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RAUTULAISTEN
LEHTI

RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

Veikko Vaikkinen Raudun
sankarihautojen muistomerkil-
lä. Tänne on haudattu runsaat
100 rautulaista sankari-
vainajaa. Matkakertomus sivut
12-15.

Kotiseutumatkalaisia Sirkiänsaaressa Kiurulan kujasilla, jossa
sukua on asunut jo 1600-luvulla. Sivut 8-9.
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Rautu / Sosnovo 1. elokuuta 2015

Ajatuksia kihujuhlilta...Rautulaisten lehti 4/2015

Arvoisat rautulaiset ja sosnovolai-
set! Tämä kesä on ollut poikkeuk-
sellinen kylmä. Suomessa kesää on
odotettu ainakin heinäkuun lopulle,
ja uutisvälineissä kerrottiin, että
Suomessa kesä on kylmempi kuin
Siperiassa.

Kevätkesällä 1944 maa oli saatu
muokattua, sato kylvettyä ja kaikki
näytti hyvältä, huolimatta siitä, että
idän yllä leijuivat tummat pilvet.
Kaikesta huolimatta kesä oli tullut,
omenapuut kukkivat. Taivas repesi
12.6.1944 ja Stalinin urut lauloivat.
Karjalainen kansa joutui jälleen ker-
ran evakkotaipaleelle. Tuli kesä, jota
ei tullutkaan.

Neuvostoliitolle jouduttiin vuosien
1939-1944 sotien seurauksena
pakkoluovuttamaan Karjala, Salla
ja Petsamo. Viime vuonna viimei-
sestä evakkoon lähdöstä tuli kulu-
neeksi 70 vuotta.

Kaikki nämä kuluneet vuodet
ovat olleet kaipausta täynnä mene-
tettyä kotiseutua kohtaan. Synty-
mämaa on aina syntymämaa, sen
me jokainen ymmärrämme. Ym-
märrämmekö myös sen, että sotiin
ovat syyttömiä sodan jaloista pois
joutuneet, tai entisen tilalle siirretyt
uudet asukkaat. Syyttömiä molem-
mat kahden diktaattorin, Stalinin ja
Hitlerin, terroriin.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen
Karjalan ikävä sai pientä lohtua.
Sankoin joukoin pakkoluovutetulta
alueelta lähteneet palasivat vain
hetkeksi kotiseuturetkille. Niin mo-
nen ikävä purkautui kyyneliin ja pur-
kautuu yhä nähdessään lapsuuden-
kodin rauniot, leikkipaikan tai piha-
kiven. Ajatelkaapa, ja tehän sen
täältä lähteneet kyllä tiedättekin;
maa on vieraan vallan hallussa, ja
tunnet kuitenkin, että tämä maa on
minun, vain tänne kuuluu juureni.
Ihmeellistä on, että ikävä ikään kuin

helpottaisi päästyään kohtaamaan
entisen.

Meidän Rautumme ja teidän nykyis-
ten Sosnovonne on yhteinen. Yh-
teistä on ollut myös pyrkimyksem-
me säilyttää entinen Tikatsun hau-
tausmaan säilynyt osa sille pyhi-
tettyyn tarkoitukseen. Jo hyvin al-
kuun lähteneen projektin katkaisi
nk. Asta-myrsky viitisen vuotta sit-
ten. Koko Rautu näytti jokseenkin
siltä, kuin sota jälleen kerran, kuten
monesti aiemmin historian aikana,
on tehnyt – olisi jälleen pyyhkäis-
syt Raudun yli. Haavat ovat ehkä
monessakin mielessä arpeutuneet.
Luonto ja ahkerat talkoolaiset ovat
sen ainakin Tikatsulla korjanneet.

Ilolla olemme panneet merkille
sen myönteisen vastaanoton, jota
hautausmaan kunnostus on saanut
Sosnovossa, niin kaupungin kuin
myös paikallisen väestön keskuu-
dessa. Työmme jatkuu yhä, ja toi-
vokaamme, että tästä hautausmaasta
muodostuisi yhteinen muistopuisto
Raudun keskustaan. Kiitos kuuluu
myös niille koululaisille, jotka suo-
rittivat kevätsiivousta Tikatsulla.

Yhteistyössä on voimaa, ja omal-
ta osaltaan tämä yhteistyössä tehty
kunnostustyö tuo ymmärrystä his-
toriaa kohtaan.

Tunnen suurta ylpeyttä siitä, että ar-
voisa kihukansa on jo yli 20 vuoden
ajan kokoontunut Rautuun kunnioit-
tamaan esi-isiensä muistoa ja yllä-
pitämään rautulaista perinnettä, ki-
hujuhlaa. Juhliessamme Raudussa
muistamme niitä edesmenneitä su-
kupolvia, jotka raivasivat ja raken-
sivat tätä seutua uskoen, että sen
kerran perivät heidän lapsensa ja
lapsiensa lapset.

Toisin kävi, mutta näitä arvoja ei-
vät kunnioittaneet Stalin eikä Hit-
ler. Eikä maiden suvereeniteettiä
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kotiseutuneuvos

näytä kunnioittavan nykyinenkään
Venäjän vallanpitäjä, isä Vladimir…

Yhä edelleen odotamme, että
Rautu jonakin päivänä olisi jälleen
osa Suomea, niin kuin sen kuuluisi
olla. Ei voi tietää, mitä tulevaisuus
tuo tullessaan, mutta jos haluamme
olla riittävän realisteja, on uskotta-
va ihmeisiin.

Ennen vanhaan Raudun kihuilla oli
tapana kokoontua kirkonmäelle
kihuamaan ja sunnuntaiaamuna ju-
malanpalvelukseen kirkkoon. Tänä
päivänä olemme kokoontuneet
Sosnovon kulttuuritalolle, jonka pai-
kalla viimeinen Raudun kirkko si-
jaitsi. Tässä juhlassa on nyt aja-
tuksissamme hyvä olla entisessä
kirkossamme, sillä ensi vuonna oli-
si kirkkomme 90-vuotisjuhla.

Raudun viimeinen kirkko valmis-
tui 1926 arkkitehti Bertil Mohellin
suunnittelemana. Kirkon kohtalok-

si tuli tuhoutua talvisodassa 1939.
Kihujuhlan 2015 tunnelmissa lu-

kijoitamme tervehtien

Seppeleenlaskijoina Ilmi Dhyring, Pekka Intke ja Paula Vesalainen.

Markku Paksu kiitti Sosnovon tervehdyksen tuonutta Irina
Gilgenbergiä, takana tulkkina toiminut Päivi Väisänen.
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Sata ja yksi kotiseutumatkalaista ja
juhlijaa saapui Rautuun, Sosnovoon
31.7.-2.8. järjestetylle kihumatkalle
– parhaimmillaan jopa neljän suku-
polven voimalla! Kotikyliäkin ehdit-
tiin koluta ja yksi ryhmä reissasi Kä-
kisalmeen, ennen kuin juhlapäivä
aloitettiin Sosnovon kulttuuritalolla.

Sosnovon hallinnon tervehdyksen
juhlille toi rouva Irina Gilgenberg.
Kihupuheen piti kotiseutuneuvos,
Raudun pitäjäseuran pj. Markku
Paksu. Markun ajatuksia on luet-
tavissa hänen pääkirjoituksessaan,
ja ohessa myös Irina Gilgenbergin
kerrontaa nyky-Sosnovosta.

Paikallinen lehti kertoi, että sa-
maan aikaan Rautu-juhlien kanssa
1.8. vietettiin Leningradin Oblastin
syntymisen 88-vuotisjuhlaa Tihva-
nassa, missä paikalliset kuntajoh-
tajat olivat. Lehdestä ilmeni myös,
että oli kulunut 70 vuotta Kuluttaja-
seuran perustamisesta Sosnovoon.
Mikä kuluttajaseuran rooli on, siitä
emme valitettavasti saaneet tarkkaa
selkoa.

Rautu-kihujen musiikkipuolesta huo-
lehti taiteilija Juha Repo. Hänelle
matka Kannakselle oli ensikoke-
mus, jonka kruunasi sukunsa koti-
paikan löytyminen Sakkolan Kaar-
najoelta.

Juhlajumalanpalveluksen toimitti
kirkkoherra Vladimir Dorodnij
Viipurista, Inkerin evankelisluteri-
laisesta seurakunnasta. Venäjän li-
säksi hän taitaa mm. suomea, eng-
lantia ja saksaa.

Hän totesi ihmisten tulleen muis-
tamaan menneitä sukupolvia ja lä-
heisiä ihmisiä, jotka Raudussa ja sen
lähialueilla olivat asuneet, ja katso-
maan paikkoja, missä läheistensä
lapsuus ja nuoruus on mennyt.

– Vaikeina aikoina ihmiset ovat
laittaneet toivonsa uskoon; koet-

Karjalahenki huokui kihujuhlassa
Raudun kulttuuritalolla

telemusten keskellä on uskottu Ju-
malaan ja hänen poikaansa Jeesuk-
seen Kristukseen.

Kirkkoherra muistutti, että usko
antaa meille suurimman toivon, ja
läheisten rukoukset ovat kantaneet
meidänkin elämässämme. Meidän
ei tarvitse huolehtia, mitä tulevai-
suus tuo; Jumalan armo ja rakkaus
pitää meistä huolen joka päivä.

Pekka Intke luki Raudussa syn-
tyneiden, vuoden 2013 kihujen jäl-
keen poisnukkuneiden nimet, ja hei-
dän muistokseen Juha Repo soitti
käyrätorvellaan Ave Marian.

Juhlan päätteeksi laskettiin seppe-
leet Tikatsun hautausmaan muisto-
merkeille. Tällä kertaa hautaus-
maalle en mentykään kävellen kul-
kueena, vaan siirtyminen suoritet-
tiin busseilla; kulkueelle olisi edel-
lytetty etukäteislupaa.

Juhlapäivä jatkui illallisen jälkeen
majapaikka Kiviniemen Losevossa,
hotellin rannalla Juha Revon tahdit-
taessa tantsuja.

Marjo Ristilä-Toikka

Viipurin luterilainen seurakunta on
Lappeenrannan seurakunta-
yhtymän ystävyysseurakunta.
Kirkkoherra Vladimir Dorodnijin
mukaan seurakunnassa on noin
250 jäsentä. Tämän lisäksi tulevat
myös lapset ja nuoret, joita on noin
300. Inkerin kirkon seurakunnissa
on tapana, että jäsenmäärään las-
ketaan kuuluviksi vain 18 vuotta
täyttäneet aikuiset. Kirkkoherra
kertoi, että rippikoulunuorten kans-
sa on käyty mm. Norjassa.

Viipurin luterilaisen seurakunnan
jumalanpalvelukset pidetään pää-
sääntöisesti venäjän kielellä. Muu-
taman kerran vuodessa järjeste-
tään myös suomenkielisiä jumalan-
palveluksia, lähinnä silloin kun seu-
rakuntaan saadaan vierailijaksi
suomenkielinen pappi.

Seurakunnassa toimii pyhäkoulu,
jossa käy noin 25 lasta. Myös
nuorten toiminta on aktiivista. Sa-
moin diakoniatyö on keskeisesti
esillä seurakunnan toiminnassa.
Vaikeuksissa olevia seurakuntalai-
sia pyritään auttamaan myös ai-
neellisesti.

Sähköpostitse seurakuntaan saa
yhteyden: viipuri.ev.lut@mail.ru

Viipurin ev.lut.
seurakunnan
kirkkoherra
puhuu hyvää
suomea
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Juhlaväkeä Sosnovon kulttuuritalolla.

Raudun historia -kirja
on myös Internetissä
Raudun historia -niminen kirja on arvostettu teos Raudun vaiheista
esihistoriasta aina alueen menettämiseen saakka. Koska nykyaika-
na haetaan yhä enemmän tietoa tietoverkoista, oli Rauta-Säätiön
taholla virinnyt ajatus siirtää tämä arvokas teos kirjaversion rinnalle
Internetissä tutkittavaksi.

Työ on tehty ja kirja löytyy www.rautu.fi -sivuilta Tallenne-valikon
alta. Kirja on tallennettu pdf-muotoon, joten se on luvuittain luetta-
vissa, tallennettavissa ja helposti tulostettavissa jopa sivuittain. Pää-
dyin tähän tallennusmuotoon siksi, että se on tiedostokooltaan paljon
pienempi kuin sivujen suoralla kuvaskannauksella tehty ja nyt haku-
koneet löytävät tekstinpätkät luotettavammin. Koska olen lukenut
kirjan tekstiskannauksella ”sisään”, saattaa teksteissä löytyä has-
sujakin kirjoitusvirheitä.

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

Heikki Malkamäki

Osallistu
Rautulaisten
lehden tekoon!

Hyvä Rautulaisten lehden lu-
kija! Osallistu sinäkin yhteisen
pitäjälehtemme tekoon: laita
tarinoita, muistikuvia, nyky-
kuulumisia, tunnelmia, näkö-
kulmia, ajatuksia karjalaisuu-
desta ja valokuvia lehdessä jul-
kaistavaksi.
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– Mukava nähdä teidät Sosonovon
maaperällä, aloitti paikallisen hallin-
non puolesta tervehdyksen kihujuh-
lille tuonut Irina Gilgenberg.

– Raudun ja Sosnovon asukkai-
den välinen ystävyys on loistava esi-
merkki siitä, miten eri maiden kan-
salaisten keskuudessa voi vallita ja
kehittyä edelleen hedelmällinen yh-
teistyö. Sosnovon alueella on yh-
deksän pientä kyläyhteisöä, joissa
asuu yli 11.000 asukasta.  Hallinto,
valtuusto ja asukkaat tekevät yh-
dessä työtä sen eteen, että kylä-
yhteistöjä kehitetään entistä viihtyi-
sämmiksi asua.  Viime aikoina olem-
me edistyneet: kunnallistekniikka ja
infrastruktuuri ovat parantuneet.
Yhä useammassa talossa on kaasu-
järjestelmä. Yhä useammalle hen-
kilölle järjestyy parempi asuintalo
tai huoneisto.

–Väestöpolitiikasta sanottakoon,
että ihmisiä syntyy enemmän kuin
kuolee.  Meillä on projekti lapsiper-
heiden houkuttelemiseksi Sosno-
voon; rakennetaan kerrostaloja
muun muassa, kertoi Gilgenberg.

– Sosnovo on yksi harvoista ve-
näläisistä pienkunnista, jolla on yh-
teistyötä ja ystävyyssuhteet muiden
maiden yritysten  kanssa. Esimerkki
tästä on Snegirovkan kylässä yhteis-
työssä hollantilaisten kanssa toteu-
tettava jätevesilaitos.  Hollantilainen
osapuoli toimittaa sitä varten tarvit-
tavan laitteiston ja venäläinen osa-
puoli huolehtii asennuksesta.  Ensi-
vaiheessa projektin piti läpikäydä
tiukat ympäristövaatimukset, jotka
ylittävät vaativuustasossa EU:n
säännökset. Vasta tämän jälkeen
projekti voitiin käynnistää. Nyt se
on vastaanottovaiheessa. Projektin
kuluessa hollantilaisten kanssa al-
lekirjoitettiin aiesopimus jatko-
yhteistyöstä koskien ympäristöä ja
vedenpuhdistamoa.

Sosnovossa on tarjolla kulttuuripalveluita
ja lapsiperheitä toivotaan asukkaiksi

Sosonovo on myös yksi harvoista
venäläisistä pienkunnista, jossa on
kolme kulttuuritaloa, suuri kirjasto
ja neljä kirjaston sivupistettä, urhei-
lukeskus ja tekonurmikenttä jalka-
palloilijoille.

– Kulttuurin ja urheilun osuus
kuntabudjetista on 40 prosenttia.  Se
on suuri satsaus, mutta tärkeä ja tar-
peellinen asukkaiden viihtyvyyden
kannalta. Ennen kaikkea harrastus-
mahdollisuudet ovat tärkeitä nuoril-
le. Koko Sosonovon alueella toimii
yli 30 lapsille, nuorille ja aikuisille
tarkoitettua taidepiiriä. On lasten
musiikkiryhmä ”Zolotinki”, tanssi-
teatteri ”Vdohnovenie”, venäläinen
tanssi- ja lauluyhtye ”Lesnaja
skazka”, teatteri ”Turandot” ja
käsityötaidetalo. Lisäksi kolme
veteraanikuoroa ja muita ryhmiä,
luetteli Irina Gilgenberg.

Vapaa-aikaa lapset ja teinit voivat
viettää Sosnovossa urheilun paris-
sa ja erilaisissa klubeissa.

– Meillä on kokeneita ohjaajia ja
valmentajia jalkapallossa, judossa,
joogassa ja kyykässä. Näitä samo-
ja urheiluharrastuksia on myös ai-
kuisille. Aikuisten keskuudessa
jumppa on saavuttanut suosiota.
Ryhmissä on mahdollista saada

personal trainer- ja oma ohjelma.
Sosnovossa on laadukas peruskou-
lu, lasten taidekoulu, taiteen lisä-
harrastamisen mahdollisuus lapsil-
le toteutuu Sosnovon talossa.  Vart-
tunut väestö harrastaa sauvakäve-
lyä, tällaisia ryhmiä Sosnovossa on
jo kaksi. Mainittakoon, että kaikki
nämä mainitut palvelut ovat asuk-
kaille ilmaisia.  Maksullisia ovat vain
personal trainerin palvelut ja ohjel-
ma.

Tervehdyspuheensa päätteeksi
Irina Gilgenberg kiitteli vallitsevaa
yhteistyötä.

– Hyvät ystävät! Haluan sanoa,
että tapaamiset nykyisten sosnovo-
laisten ja entisten rautulaisten ja
heidän jälkeläistensä kanssa Sos-
novo-Raudun maaperällä ovat hyvä
perinne. Kulttuuritalossa tapaamme
jo 21. kertaa yhdessä. Karjalassa
on pitkään ollut vallalla kihu-perin-
ne – juhla, johon osallistuvat suku-
laiset, ystävät ja naapurit. Ihmiset,
joita yhdistävät yhteiset asiat ja har-
rastukset. Jatkukoon tämä loistava
perinne edelleen! Jatkukoon vuo-
desta toiseen lämmin ja ystävällinen
yhteydenpito sellaisten ihmisten
kesken, joista on aina mukava ta-
vata toisiaan.

Irina Gilgenbergin Sosnovoa esitelleen puheen
tulkitsi Päivi Väisänen.
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Käväisin minäkin päiväseltään kat-
sastamassa, ovatko Rautu ja Mäkrä
vielä paikoillaan. Ja olivathan ne.
Valkjärven kautta ajeltiin ja moot-
toritietyömaa Pietarista Sortavalaan
on edennyt jo pitkälle. Tie menee
noin viisi kilometriä Siessillalta
Valkjärven suuntaan. Leinikylän jär-
ven kesämökkiasukkaat ovat var-
masti tyytyväisiä, sillä jatkuva au-
tojen melu siirtyy kauemmaksi.

Isäni kotipaikalla pietarilaiset ke-
sämökkiasukkaat viettävät kesälo-
maa kuten ennenkin. Maasta nousi
jo isoja punaisia perunoita, ja mar-
japensaat punoittivat suurista puna-
herukoista. Muutenkin kasvimaa ja
kukat kukoistivat. Mehevää on pai-
kan multa. Taas kilisteltiin grilli-
katoksessa tapaamisen kunniaksi ja
muisteltiin menneitä vuosia.

Paljon on tosin kahdessa vuodes-
sakin ehtinyt tapahtua: 1950-luvul-
la Sosnovoon tullut isoäiti oli kuollut
vuosi sitten ja hänen tyttärensä
Ljudmilan mies oli myös kuollut ai-
van yllättäen sydänkohtaukseen.
Kaksi vuotta sitten luvattu mootto-
riveneajelu Leinikylänjärvellä jäi siis
toteutumatta.

Sitten ajelimme Rautuun kihupai-
kalle. Juhlaväki näyttää vähenevän
vuosi vuodelta. Mukaani juhlaan
lähtivät myös Ljudmila ja Irina
(Ljudmilan serkun pojan anoppi).
Odotimme kovasti nuorten sosno-
volaisten esitystä, mutta tänä vuon-
na he eivät esiintyneetkään. Ljud-
mila ja Irina pitivät kuitenkin kovasti
Juha Revon musiikkiesityksistä.

Syy sosnovolaisesitysten pois-
jääntiin selvisi myöhemmin: Käki-
salmessa oli Leningradin alueen 88-
vuotisjuhla ja he olivat menneet
esiintymään sinne.

Sosnovon kulttuuritalolta otta-
massani Priozerskie Vedomosti -
lehdessä (Käkisalmen Sanomat) on
muutamalla sivulla Sosnovon uuti-
sia ja siellä kerrottiin, että Lenin-
gradskaja oblast perustettiin 1.8.

Terveisii kihuloist ja Mäkrält

1927, jolloin teollisuutta oli lähinnä
Kronstadissa ja Hatsinassa, vä-
hemmässä määrin Viipurissa ja Lo-
tinanpellossa. Mutta ei sanaakaan
siitä, että Viipuri, Käkisalmi tai Rau-
tu olivat tuolloin Suomea!

Teksti jatkuu kertoen sota-ajasta,
miten fasistiset joukot saartoivat
Leningradia, miten Neuvosto-
armeija vapautti lopulta Karjalan
kannaksen vuosina 1944-1945 suo-
malaisilta joukoilta ja tämän jälkeen
alueelle muutti ihmisiä Kalininin,
Kirovin, Vladimirin ja Jaroslavin
alueilta. Uutisteksti kertoo myös alu-
een kehittymisestä, josta kihujuhlan
juhlapuheessakin mainittiin.

Historiaa kirjoitetaan tietysti
oman maan näkökulmasta, mutta jo-
tenkin järkyttyneenä luin lehden
tekstiä. Juhlapuheissa puhutaan ys-
tävyydestä, ilosta ottaa vastaan suo-
malaisia kihuvieraita ja historian
merkityksestä, mutta minkä kuvan
pietarilainen nuori kesäasukas saa
historiasta tämän lehtitekstin luet-
tuaan. Olisikohan Sosnovon Sano-
mat kiinnostunut julkaisemaan esi-
merkiksi valokuvia Raudusta ajalta
ennen sotaa?

Tässäpä miettimistä pitäjäseuran
johdolle. Saisivat nykyiset asukkaat
tietoa, miten täällä ennen elettiin, ja
että lehtitekstissä mainittu sota-ajan
teollisuus-, kulttuuri- ja asuintalojen
tuho koski tällä alueella nimen-
omaan suomalaisia eikä minkään
Leningradin alueen asukkaita.

Sirpa Tereska

Isäni kotipaikan nykyistä pietarilaista omistajakuntaa.

Ljudmila, paikan nykyinen omis-
taja. Takanamme oli aikoinaan
navetta. Isäni syntymästä tuli tänä
vuonna 100 vuotta. Lieköhän ta-
kana oleva paksu mänty hänen
askeliaan jo ennen sotaa seurail-
lut?
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Matkaa Rautuun suunniteltiin per-
heemme vanhimman Sulo Kiurun
synnyinsijoille, jolla paikalla tiede-
tään Kiurujen asuneen jo 1600-lu-
vulla.

Muisteltiin edesmenneitä: Sulo
syntyi Sirkiänsaarella autonomian
aikaan ja oli ensimmäisen kerran
evakossa v. 1918 Metsäpirtissä
”enolassa” Juho ja Katri Pusan
luona äitinsä Marian kanssa. Elvi-
puoliso löytyi pyörämatkan päästä
Aliskasta ja virallinen ensitapaa-
minen taisi olla Metsäpirtin Kihuilla
v. 1937.

Evakkomatka alkoi 1939, kohta
häiden jälkeen. Elvi ennätti olla ke-
sän Sirkiänsaarella miniänä Adam
ja Maria Kiurun tilalla. Sulo jou-
tui ”kertausharjoituksiin” kesällä
1939, ja kotiin Sirkiänsaarelle ei
enää palattu.

Matkaan lähdimme peräti neljän
sukupolven voimin. Raimo ja Lai-
la, tyttärensä Tiina ja hänen lap-
sistaan Ilkka, Iisa sekä Inka tyt-
tärensä Siran, viisi vuotta, kanssa.

Neljän polven tunteikas matka esi-isien
jäljille  Raudun Sirkiänsaarelle

Kiurulan kujasilla vieraiden kesä.

Matkaseurueemme väkeä Viipurin pyöreässä tornissa. Elvi ja Sulo
olivat aikanaan tehneet kihlojen ostomatkan Viipuriin.
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Mukana olin myös minä puolisoni,
”Raudun vävyn”, Joukon kanssa.

Sirkiänsaarelle saavuimme Tep-
po-kuljettajan turvallisesti ajaa kar-
ruutellessa hieman sateen kiharoille
kuluttamaa tietä. Perille tultuamme
laulaa luikautimme Karjalaisten lau-
lun. Laila oli järjestänyt totuttuun ta-
paansa meille yllätysjuhlat. Saimme
myös naapureita kylään jopa Huuh-
dista saakka. Mitäpä juhlat olisivat-
kaan ilman vieraita?

Kiurulan kujasilla nautittiin eväät
kohvin keralla sekä kippistettiin ku-
pit kuohuvaa. Tiina ja minä saimme
kuulla serenaadina ”Sä kasvoit neito
kaunoinen”. Laulutaitoa riitti vierail-
la, karjalaisethan omaavat laulun
lahjat. Mukaan oli otettu myös piha-
valo, joka asennettiin pihamännyn
juurelle valaisemaan pimeneviä
syysiltoja.

Valkjärven rannalla nautimme
suven suloisuudesta, nuorempien jo-
pa uidessa. Sää ei pettänyt tälläkään
kertaa, Sirkiänsaarella ei ole kuu-
lemma satanut edes pyykkipäivänä.
Kävimme pyörähtämässä vanhalla
rajalla Viisjoella ja myös ensikerta-
laiset pääsivät käymään ”Venäjän
puolella”.

Mieleen painuneen päivän jäl-
keen lähdimme Raudun kirkolle
kihuilemaan. Saimme nauttia hen-
gen ravintoa ja mielen virkistystä
Kulttuuritalolla. Kirkollisissa il-
moituksissa kuultiin edellisten ki-
hujen jälkeen poisnukkuneet ja
tuonilmaisiin siirtyneet, joihin myös
oma Sulo-isämme lukeutui.

Iltamat Kiviniemessä jatkuivat
aamuhämäriin saakka täysikuun
valaistessa Vuoksen yllä. Kiitokset
kaikille mukana olleille, teitte mat-
kastamme yhden raidan muistojen
mattoon. Nuoret tuumasivat, että ei
olla viimeistä kertaa!

Perinteitä noudattaen poikke-
simme Viipurissa Pyöreässä Tornis-
sa muistelemassa Elvin ja Sulon
kihlojen ostomatkaa Viipuriin.

Matkaa Joroisissa muistellen
Seija Räty
o.s. Kiuru

– Karjalaisuus merkitsee minulle
elämäniloa ja sisukkuutta, suku-
juuriani ja menneisyyttä, joita en ha-
lua unohtaa. Olen tiedostanut juure-
ni ensimmäistä kertaa, kun mum-
mo on kertonut tarinoita evakko-
matkoistaan; olisinko ollut noin 10-
vuotias, toteaa Rautu-matkalla mu-
kana ollut 23-vuotias Janina Joki-
mies Lahdesta.

– Erityisen hyvin muistan kerto-
muksen siitä, kun mummo, hänen
äitinsä, sisaruksensa ja isovanhem-
pansa asuivat kaikki ensimmäistä
pysyvää asumusta rakennettaessa
pienessä saunassa, joka sijaitsee
aivan lapsuudenkotini naapurissa
Lahden Koiskalassa. Olemme käy-
neet sitä yhdessä mummoni ja
sisarusteni kanssa katsomassa.

Janinan mummo, Leena Joki-
mies (o.s. Kaasalainen), on syn-
tynyt vuonna 1941 Ylistarossa en-
simmäisen evakon jälkeen.

– Hän kuuluu Juho Kaasalaisen
sukuun, joka asui Suotniemessä.
Siellä hän asui loppuvuodesta 1941
vuoden 1944 toiseen evakkoon
saakka. Mummolla on yksi isoveli,
yksi pikkuveli ja yksi pikkusisko.

– Raudun matkaan tulimme mu-
kaan, koska Suotniemen reissu ke-
sän alussa peruuntui. Tämä oli meil-
le toinen mahdollisuus päästä ryh-
mämatkalla Kannakselle, kertoo
Janina, joka mummonsa kanssa tu-
tustui Käkisalmen maisemiin.

– Isänäitini eli mummo on siis asu-
nut pienenä muutaman vuoden
Suotniemessä. Siellä emme käyneet
pitkän heinikon, pitkän matkan ja
yhteiskuljetusten aikataulujen takia.
Sen sijaan vierailimme Käkisal-
messa, josta on seitsemän kilomet-

riä vesitietä Suotniemeen. Kävim-
me mummoni vanhempien vihki-
kirkossa ja sotamuistomerkillä mum-
mon isän haudan lähistöllä. Käki-
salmen linna oli kaunis, keskustas-
sa ihmiset ystävällisiä.

– Tarkoituksena oli vierailla omil-
la juurilla ja kuulla mummon tarinat
oikein paikan päällä. Niin ne osaa
paremmin asettaa kontekstiinsa ja
painaa mieleen itseä sekä jälkipolvia
varten. Tärkeintä oli viettää merki-
tyksellistä yhteistä aikaa mummon
kanssa. Matkasta on myös muka-
vasti kuvia muistoksi.

– Raudun kihujuhlissa ja hauta-
usmaalla oli erityisen antoisaa tu-
tustua vanhemman sukupolven so-
dan, evakon ja alueen kunnostuksen
herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin
sekä peilata niitä omiin.

Janina Jokimies oli ensimmäistä
kertaa Kannaksella, ja lähtee ehkä
toisenkin kerran.

– Sortavala voisi toisena reissuna
kiinnostaa, koska äidinäidinäiti eli
isomummo syntyi ja asui siellä so-
taan asti.                           - MRT

Mukava
matka
mummon
kanssa

Janina ja mummo Leena toisessa
maailmansodassa kaatuneiden
105 käkisalmelaisen sotilaan
muistomerkillä.
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Pikahälytyksellä Rautu-kihuihin
Sosnovoon kutsun saanut muusik-
ko, taiteilija Juha Repo Kangas-
niemeltä osoittautui todella moni-
toimimieheksi. ”Yhden miehen
orkesterina” hän otti yleisönsä niin
päiväjuhlassa kulttuuritalolla kuin
iltatantsuissa Losevossa Vuoksen
rantamilla.

Kitaraa, huuliharppua ja käyrä-
torvea soittanut taiteilija Repo ve-
täisi välillä päälleen sotilasasua ja
antoi näytteen myös runonlausunta-
taidoistaan. Hän on esiintynyt mm.
näytelmässä Ilta Kannaksella, ja
lukuisissa muissa produktioissa sin-
foniaorkestereista tanssimusiikkiin.

Raudun kihuissa Juha Repo soitti
myös huuliharppua, jonka hän 57
vuoden tauon jälkeen otti mukaan
sotanäytelmään Ilta Kannaksella.
Hän oli viimeksi soitellut sitä 5-vuo-
tiaana. ”Tyynyn alla” vuosikymme-
net ollut instrumentti soi oikein
luonnikkaasti, kuten myös kitaransa,
ja ammattimuusikon pääsoitin, käy-
rätorvi. Käyrätorven soitossa hän
on voittanut puolustusvoimien suo-
menmestaruudenkin 1974 ja kysei-
sellä Oulun retkellä löytyi myös
vaimo Raija.

Käyrätorvi on ollut hänen soittimen-
sa muusikon urallaan Tampereen,
Vaasan ja Jyväskylän kaupungin-
orkestereissa.

– Avustajana olen ollut myös Ra-
dion sinfoniaorkesterissa, samoin
Turussa, Kuopiossa, Seinäjoella ja
poikasena Porissa, kertoo Repo.

Selkävaivojen vuoksi hän jäi eläk-
keelle jo 39-vuotiaana Tampereen
lähes 100-henkisestä kaupunginor-
kesterista vuonna 1991.

Jousiammunnan edustus ryhmäs-
sä Repo kiersi maapalloa vuosina
1988-1998.

Nyt elämänsä ensimmäisellä Kar-
jalan kannaksen matkalla tuli mo-
nen kokemuksen oheen myös uusi
merkkipaalu; kun vuorokausi bus-

Juha Repo: Ollaan Kannaksen poikia...

sissa istuessa vaihtui päivämäärään
1.8.2015, Juha Repo totesi siir-
tyneensä kansaneläkkeelle.

Hetkeä aikaisemmin hän oli
paikallistanut sukunsa kotipaikan
Sakkolan Kaarnajoella; Leena Ko-
kon keväällä viemä punainen
merkkilippu löytyi keskeltä peltoa.
Paikalla muinoin olleessa talossa
asui pikkupoikana äijä Mikko
Repo (myös lyyrinen tenori) ja hä-
nen ja Hilman (o.s. Loponen
Metsäpirtistä) mukana Repo suvun
yksi haara päätyi Porin Pihlavaan.
Lapset olivat: Mauno, Pertti (Ju-
han isä), Tellervo, Anneli, Jorma
ja Yrjö.

Juha Repo on aktiivinen monella
saralla. Hän musisoi esimerkiksi
orkesterissa Kannaksen pojat, jo-
hon kuuluvat lisäkseen mm. Juha-
na Mattila, Jari Perä, Jorma
Vuorenmaa ja Esko Vuorinen.

– Kannaksen pojat toimii 2-6 soit-
tajalla ja sopii tansseihin, häihin,
sekä suuriin että pieniin saleihin.
Tarjolla laulu, puhaltimet, kitara,
koskettimet, basso ja rummut. Myös

musiikkiteatteriesitys ”Ilta Kannak-
sella” toimii Kannaksen poikien ni-
mellä.

Yksinkin häntä voi kutsua keikoil-
le, kuten Rautu-juhlilla nähtiin.

– Eniten esiinnynkin yksin ja
soolonumeroina on pääasiassa suo-
malaisia lauluja, joita säestän kita-
rallani. Säestystekniikkani on saa-
nut myönteisen palautteen ja sopii
hyvin myös kevyempään musiikkiin.
Toiminta-alueeni on pääasiassa
Savo (Kangasniemi / Mikkeli), mut-
ta käyn säännöllisesti Tampereella,
Jyväskylässä ja Porissa. Olen esiin-
tynyt myös Espanjan Fuengirolassa,
sekä Indonesian Jakartassa Suo-
men suurlähetystössä. Länsi-Suo-
messa ja Lapissa asioitani hoitaa
Reijo Hernesniemi, taiteilija ker-
toilee.

Juha Repo on Suomen muusikko-
jen liiton jäsen. Hänen esityksiään
voi kuunnella youtubesta MrPatu2
ja tekemisiään tutkaillaan verkosta
www.juharepo.webs.com ja
spostilla tavoitella osoitteesta
kannaksenpojat@gmail.com.

– Tanssiorkesterikokemusta olen

Kihuyleisöä viihdyttänyt Juha Repo ja kaksi instrumenteistaan.
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alun perin saanut esiintymällä Tulinen
trumpetti-, Taivaanrannan maalarit-,
Caminito-, Taikakuu-, Väriloiste-,
Tulipunaruusut- ja Pekkaniskanpojat
-orkesterien kanssa.

Toimittajankin töitä Juha Repo on
tehnyt useiden tiedotusvälineiden
kanssa liittyen niin muusikko- kuin
urheilijan uraansa.

– Musiikkiesiintymisien lisäksi
olen tehnyt kirjoitustyötä alueena
muusikot ja urheilijat. Olen myös
ollut Suomen YT-klubien tiedottaja,
jossa tehtävässä pääpaino olivat
valtakunnalliset biljardi- ja golf-
turnaukset. Tiedottajana seurasin
aktiivisesti myös nuorten biljar-
dimiesten ja naisten edesottamuk-
sia yleisissä sarjoissa. Mika Immo-
sesta tuli erään projektini yhtey-
dessä maailmanmestari. Itse voitin
kaksi M50 SM-kultaa Karoliinassa.

Juha Repo on ollut maailman hui-
pulla jousiammunnassa.

– Virossa hallikisassa 1992 jäin
vain kaksi pistettä 18m MM-tulok-
sesta 591, kun sain kasaan 589 pis-
tettä (296-293).

Toisen kitaranomistajan / urheili-
jan / näyttelijän, Tapio Rautavaa-
ran kanssa Juha Revolla on sen
verran yhteistä, että molemmat ovat
olleet henkilökohtaisesti jousiam-
munnan MM-kisoissa samalla 15.
sijalla. – Joukkuekisassa Tapsa ja
kaverit Olavi Kallionpää  ja Väi-
nö Ansala voittivat MM-kultaa.
Kallionpään ollessa kovassa vedos-
sa (hen. koht. 2), minä, Poikolai-
nen ja Lipponen olimme neljänsiä
1993.

SM-kultamitaleita Juha Repo on
saanut kasattua yhteensä kuusi kap-
paletta.

– Harmillinen juttu, että isäni serk-
ku Pentti Repo (Sakkola/Kolho)
keräsi kiekon heittäjänä niitä seit-
semän. Hienoa ja mukavasti stres-
saavaa aikaa oli tuokin, vaikka alun
perin lähdin 34-vuotiaana vain leik-
kimään kaaripyssyllä.

Marjo Ristilä-Toikka

Sukkien tuotto menee lyhentämättömänä
Rautulaisten pitäjäseuran tilille toiminnan
tukemiseksi. Voit antaa tilauksen seuraavasti:
sähköpostitse paivi55vaisanen@gmail.com
tai tekstiviestillä 050 524 2280 Päivi Väisänen.
Ilmoita:
- kappalemäärä, koko, oma nimesi ja osoitteesi

Itselle ja perheelle RAUTU-URHEILUSUKAT
Hinta 6 euroa / pari +lähetyskulut.
Sukkien koot:37-39,   40-42,   43-45
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Tämän kirjoittaja vieraili Raudussa
viime kesäkuun alkupäivinä. Edel-
lisestä käynnistä oli jo pitkä aika, jo-
ten nyt tarjoutui tilaisuus tarkastel-
la paikkakunnan muutosta histori-
allisen perspektiivin lisäksi myös
edellisestä vierailusta.

Pietarin tietä pitkin ja
vähän muitakin teitä
Lähestyimme Rautua bussilla ete-
lästä Terijoelta liittyen Pietarista tu-
levaan tiehen Inkerinmaan Lem-
paalanjärven länsisivulla. Vanhan
rajan ylitimme entisen Raasulin tul-
lin kohdalta, johon 1811 asetettiin
Suomen ja keisarikunnan rajalle ve-
näläinen tullivartio ”estämään ulko-
maisten tavaroiden tuonti Suomes-
ta keisarikunnan muihin kuver-
nementteihin”. Tullia tarvittiin myös
Suomen näkökulmasta katsoen.

Raasulin tulli oli 1914 viipurilaisen
Karjalan Lehden mukaan suurin
koko Karjalan kannaksella. Tämä
tuntuu yllättävältä, mutta jo se, että
Raasulista Pietariin menevän tien
venäjänpuoleinen osa oli koko mat-
kaltaan sepelipäällysteinen, kertoo
paljon silloisen ”Pietarin tien” mer-
kittävyydestä.

”Kirjavaa riukua” tien poikki ei
nyt tarvita eikä vanhasta rajasta ole
maastossa näkyviä merkkejä. Kak-
sikaistainen päällystetty tie oli kor-
jauksen alla sieltä sun täältä. Lau-
antaipäivänä ennen puoltapäivää
autoliikenne tiellä oli jopa ruuhkaisaa
molempiin suuntiin. Liikennekult-
tuurista tulivat mieleen suomalaiset
ajotavat aikaiselta 1970-luvulta. Ne
eivät juuri kehuja kestä.

Raasulin seutu on Raudun kor-
keimpia ja näköalat hulppeita. Seu-
tu on samalla vedenjakaja. Korke-
alla mäellä on nykyaikainen loma-
keskus hotelleineen.

Tie laskeutui verkalleen ja tultiin
Kylmänojan notkoon, joka tunne-
taan paremmin nimellä Kuoleman
laakso. Nimen historia juontaa Va-

Vanhaa ja uutta Rautua
paussodan aikoihin, jolloin Raudun
asemalla saarroksiin jääneet punai-
set yrittivät huhtikuun alussa 1918
murtautua saartorenkaan läpi Pie-
tarin suuntaan. He jäivät valkoisten
konekiväärien ristituleen mainitus-
sa notkelmassa. Noin 800 punaisen
sanotaan kaatuneen tässä ja tulleen
haudatuksi tien lähelle joukkohau-
taan. Vainajat olivat sekä suoma-
laisia punaisia että heidän puolellaan
taistelleita venäläisiä. Kerrotaan,
että noiden tapahtumien jälkeen
monet kammoksuivat paikkaa var-
sinkin pimeinä öinä. Myös Jatko-
sodan lopulla kesäkuussa 1944 ve-
näläiset menettivät runsaasti soti-
laitaan juuri samassa paikassa.

Kesäauringon helottaessa par-
haimmillaan paikka vaikutti miltä
tahansa ryteikköiseltä tienvarsi-
metsältä. Autoliikenteen vilinä ei
ollut omiaan viemään ajatuksia lä-
hes sadan vuoden takaisiin tapah-
tumiin.

Laakson jälkeen tie nousi ns. viiden
tien risteykseen, jota kutsuttiin myös
Orjanristiksi. Kerrotaan, että tämä
nimi olisi tullut siitä, että lahjoitus-
maajärjestelmän alkuaikoina
maaorjiin verrattavia lahjoitus-
maatalonpoikia käytettiin risteyk-
sessä elävinä tienviittoina tietä
neuvomassa. Voihan se niinkin olla,
sanoo savolainen, mutta oikeampi
selitys voi olla, että risteyksestä joh-
ti tie Orjansaaren kylään.

Orjansaaren nimi on taas suoma-
lainen versio kylän venäläisestä ni-
mestä Orin Ostrov, jolla ei liene
yhteyttä lahjoitusmaatalonpoikiin.
Ostrov merkitsee saarta, mutta sen
verran Moskovan murteeni on puut-
teellista, että sanalle orin en tiedä
suomenkielistä merkitystä.

Tämäkin risteys ilman liikennettä
sujuvoittavia järjestelyjä oli mitä
ruuhkaisin tuohon aikaan. Ei ollut
eläviä eikä oikein muitakaan tien-
viittoja, mutta bussinkuljettaja tiesi,

mitä teki. Pikaisen käynnin jälkeen
Orjansaaren suunnassa palattiin ta-
kaisin viiden tien risteykseen ja otet-
tiin suunta kohti Mäkrää.

Mäkrä oli ennen sotaa Raudun suu-
rimpia kyliä ja nyt seutu kerros-
taloineen toi mieleen jopa kaupun-
kimaiseman. En tunne alueen
paikallishallintoa, mutta sanottiin,
että Mäkrä on nykyisin oma kau-
punkinsa. Miten tahansa, mutta seu-
tukunnan  tiemestarit lienevät he-
rännäistä väkeä, koska tiet oli jätet-
ty paljolti niin sanotusti Herran hal-
tuun.

Palkealan kautta
Sirkiänsaarelle
Mäkrältä palasimme Raudun kes-
kustaan, josta matka suuntautui
Raudun kunnan kaakkoiseen ääri-
reunaan, Palkealan ja Huhdin ohi
Sirkiänsaarelle. Palkealan entisen
ortodoksisen puukirkon paikalle oli
kohonnut hiekkatiilimäinen ja
terrakotan värinen ortodoksikirkko
kellotorneineen. Lopullisesti kirkko
valmistuu ensi kesänä.

Kun en tunne paikallista asukkai-
den määrää enkä sitä, miten laajaa
aluetta kirkko palvelee, jäin hieman
ihmettelemään, että tänne syrjä-
kylälle lähes metsän keskelle on
tällainen kirkko rakennettu ja mistä
lienee saatu varat.

Kirkon kohdalla tien toisella puo-
lella on ortodoksinen hautausmaa ja
tien vieressä Larin Parasken hau-
tamuistomerkin ”likinäköispatsas”,
joka on suomalaisten pystyttämää
uudempaa vuosikertaa. Kun edelli-
sen kerran lähes 20 vuotta sitten
vierailin paikalla, hautausmaan alue
oli aukeampi ja heti tunnistettavis-
sa vanhaksi hautausmaaksi. Nyt
alue oli pahan kerran umpeen kas-
vanut.

Jatkettaessa eteenpäin Palkea-
lasta pölyisen tien oikealla puolella
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avautuivat Huhdin kylän pellot. Laa-
jat, mutta ilmeisen vähätuottoiset.
Näistä maisemista olivat vanhem-
pani lähtöisin, tosin tiestä hieman
kauempaa Pitkäjärven lähistöltä. Se
kävi mielessäni vain historiallisena
yksityiskohtana ilman muita mielen-
liikkeitä.

Sirkiänsaaren kesäidylli
Huhdin jälkeen saavuimme Sirki-
änsaareen, mikä oli tälle pitäjän-
kulmalle poikkeamiseni alkuperäi-
nen tarkoituskin. En ollut käynyt
kylässä, mutta halusin nähdä paikan
siksikin, että ennen sotaa sisareni
oli käynyt siellä kansakoulua. Jäim-
me puolisoni kanssa bussista Valk-
järven kohdalla bussin lähdettyä vie-
mään muutamaa henkilöä edemmäs
kylälle.

Vaikka tiesin, ettei koulua enää
ole järven rannalla, oli näkymä vä-
hän yllättävä. Ensinnäkin järvi oli
pienempi kuin mitä olin odottanut.
Toiseksi koulun paikkaa ei olisi voi-
nut mitenkään päätellä, jos ei olisi
tiennyt. Ranta kasvoi sankkaa puus-
toa ja pusikkoa, kun vanhoissa ku-
vissa se on aukeaa. Mutta varmaa
oli, että oli tultu oikeaan paikkaan.
Järven vesi oli kirkasta ja ranta-
vedessä pyöri sammakon nuijapäitä
mustanaan.

Tuli mieleen, että on siinä ollut
sisarellani koulumatkaa kerrakseen.
Seitsemän kilometriä yhteen suun-
taan kävellen, talvella pimeässä ja
pakkasessa parhaassa tapaukses-
sa joillakin suksenjätteillä hiihtäen,
oli latua tai ei. Vanhana kyynikkona
ajattelin, että nykyisin ”varhain ke-
hittyvät” ja hyvällä ravinnolla kas-
vavat lapset eivät taida pystyä kä-
velemään hyvin pukeutuneina as-
valttitietä kouluun paria kilometriä
enempää.

Meillä oli pari tuntia aikaa viiväh-
tää täällä ja havainnoida kaikkea
sitä, mitä näkyi ja kuului,  maalais-
idyllissä melun ja kiireen ulkopuo-
lella.

Juuri Venäjän tai Viron maa-
laiskylissä voi vielä tavoittaa jotain

sellaista kesämaisemaa tunnel-
mineen, jonka hyvin muistan Suo-
mesta 1950-luvulta. Niin oli Sir-
kiänsaarellakin. Maantien pöly oli
laskeutunut tienvarren kasveille.
Erilaiset luonnonvaraiset kukat al-
koivat olla parhaimmassa loistos-
saan. Kimalaiset surisivat, perhoset
lentelivät ja pääskyset syöksähte-
livät hyönteisten perässä eikä pei-
pon laulusta voinut erehtyä. Kukki-
en tuoksu tuntui voimakkaana.
Maaseudun rauha oli täydellinen. Ja
kaiken kukkuraksi käki alkoi kuk-
kua. Heti muistin, kun äitivainajani
usein kertoi, kuinka Karjalassa
”käet helskyttiit nii jot se ol yhtä
helineää koko seutu”.

Sivutiellä kävellessä tunne suoma-
laisesta kylätunnelmasta 1950-luvul-
ta vahvistui lisää. Kuoppainen tie,
erilaisia ja erikuntoisia rakennelmia
talojen pihapiireissä ja romua nurk-
kien takana nokkospuskissa. Kes-
kipäivän aurinko paistoi täydeltä
terältä eikä tuulenhenkäystäkään.
Silloin tällöin tiellä menevä autokin
tuntui kuuluvan asiaan. Aika tuntui
olevan pysähtynyt vähän samaan
tapaan kuin Hemigwayn romaanis-
sa espanjalaisen kylän siestailta-
päivässä.

Ettei kaikkea tätä olisi erehtynyt
luulemaan elintasoksi tai pikemmin-
kin laatuajaksi, vastaan tuli jo iäk-
käämmän näköinen mies vaivalloi-
sesti kävellen ryysyiset vaatteet yl-
lään. Selvästi näki hänen olevan
kehitysvammainen. Ei ollut liikun-
ta-apuvälineitä henkilökohtaisesta
avustajasta puhumattakaan. Lähis-
töllä olevan talon pihalta tielle kä-
veli hetkeä myöhemmin toinen lä-
hes samanlainen vammainen hitain
askelin. Lieneekö ollut jokin vam-
maisten hoitopaikka täällä syrjäises-
sä Sirkiänsaaren kylässä. Mitalilla
on kaksi puolta näissä laatuaika-
asioissakin.

”Sirkeinsaarelta” (äitivainajani sa-
nonta) läksimme samaa tietä kir-
konkylään kuin mitä olimme tulleet-
kin. Harvoin olen nähnyt niin pöli-
sevää tietä kuin mitä tämä oli Por-
kulle saakka, josta päällyste jälleen
alkoi. Rautu ja koko Kannas on
aluetta, jossa peruskallio on syvällä
ja moreenisoraa on niukasti. Hiesu-
ja savipitoinen hiekka pölisee kui-
valla säällä henkeäsalpaavalla ta-
valla, jos pölyä ei jollakin kemialli-
sella aineella sidota. Ainakaan nyt
ei tällaisesta ollut merkkiäkään.

Palkealan tuhoutunut kirkko (vas.) ja Palkealan uusi kirkko.
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Muuttunut kirkonkylä
Olin tätä ennen käynyt entisessä
kirkonkylässä kaksi kertaa 1990-
luvulla. Olen myös verraten paljon
tutustunut Raudun historiaan sotaa
edeltäneeltä ajalta ja voin kuvitella
kirkkoahon näkymiä 1930-luvulla.

Tiilikirkko kiviaitoineen, vanha pe-
täjä, Pohjan sodan eli Ruptuuriso-
dan aikana 1656 käydyn Raudun
taistelun muistomerkki, Raudun
Osuuskaupan myymälä, leipomo ja
kahvila, Raudun Osuuskassa ym.
Samoin lounaaseen asemalle, itä-
koilliseen Raudunkylään ja itä-
kaakkoon Palkealan suuntaan läh-
tevät senaikuiset maantiet.

Kirkonkylä oli tuolloin vasta run-
sas satavuotias eikä kovin suuri
tuonaikaisenkaan mittapuun mu-
kaan. Kirkot ja kirkonkylä olivat
olleet aikaisemmin Raudunkylässä
Kirkkojärven rannalla (järven nimi
tulee tietenkin kirkosta). Kun pitä-
jän kolmanneksi viimeisin luterilai-
nen kirkko tuhoutui Suomen sodan
aikana 1908-1909, päätettiin uusi
kirkko rakentaa noin kahden ja puo-
len kilometrin päähän Varikselan
kylään teiden risteyksen tuntumaan.
Kirkko valmistui 1823.

Ei ole ollut kovin yleistä, että uu-
den kirkon paikka siirretään muu-
alle. Siinä siirtyivät vähitellen muut-
kin kirkon oheistoiminnot toiseen
kylään ja muodostui uusi kirkonky-
lä. Kirkon ympärillä ollut pieni hau-
tausmaa korvattiin melko pian muu-
taman sadan metrin päässä Tikat-
sun petäjikköön perustetulla uudel-
la hautausmaalla.

Kirkonkylän kasvua jarrutti myö-
hemmin sekin, että parin kolmen
kilometrin päässä olevasta aseman
seudusta kehittyi 1920-luvulta alka-
en kunnan toinen painopistealue.
Tämä lyhyesti Raudun kirkonkylän
historiasta.

1930-luvun kirkonkylä oli pantu
tuleen heti Talvisodan alettua suoja-
joukkojen poistuessa ja tiilikirkko oli
räjäytetty maan tasalle. Maahan-
tunkeutujalle ei haluttu jättää mitään

suojaa talvea vastaan eikä kirk-
koakaan voitu häväistä pitämällä
sitä tallina tai muuna sellaisena.

Aikaisempien käyntieni aikoihin
1990-luvulla kirkonkylän suomalais-
ta rakennuksista ei ilmeisesti ollut
muuta nähtävissä kuin muutamia
kirkon perustuksen tartuntarautoja
kulttuuritalon kulmassa. Uuden
isännän kädenjälki teki silloin loh-
duttoman vaikutuksen. Muutamia
talonrötisköjä ja vinossa olevia kios-
keja kirkkoahon laidassa. Lienee
ollut punagraniittinen Leninin pää
keskellä entistä aukeaa. Tosin hie-
man kauempana näkyi muutamia
uusia kerrostaloja.

Nyt näkymä oli toisenlainen. Sil-
miinpistävintä oli rakennuskannan
kasvu. Kookkaita kerrostaloja oli
useita, samoin kuin pienempiä uu-
sia taloja, jotka olivat enimmäkseen
melko hyväkuntoisen näköisiä. Ai-
nakin kauempaa katsoen. Näkymä
oli aukiolla jopa kaupunkimainen.
Sitä täydensi ihmisten runsaus ja

vilkas autoliikenne. Hetkittäin tuli
tunne, ettei olla lainkaan Raudussa
ja Venäjällä, vaan jossain muualla.

Tikatsun hautausmaan
alennustila
Kuten todettu, Tikatsun luterilainen
hautausmaa on vain pienen matkan
päässä liikekeskuksesta.

Olin mielessäni varautunut ma-
sentavaan näkymään edellisen
vierailuni muistikuvien perusteella.
Silloin näkymän muodosti epämää-
räinen metsikkö ja muutama vinos-
sa ollut ruosteinen risti korkeassa
heinikossa. Hautausmaan yhdessä
kulmassa oli kaatopaikka ja toisaalla
kaatumaisillaan olevia lautarötis-
köjä. Alueella oli ainakin yksi asuin-
kerrostalo. Sanottiin myös, että las-
ten päivähoitolakin on löytänyt uu-
den paikkansa hautausmaalla.

Nyt pisti ensimmäisenä silmään
hautausmaan valkoinen puuportti ja
siitä lähtevä sorakäytävä alueen
halki. Samoin se, että suuria koivu-

Sirkiänsaaren Valkjärvi ja koulun paikka nyt.

Sirkiänsaaren Valkjärvi ja kansakoulu 1930-luvun lopulla. Oikeal-
la lisärakennus.
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ja oli kaadettu ja näkymä avartunut.
Käytävän vasemmalla puolella oli
harmaagraniittinen kivipaasi, joka oli
pystytetty hautausmaahan haudat-
tujen vainajien muistoksi.

Toinen, hieman pienempi ja uusi
paasi oli käytävän oikealla puolella
rautulaisten sankarivainajien muis-
tolle. Alueella oli ollut myös sankari-
hautausmaa. Nämä molemmat suo-
menkielisin laatoin varustetut paa-
det, portti ja sorakäytävä ovat en-
tisten rautulaisten aikaan saamia
suuren byrokratian ja työn jälkeen.
Tästä heille suuri kiitos!

Kaikesta huolimatta alueen tilan-
ne oli surkea siellä, missä ei suo-
malaisen talkooporukan kädenjälki
näkynyt. Ehkä törkyä oli vähemmän,
mutta toisaalta asuintalot olivat
valloittaneet lisää entistä hautaus-
maa-aluetta ja tehneet sen kovin
pienen oloiseksi. Hoitamatonta hei-
närytöä kaikkialla ja joukossa joita-
kin ortodoksitunnuksisia hauta-
paikkoja kaatuneine tai kaatumas-
sa olevine aitoineen.

On ymmärrettävää, etteivät alu-
een nykyiset asukkaat ja heidän
hallintonsa tunne erityisempää vel-
vollisuutta hoitaa suomalaista hau-
tausmaata. Kyse on kuitenkin ihmis-
ten viimeisistä leposijoista ja hauta-
usmaalla on aina jotain pyhyyden
leimaa. Näin on aina ollut uskon-
noista tai uskonnottomuudesta ja
kulttuureista riippumatta.

Tuollaista hautausmaata voisi koh-
della toisinkin. Otan esimerkin vaik-
ka Suomen Tuusulasta. Siellä on
vanha venäläinen sotilashautaus-
maa entisellä varuskunta-alueella.
Sitä ei käsittääkseni hoideta, mutta
alue on rauhoitettu ja sen ympäri on
vedetty paksu kettinki. Vieressä on
kyltti, jossa kerrotaan kyseessä ole-
van vanhan hautausmaan. Ei siis
puhettakaan alueen turmelemisesta
tai suoranaisesta häpäisemisestä.

Askarruttamaan jäi pitäjäseuran
puheenjohtaja Markun maininta niis-
tä uhkista, jotka vielä saattavat vai-
kuttaa hautausmaan tilanteeseen.

Sankarivainajille kunniaa
vielä Lappeenrannassa
Bussimme saavuttua sunnuntain
alkuillasta Lappeenrantaan  jäimme
kyydistä tarkoituksena jatkaa omal-
la autolla kotiin Espooseen. Tote-
sin puolisolleni, että eiköhän vilkais-
ta hieman kaupunkia sitä ennen.
Voisin toimia oppaana, sillä tunnen
kaupunkia jo niiltä ajoilta, jolloin olin
siellä asevelvollisena rakuunoissa.

Kiertelimme hieman keskustassa
ja syötyämme totesin, että pistäy-
dytäänpä lopuksi kirkon luona ole-
valla sankarihautausmaalla ja var-
sinkin luovutetulle alueelle hau-
dattujen sankarivainajien muistoksi
pystytetyllä muistomerkillä. Näin
myös teimme.

Muistomerkki on vaikuttava. Sitä
hallitsee kuvanveistäjä Kauko Rä-
säsen suuri graniittiveistos Äiti
Karjala. Muistomerkkiä kiertää kol-
melta sivulta mustagraniittinen kivi-
muuri, jonka hiottuun pintaan on
pitäjittäin kaiverrettu luovutetun
Etelä- ja Keski-Karjalan sankari-
hautoihin haudattujen ja poissa ole-
vina siunattujen nimet. Niitä on kaik-
kiaan noin 5 500.

Pysähdyimme ensin Koiviston
kohdalle, kun puolisoni sukujuuret
johtavat sinne. Vähitellen siirryim-
me oikealle ja tulimme Raudun koh-
dalle, jossa oli 108 nimeä. Nimi-
luettelo ei liene täydellisen oikea.
Kun itse muutamia vuosia sitten tein
tutkimusta rautulaisista sankari-
vainajista ja heidän hautapaikois-
taan, sain Raudun sankarihautaan
haudattujen luvuksi 107.

Muutamat nimet menivät ristiin
oman luetteloni kanssa siten, että
tässä paadessa oli joitakin sellaisia
nimiä, jotka oman selvitykseni mu-
kaan olisivat haudatut muualle ja
toisaalta tästä puuttui muutamia ni-
miä, jotka mielestäni olivat haudatut
Raudun sankarihautaan. En väitä,
että omakaan luetteloni olisi täysin
oikea, eikä hiusten halkominen ole
tässä tarpeen.

Nimistä 40 on sellaisia, joista
Arkistolaitoksen tietojen mukaan
voi todeta, että kaatuminen oli ta-
pahtunut ajankohtana, jolloin Rautu
ei ollut suomalaisten hallussa. Tä-
män selityksenä on se, että sekä
Talvisodassa että Jatkosodan alus-
sa muualle haudattuja vainajia siir-
rettiin myöhemmin Rautuun. Nyky-
katsannossa tätä voidaan pitää ehkä
outona, mutta tuolloin ja noissa olois-
sa haluttiin saattaa kaatuneet oman
pitäjän multiin mikäli mahdollista.
Valitettavasti nämä vainajat jäivät
lopulta vieraan hallitsemalle maal-
le.

Kaikkiaan rautulaisia sankari-
vainajia on hieman vajaat 200. Täy-
sin tarkkaa lukua on jokseenkin
mahdotonta selvittää mm. siitä
syystä, että rautulaisuuden määrit-
tely on joissakin tapauksissa vaike-
aa. Sitä ei aina esimerkiksi  kaatu-
mishetken henkikirjoituspaikan tai
syntymäpaikan perusteella voi to-
deta. Ja ovatko sodan aikana tau-
teihin tai tapaturmien ja jopa rikos-
ten uhreina kuolleet sotilaat san-
karivainajia sanan varsinaisessa
merkityksessä.

Niin tai näin, rautulaiset antoivat
raskaan uhrinsa isänmaalle.

Kun pääsimme paluumatkalle,
tunsimme kumpikin suurta kunnioi-
tusta jälleen kerran menneitä suku-
polvia kohtaan. Sekä sankarivai-
najia että muita edesmenneitä rau-
tulaisia ja karjalaisia kohtaan.

Arvelimme, ettei tämä matka
Rautuun jäänyt viimeiseksi. Varsin-
kin puolisoni, joka oli ensimmäistä
kertaa Raudussa, oli tätä mieltä.

Veikko Vaikkinen
Espoo

”Haluttiin saattaa
kaatuneet oman
pitäjän multiin

mikäli mahdollista”
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Karjalaiset koolla kesäjuhlilla Hyvinkäällä

Karjalan Liiton vuotuiset kesäjuhlat kutsuivat karjalaisia koolle
Hyvinkäälle viikkoa ennen juhannusta. Rautu-kylttiä kantoi Pertti
Rummukainen ja lippua Armas Komi. Marssijoiden joukossa olivat
rautulaiset Raili Ilvonen ja Kaarina Raatikainen. Taaempana
vilkuttavat Eeva Malkamäki ja Heli-Päivi Nypelö. Kuvat: Heikki
Malkamäki.

Valtakunnalliset Karjalan Liiton 67.
kesäjuhlat pidettiin 13.-14.6.2015
Hyvinkäällä. Kaksipäiväiset juhlat
kokosivat yli 12 000 osallistujaa.

Hyvinkään kesäjuhlille oli saatu
näyttävä joukko tunnettuja karjalais-
taustaisia esiintyjiä. Avajaisjuhlan
juontajana toimi hyvinkääläinen
musiikin monitoimimies Mika Iko-
nen. Päiväjuhlan juonsi karjalan
murretta sujuvasti ja yleisöä haus-
kuttavasti käyttänyt näyttelijä Eija
Vilpas. Juhlatansseissa tahditti
tangokuningas Antti Raiski ja Klu-
bi-illan viihteestä huolehti legendaa-
rinen Kivikasvot-yhtye.

Perinteisten kesäjuhlien ohjelma-
osuuksien lisäksi oli tänä vuonna
Karjalan Liiton Karjalaisen sana-
käytön teemaan liittyen otettu mu-
kaan  karjalan kielen paja, jossa
esiteltiin karjalan kielen eri murteita
ja opiskelumahdollisuuksia.

Tapahtumista näkyvin on aina ol-
lut näyttävä juhlakulkue kaupungin
halki. Pihkalan pesäpallostadionille
kokoontui runsaan 3000 hengen
yleisö seuraamaan karjalaisten vuo-
sittaista suurjuhlaa. Lippujen sisään-
tulot ja Karjalaisten laulu loivat juh-
lallisen tunnelman.

Maakuntajohtaja Ossi Savolai-
sen ja Karjalan Liiton puheenjoh-
taja Marjo Matikainen-Kall-
strömin tervehdyspuheenvuorot
sekä tasavallan presidentti Sauli
Niinistön ja pääministeri Juha Si-
pilän tervehdykset juhlivalle yleisöl-
le korostivat karjalaisuuden ja kar-
jalaisen kulttuurin erityispiirteitä ja
niiden merkitystä suomalaisuudel-
le. Nuorekkaan tuulahduksen toi
Hyvinkään oma laulajalahjakkuus
Diandra Flores. Vaikuttavan juh-
lapuheen piti teatterinjohtaja Mik-
ko Kouki, joka puheessaan kertoi
omista juuristaan ja karjalaisuu-
destaan.

Seuraavat Karjalaiset kesäjuhlat
järjestetään Seinäjoella 17.-19.6.
2016. Lisätietoja  www.karjalanliitto.fi
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Kesäkuussa vietimme ”melkein
poutaista” sunnuntaipäivää Ranta-
kylän Junnilassa. Koolla oli yli kol-
mekymmentä Anni o.s. Kukko-
sen ja Matti Junnin sukulaista ja
perheenjäsentä.

Erityisesti iloitsimme siitä, että
Annin ja Matin tytär Helga Niku-
la jaksoi tulla joukkoomme korke-
asta iästään ja pitkästä matkasta
huolimatta. Muista sisaruksista on
jo aika jättänyt. Annin ja Matin
lapsenlapset olivat lähes kaikki
koolla. Juhlan pienimmät vieraat,
vuoden vanhat kaksostytöt, ovat
heidän lapsenlapsensa lapsia. Hei-
dän sisarustensa ja serkkujensa jäl-
keläisiä oli myös paikalla, ja saim-
me näin tutustua sukuumme laa-
jemminkin.

Anni ja Matti rakensivat Junnilan
sota-aikana. Matti toimi jo Raudus-
sa maanviljelyn ohella rakentajana.
Monen rautulaisen talo lienee so-
dan jälkeen rakennettu Matin sa-
haamasta puutavarasta.

Orjansaaren Junnit ja Kukkoset
koolla Mikkelissä

Aina lämmin ja iloinen Helga-
tätimme täytti juhannuksena 92
vuotta. Onnittelut koko poru-
kalta!

Juhlaväki Jun-
nilan portailla.

Matti kuului mm. Rautulaisten pi-
täjäseuran ja Rauta-Säätiön perus-
tajiin sekä Raudun historiakirjan
toimituskuntaan.

Anni osallistui myös voimakkaasti
marttatyöhön. Hän toimi Rantaky-
län marttojen puheenjohtajana lähes
viimeisiin vuosiinsa saakka.

Junnilan viljelyä jatkoi Annin ja
Matin poika Ukko vaimonsa Rau-
nin kanssa. He toimivat myös ak-
tiivisesti pitäjäseurassa.

Kunnan rakentamistarpeet pakot-
tivat 1980-luvulla Rantakylän vilje-
lijät luopumaan maistaan. Kerran
evakkoon joutuneille tämä uusi
pakkolunastus oli kova pala. Jäljel-
le jäi talouskeskus, joka on edelleen
perheen asuttama. Annin ja Matin
istuttamat valkoiset syreenit ja ruu-
sut kukkivat edelleen, ja jättiläisiksi
kasvaneet koivut antavat pihalle
voimaa ja luonnetta.

Mari Soupios
o.s. Junni
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Polttopuita ja muitakii...
Täs toano ko myö oltii mökil, ni meil
olkii siel aikamoiset ropinat; kerättii
polttopuita. Viime talven ko tehtii
pien hakkuu ja siint jäi nii tuhottoma
paljo latvuksii ja muuta jätepuuta sin
tantereel, ettei sitä mitekää ilent jät-
tää märkänemmää. Senkii takkee
ko meil on siel kolme tulpessää,
mihi pittää saaha poltettavvaa,
hellaa, takkaa ja tietys tsaunaakii.
Teä hakkuu ko ol tehty niil nykyai-
kasil konneil, ni se jälk on aika
sotkusta. Mie en kuitenkaa käynt
näit latvoi karsimaa pelkästää
kirveel, voa teinkii vastaiskun näil
koatokonneil – otinkii moottorsa-
han, mil sit selvittelin näitä latvakas-
soi ja näihe koatuneihe puihe al
jeäneitä raippoi. Tarvittiiha siin
tietyst viel kirvestäkkii; eihä niit
kaikkii oksii soant kerral pois ja
pittäähä siin olla kirves käes ko nii-
tä kokovaa läjjii, sill on nii hyvä kou-
kata ranka moast ja siin samal
napsii ne viimeset oksat pois.

Siin olkii monenlaista puuta,
mäntyy, närettä, koivuu ja viel
muutakii. Mut kaik kyl pallaat pari
vuuve peräst koha kuivaat. Sit ol
viel joku isompkii puu juuret pystys,
ko viime kevvään ol  tuulta nii paljo,
et sekkii viel autto metsurii, tai
paremmikkii työllist. Kaikenlaista
ihmettä, ko myrsky ei meinant he-
retä ensinkää. Monel metsäomis-
tajal tulkii toas paljo vahinkoo.

Kylhä siin tul mielee toas, mite
enne vanhaa pit olla kirveet ja sahat
terävän, ko metsää mäntii. Tietyst
myytävii puihe koatamine ol iha toi-
senlaista, ko nykyää.  Mut sit ko sielt
metsäst pit ottaa nii monenlaista
muutakii tarvepuuta, niiko aita-
tolppa- ja heinäseivästarpeet viel
polttopuihe lisäks. Ja hevosel ne sit
veätettii kartanol tukkikuorma peäl.
Aitatolpil ei tarvint muuta tehä ko
vähä kuorii ja terottoa, heinäseipäis
olkii siit isomp homma. Nehä vuoltii
koko pittuuvelt oikei siliäks ja
terotettii kahenpeän; se moa sissää

mänevä peä vähä niiko karkiammi,
mut se yläpeä pitkii terottoa oikei
vasite. Ei siihe muute
heinähangollista soant mänemeä. Ja
sit vanhemmite ko seipäist katkeil
kärkii, ni pi tain olla seivästäis puuk-
ko vyöl, mil sai sipaistuu kären
teräväks. Sitä tapin reikii porraa-
mista myö velpojan kans tehtii, ko
isä komens siihe jo oamust pittäi, sit
iltapäiväl soatto peästä vaik uima-
reissul, jos ol hyvä ilma.

Meil ol siin liiterin nurkal seinäs
kaks rautakoukkuu, toises ol kouk-
ku yllääppäi toises allaappäi ja niis
koukuis ol viel terävät hampaat. No
se seiväspuu pantii niihi hampaisii
jot se pysy paikalloa ko sitä vuoltii
siliäks. Ja siinhä ne tappiloihe reiät
sit porattii. Ol kyll hommii sillo kaike
ikäsil.

Noist aitatolpist tul mielee sella-
nekkii homma ko kevvääl pit ain
kierteä kaik aijat enne ko lehmät
lasettii ulos laitumel.  Mie muistankii
hyväst ko meiä kyläl ol yks vanha
pappa, joka ei varsinaisest olt mis-
sää töis enneä, ni Isä kysy häntä
usjast auttamoa sellasis köykä-
semmis töis. No miehä jouvui sillo
sellsen paimenpoja kokosena vän-
käriks siihe aija tekkoo, ja niihä myö
teän Papan kans kierrettii aijat mo-
nen kevvään, ja mie kuunteli häne
juttujaa. Heä ol neät olt siin kyläl
yhes isos talos työmiehen ikkääsä
ja tieskii paljo asjoi näist moatöist.

Sit loppukesäl heinät ol niitetty,
pantu seipäil ja ajettu lattoo. Äpäre
alko kasvoa heinäsängel ja lehmilt
alkoit varsinaisilt laitumilt syömiset
käyvä vähhii. Lehmät peästettii niil
äpärelaitumil mis ei joka paikas olt
minkäälaisii aitoi. Myö nuorem-
matha siin jouvuttii sit paimenee. Se
olkii meist aika kiusalline homma ko
ol kuuma kesäpäivä, ol kärpäsii ja
poarmoi ja siel voa pit seisoo pel-
lonlaias.

Siihe aikoa ei olt oikei näitä pelilöi
mitä nykyää, Angry-Birdsii, i-Paddii

eikä just muutakoa mitä ois
ajankuluksee voint pelata. A puu-
kon kansha myö siel aikoa kulutettii,
ei  niikeä paimennettavii piiskoi
tekemissee, mut kaikenlaisii keppi-
löihe koristelemissee ja mihi millokii.
Pajupilliikii siin viel loppukesäst
taijettii yritteä, mut eihä se ennää
sillo onnistunt,  ko sehä pittää ain
tehä varrai kevvääl.

Siel Itä-niity takan myö velpoja
kans hyvi usjast vahittii näitä lehmii
ja uotettii millo ne soap ajjoa vanhal
laitumel, etteivät syö liikoa nuorta
heineä. Kerra käi sillei, et ko siel
joukos ol kantava lehmä ni hänel
tulkii aika täytee ja vasikka syntykii
sin pellol. No myöhä  tietys oltii siint
ihmeisseä ja toine läks kiireest kottii
sanomoa, mikä teäl ol männeillää.
Siin käi sit sillei, et Isä tulkii
maitokärrin kans sin laitumel ja teä
uus tulokas nostettii kärrii ja lähettii
viemää navettaa. No emälehmä
tietyst tul huolissaa peräst, ja niihä
ne molemat pantii vähäks aikoa sin
sisäpuolel, et saivat pitteä huolta
toisistoa.

Neä nyt on voa näit paimpojan
muistikuvvii, enkä mie uo murteest-
kaa iha varma, mite se männöö, et
mite tätä sannoa siihe aikoa käy-
tettii. Mut ei pie välitteä vaik teä ei
ain iha oikei mänekkää, ko siit on
nii kauako tätä meiä oikiaa murret-
ta on kuult.

Kylhä siel paimenes joskus tul
aika pitkäks. Se hyöty siint kuitekii
ol, et pajupillin mie ossoan viel tehä
nyt vanhanakkii, ja tienkii, jottei
nuoremmiltkaa peäse unohtummoa.

Paimpoika

”Siihe aikoa
ei olt oikei näitä

pelilöi
mitä nykyää,

Angry-Birdsii,
i-Paddii...”
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Rauta-Säätiö myöntää
apurahoja valmistuneille Rautu-juurisille nuorille

eli tutkinnon suorittaneita rautulaisjuurisia
on päätetty tukea edelleen.

Hakuun ovat oikeutettuja  1.12.2014 -30.11.2015
valmistuneet. Hakemukset tulee olla perillä

viimeistään 3.12.2015.
Hakemuksesta tulee ilmetä selvitys

rautulaisjuurisuudesta ja esivanhemman henkilötiedot.
Hakemuksiin pitää liittää mukaan virkatodistus

sekä kopio tutkintotodistuksesta.

Lisätiedot:  Rauta-Säätiö c/o Ilkka Pietiäinen
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli

ilkka.pietiainen@surffi.fi

Rauta-Säätiö
myöntää apurahoja

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

SUVANNON SEUTU 1917-1921
Elämää ja ihmiskohtaloita

Kirjaa saatavana hintaan
30 euroa / kpl + postituskulut.

Tilaukset:
Pekka Intke  p. 045 263 0365 tai

pintke@suomi24.fi

Markku Paksu p. 040 523 9645 tai
pitajaseura@rautu.fi

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, punai-
nen ja kulta.



Rautulaisten lehti  4/201520

Mäntyharjun Miekankoskella sijait-
seva Alhon kotimuseo kertoo hui-
kealla tavalla maatalouden histori-
asta aina 1800-luvun loppupuolelta
alkaen. Suurin osa esineistöstä on
ollut käytössä tilalla.

Alhon kotimuseo on saanut alkun-
sa Päivi ja Simo Tuokon kiinnos-
tuksesta menneiden sukupolvien
käyttämiin työtapoihin ja välineisiin.
Alhon maatilan vanhaan esineistöön
pariskunta alkoi kiinnittää huomio-
ta muutettuaan Päivin kotipaikalle
1990-luvun puolivälissä. Tuolloin he
etsivät lähellä sijaitsevaan Miekan-
kosken kahvilaan uittomuseo-mate-
riaalia.

– Etsiessämme esineistöä sinne,
löysimme Alhon maatilalta muuta
vanhaa 1800-luvun lopun ja 1900-
luvun työvälineistöä hyvin. Niitä läh-
dimme yksi kerrallaan kunnosta-
maan ja entisöimään, kertoo Simo
Tuokko.

Vähitellen kunnostettua esineistöä
oli niin paljon, että ne täyttivät piha-
aitan toisensa jälkeen. Pikkuhiljaa
ystävät ja tuttavat alkoivat ehdot-
taa, että Tuokot avaisivat aittansa
myös yleisölle. Tämän kevään ai-
kana aineistoa on viimeistelty näyt-
telykuntoon ja kotimuseo avautui
yleisölle heinäkuun ajaksi.

Vaikka seiniin on ilmestynyt
opastekylttejä, valokuvia entisistä
ajoista ja muita erilaisia infotauluja,
saa paikasta eniten irti opastetuilla
museokierroksilla. Tuolloin nykyih-
miselle oudoltakin näyttävät ka-
pineet heräävät eloon. Samalla kä-
vijälle hiipii mieleen ajatus siitä,
miten kovaa työtä maan muokkaus
ja viljely on ollut entisaikaan.

– Ja onhan näissä hienoja yksi-
tyiskohtia. Katso esimerkiksi noita
viskurin tappiliitoksia, vinkkaa Simo-
isäntä museokierroksella.

Alhon kotimuseossa riittää ihmeteltävää

Satamäärin aarteita aitoissa
Kotiseutumuseo jakautuu kahteen
osaan. Aatrasta myllyyn -osio esit-
telee vuoden kierron maamiehen
näkökulmasta konein, kuvin ja
opastetauluin.

Pihapiirissä oleviin lintaasiaittoihin
on puolestaan koottu käyttöesineet.
Esineistöstä suurin osa on tilalla ol-
lutta, tai ne ovat liittyneet jotenkin
tilan toimintaan. Joidenkin koneiden
tilalle on hankittu vastaavia eri ta-
hoilta ja jotain on saatu myös lah-
joituksena.

– Esimerkiksi trillat. Ne saimme
Otavan koulutilan lopettaessa toi-
mintansa vuoden 2014 lopussa.
Kahteen kertaan ne puhdistettiin,
pellavaöljyllä kohennettiin pintoja ja
Päivi ompeli niihin uudet päälliset,
esittelee Simo Tuokko.

Lintaasi- eli korsuaitat ovat ensim-
mäisen maailmansodan ajalta ja ne
ovat venäläisten teettämiä. Alhon
tilan pihapiiriin ne ilmestyivät, kun
niitä aikanaan myytiin kyläläisille.
Aitoissa ensimmäisessä on esillä
ruokaan liittyvää esineistöä. Toises-
sa on vaatteita ja niiden valmistuk-

seen liittyvää aineistoa, ja kolmas
aitta valottaa metsästyksen ja ka-
lastuksen saloja. Neljännestä löytyy
muun muassa mehiläistenhoitoon
liittyvää aineistoa. Sitäkin tilalla on
harjoitettu.

– Päivin isoisä on käynyt Kurki-
joen maamiesopiston vuosina 1915-
17, vinkkaa Simo yhdessä aitassa
esitellessään sinne kertynyttä kir-
jallisuutta.

Yhteen aittaan on jätetty oma ti-
lansa Miekankoskella vaikuttaneen
monitaituri Manne Marttisen
jäämistölle. Hän oli muun muassa
suutari ja kelloseppä, ja teki kaik-
kea mitä suinkin osattiin kysyä.

Rautulaiset juuret omaava Simo
Tuokko myöntää, ettei kotimuseos-
sa ole perunakellarissa olevaa
kuokkaa lukuun ottamatta mitään
muuta aineistoa luovutetusta Kar-
jalasta.

– Eihän sitä juuri mitään mukaan
saatu, ja jos mitä lapsuudenkodissani
oli, niin sinne ne jäivät, kun nuori
mies maailmaan lähti ja paikasta luo-
vuttiin. Ei sitä nuorempana ymmär-

Viskurikaan ei välttämättä ole jokaiselle ihan tuttu vempele, arvelee
Simo Tuokko.
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”Lintaasi- eli korsuaitat
ovat ensimmäisen

maailmansodan ajalta
ja ne ovat

venäläisten teettämiä”

Lintaasiaittoihin on laitettu esil-
le maatalon käyttöesineitä, jois-
ta riittää jutun juurta niin van-
hemmille kuin nuoremmillekin vie-
railijoille. Simo Tuokko esittelee
pyykinpesukonetta.

Rautulaisuus pysyy ja näkyy
vaikka vuodet vierivät, sanoo
Simo Tuokko. Kuvat: Jaana Ma-
tikainen.

tänyt arvostaa menneisyyttä samal-
la tavalla, mitä tässä iässä tekee, to-
teaa äskettäin eläkkeelle jäänyt
Simo Tuokko.

Alhon kotimuseo on avoinna sopi-
muksen mukaan. Tilan sorvipajassa
voi tutustua isännän visoista sor-
vaamiin esineisiin.

Lisätietoja:
www.alhonkotimuseo.fi

Jaana Matikainen
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Muistojen kuvia Raudusta kesältä 1942

Raudun sankarihaudoilla elokuussa 1942. Vas. Nipa Sorvali, Ale
Sorvali, Mikko Pusa, Oskari Montin, Heimo Kiuru, Viljo Pusa, Toivo
Sorvali, Väinö Sorvali ja Ahti Karikuusi.

Kesätunnelmia Rastaan pihassa
Sirkiänsaarella, vasemmalta Mat-
ti Pusa, Paavo Rastas, Toivo
Pusa, Heimo Kiuru ja Pentti
Pusa. Kuvat lähetti Heimo Kiuru
Joutsasta.

Koulun raunioilla Sirkiänsaaressa opettaja Tyyne Sumsa.

Raudun pappi Paavo Salo siunaa
sankarivainajia 1942. Siunat-
stavien joukossa oli Heimo Kiu-
run veli Eino.

Eino Kiurun haudalla elokuussa
1942, vasemmalla isä Adam, äiti
Maria ja Heimo Kiuru.
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Virkistyspäivä Raudussa syntyneille
ja siellä 1939 asuneille
ja heidän puolisoilleen

Rauta-Säätiö järjestää  Raudussa syntyneille ja
siellä 1939 asuneille ja heidän puolisoilleen

virkistyspäivän Mikkelissä Kyyhkylässä 11.9.2015.

Tilaisuus alkaa klo 10.30 ja päättyy noin klo 16.00.
Tilaisuus on maksuton ilmoituksessa mainituille.

Matkat osallistujat kustantavat itse.

Virkistyspäivään osallistuvat tulee ilmoittaa
1.9.2015 mennessä.

Lisätietoja antaa tarvittaessa ja ilmoittautumiset:
Ilkka Pietiäinen p. 0400 250 289 tai email:

ilkka.pietiainen@surffi.fi

Tervetuloa Virkistyspäivään!

RAUTU ON RAUTAA
T-paidat taas myynnissä,
15 euroa kpl.
Tilaukset: p. 040 5239 645
tai pitäjäseura@rautu.fi

Tilaa RAUTULAISTEN LEHTI
omaksi tai lahjaksi!

Hinta vain 27 euroa / vuosikerta

Timo Hyytinen Jyväskylästä on
koonnut tietoa sukunsa jääkereistä.
Yksi heistä oli Kustaa Loukola ja
hänestä kaukopartiomiehenä oli jut-
tu Rautulaisten lehdessä 6/1971 ja
1/1972. Jutut oli kirjoittanut Kau-
ko Rastas.

Hyytinen kertoo nyt saaneensa
valmiiksi kirjan Kapteeni Kaarna ja
Kärnän jääkärit:

– Tuntemattoman sotilaan kap-
teeni Kaarna on suomalaisille tuttu
komppanianpäällikkö, joka haavoit-
tui kuolettavasti johtaessaan hyök-
käystä etulinjassa. Kaarnan joukko-
jen eteneminen oli pysähtynyt ja sen
johtajan oli täytettävä velvollisuuten-
sa, hyökkäys oli saatava liikkeelle
ja kapteeni Kaarna näytti esimer-
killään ”kuinka sotaa käydään”.

Kapteeni Kaarnan esikuvaksi
Väinö Linna otti kokeneen ja iäk-
kään, jo lähes 50-vuotiaan jääkäri-
kapteeni Toivo Kärnän, joka haa-
voittui kuolettavasti Korpiselän
Tsiipakan kylän taistelussa kesällä
1941.

Jääkärikapteeni Toivo Kärnä oli
syntynyt Lappajärvellä.

Voit lukea e-kirjana tämän mie-
lenkiintoisen vaiheen Suomen his-
toriasta www.armafennica.fi. Kir-
jan voi myös ostaa Armafennican
nettisivujen kautta.
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Tervetuloa
Sirkiänsaari-

Huhti-Korleen
kyläläiset sekä
jälkeläiset ja

ystävät
kyläkokoukseen

lauantaina 5.9.2015
klo 12 alkaen

Lomakoti Mäntyniemeen,
Ihastjärventie 40 B, Mikkeli

Tuo mukanasi valokuvia,
joihin liittyy tarinoita

kotiseuduilta Raudusta.
Tilaisuudessa myydään

äskettäin ilmestynyttä kirjaa:
Suvannon seutu 1917-1921
elämää ja ihmiskohtaloita.

Ole hyvä ja ilmoittaudu
lounastarjoilun vuoksi

25.8. mennessä:

Ilmi Pesonen,
p. 040 730 6166, s-posti

ilmi.pesonen@gmail.com

Rauni Karjalainen, p. 0400
715 200, s-posti

rauski38@gmail.com

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri

kokoontuu lauantaina 19.9.2015 klo
14.00-17.00 Helsingissä

Karjalatalon Laatokka-salissa.

Kello 12.00-13.00 kokoontuu vetoryhmä.
Kello 13.00–14.00 on vapaata keskustelua

ja tietojen vaihtoa.

Kokoontumisen isäntinä toimivat rautulaiset.

Kaikki alueen historiasta ja
sukututkimuksesta kiinnostuneet

ovat tervetulleita avoimeen tapaamiseen.

Loposet Karjalankannaksella
Loposten sukututkijoita pyydetään saapumaan

Suvannon seudun sukututkijoiden

tapaamiseen 19.9.2015, klo 13.00

Karjalatalolle Helsinkiin. Haluaisimme löytää

meille kaikille yhteiset esipolvet

ja vertailla sukututkimustietojamme.

Riitta Henttonen o.s. Loponen

riitta.henttonen@dnainternet.net

Eeva Malkamäki ja

Hellevi Mattila o.s. Loponen.

Isot kiitokset kaikille
kesäjuhliimme osallistuneille,

emännille, talkooväelle ja
myös heille, jotka olivat

estyneet saapumasta paikalle.
Erityiskiitos kotiseutuneuvos

Markulle upeasta
Rautu-laulun tulkinnasta.

Minna ja Timo sekä 
”pikku” Matti
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Kaunis sinikukkarinne
Karjalassa aina lie.

Kultakäen kukkuessa
onnittelut teille vie.

70 vuotta
Raija Wellingk o.s. Kiuru Espoossa 16.9.

60 vuotta
Seija Räty o.s. Kiuru Joroisissa 21.8.

50 vuotta
Tiina Grönlund o.s. Kiuru Varkaudessa 18.8.

Teillä jokaisella on juuret Raudussa,
Sirkiänsaarella ja Aliskassa.

Tasavallan presidentti on ylentänyt puolustusvoi-
main lippujuhlan päivänä 4.6.2015 Keski-Suomen
sotilaspiirissä reservin luutnantiksi rautulaisjuu-
risen Ahti Väätäisen.

Ahti on käynyt Raudussa Potkelan kylässä Mon-
nonmäellä silloin, kun siellä oli vielä mummonsa
kotitalo pystyssä. Ahtin mummo on Joutsassa asu-
va tammenlehväveteraani Sanna Väisänen, o.s.
Monto, joka oli lottien toiminnassa mukana sota-
aikana.

Karjalainen Karonkka

10.-11.10.2015
Karjalainen Nuorisoliitto 35 vuotta,

Karjala-lehden pikkujouluristeily,
kaikkien karjalaisten kohtauspaikka

- lähde mukaan viihtymään
risteilylle MS Baltic Queen,
Helsinki-Tallinna-Helsinki!

Varaukset:
Matka-Vekan toimistot

kautta maan,
www.matka-vekka.fi,

puh. 020 120 4800

KAIKEN KANSAN
KARJALAINEN PÄIVÄ

PIEKSÄMÄELLÄ 30.8.2015

Ohjelma
klo 9.30 Seppeleenlasku,

Sibeliuspuisto, Häyrysentie

10.00  Jumalanpalvelus
Uusikirkko, Keskuskatu 31

11.30-13.00
Ruokailu + kahvi,  -  ruokalippu 10 euroa

Seurakuntakeskus, Keskuskatu 31

13.00
Päiväjuhla, Poleeni kulttuurikeskus

Savontie 13
                                      - Liput 10 euroa

Järjestäjä
Pieksämäen seudun Karjalaiset ry
Karjalaisseurojen Mikkelin piiri ry

TERVETULOA!
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Laila Maire Marjatta Hirvikangas (o.s. Sipponen)
syntynyt 25.9.1925 Raudun Mäkrällä, kuoli 4.5.
2015 Tampereella.

Laila Hirvikangas oli kauppias Jooseppi ja Hil-
ma Sipposen viidestä lapsesta nuorin. Hän joutui
evakkotaipaleelle nuorena tyttönä, suoritti yliop-
pilastutkinnon Lapualla ja valmistui kansakoulun-
opettajaksi Jyväskylän opettajainkorkeakoulusta.
Hän toimi opettajana suurimman osan elämästään
Kankaanpäässä, josta hän muutti Tampereelle
eläkepäivinä.

Äitiämme kuvaavat kaiketi parhaiten sanat roh-
kea, edelläkävijä ja oman tiensä etsijä ja kulkija.
Hänen vahva oma tahtonsa tuli esiin jo lapsuus-
aikana, jonka tapahtumista hän kirjoitti useita
koskettavia muistelmia. Hän ei muitta mutkitta hy-
väksynyt totuttuja kaavoja, vaan halusi toteuttaa
omaa näkemystään. Aina se ei ollut mahdollista sen
aikaisessa Suomessa ja vielä myöhemminkin aikui-
sena hän jätti usein omat toiveensa taka-alalle. Hän
oli vaatimaton, ei tahtonut tehdä itsestään nume-
roa. Hän valitsi mieluummin tarkkailijan roolin ja
seurasi tapahtumia ja elämää omasta näkö-
kulmastaan.

Äidin sinnikkyydestä saamme lukea yhdessä hä-
nen kirjoituksessaan, jossa hän kertoo halustaan
päästä oppikouluun ja tulla ylioppilaaksi. Pienen
tytön koulupäivät venyivät yli 12-tuntisiksi, mutta
se ei häntä lannistanut. Hän menetti äitinsä 11-vuo-
tiaana ja sai opetella itsenäisyyttä jo varhain. Sota
pirstoi nuoren elämän, koulua käytiin kuitenkin
monella paikkakunnalla ja äiti sai valkolakin 21-
vuotiaana 1946.

Koko elämänsä ajan äiti tutki uteliaana ja ennak-
koluulottomana uusia tuulia – niistä hän sai ideoi-
ta ja ajatuksia, jotka ovat ilahduttaneet sittemmin
monia hänen sukulaisiaan, ystäviään ja tunte-
mattomiakin. Hän otti uudet asiat käyttöön ensim-
mäisten joukossa.

Äidin erityistä olemusta voisimme kuvailla par-
haiten seuraavilla muistikuvilla hänen elämästään:

Askartelu ja käsityöt. Vaikka äiti kertoi lapsuu-
dessa inhonneensa käsitöitä kömpelyytensä takia,
teki hän mielestämme valtavan hienoja töitä.
Opettajakorkeakouluaikojen käsityöt ovat hieno
esimerkki huolellisesta ja taitavasta ompelusta.
Muistikuva kodistamme onkin jatkuva uusien

askartelujuttujen ja käsitöiden tekeminen – me
lapset osallistuimme niihin mieluusti. Äiti kannusti
ja opasti – ja otti rauhallisesti senkin, kun 5-6-
vuotiaana otin omin lupineni (lakanoiksi tarkoitet-
tua) kangasta hyllyltä ja ompelin äidin uudella
Husqvarna-koneella itselleni samanlaisen essun
kuin kotiapulaisellamme oli. Äidin idearikkaus oli
jatkuvaa – hän käytti tarvikkeet kierrättäen jo sil-
loin. Hyvä esimerkki on se, että kun mustepullot
hävitettiin koulusta, äiti toi ne kotiin ja värjäsi
räsymatot musteella mustikansinisiksi. Matot oli-
vat kodissamme pitkään, hiljalleen haalistuen.
Keittiön ruokaryhmästäkin tuli sitten sininen maa-
lausinspiraation seurauksena. Äidille oli myös tär-
keää tavata kankaanpääläisiä ystävättäriään
”Ompeluseura omin käsin onneen” -tapaamisissa.

Askarteluharrastus jatkui viimeisiin vuosiin saak-
ka. Hän keräsi ja prässäsi kasveja ja teki niistä
kasvikortteja ja -tauluja. Asiakkaat tulivat vuosi
toisensa jälkeen ostoksille ja lähettivät niitä ym-
päri maailmaa viestinä Suomen luonnosta. Kuk-
ka-aiheen lisäksi hän teki muitakin kortteja, jois-
ta mainittakoon leimasimilla tehdyt. Matkoillaan
Amerikassa Erja-sisareni luona äiti kolusi askar-
telu- ja lahjatavaraliikkeitä ja toi tuomisinaan mm.
korttileimasimet. Ne olivat uuden uutta Suomessa,
mutta äiti ei niilläkään tyytynyt tekemään ohjei-
den mukaisia leimasinkuvia, vaan kehitti niistä
upeita taideteoksia. Äiti osallistui sisarensa Sylvin
ja kälynsä Ailin kanssa vuosikymmenet Helsingis-
sä Naisten Joulumessut -tapahtumaan ja sittemmin
lukuisille muille messuille ja myyjäisiin mm. Tam-
pereella.

Kansakouluihin tuli vapaaehtoista ruotsinkielen
opetusta 1960-luvulla. Äiti tarttui tilaisuuteen ja
lähti Ruotsiin ja Ahvenanmaalle opettajien kieli-
kursseille ja hänestä tulikin sitten Kankaanpään

Muistosanat äidille
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Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella?
Tee Rautulaisten lehden osoitteenmuutos:

Veijo Moilanen  puh. 040 848 2759,
sähköposti: lehtitilaus@rautu.fi

SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 30.9.2015 mennessä!

Lehti nro 5 / 2015 ilmestyy lokakuussa

Rautulaisten lehden yhteystiedot:
Marjo Ristilä-Toikka

Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ
puh. 040 730 2622

marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

kansakoulun ensimmäinen ruotsinopettaja. Äidillä-
hän oli kielitaustaa entuudestaan, kouluruotsiin
lisäksi hän oli ollut opiskeluaikoinaan Ruotsissa.
Saksa ja latina kuuluivat hänen kursseihinsa.

Äiti tutustui joogaan hyvin varhain suomalaisit-
tain katsottuna. Harrastuksesta tuli sittemmin opin-
tojen kautta vakavampaa – äidistä tuli jooga-
ohjaaja. Kyläläisten kummastus muuttui kiinnos-
tukseksi ja hänen tunneilleen tulikin paljon osal-
listujia. Joogaa äiti jatkoi elämänsä viimeisiin päi-
viin saakka.

Hänen luovuutensa jatkui kirjoituksin – lapse-
na saimme joululahjat aina pienin värssyin varus-
tettuina. Kunpa ne olisivatkin tallella! Tampereelle
muutettuaan äiti opiskeli kirjoittamista seminaareis-
sa ja kursseilla. Hän kokosi lapsuutensa ja sota-
ajan muistot hienoiksi tarinoiksi. Hän sijoittui mm.
jaetulle 1-sijalle Kotilieden v. 1999 järjestämässä
kirjoituskilpailussa Talvisodan alkamisen 60-
vuotismuiston tiimoilta (”Et sie tiijä, jot sota on
syttynt”). Ulkomaan matkoiltaan äiti sai inspi-
raatioita moneen kirjoitukseen ja runoon.

Rautulaisten lehti julkaisi äidin haastattelun ja
yhden hänen kertomuksistaan lehden numerossa
6/2012 (”Mäkrän muistoja”). Siinä kerrotaan äi-
din elämäntarina.

Eihän elämä pelkkää askartelua ja harrastuk-
sia ollut, vastamäkiäkin oli. Avioeron aika ei ollut
helppoa, elettiinhän vielä 1970-lukua. Mutta sii-
täkin äiti selviytyi voimakkaampana ja viisaampa-
na – ja hänestä tuli sittemmin suuri tuki Erjalle ja
minulle ja monelle muulle, jonka elämässä tapah-
tui myllerryksiä. Äiti oli loistava kuuntelija ja osa-
si antaa suoraa,mutta rakentavaa palautetta. Ku-
ten eräs äidin tuttava totesi: ”Laila auttoi hyvällä,
rennolla ja aikuisella tavalla huumoria unohtamat-
ta.” Toinen tuttava kertoi, että henkevät keskuste-
lut politiikastakin olivat hienoja hetkiä. Äiti oli to-
dellinen Leelian lepotuoli.

Äidin terveys ei ollut paras mahdollinen. Hän kävi
läpi ison selkäleikkauksen 1960-luvulla, vuositu-
hannen molemmin puolin hänelle tehtiin kaksikin
sydänleikkausta. Silmät olivat huonot ja Parkin-
sonin tauti jäyti ytimiä. Mutta huumoria äiti ei kui-
tenkaan unohtanut. Hän oli kuullut paljon Maxin
ja minun moottoripyöräharrastuksesta ja sitten
eräänä päivänä, kun olimme tulleet vieraisille, äiti
ohjasi viereisestä huoneesta esiin hienon hopean-
mustan rollaattorin. ”Tässä on minun Harley-
Parkinsoni”, hän totesi nauraen.

Olemme koonneet äitimme Laila Hirvikankaan
kirjoituksia ja runoja julkaisuun ”Laila Hirvi-
kangas – kirjoituksia ja muistoja”.  Tekstit kopi-
oimme äidin tulostamista versioista, korjaa-

mattomina, sillä äiti ei tallentanut tekstejään tieto-
koneelle, vaikka sillä osasikin kirjoittaa ja
tulostaa. Mukaan kirjaan olemme liittäneet valo-
kuvia, myös Karjalasta, Raudun Mäkrän kylästä,
jossa äiti kävi kotikonnuillaan muutaman kerran
2000-luvun taitteen molemmin puolin. Äidin voit-
toisa kertomus talvisodan syttymisestä (“Et sie tiijä
et sota on syttynt”) sekä Rautulaisten lehden jul-
kaisema haastattelu on tässä kirjasessa.

Eräs äidin kirjoitusopettaja palautti hänen kir-
joituksensa seuraavin saatesanoin: “Uskon, että
lukijasi tulevat olemaan iloisia, että saavat tällai-
sen tekstiaarteen.” Meillekin, Erjalle ja minulle
sekä varmasti äidin ystäville hänen kirjoituksensa
ovat suuri aarre.

15.5.2015
Outi Hirvikangas

Aini Marjatta Virtanen  o.s. Pusa  kuoli Iitissä
12.6.2015, syntynyt  Raudussa 27.2.1927.
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