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Maksimin ohjaama traktorikaivuri jalkakäytävän pohjatyön te-
ossa Tikatsun hautausmaalla syyskuussa 2014. Sivu 4.
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kotipaikoilla noin 50 vuotta myöhemmin. Sivu 23.
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Mikkelissä lokakuussa 2014

Jatkosotaa...
Suomi-Venäjäseura on huolissaan,
koska Venäjävastaisuus kasvaa
Suomessa....voi voi... Ryssävihaa
on koettu Helsingissä....mistähän
syystä...?

Olisiko talvi- ja jatkosota
unohdettava... ja se, että Venäjä pi-
tää yhä hallussaan 12 prosenttia
Neuvostoliiton ryöstämästä Suomen
Karjalasta, Petsamosta ja Sallasta.
Väittäköönpä kuka tahansa muuta,
sieltähän tuo kaikki edellämainittu
kumpuaa.

Sotsin olympialaisten jälkeen ei
Venäjältä ole kuultu kuin negatiivis-
ta, jotenka ei liene ihme, että em.
ilmiöt ovat lisääntymään päin. On
toki harmi, että Venäjän pullistelun
vuoksi syyllisiksi ja ryssävihan koh-
teeksi joutuvat tavalliset kansalaiset,
ja myös se, että epävarma tilanne
vaikuttaa Suomen vientikauppaan ja
talouteen merkittävästi.Toisaalta
olen kyllä syönyt euron Putin-juus-
toa niin, että napa rutisoo... niinko
savolaiset sanoo.

Ei tarvitse olla kummoinen
ennustajaeukko, että tietää, että
koko maailman silmissä epäluotet-
tavuuden alhoon joutuneen Venäjän
arvostus ja luottamus kovin nope-
asti palautuisi... josko koskaan.

Venäläinen ystäväni, liikemies
Dimitri vierali taannoin luonani, ja
jälleen kerran jouduin käymään tal-
visodan läpi hänen kanssaan. Eikä
siinä vielä kaikki, aamuyön tunteina
oli edessä jatkosota.

Dimitri tuntee entisenä sotilaana
aika hyvin sotahistoriaa, jään kuiten-
kin aina ihmettelemään, kuinka ve-
näläiset voidaan manipuloida puo-

lustamaan Karjalan ryöstämistä,
Balttianmaiden miehittämistä sekä
nyt Krimin haltuunottoa. Hänen mie-
lestään Karjalan menetys johtui yk-
sinomaan Suomen liittoutumisesta
Saksan kanssa. Vaikka olisin
rautalangasta vääntänyt, ei hän ym-
märtänyt, että juuri saksalaiset pe-
lastivat kesällä -44 koko Suomen
miehittämisen. (Ruotsalaiset olisivat
muuten myyneet meille farkkuja
seuraavat 50 vuotta).

Venäjän laajentumispyrkimykset
uhkaavat koko maailman rauhaa.
Nato on kirosana venäläisen suus-
sa. Suomen Natoon liittyminen uh-
kaa kuulemma hyviä suhteita (mitä
hyviä...?) Tosiasiassa venäläiset
pelkäävät, että Suomen Natoon
liittyessä he jäävät Suomenlahden
sunttiin, eikä heillä ole vapaata liik-
kuvuutta.

Kumpi sitten on parempi vaihto-
ehto, Nato vai Venäjä? Luulen, että
meillä on jo kiire liittyä Natoon en-
nen miehittämistä. 28:sta Nato-
maasta 22 kuuluu Euroopan Union-
iin, mistähän syystä?

Ystäväni Dimitri ihmetteli, miksei
yhteistyöprojektimme etene heidän
kanssaan. Sanoin hänelle, että
edellämainituista syistä, lopettakaa
Suomen ilmatilassa pörräily ja
palauttakaa Karjala, sitten voi edis-
tystä tapahtua. Toki se on karri-
koidusti sanottu, mutta totta, valitet-
tavasti Suomen johto ei sitä uskalla
teille kertoa. Venäjä on toki mah-
dollisuus, mutta se ei epä-
luotettavuudessaan ole kovin kiin-
nostava kohde.

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.

Dimitri ei ymmärtänyt, että avoin
rajakysymys Suomen kanssa ja
Ukrainan kriisi eivät juuri puolla
liiketaloudellista kehitystä Suomen
ja Venäjän välillä.

Koko käyty dialogi ei sopisi tähän
lehteen, mutta pääpiirteittäin tulin
sen kertoneeksi (vodkaakin meni)
ja aikaa aamukuuteen, mutta ero-
simme ystävinä...:)

Kuuluisa venäläinen laulaja pala-
si Venäjälle, vuosien kuluttua. Pie-
tarissa hän astui junanvaunusta, las-
ki matkalaukut maahan, suuteli
maata ja katsoi ympärilleen. – En
tunne sinua oi Venäjä... Katsoi sit-
ten uudelleen ympärilleen ja huoma-
si, että matkalaukut olivat kadon-
neet, ja lausui..

– Tunnen sinut oi Venäjä.
Dasvidania.....

kotiseutuneuvos
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Rautulaisten lehti 5/2014 Rautuseura ry:n
sääntömääräinen

syyskokous ja tarinailta 

pidetään ke 05.11.2014 klo 18 alkaen
Helsingissä Karjalatalon Sortavala-salissa.

Ohjelmassa mm.
Karjalan Liiton myöntämien ansiomerkkien jako.

Tervetuloa!
Rautuseura ry.                     - Hallitus
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pitäjäseuran tilille tulevan toiminnan tukemiseksi.
Sukkia myydään myös lauantaina 29.11.2014 Mikkelin
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Raudun kirkonkylässä sijaitsevalle
Tikatsun hautausmaalle kun-
nostettiin uudet jalkakäytävät syys-
kuun loppupuolella. Kunnostustöitä
oli valmisteltu jo pitkin syksyä. Kun
sitten varmistui tarvittavien työ-
koneiden ja kuorma-autojen saami-
nen käyttöömme, lähdimme varhain
torstai-aamuna iloisin mielin kohti
Rautua. Iltapäivällä alkoikin rai-
vaussahan ääni taas kuulua hauta-
usmaalla ja alueelta raivattiin
risukkoa ja heinikkoa pois tulevien
käytävien kohdilta ja niiden läheisyy-
destä.

Seuraavana aamuna saimme lu-
vatun työkoneen, jolla poistimme
käytävien kohdilta pintamaata.
Pintamaan poiston jälkeen levitet-
tiin suojakangas ja samaan aikaan
olimme saaneetkin 34 kuutiota kivi-
tuhkaa levitettäväksi kävelypoluille.
Työ kävi ripeästi uurastajien toimes-
ta ja iltaan mennessä olivat jalka-
käytävät saaneet uuden päällysteen.

Seuraavana päivänä oli vuorossa
käytävien viimeistely. Kun sitten lo-
puksi oikaisimme hautausmaan
muistomerkin pystysuoraan, olivat
tälle matkalle suunnitellut työt teh-
ty.

Jälleen työmme alueella herätti
paikallisissa asukkaissa myös huo-
miota ja moni paikallinen kävi huo-
lestuneina kyselemässä, mitä hau-
tausmaan säilyneelle osalle nyt ta-
pahtuu? – Raivataanko aluetta
omakotialueeksi?

Kun tulkkimme Seija Paksu
käänsi paikallisille työmme tarkoi-
tuksen, sai asiamme kaikkien hy-
väksynnän ja kunnioituksen. Mie-
lenkiintoisia hetkiä koettiin, kun
pietarilainen kesäasukas kehui työ-
tämme ja haki paikallisen historiikin
nähtäväksemme alueesta. Tuntui,
kuin olisi luettu ja osin kopioitu ai-
emmin kirjoitettua Raudun histori-
aa.

Sosnovon kunnan uuden puisto-
työnjohtajan vierailu hautausmaalla

Tikatsun hautausmaalle uudet jalkakäytävät

Käytäville levitetty kivituhka valmiina. Kuvassa Pekka Intke, Reijo
Loponen, Tuomo Perko ja Markku Paksu.

oli myös tärkeää. Puistotyönjohtaja
perehdytettiin tulkin välityksellä alu-
een historiaan ja hautausmaan
kunnostussuunnitelmaan. Jälleen
Sosonovon kunta tuki asiaamme,
ainakin henkisellä tasolla.

Mukavan tuntuinen uusi puisto-
työnjohtaja sanoi asuvansa Sakko-
lassa suomalaisten rakennuttamas-
sa talossa. Vierailukutsuun jouduim-
me vastaamaan kielteisesti – olihan
työmme vielä kesken. Ehkä ensi

Käytävien viimeistelyä ihastelemassa Sankarivainajien muistopatsaan
suunnasta kohti tuloporttia.

kerralla vieraillaan hänen kotonaan.
Ensi kesänä onkin sitten aika kat-

soa, miten talvi on tiivistänyt jalka-
käytävät, ja silloin jatkuvat myös alu-
een siistimis- ja viimeistelytyöt.

Kiitos työhön osallistuneille panok-
sestanne. Toivottavasti työ tekijään-
sä kiittää ja saamme nauttia ensi
kesänä entistä siistimmästä hauta-
usmaan jäljelläolevasta osasta.

Pekka Intke
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Maanhankintalaki syntyi jatkosodan
jälkeisessä pakkotilanteessa, kun piti
asuttaa Neuvostoliitolle luovutetulla
ja vuokratulla alueella asuneet
evakot. Toisaalta piti lunastaa so-
dan aikana annetut lupaukset, joilla
rintamamiehille oli luvattu omaa
maata.

Ongelmaan vastattiin perinteisel-
lä politiikalla. Maanhankintalain to-
teuttamisessa yhteiskunnallisena
tausta-ajatuksena oli maaseutu-
keskeinen, haja-asutettu Suomi.
Maanhankintalain mukainen asutus-
toiminta oli selkeä jatke jo aiemmin
noudatetulle maaseutupolitiikalle.
Voisipa sanoa, että se oli torppari-
vapautuksesta alkaneen asutus-
toiminnan viimeinen laajamittainen
toteutus.

Maanhankintalain
toteuttaminen
Toisen maailmansodan jälkeisen
asutustoiminnan urakka oli valtava.
Siirtoväkeä oli kaikkiaan laskettu ol-
leen 422 600 henkeä. Tämän pääl-
le tulivat vielä rintamamiehet.

Suomen pääelinkeino oli maata-
lous, josta reilusti yli puolet väestöstä
sai elantonsa. Poliittisesti nähtiin
välttämättömäksi löytää ratkaisu
maansaantikysymykseen: pelättiin
levottomuuksia, jos asiaa ei saataisi
ratkaistua nopeasti. Maassa kyti –
muidenkin kuin kotiseudultaan läh-
temään joutuneiden siirtolaisten pa-
rissa – valtava maannälkä. Katsot-
tiin, että vain maaomaisuus takasi
toimeentulon sekavissa sodan jäl-
keisissä oloissa. Lisäksi sota-ajan
kokemusten takia koettiin, että oli
tärkeää turvata elintarvike-
omavaraisuus.

Lainsäädäntötyö eteni nopeasti.
Asiaa valmistellut työryhmä sai mie-
tintönsä valmiiksi joulukuussa 1944.
Osin nopeus johtui siitä, että komi-

Asutustoiminnan viimeinen vaihe:
Maanhankintalaki

tea saattoi ottaa mallia talvisodan jäl-
keisestä pika-asutuslaista ja itse asi-
assa koko itsenäisyyden ajan asutus-
politiikasta. Lopullisesti maan-
hankintalaki vahvistettiin 5.5.1945.
Tarkemmat ohjeet lain toteuttami-
sesta ja soveltamisesta sisältyivät
laajaan toimeenpanoasetukseen,
joka annettiin kuukautta myöhem-
min.

Maanhankintalain mukaan
maansaantiin oikeutettuja olivat
siirtoväkeen kuuluneet perhe-
kunnat, jotka olivat omistaneet tai
vuokranneet maata luovutetulla alu-
eella. Muita maansaantiin oikeutet-
tuja ryhmiä olivat sotainvalidit,
sotalesket, sotaorvot sekä perheel-
liset rintamamiehet. Näiden lisäksi
maata luvattiin tietyin edellytyksin
maanhankintalain toteuttamisesta
kärsimään joutuville maanvuok-
raajille ja pitkäaikaisille maatyö-
läisille.

Muodostettavia tilaryppäitä oli
monia: viljelys-, asuntoviljelys-, ka-
lastus- ja asuntotilat sekä
asuntotontit. Jokaiselle tilatyypille oli
määritelty erikseen rajat siitä, kuin-
ka paljon maatalouskelpoista maa-
ta niille annettiin. Lisäksi vilje-
lystilaan voitiin antaa metsämaata
siten, että siitä saatiin kotitarvepuut
sekä myyntipuita. Asuntoviljelys- ja
kalastustilalle voitiin antaa metsää
vain kotitarvekäyttöä varten. Vain
viljelystilan piti taata tilaa viljelevälle
perheelle pääasiallinen toimeentulo
maataloudesta. Siirtoväen osalta
otettiin huomioon heidän entiset
omistuksensa tilatyyppiä ja -kokoa
määrättäessä. Liian pieniksi kat-
sotuille tiloille voitiin maanhankinta-
lain mukaan antaa lisäalueita tai
etuuksia.

Ensisijaisesti tarvittava maa piti
ottaa valtion maista tai pyrkiä hank-
kimaan vapaaehtoisilla kaupoilla ja

luovutuksilla. Jos näin saatu maa ei
paikkakunnalla riittänyt lain tarkoi-
tuksiin, sitä pakkolunastettiin ensi-
sijaisesti rappiotiloilta, tila-
keinottelijoilta, yhtiöiltä, seura-
kunnilta, kunnilta, säätiöiltä ja muil-
ta yhteisöiltä, harrasteviljelijöiltä
sekä perheviljelmiltä. Jos näinkään
ei saatu tarpeeksi maa-alueita, voi-
tiin pakkolunastus ulottaa myös
muuhun tarkoitukseen soveltuvaan
maahan (toissijainen luovutusvel-
vollisuus). Tällöin pakkolunastukset
suunnattiin ensin huonosti viljellyille
ja suurille tiloille. Valtioneuvosto
vahvisti 7.6.1945 luovutusasteikon,
jossa luovutusvelvollisuus kasvoi
progressiivisesti tilakoon suuren-
tuessa.

Vuoden 1945 loppuun mennessä
maansaantihakemuksia oli kertynyt
noin 137 000 kappaletta.

Näistä siirtoväeltä oli 45 000, ja
loput lähes 93 000 oli muiden ryh-
mien tekemiä. Seuraavan kahden
vuoden aikana hakemuksia tuli vie-
lä 12 000 kappaletta. Kaikkiaan
hakemuksia hyväksyttiin 113 000
kappaletta. Lisäalueita annettiin noin
34 300 tilalle.

Kaikkiaan muodostettiin yli
101 000 tilaa ja tonttia. Ero hyväk-
syttyjen hakemusten ja uusien tilo-
jen lukumäärän välillä selittyy sillä,
että jotkut luopuivat saamastaan ti-
lasta tai koko maanhankintalain
mukaisesta maansaantioikeudesta.

Tilatyyppi Määrä
Viljelystila 29 722
Asuntoviljelystila 15 016
Asuntotila 22 015
Asuntotontti 33 889
Kalastustila     685
Yhteensä         101 327

Siirtoväkeen kuuluneet saivat
pääasiassa viljelys- ja asunto-
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viljelystiloja, muut ryhmät puoles-
taan asuntotiloja ja -tontteja. Vaik-
ka maahankintalaki oli suunnattu
erityisesti maatalouden tarpeisiin,
sillä oli ehkä hivenen yllättäen myös
urbaani puolensa, sillä suurin osa
asuntotonteista sijoittui kaupunkei-
hin ja muihin asutuskeskuksiin (ns.
rintamamieskylät).

Maanhankintalain tarkoituksiin
käytettiin liki 2,8 miljoonaa hehtaa-
ria maata. Eniten arvostelua luon-
nollisesti herättivät pakkolunas-
tukset, joilla maata jouduttiin hank-
kimaan noin 682 000 hehtaaria eli
neljännes kaikesta käytetystä maas-
ta; toissijaisilta luovuttajilta otettiin
yhteensä 395 000 hehtaaria. Eri
maalajien osalta suhdeluvut kuiten-
kin erosivat suurestikin. Esimerkik-
si valmiista pellosta saatiin toissijai-
silta luovuttajilta yli puolet, noin
128 000 hehtaaria.

Täyttä totuutta edellä esitetyt lu-
vut eivät kerro sodan jälkeisestä
asutustoiminnasta, sillä valtiovalta
pyrki edistämään maan vapaaeh-
toista myymistä suoraan asutet-
taville. Tarkoituksena oli luonnolli-
sesti vähentää paperisotaa. Vielä
pakkolunastuspäätöksen jälkeenkin
tilanomistajalle varattiin mahdolli-
suus tehdä lunastetusta alueesta
”vapaaehtoinen” kauppa, mitä var-
sin monet maanluovuttajat käyttivät
hyväkseen.

Toteuttamisorganisaatiot ja -
käytännöt
Maahankintalain toteuttaminen ei
onnistunut ilman laajaa virkakuntaa
ja moninaisia organisaatioita. Lain
toteuttamisessa pyrittiin käyttämään
hyväksi jo toiminnassa olevia orga-
nisaatioita vain niiden resursseja
vahvistamalla. Enimmillään maan-
hankintalakia toteuttavien organi-
saatioiden palveluksessa on arvioi-
tu olleen noin 3 000 henkilöä.

Organisaatiot voitiin jakaa kahtia:
tilojen perustamisorganisaatiot ja ti-
lojen kuntoonpanoelimet. Kumman-
kin haaran ylin johto oli tiukasti kes-

kitetty maatalousministeriön
asutusasiainjaostolle (ASO). Kirjoi-
tuksessa esitellään vain muutamaa
keskeistä toteutusorganisaatiota.

Keskeisin asema maanhankinta-
lain toteuttamisessa oli siis maata-
lousministeriön asutusasiain-
osastolla, joka tehtäviensä takia pai-
sui merkittäväksi niin kokonsa kuin
asemansakin suhteen. Valtaa
asutusasiainosastolla oli senkin ta-
kia, että se tulkitsi osittain varsin
moniselitteistä lainsäädäntöä. Lisäk-
si se ohjasi ja yhtenäisti toimintaa
lukuisilla kiertokirjeillä ja määräys-
ten tulkintakirjoilla. Myös suurin osa
yksittäisiä tapauksia koskevista lo-
pullisista ratkaisuista tehtiin asutus-
asiainosastossa. Toiminnan alkuvai-
heissa asutusasiainosaston tärkein
tehtävä oli laatia asutussuunnitelma,
joka valmistuikin jo vuonna 1945.
Sen mukaan sijoitettiin maatalous-
siirtolaiset eri puolille Suomea.

Paikallisella tasolla tilojen pe-
rustamisista ja niiden asuttamisesta
huolehtivat pääasiassa maanlunas-
tuslautakunnat ja asukkaanotto-
lautakunnat. Maanlunastuslauta-
kuntien keskeisimmät tehtävät liit-
tyivät asutustarkoituksiin tarvittavan
maan hankintaan ja tilojen, tonttien
ja muiden alueiden muodostami-
seen. Asukkaanottolautakunnan
keskeiset tehtävät liittyivät maan-
saantihakemusten hyväksymiseen,
asukkaiden valitsemiseen ja näiden
osoittamiseen muodostetuille tiloil-
le, tonteille ja alueille.

Maanlunastuslautakunnan tehtä-
vät maa-alueiden hankinnassa ja-
kautuivat kahteen vaiheeseen:
perustamis- ja arvioimistoimituksiin.
Perustamistoimituksissa maan-
lunastuslautakunta päätti ja määrä-
si valtion maiden ottamisesta ja
muiden alueiden pakkolunastami-
sesta. Vasta tämän jälkeen erilli-
sessä toimituksessa päätettiin
maanluovuttajien saamista korvauk-
sista. Toimitusten lopputuloksena
olivat tilusselitelmä ja arviokirja.

Myös asukkaaksiottaminen jakau-

tui kahteen vaiheeseen. Maan-
saantihakemukset piti jättää
1.10.1945 mennessä. Sen jälkeen
niistä antoivat lausuntonsa koti-
kuntien toimielimet ja asutusasiain-
osasto. Tämän jälkeen asukkaan-
ottolautakunta päätti ensin, oliko
hakijalla oikeus saada maata maan-
hankintalain mukaisesti. Jos päätös
oli myönteinen, asukkaanotto-
lautakunta päätti, millainen tila tai
asuntotontti hänelle kuului. Vasta
toisena vaiheena asukkaanotto-
lautakunta osoitti asukkaan määrä-
tylle tilalle tai asuntotontille.
Osoittamispäätöksestä ei saanut
valittaa.

Keskeisessä asemassa tilojen
kuntoonpanossa, rakentamis-, raiva-
us- yms. töissä olivat Maatalous-
seurojen Keskusliitto ja sen alaiset
maanviljelys- ja talousseurat, tar-
kemmin ottaen seuroissa toimineet
asutustoimikunnat, joissa toimintaa
johtivat erityiset asutustoiminnan
johtajat. Kenttätasolla rakentamis-
ta ja tilojen kuntoonpanoa ohjasivat
ja avustivat maanviljelys- ja talous-
seurojen asutusneuvojat ja
rakennusmestarit, jotka toimivat
paikallisissa asutustoimistoissa.

Osoittamispäätöksen jälkeen asi-
an hoitaminen siirtyi paikallisen
maanviljelys- tai talousseuran huo-
leksi. Tilalle osoitetun asukkaan oli
solmittava 30 vuorokauden kulues-
sa osoittamispäätöksestä hallinta-
sopimus. Jos hakija kieltäytyi sopi-
muksen teosta tai määräaika kului
umpeen, hänen katsottiin luopuneen
oikeudesta saada maata maanhan-
kintalain perusteella. Sopimuksessa
luonnollisesti kerrottiin asukkaan ja
tilan tiedot. Lisäksi siihen sisältyi
kuvaus alueen viljelyksien ja raken-
nusten sen hetkisestä kunnosta.
Sopimuksessa myös määrättiin
asukkaalle asetetuista raivaus-,
rakentamis- ja muista velvollisuuk-
sista, joiden piti asetuksen mukaan
olla hyvin kohtuullisia. Sopimus teh-
tiin viideksi vuodeksi. Työn etene-
mistä valvoivat asutusneuvojat, jot-
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ka laativat omia raporttejaan. Vii-
meistään viiden vuoden kuluttua
hallintasopimuksen teosta tai kun tila
muutoin oli kunnossa, se myytiin
erikseen arvioitavaan hintaan sen
asukkaalle. Lopullisen päätöksen
hinnasta teki asutusasianosasto.

Maanhankintalain asiakirjat
Kaikkiaan noudatettavista menette-
lytavoista oli olemassa hyvin yksi-
tyiskohtaiset määräykset. Lopputu-
loksena syntyi merkittäviä määriä
asiakirjoja – jopa niin paljon, että
niiden määrän sanottiin ylittäneen
säännöstelytoimien vaatineen valta-
van asiakirjatuotannon selkeästi.

Käytännössä maanhankintalain
hektisessä toteuttamisessa asiakir-
jojen laadinta saattoi jäädä jälkeen
muusta prosessista tai asiakirjat
hukkuivat. Tästä huolimatta arkisto-
laitoksen hallussa on satoja metrejä
maanhankintalakiin liittyviä asiakir-
joja, mutta niiden käyttö on jopa yl-
lättävän vähäistä. Arkistot eivät
valitettavasti ole kaikkein käyttäjä-
ystävällisimpiä.

Maakunta-arkistossa säilytettävi-
en arkistojen valossa paikallisella
tasolla merkityksellisimmät aineistot
näyttävät syntyneen maanlunastus-
lautakuntien sekä asutustoimikun-
tien ja asutustoimintojen johtajien
töiden tuloksena. Asutustoimintaa
maahankintalain jälkeen jatkaneet
organisaatiot ovat siirtäneet nämä
arkistot jo lähes täydellisesti Hä-
meenlinnan maakunta-arkistossa
säilytettäviin arkistoihin. Jokainen
arkisto on yhteisistä ohjeista huoli-
matta järjestetty hivenen eri taval-
la, joten jäljempänä esitetyt havain-
not eivät ehkä täysin pidä paikkaan-
sa kaikkien arkistojen osalta.

Jos asioita haluaa tarkastella
maanluovuttajien näkökulmasta,
keskeiset tiedot löytyvät katselmus-
ja arviointitoimitusten asiakirjoista,
joissa yksi asutussuunnitelma-alue
muodostaa yhden kokonaisuuden.
Asiakirjoissa kuvataan varsin yksi-
tyiskohtaisesti luovutettavat alueet,

näistä muodostettavat uudet tilat
sekä luonnollisesti myös pakko-
lunastuksista maksettavat korvauk-
set. Hämeenlinnan maakunta-
arkistossa asiakirjat on tällä hetkel-
lä järjestetty kahdeksi erilliseksi
kokoelmaksi, jotka kattavat suunnil-
leen entisen Hämeen läänin alueet.

Jos näkökulmana on maansaaja,
paikallistason asiakirjoista ehkä
merkityksellisimmät löytyvät asutus-
toiminnan johtajien arkistoista, ns.
tila-akteista, johon kerättiin yhden
muodostuneen uuden tilan osalta
asiakirjoja hallintasopimuksesta aina
lopulliseen kauppakirjaan asti (ja
joskus vielä sen jälkeenkin). Mai-
nittujen asiakirjojen lisäksi tila-
aktista löytyy mm. erilaisia raken-
tamiseen, raivaamiseen ja lainojen
hoitoon liittyviä asiakirjoja. Kaikis-
sa kolmessa Hämeenlinnan maa-
kunta-arkistossa säilytettävässä
asutustoiminnan johtajan arkistossa
tila-aktit on järjestetty hivenen eri
lailla, mutta tila-akti löytyy, kunhan
tietää tilan sijaintikunnan ja saajan
nimen.

Hämeenlinnan maakunta-arkis-
toon on muutama vuosi sitten siir-
retty myös maatalousministeriön
asutusasiainosaston arkisto. Siihen
sisältyy mm. erilaisia maanhankin-
talain toteuttamiseen liittyviä
rekisterejä ja kortistoja sekä näihin
liittyviä asiakirjoja. Arkistosta löy-
tyy paikallistasoa täydentäviä tieto-
ja, mutta osittain myös päällekkäi-
siä asiakirjoja.

Maanhankintalain
vaikutukset
Maanhankintalain toteutus on näh-
ty ennen kaikkea onnistuneena yh-
teiskunnallisena ratkaisuna, sillä sen
avulla saatiin pakolaiskysymys no-
peasti ja tehokkaasti hoidettua, yh-
teiskuntaan patoutuneet jännitykset
purettua ja taattiin satojen tuhansi-
en ihmisten pääsy oman katon alle.
Osittain sen avulla turvattiin myös
Suomen elintarvikeomavaraisuus,
missä suhteessa ongelma maatalou-

den yleisen tehostumisen myötä
keikahti päinvastaiseksi.

Maanhankintalakia on eniten ar-
vosteltu tilarakenteen pirstomisesta
ja elinkelvottomien tilojen muodos-
tamisesta. Maanhankintalain toteut-
taminen merkitsi tilaluvun kasvua,
ja erityisen paljon tämä kasvu koh-
distui pienimpiin tilakokoryhmiin.
Suurtilojen määrä väheni, ja keski-
määräinen tilakoko pieneni. Kun
maanhankintalain yhtenä lähtökoh-
tana oli, että tilojen elinkelpoisuus
osin taattiin sivuelinkeinojen turvin,
viimeistään 1950-luvulla alkanut
maatalouden sivuelinkeinojen, erityi-
sesti metsätalouden rakennemuutos
merkitsi suuria ongelmia. Samanai-
kainen vaikuttanut maatalouden
oma rakennemuutos merkitsi sitä,
että maanhankintalain mukaisesti
muodostettujen tilojen elinikä rajoit-
tui monissa tapauksissa yhteen su-
kupolveen.

Kari Korpi

Kirjoittaja toimii
ylitarkastajana Hämeenlinnan

maakunta-arkistossa

Kirjoitus on aiemmin julkaistu
Sukutiedon numerossa 3/2012
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Suvannon seudun säätiöt ja pitäjä-
yhteisöt kokoontuvat kahdesti vuo-
den aikana ja tällä kertaa
Räisäläisten Säätiö järjesti tapaami-
sen Säkylässä 27.9.2014. Kaunis
aurinkoinen syyssää saatteli koko-
ukseen tulijat, joko suoraan koko-
uspaikka Tupalan Hoviin tai Räisä-
lä-keskuksen kautta Köyliöstä. Ko-
kous oli kymmenen toiminta-
vuotensa aikana 20:s. Minä osallis-
tuin ensimmäistä kertaa.

Ensikertalaiselle olikin mielenkiin-
toista kuulla aivan alkuun kaikkien
paikalle päässeiden esittäytymis-
kierros, joka ei ollut vain nimi nimen
perään. Jokainen kertoi nimen lisäk-
si vähintään sen, että mistä suun-
nalta Karjalaa sukujuuret löytyivät.
Paikallistin jokusen paikannimen
kartalta ja saatoin todeta: bingo! –
Olenhan vasta opettelemassa
Räisälän kyliä.

Tuo muiden pitäjien ja kylien hah-
mottaminen sekä niihin tutustumi-
nen ”oman pitäjän” lisäksi on yksi
hyvä syy kokoontumisellemme.
Yhteinen historia Suvannon seutu-

Syyskuun pitäjätapaamisen väkeä. Kuva: Kirsti Tupala.

Syyspäivä Säkylässä vierähti Suvannon
seudun pitäjäyhteistyön parissa

laisille auttaa ymmärtämään
yhteydenpidon kiemurat ja halun
säilyttää kontaktit itärajan taakse,
sekä palon saada säilytettyä mah-
dollisimman paljon olemassa olevia
kohteita suomalaisajasta. Lisäksi
yhdessä asioiden mietintä antaa
usein uusia näkökantoja ja toiminta-
malleja. Yhteistyö on rikastuttavaa.

Yhdessä olemme vahvempia
Kokouksessa ei alettu murehtimaan
maailman poliittista tilannetta, joka
toki koskee meitä kaikkia ja herät-
tää kysymyksiä. Totesimme, että
päivänpolttavat uutiset ovat saatta-
neet vaikuttaa jossakin määrin esi-
merkiksi tapaamisiin, jotka ovat jää-
neet toisinaan torsoiksi rajanaapu-
rimme osalta. Se kuinka jatkaisimme
naapurimme kanssa, tiivistyi sanon-
taan: suhtaudutaan ”lehmän levol-
lisuudella” .

Yhteistyö venäläisten kanssa
näyttäisi vaativan ”venäläisen sys-
teemin” tuntemista ja tuskin pahit-
teeksi ei olisi oppia myös heidän
tapakulttuuriaan. Kannaksen

yhteyshenkilöiden kartoittaminen ja
yhteystietojen päivittäminen pitäisi
olla ajan tasalla, jotta mahdolliset
vierailut, matkat ja muu yhteistyö
sujuisi mahdollisimman mutkatto-
masti. Suvannon seudun säätiöt ja
pitäjäyhteisöt jatkakoot menestyk-
sellistä yhteistyötä Karjalan
Kannakselle luottaen: kun meillä
menee hyvin ja teillä menee hyvin
– kaikilla menee hyvin.

Pitäjälehtien tulevaisuus
Pöydälle nostettiin kysymys pitäjä-
lehtien tulevaisuudesta. Onko syy-
tä miettiä yhteistä lehteä? Kuultiin
kuinka pitäjälehdet voivat tällä het-
kellä. Puheenvuoroissa todettiin,
että esimerkkiksi Pyhäjärvi-lehti,
jota on painettu vuodesta 1955  sekä
samoin vuodesta 1957 ilmestynyt
Suvannon Seutu voivat ihan muka-
vasti. Räisäläisen (1955) todettiin
myös saaneen uutta ilmettä ja
hengittävän ihan mukavasti. Toki
kaikkien lehtien haaste on saada
uusia tilaajia tai ainakin pitää lukija-
kunta nykyisissä lukemissa. Kukaan
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ei juuri nyt kokenut tarvetta suuriin
muutoksiin pitäjälehden osalta. Yh-
teinen näkemys oli, että seurataan
tilannetta ja pidetään mielessä, jos-
ko tulevaisuudessa pitää harkita leh-
tien yhdistämistä.

Pitäjälehtiä on myös saatavilla
Internetistä. Kannatusta sai ajatus,
että vähintäänkin yhteisöiden koti-
sivujen kautta löytyisi linkki eri
pitäjälehtiin. On ne sitten julkaistu
kokonaan tai osittain.Tärkeänä
väylänä pidettiin myös, että linkit
löytyisivät Karjalan Liiton
nettisivuston kautta.

Virtuaalivierailuja
Klisee lienee todeta, että netti/
virtuaalimaailma on tätä päivää.
Sekä omissa yhteisöissä kuin myös
rajanaapurin puolella ihmiset käyt-
tävät erilaisia väyliä tiedonhakuun,
yhteyksien luomiseen ja aikansa
seuraamiseen juuri virtuaalisesti.

Kontakteja luodaan yhä enemmän
erilaisten laitteiden kautta ja ilman
rajamuodollisuuksia. Se sukupolvi,
joka ei ole syntynyt, elänyt tai vielä
kokenut vierailua konkreettisesti
juurillaan Karjalassa saattaa tehdä
netissä ensivierailun vaikka paikal-
lisjunassa matkalla töistä kotiin.

Ei pidä unohtaa yhdistyksien ja
säätiöiden kotisivuja eikä
vapaampien, esimerkiksi facebook-
tyyppisten sivustojen ylläpitämistä.
Se, kuinka niissä esittäydytään, on
käyntikortti ja mainos jokaiselle
vierailijalle. Palaako virtuaalivierai-
lija uudelleen – jäikö kiinnostus
itämään? On paljon kiinni siitä, kuin-
ka mielenkiintoinen, houkutteleva,
selkeä ja vastauksia antava sisältö
on sivustoilla. Tämä kaikki tarvitsee
kuitenkin ihmisen, usein talkoolaisen,
joka syöttää tietoja ja pitää yllä
sivustoja. Kaikkea toimintaa ei tule
kuitenkaan siirtää sähköiseen muo-
toon.

Luonto- ja kulttuurikohde-
kartta
Keskusteltiin luonto- ja kulttuuri-
kohteiden kartoittamisesta kartaksi
kohde-esitteineen. Nyt on aika, jol-
loin olisi otollista saada muistiin
merkatuksi olleet ja olevat kohteet.
Tämä työ tulisi aloittaa välittömästi
ja saada tallennetuksi muotoon jos
toiseen. Kohteiden merkitseminen
tarkoin koordinaatein sekä infor-
maatio on tehtävä nyt, jotta tuleville
sukupolville jäisi jälkiä, joita etsiä ja
tutkia.

Tämäntyyppinen työ on aloitetta-
va mahdollisimman nopeasti, koska
niitä kohteita, joita vielä rajan taka-
na on havaittavissa, ei ehkä ole vuo-
den tai kahden kuluttua. Luonto
peittää tai ihminen hävittää.
Muistijälkikin on valitettavasti kato-
avaa. Osa mahdollisesti karttaan
tulevista kohteista on toki olemassa
ja hyvässä kunnossa, mutta niiden-
kin kartoittaminen on tehtävä.

Itse näkisin tässä mahdollisuuden
tarvittaessa Suvannon seudun mat-
kailun monipuolistamiseen ja lisää-
miseen. Luontomatkailu on suosit-
tua ja mikäpäs sen mielenkiintoisem-
paa kuin virallisen geokätkön etsin-
tä esi-isien mailla.

Viedään viestiä eteenpäin
Suvannon seudun säätiöiden ja
pitäjäyhteisöjen kokoontumisissa ei
tehdä sitovia päätöksiä, mutta
mietinnät ja ratkaisumallit viedään
eteenpäin omille tahoille.

Mielestäni yhteisen pöydän ää-
reen on syytä jatkossakin istua, jot-
ta tiedämme mitä naapuripitäjissä
pohditaan ja työstetään, mitä voim-
me tehdä yhdessä ja missä tarvit-
semme lisäapua. Juuret ovat päivä
päivältä kauempana, mutta kun nii-
tä ravitsee ja kastelee riittävän usein,
ne eivät häviä.

Seila Hoppendorff
Räisäläisten Säätiö

Raudun
historia
-kirja
nyt myös
Internetissä

Raudun historia -niminen kirja
on arvostettu teos Raudun vai-
heista esihistoriasta aina alu-
een menettämiseen saakka.
Koska nykyaikana haetaan
yhä enemmän tietoa tieto-
verkoista, oli Rauta-Säätiön ta-
holla virinnyt ajatus siirtää tämä
arvokas teos kirjaversion rin-
nalle Internetissä tutkittavaksi.

Työ on nyt tehty ja kirja löy-
tyy www.rautu.fi -sivuilta
Tallenne-valikon alta. Kirja on
tallennettu pdf-muotoon, joten
se on luvuittain luettavissa,
tallennettavissa ja helposti
tulostettavissa jopa sivuittain.
Päädyin tähän tallennus-
muotoon siksi, että se on
tiedostokooltaan paljon pie-
nempi kuin sivujen suoralla
kuva-skannauksella tehty ja
nyt hakukoneet löytävät
tekstinpätkät luotettavammin.
Koska olen lukenut kirjan
tekstiskannauksella ”sisään”,
saattaa teksteissä löytyä has-
sujakin kirjoitusvirheitä.

Mikäli havaitsette näitä, voi-
sitte ilmoittaa niistä esimerkik-
si sähköpostilla
tiedot@rautu.fi. Ilmoittakaa li-
säksi sivunumero ja mielellään
monesko rivi, niin voidaan kor-
jata.

Heikki Malkamäki
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Moni etsii juuriaan ja sukunsa tari-
noita, koska kokee, että juurien tun-
teminen on tärkeää. Joskus juuret
ovat hyvin selvillä ja helposti löydet-
tävissä, joskus etsiminen teettää
paljon töitä ja kestää pitkään eikä
välttämättä onnistu yrityksistä huo-
limatta. Menneisyydessä on voinut
tapahtua asioita joita kukaan ei ha-
lua muistella ja joista ei puhuta.

Aleksanteri Palvimon tytär
Pirkko lähti selvittämään isänsä
puolen juuria – tässä hän kertoo et-
sinnän vaiheet:

”Jo lapsena ihmettelin, ettei meil-
lä ollut isoisää. Olin kuullut nimen
Antti, mutta kun kysyin äidiltä, hän
laittoi sormen suun eteen ja sanoi:
”Hys hys”, ja se jäi siiihen. Meillä
oli kyllä aina Karkkilan mamma ja
pappa, mutta kyllä sitä välillä mietti,
että mitenköhän se asia oikein oli.
Vuodet vierivät, enkä tiennyt mitään
oikeasta isoisästäni, kukaan ei pu-
hunut asiasta.

Oli vuosi 2005, kun kysyin isän
serkulta, tietääkö hän isoisästäni
mitään. Hän vastasi että se oli sel-
lainen ”rakkauden hedelmä”, ja ker-
toi tienneensä, että isä oli käynyt
isänsä haudalla. Jäi kuitenkin epä-
selväksi, missä hauta oli. Silloin
suunniteltiin isän serkun kanssa
Raudun matkaa, ja minulle jäi käsi-
tys, että hauta on siellä, tai jossain
Venäjällä. Joskus kävi mielessä ot-
taa yhteyttä Jenny Pääskysaareen
ja mennä ”Kadonneen jäljillä” -oh-
jelmaan etsimään isoisän hautaa ja
sukua.

– Helmikuussa 2013 kun vanhem-
pia ei enää ollut, heräsi taas kysy-
mys, kuka oli isoisäni. Silloin tuli kirje
erään serkkuni vaimolta, joka teki
sukututkimusta äidin suvusta. Hän
kyseli isäni vanhempien tietoja. Iso-
äidin tiedot sain Karkkilan seura-
kunnasta, mutta isoisän tietoja en
saanut. Soitin Lappeen seurakun-
taan, mutta sielläkään tietoja ei ol-
lut. Soitin taas isän serkulle ja ky-

Isoisän etsintä päättyi onnellisesti

Sukulaistapaaminen Bosgårdissa 3.8.2014. Kuvassa takarivissä va-
semmalta Pertti, Jorma ja Heimo, keskirivissä vasemmalta Tarja, Pirk-
ko ja Ritva ja eturivissä vasemmalta Helena, Pirkko ja Armi. Kuva:
Riitta Henttonen.

syin tietääkö hän isoisän sukunimen,
mutta hän ei tiennyt. Hän kuitenkin
soitti isän toisen serkun miehelle,
joka tiesi, että isoisän sukunimi on
Silo. Nyt etsintä alkoi todenteolla.

Seuraavaksi soitin isoäidin puoli-
son pojan tyttärelle Mikkeliin. Hän
ei oikein osannut vastata kysymyk-
siini, mutta lupasi soittaa
tuttavalleen Ouluun, koska oletti,
että olisimme tämän kanssa sukua.

Mikkelin tuttavani soitti kohta ta-
kaisin minulle, antoi Oulun yhteys-
tiedon ja sanoi, että voisin soittaa sin-
ne. Oli jännittävää, kun seuraavana
päivänä soitin. Hetken aikaa
juteltuamme selvisi, että olemme
pikkuserkkuja! Juuri löytyneellä
pikkuserkullani Helenalla oli suku-

tutkimuspapereita ja valokuvia iso-
isästä. Samalla soittokerralla selvi-
si myös, että isoisä on haudattu
Kangasniemelle. Soitin Kangasnie-
men seurakuntaan ja kyselin hauta-
paikkaa, jotta voisin viedä kukkia
haudalle. Sain seurakunnasta pos-
tissa hautausmaakartan, josta sel-
visi haudan paikka, mutta pettymys
oli suuri, kun sain kuulla, että iso-
isän hauta oli annettu pois.

Kesäkuun alkupuolella pidettiin
Jaalassa Palkealan koulupiirin ko-
kous. Menin sinne innoissani suku-
paperit mukana, ja toiveissa oli ta-
vata joku, joka tietäisi jotain isoisäs-
tä. Vain yksi henkilö osasi antaa li-
sätietoja. Hän oli kuullut, että Antti
oli isoisäni, ja että asiasta oli puhut-
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tu aikoinaan Palkealassa.
Oulussa asuvan pikkuserkkuni

Helenan kanssa oltiin soiteltu pitkiä
puheluja helmikuusta asti, nyt mie-
tittiin tapaamista kesällä Mikkelis-
sä. Odotettu päivä koitti 21.7., jol-
loin vihdoin tapasimme uusien su-
kulaisten, Helenan ja hänen äitinsä,
isän serkun Tertun kanssa hotellin
aulassa. Meistä sisaruksista muka-
na olivat veljeni Heimo ja siskoni
Armi. Oltuamme hetken yhdessä
tuntui kuin olisimme aina tunteneet
toisemme. Jatkoimme juttua Hei-
mon mökillä Hirvensalmella.

Seuraava merkittävä asia tapah-
tui syksyllä, kun luin Uusimaa-leh-
teä. Siinä oli pienen pojan syntymä-
ilmoitus, ja lasten isällä oli sama su-
kunimi kuin isoisälläni. Asia jäi vai-
vaamaan, mietin, olisiko joku suku-
lainen Porvoossa. Etsin puhelinnu-
meroa ja löysin lasten äidin nume-
ron. Rohkaisin itseni ja soitin, mutta
numero ei vastannut. Olin soittanut
jo muutaman kerran, kunnes 5.10.
lasten äiti vastasi. Puhuin myös las-
ten isän kanssa, ja muutamassa mi-
nuutissa selvisi, että hänen isänsä
oli serkkupuoleni.

En ollut uskoa asiaa todeksi. Pa-
rin viikon päästä uusi sukulainen tuli

käymään, ja hänellä oli mukanaan
isoisän kuva ja iso salkku täynnä
sukututkimuspapereita. Isän veli-
puoli Kullervo oli haastatellut
tätiään, Antin siskoa ja kirjoittanut
paljon muistiinpanoja. Kullervon kir-
joituksissa todettiin, että Antti oli isä-
ni isä, ja että asiasta oli käyty
käräjiäkin. Käräjäoikeuden päätök-
sen mukaan hän ei ollut isoisäni,
mutta Kullervon tädin ja minun sil-
loisilta Palkealan kyläläisiltä saamie-
ni tietojen mukaan kuitenkin oletan,
että hän oli.

Tämän vuoden tammikuun alus-
sa serkkupuoleni Pirkko soitti kuu-
lumisia, ja pyysin häntä kylään. Seu-
raavana päivänä Pirkko, hänen vel-
jensä Jorma puolisonsa Seijan ja
heidän pojantyttärensä tulivat käy-
mään. Tapaamisen jälkeen yhtey-
denpito jatkui sähköpostitse Por-
voossa asuvan Jorman, Wienissä
asuvan Tarjan ja Tukholmassa asu-
van Pirkon kanssa.

Aloimme suunnitella serkku-
tapaamista kesäksi, ja aloin järjes-
tää sitä. 3.8. tapasimme Bosgårdin
kartanossa. Päivä kului nopeasti
keskustelujen, sukupapereiden, va-
lokuvien ja hyvän ruoan merkeissä.
Mukana olivat Tarja ja Matti, Jor-
ma ja Seija, Pirkko sekä meidän
sisaruksista Pertti, Armi, Ritva,
Heimo ja Marja-Leena, minä ja Sten
sekä pikkuserkku Helena ja tämän
jutun kirjoittaja Riitta.

Tapaamisen jälkeen jatkoin selvit-
telyjä. Olin miettinyt jo aiemmin,
mistä löytäisin isän toisen velipuolen

jälkeläisiä. Helmikuussa 2013 olim-
me etsineet netistä Siloja. Helsin-
gistä löytyi henkilö, jolla oli sama
nimi kuin isän velipuolen van-
himmalla tyttärellä. Elokuun puoles-
sa välissä keräsin taas rohkeuteni
ja soitin, ja osoittautui, että hän oli
oikea henkilö. Hän oli hyvin yllätty-
nyt, ei ollut tiennyt sukulaisuudesta
mitään. Kaikki neljä sisarusta –
serkkupuoleni – asuvat Helsingis-
sä.

Kaikki tämä uusien sukulaisten
etsiminen ja löytäminen on ollut hy-
vin ihmeellistä ja jännittävää.

Isä ei koskaan puhunut omasta
isästään, en tiedä, mitä hän asiasta
tiesi. Virallista tietä en olisi koskaan
löytänyt etsimääni, sillä kirkon-
kirjoissa ei ole merkintää siitä, kuka
on isän isä. Onneksi on vielä elossa
olevia palkealalaisia, joilta sain ar-
vokasta tietoa.

Tämä on ollut minun ja sisarusteni
onni. Nyt voin sanoa, että isoisän
etsintä on päättynyt. Olen löytänyt
kaikki etsimäni serkkupuolet, isän
serkun ja pikkuserkkuni.

Isän muista serkuista en tiedä,
onko vielä elossa olevia. Muista
pikkuserkuistanikaan en tiedä.
Serkkupuolista olen tavannut
vasta kolme, mutta toivon että ta-
paan joskus loputkin.”

Pirkon muistiinpanoista ja hänen
ja sisarusten kertomuksista jutun
koosti

Riitta Henttonen

”Kaikki tämä uusien
sukulaisten etsiminen ja

löytäminen on ollut hyvin
ihmeellistä ja jännittävää”

Kirja-, pitäjä- ja sukumarkkinat Karjalatalolla
Muutaman vuoden tauon jälkeen
Karjalatalolla Helsingissä järjes-
tetään suositut Karjalaiset kirja-
markkinat lauantaina 15.11.2014.

Uusia karjalaisuuteen liittyviä
kirjoja, mm. pitäjä-, kylä- ja suku-
kirjoja, henkilöhistorioita, keitto-
kirjoja, karttoja ja omakustanteita
on ilmestynyt runsaasti, ja niitä-

kin tehdään jälleen tunnetuksi.
Kirjamarkkinoiden ohessa järjes-

tetään karjalaiset pitäjä- ja suku-
markkinat, joilla tehdään tutuksi
Karjalan aluetta, pitäjä- ja suku-
seuroja ja niiden toimintaa.

Kiinnostuneet voivat varata
myyntipaikan ja tulla kauppaamaan
julkaisujaan. Kirjamarkkinoilla on

myös muuta oheisohjelmaa.
Tilaisuuden järjestävät Karjalan

Liitto, Karjalaisten Pitäjä-
yhdistysten Liitto, Karjalaisten
sukuyhteisöjen liitto ja OK-opinto-
keskus.

Lisätiedot:
www.karjalanliitto.fi
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Raudun Huhdin kylässä syntyi elo-
kuussa 1929 Mikael (1893-1978) ja
Anna (o.s. Afanasjeff, 1900-1990)
Haukan toinen tytär Lyyli Helena.
Vietimme isäni Pentin (s. 1940)
serkusten tapaamisen yhteydessä la
16.8.2014 ennakkoon Lyyli Turusen
85-vuotissyntymäpäivää, samoin
kuin äitini Tuijan (o.s. Hölttä, s.
1945) syntymäpäivää luonani
Ristiinassa.

Tapaamiseen saapuivat isäni van-
himman sisaren Maija Tiusasen (s.
1922) lisäksi serkuksista edesmen-
neen Pekka-sedän tyttäret Aira
Haukka (s. 1933) Ruokolahdelta ja
Laina Kauppinen (o.s. Haukka,
1934) Espoosta sekä pikkuserkuista
Olavi Laine (s. 1930) Mäntyharjulta
ja Helvi ”Heta” Lemmetty (s. 1940)
Mikkelistä.

Lyylin elämänkumppani Heimo
Kiurun (s. 1925) lisäksi mukana oli-
vat myös hänen Antti-poikansa
Leivonmäeltä puolisonsa Marita
Kärkkäisen sekä Heli-tytär Sys-

Istumassa vasemmalta Maija, Lyyli, Laina, Olavi, Aira ja Heikki N. Seisomassa vasemmalta Minna,
Markku, Heta, Anneli, Heikki H., Heli, Heimo, Antti, Tuija, Marita ja Pentti.

Syntymäpäivät ja serkusten tapaaminen

mästä puolisonsa Heikki Hentisen
kanssa. Olavi Laineen edesmen-
neen Tellervo-sisaren tytär Anneli
Näsi (o.s. Sirkka) saapui puolison-
sa Heikin kanssa Kivijärveltä.

Päivän kohokohta oli Lainan
lausumat runot, jotka ovat perintei-
sesti kuuluneet näihin serkusten ta-
paamisiin. Laina eläytyi ihailtavalla
tavalla ensin Lauri Pohjanpään ru-
noon ”Kurki ja joutsen” ja sitten
Ojansivun runoon ”Uni Karjalasta”.
Nämä olivat liikuttavan kauniita ru-
noja, jotka sopivat tilaisuuteen erin-
omaisesti.

Anneli Näsi halusi kuulla kaikki-
en paikalla olleiden sukutaustasta ja
-juurista.

Suurkiitokset vanhemmilleni Pen-
tille ja Tuijalle sekä puolisolleni Mar-
kulle ja pitojen järjestelyn ammatti-
laiselle Hetalle tarjoilujen ja tapaa-
misen järjestelyistä.

Aira totesi jälkeenpäin minulle,
että Raudussa olisi sanottu, että olet
oppinut ”nakiks” eli jotensakin tai-

tavaksi. Täytyy vaan todeta, että
suuri kunnia kuuluu kuitenkin lähi-
joukoille.

Mukavaa syksyn jatkoa kaikille
mukana olleille sekä Rautulaisten-
lehden lukijoille toivottaen

Minna Haukka

Rautulaiset
muistakaa:

oma pitäjälehti
on hyvä

lahjavinkki
sukulaisille ja

ystäville!
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Kyyrän suvun serkukset kokoontui-
vat jälleen jokakesäiseen suku-
tapaamiseen. Aika on vakiintunut
elokuun alkupuolelle, tällä kertaa
2.8. ja paikkana Punkaharju. Tapaa-
misen isäntinä toimivat äiti Anja
Tiira tyttärensä Hannelen kans-
sa. Päivä oli kaunis ja lämmin, mi-
käs oli ihastella Saimaan rantoja.
Pienimmät vieraat eivät jaksaneet
lämmintä säätä muuten kuin uimal-
la.

Meitä oli saapunut paikalle 29 sa-
maan sukuun kuuluvaa. Yhteen-
sattumien ja muiden esteiden takia
osa joukosta oli joutunut jäämään
pois. Anjan tyttärenpoika, 9-vuoti-
as Vikke, toimi tomerasti liikenteen-

Kyyrän suku koolla kesäiseen tapaansa
ohjaajana ja kokkipoikana ruuan
laitossa. Lohi oli tarttunut koukkuun,
joten lohikeitto ruokapöydässä teki
kauppansa. Ja kesän runsaan
mustikkasadon myötä mustikka-
piirakka kahvin kanssa toimi kyyti-
poikana.

Anja ja Hannele olivat rakenta-
neet luontopolun, jossa sukuun ja
vähän muuhunkin liittyviä rasteja oli
ratkottavana. Mielenkiintoista oli
laskeskella, montako lastenlasta
Kyyrän Mikolla ja Marilla oli ol-
lut. Ja minkä nimisiä heidän lapsen-
sa olivat, siis meidän vanhem-
pamme. Jotkut jo pienenä meneh-
tyneet jäivät helposti pois, kun heis-
tä ei kenelläkään ollut muistikuvaa

ja Mari-mummo ei halunnut, aina-
kaan meille lapsille, heistä paljon
kertoilla. Nyt vanhempana olisi ko-
vastikin kiinnostusta tietää enem-
män sen ajan asioista ja ihmiskoh-
taloista.

Siinä tarinan tuiskeessa päivä vie-
rähti iltaan aivan huomaamatta.
Sovittiin seuraava kokoontuminen
Kyyrän Jorman mökillä Juvalla
8.8.2015.

Hyvästeltiin ja toivoteltiin hyvää
jatkoa talon väellle todeten, että vii-
meistään ensi kesänä, ellei aiemmin,
tavataan taas.

Laila Nykänen
Väinö Kyyrän nuorimmainen
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”Rautu on rautaa” -paidat
vilahtelivat Hartolassa, Linna-hotel-
lissa pidetyssä Koukosten suku-
kokouksessa 2.-3.8.2014. Paikalle
oli saapunut reilu viisikymmentä
Koukosta ympäri Suomea ja kau-
kaisin Koukonen aina Ruotsista
saakka.

Koukoset kokoontuivat nyt toisen
kerran vaihtamaan kuulumisia sekä
kuulemaan viimeisimmät uutiset
sukujuurien etsinnöistä. Raimo
Koukonen kiitteli tervetulosanois-
saan valtavan työn tehnyttä Mar-
jatta Saarelaa, joka on tutkinut ja
selvittänyt Koukosen suvun alku-
vaiheita ja sitä kautta sukulinjoja.

Raimo Koukonen, yksi suvun
toimeenpanevista voimista, avasi
keskustelun Sukuseuran perustami-
sesta.

– Sukujuurien etsintä,  perimätie-
don etsiminen, perinteiden vaalimi-
nen ja sukuaatteen ylläpitäminen on
tärkeää myös tuleville sukupolville,
kommentoi Koukonen.

Yhteisellä päätöksellä päätettiin
perustaa Sukuseura Koukonen ry.
Kokouksessa oli nähtävillä koko työ
valtavassa komeudessaan seinällä:

Koukosten sukukokouksen lopputulos:
Sukuseura Koukonen ry
”Missäs me Koukoset huonoja oltais!”

selvitettyä sukujuurta yli kahden
vuosisadan ajalta.

Koukosen suvun tiedetään lähte-
neen Raudun kylästä. Varmuutta
siitä, kuinka monta sukulinjaa
Koukosia on,  ei ole, sillä Koukonen
nimenä on muovautunut kulloinkin
voimassa olleen suurvallan mukai-
sesti vaikka millaiseen muotoon:
Kouvoista – Kautoiseen. Marjatta
Saarela kertoikin tehneensä työtä
sukuselvityksen eteen virheiden
kautta.

Rautu on ollut maatalouspitäjä,
joten suurin osa Koukosista on ollut
maanviljelijöitä. Yksi suvun van-
hemmista, Veikko Koukonen,
kertoi puheenvuorossaan Raudun
olleen kaunis pitäjä, jossa oli pieniä
tiloja.

– Ei rikkaita, mutta sitäkin
rakkaampia, sanoi Koukonen muis-
tellessaan lapsuuden aikoja
Raudussa.

– Paimenessa oltiin ja työ oli aika
ajoin raskasta. Töitä piti tehdä ja
sopeutua,  Koukonen jatkoi.

Veikko Koukonen myös jakoi
muistonsa 30.11.1939, jolloin alkoi
evakkomatka kohti  sisä-Suomea.

– Kiire oli lähtö. Yöllä oli satanut
lunta. Äiti haki lehmät navetasta ja
muut kerättiin tavaroita, mitä siinä
osattiin mukaan ottaa. Peitettä ja
tyynyä, aterimia. Ne sitten lastat-
tiin semmoiseen kelkkaan, joka sit-
ten myöhemmin matkan aikana
lentopommitusten aikana katosi.

Koukosten sukuun mahtuu paljon
tarinoita sekä ihmiskohtaloita. Yksi
koskettavimmista tarinoista ovat
varmasti kertomukset sotalapsena
olosta. Näitä kokemuksia jakoi
ruotsista tullut Pertti Koukonen,
joka oli valtavan iloinen saadessaan
tavata sukulaisiaan pitkästä aikaa.

Etenkin Seppo Koukosen ta-
paamisesta Pertti oli mielissään.

– On hienoa tavata keilailussa pal-
jon meriittejä saanut mies.

Seppo Koukonen totesikin, että
”missäs me Koukoset huonoja
oltais!”. Viitaten varmasti siihen,
että veljeksistä molemmat, Seppo ja
Raimo, ovat veteraani- sekä
seniorikeilailun Suomen Mestareita.

Hartolan Linna-hotelli tarjosi mah-
tavat puitteet onnistuneeseen suku-
juhlaan. Kartanon emäntä Päivi
Koskela valotti paikan sekä koko
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Hartolan historiaa tämän kuningas-
kunnan osalta. Koukoset saivat
nauttia maittavan päivällisen entisen
sikalan tiloissa ja pääsivät laittamaan
päänsä tyynyyn entisen navetan ti-
loihin.

Maukkaan päivällisen jälkeen,
joka koostui lähiruuasta, Koukoset
laittoivat jalalla koreasti ja
uskaliaammat laittoivat koreasti il-
man kenkiä. Tanssin pyörteissä jat-
kunutta iltaa voisi luonnehtia täydel-
liseksi: upea, lämmin päivä, iloiset
ihmiset sekä karjalainen puheen-
sorina täytti hämärtyvän illan.

Jotta ihminen tietää, minne men-
nä, on hyvä tietää, mistä on tullut.
Sukukokouksessa vanhempi ja nuo-
rempi sukupolvi kohtasivat tarinoi-
den ja yhdessäolon tiimoilta. Kaiho
ja kaipuu välittyy tarinoissa eteen-
päin seuraaville sukupolville, kuten
tähänkin asti. Perimätieto on kallein
aarre, jota ihminen voi  mukanaan
kantaa.

Seuraavan kerran Koukoset ko-
koontuvat yhteen 2016. Tällöin toi-
minnasta on jo virallinen sukuseura,
johon toivotaan kaikkien Koukosten
aktiivista mukanaoloa.

Kuten kaikki hyvä, päättyi suku-
kokouskin, mutta mitenpä muuten-
kaan kuin Karjalaisten lauluun!

Johanna Koukonen

Koukoset aloittivat
kokouksen Suomen
lipun nostolla ja
Lippulaululla.
Kuvat:
Timo Koukonen.

Kuvassa takana
Leila ja Veikko

Koukonen. Edessä
istumassa Helmi

Seppälä o.s.
Koukonen.Suvun

vanhimmat ja täten
suvun tietopankki.

Suku koolla juhla-
illallisella. Hartolan
Linna-hotelli tarjosi
maukasta lähiruokaa.
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Oli taas ilo päästä tapaamaan tut-
tuja rautulaisia ja sukuni piiriin kuu-
luvia tuttuja ja tuntemattomia jäse-
niä, kun Hartolassa kokoontui
Koukosen suku pitämään suku-
kokoustaan. Saatuani tiedon tilaisuu-
desta, olin vähän epävarma kuntoni
suhteen, vaikka kovasti halusinkin
lähteä sinne. Olin alkuvuodesta
lonkkaleikkauksessa, mutta minun
ikäiselläni paraneminen ja kuntou-
tuminen kestää pidemmän ajan kuin
nuorilla. Päätin kuitenkin lähteä, kun
tyttäreni oli valmis kuljettajaksi, niin-
pä olimme Hartolassa toinen ja kol-
mas päivä elokuuta.

Matka oli antoisa, sillä siellä oli
vanhoja karttoja, valokuvia ja selos-
tuksia esi-isistämme, jopa vuosiin
1700-1800 saakka. Olin aivan
mykistynyt nähdessäni, miten pal-
jon on saatu tietoa aikaisemmista
sukumme vaiheista, heidän elä-
määnsä liittyvästä ja miten suku on
jakautunut ja muodostanut kukin
oman oksansa sukupuuhun.

Kaiken tämän tiedon hankkiminen
on vaatinut paljon sinnikkyyttä ja
kiinnostusta asiaan, että on jaksa-
nut kaivaa tietoja esille. Nykyisin on
hyviä laitteita käytettävissä, mutta
tarvitaan kiinnostuneita henkilöitä
laitteita käyttämään, joten olkaam-
me kiitollisia heidän meille muille
hankkimasta sukuumme liittyvästä
historiasta.

Minä haluankin tässä yhteydessä
kiittää näitä henkilöitä, jotka ovat
tämän mahtavan työn tehneet ja
toivotan kiinnostusta edelleen jatkaa
samaan toimeliaaseen tahtiin. Sa-
moin on syytä kiittää näiden juhla-
ja tapaamistilaisuuksien järjestämi-
sestä.

Samoin matkoista Karjalaan ja
Rautuun. Olimme tyttäreni ja hänen
tyttärensä kanssa vuosi takaperin
Raudussa, jolloin olivat kuuluisat
kihujuhlat. Juhlatilaisuus ja sen oh-
jelman anti oli mieleenpainuva ja
liikutukseen asti vaikuttava. Kävim-
me hautausmaalla pidetyssä har-

Terveisiä Raumalta yhdeltä Koukoselta

taushetkessä ja tutustuimme kirkon-
kylän seutuun, joka ei ole entisen-
lainen, mutta ehostunut vuosien var-
rella.

Kun ensimmäisen kerran sotien
jälkeen olin Raudussa, niin kirkon-
kylä kuin kotikyläni Suvenmäki oli-
vat aika lailla lohduttoman näköisiä.
Nyt viime vuonna näki jo melko siis-
tisti rakennettuja uusia taloja, sekä
yleiseen siisteyteen luonnossa oli
panostettu. Jäi käynnistä paljon pa-
rempi mieli, kun huomasi, että koti-
seutua oli kunnostettu, vaikka se oli
nyt vieraissa käsissä.

Nämä kotiseutumatkat ja suku-
tapaamiset ovat tilaisuuksia, joissa
tapaa lapsuudenaikaisia tuttuja.
Meitä Raudussa syntyneitä on vuosi

vuodelta vähemmän, sillä olemme
jo ikävuosiltamme siinä vaiheessa,
ettemme kovin pitkiä matkoja jaksa
tehdä ja näissä tapaamisissa käy-
dä, joten annankin haasteen nuo-
remmalle sukupolvelle, että heidän
tulisia astua jatkamaan jo hyvässä
mallissa olevaa suvun historian jat-
kamista ja esi-isiemme perinteitä,
sekä suvun koossa pitämistä.

Näiden sukukokousten ja koti-
seutumatkojen järjestäminen on var-
masti aktiivista toimintaa vaativaa
puuhaa, mutta tapahtumat ilahdut-
tavat montaa ihmistä, joten tämä tie-
to antaa ehkä puhtia tilaisuuksien
järjestäjille.

Näin Rautulaisten lehden palstoil-
la haluankin tuoda kiitokseni kaikil-
le, jotka ovat osallistuneet sukumme
oksia puuksi kokoamaan, kuin myös
kiitokset erilaisten yhteisten tapaa-
misten järjestämisiin.

Hyvää syksyä toivottaen ja
tsemppiä nuoremmalle polvelle
tarttumalla esittämääni haastee-
seen. Terveisin

Helmi Seppälä
o.s. Koukonen

Rauma

”Kun ensimmäisen kerran
sotien jälkeen olin Raudussa,

niin kirkonkylä kuin
kotikyläni Suvenmäki

olivat aika lailla
lohduttoman näköisiä”

Kolmen sukupolven naisissa Helmi Seppälän kotikontuja kolusivat
tytär Reija Värre ja tyttärentytär Ulla Värre kesällä 2013.
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Seinäkalenteri noudattaa edellisen
vuoden tyyliä eli sisältää
taas historiallisia rautulaisia kuvia.
Kalenteri on A4-kokoinen ja
siinä on kuvan lisäksi yksi kuukausi
kullakin sivulla.
 
Seinäkalenteria myy
Rautulaisten pitäjäseura ry hintaan 
12 euroa sisältäen lähetyskulut.
 
Tilaukset:
Raili Ilvonen puh. 044 317 1244
rilvonen@gmail.com
 
Myös Rautuseuran tilaisuuksissa
kalenteria on tarjolla ja sitä myy pj.
Raili Lameranta
puh. 050 364 4213.

Rautulaisten
seinäkalenteri
2015:
Tilaa vaikka
joululahjaksi!

Porsaspatsas paljastettiin uuteen
Evakkopuistoon Lempäälässä

Lempäälässä Pirkanmaalla on paljastettu Karjalan kannaksen mer-
kittävästä porsastuotannosta muistuttava patsas. Patsas on sijoi-
tettu uudelle asuinalueelle Evakkopuistoon. Patsaalla halutaan vies-
tiä kunnioitusta niille sukupolville, jotka toisen maailmansodan jäl-
keen rakensivat uutta kotipaikkakuntaansa yhdessä kanta-asuk-
kaiden kanssa. Porsaspatsashankkeen takana on Sakkola-Säätiö
yhteistyökumppaneineen yhdessä Lempäälän kunnan kanssa.

Patsastoimikunnan veturina toimi Sakkola-Rautu-juurinen Eero
Pilviniemi yhdessä Hannu Turkkisen kanssa. Sakkola oli kuulu
porsaspitäjä, jonka parisniekat kävivät myyntimatkoilla pitkin Suo-
mea. Myytäviä porsaita he hankkivat myös naapuripitäjistä, ku-
ten Raudusta.

Vähintään sata euroa hankkeeseen lahjoittava henkilö tai taho
saa nimensä pronssilaattaan, joka kiinnitetään patsaan jalustaan.
Keräykseen voi vielä osallistua.                                     -MRT

Patsaan teki Kurun harmaasta graniitista
kuvanveistäjä Heikki Räsänen Porista.
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Valamo on aina ollut merkittävä te-
kijä karjalaisten ortodoksien kes-
kuudessa, esimerkiksi Muolaan
Kyyrölässä ja Raudun Palkealassa,
josta mm. äitini suku on peräisin ol-
len ortodokseja. Ohessa koottua tie-
toa Valamosta, joka edelleen on suo-
sittu käyntikohde kotiseutumat-
kaajienkin keskuudessa.

Luostari Stolbovan rauhaan
vuoteen 1617
Aivan tarkkaa tietoa ei ole, milloin
Valamon luostaria aloitettiin raken-
tamaan. Se saattoi tapahtua 1000-
1200-luvulla, kun kristinuskoa alet-
tiin levittää karjalaisten joukkoon.
Perimätiedon mukaan Valamoon
asettui kreikkalainen munkki Sergei
ja hänen työnsä jatkajaksi tuli Her-
man 1100-luvulla. Valamon luosta-
rista käsin lähetyssaarnaajat tekivät
käännytystyötä eri puolille Karja-
laa.1300-luvun lopulla Laatokalle
syntyi toinen suuri luostari, Kone-
vitsa.

Valamon vaikutus kohdistui ennen
kaikkea Sakkolan, Kurkijoen, Sor-
tavalan ja Salmin pogostojen suun-
taan. Pogosta tarkoittaa alue-
hallinnollisista yksikköä. Konevitsa
(perustettu 1300-luvun lopulla) vai-
kutti ennen kaikkea Sakkolassa ja
Raudussa. Merkittävän panoksen

Valamon luostarin historiaa

Valamon toimintaan antoivat mm.
Arseni Konevski, Aleksanteri
Syväriläinen, Savvati Solovetsiläinen
1300-luvulla.

Valamon luostari omisti 1500-lu-
vulla noin 150 taloa ja sai veroa noin
230 perheeltä, sen lisäksi se omisti
noin 200 maatilaa ennen 1570 alka-
nutta sotaa. Luostarilla oli kiinteät
suhteet Novgorodiin.

Luostarin merkitys ympäröivään
ympäristöön oli merkittävä niin us-
konnollisesti kuin sivistyksellisesti.
Luostarista käsin lähetyssaarnaajat
lähtivät saarnamatkoille Karjalaan
saaden tuloksia aikaan. Ruotsin ja
Venäjän väliset sodat tuhosivat Pit-
kän vihan aikana 1570-95 Valamoa
rajusti ja sen tuomaa kulttuuria.
Vuonna 1581 Ruotsin armeija tuhosi
ja tappoi valamolaisia raa’asti aihe-
uttaen 37 munkin ja 47 maallikon
tapot. Veljestön pelastuneet pake-
nivat Venäjälle. Täyssinän rauhan
v.1595 jälkeen pelastuneet alkoivat
palata takaisin Valamoon aloittaen
tuhoutuneen luostarin entisöinnin.

Luostaria ei ehditty kunnostaa,
kun sota syttyi uudelleen Ruotsin ja
Venäjän välillä ja edessä oli jälleen
veljestön evakointi Venäjälle. Luos-
tari poltettiin jälleen ruotsalaisten
toimesta. Stolbovan rauhassa 1617
Käkisalmen lääni liitettiin Ruotsiin.

Tällöin kaikki Laatokan luostarit,
mm. Valamo ja Konevitsa, liitettiin
Ruotsiin ja ne olivat poltetut ja tu-
houtuneet. Valamon luostari jäi
tuhottuna sadaksi vuodeksi autioksi
ja veljestö luuli luostarin lopullisesti
tuhoutuneen.

Luostarin kehitys Uudenkau-
pungin rauhasta 1721 Tarton
rauhaan vuoteen1920 asti
Vuonna 1715 Valamo siirtyi Venä-
jän hallintaan keisari Pietari I Suu-
ren ollessa hallitsijana. Tällöin Pie-
tari I antoi käskyn: Laatokan Vala-
mon saarelle on rakennettava uusi
luostari.

Ensimmäinen jälleenrakennus-
vaihe kesti vuodet 1717-1719, jol-
loin rakennettiin puinen pääkirkko,
joka vihittiin maaliskuussa 1719.
Vuodesta 1920 Valamosta tuli itse-
näinen ja se sai johtoonsa igumenin.
Jälleenrakennetun luostarin ensim-
mäisinä johtajina toimivat munkit
Savva, Josif ja Tihon. Vuosina
1717-1736 kohosi uusi puinen Kris-
tuksen kirkastumiselle pyhitetty
munkkiluostari kirkkoineen.

Vuosina 1748-1754 syttyneet tu-
lipalot tuhosivat Valamon melko täy-
dellisesti, jolloin tuhoutuivat vilja-ai-
tat ja koko luostari, tilanteen muut-
tuessa lohduttomaksi. Tilanne alkoi
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selkiintyä, kun v. 1781 Pietarin met-
ropoliitta Gavril kutsui Sarovin luos-
tarista munkki Nazarin johtamaan
Valamon luostarin jälleenrakenta-
mista tuhon jälkeen. Hänen suurim-
pana ansionaan on pidettävä sitä,
että hän laati koko luostarikomplek-
sin rakentamisen peruskaavan, jon-
ka pohjalta rakennusten taiteellinen
suunnittelu sai yhtenäisen suuntauk-
sen. Rakennukset tehtiin tiilestä ja
muista palamattomista materiaaleis-
ta. Igumeni Nazarin alulle laatima
rakennustoiminta jatkui hänen kuo-
lemansa (1801) jälkeen ja työt saa-
tiin päätökseen 1837. Igumenin toi-
minnan tuloksena Valamoon  saa-
tiin kilvoitteluohjeet, luostariohje-
sääntö ja rakennustöiden kehittyes-
sä lisäksi saatiin ohjeet kilvoittelusta,
jolla valmennettiin munkkeja muiden
luostarien johtotehtäviin.

Tsaaritar Katariina Suuren luval-
la Valamo nimitettiin 1786 kolman-
nen luokan luostariksi, jolloin se al-
koi saada valtionapua 1524 ruplaa
ja 93 kopeekkaa vuodessa. Vuon-
na 1796 keisari Paavali I palautti
luostareille niiden entiset oikeudet ja
maaomaisuuden. Vuonna 1793 met-
ropoliitta Gabriel lähetti Valamosta
kymmenen munkkia lähetystyöhön
Alaskaan, mm. Herman Alas-
kalaisen, joka oli Alaskan ortodok-
sisen kirkon perustaja. Igumeni
Nazari kuoli 1809 seitsemänkym-
menen neljän vuoden ikäisenä. Uu-
deksi igumeniksi tuli Innokenti
(1801-1823), joka oli esimerkillinen
kilvoittelija säilyttäen luostarijär-
jestyksen.

Luostarin hengellinen ja aineelli-
nen kasvu jatkui. Suhteet Pietariin
pysyivät hyvinä ja keisari Aleksan-
teri I vieraili Valamossa 1819 viipyen
siellä kolme päivää. Innokentin jäl-
keen oli igumeneina kaksi Nazarin
kasvattamaa munkkia, Jonafan I
1823-1830 ja Vaarlam vuosina
1830-1833. Vuonna 1809 Haminan
rauhassa Suomi liitettiin Venäjään
autonomisena ja Vanha Suomi liitet-
tiin Viipurin lääninä muun Suomen

yhteyteen 1812, jolloin Valamo tuli
myös kuulumaan Suomeen. Tällöin
Valamon luostarille Suomen valtio
maksoi 515 hopearuplaa vuosittain
avustusta. IgumeniVenjamin aikana,
joka valittiin 1833, luostarin sääntö-
jä alettiin rikkoa, sisäinen järjestys
ja kuri rappeutuivat, samoin luosta-
rin talous. Luostari joutui syvään
kriisiin.

Suurempi ongelma oli Vanhan
Suomen lahjoitusmaajärjestelmä,
joka koski myös Valamon luostaria.
Talonpojat kapinoivat tätä järjestel-
mää vastaan monissa oikeuden-
käynneissä, Valamon suhteen Vii-
purin hovioikeudessa. Valamon
luostarin Venäjän keisarilta saamat
lahjoitusmaat ja kalavedet aiheutti-
vat jatkuvia, vuosikymmeniä kestä-
viä riitajuttuja luostarin ja Laatokan
rannikon talonpoikain välillä.

Valamon uudeksi johtajaksi kut-
suttiin maaorjan poika Damaskin
(1839-1881), joka tunnetaan Vala-
mon suuruuden luojana. Aiempien
johtajien aikana tilanne Valamossa
oli riistäytynyt käsistä ja tilanne oli
saatava rauhoittumaan. Vuonna
1861 keisari Aleksanteri II lakkautti
maaorjuuden Venäjällä ja se aihe-
utti sen, että luostari sai työvoimaa,
jolloin Valamon kehitys jatkui voi-
makkaampana. Igumeni Damaskin
kutsui akateemikko, arkkitehti A. M.
Gornostajevin Valamoon ja toimek-
sisaaneena hän alkoi suunnitella
seuraavia skiittoja ja rakennuksia.
Skiitta tarkoittaa pienen kirkon ym-
pärille ryhmittyneiden munkkien
yhteisöä, tarkoittaen pienoisyhtei-
söä, joka kuului suuremman luosta-
rin alaisuuteen:

- Kaikkien Pyhien kunniaksi
(1840-1850)

- Pyhän Nikolain kunniaksi (1850-
1853)

- Johannes Kastajan kunniaksi
(1858)

- Vierastalo (1851-1852)
- Pyhiinvaeltajien majatalo (1856)
- Vesijohtorakennus (1860-1863)
- Aleksanteri Syväriläisen kirkko

(1855)
Lisäksi viidelle suurimmalle saa-

relle rakennettiin kirkot, tsaounat ja
skiitat sekä paljon muuta. Hänen
aikanaan saatiin talous kuntoon ja
luostari sai kaiken tarpeellisen
omasta takaa. Valamolla oli mm.:

- Nahka- ja tervatehdas
- Savenvalimo
- Tiilitehdas ja paja
- Meijeri sekä navetta
- Riihi
- Puusepän- ja ikonimaalaajien
  verstas
Lahjoitusmaat aiheuttivat jatkuvia

riitoja Valamon luostarin ja talonpoi-
kien välillä. Riidat saatiin sovittua
monien oikeus käsittelyiden jälkeen
igumeni Jonafan II:n (1881-1891)
aikana, jolloin tilat myytiin tiloilla
asuville talonpojille.

Valamon suuruuden luoja Igumeni
Damaskin kuoli 1881 ja hänen jäl-
keensä  Valamossa aloitti Igumeni
Jonafan II (1881-1891), hän raken-
nutti alkaneet työt valmiiksi, nave-
tan, meijerin sekä tiilitehtaan. Hä-
nen aikanaan rakennettiin nykyinen
pääkirkko, johon mahtuu 3000 hen-
keä.

Seuraavan igumenin aikana val-
mistuivat pääkirkon seinämaalauk-
set ja kehitettiin kirkkolaulua perus-
tamalla poikakuoro. Riidat kalastus-
vesistä saatiin vihdoin sovittua 1890-
luvun alussa. Igumeni Gabrielin jäl-
keen igumenina olivat Vitalin (1903-
1905) ja Palnufi (1905-1907). 1900-
luvun alusa valmistuivat Uuden Je-
rusalemin skiitta, Getsemanen skii-
tan kirkko ja Smolenskin skiitan kirk-
ko.

Valamoa ympäröiville saarille on
rakennettu 1800-luvulla mm. seu-
raavia kirkkoja:

- Pyhän Nikolain skiitta, joka si-
jaitsee Ristisaarella 1600 metrin
päässä luoteeseen pääsaaresta.
Kirkko on rakennettu 1850-1853.

- Kaikkien Pyhimysten skiitta ra-
kennettiin skiittasaarelle, joka sijaitsee
kolmen kilometrin päässä länteen.
Kirkko on rakennettu 1840-1850.
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- Ylösnousemuksen ja Getse-
manin skiitat rakennettiin Nikonin
lahden korkeille rantakallioille 1906-
1911.

- Valamon ympärillä on yli puoli-
sataa erimuotoista ja kooltaan vaih-
televaa pientä saarta. Vuonna 1855
Pyhitys-saarelle rakennettiin Alek-
santeri Syväriläisen skiitta. Vuosi-
na 1867-1868 Isolle Lamposten
saarelle rakennettiin profeetta
Eliakselle pyhitetty skiitta.

- Saariston kaakkoisosassa 1873
Jemeljanin saarelle rakennettiin
pyhittäjä Avrami Rostovilaisen
muistolle pyhitetty skiitta.

- Valamon etäisimmille saarille
Puutsaarelle ja Tihvinan saarille ra-
kennettiin 1896-1904 tiilikirkkoja.

Kun Laatokan vedet ovat tyyniä
ja kirkkaita ja kun usva hälventää
taivaanrannan, saaret näyttävät ui-
nuvan ilmassa.

Valamon luostari
itsenäisessä Suomessa
Vuonna 1914 alkoi 1. maailmanso-
ta, jolloin luostarin varat joutuivat
Venäjän pankkiin ja ne hävisivät
bolsevikkien otettua vallan Venäjäl-
lä. Suurin osa veljestöä määrättiin
1914 Venäjän armeijaan ja harva
palasi takaisin.

Vuonna 1918 käytiin Suomessa
vapaussota ja Tarton rauhassa 1920
Valamo joutui itsenäiselle Suomel-
le. Valamoon tuli toukokuun alussa
1918 suomalaisia sotilaita yhteensä
160 henkeä, jotka käyttäytyivät erit-
täin huonosti luostarin asukkaita
kohtaan ryöstäen oman käden oi-
keudella tarvikkeita ja aiheuttaen
mielipahaa luostarin asukeissa.
Myös ruokavarastot tyhjennettiin
väkivaltaisesti. Armeija asensi saa-
rille rannikkotykkejä, jotka oli tar-
koitettu Venäjän hyökkäystä vas-
taan. Kun kuri parani armeijassa ja
päällystö alkoi kehittää yhteistyö-
tään veljestön kanssa, tilanne saa-
tiin selkiintymään ja  paranemaan.

Vuonna 1921 vannoi 119 munkkia
uskollisuuden valan Suomen halli-

tukselle. Lisäksi vaadittiin suomen
kielen käyttöä kirjeenvaihdossa ja
jumalanpalveluksissa. Aluksi tämä
tuotti vaikeuksia Valamossa, koska
munkit osasivat vain venäjää tai
kirkkoslaavia, mutta ajan mittaan
suomen kieli lisääntyi kanssakäymi-
sessä.

Luostarin raskain koettelemus oli
ajanlaskuriita, koska Suomen orto-
doksinen kirkko siirtyi grego-
riaanisen uuden ajanlaskun käyt-
töön, mikä merkitsi juhlapäivien viet-
toa  13 vuorokautta aikaisemmin.
Juliaanisen kalenterin lopettaminen
tuotti suuria vaikeuksia munkeille.
Ajanlaskuriita jakoi veljestön sisäi-
sesti kahtia ja se jatkui aina sotiin
asti, kunnes sodan jälkeen Valamos-
sa siirryttiin juliaanisen kalenterin
käyttöön luostarin jouduttua Neuvos-
toliitolle.

Valamosta kehittyi Suomen alai-
suudessa merkittävä ortodoksisen
kulttuurin keskus, samoin kuorolau-
lujuhlat kuuluivat Valamolle. Lisäk-
si siellä opiskeli monia tunnettuja
suomalaisia, mm. Yrjö Olmari
(Gusev) ottaen pappisvihkimyk-
sessä 1938 Valamossa nimeksi Paa-
vali. Suomen ortodoksisen kirkon
arkkipiispana hän toimi 1960-1987.
Valamon viimeisenä johtajana toimi
igumeni Hariton.

Valamossa vierailivat mm. presi-
dentit Stålberg ja Relander sekä
marsalkka Mannerheim.

Vuonna 1926 järjestettiin Suomen
ortodoksisen kirkon  ensimmäiset
kirkkolaulupäivät Valamossa, muka-
na oli 200  laulajaa ja 1000
pyhiinvaeltajaa ja tuona vuonna
Valamossa kävi 16 000 matkailijaa.
Valamosta alkoi kehittyä merkittä-
vä matkailukohde.

Talvisota ja jatkosota
Talvisodan alettua joulukuussa 1939
evakuoitiin Valamon siviiliväestö,
poikakodin pojat, noviisit, veljestön
sairaat jäsenet sekä muut ei Suo-
men kansalaiset. Samoihin aikoihin
evakuoitiin luostarin arvokkain kir-

kollinen esineistö, mm. Sergein ja
Hermanin kenotafi ja kalleimmat
ikonit.

Sodan aikana Valamoa pommitet-
tiin usein ja rankasti. Kun tieto rau-
hasta 13.3. saatiin, oli ainoastaan
muutama päivä aikaa evakuointiin,
jota johti sotilaspastori Paavali.
Aluksi evakuoitiin puolustusvoimien
aseet ja elintarvikkeet. Maaliskuun
16. ja 17. päivinä saareen tuli 30 au-
ton kolonna sekä kokonainen
kuormasto kolonnahevosineen, jol-
loin aloitettiin luostarin omaisuuden
lähettäminen Suomeen. Pois kulje-
tettiin mm. 1600 esinettä käsittävä
Valamon museo, kirjaston kirjat ja
7000 ikonia. Evakuoinnilla oli kiire,
joten pakkaukset oli suoritettava il-
man huolellisuutta, pääasia oli, että
ne saadaan mukaan. Viimeisenä
päivänä 18.3.Valamoon saapui vie-
lä viisi kuorma-autoa ja farmariauto,
jolloin loput aineistosta saatiin koo-
tuksi sekä viimeiset munkit. Kaiken
kaikkiaan evakuoitiin 13
rautatievaunullista sekä elintarvik-
keet.

Jatkosodan aikana Valamoon saa-
pui vielä 10 munkkia ja viimeiseen
laivaan saatiin vielä luostarin omai-
suutta laivattua. Viimeiset joukot
poistuivat Valamosta 20.9.1944.

Seuraavan kerran Valamo alkoi
herätä, kun se 1989 luovutettiin Ve-
näjän ortodoksiselle kirkolle. Kom-
munismin aikana luostari tuhoutui
ollen todella heikossa kunnossa
1989.

Nyt on alkanut Valamon uusi jäl-
leen rakentamisen kausi ja suunta
kohti uutta loistoa on alkanut.

Pekka Hovilainen

Lähteet:
Saara Finni:
Valamo – sinisen kukan saari
Valamo-seura:
Valamo, historiaa ja kuvia
Laatokan luostarisaarilta
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TEATTERI-ILTAPÄIVÄ MIKKELISSÄ:
JOS HELMIÄ KYYNELEET OIS...

Rautulaisten pitäjäseura on varannut lippuja lauantaina 29.11.2014
klo 13.00 esitettävän näytökseen Mikkelin teatteriin.

Esityksen jälkeen kokoonnumme teatterin kerhon tiloihin viettämään yhteistä
iltapäivää jouluisissa tunnelmissa. Tarjoiluna alkoholiton glögi ja joulupuuro,

lisukkeena maito, sekahedelmäkeitto, sokeri, kaneli ja voi.
Lipun ja tarjoilun hinta yhteensä 30,00 euroa, pelkkä teatterilippu 22,00 euroa.

Glögin voi ostaa  myös terästettynä omalla kustannuksella 2cl 3,00 e ja 4cl 6, 00e.
Tänä vuonna tapahtuma korvaa puurojuhlan!

Ilmoittautumiset         Markku p. 0405239645       tai pitajaseura@rautu.fi
TERVETULOA!

Nimet Asser Tervasmäki, Arvi Tar-
vainen, Aarne Torniainen,  A.
Tjärbacka, Hele Neva, A. Kajo tai
L. Suolakivi löytyvät hyvin monen
laulun sanoittajana. Nimien takana
on kuitenkin Metsäpirtissä syntynyt
Helena Eeva, suomalaisen iskel-
mämusiikin ”suuri tuntematon”. 

Evakkotie oli kuljettanut hänet
Laihialle, jossa hän toimi kauppiaan
kauppatyttönä 15-16-vuotiaana.
Kauppias esitteli Helenan lahjak-
kaana runoilijana juuri iskelmä-
sävellystään ammatikseen aloitta-
valle Toivo Kärjelle. Kärki innos-
ti Helenaa kirjoittamaan runoja lau-
luihin. Ensimmäisenä yhteistyönä
syntyi Harmaat silmät.

Tuosta alkoi Helena Eevan ura
tuotteliaana sanoittajana sekä Toi-

Unhoon jäänyt Metsäpirtin runotyttö kirjoitti salanimillä

Monen tutun
laulun takaa
löytyy
Helena Eeva

vo Kärjen ja Helenan vuosikymme-
niä jatkunut yhteistyö. 

Helena Eeva kirjoitti tekstin lähes
160 iskelmään. Monikaan suoma-
lainen iskelmäsanoittaja ei ole pys-
tynyt saavuttamaan hänen runo-
tyyliään ja herkkyyttään.

Tekniikan pätevyydestä ja lahjak-
kuudesta ovat todisteena lukemat-
tomat tuttujen suomalaisten iskel-
mien sanoitukset. Lista on todella
pitkä, mainittakoon muun muassa
Eron hetki on kaunis, Suopursu kuk-

kii, Penkillä pelimannin, Kulkuri-
veljeni Jan, Sunnuntaina sataa aina,
Orvon kyynel, Jos helmiä kyyneleet
ois ja Lasten liikennelaulu.

Hänen tekstejään ovat laulaneet
muun muassa Olavi Virta, Henry
Theel, Metro-tytöt, Kauko Käyhkö,
Tapio Rautavaara, Eino Grön, Pau-
la Koivuniemi ja Vesa-Matti Loiri.

Mikkelin teatterissa esitettävä Jos
helmiä kyyneleet ois -näytelmä ker-
too nuorena kuolleen, tuotteliaan
sananikkarin elämästä.

Käsikirjoittaja on Ilpo Tuomarila
ja ohjaaja 1.10. Mikkelin teatterin-
johtajana aloittanut Katriina Hon-
kanen. Yksi syy esitykseen juuri
Mikkelissä saattoi olla Helena Ee-
van Mikkeli-kytkökset. Runoilija
opiskeli Mikkelin kauppaopistossa
sekä työskenteli kaupungissa kolme
vuotta. Hänen sisarensa ja äitinsä
toimivat Mikkelissä kätilöinä.

Jos helmiä kyyneleet ois on fik-
tiota, jossa Tuomarila on käyttänyt
kirjailijan vapautta. Koskettava näy-
telmä ei ole kuitenkaan synkkä.
Huumoriakin on mukana.

Paula Kiviluoma
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Mie muistan miun mummoin Annin
ko häne kerallaa istuin siin heinä-
lavon kynnyksel ja hää tek vastoi ja
opetti siin samal minnuukii, jot mite
mahottoma napakast pitää vastat
sitoo, jot siit sit näkkööt ko sulhasiikii
alkaa talos käymää, jot mite napakka
on tyttö talo, ko miten on vastat
siottu.

Ja siin samala hää haasto miul
muistojaa ja mie hupati ylen aikaa,
jot haasta mummo viel jottai, haasta
miul Karjalast, ja hääkö oikein kerto,
ni miustkii tuntu, jot ei missää
maailmas oo sen ihanampaa paik-
kaa ja vaik mite hyvä siel ois el-
lääksee.

Ja siitkö hää haasto siitkii leh-
mihaan takasest rinteest, siit mis ol
se mahottoman iso kivi. Sellane
laakia niinko kohvitassi ikkää, ja mite
mahottomast ol joka kesä sen
ympäril metsämansikkoi ihan pu-
nasennaa ja nii suurii ja makkeita,
jottei missää. Hääkö sen miul oikein
kuvas, ni miust tuntu, jot ihan justii
miekii sin oisin osant männä ja niin-
kö ihan tuos silmiin ees sen näkisin.

Ja se käk, mite se kukku siin
kotkoivikos nii, jot niinko ois
koivurunkotkii helisseet ja sit hää sai
kyyneleet silmihee ja miunko tul hätä
”vaa kukkuuha se käk täälkii, kuun-
tele vaik mummo, kukkuuha se tääl-
läkii”. Tottaha sie haastat, miun
vunukkain. Kukkuuha se täälkii, vaa
ei millokaa niinko koton Karjalas, ei
millokaa niinko siel. No, itkuha siin
tul meil molemmil.

Vaa sit mie taas hupatin, jot haasta
mummo viel jottai, ja niihä mie siin

Anni-mummoa aina muistellen
hänen kylessää kuuntelin ja näin
mielessäin niinko vilmii ikkää, ko hää
kuvas miul jokkaisen mäen talon ja
niitun niin tarkkaa, jot mius tuntu, jot
siit paikast mie oisi osant sin kotii
Karjalaa männä ja mite mahdot-
toma hyvä siel ois olla.

Ja Anni-mummo hää ei naurant
miul millokaa, sitäkii ko mie pijin
sunnuntaiaamun lehmil saarnan ison
kiven päältä. Ko mie näät olin aatelt,
jot mius tullookii ison pappi. Ja hää
joi sit miun kansain kirkkokahvit siit
kaarnan päält ja söi niitä voikukka-
leivoksii.

Voi sinnuu hupelo raiskaa, mum-
mo sano vaan, ko mie kuvasin hänel,
mite miul ikkääko kukat ja linnutkii
haasteloot ja miten mie näin niinko
keijukaisiin ja menninkäisiin assuin-
siat. Hää silitti miun hiuksiain ja
sano, jot nää sie vaan ja kuule, sekkii
on lahja siun Luojaltais, vaa älä kaikil
haasta, hyö ei ymmärrä.

Äitkii sano, jot sie ootko mikäkii
vasikka ikkää, ain hypit ja pompit,
nätist et kävele millokaa, ja sitas letin
vähän tiukempaa. Vaan mummo,
hää ei moittint millokaa, hää ymmärs
yksinäistä lasta.

Ja sillokii ko mie itkin kissin-
pentuloihe perrää, ko niitä joutu välil
hävittämmää, mieko näät oisin pitän
vaikka kaik maailman kissat, nii hää
sano, jot Karjalas ol sellanenkii sa-
nonta, jot kuka oikein kissiloist tyk-
kää, hää saap rikkaan elämän. Se
tuntu miust sit niin mahottoman
hyvält, jot silviisiikii hää osas lohuttaa
lasta.

Ja sit mie muistan sen kauhian

päivän, nii paha jot ei oo mikkää.
Ko hää alko sairastammaa, mitää
ei saattant syyvä eikä ees kohviikaa
ottaa. Ja miulko ol kauhia hätä, jot
mite mie häntä auttasin ja sit miun
tul mielehein, jot oiskoha ahol man-
sikat jo kypsii. Ja siin paikas mie
juoksin katsomaa ja olha siel. Mie
keräsin kätehen kaikist punasemmat
ja suuremmat marjat ja juoksin häne
siaase vieree ja sanoin, jot ”katso
mummo, mitä mie siul toin, nääkö
sie otat suuhuis, ni jo sie alatkii vällee
paranemaan”. Hää aukais silmääse
ja veet valluit häne poskillee, ko hää
sai sanottuu ”voi sinnuu miun
vunukkain, paa ommaa suuhuis, mie
en saata”, ja silitti miun hiuksiain
kuhmusil sormillaa.

Ja sit hyö veivät hänet  pois ja mie
en näht häntä ennää millokaa.
Mieko häntä oikein itkin ja surin, ni
naapurin Iita-mummo sano, jot älähä
sie laps noi kovast murehi, jot siun
mummois onkii nyt pääst sin koti-
Karjalaa, min hää nii kovast kaipais
ja siel hää meitä sit ootteloo, millo
meijä aika tulloo täyteen. Nii siithä
mie sainkii mielein hyväks, jot
sinnehä hää onkii pääst.

Vaa kauhava mie hänel pilviin
suuntaa haastelin ja viel nytkii 50
vuojen pääst ain ko teen vastoi tai
kuulen käen kukkuvan, mie tunnen
vahvast siun läsnäolon ja mie muis-
tan sinnuu muin mummoin Anni.

Helga Jämsä

TARKENNUS:
Edellisessä lehdessä sivun 6
kuvatekstiin oli livahtanut toimi-
tuksessa virhe. Hersalo oli soti-
las-arvoltaan kenraalimajuri, ku-
ten itse tekstissä kerrottiinkin.

Osallistu Rautulaisten lehden tekoon!
Hyvä Rautulaisten lehden lukija! Osallistu sinäkin yhteisen pitäjä-
lehtemme tekoon: laita tarinoita, muistikuvia, nykykuulumisia, tun-
nelmia, näkökulmia, ajatuksia karjalaisuudesta ja valokuvia lehdessä
julkaistavaksi.
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Vanhassa kuvassa lehden etusivul-
la on Hännikäisten kotitalo Raudun
Sumpulan kylässä ennen toista maa-
ilmansotaa. Tuoreemmassa kuvas-
sa Seija Peltosalo o.s. Hännikäi-
nen ja veljensä Jaakko Hännikäi-
nen kodin paikalla reilut 50 vuotta
myöhemmin.

– Kotitalostamme on  jäljellä vain
rauniot, kertoo kuvat lähettänyt Seija
Peltosalo Espoosta.

– Hännikäisten kotipakka oli van-
hempieni rakennuttama talo. Per-
heemme seitsemästä lapsesta kaikki
muut paitsi minä syntyivät Raudun
Sumpulassa. Minä synnyin So-
merolla 1941, jonne perheemme oli
lähtenyt evakkoon vuonna 1939.

Hännikäiset Sumpulassa

Kaunista syksyä rautulaiset ja
Raudun ihmisistä sekä elämästä
kiinnostuneet! Kirjoittelen vielä vel-
jeni Ilkka Kiannon kanssa kirjaa,
jossa on elämäntarinaa vanhemmis-
tamme.

Äitimme Solveig Kianto, synty-
jään Hall, asui lapsuutensa
Raudussa. Perheen isä Uno Art-
hur Hall toimi siellä apteekkarina
vuosina 1919-1930. Perheessä oli
kaksi poikaa ja kaksi tyttöä.

Kolme vuotta sitten kirjoittelin tä-
hän Rautulaisten lehteen kuvien
kera tädistäni ja äidistäni, sisaruk-
sista. Muuten sisarukset valmistui-
vat farmaseutin ammattiin eli seu-
rasivat vanhempiensa jälkiä. Silloin
tätini Glory oli täyttänyt ja juhlinut
Jyväskylässä 100-vuotispäiviään ja
äitini täytti 95 vuotta. Tämän vuo-
den kesän alussa Glory-tätini (avio-
liiton kautta Åkerblom) jätti hyväs-
tit Karjalan kunnaille;  vähän vaille
103-vuotiaana. Äitini elää vielä ja
täyttäisi 16.10.2014 jo 98 vuotta.
Onnea! Äitini muistelee hyvin usein
Raudun aikoja esim. Kirkkojärven

Kiannon perheen kirja vielä työn alla
uimareissuja, komeaa rautatie-
asemaa ja kaunista leijonapatsailla
koristettua Leinikylän hovia.

Vieläkö joillakin olisi antaa minul-
le kirjaa varten tietoja, tarinoita tai
kuvia apteekkari Uno Arthur Hallin
perheestä? Arthur oli syntynyt
Salmin pitäjässä rajaviskaali Alfred
Hallin ja vaimona Annan (s.
Claudelin) toiseksi vanhimpana
lapsena seitsemästä.  Arthurin vai-
mo oli Pietarissa syntynyt farma-
seutti Olga Aleksandra, syntyjään
Palmgren.

Olisin tosi iloinen, jos saisin lisää
tietoja niiltä ajoilta, 1920-luvulta,
Hallin perheestä. Kiitos etukäteen.

Kauniin Haukiveden rannalta,
Savonlinnan Varparannalta
6.10.2014

Kimmo Kianto
Juvolantie 1415

57310  SAVONLINNA
ki.kianto@hotmail.com

0445930077

Esimaku tule-
vasta: Kimmo
Kiannon syk-
syn ensihiihto
23.9.2014.
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Puoliso, isä, pappa

Vilho Paavo
MONTO
s. 16.9.1936 Rautu
k. 29.7.2014 Hattula

Lämmöllä muistaen
Helli
Markku
Riitta, Petri, Jasmine ja Henrik

Kädet ahkerat, paljon uurastaneet,
lepoon rauhaisaan ovat nyt vaipuneet.

Uurna laskettu läheisten läsnä ollessa Mäntysaareen.

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

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

Erillinen
Pataljoona 6:n

Keljan
taistelun

75-vuotis-

muistojuhla
Heinolassa
27.12.2014.

Jumalanpalvelus
klo 11 kirkossa,

muistojuhla
klo 13. Heinolan

seurakunta-
keskuksessa
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Isäni Vilho Monton muistolle

Vilho syntyi Raudussa v.1936, kymmenlapsisen per-
heen toiseksi nuorimmaisena. Kun sota oli alka-
massa, lähes kotipihalta Raudun Monnonmäeltä
saattoi seurata Suomen armeijan kaluston siirty-
mistä lähelle valtakunnan rajaa. Kun naapuri-
vallan kranaatit rikkoivat kotitalon ikkunoita,
muistaa Vilho juosseensa isoveljen kanssa ojan-
pientareita pitkin suojaan.

Käskyn tultua, että kotipaikka oli jätettävä,
Monton perhe lähti hevoskyydillä kiireellä Kivinie-
men kautta kohti sisämaata. Evakkopaikassa kyp-
syi pian ajatus lähettää kolme nuorinta poikaa tur-
vaan, sotalapsiksi Ruotsiin. Niinpä Vilho viettikin
sitten muutaman vuoden Etelä-Ruotsissa Malmössä,
kahdessa eri perheessä erossa veljistään.

Sotalapsena oloa Vilho ei koskaan moittinut, sen
ajan hän muistaa hyvänä ja sanoi siellä oppineensa
ahkeraksi työmieheksi. Ruotsin sijaisvanhemmat
olisivat halunneet adoptoida Vilhon, mutta oma
perhe Suomessa tahtoi pojan takaisin kotiin. Koti-
maahan paluuseen liittyi pikkupojalle jännitystä
kerrakseen: kotipaikkaa piti etsiä ihan poliisisetien
kanssa, asioiden hoitoa vaikeutti vielä se, että
suomenkieli oli tyystin unohtunut. Lopulta vanhem-
mat löytyivät Jaalasta, josta piakkoin siirryttiin Val-
kealan Kirjokiveen.

Elämä Kirjokivessä oli köyhää ja ansaintamah-
dollisuuksia niukalti. Töitä löytyi ajoittain raken-
nuksilta ja metsäsavotoilta. Vilho pääsi jo 15-vuo-
tiaana hevosmieheksi Kymiyhtiölle. Saadut tienestit
annettiin kotiin. Täytettyään 18 vuotta Vilho oli
Toivo-veljen kanssa yövartijana Kouvolassa neli-
sen vuotta.

Kirjokivestä Vilhon tie kulki Janakkalan kautta
Hämeenlinnaan. Vaimokin oli löytynyt, Helli ja Vil-
ho vihittiin heinäkuussa 1958. Lasten synnyttyä
alettiin rakentamaan omaa taloa Hämeenlinnan
Viisarille. Avioliittovuosia ehti kertyä 56 ja yhteis-
tä arkea ohjasi yhdessä tekeminen kodin moni-
naisissa toimissa.

Vilhon työuraan sisältyi kokemusta monista eri
ammateista. Tutuiksi tulivat mm. maataloustyöt,
talonmiehen hommat, kunnossapitotyöt rautateillä.
Pisin pesti Vilholla oli kuitenkin lämmittäjänä Hä-
meenlinnan kaukolämpöyhtiössä, jossa 30 työ-
vuotta täyttyi v. 1994 ja siitä alkoivat eläkevuodet.

Kesälomillakaan ei Vilho malttanut jouten olla,
vaan kävi rakentamassa kaukolämpöverkkoa Ki-
venlahteen ja Mikkeliin. Niistä saaduilla ansioilla
tehtiin sitten jopa pikkuisen ylellisiä hankintoja
perheelle.

Eläkkeelläkin jatkui työn touhu. Hattulaan ra-
kentui jopa neljä omakotitaloa. Rakennus-
projektien myötä syntyi lukuisia uusia tuttavuus-
suhteita. Vilho tunnettiin ahkerana ja aina valmii-
na antamaan apua tarvittaessa. Iloa ja virkistystä
elämään toivat eläkeläisten yhteismatkat.

Lapsiaan Vilho avusti monissa erilaisissa raken-
nus- ja muutostöissä, näin työntekemisen oppi siir-
tyi luontevasti seuraaville sukupolville. Muutamat
ikävät vastoinkäymisetkään eivät hidastaneet tah-
tia, sillä fyysinen kunto oli hyvä ja tekemistä piti
olla jokaiselle päivälle – eläkkeelläkin.

Karjalaisuudestaan Vilho oli ylpeä. Raudun
pitäjänkartta oli usein esittelyn kohteena. Entisel-
lä kotipaikallaan Vilho ehti käydä muutaman ker-
ran. Kotiseutumatkalla Rautuun v. 2007 oli muka-
na tytär Riitta, veljenpoika Seppo ja entinen
rautulainen naapuri Viljakaisen Tyyne. Maisemat
Monnonmäellä olivat kovasti muuttuneet sitten lap-
suuden: rakennuksista ei ollut jälkeäkään ja lä-
heinen jokikin oli kuivunut. Haikeudesta huolimatta
hyvät muistot Vilholle jäivät tästäkin matkasta. Myös
tyttärenpoika Henrik on tutustunut Rautuun ja näh-
nyt papan kotipaikan. Henrikistä pappa saikin
hartaan kuuntelijan, jolle kertoa tarinoita entis-
ajoista.

Läheisten saattamana laskettiin Vilhon uurna
Mäntysaaren sukuhautaan 14.8.2014.

         Riitta Jansson, tytär
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Taimi Eevan o.s. Raatikaisen
muistolle

Taimi Helena Eeva, o.s. Raatikainen s. 7.9.1918
Viipuri, kuoli 95,5 vuoden ikäisenä kotonaan Suo-
nenjoen Suonteella 13.3.2014 klo 13. Sama päivä
oli talvisodan päättymisen vuosipäivä. Taimi kas-
voi aikuiseksi Emma (o.s. Hauhia) ja Matti Raati-
kaisen perheen toisena lapsena Raudun Vakkilan
kylässä, Omeliaanmäellä. Muut lapset
vakkilalaisten Emman ja Matin perheessä olivat
Jalmar, Ester ja Erkki. Taimi Raatikaisen eno Vil-
ho Hauhia toimi tullimiehenä Raudun Raasulin tul-
lissa Suomen-Venäjän rajalla sekä Kivennavalla
Lipolassa. Koska Vakkilan Omeliaanmäeltä oli ly-
hyehkö matka Liippuan kautta Raasuliin, niin lap-
sena Taimi kävi siellä tätinsä Annan ja enonsa luo-
na.

Taimi-äidin puheiden mukaan hänen lapsuuten-
sa oli ollut hyvä, vaikka perheen toimeentulo oli
tiukkaa. Jalmari-veli oli lähtenyt nuorena työhön
Käkisalmeen ja Esteri-sisko oli lähtenyt nuorena
1930-luvulla töihin Helsinkiin. Erkki-veli oli kuol-
lut yöllä kotona umpisuolen tulehdukseen kansa-
kouluiässä. Taimi muutti 1930-luvun lopulla Suo-
järvelle ja työskenteli siellä Torasjoen sahalla.
Suojärvellä Taimi avioitui Vilho Smuran kanssa ja
siellä heille syntyi 19.12.1938 esikoinen Jorma.

Karjalaisuus, vaatimattomuus, rauhallisuus ja
elämän usko oli vahva osa äidin elämää. Hänen
elämässään oli monia yhtäläisyyksiä itsenäisen Suo-
men historian kanssa. Raudusta evakkojuna toi
Pieksämäelle ja uusi asuinpaikka oli autiotalo
Pieksämäen Mataramäessä. Sieltä evakkoperhe
muutti Haukivuorelle. Taimille ja Vilholle syntyi Ju-
hani Matias Pieksämäellä 1941 ja myöhemmin
Heikki Tapio 1947 Helsingissä. Heikki menehtyi
kuukauden ikäisenä vauvana. Haukivuoren ase-
malla 1940-luvulla Taimin Emma-äiti jäi tavara-
junan vaunun alle, ja hänen jalkansa katkesi
reidestä poikki. Emma-mummo toipui tuosta traa-
gisesta tapahtumasta ja eli yksijalkaisena Taimin
kotona Suonenjoen Suonteella elämänsä loppuun
asti heinäkuuhun 1973.

Haukivuorelta Smurat muuttivat 1949 Suonenjo-
en Suonteelle. Siellä heidän avioliittonsa päättyi
avioeroon Taimin jäädessä asumaan poikiensa Jor-
man ja Matin sekä Emma-äitinsä kanssa Suon-

teelle. Myöhemmin Taimi avioitui metsäpirttiläisen,
nuorena leskeksi jääneen Aarne Eevan kanssa.
Aarne ja Taimi Eeva saivat lapset Yrjön, Irmelin ja
Arjan. Aarnella olivat lapset Eero (s. 10.10.1947)
ja Eila (s. 12.2.1949) hänen ensimmäisestä aviolii-
tosta. Myös Aarnen lapset olivat Taimille tärkeitä,
aivan kuten omat biologiset lapset.

1940-50 luvun taitteessa Taimi toimi Herralan
koulun keittäjänä. Sitten Eevala-niminen maatila
muodostui Taimin elämäntyöksi puolisonsa Aarnen
kanssa. Eevalasta me lapset saimme rakennus-
aineet omaan elämäämme. Karja- ja peltotöiden
lisäksi Taimia työllisti hänen yksijalkainen Emma-
äitinsä, joka asui Eevalassa sekä lisäksi enimmil-
lään 7-henkinen lapsikatras. Parhaimmillaan
Eevalan ruokapöydässä meitä oli 10 ruokailijaa.
Lypsykarjan hoidon ja maatilatöiden ohella Tai-
mi-äiti teki Eevalan puutarhatyöt ja pihapiiri oli
kesäisin kukkaloistossa, Taimin ansiosta.

Taimi marjasti ja teki puutarhatöitä läpi elämän-
sä. Hän kävi mustikassa yli 80-vuotiaana. Hänellä
oli intohimoinen suhde maahan. Hän oli mukana
kylvämässä ja kaivamassa perunaa ylös kuokan
avulla paljain käsin yli 90-vuotiaana. Käsityöt oli-
vat mieluisa työ ja harrastus. Taimi piti huolta, että
meillä kaikilla oli käytössä ehjät villalapaset ja -
sukat. Taimi lauloi kyläkuorossa ja osallistui Her-
rala-Suonteen lähetysompeluseuran toimintaan
vuosikymmenten ajan.

Taimi-äiti kävi Kannaksen Metsäpirtissä ja
Raudussa 1990-luvun alkuvuosina yhteensä kol-
me kertaa. Rautujuhlissa Raudussa ja Vakkilan
pelloilla hän kävi kesällä 1993. Äiti eli aina ajas-
sa seuraten tiiviisti politiikkaa. Hän myös muisteli
ja kertoi elämästään Kannaksella, Haukivuorella,
Pieksämäellä ja Suonenjoella. Meille lapsille ja
lastenlapsille tutuksi tulivat hänen lapsuutensa leh-
mien paimentaminen, kiertokoulun aloitus Kupari-
sen työtuvassa, kirkonkylän kansakouluun kulke-
minen Holmanlehdon ohi, Morsojan yli ja Määttä-
sen talon ohi kohti koulua, jossa kunnioitettu opet-
taja Kokko opetti.

Evakkotaipaleelta äiti kertoi. ”Talvisotaa pakoon
tulimme Raudusta Mataramäelle. Olin käymässä
Suojärveltä 1939 kotona Raudussa kolmen viikon
ajan. Takaisin kotiin Suojärvelle en voinut sodan
uhan takia mennä, vaan piti lähteä pakoon Sisä-
Suomeen. Koti jäi Suojärvelle, josta entisiä naa-
pureita jäi vihollisen puolelle”. ”Vakkilan kylästä
Mikko Kukkonen vei meidät hevosen kanssa
Raudun asemalle. Se oli marraskuuta 1939. Meitä
oli Emma-mummo lapsenlapsensa Seppo Hauhian
kanssa ja minä olin Jorma-vauvan kanssa. Junan
härkävaunussa meidät kuljetettiin Pieksämäelle.
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Junassa itkettiin. Lapsia syntyi ja vanhuksia kuo-
li. Lotat antoivat junassa ruokaa omien eväiden
lisäksi. Juna seisoi välillä Putikon asemalla neljä
tuntia. Miehiä kuljetettiin rajalle toisissa junissa”.

”Mataramäessä Jorma oli marraskuussa 1939
sairas. Hän oli sairastunut junamatkan aikana
Raudusta Pieksämäelle. Menin lauantaina iltapäi-
vällä lääkäriin ja hakemaan hänelle lääkkeitä.
Minulla ei ollut mitään paluukyytiä Mataramäkeen.
Läksin kävellen takaisin. Oli pimeää ja pelotti. Vä-
lillä juoksin ja välillä kävelin. Kengät kopisivat
jäiseen tiehen. Pelkäsin desantteja… Mataramäen-
tien alkupäässä oli metsämiesten jäljiltä kytevä
nuotio. Siinä vähän lämmittelin. Jalkani paleltui
pahasti. Varsinkin oikea polveni. Olin vuoteen
omana monta päivää ja minua hoidettiin. Jalkani
oli vesiruvella. Siitä ne polvisärkyni saivat alun.”

Taimin elämän ikäviä asioita olivat avioero ja
Aarne-puolison varhainen kuolema 3.5.1977 sekä
myöhemmin lasten Irmelin ja Jorman yllättävät kuo-
lemat. Elämän iloa ja uskoa toivat lasten syntymät,
häät, lastenlasten syntymät sekä ammatteihin
valmistumiset. Naapuritalosta Parvialan vaari oli
sanonut Taimin työtä seurattuaan 1950-luvun alus-
sa: ”Kyllä Sinä olet oikea Luojan lahja”.

Muistamme lämmöllä ja kiitollisina Taimin pitkää
ja vaiherikasta elämää, Korkeimman suojassa.

Yrjö Eeva
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Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. 050 3552427
Kalevi Laitsaari, Hallituskatu 1A 15, 50100 Mikkeli, puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

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

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

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Armas Komi,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554

SIRKIÄNSAARI-HUHTI-KORLEE KYLÄTMK
Rauni Karjalainen, Kosonniementie 31 B, 52300 Ristiina
puh. 0400 715 200, s-posti rauski38@gmail.com
Ilmi Pesonen, Porslahdentie 10 A 13, 00960 Helsinki
puh. 040 730 6166, s-posti ilmi.pesonen@gmail.com
Seija Räty, Liunantie 17, 79600 Joroinen
puh. 040 577 2728, s-posti seija.raty@pp.inet.fi

VAKKILAN KYLÄTOIMIKUNTA
pj. Pekka Intke, Huvilakatu 8 as 4, 50100 Mikkeli
puh. 045 263 0365, s-posti: pintke@suomi24.fi
siht. Outi Ahponen, Ojalankatu 4, 05830 Hyvinkää,
puh. 040 730 6125, s-posti: outi.ahponen@gmail.com

VEHMAIS-HAUKKALAN KYLÄTOIMIKUNTA
Heli-Päivi Nypelö, Korpikoskentie 27, 50670 Otava,
puh. (015)170 793
Pirjo Strandén, Korpikoskentie 33, 50670 Otava,
puh. 044 566 9080, s-posti pirjo.honkanen@surffi.fi
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