistoista ja arkeologiasta

AARRE-arkistorekisteri sisältää
Kansallisarkiston Sörnäisten toimi-
pisteessä (sota-arkisto) sijaitsevaa
pääasiassa puolustusvoimien ja
puolustushallinnon aineistoa sekä
maapuolustukseen liittyvien yksityis-
arkistojen aineistoa.

PORTTI-tietokanta on kaikille
avoin, antaa vinkkejä ja neuvoja
halutun aineiston äärelle. Sieltä voi
hakea henkilöitä, ABC-aineistoa tai
asioita teemoittain. Sukututkija voi
hyödyntää aineistoa esim. hakies-
saan polkua Pohjois-Amerikkaan
muuttaneista sukulaisistaan.

DIGI-arkisto sisältää arkisto-
laitoksen digitoidut asiakirjat. Sen
käyttö jaetaan kolmeen osaan:

1. vapaasti käytettävä aineisto
2. näyttörajoitettu aineisto, jo-

hon pääsee tutustumaan Kansallis-
arkistossa ja maakunta-arkistoissa

3. käyttörajoitettu aineisto, jo-
hon tutkija tarvitsee henkilökohtai-
set tunnukset ja käyttöluvan.

Tutkija pääsee digi-arkiston ai-
neistoon käsiksi vapaasanahakua tai

puunäkymää käyttäen. Jälkimmäi-
nen hakutapa on hyödyksi esim.
seurakuntien historiakirjoja (synty-
neet, kastetut, vihityt, kuolleet) tut-
kittaessa.

ASTIA-verkkopalvelua, asiakas-
palvelu- ja tilausjärjestelmää, suo-
sitellaan käytettäväksi sähköisessä
asioinnissa arkistolaitoksen kanssa.
Palvelun avulla voit hakea arkisto-
laitoksessa säilytettäviä aineistoja,
tilata niitä luettavaksi arkisto-
laitoksen tutkijasalissa ja päästä
käyttämään julkisia digitoituja
aineistoja. Arkistolaitoksen sivuille
pääset osoitteella www.arkisto.fi.

Arkeologia
Juha Ruohosen arkeologisen tutki-
muksen kohteina olivat Karjalan
kannaksen kalmistot ja kadonneet
kirkkojen paikat Viipurin läänin alu-
eella Käkisalmen Karjalan etelä-
osassa. Lähdeaineisto on laaja;
arkistolähteet, alan julkaisut, kylä-

Pyhäjärveläisjuurinen Sirkka Isola (vas.) tutkii mm. Kaurun Kaa-
salaisten sukua, rautulaisjuuriset Hellevi Mattila ja Riitta Hentto-
nen mm. Loposten sukua. Kuvat: Kaarina Pärssinen.

Ylitarkastaja Mervi Lammin
isoäiti oli Raudun Vehmaisista.
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Jättiläinen oli kaikessa kiireessä sujauttanut suuta Palkealan mäellä
Kirvesmäen immelle. Tästä suun annosta syntyi Suanto eli Suvanto.
Palkkioksi saivat sakkolalaiset Kirvesmäelle sellaisen kirveen sepältä,
että puukin kaatui, kun sitä sille näytti. Kateelliset yrittivät kirvestä
ryöstää, mutta turhaan. Peni-koira vahti yötä päivää seppä Jätin te-
kemää kirvestä.

Pajakylä Palkealassa Keripadan valumuottikin tehtiin, samoin kuin
hiekkakankaalle Palkealan kylän asukkaille tunnetun Lummoslammille
menevän tien varressa olevat Kaurlammin kattilat.

Selitystä näiden ”kattiloiden” syntymiseen avaruudesta alkaen ovat
hakeneet asiantuntijat ilman tulosta. Jättiläinen ne teki.

Raudussa oli Orjan Saari eli Orjansaari-niminen kylä. Isoäitini ja
isoisäni äijän sisar – kauppias Kermisen vaimo – olivat kylän kanta-
asukkaita. Mummolassa vieraillessani tein anteeksiantamattoman
virheen näkinkenkiä etsiessäni pienestä purosta ja satuin viheltämään,
kertoi Velipekka.

– Herra Jumala! sanoi mummoni. – Kutsuit sie sielunvihollista Tuo-
nelan joelta. (Joka siis oli lähellä oleva Saijanjoki). – Siellä ovat
Vesihiset, Näkit ja muut konnat siun nuorta sieluasi vaanimassa.

Varoitus oli, ettei saanut mennä Tuonelanjoelle eikä viheltää.
Iltarukousten aikaan kerrottiin lentävistä lohikäärmeistä, jotka

Vaskelaan ja Vaskelan koskeen kivikuormansa tyhjensivät. Kerrot-
tiin myös isovihan aikuisista asioista. Jumal-käsite oli ihmeellinen.
Kaikki se mitä tapahtuu, on Jumalan sallimaa. Jumala hukutti isoisä-
ni hevosta uittaessa. Sama Jumala sytytti viimeisen isoisäni uunin
edessä tuleen. Kostoksi, kun oli mennyt leskenä naimisiin. Jumala oli
kiivas kiukkuinen niitä aikoina.

Perimätiedon aikoihin Palkealan Jumala on ollut pitkämielinen ja
lempeä. Hänellä on ollut hallussaan sanan mahti. Hän manasi kivut
kivenkoloihin, paransi paiseet pahanhajuiset. Hajotti myrskypilvet ja
pani auringon paistamaan. Manasi pahat henget maan rakohon. Lauloi
lapset unehen. Sairaat ikuiseen lepohon. Sellainen on ollut Palkealan
Jumala.

Raudussa on rautaa järvessä. Sitä ovat orjat nostaneet järvenpohjasta
jäälle Pajakylän seppä Jättiläisen taottavaksi.

Rautulaisesta raudasta on valettu tykkien piippuja ja valupatoja vielä
varsin myöhäisemmälläkin ajalla. Rautua on hävitetty, poltettu ja tu-
hottu lukemattomia kertoja, vaan aina se on eloon jäänyt ja tulee
jäämäänkin. Ainakin perimätietona Kansanrunousarkiston tulen-
kestävissä holveissa.

Rautu ja Raudun asuinalue Inkerinmaa mukaan luettuna lienee van-
himpia karjalaisen kulttuurin kehtoja. Professori Heikki Kirkinen
saattaa olla hyvinkin oikeassa Kalevalan syntysijoja arvioidessaan…
Perimätiedon kerääjät ovat aina olleet kiinnostuneita rautulaisesta
kulttuurista. On harmi, kun varhaisina aikoina kerättiin vain vaatteita
ja esineistöä ja arvokkain – sanan ilmaisu – jäi vähemmälle huomiol-
le. Palkealan seurakunnan jäsen Larin Paraske pelasti, minkä voi.

Erasmus

ja koulupiirikirjat, haastattelut ja
maastotiedot. Käytännössä tutkimus
tapahtuu venäläisen yhteistyö-
kumppanin kanssa.

Käytännön tutkimustyö ei kuiten-
kaan ollut helppoa. Maasto-
tiedustelua vaikeuttivat monet
kieltotaulut. Noisniemellä oli raken-
nettu tutkittavan alueen päälle ve-
näläisten huviloita. Uudisasutus
vaikeuttaa tutkimuksia erityisesti
Suvannon eteläpuolisilla alueilla.
Helpotusta puolestaan antoivat met-
siin kaivetut palo-ojat, joita arkeologi
voi hyödyntää tutkimuksissaan.

Vanhat kartat 1770-luvulta ovat
hyödyksi, sillä niissä esiintyvistä
paikannimistä ja paikalla suorite-
tuista kaivauksista löytyneistä
luulöydöistä voi hakea yhteyksiä
entisiin kalmistoihin. Kokonaiskuva
1770-luvun asutuksesta hahmottuu.

Kaivauksista on löytynyt monen-
laisia aarteita; Valinkiviä
(Lahnavalkamasta), ortodoksikuvia
ja raha-aarteita (40 hopeakolikkoa)
noin 100 m Pyhäjärven rannasta.
Rahat ovat englantilaisia / saksalai-
sia ja ajoittuvat noin 1100-luvulle.
Joukossa oli myös itämaisia kolikoi-
ta. Pyhäkylän peltoaukealta on löy-
tynyt rautakauden esineistöä,
eläinriipuksia, jotka ilmentävät kar-
jalaista esinemuotoa. Edelleen löy-
tyi hevosenkenkäsolki, korvake-
lusikoita 1000-1200-luvulta ja har-
vinaisia 1500-1600-luvun risti-
riipuksia.

Arkeologiset löydöt tukevat sitä,
että vanha asutus on sijoittunut ve-
sistöjen äärelle, jonne on aikojen
kuluessa raivattu peltoa. Löydökset
eivät useinkaan ole kaukana ran-
nasta. Jatkotutkimuksilla on kiire,
koska maankäyttö ja rakentaminen
tuhoavat muinaislöytöalueita.

Kauko Hinkkanen

Huastelua
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Joulukuun lehdessä Esko Orava
käsitteli hieman vaikeutta löytää
entiset kotipaikat Raudussa. Vanhat
talot on hävitetty, uusia on raken-
nettu ja teiden paikkoja on muutet-
tu.

Nämä ovat tulleet esiin, kun olem-
me ajelleet GPS-paikantimien kans-
sa ”vanhoilla kartoilla” nykyisessä
Sosnovossa. Lisäksi tarkkoja nyky-
karttoja ei tunnu saavan. Kyllä niitä
toki on, mutta turisti ei löydä. Lo-
posen Reijo sai joitakin vuosia sit-
ten ostettua eräältä kuorma-auton
kuljettajalta karttakirjan Kannaksen
alueesta. Kirjanen on julkaistu jo
1990-luvulla ja se on mittakaavas-
sa 1:50000. Nyt tuo kartasto löytyy
jo Internetistäkin eli ei siis kovin
salainen enää nykypäivänä. Paljon
on siihen tullut muutoksia ja lisää
tulee, kunhan Käkisalmesta Pieta-
riin menevä tie valmistuu.

Pietiäisen Ilkka tapasi Raudun
maastossa pari vuotta sitten suun-
nistajia, joilla oli hyvä kartta aluees-
ta, mutta nämä eivät suostuneet
myymään aarrettaan. Niinpä näillä
nyt mennään.

Pieni karttaesimerkki Raudusta

Talvisodasta uusi teos:
Kiviniemen lukko
Sotahistoriaan perehtynyt kirjailija, FM Kimmo Sorko
työryhmineen on kirjoittanut uuden teoksen, Kiviniemen
lukko. Se kertoo talvisodassa 1939-1940 Kiviniemen loh-
kon puolustuksesta Sakkolan pitäjässä. Täällä rintama-
vastuussa olivat Jalkaväkirykmentti 24 sekä Kenttäty-
kistörykmentti 8:n I ja II Patteristossa palvelleet Keski- ja
Etelä-Pohjanmaan miehet.

Yli 500-sivuinen teos sisältää runsaasti kartta- ja kuva-
materiaalia. Hinta 35 euroa plus postituskulut, tilaukset
Mikko Strang,  p. 050 539 9507
Karjatie 1  41800 Korpilahti
mikkostrang@gmail.com
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Evakkoäiti-muistomerkkihanke
 Keräystilin numero:

OKOYFIHH, FI84 5789 5420 0253 68.
Keräyslupa: Karjalan Liitto ry   2020/

2012/3513
Keruuaika: 2.11.2012-31.10.2014

Kuvankäsittelyllä voidaan tarkas-
tella ”päällekkäin” karttoja. Pienen
askartelun jälkeen syntyi oheinen
esimerkki. Siinä on Oravan Eskon
kotiseutua Liippualla.

Ensimmäisessä kartassa on tuo
1990-luvun ”nykykartta” ja vanha
1930-luvun kartta päällekkäin ja
entiset talot sekä isännät on lisätty.

Toisessa on taas tuo pelkkä nyky-
kartta entisin talonpaikoin. Huoma-
taan, että tie talojen välissä sekä itse
talotkin ovat hävinneet.

Uskoakseni tällä nykykartalla voi
onnistua hieman helpommin löytä-
mään entisiä taloja kuin pelkällä
muistitiedolla ja kuulopuheilla. Var-
sinkin, kun nuo muistajat alkavat
vähetä keskuudestamme.

Tätä kartta-ajatusta tullaan kehit-
telemään eteenpäin kevään aikana
ja toivottavasti seuraavassa lehdes-
sä voimme esitellä uutta.

 
Heikki Malkamäki

Evakkoäitien muistomerkin keräys
käynnissä kevääseen 2014 asti
Evakkoäitien kunniaksi käynnistetyn muistomerkkihankkeen varojenke-
ruu jatkuu kevääseen 2014 asti. Asialle toivotaan niin yrityksiä, yhteisöjä
kuin yksityishenkilöitä.

Karjalan Liiton käynnistämän hankkeen myötä evakkoäitien muisto-
merkki on tarkoitus paljastaa vuonna 2015. Muistomerkin sijoituspaikas-
ta ei ole vielä tehty päätöstä, eikä myöskään merkin suunnittelijaa ole
vielä valittu.

Hanketta johtaa toimikunta, johon kuuluvat puheenjohtajana viestintä-
neuvos Jaakko Paavela, Karjalan Liiton puheenjohtaja Marjo Matikai-
nen-Kallström, päätoimittaja Päivi Parjanen, ministeri Matti Puhakka,
varatuomari Timo Pellikka, varatuomari Risto Piepponen, kauppaneu-
vos Eino Tenhunen, elokuvaneuvos Lauri Törhönen, valtioneuvos  Riitta
Uosukainen, kirkkoneuvos Risto Voipio ja toiminnanjohtaja Satu Hal-
lenberg. -MRT
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Kaupunki on aina kaupunki, niin
oli ennen vanhaankin. Ja meille
Metsäpirtin, Pyhäjärven, Raudun,
Räisälän, Sakkolan ja Vuokselan
maalaispitäjäläisille kaupunki oli
Käkisalmi. Sen perinteitä vaaliva
Käkisalmi-säätiö isännöi tammikuun
viimeisenä sunnuntaina pidettyä Su-
vannon seudun pitäjäyhteisöiden
kokousta Heinolassa, jonka alueel-
le huomattava osa käkisalmelaisista
asettui sotien jälkeen.

Tänä päivänäkään käkisalme-
laiset eivät ole lähteneet perusta-
maan pitäjäseuraa, vaan perinteitä
vaalii Säätiön ohella Käkisalmen
kaupungin Rouvasväen Yhdistys.
Niin on ollut jo Karjalassa, aina vuo-
desta 1855, jolloin tämä koko maan
vanhin edelleen toimiva suomenkie-
linen naisyhdistys on perustettu.

Käkisalmi-säätiö oli valinnut mei-
dän, Suvannon varsilta saapuneiden
edustajien kokouspaikaksi todennä-
köisesti hienoimman, mitä Heinolas-
ta löytyy. Kansa on antanut arkki-
tehtuuriltaan pramealle, erikoisista
ikkunarakenteista, runsaista seinä-
koristeista ja kalliista rakennus-
materiaaleista tunnetulle pytingille
mm. nimen Bagdadin lähetystö.
Kyseessä on keskikaupungin ulko-
puolella, teollisuusalueella sijaitseva,
nykyisin lähinnä yhdistysten ja yk-
sityisten käyttämästä pito-
ravintolasta tunnettu Itä-Häme -
talo.

Metsäpirttiä ja Vuokselaa lukuun
ottamatta edustajia oli tullut paikal-
le kaikista e.m. pitäjien perinteitä
vaalivista pitäjäyhdistyksistä ja -
säätiöistä, yhteensä 15 henkeä.
Isäntiä edustivat Käkisalmi-säätiös-
tä hallituksen puheenjohtaja Erkki
Heiskanen sekä Marja Huovila
ja Aimo Pärssinen. Heiskanen ja
Huovila toimivat kokouksen pu-
heenjohtajana ja sihteerinä.

Suvannon seudun pitäjäyhteisöt tapasivat
”Bagdadin lähetystössä” Heinolassa

Itä-Häme jo 85-vuotias
sanomalehti
 Rakennuksen ja siinä sijainneiden
yritysten vaiheista meille kertoi
media-alan veteraani, v.1926 syn-
tynyt Erkki Puputti, sanomalehti
Itä-Hämeen pitkäaikainen, nyt eläk-
keellä oleva päätoimittaja. Nimen-
sähän tämä vuosina 1983 hallin ja
1989 toimiston osalta valmistunut
talo on saanut v. 1927 perustetusta
Itä-Häme -sanomalehdestä ja sa-
mannimisestä talossa toimineesta
kirjapainosta. Sekä lehti että kirja-
paino kuuluvat tätä nykyä Media-
talo ESA:aan yhdessä Lahdessa il-
mestyvän Etelä-Suomen Sanomien
kanssa.

Nykyisin  6-päiväisenä ilmestyvää
Itä-Hämettä toimitetaan Heinolan
ydinkeskustassa torin varrella. Leh-
den levikki on n. 10 500. Saimme
kuulla vahvan paikallislehden ase-
massa pysytelleen Itä-Hämeen
moninaisista vaiheista runsaana 85
vuonna. Vuosina 1983-1996 lehteä
tehtiin Itä-Häme -talossa.

Painokoneet poistuivat rakennuk-
sesta jo 1990-luvun alussa.  Taloon,

missä toimi lehden ja kirjapainon
jälkeen jonkin aikaa mm. Robin
Hood -liike,  on viime vuosina kaa-
vailtu mm. Heinolan uutta pääpalo-
asemaa.

Syksyllä seminaari raja-
seudusta jatkosodan aikana
Tänä vuonna jo perinteeksi muodos-
tunut, kerran vuodessa tehty pitä-
jäyhteisöiden hallitusten tutustumis-
matka Suvannon alueelle on päätet-
ty jättää väliin. Seuraavan kerran
matkataan yhdessä 2014 Räisälään
ja Vuokselaan.

Kannaksen pitäjiin tutustumisen
asemasta tälle vuodelle on valmis-
teilla elämää Kannaksen raja-
seudulla jatkosodan aikana käsitte-
levä seminaari yhteistyössä Karja-
lan Liiton (KL) ja Karjalaisten
Pitäjäyhdisten Liiton (KPYL) kans-
sa. Kokouksessa nimettiin työryh-
mä Teuvo Kuparinen (Sakkola),
Raili Lameranta (Rautu) ja Kaa-
rina Pärssinen (Pyhäjärvi Vpl)
suvantolaisten puolelta seminaarin
jatkovalmisteluun KL:n ja KPYL:n
kanssa. Paikkana tulee olemaan

Raili Lameranta (oik.) ja Kaarina Raatikainen edustivat Rautua
pitäjäyhteisötapaamisessa Heinolassa.
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Karjalaisen pataljoonan
vaiheita muisteltiin
Erp6:n juhlassa

Karjalatalo ja ajankohta sovitellaan
KL:n syyskauden tapahtuma-
kalenteriin. Kaikille asiasta kiinnos-
tuneille avoimeen, alustavasti puo-
len päivän mittaiseksi kaavailtuun
seminaariin pyritään saamaan ko.
aikaa omakohtaisesti tuntevia asi-
antuntijoita.

Pitäjävaakunat Käkisalmen
museoon

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön hallituksen
puheenjohtaja Yrjö S. Kaasalaisen
ehdotuksesta Käkisalmen linnan
yhteydessä olevaan museoon ollaan
saamassa esille kaikki alueen pitä-
jien vaakunat. Puisen vaakuna-
pohjan omakätisesti sorvaten työstä-
nyt Kaasalainen on pitäjäyhteisöiden
suostumuksella vienyt hanketta
eteenpäin. Hän luovutti Heinolan
kokouksessa aiemmin valmistunei-
den vaakunoiden jatkeeksi Käki-
salmen ja Räisälän vastikään val-
mistuneet vaakunat ko. säätiöille.
Vaakunat vastaanottivat Käki-
salmen Linnan museoon edelleen
toimitettaviksi säätiöiden hallituksien
puheenjohtajat Erkki Heiskanen
Käkisalmi-Säätiöstä ja  puheenjoh-
taja Antti Kuisma Räisäläisten
Säätiöstä.

Porissa 14.-16.6.13 järjestettäville
Karjalaisille kesäjuhlille osallistutaan
ainakin Pitäjäinfoon ja mahdollises-
ti omilla pitäjien esittely- ja myynti-
pöydillä. Kesäjuhlien juhlatoimikun-
nan vpj. Yrjö S. Kaasalainen kertoi
juhlajärjestelyistä Porissa.

 Seuraavaa suvantolaisten ko-
kousta isännöi ensi syyskuun viimei-
sessä viikonvaihteessa Vuoksela.

Kaarina Pärssinen

Talvisodassa kunnostautuneen Erilli-
nen Pataljoona 6:n aseveli- ja muisto-
juhlaa vietettiin Lempäälässä 27.12.
2012. Karjalaiseksi pataljoonaksi kut-
suttu ErP6 oli koottu Kaukolan, Käki-
salmen, Räisälän ja Sakkolan miehistä,
joista osa taisteli kirjaimellisesti koti-
pihoillaan. Juhlapuheen tilaisuudessa
piti eversti evp. Antero Pärssinen.

Pataljoonan vaiheita kertoi valokuvi-
en ja karttojen kera Eero Pilviniemi (ku-
vassa). Hänen juurensa ovat isänsä
Eero Patjan kautta Sakkolassa ja äitin-
sä Lempin, o.s. Pekkanen, Raudussa.
Eero kaatui talvisodassa ja Lempi jäi
siunatussa tilassa leskeksi. Saamme
myöhemmin lukea Haapakylästä olleen
Lempin ja sotaorpo Eeron tarinaa Rau-
tulaisten lehdestä.

Kuvanveistoa harrastava Pilviniemi
on myös suunnitellut Keljan taistelu-
jen muistopatsaan, jolla monet kotiseu-
tumatkaajat vierailevat.               -MRT

Rautu-Sakkola-juurisen Eero
Pilviniemen suunnittelema

sodan uhrien muistomerkki
Keljassa.
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Vaikka viime syksy on ollut satei-
nen ja harmaa, silti aika on mennyt
aivan huomaamatta ja olimme pian
joulun kynnyksellä. Rupesin mietti-
mään, mitä kaikkea pitäisi tehdä jo
ennen joulunpyhien saapumista.
Käsitöitä olen syksyn aikana teh-
nyt ajatellen pukin säkkiä, mutta
täytyisi kaiketi alkaa tavanomaiset
joulusiivoukset. Vanhan tavan mu-
kaan jouluksi piti tehdä kaikki puh-
taaksi lattiasta kattoon. Kun siivouk-
set oli tehty, alkoi leipominen. Ny-
kyisin saa kaikkea valmiina, joten
useimmat jättävät kotileipomisen
pois. Minä luulen kyllä noudattavani
vanhoja perinteitä ja valmistan kai-
ken kotona, sillä juuri leipominen ja
ruokien valmistus antaa sen jou-
luisen tunnelman ja tuoksun. Kun
kinkku on uunissa, on tuoksu mah-
tava.

Luulenpa olevani oikeassa, kun
olen pitänyt joulua vuoden kunni-
oitetuimpana ja arvostetuimpana
juhlana. Aatto oli kaiketi kohokohta
ainakin lasten mielestä, sillä joulu-
pukkia aina odottelimme jännityk-
sellä. Aattona kokoontuivat läheiset
jonkun kotiin viettämään yhteistä
juhlaa, joka aloitettiin aterialla. Sil-
loin oli sopiva tilaisuus keskustella
kuulumiset ja suunnitelmat. Kun
ateria oli nautittu, rupesi lasten mie-
lenkiinto olemaan ylimmillään ja
kuulosteltiin, koska kuuluisi tiukujen
kilinää, joka ilmaisisi pukin olevan
lähistöllä. Usein kuitenkin kävi niin,
ettemme pukkia nähneet, vaikka
tiukujen äänen kuulimme, mutta
pukki oli vikkelä ja kiireinen, joten
lahjasäkki vain löytyi eteisestä.

Sitten alkoi jännittää, mitä säkistä
mahtaa löytyä. Löytyihän sieltä aina
jokaiselle jotakin, mutta silloin lah-
jat olivat paljon vaatimattomampia
ja yleensä vain hyödyllisiä tarvikkei-
ta. Leikkikalut vähäisiä. Tytöille oli
usein Molla-Maija -nukke ja pojille
joitain puisia leluja. Kun lahjat oli tut-
kittu, niin alkoi jo olla nukkumaan-

Ajatuksia menneestä ja vertailua nykyiseen
menon aika, sillä jouluaamuna var-
hain lähdettiin joulukirkkoon.

Hevonen valjastettiin saahkan eli
kirkkoreen eteen ja aisakellot ase-
tettiin paikoilleen, sekä lämpimät
vällyt rekeen. Joulun aikana yleen-
sä oli talvinen pakkaskeli. Kylästä
lähti usean hevosen letka, joten
aisakellojen kilinä oli kuin joulu-
musiikkia. Paluumatkalla jotkut nuo-
ret isännät innostuivat kilpailemaan
hevostensa paremmuudesta.

Joulupäivä vietettiin rauhallisesti
perhepiirissä ja nautittiin joulun
suomasta rauhasta ja levosta. Tapa-
nina käytiin vierailulla ja nuoriso
meni tapaninajelulle tehden reki-
retken jopa naapurikylään ja siellä
taas kisailtiin hevosista.

Lapsuuteni joulu oli vaatimatto-
muudessaan juhlava ja rauhallinen
juhla, jota arvostettiin ja jonka val-
misteluun paneuduttiin.

Tulenkin verranneeksi nykyistä
joulua ja joulun viettoa hyvin pinnal-
liseksi ja kaupalliseksi. Kaiketi se
johtuu elintason noususta ja tavaran
monipuolisesta tarjonnasta. Ihmis-
ten halu kaikkeen nykyaikaiseen on
niin voimakas, että varsinainen
joulurauhan tarkoitus hukkuu yltä-
kylläisyyteen. Lastenkin toiveet
ovat niin nykyaikaiset, että monella
vanhemmalla on vaikeuksia niitä
toteuttaa. Kehitys menee niin ko-
vasti eteenpäin, ettei meikäläinen
pysy vauhdissa, vaan hämmästelee
laitteita, joita jatkuvasti ilmestyy
uusia. Pian kaikki on niin teknillistä
ja koneistettua, ettei voi kuin ihme-
tellä.

Vaatimattomampi elämänmeno oli
mielestäni läheisempi ihmisten vä-
lillä ja läheisiinsä ja naapureihin
ennätettiin pitämään yhteyttä pa-
remmin, joka nykyisen muka-
vuuksien tavoittelun takia pitää ih-
miset liian kiireisinä. Toivottavasti
vähäisestäkin kanssakäymisestä lä-
heisten kanssa on miellyttäviäkin

aikoja ja yhdessä vietettyjä juhla-
pyhiä, joita voi yksinäisinä hetkinä
ajatella ja vaalia näistä tapahtumis-
ta jääneitä hyviä muistoja.

Joulupäivä vietetään nykyisinkin
perhepiirissä, mutta olen huoman-
nut, että joulukirkkoon meno ei ole
niin yleinen tapa kuin minun lapsuu-
teni aikana. Ehkä se ei kaupunki-
miljöössä ole ennenkään ollut niin
yleinen tapa.

Inspiraation tähän kirjoittamiseeni
sain lukiessani kahden viimeisen
Rautulaisten lehden juttuja. Loka-
kuun lehdessä oli pari kuvaa, jotka
kiinnostivat, mutta en varmaksi tun-
nistanut ketään. Sitten joulukuun leh-
dessä oli Juha Loukolan tunnis-
tus, samoin oli Meeri Kindt tun-
nistanut toisessa kuvissa olevia.
Juha Loukolan sisarukset olivat sa-
massa koulussa kanssani, samoin
Meeri Kindt.

Anna-Kreetta Loukola istui
minun kanssani samassa pulpetissa,
silloin pulpetissa istui aina kaksi op-
pilasta. Meeri Kind ja Loukolan si-
sarukset asuivat Maanselän kyläs-
sä. Suvenmäen koulupiiriin kuului
Maanselkä, Kuusenkanta, Vepsa,
Kopola, Kärsälä ja Suurhousu.
Opettajina toimivat Helvi Juvo-
nen, joka opetti alakoulua, siis en-
simmäistä ja toista luokkaa, ja tämä
alakoulu pidettiin Minkkisen talos-
sa. Minä aloitin koulunkäynnin Helvi
Juvosen oppilaana.

Ylemmät luokat toimivat varsinai-
sessa koulussa ja opettajina olivat
Laina Mörsky ja Juho Kokko-
nen. Kun Juho Kokkonen jäi eläk-
keelle, meillä tuli väliaikaiseksi opet-
tajaksi Valo Muisto Mäkelä. Hän
oli muistini mukaan ainoastaan yh-
den vuoden, ja sen jälkeen tuli opet-
tajaksi Ensio Pärssinen, hän oli tal-
visotaan saakka.

Vuonna 1939 valmistui uusi kou-
lu, mutta sitä ei opetukseen
ennätetty käyttää, koska tilanne oli
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jo kriittinen ja sodan uhka olemas-
sa. Paikkakunnalle tuli linnoitus-
miehiä ja heidät majoitettiin koulul-
le. Minä olin jo päättänyt kansakou-
lun, mutta olisi pitänyt käydä jatko-
koulua, vaan silloisen tilanteen ta-
kia ei jatkokoulua aloitettu.

Elämä siellä aivan kuin pysähtyi,
seurattiin vain mitä tuleman pitää,
ja lopulta alkoikin vanhusten ja lap-
siperheiden siirtäminen pois raja-
pitäjistä. Eikä pitkään mennyt, kun
jouduimme kaikki lähtemään kuka
minnekin. Yhteydenpito kouluka-
vereihin katkesi, sillä kukaan ei ol-
lut etukäteen tietoinen, mihin joutuu.
Elimme silloin vain päivän kerrallaan
ja luulimme pääsevämme takaisin
kotiin, mutta niin ei käynyt.

Loppujen lopuksi täytyi itse kun-
kin tyytyä etsimään paikkaa, mihin

asettua ja jatkaa elämää eteenpäin.
Nyt kymmenien vuosien jälkeen olen
huomannut, että sinnikästä väkeä
me olemme olleet, kun olemme saa-
neet perustettua uudet kodit, olem-
me perustaneet perheet ja kasvat-
taneet lapset ja lapsemme kasvat-
tavat jo uutta sukupolvea. Me olim-
me silloin, joutuessamme lähtemään
evakoiksi, nuoria, juuri koulumme
päättäneet, nyt olemme eläkeikäisiä
ja muistelemme kaihoisin mielin nii-
tä aikoja ja lapsuuden leikkitove-
reita.

Siksi tämä Rautulaisten lehti on
aina niin tervetullut, vaikka monien
nimet ovat muuttuneet avioidut-
tuaan, eikä niin ollen tunnista, mut-
ta joku asia tai kirjoitus saa muiste-
lemaan, kenestä olisi kyse.

Olen käynyt Raudussa muutaman
kerran, myös kotikylässä, ja aiko-

mukseni olisi ensi kesänä lähteä, jos
terveys tällaisenakin pysyy. Tyttä-
reni sekä poikani ovat käyneet ja tyt-
tärentytär on nyt aikeissa lähteä
mukaani. Eihän siellä kotipaikalla ole
kuin maa-alue jäljellä, mutta kuiten-
kin tekee mieli mennä vielä käy-
mään ja jättämään jäähyväiset piha-
piirille.

Toivotan kaikille oikein leppoisaa
talvea ja lämmintä tulevaa kesää.

Nauttikaamme nykyisestä elä-
mäntilanteestamme tyytyväisinä.

Talvenraikkain terveisin

Helmi Seppälä
o.s. Koukonen

Hiihtäjäpoikia Raudussa ennen sotia. Kuva: Rautuseuran arkisto.
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Venäjän tullit Raudussa autonomian aikana, osa II

Rautulaisten
matkat Pietariin
Raudusta oli matkaa keisarikunnan
pääkaupunkiin Pietariin noin 70 km.
Edestakainen matka tehtiin tavalli-
sesti kolmen päivän kuluessa.

Pietari oli miljoonakaupunki, jon-
ka tarjoamat kaupankäyntimahdol-
lisuudet olivat lähes rajattomat.
Rajakaupassa Kannaksen eri pitä-
jät erikoistuivat niille soveltuviin
tavaroihin. Raudun tärkein vienti-
artikkeli oli maito ja kerma eli
”liuhki”. Maidon ostivat tavallisesti
”maitoparisniekat”, jotka kävivät
kahdesti viikossa keräämässä talois-
ta maitoa. Samalla he maksoivat
maidon ja ottivat riskin joko voitos-
ta tai tappiosta. Kesällä maito-
astioiden ympärille pantiin jäitä ja
talvella mattoja, säkkejä ym. Maito-
miehillä oli yleensä Pietarissa vaki-
tuiset kaupat, jotka ostivat maidon.
Kerrottiin, että maidon sekaan lo-
rautettiin joskus hieman kahvia sen
värin muuttamiseksi muka kermai-
semman näköiseksi.

Raudusta vietiin Pietariin myös li-
haa, heiniä, puuhiiltä, marjoja ja jopa
luutia ja joulukuusia.

Pietarista tuotiin paluukuormina
kaikenlaisia elintarvikkeita, erityi-
sesti viljaa, jauhoja ja ryynejä.
Historiankirjat osoittavat, että Rau-
dussa, kuten monin paikoin muual-
lakin Kannaksella, lyötiin laimin
viljanviljelystä, kun viljatuotteita saa-
tiin edullisesti Pietarista. Rajan
sulkeuduttua itsenäisyyden alussa
tästä aiheutui vakavia ongelmia
asukkaiden elintarviketilanteeseen.

Myös leipomotuotteita, makeisia
ja vaatetavaraa tuotiin tuliaisina.

Paitsi tavarankuljettajia, rajan
ylittäjinä oli paljon Pietarissa tila-
päistöissä käyviä. Talvella käytiin
hevosella lumenajossa ja maalis-
kuussa laskiaisajoissa ajeluttamassa

Rautulaisten matkat Pietariin
huvittelevia venäläisiä. Kesällä oli
Venäjän puolella töissä kirvesmiehiä,
ojankaivajia ja paimenia. Pietarin
lähiseuduilla käytiin sadonkorjuu-
töissä.

Raasulin ja Sirkiänsaaren
tullivartioasemat
Rajalla oli sekä Suomen että Venä-
jän puolella tullivartio. Venäjän tul-
lissa oli maksettava tiemaksu, jon-
ka kuitiksi saatiin lappu, jossa oli
määrätty tie, jota pitkin oli kuljetta-
va.

Raudussa oli kaksi tullivartiota,
Sirkiänsaarella ja Raasulissa. Ne
perustettiin v. 1859, kuten edellä on
mainittu. Tullivartioasemalla oli kol-
me virkamiestä, yksi viskaali ja kak-
si tullivartijaa. Näiden avustajiksi oli
Suomen hallitus saanut vartiota koh-
ti kuusi kasakkaa, jotka toimittivat
vartiopalvelua tullihenkilökunnan
johdolla.

Muutaman vuoden kuluttua tämä
muutettiin siten, että kasakka-osas-
tot poistettiin, ja tarvittava miehistö
täytettiin tullivartijoilla. Kuitenkin
vielä erillinen komennuskunta jäi liik-
kuvaa rajavalvontaa varten päällys-
miehen johdolla. Tämäkin järjeste-
ly lakkautettiin myöhemmin, jolloin
päällysmiesten virat poistettiin ja
liikkuvan sekä tullivartiolla toimivan
henkilökunnan johto annettiin tul-
livartion viskaalin tehtäväksi.

Viskaali ja tullivartijat olivat siviili-
viranomaisia, joiden tehtävänä oli
rajan vartiointi ja tullaus. On huo-
mattava, ettei tuohon aikaan ollut
erillistä, sotilaallisesti järjestettyä
rajavartiointia myöhempien aikojen
tapaan. Raja ei ollut silloin uhkaava
tai portti tuntemattomaan maail-
maan.

Rajan ylittäminen ei tuottanut sa-
nottavaa hankaluutta. Venäjälle sai
mennä ja tulla sieltä paikkakunnan

nimismiehen antamalla henkilö-
todistuksella, jota silloin kutsuttiin
passiksi.

Raasulintulli oli v. 1914 ilmesty-
neen Karjalan Lehden mukaan suu-
rin Raudussa ja koko Karjalan kan-
naksella. ”Tätä tietä pitkin, kun
rautatietä ei ole, kuljetetaan mil-
joonia kiloja kaikenlaista
maalaistavaraa maasta pois ja
taas maahan. Tullilla on
itsellänsä vuodesta 1868 ollut
oma talonsa, joka on heti rajan
tultua Suomen puolella toinen
talo.”

Maininta tullin suuruudesta tuntuu
yllättävältä, sillä olihan eteläisellä
Kannaksella esim. Terijoen ja Ra-
jajoen tullit. Tosin Raasulista Pieta-
riin menevän tien venäjänpuoleinen
osa oli koko matkaltaan sepeli-
päällysteinen, mikä kertoo paljon
tuohon aikaan tien merkittävyydes-
tä.

Venäjän puoleista tulliasemaa sa-
nottiin ”sastavaksi”, joka sana oli
suora lainaus venäjän kielestä. Ra-
jalla olivat luonnollisesti tullin liput
ja rajapuomit. Venäjän puoleinen
puomi oli  vinoraidoitettu valkoisen
ja ruskean kirjavaksi. Tullirajan ylit-
tämistä sanottiinkin usein käymi-
seksi kirjavan riu’un takana. Suo-
men puoleinen puomi oli keltainen.
Ei siis niin kuin myöhemmin, jolloin
Venäjän rajapaalujen värit ovat ol-
leet punavihreät ja Suomen sinival-
koiset.

Jotain rajanylityspaikan varjo-
puolen elämästä kertoo seuraava
muistelukatkelma teoksesta Entinen
Rautu:

”Raasulin kylän kohdalla teki val-
takunnan raja suoran kulman, jon-
ka sisällä, Venäjän puolella oli vuo-
sisadan vaihteessa Unimäen kapak-
ka. Se oli metsän keskellä, Pietariin
vievän tien varrella, ja monet mat-
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kalaisista poikkesivat siinä hevosia
lepuuttamassa ja lämmikeryyppyjä
ottamassa. Talossa sai juoda viinaa
niin paljon kuin halusi, mutta muka-
na Suomeen sitä ei saanut viedä.
Vajaan kilometrin päässä oleva Suo-
men tullivartio tarkasti jokaisen
matkalaisen, ja viina otettiin armot-
ta pois. Sen vuoksi kävikin sanotus-
sa kapakassa paljon Suomen puo-
lenkin juoppoja ottamassa vatsansa
– ja päänsäkin täyteen viinaa. He
palasivat maantietä horjuvin aske-
lin, laulaen ja hihkuen.

Ne, jotka ottivat viinaa mukaansa
Suomeen, palasivat tavallisesti omia
metsäteitään, ja useimmiten onnis-
tuivat pääsemään viinoineen yli ra-
jan. Tullivartijoita oli vain muutama
mies, eivätkä he samanaikaisesti
voineet kaikkialla olla. Venäjän
vartion miehet eivät taas viinan
vientiä halunneetkaan estää. Jos
taas rajan ylittäjä sattuikin viinoineen
kiinni joutumaan, ei siitä sen kum-

mempia seurauksia ollut. Siitä sel-
visi pienellä sakolla ja tavaran
menetyksellä.”

Myös salakuljetusta
harjoitettiin
Missä on tullirajoja, siellä on aina
ollut myös salakuljetusta. Niin myös
autonomian ajalla Suomen ja Venä-
jän välillä.

Jo alusta alkaen tullimääräyksiä
ryhdyttiin kiertämään kaikenlaisilla
konsteilla, joista yleisimpiä olivat
väärän tavaranimikkeen ilmoit-
taminen. Kuten aikaisemmin viitat-
tiin, venäläiset tulliviranomaiset oli-
vat huolestuneita erityisesti Suomen
kautta Venäjälle tuotavien ruotsa-
laisten tavaroiden salakuljetukses-
ta ja suomalaiset viranomaiset puo-
lestaan huolestuneita venäläisen
paloviinan salakuljetuksesta Suo-
meen. Paloviinalla tarkoitetaan täs-
sä joko spriitä tai siitä laimennettua
kirkasta viinaa, josta nykyisin voi-

Raasulin tulli v. 1914. Huomaa tullipuomi vasemmassa laidassa ja kaksi tullivartijaa. Kuva:
Rautuseuran arkisto.

taisiin käyttää vaikkapa nimitystä
vodka.

1800-luvun jälkimmäisellä puolis-
kolla kannatti salakuljetusmielessä
tuoda Venäjältä Suomeen myös esi-
merkiksi sokeria, lehtitupakkaa, kon-
jakkia ja erinäisiä teelaatuja. Sala-
kuljetus tapahtui pääasiassa hevo-
silla ja salakuljettajilla olikin käytös-
sään hyvät hevoset, joilla päästiin
virkavaltaa nopeasti pakoon, jos tar-
ve tuli.

Vuosisadan lähestyessä loppuaan
muuttui sekä salakuljetustavaran
laatu että toimintatapa. Pääartik-
keliksi muodostui venäläinen palo-
viina tai pirtu, jota tuotiin pääasias-
sa kantamalla. Myös hakattua ma-
horkkaa tuotiin tullin ohi.

Salakuljetuksen houkuttelevuutta
pienensivät jonkin verran myöhem-
pinä vuosina tehdyt tullimaksujen
alennukset. Myös merialueita kos-
kevaa valvontaa ja kiinnijoutumisen
riskiä lisättiin. Todellista salakulje-
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tuksen määrää ei tietenkään voitu
tietää, koska vain kiinni joutuneet
voitiin tilastoida. Takavarikkosaalis
jäi yleensä alle yhteen prosenttiin
laillisen tullin määrästä.

Muista Venäjältä tuotavista sala-
kuljetustavaroista yleisimpiä olivat
vuoden 1890 takavarikkoluettelon
mukaan sokeri ja tupakka. Selvyy-
den vuoksi todettakoon, että huomat-
tavimmat takavarikot tehtiin laivois-
ta, ei syrjäisten maalaispitäjien kär-
ryteiltä. Näillä teillä lienee sittenkin
tuotu salakuljetustavaroita lähinnä
omaan ja vähän naapurienkin käyt-
töön.

Kuitenkin esimerkiksi vuonna
1910 tullirikoksesta syytetyistä 524
henkilöstä maaseutuväestöön viit-
taaviin ammatteihin oli eniten eli
213. Tullilaitoksen historian mukaan
salakuljettajan tyyppitapaus oli tuol-
loin venäläistä väkiviinaa kuljettava
karjalainen talollinen tai maatyö-
läinen. Pietarin reissuilta sitä lienee
Rautuunkin tullut, sillä paloviinan
tuonti oli muutoin kokonaan kiellet-
tyä edes tullimaksua vastaan.

Näitä ”kotitarvesalakuljettajia” ei
kansan oikeustaju tuominnut rikol-
lisina. Tällaista tullin harhauttamis-
ta pidettiin päinvastoin neu-
vokkuuden osoituksena. Erikseen
olivat ammattimaiset salakuljettajat,
”kontrapantsikat”, hyvine hevosine
ja suojapaikkoineen.  Tämän kirjoit-
tajalla ei ole tietoa siitä, esiintyikö
Raudun tullivartioiden kohdalla huo-
mattavaa ammattimaista salakulje-
tusta.

Alkoholin salakuljetuksesta muo-
dostui hiljalleen suoranainen vitsaus.
Vuonna 1914 asiasta kirjoitti useam-
paan otteeseen mm. viipurilainen
Karjalan Lehti.

Lehti kirjoitti myös siitä, kuinka
tullimiehiä syyllistettiin salakuljetuk-
sen heikosta torjunnasta. Ikään kuin
salakuljetus olisi heidän vikansa.

”Tullimiehiä syytetään leväpe-
räisyydestä ja saamattomuudesta,
mutta monesti ei syyttäjä kuin suuri
yleisökään tiedä, että voimassa ole-

va laki asettaa rajan tullivirkailijain
toiminnalle ja säätää toimintaohjeet,
joiden yli viranomainen ei ole oikeu-
tettu astumaan. Mutta kaikkein suu-
rimpana tekijänä väestön nurja ja vi-
hamielisyys tullimiehiä kohtaan. Se
samainen väestö, joka huokaa ja
valittaa venäläisen pirtun aikaan-
saaman turmion alaisuutta, tekee
kaikkensa vaikeuttaakseen tulli-
miesten tehtäviä ja palvelee nauret-
tavuuksiin saakka pirtun kuljettajia
ja salakapakoitsijoita sekä näiden
kätyreitä. Ani harvat ovat ne hen-
kilöt kansan keskuudessa, jotka tar-
joavat auttavaa tai neuvovaa kät-
tään tullimiehille rajaseuduilla.”

Tilanteen vain pahetessa Karja-
lan kannaksella oli Uudenkirkon
kunta aloitteellinen. Se kutsui kan-
sanopistolleen Kannaksen kuntien
edustajia, joiden muodostama toimi-
kunta lähetti läänin kuvernöörille
kirjeen, jonka alkuosa kuului seuraa-
vasti:

”N.k. Kannaksen kysymys on vii-
me aikoina monessa suhteessa ol-
lut päivän polttavimpia. Milloin syys-
tä milloin toisesta on täältä vierinyt
surullisia viestejä yli maan.Toisinaan
ovat nämä viestit tienneet kertoa
ulkonaisesta ahdingosta, toisinaan
niistä on taas kuvastunut kansan
oma syyllisyys. Viimeksi mainituis-
ta epäilemättä surullisin on se tieto,
että suuri osa Kannaksen kansaa,
nuoria niin kuin vanhempiakin, on
hukkumassa venäläisen pirtun käyt-
töön. Niin hirvittävässä määrässä on
tämän aineen käyttö lisääntynyt.
Satoihin nousee niiden henkilöiden
luku, joita vuosittain on syytetty ja
tuomittu tämän iljettävän ammatin
harjoittamisesta, mutta sadat ovat
osanneet oveluudellaan kiinni-
joutumisen ja rangaistuksen välttää.
Tuhansin litroin on viinoja taka-
varikkoon otettu, mutta tämä luku
moninkertaisesti, siis kymmeniin tu-
hansiin litroihin, on sitä rajan yli on-
nistuttu tuomaan. Ja rahassa lasket-
tuna nousee tähän aineeseen käy-

tetty vuotuinen yhteissumma satoi-
hin tuhansiin. Tämän surullisen to-
tuuden tilastolliset numerot meille
osoittavat. Mutta yksinkö näihin
numeroihin meidän tarvitsee noja-
ta? Puhuuhan miltei jokapäiväinen
kokemus Kannaksen mailla vielä-
kin selvempää kieltä…”

Tarkkaa tietoa ei ole, johtiko kir-
jelmä toivottuihin tuloksiin. Syttyi
ensimmäinen maailmansota, jonka
aikana monet asiat saivat uuden
merkityksen ja Suomen itsenäistyt-
tyä raja sulkeutui niin, että kaikki
luvallinen rajaliikenne katkesi Rau-
dusta. Siviilivartijoiden tilalle tuli so-
tilaita ja heihin verrattavia raja-
vartijoita. Rajasta tuli kielletty ja
uhkaava. Toki senkin jälkeen oli
salakuljetusta, mutta se väheni ja
sitä harjoittivat muutamat rahan-
himoiset rikolliset, kun se ennen oli
ollut lähes kansantapa.

Ei ole syytä vähätellä alkoholin
salakuljetusta ja se tuomaa tapain-
turmelusta rajaseudulla, mutta tä-
män kirjoittaja arvelee, ettei alko-
holin kokonaiskäyttö henkeä kohti
koko maassa yltänyt lähellekään
nykyisiä määriä.

Alkoholin salakuljetus erityisesti
Virosta alkoi kieltolain tullessa voi-
maan v. 1919, mutta se on jo eri jut-
tu.

Veikko Vaikkinen
Kerava
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Täällä jossain 25.7.41
Tervehtys lämmin liitäköön luoksesi sinne kotimökin nurkille, ja par-
haat kiitokset siitä paketista jonka sain eilen vastaanottaa ja samoin
myös siitä kirjeestä. Sinä kyselit että olenkos minä saanut sen toisen
paketin. Kyllä minä olen sen myös saanut ja muistaakseni olen siitä jo
aikoja sitten kirjoittanut.

Myöhäiskesän käkilintu koivun oksal kaunihisti leikitellen kukkuu.
Telttakunta vierelläni ihanasti nukkuu. Tykkein jyske korvistani
loittonee ja hukkuu. Viuhuu rajekteitin luotit, ne on meille tutut nuotit.
Haisee ilmassotan sauhut, meist on loitol linjan kauhut. Reservis vain
reistatahan, sinne tänne pompitahan. Uitaanjärvis, sulo maan mansi-
koita syötä saan.

Ilmaa omat linnut halkoo etsiskellen ryssäparkaa. Ryssän lintu puna-
tähti Petroskoihin varmaan lähti, kun ei ole täällä nähty. Heittää met-
siin hatut  myssyt joskus jäävät tykit pyssyt. Nyt on ilma rauhan lainen
ei yhtään sotan tuntu paina. Miel on puhtas raitis lempee. Ilma tyyni
jalo hempee. Ei voi sotaa aina muistaa, joskus vilu selkää puistaa.
Yöt on kylmät aika lailla täälä oman heimon mailla.

Terveiset saat kertoa meiltä tunnetuilta veijareilta. Käikös siellä
siskon poika, hän on täältä naimatiellä. Lupas myöskin käytä siellä.
Tervehtimäs teitä viellä. Siten saapuu joukoon tuttuun laittautuu sa-
maan nuttuun.

Ei tässä mulla ole nyt mitään erikoista kerrottavaa muutakuin että
minä sain myös ne Anjan kortit ja myös kortin Aholasta ja saatte
lausua Aholan väelle terveiseni ja myös kiitokset siitä kortista minun
puolestani. Sano myös Toivolle terveiset.

Ei muuta tällä kertaa kuin näkemiin ja hyvää vointia teille kaikille
toivottaa Raja Korppi. Os Korp Vanhanen M.  3049. Kpkn 1.

Myös terveiset suutarille ja hauskaa kesän jatkoa toivottaa
Vanha Matti

Kirjeen kirjoittaja oli äitini
Eevi Kähkösen isä Matti
Vanhanen, joka oli lähtöisin
Raudusta Raasulin kylästä.
Samalla kylällä asuivat myös
äidinäidin, Annan (o.s.
Vaskelainen) kaksi sisarta
perheineen. Anna oli synty-
jään Raudusta Vakkilan kyläs-
tä, josta evakkoon lähtivät
hänen vanhempansa Jefim
Vaskelainen (syntyjään
Keripadan kylästä) ja Jelena
(o.s. Emaljasow).

Kuvan keskellä pikkuinen
tyttö on äitini Eevi, hänen ta-
kana pikkuveli Raimo äitinsä
sylissä sekä isosisko Anja
(Kauppinen). Äidin edessä
toinen isosisko Raili (Kisonen)
ja tämän vieressä veli Tahvo.
Ympärillä kolme isompaa poi-
kaa ja tyttö ovat ilmeisesti äi-
tini serkkuja, Henttisen lapsia.
Nuorempi mies on äitini isä
Matti Vanhanen ja vanhempi
mies on äidin pappa Jefim
Vaskelainen.

Terveisin
Tarja Kagan

Vanhan kirjeen kertomaa
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Täst 55 vuot takasiipäi siel Rauvus
olliit hyvät riistamuat, etenkii Lähes-
suon laijal, Haimilan palteel ja Jol-
loin korves. Ol riistaa mitä laijii vaa
ja aika paljo olkii. Laplahen kylästä
Harttei Kost vainaa käi aina siel
metsästelemäs ja ol meil kortteerii
pitkin syksyy ja talvii, ko hiä pit sitä
piäelinkeinonua. Hiä ampukii lintui
ja jäniksii ja muita elävii monta
sattaa kappaletta vuuves. Mut osas
hiä pyytöä muutenkii ja mie kerron
täs yhen sellasen reissun.

Se oli joulukuun puolvälis suun-
nillee. Ol kova pakkanen, ainakii 30
astetta tai enemmänkii. Hänel ol
sinä päivän ammuttu 8 tetrii ja 1 jä-
nis, ko hiä tul iltasil kottii ja sano miul:
”Et sie poika lähe miun kansain tänä
iltan tetrii tuulastammaa?” Jot hiä
näk ko Lähessuon palteel sen suu-
ren närreen paikkoi, mis on se Ke-
tunperä, lassei hankie ainakii 45
tetrii. Ni lähe hänen kansaa kanta-
maa niitä tetrilöi pois. No, mie alon
nauroa ja sanon, jot eihä myö saaha
niitä pimijäs elävilte kii. Ni hiä sano:
”Tapetaa ensin, sit vast pannaa
konttii”. Sillo mie sanon: ”Mitäs siin,
lähetiä vua”. Mie näät meinasin, jot
ei se oppi oijaa kua ja olin utelias
näkemiä, miten se pimijäs tap-
paminen käyvyy.

Sit myö käytii laittamua varustei-
ta kuntuo. Ensin hiä käi puupinol
ottamas 4 sellasta 2 jalkua pitkiä
kalukkua. Kahen kalikan piähän hiä
vuol oikein mukavan kiäjensijan, jot
se kest hyväst kiäjes. Se olkii aika
kätevä lyömäase. Toisist hiä halkas
piät ja kysy: ”Onk teil vanhoi vir-
suloi?” No olha meil niitä. Mie hajen
virsuranit tuppua. Sit hiä pyys
äitvainualt kuontalon pellavii ja pan
kummankii kalikan piähä siihen
halkimuaa sen virsuranin. Sen
peltavakuontalon hiä jako kahtijoa

Vanhoja metsästystapoja Raudussa
ja kiär niihen virsuraniloin ympäril.
Sit hiä laitto kalikat konttihie. Viel
otettii pullo kirassii ja pantii konttii.
Sit hiä sano miul, jot ota sie se van-
ha leukaniekka kalakontti, mihin lin-
nut puat. Näihe vehkeise kans myö
sit lähettii tetrii tuulastammua.

Siin seitsemän aikan iltasil lähettii
hiihtämiä tuulastuspaikal. Meilt ol
matkaa sin puoltoist virstua. Ensin
mäntiin Kivisuon poikki Lähessuon
laitoa, sit noustii Haimilan palletta
yllää siihe suuren närrien luo. Hiljua
myö mäntii, jottei linnut karkovais
kesen aikojoa. Sit ko tultii sen Ke-
tunpesän kohal, ni hiä sano: ”Nyt
pois suksi piält, linnut on tuos 15
metrin piäs hanges kuopissua mak-
kuamas”.

Ol aika pimijä ja pakkanen, viel
käi pien tuulen vire. Mut myö oltii
alapuol tuulen. Sit lasettii kontit pois
seläst ja hiä otti kalikat kontist ja anto
sen toisen lyömäkalikan miul ja itse
otti toisen. Sit hiä otti ne toist kalikat,
mis olliit ne tuohet ja pellavat ja ki-
rassipullon. Hiä kuato niihen pellavii
piäl kirassii, jot paremmin palloat ja
sano: ”Nytkö niä sytytettiä, sit juos-
sua tuon tetrilöi makkuopaikal ja
ensimmäist tapetua enneko kerkijät
noussa ylliäkiä. Sit ko ne näkkööt
valot, ne alkuat lentää valon ympär,
ei ne pimijäs nää mihinkää muuval
lentiä. Sit ei muuta ko hakatua
kalikal piähä”.

Näi myö pantii suunnitelma käy-
täntyö. Hiä pit soihtu ja mie sytytin.
Se sytty hyvin, ko ol kirassil kastelt.
Ja siit myö juostii tetrilöi mak-
kuopaikal. Viis kerettii mukiloija
makkuoselt, toist läksiit lentuo ja
alkoit motkottoa. Meil ol kiire ha-
kata niitä hengeltä. Niitä pyrähti len-
tuo mist sattu. Noin 10 minuuttii tätä
sottua kest. Hakattii minkä kerettii

sit sammu valokii. Viimisii lyötii viel
pimijäs muas olles, ko niitä alko käy-
vä elpymää.

Nyt ruvettii laskemua sualista.
Mätettii kummankii kontti täytie ja
viel 7 kappaletta jäi tähtiekskii. Ne
piilotettii hankee, jot huomen käy-
vää sit hakemas päiväsie aikua. Sit
etsittii sukset ja lähettii kottii. Mut
kyl olliit kontit painavat. Kello ol
ykstoist, ko tultii kottii. Mut kyl ne
ihmettelliit, ko meil ol paljon lintuu.
Siihen aikua käi tällanen metsästys,
ko ol paljon lintuu, mut ei käy ny-
kyisin, ko linnut on hävitetty melkein
sukupuuttoon.

A toisenkii jutun häi kerto miul.
Sano: ”Uskot sie, jot mie sain yhel
latinkil ketun, 8 sorsaa, tetrin ja jä-
niksen?” Mie sanon: ”Älä lör-
pöttele!” Minnua käi naurattam-
mua niin kovast, et paijan kauluksest
läks napit pois, ko kaulasuonet oi-
kein pullistuit. Harttei kerto vua: ”Ol
lokakuu vuonna 1904. Hänel ol
sillon oikein hyvä ykspiippunen suust
latattava haulikko ja se ol er hyvä
tappamua. Ni hiä läks Suvannolt
sorsii kasomua. Siin kohas on sel-
lanen pien laht, ja ko hiä katso, ni
lahen toisel puolel ihan vien rajas
kiven piäl makas kettu. Hiä meinas,
ettei sitä kettuu kannata ampuu, ko
nahal ei tie mittää. Mut samas hiä
huomas sorsan poikuein. Silloin hiä
puskan tua piilua ja seuras sorsiin
uintii, et sit hiä paukauttaa, ko tulluo
usjemp kassua.

Mut nyt käikii nii, et sorsat uivat
kaik yhtie kassoa ja viel sattuit
oleinoa samas linjas sen ketun kohal,
joka makas toisel rannal. Silloin hiä
tähtäs ja ampu. Käi aika jysäys ja
tuntu niiko ois lyöty halol olkapiähän.
Se pyssy niät tyrkkäs, ko ol vanha
latink.

Mut ko ruuvin savu ol häipynt, ni
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8 sorsaa kellu veen piäl ja kettu ol
selällää kivel. Hiä nous innossua
yllää ja yritti lyyvä ilost käsijää yh-
tee. Mut hänen huomaamattaan lens
tetri hänen käsihien vällii ja jäi sii-
hen. Täst hiä säikäht ja män taka-
muksillie istumoa. Mut ko hiä nous
siint yllää, ni huomas, et jänis ol jäänt
hänen alleen ja kuolt. Hiä kokos
sualiin konttiin ja läks tyytyväisen
kottiis.

H. Paakkinen

Juttu on julkaistu Rautulaisten
lehdessä no 3/1968

Ilveksenkaatajan kuva on
Rautuseuran arkistosta.

Karjalaisuuden ja Kalevalan päivän juhlaa vietetään torstaina 28.2.2013
klo 18 Karjalatalolla Helsingissä.Ohjelmassa on juhlapuhe ja lausuntaa sekä
musiikkia. Juhlapuhujana on Karjalan Liiton puheenjohtaja Marjo Mati-
kainen-Kallström.

Talvisodan päättymisen valtakunnallinen muistotilaisuus järjestetään
Kemissä 9.-10.3.2013. Lauantaina 9.3. klo 18 seppeleenlasku Karjalaan
jääneiden vainajien muistopatsaalla Kemin kirkkopuistossa.Sunnuntaina
10.3. tilaisuuteen liittyvät jumalanpalvelukset Keminmaan kirkossa ja
ortodoksikirkossa klo 10. Muistotilaisuus järjestetään Keminmaan koulu-
keskuksen Vallenius-salissaalkaen klo 14. Lounasruokailu klo 12 alkaen
keskuskoulun ruokalassa. Tilaisuudessa puhuu kansliapäällikkö Hannele
Pokka.

Vuoden 2013 Karjalan Liiton valtakunnalliset hengelliset päivät järjeste-
tään Jyväskylässä 9.-10.3.2013. Päivien teemana on hengellinen kasva-
tus.

Karjalaisia tapahtumia

Vuosi on vasta alussa, vielä voit
hankkia  Rautu-seinäkalenterin
vuodelle 2013. Kalenterissa on
käytetty vanhoja mustavalkoi-
sia kuvia Raudun pitäjästä.

Kalenteri maksaa vain kym-
menen euroa, ja sitä voi tilata
Raili Ilvoselta tai Rautuseuralta.

Tilaa oma
seinäkalenteri
Raudun
kuvista
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Evakot toivat mukanaan monia ko-
din käyttö- ja koriste-esineitä, kun
kotiseudut Karjalassa jouduttiin jät-
tämään sotien seurauksena. Käden-
taitojen perinnetietous kiehtoo mm.
kuutta käsitöistä kiinnostunutta, kar-
jalaiset juuret omaavaa naista. He
pyrkivät selvittämään niin museoi-
den kuin kotienkin kätköistä vanho-
jen lapasten ja sukkien malleja.

– Olemme löytäneet toisemme
tämän perinnekäsityöharrastuk-
semme kautta internetistä jo joita-
kin vuosia sitten. Viime marraskuus-
sa saimme ajatuksen lähteä penko-
maan ennen julkaisemattomia kar-
jalaisia käsityömalleja ja rajasimme
kiinnostuksemme neuleisiin – ja vie-
lä tarkemmin lapasiin ja sukkiin,
kertoo Leena Kokko Mikkelistä.

– Innostukseen vaikutti myös
meistä kolmen toiminta karjalaisis-
sa käsityöpiireissä, Sari Suuronen
on Turun Käspaikkakerhon puheen-
johtaja, Pia Ketola toimii Hiitola-
seurassa ja pitää Kurkijokelainen -
lehdessä Hiitolalainen käsityökerho
-palstaa ja minä vedän Mikkelin
Karjalaisten käsityökerhoa, jossa on
mukana myös rautuseuralaisia.

Parhaassa tapauksessa on luvas-
sa aihepiiristä myös julkaisu.

– Jos saamme hankkeellemme
rahoituksen järjestymään ja löydäm-
me kustantajan, niin tulemme julkai-
semaan työmme kirjana Lappeen-
rannan Karjalaisten kesäjuhlien yh-
teydessä 2014. Kirjassa meidän on
tarkoitus julkaista museokuva ja teh-
dä sen mukainen neule, mutta so-
veltaa se kumminkin nykyisiin lan-
koihin sopivaksi ja tämän päivän ih-
miselle mieleiseksi. Saatamme
tehdä myös jotain uutta, missä hyö-
dynnämme noita vanhoja malleja.
Nuoretkin pitäisi saada perinne-

Karjalainen käsityöperinne kiehtoo –
naisjoukko kutoo lapasia ja sukkia
vanhojen mallien mukaan

malleista kiinnostuneiksi, pohtii Kok-
ko.

Naiset ovat etsineet malleja mu-
seoista, mutta kotien kirstutkin kiin-
nostavat:

– Museoista on löytynyt riittävästi
malleja, mutta haluaisimme vielä li-
sää niitä malleja, jotka saattavat olla
hautautuneina mummojen arkkuihin,
tai kulkevat suvussa sukupolvelta

toiselle. Näitä meillä on vasta kak-
si, kirjoneulelapaset Hiitolasta ja
sulhassukat Harlusta. Jotta löy-
täisimme lisää, niin yritämme näitä
etsintäkuulutuksia saada monelle
taholle.

Oheisessa kuvassa Leena Kok-
ko vertaa kahta saman museomallin
mukaan tekemäänsä, hieman eri-
näköiseksi virkattua lapasta.

Leena Kokko vertaa kahta saman museomallin mukaan tekemäänsä
lapasta, joiden malli on Raudusta lähtöisin ja tallessa Kansallismu-
seossa. Kuva: Paavo Kokko.
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– Alkuperäinen lapanen on Kan-
sallismuseossa ja se on saatu sinne
Raudusta. Ongelmani on se, että pi-
tääkö lapanen tehdä aivan alkupe-
räisen mukaiseksi, vai voiko alku-
peräisessä olevat pienet kömmäh-
dykset korjata ja tehdä lapasesta
paremmin nykyihmisen silmään so-
pivan ja käteen istuvan version.

– Toinen kuva on Jyväskylän Kä-
sityömuseon Virkki-kokoelmissa
olevan lapasen pikkukuvan kopio.
Tuo lapanen on Sakkolan Hapa-
raisista kotoisin olevan henkilön
neuloma äidin ohjeiden mukaan.
Minä en ole vielä ratkaissut lapasen
neulemallia, mutta siitä innostui
Valkjärveltä kotoisin oleva Mikkelin
käsityökerholainen. Museon tiedois-
sa sanotaan museolapasen neulojan
isän olleen kotoisin juuri Valkjär-
veltä.  Ehkä seuraavalla kerho-
kerralla tuon lapasen kohdalla ei ole
enää ongelmaa.

Lapas- ja sukkaprojektin aktiivi
Leena Kokko on eläkkeellä oleva
ammattiopettaja.

– Sukujuureni vievät Sakkolaan,
sillä äitini isä on Kaarnajoen Repoja.
Yleensä sanon, että juureni vievät
Käkisalmeen, koska äiti suurimman
osan lapsuuttaan ja nuoruutensa
asui tuossa kaupungissa. Isäni per-
he muutti 1930-luvun loppupuolella
Terijoelle. Joten siirtolaisuus tulee
molempien vanhempieni puolelta.

– Olen omaa sukuani Heilimo.
Minut tuotiin kahden kuukauden
ikäisenä pois Viipurista kesäkuussa
1944. Asun Mikkelissä harlu-
laistaustaisen mieheni kanssa ja
kaikki kolme lastamme asuvat per-
heineen eri puolilla eteläisempää
Suomea.

Marjo Ristilä-Toikka

Jos jollakin on malli,
josta haluaisi kertoa,
niin voi ottaa yhteyttä:

kaijaleena.kokko@gmail.com

Valtakunnallinen, Karjalan Liiton nimeämä teema vuodelle 2013 on karja-
lainen musiikkiperinne. – Karjala on laulujen ja laulajien maa. Yksinkertai-
set, 5-säveliset lauletut melodiat sekä iloiset ja vauhdikkaat tanssisävelmät
muokkaavat mielikuvaa karjalaisesta musiikista. Karjalainen tunteitten kirjo
kuuluu musiikissa – itkuvirsistä maanitukseen.

– Karjalainen musiikkiperinne on vaikuttanut hyvin voimakkaasti yleis-
suomalaisen kulttuurin ja musiikin kehitykseen. Runonlaulajien Kalevala,
hauen leukaluusta tehty 5-kielinen kantele, melodiat ja rytmit – karjalainen
perinne on myös osa yleissuomalaista perinnettä, muistutetaan Karjalan
Liitosta.

– Karjalainen ja kalevalainen musiikki on kiehtonut suomalaisia tutkijoi-
ta ja säveltäjiä vuosisatoja. 1800-luvun loppupuolella alkanut karelianistinen
suuntaus kantaa tähän päivään asti. Säveltäjät Jean Sibeliuksesta Pek-
ka Jalkaseen ovat ammentaneet inspiraatioita ja teemoja karjalaisesta
perinteestä.

Myös kevyemmän musiikin puolella nuoret taitajat saavat kimmokkeita
muinaisista lähteistä.

– Kalevalametallin lähettiläs Amorphis-yhtye niittää mainetta maailmal-
la musiikillaan, minkä kantavana teemana on kalevalainen maailma. Nuori
riimittelijä Mariska laittaa tarinoita runomuotoon kuin Larin Paraske
aikoinaan.

Värttinän aloittama uuden karjalaisen kansanmusiikin tuleminen vahvis-
tuu vuosittain, kun Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolta valmistuu
uusia karjalaisenkin perinteen taitajia. Karjalankielinen musiikki on saanut
lähettiläänsä Burlakat -yhtyeestä, joka on tällä hetkellä ainoa vain karjalan
kielellä laulava yhtye Suomessa.

Karjalaisen lauluperinteen voimasta kertoo myös Karjalaisseurojen Tam-
pereen piirin järjestämä uusi sävellyskilpailu, joka toi sadoittain uusia sano-
ja ja sävellyksiä. Niiden pohjalta on julkaistu kaksi levyä ja laulukirjakin on
suunnitteilla.

Jokaisella maakunnalla on omat laulunsa. Karjalan luonnonkauneutta ja
sen historian ankaruutta on vaikuttavasti kuvannut Impilahdella syntynyt
Emil Genetz mieskuorolle sävelletyssä laulussa Karjala. Toinen tunnettu
Genetzin P.J. Hannikaisen sanoihin sävelletty laulu on Terve Suomeni
maa.

Pekka Juhani Hannikainen syntyi Nurmeksessa kanttorin poikana. Hän
oli monipuolinen musiikkimies: pedagogi, säveltäjä ja kuoronjohtaja. P.J.
Hannikaisen monipuolisesta tuotannosta kuuluisin on Karjalaisten laulu,
jota hän muokkasi peräti 18 vuoden ajan. Siitä syntyi kaikkiaan kolmisen-
kymmentä erilaista versiota. Kolme säkeistöä ovat tuttuja Karjalaisten laulun
nykyversiosta: Karjalaisia ovat puhuttaneet erityisesti kolmannen säkeistön
sanat: ”Konsa vaino Suomeamme kovin kourin koittelee, silloin kurja
Karjalamme Suomen surut soittelee”. Tässä Hannikainen todella tarkoitti
”kurjaa” Karjalaa. Se kuvaa sattuvasti kovaosaista, onnetonta ja juuri so-
dan runtelemaa Karjalaa. Laulu ei kuitenkaan pääty vaikerrukseen, vaan
toivon ja uskon säveliin: ”Vaan kun onnen päivän koitto Suomelle taas
sarastaa, silloin riemun suuri soitto Karjalasta kajahtaa”.                    -MRT

Lähde www.karjalanliitto.fi

Karjala laulujen maa
on vuoden 2013 teemana
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Edellisessä Rautulaisten lehdessä
Eros Jäske peräänkuulutti tietoa
vanhasta äänilevystä, jonka kap-
paleisiin kuuluu mm. Mennun Hes-
su. Asiaan ohessa saamme tietoa:

Mennun Hessu eli Mennun He-
lena oli karjalaistyttö, jonka musta
hame oli punaisella kantilla kantattu.
Tämä kansanlaulu kertoo entisestä
Raudusta, rajapitäjästä, jota aikoi-
naan on sanottu koko Kannaksen
laulukouluksi. Useimmat laulut ovat
piirileikkilauluja, joita tytöt ovat lau-
laneet tansseissa soittajien levätes-
sä, tai kylän nuoriväki on esittänyt
niitä kevätliekuilla keinuessa.

Kakunassi oli suosittu häätanssi.
Puhemiehen laulua taas kylän pojat
vetivät lähtiessään sulhasen kans-
sa noutamaan morsianta. Helsingin
rautulaiset ovat keskuudessaan
muistelleet Kannaksen iloisimpia
lauluja ja  tallentaneet kotiseutunsa
perinteen tulevien polvien kuulta-
vaksi.

Mennu Hessu – laulun karjalaistyttö
Rautu-seura ry:n kustantamalla levyllä on
Mennun Hessu Kakunassi
Kesäillalla ihanalla Heilain takis valkiat napit
Kosintalaulu Puhemiesten laulu
Saalianna Tuli tuli lemmen käki
Rikkaat ne riijaa rahalla

Laulajat: Ritva Härkönen, Ari Mentu, Veikko Mentu, Sievi Miettinen
Aino Paukku, Matti Siitonen, Alli Sipponen ja Iris Sundström

Harmonikka: Mikko Kaatranen

Suunnittelu:  Leea Virtanen ja Anneli Asplund

Valokuva: Sirkiänsaaren taloja (Kansallismuseon kok.)
Kustantaja:  Rautu-seura ry

Tiedot lähetti
Vilho Mentu

Viereisellä sivulla on aiheesta lisää tietoa,
joka on aiemmin julkaistu Rautulaisten lehdessä nro 107.

Soittajia Raasulin rajakivellä. Kuva Rautuseuran arkisto.
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Rautulaisten lehti 107:
Pauli Naumanen

Helsingin rautulaisten laulukuoro ei
ole ollut tuppisuuna, vaan  viritellyt
ahkerasti virsisulkiaan. Puolen vuo-
den ajan on laulettu nuotista ja nuo-
tin vierestä, kuivattu hikeä sekä
korautettu kurkkua.

Tuloksena tästä ahkerasta
ahertamisesta on äänilevy: Mennun
Hessu, joka tulokkaalle pantiin ni-
meksi. Saavutus on sitä luokkaa,
että ”kiäjest pittäin pittää sannoo
kiitoksii.”

Luetellaan heidät tässä nimeltään
ilman enempiä turinoita: Ritva Här-
könen, Ari Mentu, Veikko Mentu,
Sievi Miettinen, Aino Paukku, Mat-
ti Siitonen, Aili Sipponen ja Iris
Sundström. Ja hanuria veteli kukas
muu kuin itse Kaatrasen Mikko. Suu-
renmoisen työn ovat myös tehneet
levyn suunnittelijat, dosentti Leea
Virtanen ja maisteri Anneli Asplund
sekä taiteilija Sirpa Tielinen. Laulut
on tietysti kerätty Raudusta ja on
niitä, kuten vanhempi väki hyvin
muistaa, laulettu pääsiäisliekuilla ja
kyläkalenoissa.

Levyllä on yhdeksän laulua ja
Mennun Hessu on, kuten jo tuli sa-
notuksi, valittu otsikkolauluksi.

Siinä kerrotaan Liippualla synty-
neestä Mennun Helenasta, jolla oli
musta hame punaisella kantilla
kantattu. Yleensä rautulaiset teki-
vät laulun asiasta kuin asiasta ja ty-
töstä kuin tytöstä, eikä siinä suuret
sanat suuta halkaisseet. Turhaan ei
Rautua sanottu koko Kannaksen
laulukouluksi.

Toisena lauluna levyllä on piiri-
leikkilaulu, jossa kysellään: ”Kuka
ottais vanhan heilan, kopekast sen
möisin.” Tämän jälkeen on kosinta-
laulu, jossa sulho ei suinkaan haas-
tele kuusta ja tähdistä, vaan aivan
arkisesti tähän tapaan: ”On emakko
ja porsaita ja pari vasikoita. Ah, etkö

Kyl myö rautulaist osatua!
Noi nelkyt vuotta sitt julkaistust MENNUN HESSU levyst
olen kuult lissiä, jost innostuin ja tietin siint sellase

painokse, jost voi kuunnella sitä nykytekniikalkii.
Ota yhteyttä, jos kiinnostua!

Rautulaisterveisin:
jaske.eros@aina.net   p. (03)-652 3961

Mennun Hessu ja ne kahdeksan muuta
tyttöystäväin Sä ajattele noita.”

Piirileikkilaulu ”Saaliannassa “ kä-
sitellään ikuista kysymystä, kuka on
se oikea.

Ja sitten voi käydä näinkin: ”Min-
nuu raukkaa riävyttivät ja huu-
vattoat ko hulluu.”

”Rikkaat ne riiaa rahalla” on myös
piirileikkilaulu ja piirileikkilauluthan
tytöt laulelivat kylän kalenoissa
pelimannien huilatessa. Tässä lau-
lussa kerrotaan reissulitytöstä, joka
ei huolinut talonpojista, vaan lähti
reissulipojan mukaan.

Kakunassi oli yleisesti suosittu
Raudussa. Sanat tähän oli saatu Vil-
len Hessalta, eli Helena Heikkiseltä
Kärsälästä. Eri kylissä tätä laulua
laulettiin hieman eri tavoilla, mutta
sanottiin, että: ”Kärsälöisiin Kaku-
nassa, se on vastjottamoinen.”

”Heilain takis on valkiat napit” on
piirileikkilaulu, jossa ”häilöks minnuu
sanotoa, mutt mie uon tyttö fiini,” ja
siveäkin, sillä ”viel ne täyttöät ens
kesänkii hammee nauhat kiini,” näin
piätteli Kiesiläisen Liisa ja moni
muukin Raudun tyttö.

Puhemiesten laulua vetelivät ky-
län pojat silloin kun lähtivät sulha-

sen kanssa noutamaan morsianta,
tai kulkiessaan kylän kujasilla. Pu-
hemiehen laulun sanat on saatu Här-
kösen Paavolta Kopolasta.

Ja sitten vielä piirileikkilaulu, jos-
sa kylän ämmät sannoit miun
”muannie pojan vieressä kukapas
sen näki.”

Tällaisia monellekin rautulaiselle
tuttuja ralleja ovat laulajat tallenta-
neet nykyisten ja tulevien polvien
kuultavaksi. Jokaisen rautulaisen
kunnia-asiana on hankkia tämä levy,
vaikka levysoitinta ei vielä olisikaan!
Tätä levyä kuunnellessanne juohtuu
mieleenne jälleen ne vanhat hyvät
ajat, jolloin Kaatrasen Mikko ”soit-
teli surut seiniil.”

Vilho Mentu

Edellä olevassa tekstissä mainit-
tu Mennun Hessu on Raudun
Liippualla eläneen Tahvo Kaarlenp.
Mentun tytär, Hanna Helena Mentu,
joka syntyi 23.09.1893. Hän avioi-
tui 15.11.1914 Kärsälästä kotoisin
olleen Juho Tuomaanp. Kyyrän
kanssa ja perheeseen syntyi kuusi
lasta. Asuinpaikka oli Kärsälä.

Talopojaha se piteä kirpust keisarii ast elätteä (Rautu).

Älä etsi kirkon kirkkahii, älä kansan kaunehii,
ota puura punane, se on terve ja tekevä (Rautu).

Karjalaisia sananparsia
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Kihujuhlat Raudussa
26.-28.7.2013

Majoitus Kiviniemessä, kihujuhla
Sosnovon kulttuuritalossa

* Reitti I: Pieksämäki-Mikkeli-
Lappeenranta-Viipuri

* Reitti II: Varkaus-Joroinen-
Mikkeli-Lappeenranta
* Reitti III: Riihimäki-

Hyvinkää-Helsinki

Ilm. Markulle p. 040 5239 645 tai
pitajaseura@rautu.fi

Rastaan sukuseura ry Sukukokous
Mikkelissä sunnuntaina 28.4.2013 alkaen klo 10.

Paikka: Loma- ja kokoushotelli Heimari, Laitialantie 190, 52330 HEIMARI.

Rastaan Sukuseuran suvun kantaisäksi on määritelty Matti Rastas, joka poikansa
Juhon kanssa on elänyt Raudun Huhdin kylässä v. 1680, sekä Juhon poika,

Juho Juhonpoika Rastas (1704-1741 Suurporkku)
ja hänen jälkeläisensä 1770 alkaen Pienporkulta.

Kaikki sukuun kuuluvat ovat tervetulleita. 
Kokouksessa käsitellään sukukokoukselle kuuluvat asiat sekä keskustellaan
sukututkimuksen nykytilasta, mahdollisuuksista sukukirjan tekemiseksi ja

nettisivujen avaamiseksi.

Ilmoittautumiset 15.4.2013 mennessä Seija Räty, puh. 040 577 2728 tai
seija.raty(at)pp.inet.fi. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisuus majoittumiseen,

varaus suoraan hotelliin, hotelli(at)heimari.com tai puh 045 230 7178.

Rastaan sukuseura ry, Perustamistyöryhmä
Tervetuloa Mikkeliin!

MENTUJEN SUKU II
ILMESTYNYT!

Mentujen sukukirjan jatko-osa,
Mentujen suku II on ilmestynyt.

Kirjaa voit tilata Mentujen
sukuseuralta hintaan 50 euroa/kpl

plus postituskulut.

Tilaukset:
vilho.mentu@hotmail.com

puh. 0440-122288
Vilho Mentu

Urheilukentäntie 2,
24910 Halikko as.
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Syntyneitä
Jenni ja Tuomas Pekkaselle syntyi poika, joka sai
kasteessa 9.12.12 kotonaan Kirkkonummella ni-
men Markus Mikael. Tuomaksen isä Reino on syn-
tynyt Raudun Haapakylässä.

Vihittyjä
Ilona (o.s. Kopakkala) ja Ilja Sidoroff vihittiin
13.10.2012 Joensuussa pyhän Nikolaoksen kirkos-
sa. Ilonan isoisä Aaro Säde oli syntynyt Raudun
Riikolassa, Iljan sukujuuret ovat Suistamolla. Ilo-
na on myös Rautulaisten pitäjäseuran hallituksen
jäsen.

Merkkipäiviä
Eino Joro täytti 90 vuotta 7.12.2012 Some-
rolla. Hän lähti evakkoon Raudun Vehmaisten
hovista. Elämäntyönsä hän teki kansakoulun opet-
tajana, josta enimmän aikaa Somerolla. Rautu-
laisten Pitäjäseura ja Karjalan Liitto muistivat hän-
tä merkkipäivänään Karjalaisen siirtoväen muis-
tomitalilla.

Raudun Huhdin kylässä 1918 itsenäiseen Suomeen
tammikuun 3. päivänä syntynyt Lilja Helena Karp-
pi (o.s Mentu) vietti 95-vuotissyntymäpäiviään Lah-
dessa. Tämä syntymäpäiväkuva on otettu hänestä
viisi vuotta aikaisemmin.
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Anja Tiilikainen (o.s. Orlov)
in memoriam

Anja syntyi 27.4.1921 Raudun Mäkrän kylässä.
Hän oli Paavo ja Nadesta Orlovin Tuomelan talon
viisilapsisen perheen toiseksi vanhin lapsi. Jo
nuoruusvuosina Anja omaksui palveluammatin toi-
mien Aseman virkatalossa Helmisen perheen koti-
apulaisena.

Perhe evakuoitiin Etelä-Savoon Virtasalmelle.
Sodan aikana Anja toimi ilmavalvontalottana eri
paikkakunnilla, myös kotipitäjässään Raudussa.
Sodan jälkeen Anja muutti Mikkeliin, jossa hän
tapasi tulevan miehensä Einon.

Anja ja Eino vihittiin Mikkelissä 10.8.1947.
Einon saatua työpaikan Mikkelin lääninhallituk-
sesta talonmiehenä ja autonkuljettajana perhe
muutti Savilahdenkadun asunnostaan kaupungin
keskustaan maaherran puistossa sijainneeseen
talonmiehen asuntoon. He saivat neljä lasta. Koti
perheellä oli tässä samassa korttelissa aina vuo-
teen 1974 saakka.

Anja työskenteli kodinhoidon ohessa Einoa
”tuuraten” sivutoimisena talonmiehenä, toimi
lääninhallituksessa henkilökunnan kahvion työn-
tekijänä. Hän auttoi myös tarjoilussa viraston
juhlatilaisuuksien yhteydessä. Anja työskenteli
myös kodin ulkopuolella Suur-Savon Lähemäen
baarissa ja Maken kahvila-konditoriossa.

Anja-äidille tärkeintä elämässä olivat lapset, sit-
temmin myös lastenlapset. Heidän hyvinvointinsa
ja tarpeensa sekä pärjäämisensä elämässä olivat
tärkeät. Tapaamiset heidän kanssaan sisälsivät aina
tarjoilut karjalaisella yltäkylläisyydellä. Anja oli
lämmin, hellä, huolehtiva äiti ja mummi sanojen
kaikissa merkityksissä. Hänen tähtihetkiään olivat
ne tapaamiset, kun ”kaikki” olivat paikalla, ketä
siihen sitten kussakin elämänvaiheessa kuuluikin.

Leipominen ja ruuanvalmistus olivat hänen lempi-
tehtäviään ja harrastuksiaan. ”Helmisen kakku”,
pasha ja karjalanpiirakat olivat bravuureja. Kar-
jalaiseen tapaan leivonnaisia myös vietiin terve-
tuliaisiksi vierailuille tai annettiin mukaan vierail-
le vierailun jälkeen.

Anja oli todellinen käsityöihminen. Jo lapsena
Hilma-tädiltä saamiensa oppien ja itseopiskelun
kautta hän hallitsi erinomaisesti koko käsitöiden
kirjon vaatteiden kunnostuksesta aina ryijyjen te-

koon saakka. Tärkeää hänelle oli etenkin vanhem-
malla iällä neulominen. Voimien vähetessä työläiden
villatakkien neulominen vaihtui villasukkien kuto-
miseen. Näistä pääsivät erityisesti osallisiksi hänen
viisi lastenlastaan, joilla sukkavarastoa riittää vielä
moniksi vuosiksi eteenpäin.

Anja-äiti rakasti musiikkia ja lauloi mukana sitä
kuullessaan. Hänellä oli erinomaisen kaunis laulu-
ääni. Äiti oli Mikkelin Karjalakuoron monivuoti-
nen jäsen. Kun lapset olivat pieniä ja kotityöt vaa-
tivat paljon aikaa, kuoroharrastus toi mukanaan
hänelle ensimmäisiä levähdystaukoja kotielämän
arkeen ja tilaisuuksia ulkopuolisiin kontakteihin.

Liikkuminen, pyöräily ja kävely kuuluivat myös
äidin mieluisiin ulkoilumuotoihin. Polkupyörä oli
hänelle työ- ja kauppamatkoilla erityisen hyvä
myös apuvälineenä, kun kipeät polvet jo haittasivat
kävelyä.

Eläkevuosien tärkeitä henkireikiä olivat koti-
seutumatkat Karjalan Rautuun. Hän vieraili jopa
useamman kerran kesässä kotikylässään. Noilla
matkoilla eivät kipeät polvet haitanneet menoa koti-
kylän raitilla ja pellonpientareilla, kun hän joh-
datti matkaseuralaisiaan kodin raunioille tai
Leinijärven rantaan.

Viimeisen ”ei vähäisimmän” työpanoksensa äiti
antoi sairaan puolisonsa omaishoitajana 1980-lu-
vun loppupuolella. Tämä elämänvaihe oli hänelle
varmasti raskain niin fyysisesti kuin henkisestikin.
Tuohon aikaan ei tunnettu omaishoitajan vapaa-
päiviä tai lomia – työtä tehtiin ympäri vuorokau-
den viikosta ja kuukaudesta toiseen.

Pian Eino-puolison kuoleman jälkeen vuonna
1991 myös äidin oma terveys alkoi heiketä. Hänel-
lä ilmeni muistisairauden ensimmäiset oireet ja sai-
rauteen liittyviä pelkoja ja harhoja. Tätä seurasi
ajan myötä taas kerran tuskallinen ”kodin jättä-
minen” ja siirtyminen hoitolaitokseen v. 2001. Mik-
kelin hoiva- ja hoitolaitoksista tuli Anjan monien
vuosien koti, joissa hän sai aina erinomaista huo-
lenpitoa ja hoitoa.

Äitimme Anja Tiilikainen kuoli 6.12.2012 Mikke-
lissä ja hänet siunattiin haudan lepoon 29.12.2012
Mikkelin Harjun hautausmaahan puolisonsa Einon
viereen.

Lapset Tapani, Tuula Tarja ja Timo ja lastenlapset
sekä rautulaiset ystävät muistavat Anjaa lämmöl-
lä.

Tapani Tiilikainen
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Inkeri Paukun muistolle
Sisaremme ja tätimme Ilmi Inkeri Paukku kuoli 28.
joulukuuta 2012 viattomien lasten päivänä. Inkeri
oli syntynyt 13.6.1929 Raudun Korleella Kokko-
lan talossa. Inkerin vanhemmat olivat Anni ja Kus-
taa Paukku. Inkeri syntyi seitsenlapsiseen perhee-
seen toiseksi vanhimpana lapsena.

Evakkotaipaleelle Paukut joutuivat jo ensimmäis-
ten joukossa syyskuussa 1939. He päätyivät Kuo-
pion ja Venetmäen kautta Leivonmäelle.

Inkerin työura kesti Keski-Suomen keskussairaa-
lan palkkatoimistossa yli 35 vuotta. Kesäisin Inke-
ri vietti eläkepäiviä sisarusten ja heidän lastensa
kanssa Leivonmäen kotitilalla. Inkerillä ei ollut
omia lapsia, mutta sisarusten lapsia oli 11 ja lasten-
lapsia 17 ja vielä neljännessäkin polvessa kolme
lasta. He kaikki olivat tärkeitä Inkerille, ja hän
muisti heitä aina – myös lapset rakastivat Inkeriä,
”Inkiä”.

Inkeri oli sisarustensa kanssa innokas Raudun
kävijä. Korleella tyhjällä kotitalon paikalla kävim-
me lukuisia kertoja. Viimeisellä käynnillä Viisjoen
huonon sillan Inkeri ylitti kontaten, koska hänen
jalkansa ja tasapainonsa olivat jo huterat. Myös
Sirkiänsaaren koulupiirin tapaamisiin, Raudun ja
Karjalan Liiton tapahtumiin Inkeri osallistui.

Inkeri siunattiin Jyväskylän vanhassa kappelis-
sa. Tilaisuus oli koskettava, kun kanttori lauloi
”Laps’ olen köyhän kauniin Karjalan” ja loppu-
soittona ”Karjalan kunnailla”. Inkerin uurna las-
ketaan keväällä Leivonmäellä isän ja äidin hauta-
kumpuun. Kauniit muistokukat laskimme Karjalaan
jääneiden muistomerkille.

Kiittäen ja kaivaten
sisarukset Irma, Eila ja Seppo

sisarusten lapset ja lapsenlapset

Arvi Pusa, s. 14.9.1922 Rautu, k. 10.10.2012 Jaala.

Eedi Koskinen, o.s. Leppänen, syntynyt 11.2.1928
Raudussa, kuoli 18.11.2012 Karkkilassa. Eedi oli
Ida ja Simo Leppäsen nuorin tytär.

Rauha Maria Nummitie o.s. Tyynynen kuoli
17.12.2012 Jaalassa. Hän oli syntynyt 29.12.1930
Raudun Palkealan kylässä

Martti Tapani Sojakka, s. 3.2.1938 Rautu, k.
16.9.2012 Helsinki.

Äitini Raija Tyyskä o.s. Leppänen nukkui pois
4.4.2012 pitkällisen sairauden uuvuttamana. Hän
oli syntynyt Raudun Huuhinkylässä 6.12.1932
Maria o.s. Paukkunen ja Mikko Leppäsen esi-
koistyttärenä. Myöhemmin perheeseen syntyi kak-
si tytärtä, Jenny s. 29.5.1936 ja Salli Sinikka s.
29.5.1939. Perheeseen kuului myös Mikon isä
Nuutti Leppänen.

Evakkoon Mari-mamma lähti 1939 kolmen tyttä-
ren kanssa, joista nuorimmainen oli vasta muuta-
man kuukauden ikäinen. Evakkotaival vei ensin
Joroisiin, josta sitten Kangasniemelle. Kangas-
niemellä perhe menetti isän, Mikko kuoli siellä
1942. Vuonna 1945 perhe pääsi muuttamaan Ris-
tiinan Närhilään Rantalan tilalle, perheeseen kuu-
luivat Mari-mamma ja tyttäret sekä äijä Nuutti.

1952 äiti avioitui savolaispoika Taunon kanssa.
Yhdessä he tekivät pitkän päivätyön viljellen tilaa
aina eläkepäiviin saakka. Isän kuoltua viimeiset
vuodet äitini eli yksin Vaarinsaaressa Ristiinassa,
nukkuen ikiuneen omassa sängyssään isän synty-
mäpäivän iltana. Äiti saatettiin haudan lepoon isän
vierelle läheisten läsnä ollessa 21.4.2012.

Kirsti Kuuva, tytär
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Rautu-pilkkikisat
29.3.2013 klo 10.00-14.00

Hietajärvellä Ihastjärventie 29
Sarjat:

Naiset, miehet, lapset alle 15-v.
Osallistumismaksu 2 euroa.
Hyvät palkinnot odottavat…

Makkaran paistoa
– tervetuloa mukaan!

Ilm. Markulle p. 040 523 9645
Pekalle p. 045 2630 365

Rautulaisten
pitäjäseura ry:n

vuosikokous
23.3.2013 klo 15.00 Mikkelissä

Paikka ravintola Pruuvi
(Liikemiesten seura)

Tervetuloa!

Rautuseura ry
Kevätkokous pidetään keskiviikkona

6.3.2013 kello 18.00-20.00 Helsingissä
Karjalatalon Sortavala-salissa.

Tervetuloa

Orjansaaren
koulupiirin

tapaaminen
Kangasniemellä

la 18.5.2013 klo 12.00
Lounas- ja Pitopalvelu Siiskosella

os. Joutsantie 5

Ilmoittautuminen 5.5. mennessä
Mervi Tiihoselle,

 puh. 050 300 11 93.
Tervetuloa tapaamaan ystäviä

hyvän ruuan, kuulumisten,
musiikin ja laulujen lomassa!

Rautuun kesällä 2013
Kaukopartiomiesten

jalanjäljillä
7.-9.6. mj. Pekka Intke

Reitti: Mikkeli-Lpr-Viipuri-Rautu
majoitus Kiviniemessä puolihoidolla,

2 hlö huoneessa
Ilm. Pekalle p. 045 2630 365 tai

pintke@suomi24.fi
           Markulle p. 040 5239 645 tai

pitajaseura@rautu.fi

Kotiseuturetki
Rautuun
7.-9.6.2013

Reitti: Joroinen-Pieksämäki-
Mikkeli-Lappeenranta
Majoitus Kiviniemessä

2 hlö huoneessa, puolihoidolla
Ilm. Markulle p. 040 5239 645 tai

pitajaseura@rautu.fi
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Tapahtumakalenteri
Rautuseura ry:n tapahtumakalenteri: Tarinaillat
jatkuvat Karjalatalolla joka kuukauden ensimmäi-
nen keskiviikko kello 18.00. Iltoihin pyritään saa-
maan joku lyhyt alustus. Seuraavat kokoontumiset
ovat 3.4.2013, 8.5.2013, syyskaudella 4.9.2013,
2.10.2013, 4.12.2013 teemana pikkujoulu.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
lauantaina 20.4.2013 klo 14.00–17.00 Helsingis-
sä Karjalatalon Laatokka-salissa. Kello 13.00–
14.00 on samassa salissa kahvittelua, vapaata seu-
rustelua ja tietojen vaihtoa. Kaikki alueen suku-
tutkimuksesta sekä historia- ja kansanperinteestä
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan avoimeen
tapaamiseen.

Palkealan koulupiiri kokoontuu Jaalassa
8.6.2013. Tarkemmin seuraavassa lehdessä.

MUISTA
Rautulaisten lehden uusi postiosoite

ja puhelinnumero:
Marjo Ristilä-Toikka

Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ
puh. 040 730 2622

SEURAAVAN RAUTULAISTEN
LEHDEN aineistot toimitukseen

viimeistään 28.3.2013
mennessä, kiitos!

Lehti nro 2 ilmestyy
huhtikuun puolivälissä

Rauta-Säätiön avustusta
voi hakea vuonna 2013.

Hakemukset kirjallisesti osoitteella:
Rauta-Säätiö c/o Ilkka Pietiäinen,

Sairilantie 46, 50180 MIKKELI.
p. 0400 250 289.

Tiedusteluja voi tehdä
myös sähköpostitse

ilkka.pietiainen@surffi.fi

Rautulaisten
toimintailtapäivä

lauantaina 13.4.2013
klo 13.00 -

Tilausravintola Säde
Otto Mannisenkatu 8

50100 MIKKELI
 

Vapaamuotoisen tapaamisen
ohjelmassa on mm.
 
Kotiseutumatkailua

Raudun Internet-sivut, joilla
uutuutena karttoja
matkailijoiden avuksi

Rautulaiset sosiaalisessa
mediassa

Rautulaisten lehden kuulumiset

Rautulaista sukututkimusta

Koulupiirejä ja kylätoimikuntia

Rautulaisen perinteen keruuta
(mm. kuvien skannausta)

Tervetuloa joukolla mukaan!

Kello 12.00-13.00 on mahdollista
10,- euron hintainen ruokailu.



Rautulaisten lehti  1/201328

Rautulaisten lehti
Tilaukset, talous- ja kirjanpitoasiat:
Veijo Moilanen
Nuottakatu 4 C 22, 50190 Mikkeli
puh. 040 848 2759
e-mail: lehtitilaus@rautu.fi

Toimittaja: Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375, 37570 Lempäälä
puh. 040 730 2622, e-mail marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi
tai rautulaistenlehti@rautu.fi

Vastaava toimittaja: Markku Paksu,
Ihastjärventie 29, 50970 Mikkeli,
puh. 040 5239 645
Julkaisutoimikunta:
Markku Paksu, Seija Lipsanen, Kauko Olkkonen, Ilona
Sidoroff, Pekka Intke, Eero Pihlaja ja Heikki Malkamäki.

Markkinointi:
Markku Paksu, Ihastjärventie 29, 50100 Mikkeli,
puh.  040 5239 645
Ilmoitushinnat:  1/1 s. 222 eur, 1/2 s. 120 eur,
1/4 s. 62 eur, 1/8 s. 37 eur.
Lehden tili:
Etelä-Savon OP 527104-4169978
Painopaikka:
Kopiopiste, Maaherrankatu 30, 50100 MIKKELI
puh./fax (015) 213 011, e-mail: tulostus@kopiopiste.net

AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ:

1.2.   28.3.   31.5.   31.7.   27.9.   29.11.
Kestotilaus 25 eur / vuosikerta
Irtonumero 5,0  eur + toimituskulut

Rautulaisten pitäjäseura ry. Mikkeli
PL 154, 50101 MIKKELI
Tilinumero: Nordea MLI 226518-4289
Puheenjohtaja: Markku Paksu, Ihastjärventie 29,
50970 Mikkeli, puh. 040 5239 645
Naistoimikunnan vetäjä: Liisa Rouhiainen,
Rentukkaraitti 13, 50170 Mikkeli, puh. 050 3309 066
Rautuseura ry. Helsinki
Puheenjohtaja: Raili Lameranta,
Yläkiventie 6B 24, 00920 Helsinki, puh. (09) 785 192,
050 3644 213
Rauta-Säätiö Mikkeli
Puheenjohtaja: Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli, puh. 0400 250 289,
ilkka.pietiainen@surffi.fi

YHTEYSTIETOJA

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 1A 15, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski,  Vesivallinaukio 1 as 55, 48600 Kotka
puh. 040 756 5996

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

VEHMAIS-HAUKKALAN KYLÄTOIMIKUNTA
Heli-Päivi Nypelö, Korpikoskentie 27, 50670 Otava,
puh. 015-170 793
Pirjo Stránden, Korpikoskentie 33, 50670 Otava,
puh. 044-5669080, s-posti pirjo.honkanen@surffi.fi

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
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