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Mikkelissä elokuussa 2014

Kotiseutu jäi sinne rajan taa,
mutta muistoja meiltä ei saa...

kotiseutuneuvos

Eritoten tänä kesänä olen miettinyt,
kuinka kauas kantaa kotiseuturak-
kaus? Viimeinenkin Raudussa syn-
tynyt on tänä kesänä täyttänyt 70
vuotta. Kesäkuussa 12.7.1944 Sta-
lin katsoi asiakseen jo toisen kerran
lähettää rautulaiset pois kotiseudul-
ta, joita he olivat asuttaneet satoja,
ellei tuhansia vuosia.

Näiden tapahtumien jälkeen ei
kenenkään suomalaisen syntymä-
todistukseen ole voitu merkitä mi-
tään pakkoluovutetun alueen kau-
punkia tai kuntaa.

Kotiseuturakkaus on kantanut
kuitenkin kaikki nämä sotien jälkei-
set vuodet, ja kantaa yhä... ainakin
näin uskon.

Aika on arpeuttanut haavat, mut-
ta samalla se on jättänyt jälkeensä
muistot ja kaipauksen johonkin lap-
suuden ja nuoruuden ihanaan maa-
han, ja tuo kaipaus on siirtynyt myös
uusille sukupolville.

70 vuotta ovat olleet hidasta luo-
pumista, ei kuitenkaan luovuttamis-
ta. Karjala elää keskuudessamme
nyt ja tulevissa sukupolvissa, huoli-
matta siitä, missä raja kulkee. Se
tulee olemaan myös piikki Venäjän
lihassa aina hamaan loppuun saak-
ka.

Pitäjäjuhlien jälkeen joutuu aina
pakostakin analysoimaan juhlien
onnistumista ja niiden tarpeellisuut-
ta yhtenä kotiseudun muiston vaali-
misen muotona. Osallistujamäärät
jäävät valitettavasti aina vain pie-
nemmiksi, monestakin syystä. En-
nen juhlat olivat lähes ainut tapa ta-
vata omia pitäjäläisiä, nyt on mat-
koja lähes joka viikko, on kihujuhlat
joka toinen kesä jne. Yhteydenpito
on kaikella tapaa helpompaa kuin
esimerkiksi 30 vuotta sitten, jolloin
juhlissa saattoi olla tuhatkin henkeä.

Kiitettävän hyvin juhlakansaa oli
saapunut Mikkeliin 26. heinäkuuta.
Juhlathan järjestettiin nyt kokei-
luluonteisesti yksipäiväisinä ja se
näyttäisi kyllä toimivan ainakin saa-
mamme palautteen mukaan.

Kiittelin juhliin saapuneita rouva-
henkilöita, ja he totesivat: jot myöhä
tullaa ain, nii kauva ko työ juhlii
jaksatta järjestää...

Se oli musiikkia korvilleni... ja
myöhä yritettää taas jatkossaki kek-
sii jottai metkaa....

Lämmintä loppukesää toivottaen,
teidän

Rautu-iltamien päävoiton, kihumatkan Rautuun 2015 voitti Raili
Ilvonen (vas.). Arpajaisia luotsasivat Markku Paksu ja Seija Räty.
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Karjalan kannaksella Raudussa käy-
tiin merkittäviä taisteluja Suomen
itsenäisyyden alkutaipaleella kevät-
talvella 1918, vaikkakin Raudun tais-
telut jäivät varjoon verrattuna Vii-
purin ja Tampereen tapahtumiin.
Historiaa on kuitenkin tutkittu ja tal-
letettu, ja Rautu-juuriset vaalivat
pitäjän henkeä edelleen.

Rautu on rautaa -iskulauseet ovat
nyt löytäneet tiensä uusiin
rintanappeihin ja magneetti-
koristeisiin; nämä olivat uutukaisia
Rautu-tuotteita, kun pitäjän juhlaa
vietettiin Mikkelissä lauantaina 26.
heinäkuuta. Parin vuoden ajan on
julkaistu myös Rautu-kuvilla varus-
tettua kalenteria, puuhamiehenä
rautulaisten vävy Heikki Malka-
mäki, joka myös ylläpitää Raudun
internetsivuja.

Iloisia ja raskaita muistoja
Iloisen yhdessäolon ohella esillä
Rautu-juhlassa oli karjalaisten 70
vuoden takainen raskas evakko-
taival kesällä 1944 sekä sota-
historiallisia tapahtumia Raudun
taisteluista vuodesta 1918 alkaen.
Aiheista esitelmöivät emerituspro-
fessori, kirjailija Heikki Ylikangas
ja everstiluutnantti evp. Pekka
Intke.

Mukana juhlilla oli useamman su-
kupolven väkeä ja perheitä – nuo-
rimpana matkassa lienee ollut 9 kuu-
kauden ikäinen Amanda Pohjalai-
nen, jolla sukujuuria Raudun Vak-
kilaan äitinsä Riikka Summasen
kautta: myös 8-vuotias Oskari
Pohjalainen kuunteli kiltisti päivä-
juhlan ohjelmaa (kuva oikealla).

Tilaisuus aloitettiin luterilaisella ja
ortodoksisella hartaushetkellä, jon-
ka toimittivat Rautu-juurinen pastori
Hanna Suominen ja isä Johannes
Hätinen.

Rautu-juhlilla muisteltiin sotia ja
evakkojen selviytymistarinoita

Raudun Pitäjäseuran puheenjoh-
taja, kotiseutuneuvos Markku
Paksu toivotti juhlaväen tervetul-
leeksi. Markun  ajatuksia on luetta-
vissa edellisen sivun pääkirjoituk-
sessa.

Päiväjuhlassa esiintyi Rautu-juu-
rinen taiteilija, tangoprinsessa San-
na Pietiäinen puolisonsa Hannu
Mattilan säestämänä. Iltamien
hauskuutuksesta huolehtivat Jari
Salokangas ja Samuli Moilanen
revyyllään sekä tanssimusiikkia soit-
tanut haitaristi Pentti Paukku. Il-
lan arpajaisten päävoitto, ensi ke-
sän kihumatka, osui pitäjäseuran
pitkäaikaiselle aktiiville, Raili

Ilvoselle, mistä hän sai raikuvat
onnitteluaplodit.

Kihujen 2015 tarkka ajankohta on
vielä varmistamatta, mutta  juhlat pi-
detään Sosnovossa (ent. Rautu) hei-
nä-elokuun taitteen tienoilla.

Raudun taistelut 1918
Suomen ankarimpia
Juhlapuhuja Heikki Ylikangas käsit-
teli rajapitäjän, 6000 asukkaan,
Raudun roolia, joka sotien välisenä
aika oli suomalaisessa tietoisuudes-
sa varsin tunnettu paikka. Rautuun
muodostui 20. helmikuuta 1918 rin-
tama, joka kesti huhtikuun viiden-
teen 1918, siis puolitoista kuukaut-
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ta.  Siinä sodassa oli kuitenkin usei-
ta merkittäviä yhteenottoja.

– Yleensä sotahistoriassa
mitoitetaan taisteluiden merkitys sen
mukaan, kuinka paljon uhreja ne
vaativat. Raudun rintama nieli run-
saasti elävää voimaa, joskin vain
senaatin joukkojen eli valkoisten
menetykset tiedetään tarkasti. Val-
koisia kaatui kaikkiaan 270. Se on
suuri luku, kun vertailukohdaksi ote-
taan esimerkiksi Viipurin valtaus.
Siinä meni valkoisia 300 eli vain 30
enemmän kuin Raudussa. Vasta-
puolen, siis kansanvaltuuskunnan
joukkojen eli punaisten menetykset
Raudussa olivat verrattomasti mitta-
vammat. Joukkohautaan peiteltiin
runsaat 800 kuollutta, mikä määrä
muodostaa punaisten puolen mene-
tysten (venäläiset mukaan lukien)
varman alarajan. Lyhyesti todeten
Raudun taistelu, varsinkin sen kak-
si viimeistä päivää, on luettava koko
sodan ankarimpiin yhteenottoihin,
summasi Ylikangas.

Erityispiirteisiin kuuluu, että
Raudussa oli mukana enemmän
venäläisiä suhteessa suomalaisiin
kapinallisiin kuin millään muulla lä-
himainkaan vastaavankokoisella
rintamanosalla Suomessa. Rautu
nähtiin Pietarissa paikaksi, jossa tar-
vittiin erityisen voimakas venäläis-
panos. Syyt liittyvät sotatapah-
tumiin, joissa Saksa oli mukana, ja
Raudun alueella kulkevien rautatei-
den merkitykseen.

Puolustustahto korostui
Venäläisten ja suomalaisten puna-
kaartilaisten yhteistyötä Ylikangas
käsitteli myös puheessaan.

– Näiltä ajoilta ovat peräisin Suo-
messa toistellut lentävät lausumat
Neuvostoliitosta savijaloilla seiso-
vana jättiläisenä ja sotilaina, joista
kymmentä vastaan pärjäsi hyvin
yksi suomalainen. Ne olivat osal-
taan perua juuri Raudusta. Tällä
käsityskannalla oli merkitystä suo-
malaisten jäykkyyteen talvisotaa
edeltäneissä neuvotteluissa Stalinin

esittämistä aluevaihtovaatimuksista.
Ei pidetty mahdottomana, että suo-
malaisten puolustus kestäisi myös
sodan sattuessa. Näin on todetta-
va, niin huonosti kuin tämä asiain-
tila nyky-Suomessa enää tunnetaan-
kin.

Jatkosodan jälkeen Rautu
taisteluineen alkoi painua unhon
yöhön.

– Neuvostoliittoa ei haluttu ärsyt-
tää muistutuksilla puna-armeijan
Raudussa 1918 kokemasta raskaas-
ta tappiosta. Vapaussota-nimikin
hiljalleen väistyi ja antoi sijaa
vapauskansalaissota-nimelle. Oppi-
kirjoissa ja yleisteoksissa vuoden
1918 sodasta mainittiin tais-
telupaikkoina suuret kaupungit,
Tampere ja Viipuri. Rautu putosi
pois, vaikka siellä käyty kamppailu
todisti vakuuttavasti ylijohdolle aina-
kin sen, ettei puna-armeijan mah-
dollisesta tiiviimmästä sotilaallises-
ta puuttumisesta taisteluihin ollut
huolta. Venäläiset eivät yksinkertai-
sesti sotineet, kaikkein vähiten suos-
tuivat hyökkäämään. Niinpä kaiken
tämän vuoksi nyky-Suomessa vain
harva tietää, mistä Rautu sotien
välisenä aikana parhaiten tunnettiin.

Sisällissotaa ei haluttu
Nimestään huolimatta Raudun tais-
telu liittyy vain ohuella kosketus-
pinnalla varsinaiseen Raudun pitä-
jään ja sen vakituisiin asukkaisiin.
Rintaman toi Rautuun Pietariin joh-
tava rautatie, pohjoinen poikkirata
halki Suomen.

– Into tarttua aseisiin ja käydä si-
sällissotaan oli varsinaisten rautu-
laisten osalta suhteellisen laimeaa,
sekä valkoisten että punaisten osal-
ta. Sama koski koko Viipurin lää-
niä, erityisesti läänin maaseutua.
Itsenäisyystahtoa oli, mutta huomat-
tavasti vähemmän halua käydä ase
kädessä päin toisia suomalaisia.
Pietarin kauppa muodosti Karjalas-
sa tavallisille pientiloille todella mer-
kittävän sivuelinkeinon. Ei kauppa-
mies halua sotaa. Raudussa aktiivi-

simpia ja poliittisesti radikaaleimpia
olivat pitäjään majoittuneet, valta-
osin muualta tulleet ratatyöläiset.

Mutta mitä kauemmin sota jatkui,
sitä jyrkemmiksi asenteet myös
Karjalassa osapuolten kesken muut-
tuivat.

– Näyttää siltä, että sisällissota
pyyhkii pois paikalliset eroavuudet
ja muodostuu vähitellen suurin piir-
tein samanlaiseksi kaikilla rintaman-
osilla. Karjalan osaa pahensi vielä
se, että sodan loppu koettiin siellä.
Merkittävä osa Viipurin valtaajista
ja suuri osa sen puolustajistakin (eri-
toten helsinkiläiset) tulivat maan
muista osista eikä heidän tarvinnut
ajatella elävänsä Karjalassa sodan
jälkeen. Sisällissodissa vallitsee se
karmea sääntö, että ulkopaikkakun-
talaiset kohtelevat vastustajiaan
kovakouraisemmin kuin lähellä py-
syvästi asuvat, totesi Ylikangas.

Karjalaa kannattaa vaalia
Esityksensä päätteeksi juhlapuhuja
kiitti tahoja, jotka vaalivat Raudun
pitäjän muistoa ja menneisyyttä.

– Karjala on Suomelta poissa,
mutta Karjalan historia vuoteen
1944 saakka on Suomen historiaa,
tavoitettavissa arkistoissa siinä kuin
maan muidenkin osien historiat.
Toisin sanoen lähimenneisyyttä lu-
kuun ottamatta Karjala historialli-
sessa katsannossa kuuluu yhä Suo-
meen, on osa Suomen ja suomalais-
ten menneisyyttä. Arkistot sisältä-
vät sittemmin luovutettua aluetta
koskevaa aineistoa, historiallisia läh-
teitä, dokumentteja ja asiakirjoja.
Sitä osaa Karjalan menneisyydestä
on vaalittava, tutkittava ja muistet-
tava suomalaisten. Ketkään muut
eivät sitä tee.

Seuraavalla aukeamalla Pekka
Intken esitelmä jatkosodan viime
vaiheista.

Rautu-juhlien kooste Mikkelistä

Marjo Ristilä-Toikka
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Vanhoja valokuvia katselivat
Raili Vitikainen o.s. Liira Raudun
Haukkalasta ja Raili Ilvonen.

Isä Johannes Hätinen ja pastori
Hanna Suominen. Hanna o.s.
Kirves on Samuli Määttäsen su-
kua Raudun kirkonkylästä.

Rautu on rautaa -iskulause löy-
tyy nyt myös rintanapista ja jää-
kaappimagneetista.

Iltamissa esiintynyt ohjelmatoimisto Little Big Musicin revyyduo lait-
toi yleisöönkin liikettä.

Juhlapuhuja Heikki Ylikangas (oik.), Heikki Malkamäki ja Pekka
Intke keskustelivat Raudusta ennen pääjuhlan alkua.

Sanna Pietiäisen (oik.) kanssa sukukuvaan asettuivat Riitta Sutinen
(vas.), Aune Toivonen, Helka Sutinen ja Ulla Nousiainen.
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Rautu-juurinen everstiluutnantti
evp. Pekka Intke valotti jatkosodan
1944 ratkaisuhetkiä ja tilanteita
Raudun näkökulmasta.

Tilannekatsaus Rautu, Vehmai-
nen, kenraalimaj. Hersalon esikun-
ta. Edessä rintamavastuussa va-
semmalla JR 57, jaettuna kolmeen
kaistaan MÄKI, MURATTU, JÄR-
VI,  sen oikealla puolelle JR 15, ja-
ettuna kolmeen kaistaan VAS-
KELA, VEIKKOLA, KARHU-
LA. Divisoonan reservinä oleva RjP
2 ja I/JR 57  Raudussa alueilla
Suvenmäki – Liippua – Suur-
Porkku – Palkeala linnoitustöissä.

Divisioonan vasemmalla puolella
15. Prikaati vastuualueenaan
Metsäpirtti – Laatokka.

Divisioonan oikealla puolella
kenraalimaj. Aarno Blickin 2. Di-
visioona Kivennapa – Ohta –
Siiran-mäki.

Raudun kunnallishallintoa johti
kunnanpäällikkö Matti Pulakka,
poliisijohtajana Jalmari Paksu,
työvoimapäällikkö Arvo Syrjälä,
metsäasiantuntijana Otto Pekka-
nen, rahastonhoitajana Jooseppi
Sipponen sekä jäseninä Tuomas
Kähäri ja Ville Pietiäinen.
Kansanhuollon johtajana toimi Tuo-
mas Pietinen.

Tilannekatsaus 31.5.1944
Hersalon esikunnassa Vehmaisten
hovin mailla olevassa komento-
korsussa.

Vihollisen lentotoiminta; 6 lentoa
(19 konetta), ei pommitustehtäviä.

Silantojärvi – JR 57
 Kaistat:
 ”Mäki” - Oma tiedustelupartio

”TAPPI-tukikohdan edessä viholli-
nen kaivaa yksipuoleista tst-hautaa
400 m:n päähän asemistamme, ei
miinoituksia. Päivän aikana tulittanut
kiivaasti asemiamme.

”Murattu” -  Vihollinen uusissa
kaivetuissa tst-haudoissa. Raskas

Jatkosodan loppuvaiheita Raudussa

tulivalmistelu asemiimme.
”Järvi” - Illalla kuului Valkialan

maastosta juopuneiden sotilaiden
laulua ja haitarinsoittoa.

Kapsujärvi – JR 15
Kaistat:
”Vaskela”  - Häirittiin krh:lla ja jv-

aseiden tulella vihollisen työ-
osastoja, jotka kaivoivat suoria tst-
hautoja Lempaalanjärven ranta-
kukkulan ja rautatiekaistaleen maas-
tossa sekä tkk:n ”Kärki”, ”Notko”
ja ”Metsän” eteen paikoitellen
varmistusosastojen suojaamina.
Työt keskeytyivät oman tulituk-
semme ajaksi, mutta jatkuivat
tulituksen päätyttyä. Kaivannot täl-
lä hetkellä monen sadan metrin
päässä asemistamme. Klo 06.55
havaittu vihollisen tähystyspallo ja
5 junahavaintoa.

”Veikkola” -  Vihollisen PST-tyk-
ki tkk ”KUMMUN” edessä lisäksi
nähty käsirysyä kahteen otteeseen
vihollisen työosastoissa. Tst-
hautojen kaivaminen jatkuu.

”Karhula” - Pieni kulo tkk
”RÄMEEN” alueella syttynyt vi-
hollisen vj-luodeista.

Tykistö ilmoittanut:  Klo 20.44
Lempaalasta Lavosenmäelle 37

kuorma-autoa ja Ryyppömäen
suunnalta 10 kuorma-autoa.

Klo 21.15 Lempaalasta Murolan
suuntaan yli 30 kuorma-autoa, joi-
den joukossa kaksi hyökkäysvaunua
tai rynnäkkötykkiä, pysähtyivät
Kurolaan.

Klo 21.35 ajoi Miiskulasta
Lempaalaan kautta pohjoiseen 45
kuorma-autoa , joiden joukossa 20
joko hyökkäysvaunuja tai rynnäk-
kötykkejä. Pysähtyivät Murolaan
joen laaksoon, osa jatkoi myöhem-
min Penniönmäen maastoon. Kos-
ka ei ole nähty poistuvan, tykistö
ampunut alueelle.

Tilannekatsaus 8.6.1944
Lentotoiminta: 6 lentoa (19 konet-

ta), ei pommitustehtäviä.
Silantojärvi – JR 57
 Kaistat:
 ”Mäki” -  Päivän aikana tulit-

tanut kiivaasti asemiamme. Klo
01.00 -1.25 vihollisen gramofoni lä-
hetys: ”Maihinnousu ja Eisen-
hoverin päiväkäsky. Sanottiin, että
Hitler määrää suomalaiset hyökkää-
mään Pietariin, ja lopuksi kysyttiin
”Millä suomalaiset keskittävät jouk-
koja Kannakselle?” Illan aikana vi-
hollisen rautatietykki tulittanut ase-
mia.

15. divisioonan ko-
mentaja majuri
Hersalo. SA-kuva.
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”Murattu” - Raskas tulivalmistelu
asemiimme, lisäksi ammuttiin pro-
paganda-ammuksia.Vihollinen mie-
hittänyt syöksyhautansa.

”Järvi” - Työosastot syventämäs-
sä syöksyhautoja. Illalla propagan-
dalähetyksiä. Päivän kuluessa 5
autokolonnaa Lempaalan ja Kieron
välillä.

Kapsujärvi – JR 15
Kaistat:
”Vaskela”  - Vihollisen työryhmät

syventämässä syöksyhautoja, Vi-
hollisen tähystyspallo Vuoleen suun-
nassa. Kolme junahavaintoa.

”Veikkola” - Padon maastossa
työosastot korjasivat tst-hautoja.
Vihollisen tykistö ampunut ase-
miamme kohti.

”Karhula” - Vihollisen 6-miehinen
tiedustelupartio tkk ”Tulen” edes-
sä. Pieni kulo tkk ”RÄMEEN” alu-
eella syttynyt vihollisen vj-luodeista.
Kello 21.30-22.30  kuulunut auto-
jen surinaa ja ajoneuvojen kolinaa
Piusaan maastossa.

Ilmatoiminta: Päivän kuluessa
neljä lentoa, 18 konetta.

Tilannekatsaus 9.6.1944
klo 06.45
Silantojärvi – JR 57
 Kaistat:
 ”Mäki” - 150 maastopukuista

miestä, joukossa upseereita kartta-
laukuista, kiikareista ja koppa-
lakeista päätellen. Myös parilla erit-
täin komeat punokset olkapäillään.
Tähystivät kiikareillaan etumaastoa.
Häirittiin tykistön tulella. Vihollisen
gramofoni lähetys, ei saatu selvää.

”Murattu” - Havaittu 25–30
maastopukuista miestä  tkk
”Munan” edessä. Oma krh ja jv-
aseet ampuivat. Valituksista päätel-
len osa mennyt miinoitteeseemme.

”Järvi”  - Oma krh häiritsi viholli-
sen kiivasta tulitusta. Seitsemän
autoa tulessa etelästä Lempaalaan.
Vihollinen pommitti tkk:a.

Kapsujärvi – JR 15

Kaistat:
”Vaskela” - Krh häirinnyt viholli-

sen asemia. Kello 06.00 tuli viholli-
sen 30 konetta ja hetkisen kuluttua
37 konetta lohkon yläpuolelle am-
puen asemiamme konekivääreillä ja
pikatykeillä.

”Veikkola” - 11 viholliskonetta
kierrellyt kaistan yläpuolella tulittaen
asemiamme kohti.  Vihollisen tykistö
ampunut asemiimme.

”Karhula” - Klo 01.15 aloitti vi-
hollisen tykistö ja heittimistö 10  min
tuli-iskun, jonka jälkeen 60-miehinen
vihollisosasto aloitti hyökkäyksen
savun suojaamana tkk ”Teräk-
seen”. Omat joukot torjuivat hyök-
käyksen käyttäen myös käsi-
kranaatteja. Omat tappiot; Ltn
Mela I/KTR 2 haavoittui vatsaan.

Aamupäivän aikana vihollisen
tulenkäyttö voimistui ja lentotoiminta
vilkastui. Aamupäivän aikana 40
viholliskonetta pommitti Raudun
aseman seutua, jolloin sinne
majoitetusta linnoitusrakennus-
pataljoonasta kaatui 13 ja haavoit-
tui 35 , joukossa 11 naista.

 Päivän kuluessa kaikilla kaistoilla
käytiin kiivasta taistelua painopis-
teen ollessa  JR 15 alueella.

Divisoonan komentajan käsky
Matti Puhakalle: Aloittakaa Raudun
asukkaiden evakuointi välittömästi
takarajana 12.6.1944. Kuljetustukea
antaa divisioonan autokomppania.
Kaikki siviilit evakuoitava Petä-
järven asemalle, josta junakuljetus
sisä-Suomeen.

Näin alkoi rautulaisten viimeisin
evakkomatka. Eräitä otteita
evakkomatkoista.

Liisa (o.s. Kuoso)  ja Matti
Vanhasen evakkomatka pääpiirteit-
täin: Asuivat tilallisina Raudun Pot-
kelassa Maljamäen tilaa Monnon-
mäellä. Talvisodan jälkeen perhe
asui yhdessä Kangasniemen Kaup-
pilassa vuoteen 1942, jolloin Matti
ja Liisa lähtivät Rautuun Potkelan
Maljamäkeen keväällä tekemään
toukotöitä. Silloin oli Maljamäen

pellolla ensimmäistä kertaa trakto-
ri.

Anna, Pentti, Veikko ja Tyyne
jäivät Kangasniemelle hoitamaan
vuokrattua pientilaa ja palasivat
Rautuun vuokra-ajan päätyttyä
Kangasniemellä kesäkuussa 1943.

Lopullinen lähtö tuli kesäkuun 11.
päivänä 1944. Liisa-mummo ja po-
jat Pentti ja Veikko lähetettiin junal-
la Pieksämäelle Mari-tädin (mum-
mon sisko) luokse, joka  asui Lam-
minmäessä. Pappa-Matti seuraava-
na päivänä junalla kohti Pieksämä-
keä. Anna ja Tyyne ajoivat karjan
Petäjärven asemalle, josta saivat
parin päivän odottelun jälkeen
lastatuksi karjan junaan. Anna tuli
karjan kanssa Rantasalmelle, Tyy-
ne jäi pakkaamaan Osuuskaupan
tavaroita Rautuun ja kaikki kuusi
veljestä olivat sodassa.

Tilanne Petäjärven asemalla:
Rautulaiset olivat saaneet karjan
lastattua härkävaunuihin, kun tuli
huuto: ”Ryssän maataistelukoneita
– suojaan”. Niin pakenimme juna-
vaunujen alle ja läheiseen metsään.
Maataistelukoneet tulittivat
junaamme ja Petäjärven asemaa.
Kuin ihmeen kaupalla selvisimme.
Pian tuon jälkeen tuli käsky ; Junaan
– ja sitten alkoi matka kohti
Kiviniemeä. Pääsimme Kiviniemen
sillan ylitse ja eteenpäin. Kaikki ei-
vät ehtineet evakkojunaan, vaan jou-
tuivat tulemaan jalan ja hevospelillä
myöhemmin jäljestäpäin.

Pekka Intke totesi, että Rautu-juh-
lilla joukossa oli varmaan muitakin
henkilöitä, joita nuo 70 vuotta sitten
kohdanneet tapahtumat ovat
koskettaneet.

– Älkäämme unohtako noita ker-
tomuksia. Tänä päivänä  on saman
kohtalon kokevia ihmisiä ympäri
maailmaa, Syyriassa, Gasassa, Uk-
rainassa.

Intken esitys päättyi kahteen lau-
luun: Osmo Valkosen sävellykseen
Rautu ja Kalervo Hämäläisen
sävellykseen Veteraanin iltahuuto.
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Näköaloja Hovinmäeltä kevään ja kesän
matkoilta
Monen vuoden tauon jälkeen voim-
me toivottaa taas kaikki historiasta
kiinnostuneet, ja esipolviensa elä-
mää kauniissa Karjalassa kunnioit-
tavat, tervetulleiksi käymään vierai-
lulla Sakkolan Hovinkylässä Hovin-
mäellä, joka muutamia vuosia ennen
sotia tunnettiin Petäjärven Emäntä-
koulun mäkenä.

Siellä oleva, vuonna 2000 entisöi-
ty ja 2001 uudelleen vihitty suuri
Sakkolan ja Raudun Lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkki on
vihdoin helpon kävelymatkan pääs-
sä vanhasta Ryhmän–Riiskan
maantiestä, keskellä nyky-
Petrovskoen datshakylää. Muisto-
merkki ja osa entistä puistoa Petä-
järven/Hovinjärven rantaan asti ovat
Sakkola-Säätiön hallinnassa, mutta
sitä voimme kaikki pitää tukikohtana
ja levähdyspaikkana Suvannon alu-
een, ja ainakin sakkolalaisten ja
rautulaisten retkillä.

Monien vuosien ajan oli meille
tonttikartassa osoitettu kulkutie sul-
jettuna metalliaidoilla. Sitkeän yri-
tyksen jälkeen sai Sakkola-Säätiö
valtuuskunnan pj. Hannu J. Pau-
kun johdolla neuvoteltua aitojen
purun ja esteettömän kulkutien suo-
raan muistomerkin alueelle. Vuoden
2013 syyskuun ja tämän vuoden
heinäkuun alun välisenä aikana ovat
sakkolalaiset ja rautulaiset pienien
työryhmien talkoilla saaneet alueen
”vieraskoreaksi”.

Vuonna 2000 pidimme paikallis-
ten datsha-asukkaiden kanssa iki-
muistoiset harjannostajaiset. Silloin
mm. säätiömme perustaja ja yhä
mukana oleva yli 101-vuotias pitäjä-
neuvos Yrjö Raaska ja datshakylän
päällikkö Alexei Vlasov istuttivat
muistomerkin taakse ”Tulevaisuu-
den tammen”.  Pian oli kuitenkin
puukolla katkaistu taimi tynkänä,
mutta sen viereen istutettu ”vara-

Soini Hartikainen (vas.) ja Pek-
ka Intke sopimassa muisto-
merkkialueen kunnostustoimista.

Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkillä Heikki Malkamäki,
Pekka Intke, Eeva Malkamäki ja Reijo Loponen.

tammi”, ja tyngästä sitkeästi kasvu-
aan jatkanut alkuperäistammi ovat
molemmat nyt tanakoita monen
metrin korkuisia puita.

Perinteinen hovinkyläläisten teke-
mä kevätsiivous oli jälleen touko-
kuun 2014 lopulla. Ikinuoret aktivisti-
rouvat, Hovinkylässä syntyneet
Kaija Ryyppö ja Annikki Pekka-
nen, siistivät taas kiveykset ja lähi-
nurmikon. Kukkakimpun laskimme
vanhempiemme ja kylämme muis-
toa kunnioittaen.

Kesäkuun 2014 alussa rautulaisten
retkellä teimme juhlallisen sopimuk-
sen, Pekka Intken ja Soini Har-
tikaisen ollessa vastuuhenkilöitä,
että pitäjäläisten yhteisvoimin
viimeistelemme muistomerkki-
alueen sen arvolle kuuluvaan kun-
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toon. Asian vahvisti Heikki
Malkamäki rautulaisen vaimonsa
Eevan sekä tämän serkun Reijo
Loposen kanssa.

Välittömästi sovittiin kiireellisyys-
järjestys, ja alettiin yksityiskohtien
suunnittelu. Kiireisin korjaus oli
”monttuunsa” uhkaavasti vajoava
puucee. Toisena tontin ryteiköt ja
järvinäköalaa haittaavien alarinteen
leppien ja tuomien poistaminen.

Muistomerkkimme on hyvin säi-
lynyt vuodesta 2000 ja säästynyt
suuremmilta ilkivalloilta. Siihen on
varmasti osaltaan vaikuttanut lähim-
män rajanaapurimme, Igor Poli-
karpovin perheen myönteinen ja
jopa ystävällismielinen suhtautumi-
nen meihin ja historiaamme.

Tähänastisen yhteistyömme tuo-
rein toteutus oli heinäkuun alkupäi-
vinä. Rautulaisten ”iskuryhmä-
läiset” Pekka Intken johdolla lait-
toivat puuceen sellaiseen kuntoon,
että rouvaihmisetkin uskaltavat käy-
dä siellä istahtamassa.

Pekan ryhmässä olivat vaimo Sir-
pa, metsurina Reijo Loponen, sekä
hänen lähipiiriinsä kuuluva Lasse
Tukiainen. Sirpa maalasi puuceen
luontoon sopivin värein entisen
”armeijanharmaan” sijasta, ja mitta-
miehellä näyttää olleen vatupassi hal-
linnassa. Porukka ”kengitti” raken-
nuksen vaihtamalla alkuperäiset ja
jo lahonneet alaparrut nurkkakiviin
ja kyllästettyihin parruihin.

Tämän porukan voimin kaatuivat
propseiksi tonttimme alareunassa

olleet lepät ja tuomet. Muistomer-
kin ympäristön tureikko ja nokkoset,
horsmat, ukonputket ja muut sellai-
set kaatuivat leikkureilla. Kaikkien
meikäläisten mukavuutta ajattelivat
talkoolaiset pätkimällä kaksi vank-
kaa myrskyn kaatamaa petäjä-
runkoa istuinpölkyiksi ja pöydiksi.
Meidän kelpaa nyt piknikilläkin siellä
olla! Yritämme keksiä keinon, millä
estetään istuinpölkkyjen joutuminen
paikallisten polttopuiksi.

Hovinmäen puiston raivaamiseen
ja kunnossapitoon, jopa oman
tonttimme ulkopuolellakin, on enti-
nen Petrovskoen kunnanjohtaja
Ekateriina Maulenkova, joka oli
myös hallintasopimuksen osapuoli,
antanut luvan.

Sakkolalaiset kiittävät rautulaisia
yhteistyöstä. Kotiseutuneuvos
Markku Paksu on suurten Rau-
dun hautausmaaprojektien ohella
ohjannut yhdistyksensä väkeä myös
yhteisen muistomerkkimme hoitoon.

Kiitollisena hovinkyläläinen
”päällepäsmäri”

Soini Hartikainen

Puucee on
taas korrektissa
kunnossa, kiitos
talkoolaisten.

Myrskyn kaatamista isoista pe-
täjistä saatiin kalustoa piknik-
paikalle.

Karjalainen Nuorisoliitto järjestää
nuorten Nyt mie runolle rupean-
runokilpailun, jossa haetaan tämän
päivän nuoren elämää heijastavia
vapaita, villejä ja rosoisia tekstejä.
Myös laululyriikoita voi lähettää kil-
pailuun. Kilpailutekstissä on oltava
jokin karjalainen elementti, olkoon
se murre, muoto, tarina taustalla tai
joku muu.

Kilpailun päätuomarina on runoi-
lija Vilja-Tuulia Huotarinen. Voit-
tajat julkistetaan 11.10. Suuri Kar-
jalainen Karonkka -risteilyllä.

Sarjat: 9-12-vuotiaat ja 13-16-vuo-
tiaat. Palkinnot: Molempien sarjo-
jen parhaat palkitaan Kalevala Ko-
run riipuksin. Lisäksi jaetaan muita
palkintoja ja kunniamainintoja.

Voittajat pääsevät myös Suuri
Karjalainen Karonkka -risteilylle
Helsingistä Tallinnaan 11.-12.10.

Voit osallistua enintään kolmella
runolla. Lähetä runosi 5.9.2014
mennessä osoitteeseen Karjalainen
Nuorisoliitto, Käpylänkuja 1, 00610
Helsinki tai sähköpostilla
toimisto@karjalainennuorisoliitto.fi.
Liitä mukaan yhteystietosi ja ikäsi.
Jos haluat osallistua nimimerkillä,
lähetä silti mukana yhteystietosi.
Karjalaisella Nuorisoliitolla on oike-
us julkaista kilpailuun lähetettyjä ru-
noja omissa julkaisuissaan,
verkkosivuillaan ja Karjala-lehdes-
sä ilman erillistä korvausta.

Lisätietoa:
www.karjalainennuorisoliitto.fi

Nyt mie
runolle rupean
-kilpailu nuorille

www.karjalanliitto.fi
ajankohtaista

tapahtumatietoa
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Viime syksynä syntynyt ajatus sou-
taa kirkkoveneellä Äyräpäästä
Kiviniemeen ja siitä edelleen Suvan-
tojärven yli pitkin Taipaleen jokea
Laatokalle sai kevään 2014 aikana
sen verran kannatusta, että päätim-
me lähteä toteuttamaan tuota var-
masti mieleenpainuvaa retkeä.

Liikennöitsijä Veijo Pulkan avus-
tuksella ja tuella saimme kirkko-
veneen käyttöömme ja Viipurista
tiedon, ettei matkalle olisi mitään
estettä. Tuolloin oli siis selvää myös
se, että voisimme viedä veneen ja
soutaa kyseisen matkan. Niinpä jat-
koimme matkan valmistelua, joka
koittaisi 18.-20.7.2014.

Tämä on tuon uljaan ”RAUTU”
-venhomme kertomus matkastaan
kohti lähtöpaikkaansa Äyräpään
rantaa.

”Minut oli siis ristitty ”RAUTU”
-venhoksi, joka olisi neitsyt-
matkallaan pääsemässä kastautu-
maan Vuokseen tuolla kuuluisalla
talvi- ja jatkosodan taistelutantereel-
la Äyräpään kirkon raunioiden ää-
rellä. Määränpääni olisi Kiviniemi
ylitettyäni päästä nauttimaan
Suvantojärven ja Taipaleenjoen ve-
den pinnasta aina Laatokalle saak-
ka.

Sain tuolle neitsytmatkalle
saattajikseni Monnon Sepon,
Onikin Reijon ja Intken Pekan,
jotka lähtivät viemään minua jo edel-
lisenä päivänä kohti unelmieni täyt-
tymystä. Olin saanut kuulla, että 25
muuta henkilöä olivat valmiit ojen-
tamaan kätensä minun airoihini ja
työntämään ne kohti syleilevää
Vuoksen vettä. Matkalaiset seu-
raisivat perässä vasta seuraavana
päivänä.

Saavuttuani Nuijamaan raja-ase-
malle uljaat muotoni saivat muut
turistit  sekä Suomen rajavartijat ja

Rautulaisten kirkkovenesoudussa venholle
kertyi lähes 485 kilometriä matkaa...

tullivirkailijat ihastelemaan ja kun-
nioittamaan meitä ja meidän pää-
määräämme. Hyvän matkan toivo-
tuksin lähdin saattajieni kanssa kohti
Venäjän rajamuodollisuuksia.

Jos oli ihailuni ollut suurta Suomen
puolella, en voinut kuvitellakaan,
kuinka paljon aiheutin ihailua ja kiin-
nostusta Venäjän raja- ja tulli-
viranomaisissa. Minua alettiin kuva-
ta jo ennen kuin saattajani pääsivät
passintarkastukseen. Erityisesti Ve-
näjän tulliviranomaiset ihastelivat ja
kuvasivat minua suurella joukolla.

Oltuani kuvattavana ja ihastel-
tavana lähes neljä tuntia olivat
saattajani koettaneet saada ”tuon
faniryhmän” vakuuttuneeksi, että
minulla on kaikki kunnossa, ja odo-
tin malttamattomana päästä jatka-
maan matkaa. Alkoihan kellokin jo
lähestyä iltayhtätoista.

Nuijamaalla olleet Venäjän tulli-
viranomaiset olivat soitelleet pitkin
iltaa useita puheluita eri suuntiin ja
ihailuni oli saanut aikaan sen, että
myös Svetogorskin rajaviranomai-
set halusivat tutustua muotoihini.
Niinpä saattajieni passit ja kulkuneu-
voni rekisteriotteet sujahtivat venä-
läisen rajavirkailijan oikein reväreillä
varustettujen vihreän housun tas-
kuun ja minun oli saattojoukon saat-
telemana käännyttävä takaisin Suo-
meen ja kohti Imatraa.

Myös Imatralla Suomen passin-
tarkastus ja tulliviranomaiset ihail-
len päästivät minut kohti Sveto-
gorskia ja siellä vastassa odottavia
Venäjän rajatulliviranomaisia. Jäl-
leen toistui jo Nuijamaalla saama
suuri ihailun ja ihmetyksen ”ryntä-
ys”. Siellä minua riisuttiin hieman
paljaammaksi, jotta ”jo toinen fani-
ryhmä” pääsisi ihailemaan aiempaa
lähemmin muotojani. Koska kello oli
jo yli puolen yön, olivat Venäjän tulli-
viranomaisten esimiehet ymmärret-

tävästi ehtineet jo ansaitsemalleen
yöunelle, eivätkä päässet ihastele-
maan minua. Niinpä he päättivät
pitkittää olemistani siellä. Muutaman
tunnin päästä he tulivat kuitenkin
toisiin ajatuksiin ja täällä toistui
saattajilleni jo Nuijamaalla tutuksi
tullut tilanne – pieninä saatesanoina
; ei soutuvene, ei moottorivene –  ja
takaisin Suomeen.

Lannistumattomat saattajani Sep-
po, Reijo, Pekka ja myös tuossa
vaiheessa saattajiini liittynyt Pulkan
Veijo halusivat parantaa ulko-
muotoani saaduilla saatesanoilla.
Niinpä matkani suuntautui aamuyön
pikkutunneilla kohti Lemiä, josta
noudimme Pekan puuveneestä
peräpääni kaunistukseksi Yamaha-
merkkisen perämoottorin. Tuolla
2,5-hevosvoimaisella ”takatuuppa-
rilla” minusta tehtiin moottori-
käyttöinen vene tai alus, jotta myös
ystävällismieliset Venäjän tulli-
viranomaiset ymmärtäisivät parem-
min, mikä minä itse asiassa olisin.

Aamu alkoi jo sarastaa, kun pää-
simme uudelleen Nuijamaalle. Suo-
malaiset  raja- ja tulliviranomaiset
toivottivat uudistuneelle muodolleni
hyvää matkaa kohti Venäjällä mi-
nua innokkaasti odottavaa kasvanut-
ta Venäjän tulliviranomaisten ”fani
ryhmää”. Nyt olikin joukkoon saa-
tu useita yön levänneitä tulliviran-
omaisia ja heidän esimiehiään.

Luulin jo meneväni kauneus-
kilpailuun, vaikka saattajani vakuut-
tivat kaikilla asiapapereillaan minun
pyrkivän vaatimattomasti vain koh-
ti Äyräpäätä. Nyt minua mitattiin ja
punnittiin ja kaikki olivat Suomen
lainsäädännön mukaisia. Venäjän
tulliviranomaisten ”kopeloinnin” jäl-
keen minun todettiin ”ylittävän” hei-
dän lainsäädännön mukaisen  metri-
määrän, jonka saisin ylittää minua
kannattavasta peräkärrystäni. Nyt
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myös minusta kiinnostuttiin siinä
määrin, että he halusivat nähdä mi-
nun ”syntymätodistukseni”. Kun
kerroin, ettei minunkaltaistani tarvit-
se rekisteröidä Suomessa – riittää
kun minua kuljettava peräkärri on
rekisteröity – oli kohtaloni lähes
sinetöity.

Tiesin, että samaan aikaan olivat
jo matkalla nuo minua himoitsevat
rautulaiset käsivarret, jotka haluk-
kaasti olisivat tarttumassa airoihini
kiinni sekä työntämässä ja vetämäs-
sä lähes yhdenmukaisella liikkeellä
noita kaikkia neljäätoista airoani
Vuoksen syvyyteen. Voi kuinka
toivoinkaan kokkani kohta kohi-
sevan tuossa uljaassa Vuoksessa
airojen määrittämällä nopeudella ja
perämiehen antamalla tahdilla.

Syrjäsilmällä näin, kuinka tuo
ryhdikkäästi istuva ja vilkkaasti
puheleva soutuporukkamme sujah-
ti ohitseni kohti Viipuria – vielä
toivonrippeet ja -odotukset mie-
lessäni jäin saattajieni kanssa odot-
tamaan viimeistä oljenkortta.

Lannistumattomat saattajani yrit-
tivät saada minulle Lappeenrannan
maistraatista ”syntymätodistusta”
samaan aikaan, kun kyselimme Vii-
purin miliisiltä poliisisaattuetta mat-
kaani varten.

Perjantaina auringon kääntyessä
asentoon, joka osoitti jo päivän
kääntyvän iltapäiväksi, kuulimme

ystävällisten tulliviranomaisten yk-
sipuolisen päätöksen:  EI ”syntymä-
todistusta”, EI täytä Venäjän ”tie-
liikennemääräyksiä”.

Vielä viimeisillä voimillaan yritti-
vät saattajani saada erityis-
tullauslupaa sekä Venäjän miliisin
poliisisaattuetta ympärilleni, mutta
nuokaan yritykset eivät auttaneet
minua pääsemään kohti unelmaani.

Toivoni ei ole hiipunut – ensi vuon-
na sitten minulla on ”syntymä-
todistus”, tavalla tai toisella hankit-
tu. Minua viedään vaikka junalla
eteenpäin saavuttaakseni tälle vuo-
delle suunnitellun matkani päämää-
rän”. Tieliikennemääräyksen kier-
tämiseen sain myös hyvän vinkin
oheisesta kuvasta.

Onneksi soutajat saivat nauttia
vesillä olosta Pulkan Veijon
vesiskootterin kyydistä ja Oja-
niemestä saaduilla soutuveneillä
(kuva alla). Tosin soutuveneet ei-
vät millään muotoa vastanneet sitä

Kirkkoveneen matkan
jatkumista odottamas-
sa Seppo Monto.

tunnelmaa ja kokemusta, jota
kirkkoveneellä soutaminen olisi ol-
lut.

Kirkkoveneen puolestapuhujana
Pekka Intke
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Tää sattu kans siel hyvi lähel
rajjaa, Korleen kyläl. Siel ol yks talo,
minkä isäntä ol rajavartijan ja hänel
ol tytär, mikä ol aika hanakka
hevosmies. Teä isä läks käymää
Viipuris ja sano tytöl, et teä pelto
pitäis kynteä nyt ja kynnäkkii se näi
päi. No tyttö käi kyntämää, mut heä
ei vissii muistant, mite puoli se sar-
ka isän mukkaa ois pitän kynteä, ni
kääns sen just toisi päi.

Isä ko tul kottii, ni heä män katso-
moa et millasta kynnöstä siel ol tult.
Harmiksee heä huomaskii, et sarka
olkii kynnetty veärin päin. Isä kim-
mastu siint nii, et heä sano et siehä
kynnät sen takasi ja sit kynnät sen
viel sinne päi, mihi mie oon käskent.
Eikä siin, peijakka auttant, kynnettä-
vähä se ol. Aika hankalaa se var-
mast ol, mut hanakka tyttö se ol
kuulema olt kaikkii töihi ja tek melkei
kaik hevostyöt siin talos.

”No oliko Raudussa sellaisia
isäntiä, jotka eivät harjoittaneet
maanviljelystä, vaan tekivät
kyydityshommaa hevosilla”?

No ei... ei siellä oikeastaa olt
semmosii... siel Terijoel ja siel päi
kyl.  Rauvus oltii maanviljelykses
kiinni, kuka enemmä kuka vähem-
mä. Sitä kyyvityshommaa ol enem-

Kirjoitus perustuu Antti Määttäsen
nuorimman pojan Jukka Määttä-
sen kansatieteen opintoihin kuu-
luneeseen haastatteluun. Vuonna
1978 tehdystä haastattelusta teks-
tintänyt Antero Määttänen.

Sarjan ensimmäinen osa julkais-
tiin lehdessä 1/2014, jossa kerrot-
tiin hieman tarkemmin Määttäsen
suvusta. Toisessa osa julkaistiin nu-
merossa 2/2014 ja kolmas nume-
rossa 3/2014.

Tämä on Antin haastelusarjan vii-
meinen osa. Kiitos Määttäsille!

Määttäsen Antin muisteluksia
ennen sotaa ja sotapahtumista

mä Terijoel, Uuvelkirkol ja Raivo-
las. Siel ol niitä venäläisii asukkaita
siihe aikaa enemmä enne vapaus-
sottaa, mut vapaussova jälkeehä ne
hävis melkei kaik pois.

No, siel meiä kyläl ol monel vanhal
isännäl tapan istuu siel kahvilas
kirkol ja siel turisiit ja uutisii vaihtoit.
Ottiit Apteekist jottai tippoi ja niitä
maisteliit. Siint tulliit sit pienee
”tinnaa”, ja joillakii soatto männä
aika myöhääkii.

Mie muistan yhekii kerra, se ol
kevättalvel, ko myö oltii täyttämäs
jäähytyskellarin kuoppaa lumella.
Jäitä ko ol hankala soaha, ni myö
kaivettii syksyl kuoppa ja sit kevät-
puolel ko lumi ol märkää ni mätettii
se kuoppa täytee maion jäähyt-
tämistä varte. No myö oltii siin
lumikuopal, ni yks pappa tul siihe ja
alko tarinajjaa kertoo. Et ko heä tuol
Kirkol sattu olemaa nii myöhää et
tul pimiä, ja sit ol tuisku työntänt tiet
tasaseks, et heä ei oikei soant tie
paikast selveä, mis kohti se on. Heä
harhail täs pihas ja etsi sitä tien
paikkoa ja män tänne suuntoa, mis
nytkii täs olloan, ni heä hupsahtkii
hirmusee monttuu. Heä meinas jo,
et tässäks häne pitteä teä talvine yö
vietteä. Heä koitti huutoakii, mut
kaik olliit jo makkoamas, ketteä ei
tult avuks. Sit heä tapas sielt pohjast,
ko sinne ol jeänt tikapuut, nost ne
siihe reunoa vaste ja sillei peäs ylös.

Se ol semmone tapaus, ko myö ol
kaivettu uus kellarikuoppa syksyl,
etsit kevvääl se on helppo täyttää
ja sit laitetaa siihe puitteet reunal.
Syksyl ei pantu mittää merkki, ko

se ol meiä oman pihan piiris. No,
pappa sano, jot kyl heä ol ihmeissää,
et tällasee paikkaaks häne pittää
kuolemaa tulla. Heä ol sillo sen
verra ”tinas”, et ei oikei tietä löytänt
ja nii eksy sit siihe lumkuoppaa.

No sit meil päi ol yks raivaaja-
pappa, kuka kaivo ojjii ja tek
kaikenlaisii metsähommii. Sielt
raivauksiltaa heä tapas ussei sella-
sii tarvepuita, nii ko Jukolan veljek-
sistkii se yks, Lauriha se tais olla.
Teä pappa tek viel puutöinää kiik-
kutuoliikii, ni heä tapas sielt metsäst
usjast niihi käypäsii jalaspuita.

No kerra ko mie kulin siint häne
mökkisä sivuitse ni ihmettelin, ko
heä ol ripustant yhe sellase jalas-
puun ison petäjän oksast roikkumaa
köyen varas. Alapeäs ol kans naru
ja siin ol  hirmuse suur kivi. Mie sitä
kysyi,”Mitä varte sie uot laittant
tuon tuolviisii roikkumaa”?

”No sen tähe, ko se on vähä liia
kiperä, mut tuos se kyl aja kans kui-
vaa ja oikiaa, et mie soan siint parin
kiikkutuolin jalaksel”.

Teä samainen pappa sattu sit
Vapaussovan aikaa olemaa Kirkol,
ko Kaljusen retkikunta ol siel
tarkastustaa tekemäs. Neä kyssyit
papalt, ”Tiedätkös mitään lahtari-
kaartilaisista”? No eihä pappa niist
mittää tient! Sitten kun kivärlöil ja
pistimil koittiit häntä pelotella, ni heä
sano voan, ”Ampumal tulloo nii kau-
niita ruumiita, että työ minnuu
pelottele.”

No sitte tää sama pappa asuskel
Vapaussovan jälkee samas paikas
mis ennekii. Hänel ol sit tytär jos-
sain Turun puoles. Heä ol mänt nai-
misii siel ja ties sit vissii, et isällää
soatto olla vähä seästöi, ko heä
kuitenkii yksiksee elel. No tytär ol
tiukilla siellä, ja oli kirjottant kirjeen
isällee, ja pyytänt vähä rahhaa. No
pappa ei osant lukkii eikä kirjottaa,

”Monel vanhal isännäl ol
tapan istuu siel kahvilas

kirkol ja siel turisiit
ja uutisii vaihtoit”
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ni heä kummipojallaa luetutti sen
kirjeen. Kummipoika kysy, ”Mitäs
myö nyt tähä kirjotettaa”? Pappa
vähä aikoa mietti ja sano sitte,
”Kirjota sille nyt sillä tavalla, että
jos olitte punikei, niin minä en lähe-
tä mittää, mutta jos ette olleet, niin
sitte minä jonkun markan laitan”.

Tietyst tytär  kirjotti, et ei oltu
punikei, ja pappa varmast jelppas
vähä.

Tämmönekkii juttu muistuu
mielee meiä kotont. Lienenks mie
ot kymmäntäkkää vuotta ko myö
oltii heinänteos. Heinii ol kuivamas
karheel ja niitä haraval keänneltii.
Ne kuiviit sil viisii sukkelampaa ja
soatii hyväst lattoo.

Sit oltii siin lavon varjos välil vähä
leppäämäs, ja mie oli heittänt
haravan siihe vieree piikit yllääpäi.
Meil ol sillo yks vanha mummo niiko
apulaisen, ni heä sano miul et ”Kuu-
le poika, sie korjoa tuo harava toi-
sinpäin, haravas ko on piikit ylöspäi,
ni varmast tulloo sade. Issäis suut-
tuu, ko kuivat heinät kastuut, ko
haravan oot noi päi pant.” No, eiha
siin muu auttant, ko miun nousta
ylös ja panna harava lavo seinää
vaste. Ei siint kyl saetta tult, liek heä
olt sit sen ansioo, ko mie sen hara-
van keänsin oikeipäi.

”Niin, sinullahan oli joku eri-
koinen muisto sieltä Talvisodan
ajalta”?

Joo, teäkii sattu siinä aseman ja
Kirkonkylän välillä. Oltiin asemis
siinä kolmanten... toisen sotapäivän.
Iltahämäris jo kun oltiin siin yhes
koivikos asemis, ja noi sataviis-
kyment metrii ol matkaa kaverii
toisel puolel, nimittäi venäläisii. Mie
kiertelin siin poikiin poterois, ko huo-
masin, et yks meiä miehist tähtäilöö
siint poteron laian yli ja heä sano, et
”Tuolt tulloo varmast ryssä”. No
huomasinha miekii, et sielt juoksoo
mies meihipäi, ja heittäytyy moaha
välil ja ampuu toas. Se meiän mies
tähtääp sinnepäi, se ol muistaaksein

Partane nimeltää. No heä ol ottant
sen jyväl jo, ni mie sanoi,

”Älähä viel ammu, ko se on voe
yks mies, selvitäähä myö täst yhest.
Ooha viel ampumatta, tulkooha viel
lähemmäks”. No se tuli sit
lähemmäks, ei olt ennää ko pari-
kymment metrii ja toas heittäyty
moaha ja ampu. Ol paljainpäin viel,
ei olt hattuukaa peäs, hattu ol puont
johokii.

No seko nous siint, ni sen verra
ilta-aurinko vissii valas, et mie huo-
masin sivuprofiilist, ettei tää mikkää
ryssä oo, tää on iha ommii miehii.
Se tuli kyl silt venäläisii suunnalt,
ettei se mikkää ihme olt, et Partane
meinas ”lihata” sen. Mut meiä oikial
puolel ol toine joukkue vähä niiko
etupuolel, ni teä mies tul sielt tuo-
maa vetäytymiskäskyy. Ja sil ko ol
jo kiire, ni heä tul suorinta tietä ja
just niiko vihollisen suunnast. Hyväst
ois voint häntä pitteä vihollisen. Sen
takia se ol Partanekii vähä eppäi-
leväl kannal.

Nähtäväst ois käynt nii, et ilma
minnuu, jos en sattunt siihe, ni ois
ampunt sen oman vänrikin. Ko teä
vänrikki viel tullessaa ampu, ni
Partanenkaa ei sit siin hämäräs huo-
mant, mihi päi se ampu, sehä se
hänet siin sekotti. No, sit se vänskä
tuli siihe ja ilmotti, et mihi aikoa
lähetää vetäytymmää ja mihi ast
vetäyvyttää. Se ol meiän Suojelus-
kuntapiirin valistusohjaajan poika,
nyt heä on jo Australias. Mie huo-
masin, jot sen isä ol kuollu jo ja heä
ei olt hautajaisiskaa, ol laittant sielt
kaukomailt osaottoilmotuksen.

Se sattu sitte tää samane vänrik-
ki kerra junas täs jatkosovan aikaan,
ni heä ol mänös lomalt Itä-Karja-
laa. Myö satuttii sammaa vaunuu ja
heä ol morsiamesa kans siin, vai liek
olt jo rouva. Tää rouva ol mänös
johokii sin lottatehtävii... teä vänrikki
sano jot, ”Se ol tarkal, voip olla
melkei nii, ett ei täs istuttas, jos et
sattunt sie siihe...”

”Se ol tarkal”

”Olithan sinä Aunuksessakin
jatkosodan aikaan”?

No se ol vissiin neljäkymmenkaks
talvii ko mie oli siel Aunuksen
kaupungis Itä-Karjalas. Viholline
pommitti erikoisest yön aikaa
semmosil pienil konneil sitä
kaupunkii. Se saikii monta talloo
palamaa silviisii.

No sit yhten iltan siit meiä talost,
mis myö asuttii, ni läks meiä auton-
kuljettaja, mut myö sit yhen kaverin
kansa jeätii siihe, tuumattii, et sat-
tuuha se teäl niiko muuallakkii. No
teä autokuljettaja tul sit kuitekii ta-
kasi, ko ol kävelt siel kaupungil jonku
aikoa, mut tul sissää käymää. Myö
sit sanottii et, ”Jeä tän, sattuu se siel
niiko tässäkii”.

No se ei sit kuitekaa malttant, sitä
niiko joku ois kivestänt just, se nii
rauhaton oli, vaik ei hänel kuitekaa
mittää ommaisii tai rakkait olt siel
vieraas kaupungis. Läks kummikii
siint kävelemmää. Ei heä sit
kummikaa peäst siint meiä talost ko
viiskymment metrii. Ei myö sil ker-
taa sitä tiijetty kaverin kans, mite siin
ol käynt, ko vast sit seuraavan päi-
vän ko lähettii katsomaa sitä pom-
mitusjälkii sin kaupungil.

Siin ol Suomen pankin konttor siin
meiä lähel ja siin seiso vartiomies
ain läpi vuorokauen. Ni heä sano et,
”Tuoho koatu yks mies sillo
oamutuntiloil iha. Tuolt teiän pihast
se tuli, mut mie en tiie oliks se teiän
miehii, mut se koatu tuoho katu-
käytäväl”. Myö ko mäntii katsomoa,
ni sehä ol meiän autokuski. Heä ko
läht pois siel meiä huoneest, ni tää
sattu viel nii omituisel taval.

Viholline  puotti ennen pommitus-
ta ain sellasii tavattoman kirkkaita
valopoijui, mitkä tulliit laskuvarjon
kans hittaast alas. Yhen poijun var-
jo ei oltkaa auent, ja se tul alas ko
tiiliskivi ja sattu siihe miehee päähä.
Sit siin se jollaiviisii sytty, ko se ol
käynt siihe meiä autonkuljettajan
päähän. Hänel ol turkki päällä ja se
ol sit siin palant. Turkki ol palant ja
kylkii osa sit siinä. Ihan omituine
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sattuma. Iha niiko kivi puotetaa,
minkäälaista räjähystä ei tapahtunt.
Mut heti oli kuolt. Heä ol sillo illal
iha niiko ois jottai avistelt tai oottant.

”Mitenkäs sitten nyt on elämä
täällä”?

No, meikäläisethä sitä joutu
siirtymää Kannaksen kivettömilt
mailt, eihän siel paljon kivilöi olt,
Hiekkakuopist voi jonkuu kiven
löyteä, minkä saunauunii pani. Pelloil
niitä vähemmä ol.

Ja sit tietyst tänne ko joutu tule-
maa ja alottelemmaa samanlaista
ammattii, ni oisha se olt mielen-
kiintosta soaha vähä samanlaisii alu-
eita, mitä kylveä ja kynteä. Muuta-
mat sai, ja muutamat eivät soaneet.

Ja nii ainakii meil sattuit ihan ma-
hollisimman kiviset seuvut tähä. Et
tuolkii mones paikkaa alueel ni sop
kivelt kivel kävellä, varsinkii laidun-
maalla. On se aika ikävän tuntusta
kyntää ja kylvää. Saapha ne pois
raivaamal, mut se on ylleesä tult

maksamaa nii paljo, et se on jeänt
tekemättä.

Sillo alkuaikoin, ko näitä maita
jaettii, ja tavattii saman kylän miehii,
ni tietyst juttu alko siint, et millasii
maita kukkii on saant. Toiset kiitti
omiaa, toiset moittiit. Mie en nyt tiie
kummaks sitä vois sannoo, mut tul
sit sanottuu monellekkii, vertaus-
kuvallisest tietyst vähä väritettyn.

Yhellekkii kaveril mie sanoin, et
mieko jouvun kylvämää, ni kyl miun
tuo kauranjyvä pitteä panna pystyy
kivilöihe vällii, mut rukkiin jyvä
soppii jokseekii pitkällee, et kivvii on
nii paljo. No eihä ne sitä tovest iha
ottaneet, mut mie sanoi, et soattaha
työ nyt puolet täst ottoa pois jos että
usko. Mut tulkoaha katsomoa, ni
soatta nähä.

Siin käyp vällee sillei, ko yhel miu
sota-ajan kaveril. Heä tul minnuu
jelppaamaa heinänteos. Seivästettii
heinii, ni mie sanoi sil et, ”Markan
soat joka ainovast seipäänreiäst,
mitä ei tarvii uusi, et soat seipään
ensimmäisee yrittämmääs reikää
tukevast pystyy, mut jos pitteä toise
kerra yritteä, ni sit en maksa”.

”No sithä täs päivärahat nousoot
kovast”, sano kaver ja oattel, et heä
iltasil soap vahvan tilin. Aamusil ko
sit alotettii ja iltasil lähettii pois, ni
kyl miul jäi kaik markat kukkaroo,
eikä hänel tult yhtää. Heä ol viel
kotosi tuolt Etelä-Pohjanmaalt mis
on hyvi siliät pellot. Tuol metsän-
reunas etekii on sellane alue, ettei
kyl löyä sellasta paikkaa, mihi sais
kerral heinäseipää pystyy, jos soap
ni se on kyl onni onnettomuues.

Kyllähä täs on kuitenkii eletty –
kynnetty, kylvetty ja sattookii soatu.

Työlästä olt monta kertoa, mut
niihä se on ain. Mut koha sitä selvi-
ää etteepäi!

”Kyl miun tuo
kauranjyvä pitteä

panna pystyy
kivilöihe vällii”

Takana vasemmalla Antti Määttänen, isä Samuli Määttänen ja veli Lauri Määttänen. Edessä Marketta
(Annan tytär), Anna Kirves o.s. Määttänen ja Irja Määttänen o.s. Viinanen, Antin vaimo.
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Rautulaisten pitäjäseuran kevään
vuosikokouksessa valittiin uusia jä-
seniä hallitukseen. Heistä Päivi
Väisänen esittäytyi kesäkuun leh-
dessä, ja nyt vuorostaan Seija Räty,
o.s. Kiuru kertoo itsestään ja kar-
jalaisuudestaan. Hän toimii myös
Sirkiänsaari-Huhti-Korleen kylä-
toimikunnan/koulupiirin yhdyshen-
kilönä.

– Olen tyttö Savosta, mutta juu-
ret syvällä Karjalassa. Olen synty-
nyt Joroisissa, Kolman Kollinjoella,
rautulaisten Elvi, o.s. Orava, ja
Sulo Kiurun nuorimmaiseksi, kätilö
Liisa Paavolan avustuksella.

Lapsuuteni kului, kuten siihen ai-
kaan oli tapana, kotiaskareisiin ky-
kyjen mukaan osallistumalla, jos ei
muuten, niin pellon pientareella viltin
päällä aikaa viettäen.  Kymmenvuo-
tiaana pääsin tädiksi ja siitä alkoi
”siisti sisäduuni”.  Kansakoulua kä-
vin neljä vuotta Kolmalla ja sen jäl-
keen Joroisten kirkonkylän yhteis-
koulun. Ammattiini valmistuin 1974
Varkauden kauppaoppilaitoksesta.

Karjalaisuutta en osannut ajatella
lapsuudessani, koska vanhempani
luopuivat murteestaankin muutettu-
aan Joroisiin. Muistan kuitenkin ne
hauskat naapureiden vierailut sekä
käynnit karjalaisissa naapureissa,
jolloin sain kuulla ”haastelua”,  sa-
moin kuin sukulaisten seurassa.
Olen kuitenkin jo nuorena tiedosta-
nut, että en ole aivan samanlainen
nuori, kuin ”alkuperäiset asukkaat”.
Karjalainen vilkkautemme ja tah-
tomme osallistua sekä sosiaalisuu-
temme on mielestäni erilaista.

Ensimmäinen oikea kontakti kar-
jalaisuuteen ja rautulaisuuteen oli
niinkin myöhään kuin 1996, jolloin
ensi kertaa kävin juurillamme Rau-
dussa. Siitä kipinä syttyi ja on vah-
vistunut vuosien myötä. Samoihin
aikoihin sain myös käyttööni ensim-

mäiset sukuamme koskevat suku-
tutkimukset. Niihin olen paneutunut
ja sen myötä juurien etsiminen on
syventynyt ja syventänyt tunnetta
perimästä. Olin mukana perusta-
massa Rastaan sukuseuraa, toimin
siinä hallituksessa sihteerinä ja
rahastonhoitajana. Haaveena on
myös saada lisää sukuseuroja, mi-
käli halukkaita osallistujia löytyy.
Kiurut ja Oravat, olkaa valppaina ja
ottakaa yhteyttä!

Avioliiton solmimme puolisoni
Joukon kanssa 1974 ja saimme
kaksi tytärtä. Tällä hetkellä olem-
me ”tripla-isovanhempia”. Puoli-
soni perhe on myös karjalaista juur-
ta, lähijuuret Pohjois-Karjalasta,
Enosta ja Ilomantsista.

Harrastukset ovat muuttuneet
perheen ja ajan myötä. Lasten ol-
lessa pieniä harrastukset liittyivät
lasten harrastuksiin, urheiluseurassa
alle kouluikäisten ohjaajana ja joh-
tokunnassa sekä tanhuseurassa
huoltajana ja johtokunnassa. Lasten
kasvaessa mukaan tulivat ns. omat
harrastukset. Joroisten teräsmies-
kisojen innoittamana päätimme pe-
rustaa Joroisiin teräsnaisten ryh-
män, joka kokoontui kuntosalilla
sekä kokeilimme erilaisia urheilu-
lajeja ja osallistuimme talkoisiin ki-
soissa. Myöhemmin mukaan tuli ay-
toiminta.

Tällä hetkellä olen Joroisten Kar-
jalaseuran puheenjohtaja ensim-
mäistä vuotta Komin Armaan siir-

Savossa syntynyt Seija – juuret syvällä
Karjalassa

Seija Kiuru, nyk. Räty, pikkutyttönä ”heinätöissä”.
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Rautulaisten Karjalasta
tulosta on kulunut
70 vuotta
Kesäkuussa täyttyi seitsemäs vuo-
sikymmen rintamarautulaisten ko-
deistaan lähtemisestä. Kotiin palaa-
minen on edelleen mahdotonta, kos-
ka nykyajan separatisti seisoo use-
an rautulaisen kotipihalla, turvanaan
Putinin mafia ja Venäjän armeija.

Vuoksen voittaneet karjalaiset läh-
tivät viimeisinä siviileinä Raudusta
Suomen armeijan sotilaiden saatte-
lemana yli tuonelanvirraksi muuttu-
neen Vuoksen. Olin silloin pieni lapsi
ja tulin kodistani suomalaisten äitien
ja vanhusten mukana hevoskyydis-
sä jatkuvassa tykistön tulituksessa
sekä lentokoneiden hyökkäyksessä.

Nyt olen jo kohtuullisen eliniän
saavuttanut 74-vuotias. Yhtään
noista sen ajan rautulaisista vanhuk-
sista ei ole enää elossa. Heidän
lapsenlapsensakaan eivät nostaneet
heitä sodan jälkeen kunnian kukku-
loille, jättivät heidän uhrautuvan
työnsä 1960-luvun suomalaisten
separatistien pilkattavaksi.

Kunniaa on Suomessa osoitettu
vain sotilaille ja armeijan lotille, to-

tyessä varapuheenjohtajaksi. Armas
minut houkutteli myös Rautulaisten
pitäjäseuraan, jonka hallitukseen
minut valittiin vuosikokouksessa.
Mieluusti olen mukana toiminnassa
ja toivon, että pystyn osaltani vai-
kuttamaan ja olemaan hyödyksi seu-
rojen toiminnassa.

Internetin ihmeellinen maailma
tuo ihmiset lähemmäksi ja sieltä löy-
tyy myös ”uusia” sukulaisia.
Kiitetyssä ja parjatussa face-
bookissa löytyy paljon mielenkiintoi-
sia Karjala-ryhmiä, yksi niistä
Rautu-ryhmä. Tulkaa mukaan
haastelemaan!

Mottojani on:
On lupa leikkii haastaa,
mut ei oo pakko viisastella.
Asioilla on tapana järjestyä...
Kaik lutviutuupi!

Seija Räty
Joroinen

Seija Räty Rautu-Sakkola
-kansallispuvussaan.

sin helppoa elämä ei ole ollut heillä-
kään. Kiitollisuus eniten sodista kär-
siville naisille, lapsille ja vanhuksille
ei ole trendikästä nytkään, yhteinen
asia on jäänyt unholaan.

Suomalaisten parhaat ajat
on eletty
Sotaa pakoon kodeistaan lähtemään
joutuneet Raudun vanhukset olivat
Nikolai I:n ja Aleksanteri II:n
hallintokaudella Venäjän kansa-
laisiksi syntyneitä suomalaisia lap-
sia.

On edelleen täysin käsittämätön-
tä, että Krimin sodanuhan voimis-
tuessa Nikolai I:n järjesti tehokkaan
puolustuksen Suomenlahden ja Poh-

Sodassa tuhoutunutta Viipuria.

”Kiitollisuus eniten
sodista kärsiville

naisille, lapsille ja
vanhuksille ei ole

trendikästä nytkään”
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janlahden rannoille brittien ja rans-
kalaisten tulevaa hyökkäystä torju-
maan. Suomalaiset puolustivat sil-
loin täysin rinnoin omaa maataan
veli venäläisten kanssa.

Suomalaisista koottu sotaosasto oli
mukana Konstantinopolin porteille
edenneessä sotajoukossa, kurittaen
näin sodan Venäjälle julistanutta
Turkkia.

Raudusta vuonna 1944 lähtemään
joutuneet vanhukset elivät Krimin
sodan aikana kuolleen Nikolai I:n
jälkeen tulleen Aleksanteri II:n
hallintokauden, jota on sanottu suo-
malaisten parhaaksi aikakaudeksi.

Aleksanteri II:n hallinto nosti suo-
malaiset esimerkiksi muille kansoil-
le oikeamielisesti käyttäytyvänä
sivistyskansana, joka oivalsi ruotsa-
laisten hirmuvallan jälkeen saa-
neensa ihmistä ymmärtävät hal-

litsijat. Tämä suomalaisten onnelli-
suuden aika päättyi Venäjän sepa-
ratistien heittämän pommin
surmattua Aleksanteri II:n Pietaris-
sa.

Myöhemmin Stalinin hallinto hä-
vitti perusteellisesti suomalaiset
Neuvostovenäjällä ja lopullisten suo-
malaisten tuhon Venäjällä on siunan-
nut sotakalustoaan Krimillä suoje-
leva Putin.

Suomi-Inkeri-seurakin on hää-
detty muutama viikko sitten pois
Petroskoissa sijaitsevasta toimis-
tostaan. Suomalaisilla ei ole enää
sijaa sotakoiriksi koulittujen Venä-
jän kansakuntien suuressa joukos-
sa.

Pietarin kaupunki oli Aleksanteri
II:n elinaikana näyttävästi kaikkien
suomalaisten pääkaupunki, sellai-
seksi se ei tule enää koskaan.

EU jää kehittymättä kansa-
laistensa puolustajaksi
Me suomalaiset elämme nyt aikaa,
jolloin viimeinen 1960-luvun suoma-
lainen separatisti Erkki Tuomioja
siirtyy valtion johtopaikalta muis-
telujen ulkoministeriksi. Häntä tule-
vat muistamaan hyvällä vain

Palkealassa Modest Ivanovin lapsenlapsi piilotti tuliaisiksi minulta
saamani suklaapatukan selkänsä taakse. Viisivuotiaalle maistuu
makea. Olin noin vuotta nuorempi tätä lasta, kun tykinammukset al-
koivat räjähdellä tässä kotipihani lähellä.

Raudussa ja Syvärin rintamalla
jatkosodan aikana lottana toimi-
nut sai matkaseurakseen Itä-Kar-
jalan rintamalla olleita suomalai-
sia taistelijoita. Kuvattuna on
käynti Tuuloksen kenttähautaus-
maan muistomerkillä.

venäjänmaalaiset ja suomalaiset
separatistiaatteen kannattajat.

Muistojen joukkoon siirtyneet
Raudun vanhukset olivat niitä vii-
meisiä mohikaaneja, jotka olivat
nähneet kehityksen, kuinka ystäväl-
lisestä suurvallasta muotoutui
naapurivaltioita vihaava sotilas-
mahti, joka sotii pelkkä ruplan kiilto
vihaa leiskuvissa silmissään, vihaten
EU:ta ja Aasiaa.

Valtiot eivät ole ikuisia. Ikuinen
muisto säilyköön Raudussa eläneille,
kodeistaan häädetyille vanhuksille.
Heidän muistonsa ei himmene, vaik-
ka Pietarista ei enää koskaan tule
suomalaisten ja Suomenmaan
juhlavaa pääkaupunkia.

Rautulaisuus on ikuista.

Ahti Hänninen

”Ikuinen muisto
säilyköön Raudussa
eläneille, kodeistaan

häädetyille vanhuksille”
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Muistan paljon tapahtumia
Sirkiänsaarelta 1930-luvulta, jolloin
olin iältäni kymmen vuoden kahta
puolta. Erityisesti muistan asioita
häistä.

Suikkasen Väinön häät olivat
ensimmäiset, joista minulla on muis-
tikuvia. Ne olivat kyseisen vuosi-
kymmenen alkupuolella, joskus
vuonna 1934. Morsian oli
Raudunkylästä. Siihen aikaan oli
tapana, että sulhasen puoleiset pu-
hemiehet kävivät hakemassa mor-
siamen kotoaan. Morsianta saattoi-
vat nuoteet sulhasen kotiin.

Isäni kertoi näin:
”Olimme tulossa, puhemiehet ja

nuoteet, kuorma-autolla kohti
Sirkiänsaarta, sulhasen kotia. Kyy-
dissä oli Peräpusalan Matti ja
myös Hataran Jalmari Pal-
kealasta. He olivat molemmat
tappelumiehiä. Matti haastoi riitaa
Jalmarin kanssa. Menin Jalmarin luo
ja sanoin: ”Ole sinä niin viisas, ettet
välitä tuon Matin jurnaamisesta”.
Jalmari sanoi: ”Jos ei ihan silmille
hypi, niin minä en välitä Matista”.
Jalmari oli kuuluisa puukonkäyttäjä
Raudussa siihen aikaan. Hän piti
sanansa, eikä tappelua tullut koko
häiden aikana”.

Väinö oli isäni kummipoika, joten
sen takia isä oli häissä niin aktiivi-
sesti mukana.

Muistan häistä huvittavan tapauk-
sen. Sahan työnjohtaja Kuronen oli
myös mukana häissä. Hän astui pi-
halla kenkänsä lehmänsontaan ja
sanoi: ”Pojat, saatte kaksi markkaa,
kuka puhdistaa kengän”. Halukkaita
oli. Alapekkolan Heikki kerkisi
ensimmäisenä ja sai palkkion. Me
muut olimme kateellisia, olihan kaksi
markkaa iso raha silloin.

Muistan myös, kuinka vanha pa-
riskunta myi häissä limonadia ja
pulkkia, jotka olivat jonkinlaisia
vehnäpullia. En tiedä, oliko heillä
lupa hääparilta – luultavasti. Tänä

Häissä iloittiin – ja tapeltiinkin
päivänä ainakin vastaavanlainen
toiminta olisi häväistys häiden viet-
täjille.

Morsiamet Metsäpirtistä
Ahtiaisen Jussi ja Kiriloffin Ant-
ti löysivät elämänkumppaninsa
Metsäpirtin Puikkolasta. Voidaan
pohtia, oliko niin, etteivät oman ky-
län tytöt kelvanneet vai oliko ruoho
aidan takana vihreämpää.

Molempien häät olivat varmaan
samana kesänä, vuoden parin Väi-
nön häiden jälkeen. Antin häät oli-
vat Petrolassa, hänen kotonaan.

Sinnekin tuli iso joukko nuoteita,
joista osa oli kovasti humalassa, niin
kuin joillakin oli tapana. Joukosta jäi
mieleeni humalainen mies, joka lau-
loi: ”Vanhan kartanon kehräävä
rukki yksin nurkassa vain unelmoi”.
Vähän väliä mies kaatui nurin nis-
koin, ja ylös päästyään laulu jatkui:
”Vanhan kartanon kehräävä
rukki…” Se oli pojasta huvittavaa
katseltavaa, ja on vielä mielessäni
vuosikymmeniä myöhemmin.

Ahtiaisen Jussin tuleva vaimo oli
Anna Puikkonen. Mäenlaskun
maailmanmestarin sukulaisia, niin
kertoi Anna myöhemmin. Häät oli-
vat Ahtiaisessa, Jussin kotona.

Hääväkeä oli paljon: hääparin
omaisia, sukulaisia ja naapureita.
Häät olivat ruokahäät, niin kuin ta-
vallisesti. Oli helteinen kesä ja ruo-
kailu tapahtui ulkona. Ruoka haet-
tiin sisältä. Muistan, kun minun teki
mieli mennä syömään, mutta en roh-
jennut. Ahtiaisen Anna-Mari tuli
viimein luokseni. Hän oli lasten ys-
tävä ja sanoi: ”Heimo, nyt lähdet
syömään”. Minua ei tarvinnut kah-
ta kertaa pyytää, olin valmis. Ruo-
ka oli hyvää ja maittavaa, ja söin hy-
vällä ruokahalulla mahani täyteen.

Häitä tanssittiin sarajassa. En ol-
lut vielä tanssi-iässä, joten tansseista
minulla ei ole selvää muistikuvaa.

Serkkuparit
Sukulaisissani on kaksi serkkuparia,
veljesten lapsia. Antti-enon poika
Ville oli aviossa Matti-enon tyttä-
ren Hiljan kanssa. Tahvon poika
Viljo taas oli aviossa Hiljan sisa-
ren Amalian kanssa. Sanotaan, että
jos suvussa on perinnöllisiä sairauk-
sia, ne puhkeavat lähisukulaisten
avioliitossa lapsiin. Sukumme on kai
niistä vapaa, koska lapsissa ei tie-
tääkseni ole puhjennut sairauksia.

Hiljan ja Villen häitä vietettiin
Mat’-enolla. Puhemiehiä ja nuoteita
ei liene ollut, koska kotien väli oli
vajaa kilometri. Muistan ruokailun
olleen välituvassa, samoin muun tar-
joilun. Kertaseulakeräys oli myös
siinä.  Yleensä morsiamen tai sul-
hasen kummi aloitti kerta-
seulakeräyksen. Hän laittoi ison
rahamäärän ensimmäisenä ikään
kuin malliksi muille, minkä jälkeen
seula kulki mieheltä miehelle. Jokai-
nen pani siihen sopivaksi katso-
mansa rahamäärän. Muistaakseni
alkoholia tarjottiin, etenkin paljon
rahaa seulaan laittaneelle.

Minä olin silloin murrosikäinen ja
ulkonäkö alkoi olla tärkeä. Muistan,
kun koetin saada tukan pysymään
kammattuna ylöspäin. Se ei onnis-
tunut, vaikka käytin tehosteena
niittokoneöljyä. Lienen ollut kaikkea
muuta kuin edustavan näköinen.

Kylän miehiä oli kerääntynyt ai-
tan eteen rappusille keskustelemaan
ja tupakoimaan. Siihen tuli jo aikai-
semmin mainitsemani Hataran Jal-
mari ja huusi: ”Uskooks ukot, et
leuvat katkiaa”. Kukaan ei puhunut
mitään. Jalmari toisti huutonsa. Nyt
Auroran Teppo (ent. Pahomof)
sanoi: ”Ei katkea”. Jalmari toisti
sanomansa, samoin Teppo. Tepon
pojat Aleksi ja Yrjö kopeloivat vie-
ressä taskujaan valmiina auttamaan
isäänsä tarvittaessa. Jalmari ilmei-
sesti huomasi tilanteen ja poistui
paikalta huomaamatta.
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Olimme Toivo Pusan kanssa
kujamaalla jotain hommaamassa.
Siihen ilmestyivät humalaiset
Kannisen Viljo ja Tunan Jussi.
Heillä oli kai jotain pientä kinaa.
Yhden kerran kuului kimahdus, kun
Jussi löi Viljoa pullolla päähän. Viljo
lensi selälleen kuin allakan tekijä.
Aikansa maattuaan hän kömpi pys-
tyyn. Nyt keskustelu jatkui, niin kuin
mitään ei olisi tapahtunut, eikä min-
käänlaista tappelua ollut. Me Toi-
von kanssa petyimme, sillä olisim-
me mielellämme katselleen sem-
moista.

Amalian ja Viljon häät olivat
Viljon kotona Aun’-tädillä. Elettiin
varmaankin vuotta 1938, kauneinta
kesäaikaa. Alkuun häät sujuivat
normaalisti, kunnes alkoi tapahtua.

Aune-täti oli riitaantunut Pusan
Matin kanssa ja soitti poliisille. Ni-
mismies lähetti paikalle koko
lentäväkomennuskunnan ja tuli itse-
kin mukana. Tanssit olivat paraillaan
menossa Ahtiaisen sarajassa. Len-
tävät tulivat oville, mies kummalle-
kin puolelle. Ihmiset lähtivät heti
yrittämään ulos lentävien välistä.

Lentävät löivät pampulla niin paljon
kuin suinkin kerkisivät. Sarajan
tyhjennyttyä puukkoja ja aseita oli
lattia karheenaan.

Vähän ennen lentävien tuloa
Sorvalin Nipa laittoi kiven Haapa-
saaren Mikon tyhjään puseron hi-
haan ja sitoi narulla hihan suun kiin-
ni. Mikko oli yksikätinen, sillä hän
oli menettänyt toisen kätensä
tapaturmassa. Mikko lähti humalas-
sa heiluen menemään Aune-tädille
päin ja kaatui ennen lentävien tuloa
tallin taakse.

Tanssipaikan tyhjennettyään len-
tävät menivät hääpaikalle. Nimis-
mies Piha kävi Suikkasen
Väinöön käsiksi. Väinö heitti nimis-
miehen tantereeseen. Nimismies
esitteli: ”Minä olen Raudun nimis-
mies Piha”. Väinö sanoi: ”Ole kuka
tahansa, mutta älä tule minuun kiin-
ni”.

Lentävät olivat saaneet uhrikseen
Rastaan Einon. Einolla oli tapana
niiskutella. Lentävät luulivat sitä
irvistelyksi ja ottivat kyytiinsä. En-
sin he veivät Einon Sastovaan ja
uittivat Viisjoessa. Sen jälkeen mat-
ka jatkui Rautua kohti, ja Eino jä-

tettiin hakattuna Palkealan kankaal-
le. Rajamiehet yrittivät saada kylän
poikia kiinni ja lentävien hakatta-
vaksi, mutta epäonnistuivat ja pojat
pääsivät karkuun, kuka mihinkin.

Palkealan Hataran Eemeli ja
Huhdin Tunan Jussi yrittivät tulla
hääpaikalle, mutta Sorvalin Tep-
po ei laskenut. Eemelillä oli ase, jolla
hän osoitti Teppoa ja laukaisi. Kuu-
lui napsahdus eikä muuta. En tiedä
tänäkään päivänä, oliko aseessa
panos vai ei. Miehet kumminkin
kääntyivät takaisin.

Nämä häät olivat rukoussun-
nuntaina, eikä silloin olisi saanut
tanssia. Einon isä Matti yritti saa-
da lentäviä vastuuseen teoistaan.
Hän lienee osittain onnistunutkin.
Veljeni Sulo kertoi, että hänellä oli
komppanianpäällikkönä Tauno
Nieminen, joka oli sen komennus-
kunnan päällikkö, joka silloin kävi
Sirkiänsaarella. Nieminen oli kerto-
nut kaikkien lentävien saaneen
sakkotuomion häntä lukuun otta-
matta.

Heimo Kiuru
Joutsa

Aino ja Uuno Sappinen vasta-
vihittynä avioparina.
Kuvat: Rautu-arkisto.

Emännät pistivät tanssiksi hääjuhlan pyörteissä. Kuva tiettävästi Sulo
ja Elvi Kiurun häistä.
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Lottia Kannaksella 14. jakso
Meidän kohdallamme kävi toteen
sananparsi ”toisen kuolo, toisen lei-
pä”. Paikallisten asukkaiden lähtö
evakkoon antoi meille mahdollisuu-
det helpompaan elämään. Asuimme
autioiksi jääneissä taloissa ja muu-
timme paikasta toiseen aina sitä
mukaa, kuin joukot linjassa lii-
kehtivät ja Karjalan hautajaiset jat-
kuivat.

Olimme joukkojen takana, esikun-
nan tasolla, välillä jopa saman ka-
ton alla. Esikunnan kanssa asumi-
nen aiheutti ilmavaaroja useammin,
sillä isompi talo ja enempi liike nä-
kyi ilmasta paremmin. Aina oli nii-
täkin, jotka tekivät huomioitaan
maassa ja tiedottivat havainnoistaan
edelleen. Niinpä olimme mitä otolli-
sin pommituksen kohde.

Me lotat emme linjojen voitoista
ja tappioista mitään tienneet. Ja niin
olikin parempi. Emme siis olisi voi-
neet paljastaa sotasalaisuuksia,
vaikka olisimmekin joutuneet tilan-
teeseen, jossa niitä olisi tiedusteltu.

Sotaväen käyttäytymisestä kui-
tenkin päättelimme, etteivät asiat ol-
leet oikein hyvin. Kiviniemen sillat
sekä rautatie ja maantie räjäytettiin
5. joulukuuta 1939. Seuraavana päi-
vänä – Suomen itsenäisyyden 32.
juhlapäivänä – paloi Kiviniemi. So-
dassa se oli pelkkää arkirutiinia, joka
toistui päivästä toiseen.

Arvelimme vihollisen jo ylittäneen
Vuoksen. Ei meille lotille sitä ker-
rottu, mutta olihan meillä silmät näh-
dä ja korvat kuulla. Lisääntyneet
tulipalot ja kiihtyneet sodan äänet
olivat selvä merkki. Viipuria pom-
mitettiin jatkuvasti ja linjoiltakin kuu-
lui enemmän pauketta kuin asema-
sotavaiheessa.

Mahdollisuutemme työntekoon
olivat kuitenkin parantuneet
talomajoituksen myötä. Hellalla
voimme keittää ja uunissa paistaa,
sikäli kun löysimme tarvikkeita
autioista taloista. Päiväsaikaan kai-
ken oli tapahduttava ilman, että sa-

vua näkyi, mutta siihenhän olimme
jo tottuneet. Päivällä saatoimme pi-
tää vapaatakin vuorotellen.

Kantahenkilökunta valitti vaat-
teidensa häviävän valtion pyykissä,
joten aloimme pestä pyykkiä öisin.
Eihän pyykinpesu varsinaisesti meil-
le kuulunut, mutta ei silloin kysytty,
mikä työ kenellekin kuului, vaan
kukin teki sen, mitä ehti.

Onneksi ei vielä silloin ollut
pyykkipulveria, joten kukaan ei
osannut vaatia Valo-valkoista. Riit-
ti, kun suuremmat liat ja täit oli
mäntysuovalla ja lipeällä pois
korvennettu. Jouduimme pesemään
pyykit karjakeittiössä tai saunassa,
joiden lattiat olivat jäästä liukkaat.
Vesi oli nostettava kaivosta ämpä-
rillä, kaivokin oli melkein umpijääs-
sä.

Pakkanen kiristyi aika ajoin 40
asteeseen. Valonlähteenä käytimme
myrskylyhtyä, joka sisätiloissa naa-
mioitui melko hyvin höyryyn. Ulko-
na vähäinenkin valo oli sammu-
tettava, ettei mikään ilmaisisi esikun-
nan olinpaikkaa. Monesti saimme
ottaa märän pyykin mukaan, kun
käsky kävi lähteä.

Pakkasen kivutessa 40 asteeseen
pelkäsimme, miten miehemme kes-
täisivät. Haavoittuneet oli jätettävä
odottelemaan taistelukentälle pime-
ää, jonka turvin vasta apua olisi
mahdollista toimittaa.

Mitkään sanat eivät riitä kuvaile-
maan, mitä miehemme joutuivat
kestämään taistellessaan moninker-
taista vihollista vastaan tulipalo-
pakkasissa. Antakaamme heille siis
se arvo, minkä he ovat kärsimyk-
sillään ansainneet.

Itselläni oli jatkuva huoli omai-
sistani, niin kun heilläkin varmaan
minusta. Vanhempani ja veljeni asui-
vat Säiniöllä, sisareni Helga lapsi-
neen Viipurissa, samoin Ilmi ja
Greetta. Yritin kirjoittaakin, mutten
saanut vastausta. Kenttäpostillakin
oli vaikeutensa ainaisten muutto-
jemme takia.

Kun olimme ehtineet kotiutua jo-
honkin taloon, niin kohta sen jo kek-
sivät muutkin. Niin alkoivat lento-
koneet taas pyöriä päällämme ka-
rusellin tavoin, ja yksittäistäkin ih-
mistä tulitettiin ilmasta käsin. Silloin
oli taas lähdettävä etsimään uutta
majapaikkaa.

Kerran olimme majoittumassa
Karisalmelle. Emme kuitenkaan
asettuneet ensimmäiseksi löytä-
määmme taloon, koska talonväki oli
antanut lemmikilleen armon kuolla
kotonaan. Kuollut eläin oli kuiten-
kin jätetty eteiseen, emmekä jostain
syystä halunneet sitä siirtää.

Jatkoimme siis etsimistä ja löysim-
me pian toisen talon. Aamun val-
jettua saimme tietää, ettei sitä en-
simmäiseksi löytämäämme taloa
ollut enää olemassakaan. Rauniot
vain savusivat paikalla. Näin oli tun-
temattoman perheen kissa vielä
kuolemansa jälkeen pelastanut mo-
nen ihmisen hengen.

Karisalmelle tuli myös minua jo
Vehmaisissa ojentanut luutnantti
Kuovi. Hän oli kai sairastunut tai
muuten siirron saanut ja tuli nyt esi-
kuntaan kuljetusta odottelemaan.
Sattui kuitenkin kirkas päivä ja sen
seurauksena hyvä lentosää, jota vi-
hollinen tietysti käytti hyväkseen.

”Asuimme autioiksi
jääneissä taloissa

ja muutimme
paikasta toiseen”
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Laivue toisensa jälkeen kevensi
lastinsa ympäristöömme: pommeja
tuli vielä tulemasta päästyäänkin.
Kuovi komensi kaikki, joissa vielä
oli henki tallella, talon kellariin. Siellä
sitten pimeän tuloon asti istuimme
ja palelimme niin kuin vain palella
voi pakkasessa maakellarissa
myrskylyhty ainoana lämmönläh-
teenä. Olimme Kuoville vihaisia,
mutta mitä se auttoi. Hän vain tuu-
masi, että enemmin kellariin kuolee
kuin rintamalle, ja siihen oli meidän-
kin tyytyminen.

Jatkuu…

Meeri Huuhka (Schadewitz)
Kirjoitus julkaistu aiemmin

numerossa 6/1987

Karjalan Liiton kesäjuhlat vietettiin
tänä suvena Lappeenrannassa viik-
koa ennen juhannusta. Juhlassa koh-
tasivat  eteläkarjalaiset ja karjalai-
set sekä karjalaisuuden ystävät
muualta Suomesta; viikonlopun
ohjelmatarjontaan tutustui järjestä-
jien mukaan yli 20000 henkeä.

Monipuolinen ohjelma nivoutui
karjalaisen sanankäytön ja musiikin
ympärille. Kesäjuhlilla kuultiin muun
muassa sinne tuotettu taidekoulu
Estradin Kerro mummo -musiikki-
ja sirkustaide-esitys, joka kertoo
sukupolvien kohtaamisesta, sekä
dramaturgi Helena Anttosen juh-
lille tekemä suomen murteita esit-
televä runo. Esillä oli myös 110-vuo-
tias Karjala-lehti. Karjalaisuuttaan
sai testata Etelä-Karjalan maakun-
taliiton Oot sie Karjalasta -testissä?

Karjalaista sanaa kuultiin myös

Rautulaiset mukana liiton kesäjuhlilla
Lappeenrannassa –
ensi vuonna juhlitaan Hyvinkäällä

kirjailija Laila Hirvisaaren suulla.
Juhlapuheessaan hän muisteli 70
vuoden takaista evakkomatkaansa.

Karjalan Liiton puheenjohtaja,
kansanedustaja Marjo Matikai-
nen-Kallström pohti puheenvuo-
rossaan karjalaisten identiteettiä ja
kuinka siihen voi oppia lapsesta läh-
tien. Osa tätä identiteettiä ovat muun
muassa kotiseutumatkat, joille on
tärkeää mennä usean sukupolven
voimin. Kotiseutumatkat ovat osa
hyviä naapurisuhteita, joita tulee pi-
tää yllä edelleenkin.

Myös tasavallan presidentti Sau-
li Niinistö lähetti tervehdyksen
karjalaiselle juhlaväelle.

Ohjelmassa oli myös karjalan-
piirakka- ja kyykkäkisailua, mara-
ton, konsertteja, lastentapahtumia ja
karjalaisten sukujen ja karjalaisten
pitäjien esittelyä sekä hengellisiä ti-

laisuuksia.
Seuraavat karjalaiset kesäjuhlat

järjestetään Hyvinkäällä 13.-
14.6.2015.

Karjalaisten kesäjuhlien juhlapu-
heet ovat luettavissa Karjalan Lii-
ton internetsivuilta
www.karjalanliitto.fi.

Juhlilla ilmoitettiin myös, että
Evakkoäiti -muistomerkin tekee
kuvanveistäjä Juhani Honkanen
Lahdesta. Evakkoäiti-muistomerkki
tullaan sijoittamaan Helsinkiin
Karjalatalon sisäänkäynnin lähei-
syyteen. Juhani Honkanen on veis-
tänyt muun muassa Lappeenran-
nassa sijaitsevan sotaorpojen muis-
tomerkin.

Varojenkeruu muistomerkkiä var-
ten on käynnissä lokakuun loppuun
asti.                                  - MRT

Rautukylttiä ja -lippua juhlakulkueessa kantoivat Helena Sidoroff
ja Toivo Valkonen. Kuva: Raili Ilvonen.
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Rahdin tekoa
Rautulaiset viljelmät olivat etupäässä
pienenpuoleisia, olisiko olleet jonkin
verran alle 10 hehtaaria. Lisätuloa
koettivat monet hankkia rahdin
ajolla.

Suojärvi, Suomen Klondike, oli
yksi sellainen paikka, jonne moni
rautulainen suunnisti ansiotöihin tal-
ven tultua. Moni raitis ja ahkera mies
korjasi talouttaan rahtimarkoilla,
hankkien lisämaita ym., jos oli
vastakkaisiakin tapauksia, keväällä
laiha hevonen ja solmuiset valjaat.

Kerran lähdettiin metsätöihin Ki-
vennavan Korpikylään. Meitä oli
hevosmiehiä pari ja tekomiehiä kol-
me. Me oltiin Savolaisen perillisillä
kortteeria. Sitten oli naapurissa mie-
hiä, joista mieleeni on jäänyt vain
Ville ja Matti. Matti ei ollut ulkoi-
selta olemukseltaan mitenkään
keskivertomiestä kummempi, mut-
ta hän oli kerkiävän miehen mai-
neessa, ajettiinpa sitten metsästä pit-
kää  tai pinotavaraa. Isot ja riskitkin
miehet jäivät monasti Matista jäl-
keen.

Puinti
Riihen puiminen oli syksyllä tuttua
työtä. Kun ruis oli niitetty ja vähän
aikaa kuhilailla kuivatettu, alkoi
puiminen. Lyhteet ahdettiin riiheen
parsien päälle pystyyn latvat ylös-
päin. Ahtaaja istui parsilla, jalat
ahdinlaudalla, että oli tukeva olla.
Lyhteet antoi toinen kaksipiikkisellä
puuhangolla, jossa piikit olivat puu-
ta.

Lämmitykseen kelpasivat pienityt,
juuritut puun kannot ja riihihaloiksi
pilkotut puut, jotka olivat isokokoi-
sia. Voi sitä matojen ja toukkien
määrää, mikä putoili lyhteistä riihen
lattialle. Ne lakaistiin lapiolle ja hei-
tettiin uuniin.

Puiminen tapahtui aikaisin aamul-
la. Lyhteet ladottiin lattialle ja puu-
kolla siteet poikki sekä vähän avat-

Vanhoja työtapoja muistellen

tiin. Sitten puitiin varstoilla vuoro-
tahtiin. Sen jälkeen ne käännettiin
ja taas puitiin. Sitten otettiin harva-
piikkinen riihiharava, jolla rapsittiin
oljet pois kynnyksen eteen kuvolle
laittoa varten. Kun oli puitu ja leme-
tit kasattu, alkoi massinoittaminen,
viskurin läpi laskeminen, joka erotti
ruumenet ja jyvät. Silloin, kun jyvät
ja ruumenet olivat sekaisin, ne oli-
vat lemettejä.

Teurastaminen
Syksyllä kun teurastettiin sika, lai-
tettiin se etu- ja takajaloistaan kynsi-
puihin ja työnnettiin pitkä riuku sian
pituussuuntaan vatsaa myöten, että
voitiin nostaa sika irti maasta ja tu-
kea pukkien päälle, että sika jäi il-
maan.

Sitten alkoi korventaminen. Teh-
tiin lekko (nuotio) ja kupo olkia va-
rattiin viereen. Otettiin olkia vähän
kerrallaan ja nuotiosta sytytettiin ne
tuleen, sitten tuputettiin tulisia olkia
sian pinnassa, että saatiin harjakset
palaamaan ja jatkettiin niin kauan,

että harjakset olivat kaikki pois ja
sian pinta raaputettu puhtaaksi, että
oli siloinen. Kovin yleistä tällainen
tapa ei enää ollut, mutta näinkin teh-
tiin ja sanottiin, että lihasta tuli näin
parempi.

Teurastuksessa oli tapana ottaa
eläimen virtsarakko talteen. Niitä
hierottiin, että ne venyivät mahdol-
lisimman isoiksi, kun puhallettiin il-
maa sisään. Sitten ne kuivatettiin ja
kuppariämmät käyttivät niitä sar-
vien päissä.

Saippuan keitto
Raudussa ja muuallakin Kannaksel-
la oli saippuan keitto tuttua hommaa
teurastuksen jälkeen. Pyykit pestiin
omatekoisella saippualla. Lipeäki-
veä oli silloin kaupoissa saatavissa.

Rukiinleikkuussa 1937.

”Saippua keitettiin
isossa padassa, johon
laitettiin huuhdotut
suolet ja jäterasvat”
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Saippua keitettiin isossa padassa,
johon laitettiin huuhdotut suolet ja
jäterasvat. Lipeäkiveä laitettiin jouk-
koon, joka sulatti suolet ja rasvan.
Kun saippua oli keitetty ja hyytynyt,
leikattiin se paloiksi ja laitettiin
lautojen päälle kuivumaan. Kun pa-
lat olivat kuivuneet, pakattiin ne joko
harvaan liistekoppaan tai laatikkoon
varttumaan käyttöä.

Kehrääminen
Vokki (rukki) oli syksyisin ja talvi-
sin useammassa talossa ahkerassa
käytössä. Tekivätpä miehet mitä
tahansa rautulaisissa taloissa,
emännät istuivat vokin takana.

Kun ei ollut vielä pellavia, niin vil-
loja oli. Niitä keträttiin langoiksi ja
kerrattiin, että saatiin sukkalankoja
monia eri vahvuuksia. Emännillä oli
tieto millaisia mihinkin tarvittiin.

Vokkia oli aina tarvis, kehräsipä

lankoja sukkiin, villapaitaan, lapasiin
taikka lakanoihin ja patjapusseihin,
nämä kaksi viimeksi mainittua pel-
lavista.

Uunin tekijät
Uunintekijä oli tärkeä ammattimies.
Palkealassa olivat Ratisen veljek-
set tykättyjä ja kysyttyjä uunin-
tekijöitä. Myös Koivumäen Jussi
(Kostin Iivana) teki jonkun verran
uunin muurauksia.

Olen ollut hanslankarina (apulai-
sena) Muukan Hanneksella, kun
hän uusi uunin Haapsaaren Taa-
vetille. Me purettiin vanha ja en-
nen uuden alkamista minä sotkin
saven sopivaksi piikikkäällä kangella
tynnyrissä. Se oli tarkka toimitus,
että ei olisi jäänyt liian raa’aksi.
Hannes itse tarkasti, että savessa
oli sopiva sitkeys.

Suurporkulla ei tietääkseni ollut

uunin tekijöitä, joten apu oli saatava
toisista kylistä, kun sitä tarvitsi.

Maanteitten hoitaminen
Raudussa maanteiden hoitaminen oli
kesän aikana suhteellisen helppoa.
En muista saveamisia ollenkaan,
mutta eihän se ollut liikennekään ny-
kyaikaan verrattavaa.

Talviauraus oli myös silloin heik-
koa. Satuin kerran kulkemaan, kun
Palkealan miehet olivat talkoissa
auttamassa aura-autoa Rastaan ja
Heiskasen välillä, mutta sen jäl-
keen tuli kovempi tuisku ja pisti väy-
lät kiinni. Sitten ne olivatkin kiinni
kevääseen asti.

Seemi Loponen

Kirjoitus julkaistua aiemmin
numerossa 5/1983

Perunan nostossa vuonna 1927. Kuvat: Rautu-arkisto. Valokuvat koristavat myös vuoden 2014 Rautu-
kalenterin elo- ja syyskuuta.
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Kuvasatoa kesän matkoilta

Lehmä vastaanotti vieraita Vehmaisten kylänraitilla.

Viipurissa Monrepos-puisto on edelleen monen
kotiseutumatkaajan käyntikohteita, kuvassa pää-
rakennus.

Raudun kotiseutumatkalaisia Laatokan laineissa. Kuvat: Heikki Malkamäki.

Markku Paksu
esilaulajana.

Retkillä palvelu pelaa.
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KAIKEN KANSAN KARJALAINEN PÄIVÄ

Mikkelissä sunnuntaina 31.8.2014 klo 13.30

Jumalanpalvelus klo 10 Karjalaisen kansan messun mukaisesti
Savilahden pitäjän kirkko (ent. Maaseurakunnan kirkko), Otavankatu 9

Seppeleen siunaus ja lasku Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille

Ruokailu ja kahvi klo 11.30-13.30
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Otavankatu 4

Päiväjuhlan ohjelmassa mm.
Musiikkia, laulua, runonlausuntaa, tervehdyksiä

Juhlapuhe valtioneuvos Riitta Uosukainen
Tilaisuuden juontaa kotiseutuneuvos Markku Paksu

Pääsylippu päiväjuhlaan 10 euroa, alle 15-vuotiaat ilmaiseksi
Ruokalippu 10 euroa

Tilaisuuden järjestävät Mikkelin Karjalaiset ry ja
Karjalaisseurojen Mikkelin piiri ry

TERVETULOA!

Rautuseura ry:n  syysretki
pe 12.9.2014

Tampereelle Museokeskus Vapriikkiin ja
Amurin työläismuseokortteliin.

Ilmoittautuminen 31.8.2014 mennessä
 Kaarina Raatikaiselle puh. 040 737 7631 tai sp.

kaarina.raatikainen@gmail.com

Rautulaisten lehdet
ennen vuotta 2001

on skannattu ja
laitettu nettiin
Lehdet löytyvät

osoitteesta: 
www.rautu.fi  =>

Rautulaisten lehti =>
Vanhat lehdet  tai

suoraan http://
www.rautu.fi/Lehti/

skannit.htm

Tilaa oma
RAUTULAISTEN LEHTI!
Hinta vain 27 euroa / vuosikerta
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Hakuaika on koko vuosi, säätiön hallitus käsittelee joulukuun
alussa siihen mennessä saapuneet hakemukset.
Stipendiä voivat hakea:
A. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet
B. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
C. Korkeakoulututkinnon suorittaneet
Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan tarkat yhteystiedot (nimi, syn-
tymäaika, osoite, sähköposti, tilinumero, puhelinnumero ja suori-
tettu tutkinto.
Lisäksi selvitys rautulaisjuurisuudesta, esivanhemman henkilötiedot
(nimi, syntymäaika, mahd. kuolinaika, asuinkylä Raudussa).
Apurahaa voivat hakea ajalla
1.12.2013 – 30.11.2014 valmistuneet.
Hakemuksen liitteeksi tulee olla virkatodistus, jolla osoitetaan
rautulaisjuurisuus ja kopio tutkintotodistuksesta.
Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 1.12.2014.
Myöhästyneitä tai joiltakin osin puutteellisia hakemuksia
ei käsitellä.
Lisätietoja ja hakulomake www.rautu.fi
Hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Rauta-Säätiö, C/o Ilkka Pietiäinen
Sairilantie 46, 50180 MIKKELI

Vuonna 2014 valmistuvat voivat
hakea stipendiä Rauta-Säätiöltä

Raudun historia -kirja nyt
myös Internetissä
Raudun historia -niminen kirja on
arvostettu teos Raudun vaiheista
esihistoriasta aina alueen menet-
tämiseen saakka. Koska nykyaika-
na haetaan yhä enemmän tietoa
tietoverkoista, oli Rauta-Säätiön ta-
holla virinnyt ajatus siirtää tämä ar-
vokas teos kirjaversion rinnalle
Internetissä tutkittavaksi.

Työ on nyt tehty ja kirja löytyy
www.rautu.fi -sivuilta Tallenne-
valikon alta. Kirja on tallennettu
pdf-muotoon, joten se on luvuittain
luettavissa, tallennettavissa ja hel-
posti tulostettavissa jopa sivuittain.
Päädyin tähän tallennusmuotoon

siksi, että se on tiedostokooltaan pal-
jon pienempi kuin sivujen suoralla
kuva-skannauksella tehty ja nyt
hakukoneet löytävät tekstinpätkät
luotettavammin. Koska olen luke-
nut kirjan tekstiskannauksella ”si-
sään”, saattaa teksteissä löytyä
hassujakin kirjoitusvirheitä.

Mikäli havaitsette näitä, voisitte
ilmoittaa niistä esimerkiksi
sähköpostilla tiedot@rautu.fi.
Ilmoittakaa lisäksi sivunumero ja
mielellään monesko rivi, niin voidaan
korjata.

Heikki Malkamäki

SIIRTO-
KARJALAISTEN
JÄLKELÄISTEN

SEMINAARI
Valamon
luostarin
opistolla

3.–5.10.2014
tiedustelut ja

ilmoittautumiset
3.9. mennessä

Tarkemmat tiedot
www.valamo.fi

puh. 017-5701810

myyntipalvelu@
valamo.fi

Tuleeko lehtesi
oikealla osoitteella?
Tee Rautulaisten lehden

osoitteenmuutos:
Veijo Moilanen

puh. 040 848 2759,
sähköposti:

lehtitilaus@rautu.fi

Muista myös
internetsivut
www.rautu.fi
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SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 26.9.2014

mennessä, kiitos!
Lehti nro 5 / 2014

ilmestyy lokakuussa
Rautulaisten lehden yhteystiedot:

Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ

puh. 040 730 2622
marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

Karjalan Liiton
Evakkoäiti

-muistomerkkihankkeen
keräystilin numero:

OKOYFIHH,
FI84 5789 5420 0253 68.

Keruuaika: 2.11.2012-31.10.2014

Rauha Maria Westerlund kuoli toukokuussa 2014,
hän oli syntynyt 18.05.1918 Raudun Haapakylässä
Matti ja Helena Kurosen perheeseen. Koulun hän
kävi Mäkrän koulussa. Heitä oli kahdeksan lasta.
Helena Kuronen kuoli 1932 ja Matti Kuronen 1942.

Talon naisten työt jäivät Rauhan vastuulle. Evak-
koon joutui Rauha lähtemään kahdesti. Evakko-
paikkoja olivat Haukivuori ja Naarajärvi.

Rauha avioitui Tuomo Westerlundin kanssa 1942.
Sodan jälkeen he muuttivat Merikarvialle, Tuomon
kotipaikalle, josta he muuttivat 1949 Varkauden
seudulle. Tuomo kuoli 1999.

Suurimman osan elämästään Rauha vietti Varkau-
den Turjanvirralla sijaitsevassa omakotitalossa.

Äiti ennätti täyttää 96 vuotta, ennen kuin kutsu
taivaan kotiin tuli 21.05.2014. Häntä jäivät kai-
paamaan kolme lasta perheineen.

- Raija Kautonen

Eila Eini Huuskola, o.s. Rastas, syntynyt
15.12.1929 Rautu, kuoli 7.6.2014 Luhanka.

OIKAISU. Viime lehdessä olleessa Ahti Juhani Lo-
posen muistokirjoituksessa oli virhe syntymäajassa.
Hän oli syntynyt vuonna 1951, ei vuonna 1959.

Matti Simonpoika Kuopan s. Raudun Palkealassa
16.8.1851 ja k. 13.2.1924 Sumpulassa ja Helena
Simontytär Rastaan s. 21.8.1843 Raudun Korleessa
ja k. 25.6.1937 Sumpulassa, jälkeläiset kokoontuivat
Ritva Kuopan ja puolisonsa Topi Aallon kotona Lah-
dessa 24.5.2014.

Tapaamiseen oli kutsuttu 4:s polvi eli serkut/pikku-
serkut puolisoineen. Kolmatta polvea edusti Elvi
Kuikko o.s. Kuoppa, s. Raudussa 1925.

Toiset meistä tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa
ja usealla oli vuosikymmenten tauko edellisestä tapaa-
misesta. Mukavaa oli, ja Ritva sekä Topi olivat hieno
isäntäpari tapaamiselle. Saimme nauttia Ritvan laitta-
mista herkullista ruuista ja mukavasta tunnelmasta.

Suurkiitos kaikille osallistujille ja Ritvalle sekä Topille,
jotka tekivät tämän tapaamisen mahdolliseksi.

Tuula Lidsle
Liisa Kuopan lapsenlapsi

Kiitos sukutapaamisesta

Rakkaamme

Aini Orvokki
SORSA
o.s. Loponen

s. 06.11.1931 Rautu
k. 23.06.2014 PoKS

Kiittäen ja kaivaten
Ritva
Marjo, Jyrki, Kasperi ja Valtteri
sisaret ja veljet perheineen
sukulaiset ja ystävät.

Helähti tiuku – värähti tähti.
Jotain kallista luotamme lähti.
Tummuiko taivas? Murhetta yössä?
Ei, pikkuenkelit Luojansa työssä.
Sielun kaipaavan kantoivat toisen luo.
Kaksi tähteä meille nyt tuikettaan tuo.

Mummo, olet aina sydämissämme.
Kasperi ja Valtteri

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.
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