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Rauhun kihujen 2013 juhlakulkue
lähdössä Sosnovon kulttuuritalolta
kohti Tikatsun hautausmaata.

Juhlan esityksiin osallistuivat myös
venäläiset laulajat ja tanssijat.
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Mikkelissä elokuussa 2013

Raudun kihut mielessäin...
Tervehdys Rautulaisten lehden lu-
kijat! Tämän pääkirjoituksen paikal-
la on puheeni, jonka pidin Raudun
kihujuhlilla Sosnovossa lauantaina
27. heinäkuuta. Nämä ajatukset olen
omistanut arvoisille Sosnovon kun-
nan edustajille, sosnovolaisille sekä
mukana olleelle kihukansalle ja tie-
tysti kaikille teille rakkaille rautu-
laisille.

Kihuperinne on vanha karjalainen
tapa kokoontua yhteen tapaamaan
pitäjäläisiä sekä vähän naapuri-
pitäjäläisiäkin. Kihu-sanaa ymmär-
rettäneen niin, että kansa sankoin
joukoin kihisee ja kuhisee, ehkä sen
voisi tänä päivänä rinnastaa Face-
bookiin.

Eli kihutapahtuma lienee ollut sen
ajan Facebook. Antoihan se mah-
dollisuuden sosiaaliseen kanssa-
käymiseen, kirkon mäkeä pastie-
rattiin iellie jällie (edestakaisin).
Silmäiltiin sillä silmällä, josko vaik-
ka tavattaisiin elämänkumppani.

Toki sillä oli syvällisempikin mer-
kitys, se oli myös kiitosjuhla ja sillä
oli kristillinenkin merkitys. Kevään
kihuilla siunattiin maahanpantu sie-
men, syksyn kihujuhlissa taas kiitet-
tiin luojan antamasta sadosta.
Kirkkoaholla oli buffetteja, joissa
myytiin punaista limonadia ja pullaa
sekä mahdollisesti jo saatua satoa.
Mennun Hessun mesomenat olivat
varsin haluttuja.

Taas me rautulaiset halusimme
kokoontua tänne entiseen Rautuun
vaalimaan tätä kannakselaista pe-
rinnettä.

Tämä on juhlavuosi kihujen mer-
keissä, sillä tänä vuonna tulee kulu-
neeksi 20 vuotta siitä, kun sodan
jälkeen ensimmäiset juhlat Rau-
dussa voitiin järjestää. Vuonna 1993
ensimmäisten juhlien yhteydessä
paljastettiin ensimmäinen muisto-
merkki Rautuun, Raudun entiselle
ev.lut. hautausmaalle.

Raudun kunnanjohtaja Aleksandr Soklakov ja Markku Paksu,
joka ojensi Soklakoville Rautu on rautaa -paidan.
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Arvoisat sosnovalaiset:
Me emme halua syyllistää ketään

nyt Raudussa asuvia. Tämän
kotiseutumme menetykseen eivät
olleet syyllisiä tavalliset ihmiset,
vaan se oli seurausta kahden dik-
taattorin, Stalinin ja Hitlerin, valta-
taistelusta, jonka uhreiksi me jou-
duimme rajan kummallakin puolel-
la.

Me haluamme edelleenkin olla osa
tätä maata. Meidän juuremme ja
tuhatvuotinen historiamme on tääl-
lä Raudussa. Vuodesta toiseen me
saavumme ikään kuin muuttolinnut,
monen entisen rautulaisen tai juu-
riltaan rautulaisen kesä alkaa siitä,
kun on käynyt koton Karjalassa.

Vaikka ei jäljellä ois mitään, sen
entisen kodin tai mummolan paikan
haluaa nähdä yhä uudelleen ja uu-
delleen…

Pienestä palasta kivijalkaa, piha-
puusta tai tiilen palasesta löytyy
onnen hetki, jota ei voi rahalla mita-
ta. Lapsena kuullut tarinat muuttu-
vat täällä todeksi ja saavat ikään kuin
kehykset. Silloin tuntee osan itses-
tään kuuluvan tänne…

Kihulaulussaan kirkkoherramme
poika Simo P. Salo riimitteli hyvin;
”Vain tänne kuuluu juuremme, ei
maihin kaukaisiin… Ja kauneimman
katseen Rautu antaa, Sosnova hy-
myn suo”.

Rautulaisten Pitäjäseura yhdessä
Rautuseuran kanssa on vuosien
varrella luonut luottamukselliset
suhteet entiseen Rautuun. Olemme
hyvässä hengessä voineet toteuttaa
muistomerkkihankkeita sekä muu-
ta yhteistyötä. Samoin ovat toimi-
neet useimmat luovutetun Karjalan
seurat.

Se, mikä valtiolla tasolla koetaan
vaikeaksi, on onnistunut pienemmis-
sä piireissä.

Pitäjäseurojen aktiivisuudesta ja
sitkeydestä olisi oppia valtion johdol-
lemmekin. Luulen, että Karjalan
palautus olisi ollut mahdollista, jos
eivät poliitikot olisi olleet sitä sot-
kemassa.

Valitettavasti Suomen ulkopoliitti-
nen johto makaa edelleen Koivis-
ton aikaisissa poteroissaan, eikä ky-
kene käymään neuvotteluja luovu-
tetun Karjalan kohtalosta.

Suomella ja Venäjällä on yhteistä
rajaa yli 1300 kilometriä. Venäjä on
valtava mahdollisuus sille itselleen
että yhteistyökumppaneilleen. Mi-
käli pystyttäisiin valtioiden välille
luomaan luottamukselliset välit,
tämä yhteinen raja voisi olla todella
merkityksellinen.

Keskinäinen luottamus on kuiten-
kin se perusta, jolle kaikki yhteistyö
rakentuu. Luottamuksen voi palaut-
taa ainoastaan sen rikkonut osapuoli.
Me entiset rautulaiset toivomme,
että tulisi aika, jolloin valtioidemme
välillä ei olisi sellaista asiaa, josta ei
voitaisi keskustella.

Arvoisat sosnovolaiset, toivomme
yhteistyömme kehittyvän, sekä mei-
dän entisten rautulaisten että teidän
sosnovolaisten välillä, toistemme
historiaa ja menneisyyttä kunnioit-
taen.

Haluamme kiittää mahdollisuu-
desta juhlia täällä, toivomme teille
lämmintä loppukesää ja onnea
elämäänne. Sbasiba bolsoi.

Juhlaväkeä Tikaksun hautausmaalla kirkonmenojen jälkeen seppeleenlaskussa.
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Kihujuhlat kutsuivat nuorempaakin
polvea mukaan Sosnovoon
Rautu on rautaa -iskulause vahvis-
tui tänäkin kesänä, kun rautulaiset
matkasivat kihujuhlilleen koti-
seudulle Kannakselle 26.-28. heinä-
kuuta. Sosnovoon (Rautu) suuntasi
kolme isoa bussia sekä pienempiä
ryhmiä, yhteensä noin puolentoista-
sataa henkeä rautulaisia ystävineen.
Mukana oli myös nuorempaa pol-
vea, parhaimmillaan kolmen suku-
polven seurueita.

Kotiseuturetkeilyn ohella tapahtu-
maan kuului suomalais-venäläisellä
yhteistyössä organisoitu kihujuhla
Raudun komealla kulttuuritalolla.
Pitäjäseuran puheenjohtaja Mark-
ku Paksun puheenvuoro juhlilta on
luettavissa sivuilta 2-3.

Sosnovon kunnanjohtaja Alek-
sandr Soklakov oli paikallisten
toimijoiden kanssa järjestänyt laa-
dukkaan ja näyttävän esiintyjä-
kunnan juhlille; tarjolla oli korkea-
tasoisia tanssi- ja lauluesityksiä.
Sopraano Natalia Orlova oli ope-
tellut lauluja myös suomeksi, joita
hän tilaisuudessa ensiesitti ja sai an-
saitsemansa aplodit muun esiintyjä-
kunnan tavoin.

Kunnanjohtaja Soklakov kehui
tervehdyspuheessaan Sosnovon alu-
etta ainutlaatuiseksi.

– Maan päällä ei ole toista paik-
kaa, missä yhtä harmonisesti yhty-
vät paikkakunnan historia, luonnon
kauneus ja mahtavat ihmiset. Olem-
me syystäkin ylpeitä pienestä
kotiseudustamme – sen maineik-
kaista kulttuuriperinteistä ja työ-
tapoihin liittyvistä perinteistä. Olem-
me ylpeitä saavuttamastamme me-
nestyksestä sosiaalis-taloudellises-
sa kehityksessä. Ja ennen kaikkea
olemme ylpeitä työteliäistä ja
lahjakkaista asukkaistamme.

Soklakovkin tiesi, että Sosnovon
kuntaa ja Rautulaisten Pitäjäseuraa

yhdistävät pitkäaikaiset hyvät naa-
puruussuhteet.

– Meillä on paljon yhteistä. Toi-
vomme edelleen jatkuvaa hedelmäl-
listä kulttuuriyhteistyötä, joka on
hyvin tärkeää historiallis-kulttuuri-
sen perinnön kannalta, taiteen ja
kulttuuriturismin kehityksen kannal-
ta Sosnovon maaperällä, painotti
Soklakov.

Kihujuhlan juonsi ja tulkkasi
rautulaisten Päivi Väisänen. Suo-
malaisten puolelta koskettavista lau-
luesityksistä huolehti  Pepe Lauan-
ne, hänellä on juuria Viipurissa.

Kihuviikonvaihteeseen kuului
myös sunnuntain jumalanpalvelus
Raudun kulttuuritalolla, joka sijait-
see Raudun entisen kirkon paikal-
la. Kirkonmenot toimitti rovasti
Leena Repo, juuriltaan Raudun
naapuripitäjä Sakkolasta.

Leena Repo muistutti, että kihu-
pyhällä on kirkollinen tausta.

– Se kertoo siitä, että kirkko ja sen
sanoma on ollut tärkeä ihmisten elä-
mässä. Kirkkorakennus tuo mieleen
monia muistoja. Raudun viimeinen
luterilainen kirkko tuhoutui 1939.
Joku teistä on vielä ehtinyt käydä

siellä. Vanhemmat ovat kertoneet
muistojaan. On puhuttu häistä, hau-
tajaisista, rippikoulusta jne.  Jokai-
nen kirkossa kävijä on vienyt mu-
kanaan jotain siitä evankeliumin sa-
nomasta, jota kirkossa on puhuttu.
Miten laajalle sanoma lieneekään
levinnyt? Rautulaisia on eri puolilla
Suomea. He kantavat jokainen mu-
kanaan perintöä täältä.

Kihupyhän vietto on sittemmin
laajentunut markkinoiksi tai tilai-
suuksiksi, jossa ihmiset kohtasivat
toisiaan.

– Kohtaamisia tämä matkamme
on ollutkin. Olemme kohdanneet
toisiamme, entisiä kotiseutujamme,
historiaa. Olemme varmasti koh-
danneet myös omaa itseämme.

Jumalanpalveluksen jälkeen juhla-
väki marssi seppelpartiona toimi-
neen Markku Paksun ja Pekka
Intken johdolla kulkueessa Tikat-
sun hautausmaalle. Siellä terveh-
dykset laskettiin menneiden suku-
polvien ja sankarivainajien muisto-
merkeille.

Ensi vuonna Raudun pitäjäjuhlat
vietetään Mikkelissä.

Marjo Ristilä-Toikka

Kihujuhlan yleisöä kulttuuritalon salissa. Etummaisena yksi
Raudussa syntyneistä, Veikko Koukonen, s. 1924 Huhdissa.
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Raili Valtasaari (vas.) ja Anna-Liisa Kirves, Palkealan
”tyttöjä” odottamassa kyytiä kotipaikoille.

Leena Repo löysi Raudun torikojusta
uimareissuille sopivan kesämekon.
Kuva: Heikki Malkamäki.

Pepe Lauanne esitti mm.
Evakon laulun.

Juontajana ja tulkkina toiminut Päivi Väisänen (vas.) kiitti sopraa-
no Natalia Orlovaa Iittalan kynttilälyhdyllä.

Venäläisten tanssi-, laulu- ja musiikkiesitykset olivat värikkäitä ja vauhdikkaita.
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Kihut on kihuttu ja nyt alkaa olla
palautteiden aika. Minun kiinnos-
tukseni rautulaisten vävynä kohdis-
tui taas opastuksen ohessa talojen
paikkoihin ja karttojen tarkasteluun.

Talojen sijaintikoordinaatit on mi-
tattu 1930-luvun kartasta eli ”virhet-
tä” saattaa olla jo tästä syystä joi-
takin metrejä. Yleensä tuntuivat
paikkatiedot pitävän kuulemani mu-
kaan kohtalaisen hyvin paikkansa.
Jotkut talot on saatettu siirtää aika-
naan eri paikkaan ja karttatieto ei
tätä siirrosta noteeraa.

Nyt oli paljon asiantuntijoita pai-
kalla ja he pystyivät melko luotet-
tavasti löytämään kohteet ja mittaa-
maan sijannit. Kaikista näistä tar-
kennuksista otan mielelläni vastaan
tietoja (tiedot@rautu.fi), jolloin
saamme kartat entistä paremmin
vastaamaan todellisuutta. Muuta-
man vuoden kuluttua olemme näi-
den karttojen varassa, koska tietäjät
väsyvät.

Rautuun on muuttanut moninker-
tainen väestömäärää entiseen ver-
raten. Niinpä useisiin kohteisiin ei-
vät vierailijat päässeet, koska aitoja
oli edessä ja venäläisiä taloja oli ra-
kennettu entisten asuntojen paikoil-
le. Olipa nykyhautausmaakin Niit-
tyjärven tien varrella jättänyt alleen
ainakin yhden suomalaistalon.

Kun kuvasimme Vehmaisten ky-
lässä aidan takaa Tuomas Lopo-
sen pojantyttären kanssa äijän en-
tistä asuinsijaa, tuli siistin ja hyvin-
hoidetun talon nuori isäntä ihmette-
lemään ja tarkistamaan tilannetta.
Siinä sitten hyvässä ja ystävällises-
sä kohtaamisessa selvittelimme
käsipelillä tilannetta. Onhan se tar-
kistettava asia, jos ventovieraat ku-
vaavat omaa kotipihaa.

Yksi iso sekaannuksen aihe on
asukkaiden paluu jatkosodassa
kotikulmilleen. Rautu ja rautulaiset
III -kirja karttoineen ja asukkaineen
on pääasiassa tilanteesta ennen en-
simmäiselle evakkotaipaleelle läh-

Kihujen kaikuja

töä. Kun sitten jatkosodan asema-
sotavaiheessa osa väestä pääsi pa-
riksi vuodeksi palaamaan Rautuun,
eivät kaikki voineetkaan asettua
asumaan entisiin koteihinsa tai edes
samaan kylään. Siitä syntyi sekaan-
nusta aiheuttanut tilanne – kuka
asuikaan ja missä. Helposti syntyy
”kahdenlaisia karttoja” asukkaista.
Mikä on sitten oikein vai ovatko mo-
lemmat oikein?

Olen pari eri kertaa ollut ajelulla
Loposen Reijon maasturin kyy-
dissä eri puolilla Rautua ja seurail-
lut tietokoneelta ajettua reittiä, jon-
ka GPS-paikannin on piirtänyt. Kun
vertailen niitä Internetiin laittamiini
matkailijakarttoihin, olen huoman-
nut, että veli venäläinen on ollut aika
suurpiirteinen piirtäessään kartto-
jaan mutkat oikaisten. Todellinen tie
saattaa mennä pahimmillaan jopa 50
metriä eri kohdassa kuin karttaan
piirretty tie. Pääsääntöisesti tiet ovat
kohdallaan.

Tulen siis korjailemaan karttoja
netissä jollain aikataululla, että
paikannus helpottuu. Aikanaan Pie-
tari-Käkisalmi -moottoritie tulee
muuttamaan melkoisesti maisemaa.

Karttoja ja nimilistoja
vertaillaan kotipaikoilla.
Kuva: Ulla Värre.

Jo nyt Suvenmäen, Orjansaaren ja
Mäkrän teiden poikki olivat lin-
jaukset työn alla. Tie tulee melko
metsäiselle osuudelle, joten entisiä
taloja jää vähän tiealueen alle. Muu-
taman vuoden kuluttua viikonloppu-
ruuhkat helpottavat Raudun kohdal-
la.

Heikki Malkamäki

Ulla Partanen näyttää suuntaa Huhdissa, suvun kotimaisemissa
mukana Sara Ikonen. Kuva: Tuija Ikonen.



Rautulaisten lehti  4/2013 7

Lauri Intke on 32-vuotias diplomi-
insinööri Espoosta, hän oli
ensikertalainen Karjalanmatkalla
yhdessä vaimonsa Elina Jalasoja-
Intken kanssa.

– Vaarini Johannes Intke oli ko-
toisin Raudusta Liippuan kylästä.
Isäni Esa Intke on tutkinut
sukujuuriamme ja oli vuosi sitten
mukana ensimmäisellä kotiseutu-
retkellään Raudussa äitini Annikka
Intken kanssa. Vanhempieni kan-
nustamana päätimme vaimoni
Elinan kanssa lähteä tänä vuonna
mukaan katsomaan esi-isieni mai-
ta. Matkalle lähti lisäksi isäni veli
Ossi Intke sekä Riitta Asikai-
nen, jotka olivat myös ensikertalai-
sia. Isäni kertomien tarinoiden
kasvattama mielenkiinto suvun his-
toriaan vaati kokemaan ja näke-
mään omin silmin ne maisemat, jois-
ta olen kuullut paljon.

– Matkamme tavoitteena oli tu-
tustua vaarin kotiseudun lisäksi
myös sukulaisiin, joita oli lähtenyt
mukaan. Luvassa oli vuosikymmen-
ten takaista historian havinaa, joka
on vaikuttanut paljon isovanhem-
pieni elämään, summaa Lauri syitä
kihumatkalle osallistumiseen.

Retki vaarin kotimaisemiin Liip-
puan kylään teki vaikutuksen.

– Isäni tekemiin haastatteluihin ja
olemassa oleviin karttoihin perustu-
en löysimme oikean paikan ja vie-
timme siellä aikaa tutustuen piha-
piiriin ja lähimaastoon. Taloa met-
säisellä tontilla ei enää ollut ja alu-
eelle kaivetut juoksuhaudat ovat
muokanneet maata sen verran, et-
tei merkkejä esimerkiksi kivijalasta
tai muusta silmiinpistävästä ollut jäl-
jellä. Pari punaherukkapensasta alu-
eelta löytyi. Retkieväät täydentyivät
paikan päällä runsaasta vadelma-
saaliista sekä mahtavista kantta-
relleista. Paikalla ollessa tuntui sil-
tä, että ”tässä sitä nyt ollaan, vaa-
rin kotipihalla”. Hetki oli tunteikas

Sukunimelle löytyi juuret

ja kannatti ehdottomasti lähteä mu-
kaan.

– Kuten isäni sanoo, ”intkelöisiä”
on tullut vastaan hyvin harvoin.
Kaukaisempien sukulaisten tapaa-

minen kasvatti yhteenkuuluvuuden
tunnetta ja yhdisti sukulaissuhteiden
kautta nimen sellaiseen perustaan,
josta sen voi sanoa olevan kotoisin:
Rautuun.                           - MRT

Riitta Asikainen, Annikka Intke, Esa Intke ja Ossi Intke juoksu-
haudan reunalla. Kuva: Lauri Intke.

Elina Jalasoja-Intke ja Lauri Intke olivat tyytyväisiä ensimmäiseen
Karjalanmatkaansa. Taustalla Raudun uusi ortodoksikirkko.
Pariskunnan 3- ja 1-vuotiaat pikkupojat olivat vielä liian pieniä
mukaan otettavaksi. Kuva: Marjo Ristilä-Toikka.
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Helsingissä ympäristötieteitä opis-
keleva, Raumalta lähtöisin oleva 25-
vuotias Ulla Värre osallistui kihu-
matkaan äitinsä Reija Värren ja
mumminsa Helmi Seppälän, o.s.
Koukosen kanssa. Helmi on ko-
toisin Suvenmäeltä.

Ajatus matkaan lähtemisestä oli
nimenomaan Ullan, joka halusi
päästä sukunsa synnyinsijoja katso-
maan.

– Innostuin jo viime vuoden ke-
väällä mahdollisuudesta lähteä
mummin kanssa tarinoiden maise-
miin, mutta silloin olimme turhan
myöhään liikkeellä. Tämän kesän
osalta vahdimme ilmoittelua Rau-
tulaisten lehdessä jo aikaisin, ja
ilmoittauduimme matkaan.

Ensimmäistä kertaa Karjalassa ja
Venäjällä käynyt Ulla Värre kiitte-
lee matkaa antoisaksi moneltakin
kantilta.

– Minun matkani jakautuu kah-
deksi tarinaksi. Toisaalta opin siitä,
miltä Venäjän puoleinen rajanseutu
tuntui. Rähjäiset rakennukset ja
kunnostetut julkisivut, juomakel-
voton hanavesi ja hienot autot
Suvenmäen teillä saivat huokaile-
maan vuoroin väsymyksestä ja ih-
metyksestä.

– Toisaalta Karjala oli kaunis, ja
tärkein toive toteutui, kun löysimme
pitkän etsinnän jälkeen mummin
kotikiven. Juuret löytyivät paitsi his-
toriasta, myös ympäriltä, kun sain
tavata monia sukulaisia, joista en
tiennyt ennen reissua. Nautin yhtei-
söllisyyden tunnusta, kuvailee Ulla
Värre.

Karjalaisuutensa hän on tiennyt
isoäiti Helmin tarinoiden ansiosta.

– Mummi on aina kertonut tari-
noita omasta lapsuudestaan ja nuo-
ruudestaan, sekä sodan ajasta meil-
le lapsenlapsille. En aivan tiedä,
millaiset ominaisuudet minussa ovat
karjalaista perää, jos niin edes voi
eritellä, mutta mummissa olen aina

Mummin kotikonnut kiinnostivat

ihaillut, ja häneltä osaltaan omaksu-
nut myönteistä asennetta elämään.
Joku tuttava on joskus väittänyt, että
sukujuuret ovat siitä pääteltävissä,
mene ja tiedä.

– Minusta on tärkeää ja mukavaa
tietää, mistä tulen, ja kuulla tarinoi-
ta menneistä ajoista ja ihmisistä. Se
auttaa ymmärtämään nykyhetkeä ja
itseäni. Moni ystäväni on ollut kiin-
nostunut matkasta, ja olenkin ker-
tonut kokemuksestani mieluusti, to-
teaa Ulla, joka opiskelujen ohella li-
säksi vauhdittaa aikaansa vapaa-
ehtoistyössä partiossa.

Kolmen sukupolven naisissa Helmi Seppälän kotikontuja kolusivat
tytär Reija Värre ja tyttärentytär Ulla Värre.

”Karjalaiset
ovat sankareita”

Kolmen polven naisissa Rautuun
matkanneista Helmi Seppälän tytär
Reija Värre oli Kannaksella toista
kertaa sukujuuria katsomassa.

– Tämä matka antoi minulle
enemmän kuin ensimmäinen, kos-
ka äitini oli nyt mukana ja saimme
kuulla samalla muisteluita eri pai-
koista ja tapahtumista.

– Kihujuhlilla olin ensimmäistä
kertaa ja upeudellaan ne yllättivät,
Reija kiittelee.

Karjalaisuuden hän uskoo tiedos-
taneensa ihan lapsuudestaan asti,
koska myös isovanhempansa Antti
ja Helena Koukonen asuivat lähi-
naapurustossa, silloin Helsingissä.

– Karjalaisuus näkyi virpomis-
perinteissä ja karjalaisissa ruuissa.
Karjalanpiirakoiden leipomiseen
osallistuin jo pikku tyttönä.

Matkan jälkeen Reija Värre sa-
noo useaankin otteeseen pohtineen-
sa karjalaisten sankaruutta.

– Perheiden isät ja pojat olivat
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isänmaata puolustamassa ja sille
tielle jäi moni mies. Lopulta perheillä
ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jät-
tää kotikontunsa ja lähteä minimi-
varustein kohti tuntematonta. Kai-
kesta huolimatta valtaosa heistä on
pärjännyt erinomaisesti, vaikka ai-
hetta olisi ollut katkeruuteenkin.

– Kuinkakohan moni tämän päi-
vän suomalainen pystyisi samaan,
jos joutuisi jättämään koko omaisuu-
tensa, kokemaan vastaavan evak-
komatkan ja aloittamaan kaiken
alusta?

– Karjalaiset ovat antaneet val-
tavan panoksen isänmaansa puoles-
ta, joten heitä voi todellakin kutsua
sekä isänmaansa että oman elä-
mänsä sankareiksi, summaa Reija
Värre, joka pyörittää omaa asian-
ajotoimistoaan Raumalla.

–  Ja suurkiitos kaikille matkan
järjestämiseen osallistuneille ja mu-
kana olleille.

Mummin mietteet

Vanhin lenkki kolmen naispolven
ketjussa oli Helmi Seppälä, o.s.
Koukonen. Hän lähti reissuun
Raumalta ja hyppäsi Kiviniemeen ja
Rautuun suunnanneeseen retki-
bussiin Helsingissä.

– Minä olin matkalla jo neljättä
kertaa, mutta nyt seurassani tytär
Reija ja tyttärentytär Ulla. Nautin
matkasta ja olin kaikilta osin tyyty-

väinen, vaikka olinkin vähän liikunta-
vammainen lonkkavaivani takia,
kertoo kepin kanssa reissua tehnyt
Helmi Seppälä.

– En ollut aikaisemmin ollut kihu-
juhlissa ja olin iloisesti yllättynyt sii-
tä tunnelmasta, jonka se sai aikai-
seksi. Varsinkin laulajattaren kau-
niit ja koskettavat laulut saivat ku-
ristavan palan nousemaan kurk-
kuun ja liikutuksen kyyneleet eivät
olleet kaukana.

– Paljon muistoja tulvi mieleen,
kun tapasin nuorempaa polvea, joi-
den vanhemmat tai isovanhemmat
olivat hyviä tuttujani.

 Helmin kotipiirikin löytyi, vaikka
oli vähän vaikeasti tunnistettavissa
kasvillisuuden rönsyillessä pellon lai-

tamilla, eikä rakennuksista ollut mi-
tään jäljellä.

– Mutta pihapiirissä oleva laaja
kivi, jonka päällä leikin, sellainen kivi
oli olemassa.

Helmi Seppälän kumpikin lapsi on
käynyt hänen synnyinseuduillaan.

– Tuntuu siltä, että heidänkin lap-
sensa ovat kiinnostuneet menemään
ja näkemään, missä heidän isoäitin-
sä on syntynyt ja lapsuuden onnelli-
sen ajan elänyt.

– Minä luulen, ettei minusta enää
ole menijäksi, kun ikä aiheuttaa vai-
voja ja voimat vuosi vuodelta vä-
henevät, joten tämän matkan muis-
tot jäävät tuoreimpina muisteltaviksi
ja ovat hyvin miellyttäviä.

Myös Helmi Seppälä kiittelee
kaikkia matkalaisia ystävällisestä
suhtautumisesta ja kanssakäymises-
tä – ja toivottaa hyvää loppukesää.

– Te nuoret, ottakaa esivan-
hempienne kotiseutu muistojen
kehdoksi ja vaalikaa niitä perinteitä
arvokkaina muistoina.

Hän lähettää lisäksi kiitokset mat-
kan järjestäjille ja koko seurueelle.

– Samoin suuret kiitokset erittäin
avuliaalle ja kohteliaalle nuorelle
miehelle, joka huomioi minun vaival-
loisen kulkuni kävelykepin avulla ja
oli valmis autollaan kuljettamaan,
kun etsin kotipihaani.

Kiitollisuudella            - Helmi

Juhlaväkeä kihujen kirkonmenoissa. Kuvat: Marjo Ristilä-Toikka

Natalia Orlova ja nuoret
kansantanssijat.



Rautulaisten lehti  4/201310

Terveisiä kotikäynniltä Mäkrällä
Innostuinpa minäkin lähtemään
päiväseltään 26.7. Mäkrälle ja
Rautulaisten juhliin. Olihan edelli-
sestä reissusta jo kaksi vuotta ai-
kaa.

Isäni Armas Tereskan syntymä-
paikalla Leinikylän järven rannalla
kesämökkeilee pietarilaisperhe nel-
jässä polvessa. Vanha emäntä on jo
86-vuotias. Hänen tyttärelleen
Ljudmilalle soitin ja kerroin tulos-
tani. Ljudmilan poika Misha per-
heineen lomailee myös mökillä. Ja
mikäs siellä on lomaillessa ja viikon-
lopun viettoon tullessa: Pietarista
ajaa mökille alle puolessatoista tun-
nissa ja järvenrantatontti ei voisi kau-
niimpi olla.

Otin mukaani vuonna 1990 ensim-
mäisellä matkalla ottamiani valoku-
via, ja yhdessä muistelimme näitä
23 vuoden aikoja. Olinhan käynyt
paikalla tätieni Hiljan ja Eliisan
sekä serkkujeni kanssa ja kerran
vienyt kokonaisen bussillisen mäk-
räläisiä grillipaikalle makkaran-
paistoon.

Pietarilaisperhe on remontoinut
mökin aluetta näiden vuosien aika-
na todella paljon ja erityisesti viimei-
sen parin vuoden aikana. Rantaan
menevä nurmikkopiha on nyt
kolmitasoinen ja grillikatos on saa-
nut vaalean pleksikaton ja lasiovet.
Lisäksi nuoripari on remontoinut
täysin entisen navetan paikalla ol-
leen rakennuksen ja rakentanut sii-
hen lisää tilaa. Mökistä löytyy sisä-
vessa pyykinpesukoneineen ja suih-
kuineen, moderni keittiö ja lasi-
veranta.

Kukkapenkissä loistavat erilaiset
kukat. Piha on kivetty kauniiksi ja
kolme työmiestä oli pihakiveystä
viimeistelemässä. Vanhan päära-
kennuksen sisäremontointi on kuu-
lemma seuraavana vuorossa.

Erittäin mukava oli myös huoma-
ta, kuinka kiinnostuneita he ovat his-
toriasta ja kunnioittavat menneitä

aikoja. He muistavat aina mainita,
että marjapensaat ja sireenit olivat
paikalla jo silloin, kun he 1950-luvul-
la alueelle tulivat eli ovat ”suoma-
laisjuurisia”.

Lisäksi Misha esitteli mökkinsä
seinällä olevaa Mäkrän ilmava-
lokuvaa. Hän otti kaksi vuotta sit-
ten minun mukana olleesta ilma-
valokuvasta omalla kamerallaan
valokuvan ja on teettänyt siitä suu-
rennoksen mökkinsä seinälle.

Ajelimme myös järven yläpuolel-
la kulkevaa tietä väliojalle saakka.
Tien varrella on uusia mökkejä. Tai
ei niitä mökeiksi voi kutsua. Yhden
omistaa kuulemma Putinin ystävä-
piiriin kuuluvat Kovalstshukit ja
yhden omistaja on töissä Thaimaan
suurlähetystössä.

Alueita vartioivat kamerat ja ai-
nakin nelimetrinen aita. En enää ih-
mettele, että tien alussa on vartio-
portti ja puomi.  Suurlähetystö-
miehen linna kohoaa korkeuksiin
aidan yläpuolelle, muuten ei pihoille
mitään näy.

Se hyvä puoli tällaisista mökki-

naapureista on, että kaasujohtoa ol-
laan alueelle vetämässä. Minun
mökki-isäntäni eivät vielä tienneet,
paljonko kaasuverkkoon liittyminen
tulisi maksamaan, mutta sitten mö-
killä hoituisi myös lämmitys ja se olisi
tietysti hyvä asia.

Sitten isäntäni halusivat ehdotto-
masti näyttää minulle muistomerkin,
jonka olivat jollain marjastusretkellä
sattumalta löytäneet. ”Se on siinä,
kun Razdoljesta  käännytään va-
semmalle.” En ollut kuullut tällaises-
ta muistomerkistä ja se kiinnosti
minua, joten lähdimme matkaan.
Oletin muistomerkin olevan jossain
Kokkomäen kohdilla, mutta matka
jatkui erittäin huonoa tietä sovhoo-
sin rakennusten ohi Orjansaareen
menevälle tielle ja siitä vielä eteen-
päin Lipolaan. Muistomerkki oli v.
1993 pietarilaisen Karjala-tutki-
musyhdistyksen pystyttämä muisto-
merkki menneisyyteen kadonneiden
karjalaisten kylien muistoksi.

Pois ajoimme viiden tien ristin
kautta ja matkalla saimme nähdä
uuden Pietari-Käkisalmi-Petroskoi-

Kilistelyä grillikatoksessa tapaamisen johdosta. Oikealla kirjoitta-
ja Sirpa Tereska.
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Pietari-Käkisalmi-Petroskoi -tien raivaustöitä Raudussa.

valtatien raivaustöitä. Tien valmis-
tumiseen menee vielä vuosia aikaa,
mutta Ljudmila perheineen odottaa
sitä innolla. Uusi tie siirtää liiken-
teen kauemmaksi mökistä ja rau-
hoittaa nykyisen tien liikennettä.
Jatkuvat autojonot nimittäin aiheut-
tavat melua, joka kuuluu mökille ja
on alkanut jo häiritä mökkirauhaa.

Markku Paksu puhui juhlapu-
heessaan yhteistyöstä ja hyvistä
suhteista rautulaisten ja sosnovo-
laisten välillä. Näitä suhteita minä-
kin yritän yksityistasolla vaalia ja
kehittää, ovathan juureni vankasti
Raudun maaperässä.

Ehkäpä Ljudmila kyläilee joskus
luonani Lappeenrannassa ja tiedän,
että minä olen Mäkrälle aina terve-
tullut. Seuraavalla reissulla olisi tie-
dossa moottoriveneajelu Leinikylän

järvellä, jotta sen mahtavan linna-
mökinkin näkisi paremmin.

Sirpa Tereska

Kuva mökin pihalle Leinikylän
järveltä päin. Keskellä Ljud-
mila, paikan omistajaperheen
jäsen.

Mökkilinna aidan takana Leinikylän järven rannalla.

Perhe- ja suku
sodan varjossa
-seminaari 9.11.
Karjalatalolla Helsingissä järjeste-
tään 9. marraskuuta seminaari Per-
he ja suku sodan varjossa. Päivän
aikana tutustutaan perheiden ja su-
kujen oloihin ja elämään jatkosodan
aikana Karjalankannaksella. Suku-
tutkimuksesta ja asuttamisesta lu-
ennoi Kari-Matti Piilahti ja suku-
tutkimuksen tietosuojasta Markku
Ruuskanen. Karjalankannaksen
rajaseudun jatkosodan ajasta
luennoivat alan asiantuntijat.

Sukututkija Jens Nilsson
päivystää Karjalan Liiton kirjastos-
sa tapahtuman aikana.

Tapahtumassa on sukuseurojen ja
sukuharrastukseen liittyvien yhtei-
söjen esittelypöytiä. Samana päivä-
nä on myös Karjalaisten suku-
yhteisöjen liiton vuosikokous ja
Sukuseurojen Keskusliiton syys-
kokous.

Perhe ja suku sodan varjossa -ta-
pahtuman järjestävät Karjalan Liit-
to, Karjalaisten sukuyhteisöjen liit-
to ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten
Liitto sekä Sukuseurojen Keskus-
liitto yhteistyössä OK-opintokes-
kuksen kanssa.

Tänä vuonna ei järjestetä
Kuulutko sukuuni -tapahtumaa Van-
taalla, mutta suvut, sukuseurat ja
sukututkijat sekä pitäjäseurat ja luo-
vutetun Karjalan historiasta kiinnos-
tuneet voivat kohdata Karjalatalolla
9.11.

Päivän ohjelma tarkentuu syksyn
aikana. Tilaisuus on Karjalatalolla
Helsingissä, Käpylänkuja 1, 00610
Helsinki.

Pitäjäyhteisöjen edustajina tapah-
tumaa ovat valmistelemassa Teuvo
Kuparinen (Sakkola), Raili
Lameranta (Rautu) ja Kaarina
Pärssinen (Vpl. Pyhäjärvi).

-MRT
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Aikaisemmat kokemukseni Karja-
laisista kesäjuhlista ovat parit Mik-
kelissä pidetyt juhlat ja parit lähi-
kaupungeissa vuosien saatossa ol-
leet tapahtumat, joten kevättalvella
sanoin hetkellisessä mielenhäiriössä,
että voisin lähteä reissulle, kun en
ole koskaan Porissa käynyt.

Lauantaiaamuna 15.6. klo 3.30
herätyskellon itsepintaiseen pirinään
heränneenä en enää ollut täysin va-
kuuttunut ajatuksen hienoudesta,
mutta aamupesujen, -pisujen ja
puurokupillisen jälkeen kuitenkin
suoriuduimme tätykän kanssa taipa-
leelle kohti Mikkelin keskustaa.

Siellä meitä jo odottivat innokkaat
Mikkelin Karjalaisten edustajat
täydennettyinä  muutamalla rautu-
laisella. Linjakkaan pikkubussin saa-
vuttua ajallaan pakkasimme kimp-
summe ja kampsumme autoon ja
puolen tunnin Mikkeli-kiertoajelun
jälkeen pääsimme taipaleelle kohti
Poria.

Alkumatkasta tunnelma oli unisen
vaisuhko, mutta Heinolassa juotujen
aamukahvien jälkeen kielet alkoivat
jo toimia tavallisella teholla ja yhteis-
laulujakin viriteltiin matkan ratoksi.
Jälleen kerran sain kateellisena
murehtia omaa laulutaidottomuut-
tani. Eikös se pitäisi olla karjalais-
juurisen perusoikeus saada kunnol-
linen lauluääni!

Matka Poriin menikin yllättävän
joutuisasti Hämeen ja Satakunnan
maisemia katsellessa ja matka-
tovereiden tarinoita kuunnellessa ja
klo 11 olimmekin perillä. Meidän
rautulaisten majoittuminen linja-au-
toaseman lähellä olevaan hotelli
Amadoon sujui jouhevasti  ja pikai-
sen vaatteiden vaihdon ja hetkelli-
sen hengähdyksen jälkeen olimme
jo rientämässä kohti juhlatapah-
tumia ja Karhuhallia.

Taksimme mainosti kyljessään pai-
kallista Cafe Amaliaa, joten meille-
hän se kyyti sopi mummon muistok-
si vallan mainiosti. Kuskia jututtaes-

Sie, mie – myö yhes Poris
samme hänenkin isoisänsä paljas-
tui Jaakkimasta lähteneeksi  ja pe-
rille päästyämme olimme jo melkein
sukulaisia.

Miksi muuten porilaisia mainitaan
huumorintajuttomiksi ja jäykiksi, sillä
meille ainakin sattuivat aina hyvin
mukavat taksikuskit. Eräskin nuo-
rimies kertoi vaimonsa houkutelleen
heitä muuttamaan Lappeenrantaan,
joten yritimme heti tilata häntä ensi
vuodeksi kyytimieheksi. Valitetta-
vasti hän ilmoitti emännän kieltä-
neen antamasta puhelinnumeroa
vieraille naisille.

Karhuhallissa nautitun maittavan
lounaan jälkeen tutustuimme
näytteilleasettajien tarjontaan ja
kiertelimme karjalaista toria ristiin
rastiin. Tuohinen kansallispukuun
sopiva ”Elisabeth” -mallinen käsi-
laukku ja pitsisomisteiset bambu-
kalsongit tahtoivat lähteä meille.
Aurinkoisen päivän innoittamina
suuria jäätelötötteröitä lipoen hiljal-
leen kävelimme läheiseen jäähalliin
seuraamaan monipuolista avajais-
juhlaa. Presidenttiparia emme pääs-
seet kättelemään, mutta muita
hyvänpäiväntuttuja tuli kyllä vastaan.

Avajaisista riensimme kiireesti
kauniiseen Keski-Porin kirkkoon,
jossa kynttiläkirkolla muisteltiin Kar-
jalaan jääneitä kirkkoja ja hautaus-
maita.

Pitkän päivän illassa alkoi taas
nälkä soitella suolissa, joten pää-
dyimme omassa hotellissa olevaan,
Porin parhaaksi kehuttuun ravinto-
laan ja erinomainen tattikeitto ja
suussa sulava crémebrûlée tainnut-
tivat iltarientohalumme lopullisesti.
Kuunneltuamme vähän aikaa sa-
massa hotellissa majoittuneen kuo-
ron tunnelmallisia lauluesityksiä siir-
ryimme pari kerrosta arjen yläpuo-
lelle nukkumattia tapaamaan. Huo-
neen hyvin pehmeä jenkkisänky
kyllä tuotti alkuhankaluuksia ja kos-
ka epäilin puolta kevyemmän
tätykän lentävän jonkin pyörähdyk-

seni seurauksena ihmiskuulan tavoin
huoneen nurkkaan, siirryin suosiol-
la patjoineni lattialle. Johan alkoi
vilpoisammassa ja kovemmalla
alustalla makeasti nukuttaa. Tätykkä
väitti, että yöllä murina oli kuin
karhunpesässä, mutta enhän minä
mitään kuorsausta kuullut, kun oli
korvatulpat.

Sunnuntaiaamu valkeni pilvisenä
ja runsaan aamupalan jälkeen aloim-
me pukeutua  kansallispukuihimme,
ja sekä oma- että lainatäti tarvitsi-
vat avustajaa puseron kimurantin
soljen kiinnittämisessä. Olen takuu-
varma, että esiäitimme ovat keksi-
neet näppärin alta aikayksikön jou-
tuessaan sömömään moisia kiinni-
pitimiä päivästä toiseen. Episodin
seurauksena tätykät tilasivat minut
seuraavaksi kahdeksikymmeneksi
vuodeksi avustajakseen, mutta
epäilenpä, että silloin ysikymppiset
duraseltädit työntävät minua
seiskavitosta pyöräpotkurissa ja
huolehtivat, että ”pärjäät sie piika-
sein”.

Linja-auto tuli hakemaan meitä ja
tavaroitamme ja suunnistimme taas
Keski-Porin kirkkoon. Yritin kyllä
epistellä, että vuotuinen kirkko-
kiintiöni on täynnä, mutta olisi ollut
todella sääli jättää tämä kerta vä-
liin. Tapani Nuutisen säveltämä ja
sanoittama Karjalaisen kansan mes-
su  oli kaikkea muuta kuin tulta ja
tulikiveä syntiselle kansalle. Messun
kalevalaisella poljennolla laulettu
kyrie ”Kuulet sie, kuulet sie” toi aja-
tuksiin kutkuttavan mielikuvan
touhukkaasta karjalaisnaisesta, joka
monien askareidensa keskellä lähet-
tää Luojalleen rukouksen omasta ja
läheistensä puolesta ja kiireissään
lopuksi tokaisee samalla äänen-
sävyllä kuin sainoihin hairahtuneelle
ukolleen: etkö sie jo kuule.  Milloin
olette viimeksi huomanneet kesken
kirkonmenojen naureskelleenne
itseksenne?

Jumalanpalveluksen jälkeen
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sateenuhasta huolimatta hyvän-
tuulisina kävelimme kohti Porin torrii
ilman pärekorrii valmistautumaan
juhlakulkueeseen. Karjalaiseen ta-
paan torintäyteinen kansa haasteli
keskenään eikä malttanut kuunnel-
la annettuja ohjeita, mutta kaikesta
huolimatta säällisessä järjestykses-
sä päädyimme marssimaan näyttä-
vänä kulkueena kohti Isomäen jää-
hallia.

Yleisöä oli kertynyt runsaasti 2,5-
kilometrisen reitille varrelle ja saim-
me paljon vilkutuksia ja sekä myön-
teistä, että vähän kielteistäkin kan-
nustusta. Seuraavan päivän Sata-
kunnan Kansan verkkokeskuste-
luissa todettiinkin, että edellis-
viikkoisessa palokuntien marssissa
oli ollut paljon enemmän nähtävää.
Mutta mehän olimmekin jättäneet
järeimmät kalustot kotiin ja aseis-
tautuneet vain tupeksilla, laulun voi-
malla ja sanan säilällä.

Perinteinen vesisade alkoi hiljal-
leen kastella kulkuettamme ja mark-

ka-aikaan ostettujen kertakäyttö-
sadetakkien kiinnitys osoittautui vä-
hintään insinöörin tutkintoa vaativak-
si toimenpiteeksi, mutta liepeitä pi-
dellen pääsimme suhteellisen kuiva-
na perille.

Pääjuhlaa odotellessamme tietysti
söimme ja katselimme vielä kertaal-
leen myyntipöytiä. Sillä aikaa vesi-
sade oli yltynyt jo kaatosateeksi ja
kaiholla ajattelimme roskikseen
hyljättyjä sadevarusteitamme. Lai-
nasateenvarjokaan ei paljon autta-
nut kolmikkoamme, mutta onneksi
paikalle sattui sopivasti vapaa tak-
si, johon hyppäsimme kirjaimellisesti
helmat hampaissa ja ajaa hurau-
timme melkeinpä jäähallin ovesta
sisälle.

Katseltuamme, kuunneltuamme
ja nautittuamme pääjuhlan moni-
puolisesta musiikkipitoisesta ohjel-
masta  jäimme vielä metsästämään
pitäjäseuran lipun mukaamme. On-
neksi rautulaiset punaruskeat ja si-
niset värit erottuivat melko helposti

puna-mustasta joukosta ja pääsim-
me aloittamaan kotimatkan. Ensim-
mäisen sopivan huoltoaseman olivat
muutkin matkalaiset valinneet vaat-
teiden vaihtopaikaksi, joten kur-
vasimme pihalla ympäri ja jatkoim-
me seuraavaan paikkaan. Juhla-
vermeet vaihtuivat pikaisesti matka-
vaatteisiin ja kahvit hörpättyämme
jatkoimme matkaa.

Tapahtumamuisteluiden ja laulu-
harjoitusten siivittäminä parin py-
sähdyksen taktiikalla saavuimme
perille Mikkeliin, jossa kiitosten ja
matkanjohtajan lahjoittamien jalka-
haudepussien keralla erkanimme
puoliltaöin koteihimme.

Alkakaahan serkkutytöt kaivaa
kansallispukujanne ja feresejänne
naftaliinista, niin lähdetään porukalla
ensi vuonna katsomaan, näkyykö
reippaita rakuunoita reissulla Leh-
musten kaupunkiin.

Heli-Päivi Nypelö

Juhlakulkuessa Rautua pitivät esillä kyltinkantaja Kauko Olkkonen (oik.) ja lippua vienyt Markku
Paksu, airueina Irma ja Heli-Päivi Nypelö. Kuva: Raili Ilvonen.



Rautulaisten lehti  4/201314

Tasavallan presidentti Sauli
Niinistön vierailu ja juhlapuhe 65.
Karjalaisilla kesäjuhlilla Porissa
15.6. oli odotettu tapahtuma, ja
Niinistön lämminhenkinen puhe
otettiin ilolla vastaan.

Presidentti aloitti puheensa siitä,
mitä koki karjalaisjuurinen runoilija
Tommy Tabermann, isänsä kaut-
ta uusikirkkolainen, luettuaan sikä-
läisiä muistoja matkan varrelta:
”Muisti tekee ihmisestä ihmisen.
Ihminen ilman muistia on menettä-
nyt jotain korvaamatonta. Muisti on
kotimaa, jota kukaan ei voi valloit-
taa tai viedä”.

– On suuri syy ja aihe edelleen-
kin muistaa, ylläpitää ja viedä eteen-
päin karjalaista yhteisöä ja kulttuu-
ria. Ne kuvaavat monin tavoin vah-
vaa suomalaisuutta – yksilöllistä
yhdessäoloa, sisua ja uskoa itseen-
sä, iloa ja kärsimysten kestämistä,
menneen arvostamista ja luottamus-
ta tulevaisuuteen, totesi Niinistö.

– Viime sodat kohtelivat kovim-
min karjalaisia. Tuli evakon aika.
Ulkopuolisen on vaikea täysin ym-
märtää, mitä kaikkea sen on täyty-
nyt olla. Nuorena kaveripiiriimme
kuului kuusilapsisen karjalaisper-
heen kaksi veljestä. Perhe piti yhtä,
mutta myös kavereihin suhtaudut-
tiin välittömän luontevasti.Tulin ym-
märtämään, että perheen isä, joka
evakkoon tullessa oli jo ollut par-
haassa keski-iässä, oli joutunut opet-
telemaan kokonaan uuden amma-
tin. Talokin, jossa he asuivat, oli itse
rakennettu ja pienen tontin puutar-
ha tehokäytössä.

– Syntyi mielikuva, että sitä voi
tyhjästäkin lähteä liikkeelle. Ja nyt
en puhu ainoastaan ystävieni per-
heestä, vaan kaikista karjalaisista;
teistä tuli sodanjälkeisen Suomen jäl-
leenrakentamisen voimavara.

Lisäksi Niinistön kiitti karjalaisten
perheen, suvun ja samasta kylästä

Presidentti Sauli Niinistö puhui
lämpimin sanoin karjalaisuudesta

tai pitäjästä tulleiden leppoisaa yh-
teyttä, joka näyttäytyi myös
huolenpitona toinen toisistaan.

Lähialueyhteistyön tärkeys
Sauli Niinistö viittasi myös Suomen
pitkäaikaisimpaan presidentti Urho
Kekkoseen, joka hienovaraisen
vahvasti tuki karjalaisia toivoen heil-
le osoittamassaan tervehdyksessä
vuonna 1962, että ”koettaisitte jär-
jestää toimintanne niin, ettei maan
hallituksella ja presidentillä ole täs-
tä ikävyyksiä”.

– En tohdi puhua edeltäjieni puo-
lesta, mutta ainakin minulle
toiminnastanne on ollut vain myön-
teisiä kokemuksia, sanoi Niinistö.

– Karjalaisuuden parissa työtä
tekevä Karjalan Liitto on perintei-
den vaalimisen ohella myös raken-
tamassa vastuullisella tavalla tule-
vaisuutta. Jaan liiton näkemyksen
lähialueiden yhteistyön merkitykses-
tä – se on myös mahdollisuus ra-
kentaa siltaa läntisen Euroopan ja
Venäjän välille. Kotiseutumatkailun
avautuminen taas täytti monien iki-
unelman – tämän ja muunkin mat-
kailun joustavuus ja mutkattomuus
ovat kaikkien etu.

Niinistö näki, että Karjalan Liitto
on tehnyt erinomaista työtä yhdes-
sä pitäjäseurojen ja säätiöiden kans-
sa mm. vanhojen suomalaisten hau-
tojen vaalimiseksi rajantakaisilla alu-
eilla.

– Tätä suojelua ja vaalimista on
tärkeä jatkaa. Menneen ja olevan
on hyvä saada pitää kohtauspaik-
kansa.

– Tämä aika on kansainvälisen
yhteistyön aikaa. Rajamaana Kar-
jala on kasvattanut väkensä ym-
märtämään ja suvaitsemaan, otta-
maan vastaankin muita kulttuureja.
Se on arvokas taito, joka on autta-
nut selviytymään ja auttaa jatkossa
myös menestymään.

Muistot olkoot kullattuja
Avajaisjuhlan juhlapuhuja kiitti kar-
jalaista kulttuuria rikkaaksi ja ainut-
laatuiseksi; leikkineen, peleineen,
lauluineen, tarinoineen; jo sanoiltaan
ja kieleltään.

– Ei se koskaan kuole. Pelkät
paikannimet; kiehtovan omintakei-
set ja jo tarunhohtoiset: Käkisalmi,
Vammelsuu, Sortavala, Kivennapa
ja monet muut; tai tuskan ja sanka-
ruuden sijat: Tali-Ihantala, Kollaa,
Summa, Äyräpää ja monet muut.
Kuka niitä voisi unohtaa.

– Karjalasta elävöityivät myös
suuret taiteilijamme. Syntyi aikanaan
karelianismia kärkinään Jean Sibe-
lius, Akseli Gallen-Kallela, Eero Jär-
nefelt, nyttemmin vaikkapa lauluyh-
tye Värttinä. Yhtä hyvin sitä voitai-
siin kutsua finlandianismiksi, niin
vahva on suomalaisuuden henki ja
puolustus kaikissa näissä Karjalas-
ta aiheen saaneissa töissä.

Nuorta sukupolvea presidentti
halusi velvoittaa pitämään yllä kult-
tuuriperintöä: Kantakaa tervettä yl-
peyttä karjalaisuudestanne ja an-
takaa ilon pulputa!

– No, rehellisyyden nimissä jos-
kus minusta kyllä tuntuu, vartti-
karjalaispoikien isänä ja niinikään
varttikarjalaisen vaimon aviomiehe-
nä, että on paremminkin syytä pi-
dätellä, etteivät liikaa riemastuisi.

Presidentti Niinistö lopetti puheen-
sa runoilija Tabermannin tarinoihin
isänsä konnuilta:”Saattaa olla, että
aika kultaa muistot. Siihen vas-
tatkaamme, kullatkoot. Pimeyden ja
pahan kirjaajia maailmassa kyllä riit-
tää, mutta jokainen, joka kykenee
panemaan toiseen vaakakuppiin
edes pienen onnen kultahippusen,
on tehnyt hyvän teon todistamalla,
että elämä merkitsee iloa ja nautin-
toa eikä tuskaa ja kärsimystä.”

–MRT
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Koulu-
muistojen
keruu
käynnissä
Millaisia koulumuistoja sinulla on?
Kaikkea koulunkäyntiin liittyvää
kerrontaa peräänkuulutetaan par-
haillaan keräyksessä, jonka järjes-
tävät Suomen kasvatuksen ja kou-
lutuksen historian seura ja Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura SKS.

Mukaan toivotaan myös karjalais-
ten koulumuistoja, ja keruu koskee
sekä luovutettua Karjalaa että so-
danjälkeistä aikaa.

Muistoja toivotaan niin oppilailta,
opettajilta kuin koulun muun henki-
lökunnan tehtävissä toimineilta, ja
myös kouluikäisten lasten vanhem-
pien näkökulmasta.

Muistella voi aikaa kansakoulus-
sa, oppikoulussa, peruskoulussa, lu-
kiossa tai ammatillisessa koulutuk-
sessa. Keruun tiimoilta löytyy kysy-
myslomake, mutta vapaamuotoisia
muistikuvia odotetaan myös.

Keruu kestää vuoden 2013 lop-
puun. Lisätietoja saa mm. Suomen
Kirjallisuuden Seuralta. Aineisto
arkistoidaan SKS:n kansanrunous-
arkistoon, jossa se on käytettävissä
mm. koululaitoksen historiaa koske-
via tutkimushankkeita varten.

Kirjoitukset pyydetään lähettä-
mään 31.12.2013 mennessä joko
postitse osoitteeseen Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, kansanrunous-
arkisto, PL 259, 00170 Helsinki,
tai sähköpostitse osoitteeseen
keruu@finlit.fi.

Aineistoa ei palauteta, ota itselle-
si kopio. Liitä mukaan omat tietosi
ja tietysti myös koulun nimi ja paik-
kakunta sekä aika, jota muistelusi
kuvaa.

-MRT

Koulussa pussinpeluussa
Koulussa istuttiin A:n kanssa rinnakkain. Kyllähän jokainen teistä
tietää, miten koulutunnit joskus voivat olla pitkiä ja ikäviä. Me
koitettiin tätä ikävää A:n kanssa tappaa pelaamalla pussia tunnilla.

Kun opettaja oli laskentotunnilla näyttänyt ja opettanut, miten lasku-
vihkoon on nätisti ja siististi kirjoitettava numerot allekkain, ykköset
ykkösien alle ja kakkoset kakkosien alle ja tietysti nollat nollien
alle. Näin jäi sivun molemmille puolille runsaasti tyhjää tilaa. Tähän
tilaan me sitten A:n kanssa pelattiin pussia. Tämä ajanviete kyllä
loppui lyhyeen, kun opettaja näki laskuvihkot. Kaikki piti laskea
uuteen vihkoon uudelleen ja siistiä sekä kaunista siitä tulikin.

Kerran opettaja tunnilla kysyi ”Pelaatteko vielä pussia”? Ja kun
olin vastannut ”Ei pelata”, oli opettaja meihin hyvin tyytyväinen,
jopa kehuikin kilteiksi ja kunnollisiksi oppilaiksi. A kumminkin viitta-
si innokkaasti ja hoki opettaja, opettaja. Kun opettaja viimein kysyi
mitä A:lla on asiaa, selitti hän kirkkain otsin, että ”Ei pelata pussia
enää, nyt pelataan tupaa”.

Miehen työ
Kansakoululle oli kirassi kannettava Kirkonkylän Osuuskaupasta.
Tavallisesti tämä tehtävä annettiin yläluokkien pojille. Tehtävä oli
luottamustehtävä ja kilvan sitä kärkyttiin. No, ajallaan tuli minun ja
A:kin vuoro. Meillehän tämä tehtävä sopikin mainiosti.

Oltiin naapurukset, istuttiin koulussa rinnakkain. Ja koeteltiin voi-
mat ainakin kerran päivässä. Koulutuntien loputtua lähdettiin asial-
le. Otettiin noin 10 litran vetoinen kirassiastia kelkkaan, jota toinen
työnsi ja toinen veti. Kaikki sujui hyvin aina paluumatkalle Ojan-
notkoon asti. Siinä muistuikin mieleen, että voimia ei oltu kokeiltu
lainkaan tänä päivänä, joten asia täytyi heti korjata. Siinä voimia
kokeillessa sattui kirassiastia kaatumaan ja kirassia meni tielle aika
lätäkkö. Koululla oli opettajalle selitettävä, miten kelkka liukui ala-
mäessä ja astia pääsi kaatumaan. Opettaja hyväksyi selityksen ja
kehuikin meitä sanoen, että ”Jopa oli miehen työ, kyllä oli miehen
työ”. Sanoessaan hän kyllä pudisteli päätään ja kun meidän ulko-
asu verisine nenineen ja revenneine hihoineen kertoi tavallista ko-
vemmasta koetuksesta, tiesimme hänen arvanneen asian oikean
laidan.

Kotiin mennessä tuli puheeksi tuo opettajan kehuminen, että mitä
hän tarkoitti tuolla miehen työllä. Olin sitä mieltä, että opettaja tar-
koitti sillä miehen työllä sitä kirassin kaatumista. A taas puolestaan
väitti miehen työksi sitä voimain koettelemista. Väittelyssä hävisi
se, joka löysi itsensä syvältä lumesta toisen alta. Opettajan kannan
Liisa selitti minulle tänä syksynä sanoen, että ”Se oli miehentyö,
kun veitte sen kirassiastian opettajalle ja kerroitte kaatumisesta,
ettekä jättänyt sitä astiaa noin vain rapuille. Silloin minäkin huoma-
sin vasta, että niinhän olisikin ollut hyvä tehdä.

Vilho Kiesiläinen
Rautulaisten lehdessä 3/1963
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Sosnovo esittäytyi suomalaisille
ystävyyskuntamatkalaisille
Vuonna 2001 solmittu virallinen
ystävyyskuntayhteistyö jatkuu Lem-
päälän, Punkalaitumen ja Vesi-
lahden kuntien kanssa Karjalan kan-
naksella, Käkisalmen alueella.
Hankkeen priimusmoottorina on toi-
minut Sakkola-Säätiö, jonka johdol-
la tehtiin Kannakselle ystävyys-
kuntavierailu 13.-16. kesäkuuta.
Yksi tutustumiskohteista oli Rautu,
jossa vierailua isännöi uusi kunnan-
johtaja Aleksandr Soklakov.

Suomalaiskuntien edustajat kiitte-
livät alueen kehitystä, siistiytymistä
ja kulttuurihankkeita. Samaan ai-
kaan monet Losevoa (Kiviniemi)
tukikohtanaan pitävät kotiseutu-
matkaajat odottavat, millaiseksi Ki-
viniemen kosken maisemat
muokkautuvat, kun alueen läpi ve-
detään uusi Pietari-Käkisalmi-moot-
toritie ja rautatie. Uusi rautatiesilta
on jo lähes valmiina vanhan rata-
sillan rinnalla, ja moottoritienkin lin-
jausta on pitkälti nähtävissä.

Käkisalmen linna on
vaikuttava museoalue
Suomalaiskuntien edustajia olivat
vastaanottamassa Käkisalmen,
Sakkolan, Vuokselan, Pyhäjärven ja
Raudun kuntien venäläisvirano-
maiset. He esittelivät Priozerskin
(Käkisalmen) aluetta kulttuurin,
elinkeinoelämän ja koko seutukun-
nan kehittämisen näkökulmista;
kehittämishankkeet ovat saaneet niin
alueellista kuin valtiollistakin tukea.
Myös Metsäpirtissä kierreltiin.

Käkisalmen 750-vuotisen histori-
an omaava linna on aina vaikuttava
käyntikohde. Linnamuseon johtaja
Maria Lihaja esitteli aluetta, jota
on restauroitu ja kehitetty tapahtu-
ma-, matkailu- ja ajanvietto-
kohteeksi. Suunnitelmia on edelleen
ja yhteistyötä vireillä mm. Savonlin-
nan Olavinlinnan kanssa.

Käkisalmen 5. koulun ylpeys on
oppilaitoksen vaiheista kertova kou-
lumuseo. Museon ja koulurakennuk-
sen esittelyn yhteydessä venäläis-
isännät kertoivat sikäläisestä koulu-
järjestelmästä, josta löytyy saman-
kaltaisuutta suomalaiseen; koulua
käydään noin 6,5-vuotiaasta 18-
vuotiaaseen. Osa hankkii amma-
tilliseen koulutuksen, osa menee lu-
kion jälkeen yliopistoihin ja korkea-
kouluihin.

Rajapitäjä Raudun
kehitys mittavaa
Suomen ja taannoisen Neuvostolii-
ton rajapitäjä Rautua on kehitetty
viime vuosina merkittävästi. Kun-
nan kulttuuritalo on remontoitu
komeaan kuntoon, ja siellä erilaiset
harrastusryhmät voivat toimia ikään
kuin suomalaisessa kansalaisopis-
tossa. Suomalaiskuntien edustajat
ihastelivat kulttuuritalon ulkoisia
puitteita kristallikruunuista näyttäviin
verholuomuksiin, samoin saleja ja
mm. elokuva- ja musiikkituotantoon
tarkoitettuja laitteistoja.

Kesäkuussa oli vielä vihkimistä
vailla Rautuun rakennettu uusi ur-
heilu- ja hyvinvointikeskus, joka tar-
joaa monipuolisia liikuntaharrastus-
mahdollisuuksia. Vierailun aikana
paikalla oli menossa poikien jalka-
palloharjoitukset ja tyttöjen liikunta-
tunti alkamassa. Suomalaiset yn-
näsivät, että euroissa liikuntahallin
teko on maksanut noin 5,5-6 miljoo-
naa euroa.

Raudussa päästiin tutustumaan
myös suureen puunjalostuslaitok-
seen. Yritys tekee yhteistyötä suo-
malaisen hirsitehtaan, Kontio-yhti-
ön kanssa. Venäläisyrityksen tuot-
tamat jyhkeät liimapuuhirret ja niis-
tä koottavat hirsirakennukset ovat
samaa tasoa – ja kuulemma samaa
hintaluokkaa – kuin Suomessa teh-
dyt. Yritys on mukana rakentamas-
sa Sotshin olympiakylää.

Raudussa käydessä ei sovi unoh-
taa Igoran mahtavaa ja monipuoli-
sia aktiviteetteja tarjoilevaa matkai-
lukeskusta, jonka on kerrottu olevan
presidentti Vladimir Putinin puo-
lison omistuksessa. Mitä alueelle

Kunnanjohtaja Aleksandr Soklakov (vas.) johdatti vieraat Raudun
uuteen liikunta- ja hyvinvointikeskukseen.
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tapahtuu presidenttiparin ilmoitettua
avioerostaan, jää nähtäväksi.

Hiihtohisseille on Igorassa käyt-
töä kesälläkin, kun ne vievät turis-
teja katsomaan Igoraa ”ilmasta kä-
sin”. Tähän lajiin kävi muutama
suomalaisvieraskin tutustumassa.

Pikavisiitti Igoran jäähallissa, jos-
sa presidentti Sauli Niinistö kävi
viime vuonna pelaamassa lätkää
presidentti Putinin kanssa, näytti
myös hulppealta. Huvittavana yk-
sityiskohtana silmiin sattui pikkulap-
sia luistelemaan opettava laite:
jääkarhumaskotti liukui lapsen edellä
antaen tukea pystyssä pysymiseen.
Enpä ole moista Suomessa nähnyt.

Raudussa suomalaisvieraat naut-
tivat yhteisen lounaan venäläiskun-
tien johtajien kanssa. Tilaisuus pi-
dettiin Raudun elintarvikeyhdis-
tyksen tiloissa; osuuskunta hankkii
lähituottajilta isompia eriä elintarvik-
keita ja vie niitä ”kauppa-auto-
tyyliin” pienille kylille. Tosin toimin-
ta vaikutti olevan hiipumassa yksi-
tyisten kauppojen kilpailun ja tarjon-
nan myötä.

Ystävyyskuntatoiminta
jatkuu Vesilahdessa 2015
Seuraava ystävyyskuntavierailu to-
teutunee vuonna 2015, jolloin venä-

läiskuntien edustajat saapuvat Suo-
meen Vesilahden toimiessa vierai-
lun organisaattorina.

Matkaan kuuluivat kunniakäynnit
Sakkolan kirkon muistopuistossa ja
talvisodan Keljan taistelujen muisto-
merkillä.

Marjo Ristilä-Toikka

Sakkola-Säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Hannu J. Paukku
rautulaisella hirsitehtaalla. - Kenenkä metsästä lienevät puut...?

Jääkarhu opetti luistelemaan
Igoran jäähallissa.

Käsityö-
näyttelyssä
saa oppiakin
Uudenkaupungin kaupungin-
kirjaston Galleria Kirjavassa on
syyskuussa esillä käsitöitä.
Martta Nurmi, joka on syn-
tynyt Johanneksessa ja Rau-
dusta lähtöisin oleva Maija
Mäkipää tuovat nähtäväksi
uusia ja vanhoja kättensä töi-
tä, ryijyjä, liinoja, neuleita, risti-
pistotöitä, neulakintaita yms.

Aktiiviset puuhanaiset järjes-
tävät myös työnäytöksiä ja
opastuksia ainakin neulakin-
taan tekemisen tekniikasta.
Myös sukan kantapään neu-
lomiseen voi saada apua. Työ-
näytöksissä voi seurata kes-
keneräisten töiden valmistu-
mista ja tuoda myös omia on-
gelmiin keskeytyneitä käsitöi-
tä näille neuvokkaille tekijöille
nähtäväksi.

Näyttelyn avajaiset työnäy-
töksineen ovat tiistaina 3.9. klo
12. Näyttely on esillä syyskuun
ajan kirjaston aukioloaikoina
ma-pe klo 10-19 ja la klo 10-
14.

Karjalaista kädentaitoa.
Kuva viime kesän näyttelystä
Rautu-juhlilta Mikkelistä.
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* Kiukuva = iso, usein luonnonkiveä apuna
   käyttäen valmistettu uuni.
* Liitta = hella, jossa kahvit ja muut keitettävät
   keitettiin.
* Jamakka = piimää, hapanta maitoa.
* Kuassa = kaassa, ryyneistä keitetty
   vellimäinen ruoka.
* Suilinen = jälkiruoka, marjakeitto tai muu makea
   ruoka, joka nautittiin aterialla viimeiseksi.
* Pijo = kourallinen sirpillä leikattua viljaa, ruista, ohraa,
   vehnää tai kauraa.
* Lyhe = lyhde, kaksi tai kolme pijoa leikattua viljaa
   yhteensidottuna olkisiteellä.
* Raitti = kaksi riviä lyhteitä sängellä,
   tyvipäät vastatusten.
* Viisikko = viisi lyhettä, joista neljä pystyssä, tyvet
   alaspäin ja viides hajoitettuna hattuna niiden päällä,
   tyvi ylöspäin.
* Kymmenikkö = kymmenen lyhettä viljaa, joista
   kahdeksan pystyssä tyvet alaspäin ja
   kaksi niiden hattuna tyvet ylöspäin.
* Kuhilas = kaksitoista ruislyhdettä, kymmenen
   pystyssä tyvet alaspäin ja kaksi niiden hattuna,
   tyvet ylöspäin.
* Kuappuna = kaappuna, viljalyhteitä varastoituna
   pellolla välikaisesti, tyvet ulospäin pyöreään kekoon,
  viljapäät sisään päin. Kaappunan katoksi tehtiin
  ruisoljista hattu, sitomalla latvapäät yhteen ja
   hajoittamalla se kaappunan päälle.
* Närte = viljalyhteitä varastoituna pellolle isompaan,
  pitempään närtteeseen, latvat sisään ja tyvet ulos-
   päin. Närtteen alle tehtiin puista lava ja katoksi
   pantiin ruisolkia ja havuja.
* Leve = heinistä haravoitu kantamus. Myös villoja
   kartetessa syntynyt pyöreä, pitkulainen käärö,
   jota alettiin keträtä.
* Suatto = heinistä tehty pieni keko, ruko,
   kantamus eli saatto.
* Sapilaat = kaksi silitettyä riukua, joilla heinäsaatot
   kannettiin ladon eteen. Ne olivat toisesta päästä
   terävät ja ne pistettiin saaton alle ja kun saatto
   oli tuotu määränpäähän, vedettiin ne pois sen alta.

Harvinaisia sanoja - Raudun murteella
Esitämme tässä kokoelman harvi-
naisia, 1900-luvun alussa Raudussa
yleisesti käytössä olleita sanoja.
Nykyisin niitä enää harvemmin kuu-
lee. Vanhemmat rautulaiset saatta-
vat niitä vielä joskus käyttää, mutta
nuoremmat tuskin koskaan.

Uusia sanoja on tullut käyttöön nii-
den tilalle, ehkä parempia, ehkä

huonompia. Vanhojakaan sanoja ei
pitäisi päästää kokonaan unohtu-
maan, sillä kansanomainen puhekieli
köyhtyy, jos näin tapahtuu suurem-
massa määrässä.

Tässä kokoelmassa on tosin sel-
laisiakin sanoja, joiden käyttö vähe-
nee olosuhteiden muuttumisesta joh-
tuen. Esimerkiksi viljan niittämisestä

”pijoihin” ja ”lyhteisiin” ja korjuu
”viisikkoihin”, ”kaappunoihin” ja
muut viljan käsittelystä aiheutuvat
jatkotoimenpiteet loppuvat viikate-
ja leikkuupuimurikorjuuseen. Näin
siitä aiheutuvien sanojen käyttökin
loppuu vähitellen.

Kooste:
Heikki Malkamäki

Eino Joro esittelee tekemäänsä uhvattaa.

* Akkiloi = varjelee. ”Akkiloi lasta, ettei lankea”.
* Läsivä = sairas, potilas.
* Rienaa = moittii. ”Rienasin meijän tyttöö,
   kun tuli leikkilöist kottii”.
* Renkutusta = ala-arvoista, huonoa laulun tapaista,
   hoilotusta. ”Kehtaat sie iso poika laulaa tuollaista
   renkutusta”.
* Leikit = nuorten tanssit, huvit.
* Nurkkatanssit = nuorten tanssit, joita seuroihin ja
   yhdistyksiin kuulumattomat nuoret omin päin
   järjestivät. Ei siellä kuitenkaan nurkassa tanssittu,
   vaan keskilattialla.
* Vora = varas, rosvo.
* Romma = roska maidossa tai ruuassa.
* Vanari = lyhty.
* Uhvatta = talouskaluja, kaksihaarainen, kaarille
   taivutettu haarukka, jolla pata tai kattila nostettiin
   uuniin paistumaan ja otettiin sieltä pois.
* Vilkka = talikko, jolla lantaa mätettiin eli luotiin.
* Kousikka = kauha, jolla vettä otettiin.
* Rännäli = peltinen, varrellinen astia, jossa
   kahvia ja sikuria paahdettiin.
* Huhmare = paksurautainen astia, jonka pohjalla
   kahvia, sikuria ja jyviä survottiin eli hienonnettiin.
* Petkele = rautainen, tasapäinen rautapötkö, jolla
   kahvia, sikuria ja jyviä huhmareessa survottiin
   eli hakattiin.

* Kiukuva = iso, usein luonnonkiveä apuna
   käyttäen valmistettu uuni.
* Liitta = hella, jossa kahvit ja muut keitettävät
   keitettiin.
* Jamakka = piimää, hapanta maitoa.
* Kuassa = kaassa, ryyneistä keitetty
   vellimäinen ruoka.
* Suilinen = jälkiruoka, marjakeitto tai muu makea
   ruoka, joka nautittiin aterialla viimeiseksi.
* Pijo = kourallinen sirpillä leikattua viljaa, ruista, ohraa,
   vehnää tai kauraa.
* Lyhe = lyhde, kaksi tai kolme pijoa leikattua viljaa
   yhteensidottuna olkisiteellä.
* Raitti = kaksi riviä lyhteitä sängellä,
   tyvipäät vastatusten.
* Viisikko = viisi lyhettä, joista neljä pystyssä, tyvet
   alaspäin ja viides hajoitettuna hattuna niiden päällä,
   tyvi ylöspäin.
* Kymmenikkö = kymmenen lyhettä viljaa, joista
   kahdeksan pystyssä tyvet alaspäin ja
   kaksi niiden hattuna tyvet ylöspäin.
* Kuhilas = kaksitoista ruislyhdettä, kymmenen
   pystyssä tyvet alaspäin ja kaksi niiden hattuna,
   tyvet ylöspäin.
* Kuappuna = kaappuna, viljalyhteitä varastoituna
   pellolla välikaisesti, tyvet ulospäin pyöreään kekoon,
  viljapäät sisään päin. Kaappunan katoksi tehtiin
  ruisoljista hattu, sitomalla latvapäät yhteen ja
   hajoittamalla se kaappunan päälle.
* Närte = viljalyhteitä varastoituna pellolle isompaan,
  pitempään närtteeseen, latvat sisään ja tyvet ulos-
   päin. Närtteen alle tehtiin puista lava ja katoksi
   pantiin ruisolkia ja havuja.
* Leve = heinistä haravoitu kantamus. Myös villoja
   kartetessa syntynyt pyöreä, pitkulainen käärö,
   jota alettiin keträtä.
* Suatto = heinistä tehty pieni keko, ruko,
   kantamus eli saatto.
* Sapilaat = kaksi silitettyä riukua, joilla heinäsaatot
   kannettiin ladon eteen. Ne olivat toisesta päästä
   terävät ja ne pistettiin saaton alle ja kun saatto
   oli tuotu määränpäähän, vedettiin ne pois sen alta.
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Kirjoitus saikin pian jatkoa
Rautulaisten lehdessä:
Rautulaisten lehdessä n:o 41 oli kirjoitus harvinaisista
sanoista. Tässä lähetän niitä lisää muistin veres-
tämiseksi ja nuorten polvien kiinnostukseksi.

* Äkköittiä = suututtaa, esim. minnuu niin äkköittiä
   tuo akan ainainen motkottaminen.
* Akkomainen = tuntematon, esim. oli
   ihan akkomainen ihminen, en tuntent häntä.
* Kulakka = nyrkki, esim. ei heil olt mittiä asetta,
   kulakal vua toisijua mukiloivat.
* Riehtilä = paistinpannu.
* Naperkka = pieni sangallinen pärekori.
* Kopsa = tuohesta tehty kylvö
   tai jauhojen säilytysvakka.
* Ruaenta = puusta tehty kannellinen
   ja kaatohanikalla varustettu maidon säilytysastia.
* Lahantka = puusta tehty soikea puuastia, suurempi
   pyykin ym. pesua ja pienempi voin pesua varten.
* Lappa = vyön tai muun remmin päässä
   oleva kiinnityssolki.
* Lemetit = riihessä puitu ja vielä puhdistamaton
   vilja.
* Luosa = vesilätäkkö, esim. sato niät nii kovast et
   olliit luosat tiel.
* Röppeikkö = metsätiellä pysyväisesti oleva likainen
   ja vesinen paikka.
* Rötkä = metsätiellä oleva pysyväinen,
   vesinen paikka.
* Ristäit = naispuolinen kummi.
* Ristisä = miespuolinen kummi.

T. Paukku
Rautulaisten lehti no 42 eli 6/1962

* Kalsut = sukat ilman teriä
* Kalenat = nurkkatanssit, riihissä tai taloissa
* Kaltsina = lihakirves
* Koltiaiset = keskenkasvuiset pojat
* Kirassi = valopetrooli
* Kopeljakku = kolmijalkainen jakkara
* Kopsa = tuohesta valmistettu astia, kori
* Naperkka = pärekori jossa oli panka
* Kuksina = maitotonkka, pystö
* Manerkka = sangallinen maidonkuljetusastia
* Kujavat = tavat
* Hamutat = länkien pehmikkeet
* Häkäle = esim. tytön häkäle
* Rötkä = juoppo renttu tai vesiperäinen maasto,
   jonka yli kuljettiin portaita pitkin. Esim. Hausillan
   ja Maijoin rötkät Huhdissa
* Remeli = vyö
* Ratustimet = suitset, kuolaimet
* Povota = suitsissa oleva kiinnitysnuora
* Tuima = suolaton ruoka
* Mojova = esim. osuva lyönti
* Loma = rautakanki
* Sienvoi = ruokaöljy
* Rovatti = pukkien päälle, laudoista
   laitettu makuupaikka
* Lusti = hauska, esim. siellä oli lusti olla
* Liekku = keinu
* Lahantka = puuastia, pyykin ja voinpesua varten
* Liusniekka = kermakannu, kahvikermaa varten
* Sirusniekka = tukanleikkaaja kylässä
* Vunukat = lapsenlapsia
* Suottamuori = yksinäinen, lapsen tehnyt nainen
* Leipäsusi = miehen kanssa elävä vihkimätön
   nainen
* Suvaittava = mielitietty, morsian
* Silentka = miesten liivit
* Pinsakki = miesten pikkutakki
* Lyyssi = miesten pusero
* Peretniekka = esiliina
* Vokki= kehruurukki
* Letenitsa = köydenpätkä tai remminpätkä
* Uhoaminen = puhuminen
* Lähätäiminen = äkkiä lähteminen, esim.
   lähtö juoksemaan
* Vilkka = talikko, lantahanko
* Suahka = kirkkoreki
* Telekat = nelipyöräiset työkärryt
* Sarapuanit = nelipyöräiset ajelukärryt
* Kiessit = kaksipyöräiset kirkkokärryt

Seemi Loponen
Rautulaisten lehti no 45 eli 9/1962

* Purtsa = puusta tehty survomisväline, toinen pää
   paksumpi ja tasapohjainen. Tällä survottiin mm.
   perunoita hutuksi.
* Kuasna = vuode- ja pitovaatteita. ”Tytär on
   valmistanut kaikenlaista kuasnaa myötäjäisikseen”.
* Kalsut = neulotut ranne- tai säärisuojukset,
   avonaiset kummastakin päästä.
* Pöksyt = housut. Aluspöksyt, päällyspöksyt.
* Piikkopöksyt = karkeat, pellavarohtimista
   valmistetut housut.
* Piikkopaita = karkeasta pellavakankaasta
   valmistettu paita.
* Vurtti = runsas, leveä ja pitkä, väljä.
   Vurtti paita, vurtti leninki.
* Lipokkaat = matalat puolikengät.

Ei kirjoittajaa, julkaistu:
Rautulaisten lehti no 41 eli 5/1962
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Kiinnostaako soutaa Suvannolla ja Vuoksella?

Vaikka tätäkin kesää on vielä jäljellä ja Rautuun on vielä matkustajia loppukesälle
ainakin elo-syyskuussa hautausmaiden kunnostustalkoiden merkeissä,

niin katse on jo käännetty myös ensi kesälle.

Kiinnostaako sinua lähteä soutamaan kirkkoveneellä pitkin Vuoksea
ja Suvantoa aina Laatokalle asti? Ensimmäinen päivä kuluisi Äyräpäästä soutaen
Kiviniemeen noin 35 kilometrin matka. Yöpymisen jälkeen jatkaisimme matkaa
Kiviniemestä Vaskelankosken kautta Taipaleenjoelle ja siitä edelleen Laatokalle
matkan ollessa samanmittainen. Matkan suunnittelu on käynnissä ja toteutuu,

mikäli soutajia löytyy ja saamme tarvittavat lupa-asiakirjat kuntoon.
Kirkkovenettähän soutaa 7 airoparia eli 14 henkilöä kerrallaan perämiehen

ohjatessa veneen kulkua. Mikäli lähtijöitä ilmaantuu enemmänkin,
voimme vaihtaa matkan varrella myös veneen miehistöä.

Lisäksi kannustusjoukkoja otetaan mukaan niin paljon kuin lähtijöitä riittää.
Alustava matkan ajankohta on 25.-27.7.2014.

Laita viestiä Pekka Intkelle, jonka yhteystiedot ovat lehtemme takakannessa.

Rajalla maan-
puolustusta
-näyttely
Suomen Kivitutkimussäätiön vaih-
tuvan kesänäyttelyn aiheena Poh-
jois-Karjalan Juukassa on tänä
vuonna maanpuolustus rajalla. Se
käsittelee rajanseudun maanpuolus-
tusta aina 1600-luvulta nykypäivä-
än. Näyttely on avoinna syyskuun
loppuun asti.

Näyttelyyn on saatu lainaksi ai-
neistoa niin yksityisiltä kuin museo-
ja maanpuolustuskiltojen kokoelmis-
ta. Osa esineistä on ensimmäistä
kertaa julkisesti esillä.

Näyttelylle ovat tukensa antaneet
Pohjois-Karjalan Prikaati, Pohjois-
Karjalan rajavartiosto, Karjalaisen
Kulttuurin Edistämissäätiö, Sotamu-
seo ja Rajasotilaskotiyhdistys. Lisä-
tietoja www.tulikivi.fi.         -MRT

Vehmais-Haukkalan
kylätoimikunnan tapaaminen

la 17.8.2013 klo 12.00

Otavan Tullassa  Heli-Päivi Nypelöllä
os. Korpikoskentie 27  50670 Otava

Olen uudistanut Mennun Hessu -levyjä
nykykäyttöisiksi CD-R:ksi ja pystyn toimittamaan niitä

lähetyskuluineen 10 euroa/kpl.
Pane siis 10 euron seteli kirjekuoreen osoitteinesi ja

lähetä se kirje minulle, niin perästä kuuluu!

Tervehtien    Eros Jäske
Koiranpolku 27 as 7 13600 Hämeenlinna
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Vakkilan kylätoimikunta kutsuu Vakkilan, Potkelan, Varikselan ja Sunikkalan kylien entiset asukkaat
jälkikasvuineen yhteiseen tapaamiseen lauantaina 24.8.2013 klo 12.00 alkaen Joroisiin, Kolman
koululle os. Kolmantie 261.

Ilmoittautuminen 20.8.2013 mennessä
Outi Ahposelle p.040-7306125, s-posti:outi.ahponen@gmail.com
tai Pekka Intkelle p. 045-2630365, s-posti: pintke@suomi24.fi

Tapaamisen teemana ovat vuoden 1939 loka-marraskuun evakuoinnit sekä paluu Rautuun vuosina
1941-1942. Vanhat kuvat kylästä ja sen ihmisistä tai tapahtumista ovat myös toivottuja
katseltaviksi ja skannattavaksi.

Päivän alustava ohjelma:
12.00 -12.30 Tervetulokahvit + suolapalaa
12.30-13.45 Talokohtainen evakuointi Vakkilan kylästä v. 1939

loka-marraskuun aikana (milloin, miten, minne)
13.45-14.15 Välipala
14.15-16.00 Paluu Vakkilaan vv. 1941-1942

(mitä tapahtui, ketkä palasivat, minne, mitä vastassa)
16.00 – 17.00 Kotiseutumatkailua ”Tynkä-Suomessa”: Kolmajärven kierros

Pasalankorpi – Ryyhtölä – Hallamäki – Matkus – Kolma.
17.00 – 19.00 Päivällinen, vapaata seurustelua

VAKKILAN KYLÄTOIMIKUNTA JÄRJESTÄÄ
TAPAAMISEN KOLMAN KOULULLA JOROISISSA

LAUANTAINA 24.8.2013

Osallistujilta kerätään tarvikerahaa kahvin,
päivälliskulujen sekä tilavuokran peittämiseksi
10 euroa/hlö.

Tervetuloa kertomaan oman sukusi tarina sekä
tapaamaan vanhoja tuttuja ja tutustumaan
uusiin!

Iloisiin tapaamisiin Pekka ja Outi

PS. Kauempaa tulevilla majoitusmahdollisuus.
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Antti Niilonpoika Sappisen
1849-1916 ja Anni Juhontytär
Kyyrän 1855-1940 jälkeläiset ko-
koontuivat Virtasalmella 29.6.2013
Marjatta Hynnisen kotona.

Lapsia Antille ja Annille syntyi 11.
Kaksi kuoli imeväisiässä ja kaksi
nuorukaisena, seitsämän jatkoi su-
kua. He asuivat Raudun Huhdin-
kylässä. Kuusi perhettä tuli evak-
kona eri asuinpaikoille ja lapsista
Niilo oli jo aikaisemmin mennyt Ve-
näjän puolelle.

Helena ja Antti Pusa perheineen
tulivat Pieksämäelle, josta muuttivat
Virtasalmelle ja sitten  helmikuussa
1941 Judinsaloon Luhankaan.

Juho Sappisen leski Anni tuli per-
heineen evakkoon Jäppilään ja meni
jatkosodan aikana Antreaan, josta
Ikaalisiin, jossa asui kaksi vuotta.
Asettui sitten Ristiinaan.

Suuri kiitos Sappisten sukukokouksesta
Anni ja Tuomas Suikkasen poika

Johannes ja Siina Suikkanen perhei-
neen tulivat evakkkona Ilmajoelle ja
muuttivat myöhemmin Luhankaan.

Liisa ja Samuli Kuoppa tulivat
perheineen evakkona ensin
Jokioisiin ja sieltä Virtasalmelle.

Aune Pusa, joka oli Tahvo Pusan
leski, tuli perheineen evakkona
Pieksämäen maalaiskuntaan
Vangasjärvelle ja sieltä Pyhittylään,
1945 Ristiinaan.

Maria ja Vasilj Ivanoff, myöhem-
min Ilvasmaa, tulivat perheineen
evakkona Jokioisiin ja Jäppilän kaut-
ta Ristiinaan.

Tapaamiseen oli kutsuttu neljäs-
polvi eli serkut ja pikkuserkut puoli-
soineen. Sekä Liisan tytär Elvi
Kuikko, joka oli toisella kymmenel-

lä Raudusta lähtiessään, myös Syl-
vi Hutka Marian tytär oli kutsuttu,
mutta hän ei jaksanut matkustaa
tapaamiseen.

Osanotto oli runsas ja kaikkien
sisarusten jälkeläiset olivat edustet-
tuina, sekä nuorempaa polvea lähin-
nä Marjatan perheestä. Useat meis-
tä tapasivat toisensa ensimmäistä
kertaa, jotkut olivat ehkäpä lapsena
toisensa tavanneet, eivät kuitenkaan
kymmeniin vuosiin.

Tunnelma tapaamisessa oli sydä-
mellinen ja lämminhenkinen, kiitos
siitä emännällemme Marjatta
Hynniselle ja kaikille mukana oli-
joille.

Tuula Lidsle
Liisa Kuopan o.s. Sappinen

jälkeläinen

Kokouksessa tavattiin sukulaisia, monia jopa vuosikymmenten tauon jälkeen.
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Tervehdys, hyvät Rautulaisten leh-
den lukijat. Olen nyt saanut vuoden
päivät olla kanssanne tekemässä
tätä karjalaista pitäjälehteä – nämä-
hän ovat ainutlaatuisia paikallisleh-
tiä, joita julkaistaan kunnista, jotka
eivät ole enää hallussamme ja asu-
tettavissamme. Mutta muistot elä-
vät ja niihin aina uudet sukujen jälki-
polvet tuntuvat innostuvan, kuten
koettiin myös heinäkuun lopun ki-
humatkalla Sosnovoon.

Raudun kihuihin sain osallistua
toista kertaa. Viime vuonna Mikke-
lissä, nyt Kannaksella. Oli iloista
todeta, miten paljon Sosnovon kun-
nan väki uuden kunnanjohtajansa
kanssa oli panostanut suoma-
laisvieraille tarjottuun ohjelmaan.
Oman tunnelmansa tietysti loivat
entiset rautulaiset itse, jälkipolvineen
ja ystävineen. Kotiseuturetkien elä-
mykset ja juhlien sunnuntain juma-
lanpalvelus kunniakäynteineen van-
halla rautulaisten hautausmaalla oli-
vat kokemisen arvoisia.

Tämän suven aikana on ollut eri
puolilla tarjolla lukuisia pitäjä- ynnä
muita karjalaisuuteen liittyviä tapah-
tumia. Liian kanssa nuorta polvea
ei paikalle kuitenkaan ole saatu, jo-
ten iso kysymys Karjalayhteisöillä
on edelleen nuoremman väen
houkutta-minen tuleviksi
viestinviejiksi. Tässä on haastetta
myös jokaiselle perheelle ja suvulle
keskuudessaan; mitä kysyä, mitä
kertoa, miten innostaa ja kannustaa.

Kannaksella olen saanut matkail-
la kesän kuluessa pariin otteeseen
muutenkin. Yksi mieleenpainu-
vimpia kotiseutukäyntejä on sakko-
lalaisen enoni Yrjö Raaskan 100-
vuotisjuhlamatka kesäkuun lopulta.
Sen tiimoilta reissattiin myös Rau-
dussa, kun Yrjö aikanaan riiasi siel-
lä ja sai vaimokseen Maanselältä
Tokkarin talosta Annan, o.s. Kähäri.
Sanonta ”se raukka Rauvust” nai,

Kesän kihuja – ja löytöjä

kuka ei saant’ Sakkolasta” ei pitä-
nyt ainakaan heidän kohdallaan
paikkaansa: yhteistä taivalta kertyi
vuosikymmeniä – ja jälkipolvet ovat
tietoisia juuristaan Karjalassa.

Suven sattumuksiin omalta koh-
daltani kuuluu pari ”löytöä” Karja-
lan maaperältä. Maanselällä Kähä-
rin kotipaikalla vieraillessa pellosta
sattui silmääni monttu, jossa oli
ruostunut sahalaitainen sekä pyöreä
raudankappale. Joku matkalaisista
arveli, että siinä on vanha eläinten
pyydystysrauta. Tuleekohan muita
arveluita oheisen kuvan myötä?

Kihumatkalla Palkealan vanhan
hautausmaan vieressä hiekkatieltä
huomasin sitten koristeellisen me-
talliesineen palasen. Lienee joku osa
vanhoista hautaristeistä, mutta mi-
ten oli nyt joutunut tienpielen hiek-
kaan? Sitä löytöä en tuonut Suo-
meen, vaan Markku Paksun kans-
sa päätimme jättää tämän raudan
lepäämään hautausmaan koivua
vasten.

Hyvää syyskesää – muistakaa
kirjoittaa Rautulaisten lehteen!

Marjo Ristilä-Toikka

Rautulaisten lehden toimittajan
rautalöytöjä Raudusta. Kuva:
Sami Auvinen.

Maanselän maisemissa satavuotias Yrjö Raaska seurueineen
vaimonsa Anna Kähärin kotipaikoilla.
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Taija ja Kari Osmalan perheeseen syntyi 30.4.2013
Teealle ja Topille pikkusisko. Kastetilaisuudessa
nimeksi annettiin Mette Aada Maria. Kummeina
Miia o.s. Kiuru ja Jarno Kröger sekä Pirkko ja
Petri Natunen, kasteen toimitti Niina Lehmusoksa.

Neljän polven kuvassa Sulo Kiuru s. Raudun
Sirkiänsaarella, Seija Räty o.s. Kiuru, Taija
Osmala o.s. Räty sekä Mette Osmala.

Kastevirsi
1. Herra, olet Luojani,
tunnet minut tarkasti.
Sinulta sain elämäni,
suojelit jo syntymäni.
Olen ihme tiedän sen,
sinulle tuon kiitoksen.

2. Loit jo äidin kohdussa
silmiltämme piilossa
minut ainutlaatuiseksi,
muovasit jo ihmiseksi.
Sinä tiedät parhaiten,
miksi olen tällainen.

3. Silmät kaikkinäkevät
aikani myös tietävät.
Olin vielä idullani,
kun jo tunsit elämäni,
kirjoitithan kirjaasi
kaikki elinpäiväni.

Sakari Häkkinen 2002,
muod. Niilo Rauhala 2002.

Rautu-juuriset Raimo Koukonen ja Ilpo Kou-
konen ovat ryhtyneet vetovastuuseen tuorees-
sa Kesäillan Valssin Tanssijat -yhdistyksessä.

– Olemme seniori-ikäisten tanssi- ja lavakult-
tuuria ylläpitävä yhdistys, joka on nyt rekisteröi-
tykin. Tarkoituksena on ylläpitää lavatanssikult-
tuuria ja -taitoa, ja kerätä samanhenkiset henki-
löt mukaan toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi jär-
jestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
sekä juhlia että harjoitusvalmennustilaisuuksia ja
olla tietysti yhteistoiminnassa muiden vastaavan-
laisten yhdistysten kanssa.

– Olemme järjestäneet kapinatansseja vastaan
television päätöstä lopettaa Kesäillan valssi -oh-
jelman nauhoitukset. Keräsimme yli neljätuhatta
nimeä adressiin tätä vastaa, Koukoset kertovat.

Kesän viimeisen nostalgiaillan Kesäillan Vals-
sin Tanssijat ry järjestää 16.8. Tuuloksen Kapa-
kanmäellä, jossa Korsuorkesteri hoitaa kesän ai-
noan keikkansa, ja lisäksi esiintyvät karja-
laisjuurinen Markku Aro & Diesel sekä Handen
Humppa.

Yhdistys toivottaa uudet jäsenet lämpimästi
tervetulleeksi. Lisätietoja saa hallituksen pj.
Raimo Koukoselta, p. 050 556 8855,
raimo.koukonen@bendy.fi ja
sihteeri Ilpo Koukonen p. 0400 771 998,
ilpo.koukonen@phnet.fi.
Lisäksi yhdistyksen hallitukseen kuuluvat
Tauno Salonen, Taisto Pöyry ja
Kaarlo Backman.                              - MRT

Kesäillan valssaajat
perustivat yhdistyksen

Seniori-ikäisten tanssiyhdistyksen perusta-
jat Ilpo ja Raimo Koukonen osallistuivat
myös Raudun kihujuhliin Sosnovossa.



Rautulaisten lehti  4/2013 25

Stepan Intke 95 vuotta 20.7.2013

Isämme Stepan Intke syntyi Raudun Vakkilan ky-
lässä Eliaan päivänä 20.7.1918 Darja ja Kons-
tantin  Intken perheeseen.  95-vuotispäiviä juhlit-
tiin sukulaisten ja ystävien seurassa Joroisissa ja
juhlat jatkuivat myöhemmin vielä Mikkelissä
Kyyhkylässä.

Pitkän iän salaisuuden verhoa avatessa takaa
paljastuu tehty kova ja sitkeä työ sekä iloinen elä-
mänasenne, joka toivottavasti näkyy myös tulevis-
sa jälkipolvissa. Rautua ja Vakkilan kylän maise-
mien muisteleminen ja nuorempien sukupolvien oh-
jaaminen tuo elämään aina piristystä, joka kantaa
myös elämässä eteenpäin.

Kuvassa Stepan Intkeä onnittelemassa Viljo
Karppola, joka vastikään täytti myös pyöreitä vuo-
sia.

Pekka Intke

Valmistuneita

Raudussa syntyneen Viljo Karppolan tyttären tytär
Hertta Karppola on valmistunut oikeustieteen mais-
teriksi Helsingin Yliopistosta toukokuussa 2013.

Eros Jäske 90 vuotta 24.4.2013

75 vuotta täytti 8.6.2013 Kyllikki Lankinen Lah-
desta. Hän on lähtöisin Vakkilasta, Haukan Tanjan
tyttö. Merkkipäivänsä kunniaksi Kyllikki lähti mu-
kaan Raudun kihumatkalle.

Eros Jäske täytti 90 vuotta 24.4.2013 Hämeenlin-
nassa. Vanhempansa olivat Marian Simontytär
Nuora Sakkolasta ja Johannes Eliaksenpoika
Jäske Raudusta.

– Olen syntynyt itsenäiseen isänmaahan ja tun-
nen siitä syvää kiitollisuutta, ja annan arvon esi-
vanhempiemme aikaansaannoksille. Takana ovat
sodan koettelemukset ja niiden voimallinen, kaik-
ki kansalaispiirit yhdistänyt vaikutus. Takana ovat
sotakorvaukset ja Karjalan heimon asuttaminen
sekä sotien jälkeiset ankeat, epävarmat ajat.

Sodan aikana Jäske oli ”riveissä” neljä vuotta,
ja haavoittui lievästi Vammelsuussa ja Ilomantsis-
sa.

Sodan jälkeen hän hankkiutui ilmavoimiin ja
valmistui myös insinööriksi. Vuonna 1983 hän jäi
eläkkeelle insinööri-everstiluutnantin arvoisena,
opetusneuvoksen arvonimen hän sai 1990.

Hän on toiminut mm. Rautulaisten lehden päätoi-
mittajana ja kirjoittanut lukuisia julkaisuja. Jäske
avioitui 1946 Maria Törmäsen kanssa, ja perhee-
seen syntyi viisi lasta.

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella? Osoite ei vaihdu automaattisesti vain postiin ilmoittamalla.
Tee Rautulaisten lehden osoitteenmuutos:

Veijo Moilanen puh. 040 848 2759, sähköposti: lehtitilaus@rautu.fi
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Raudusta kotoisin oleva mummoni Elvi Räsänen
täytti 90 vuotta 7.7.2013. Juhlimme mummoa
Tuomarinkylän kartanossa Helsingissä.

Meitä tyttöjä on viidessä polvessa, Elvin tytär
Pirjo Ristola 67 vuotta (synt. 9.9.1945), Pirjon ty-
tär Minna Virtanen 47 vuotta (synt. 4.11.1965),
Minnan tytär Jasmiina Paananen 25 vuotta (synt.
3.4.1988) ja Jasmiinan tytär Enni Rantanen 1 vuot-
ta 10 kuukautta (synt. 31.8.2011).

Kesäterveisin
Minna Virtanen

Raudun Kaskaalan kylässä 16.5.1923 syntynyt
Esteri Loponen o.s. Siitonen vietti 90-vuotispäiviään
Pieksämäellä. Sukulaiset ja ystävät onnittelivat
merkkipäivänä.

Pekka Aatos Olkkosen 80-vuotispäiväkahveja juo-
tiin juhannuksena Hyvinkäällä perheen, sisarus-
ten ja ystävien kera.

Pekka Aatos on syntynyt 23.06.1933 Raudun
Kuusenkannassa Otto ja Lyyli Olkkosen toiseksi
vanhimpana lapsena.

Tilaa oma
RAUTULAISTEN LEHTI!
Hinta vain 25 euroa / vuosikerta

Kuusi numeroa kotiin kannettuna

Muista myös internetsivut
www.rautu.fi

60 vuotta täytti juhannuksena Juhani Antero Salo.
24.6.1953 syntynyt Juhani on toisen polven
rautulainen. Hänen äitinsä on Selma Salo, kotoi-
sin Raudun Potkelan kylän Monnonmäeltä.

Juhania onnittelevat lämpimästi äiti, siskot, veli
ja muut ystävät.
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SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 27.9.2013

mennessä, kiitos!
Lehti nro 5 ilmestyy

lokakuun puolivälissä

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
4.9., 2.10. ja 4.12.2013 teemana pikkujoulu.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
lauantaina 14. syyskuuta 2013 Karjalatalolla
Käpylänkuja 1 Helsingissä Laatokka-salissa. Veto-
ryhmä kokoontuu klo 12.00. Kello 12.30-14.00 on
varattu vapaaseen keskusteluun ja tietojen vaih-
toon. Varsinainen kokous on klo 14.00-17.00. Ko-
kouksessa saamme lisää tietoa mm. vanhoista
kannakselaisista kartoista. Kokouksen järjestely-
vastuu on Sakkolan edustajilla. Joukolla mukaan
– tervetuloa!

”Yki” Yrjö Antero Tonteri poistui keskuudestam-
me 14.05.2013 Mikkelissä, pitkän sairauden mur-
tamana.

Hän oli syntynyt Raudun Mäkrällä 22.04.1937.
Vanhempansa olivat Antti Tonteri (Rautu, Mäkrä)
ja Martta (Matroona) Tonteri o.s. Jäske (Rautu,
Palkeala).

Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla 275.
Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja kultainen
kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulenlieskat
rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.

Kirsti Inkeri Teräväinen, o.s. Pekkanen, on kuol-
lut Mäntsälässä 2.3.2013. Hän oli syntynyt 3.5.
1928 Raudun Kärsälän kylässä. Hän oli Laina ja
Matti Pekkasen viisilapsisen maanviljelijäperheen
toiseksi vanhin lapsi.

Evakkotaipaleen aikaisten sijoituspaikkojen jäl-
keen löytyi asutustila Mäntsälän Nummisista. Kirs-
ti kävi Jämsän kansanopiston, voimistelu- ja tan-
hukursseja. Tanhut olivat lähellä sydäntä ja hän
toimi tanhuohjaajana.

Nummisissa asui myös Koiviston Rautasen kyläl-
tä tullut Seppo Teräväinen. Heidät vihittiin 1949.
Perheen perustamisen jälkeen elämä jatkui maan-
viljelyn ja karjanhoidon parissa. Heille syntyi kol-
me lasta.

Lehmistä luovuttiin 1980-luvun alkupuolella.
Navetasta tehtiin hevosille talli. Raviurheilusta ja
omista sekä hoitohevosista tuli eläkepäivinä mo-
lemmille tärkeä harrastus.

Kirsti oli lempeä, iloinen ja vieraanvarainen.
Kaipaamaan jäivät

Reijo, Riitta ja Sirkku perheineen

Rautulaisten lehden uudet yhteystiedot:
Marjo Ristilä-Toikka

Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ
puh. 040 730 2622

marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi
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