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– Näin mukavaa voi olla pitoemännän
arki: olen kuvassa päässyt niin hyvän
miehen, Hannes Hynösen kainaloon,
iloitsee Aija Lyytikäinen, Rautulaisten
pitäjäseuran hallituksen uusi jäsen.
Sivu 8.

Aino Karonen ja Peurapoika lumihommissa 1940. Kuva: Rautulaisten lehden arkisto.
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Mikkelissä helmikuussa 2016

Raudun kirkon juhlavuosiRautulaisten lehti 1/2016

kotiseutuneuvos

Hyvää alkanutta vuotta arvoisat lu-
kijamme. Siperian pakkaset ovat
toivottavasti jo ohi ja väistämättä
kesää kohti ollaan menossa...
Verenpaineeni oli jo niin korkealla
pakkasten aikaan, että se hipoi jo
niitä Väyrysen ja Koiviston aikoja.

Mitä tämä vuosi tuonee tulles-
saan, ei voi kuin vaan arvailla.
Sisäsiisti Sipilä vie tuhkatkin pesäs-
tä, pakostakin... eivät auta Rinteen
viisastelut opposiittiosta... Venäjä
on alennustilassa, rupla sukeltaa...
Kohta ei ole venäläisillä leivän pääl-
lä voita; mikäli leivänpäälle on vain
ylähuuli, se saattaa laittaa kansan
liikehtimään, mikä taasen on huo-
mattava uhka tässä näin naapuris-
sa. No, uhkakuvien maalailu sik-
seen.

Vuosi 2016 on meille rautulaisille
taas juhlavuosi, ja tänä vuonna sillä
on merkittävä oma merkityksensä,
sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi
90 vuotta oman pitäjämme viimei-
seksi jääneen  kirkon valmistumi-
sesta, on siis ev.lut. kirkkomme 90-
vuotismuistojuhla täällä Mikkelissä
28.8.2016 .

Muistojumalanpalvelus pidetään
Mikkelin pitäjäkirkossa, jonne evak-
koon tulleita myös majoitettiin.
Raudun kirkon ehtoolliskalusto on
lahjoitettu pitäjäkirkkoon, joten eh-
käpä pääsemme myös nauttimaan
ehtoollista omasta kalustostamme.

Raudun evankelisluterilainen seu-
rakunta täyttää lähiaikoina 400
vuotta, ensimmäinen kirkko raken-
nettiin jo 1600-luvun alussa. Sadan
vuoden välein ovat kirkot tuhoutu-

neet, niin kävi 1700-luvulla, ja sitä
seuraava kirkko tuhoutui kansalais-
sodassa. Neljäs italialaisen arkkitehti
Bertil Mohellín suunnittelema
kaunis punatiilinen Raudun viimei-
nen kirkko tuhoutui talvisodan al-
kupäivinä perääntymisvaiheessa
suomalaisten räjäyttämänä.

Raudun kirkon entisellä paikalla
sijaitsee nyt venäläisten rakentama
kulttuuritalo.

Hyvät ystävät ja lukijamme, toivon
että laitatte kalenteriinne juhlapäivät
27.-28.8. ja teillä on mahdollisuus
saapua tänne Mikkeliin, kirkkomme
muistotilaisuuteen.

Muutakin mukavaa on tarjolla tä-
näkin vuonna, pilkkikisat,
Rautulaisten kevätpäivä, matkoja
Rautuun, Karjalaiset kesäjuhlat Sei-
näjoella yms....

Terveisin

Raudun historia -kirja nyt myös Internetissä
Raudun historia -niminen kirja on arvostettu teos Raudun vaiheista
esihistoriasta aina alueen menettämiseen saakka. Kirja löytyy nykyi-
sin myös Internetistä www.rautu.fi -sivuilta Tallenne-valikon alta. Kirja
on tallennettu pdf-muotoon, joten se on luvuittain luettavissa,
tallennettavissa ja helposti tulostettavissa jopa sivuittain.
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Majoitusasian toimikunta ja kunnan
esikunnan majoitusasiain kokousten
pöytäkirjat vuosilta 1942-1944 ker-
tovat, missä käytössä rautulaiset
talot olivat kyseisinä vuosina.

Minä mietin joskus, mitä Raudun
kylissä tehtiin sota-aikana ja yritin
saada tietoa lukemalla sotapäivä-
kirjoja sekä sota-arkiston muuta ai-
neistoa, mutta niistä ei löytynyt tie-
toa taloista, joita oli otettu armeijan
käyttöön. Vanhemmat sukulaiset-
kaan eivät osanneet kertoa, mitkä
talot suvun kotikylässä Vehmaisissa
olivat sotilaiden hallussa. Tiedon
palasia kertomuksista kyllä löytyi,
mutta halusin tarkempaa tietoa.

Arkistolaitoksen ASTIA-verkko-
palvelua selaamalla löysin viimein
Raudun kunnan majoituslautakun-
nan arkiston ja siellä Sotilasma-
joitusluettelot. Nämä nimet ovat
koukeroista virkakieltä, mutta sa-
malla ilmoittavat tarkasti, mistä on
kysymys.

Luetteloissa on kirjattu kaikki
Raudun sotilaskäytössä olleet talot
ja niistä maksetut korvaukset. Kor-
vausten määrä riippui huoneitten
lukumäärästä, pinta-alasta ja kun-

Sotilaiden käytössä olleista Raudun
taloista jatkosodassa löytyy tietoa

nosta. Näistä voi tehdä johtopäätök-
siä kylien taloista. Esimerkiksi
Eemil Meskasella oli 3 huonetta,
42 neliötä ja huoneet olivat kohtuul-
lisessa kunnossa. Tähän taloon oli
asutettu 3-4 upseeria ja yksi lotta.
Joissakin taloissa oli käytettävissä
varastoja, aittoja, hevosten talleja ja
saunoja. Vehmaisten kohdalla Juho
Kortteella ja Pusalla oli korvauk-
sia saunojen käytöstä. Määttäsen
talossa oli toimisto.

Sotilaiden majoittuminen oli joskus
ahdasta, kun yhdessä suuressa huo-
neessa saattoi olla 25 sotilasta.

Lotat olivat erikseen lueteltu lis-
toissa, joten heille pyrittiin järjestä-
mään miehistöstä erilliset tilat.

Vuosien 1942-1944 aikana
Vehmaisissa oli ajankohdasta riip-
puen 24-33 taloa otettu armeijan
käyttöön. Luku vaihteli, koska osa
taloista oli sodan melskeissä tuhou-
tunut ja osaan olivat kyläläiset pa-
lanneet luvan saatuaan.

Eeva Malkamäki

Sotilaiden majoitustietoja
Vehmais-Haukkalan
kyläkirjasta.
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Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen
edustajat  kokoontuivat Sastamalas-
sa Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön kutsusta
30.1.2016 Pukstaavissa, Suomalai-
sen kirjan museossa.

Yhteiset kokoontumiset aloitettiin
vuonna 2005. Tämä kokous oli  jär-
jestyksessään 23. Aluksi käytiin ly-
hyt esittelykierros, jonka jälkeen tie-
simme toisistamme enemmän.
Edellinen kokoontuminen oli
metsäpirttiläisten kutsumana  24.10.
2015 Vantaan Tikkurilassa.

Keskusteltiin kunkin pitäjän muis-
tomerkkialueista ja siellä suunnitteil-
la olevista toimenpiteistä. Pyhäjär-
vellä on uusittu sankarihauta-alu-
een aita ja kellotapulin paikalla on
kirkosta kertova muistomerkki, jota
ympäröivän aidan uusiminen on tu-
levana kesänä. Lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkin päällä oli alun

Hautausmaat ja muistomerkit puhuttivat
perin lyhty, joka oli hävinnyt. Yrjö
Inkinen oli tehnyt uuden lyhdyn
entisen mallin mukaan. Lyhty oli
jonkin aikaa saanut olla paikallaan,
mutta sittemmin tuhottu. Kolmatta
lyhtyä ei ole suunnitteilla.

Käkisalmen kirkon vieressä on
vapaussodan ja sankarivainajien
muistomerkit, joista jälkimmäisen
kivi oli lohjennut, mutta paikalliset
ovat sen korjanneet.

Sakkolassa alueen sopimus on
menossa umpeen. Sakkolan ja
Raudun yhteiselle Lahjoitusmaa-
talonpoikien muistomerkille kulke-
minen on aidan vuoksi ollut välillä
vaikeaa, vaikka sopimus alueelle
pääsystä onkin olemassa. Keljan
taistelujen muistomerkin kohdalla ei
ole ollut ongelmia.

Vuokselassa on kirkolla vapaus-
sodan ja sankarivainajien muisto-

merkit. Paikalliset ovat luvanneet
talkooapua.

Metsäpirtin perinteinen
talkoomatka on 3.5. Lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkki on
saanut olla rauhassa. Juhlat ovat
kotiseudulla tulevana kesänä.

Räisälässä opastaulun pystytys
on suunnitelmissa. Luvattu myös
paikallista talkooapua.

Raudun edustajia ei ollut nyt ta-
paamisessa paikalla, mutta elokuus-
sa 2015 suvantolaisten matkalla to-
dettiin kaiken olevan kunnossa ai-
nakin Larin Parasken muisto-
merkillä Raudun Palkealassa. Tikat-
sun hautausmaalla on edelleen teh-
ty kunnostustöitä, kuten edellisistä
Rautulaisten lehdistä on saatu lu-
kea.

Muistomerkkien ja hautausmai-
den listaus Suvannon seudun alu-

Suvannon seudun pitäjien yhteistoimintaa
tehty jo yli kymmenen vuoden tapaamisissa ja matkoilla:

Kokousväkeä kirjastonhoitajan työpaikalla Pukstaavissa. Kuva: Taisto Virkki.
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eelta ja linkitys karttaan ja verkko-
sivuille on joillakin pitäjäyhteisöillä
valmista ja toisilla suunnitelmissa.

Käydyssä keskustelussa ilmeni, että
paikalliset johtajat eivät voi päättää,
ainoastaan antaa lausuntoja, asiat
hoidetaan nykyisin Käkisalmessa.
Niinpä hyvä olisikin tehdä yhteinen
päivitettävä muistio siitä, miten
Käkisalmen päättäjien/Venäjän vi-
ranomaisen kanssa käytävät neu-
vottelut tulisi hoitaa. Luettelossa
mainittaisiin myös pitäjien nykyiset
rajat ja kuka on alueen johtaja.

Pitäjien omia talkoomatkoja on tu-
levana kesänä. Vuosittainen yhtei-
nen Karjala-matka on nyt suunnit-
teilla reitille Sortavala-Petroskoi-
Pietari 2.-6.8.2016.

Pitäjälapaset-kilpailu
Käkisalmi-säätiö on päättänyt jär-
jestää kilpailun Käkisalmi-lapas-
mallin löytymiseksi.

Ideaa pidettiin hyvänä kunkin pi-
täjän oman mallin saamiseksi. Mal-
li-pakettiin tulee neulomisohje ja sii-
hen kuuluvat langat. Taito Etelä-
Karjala olisi hyvä yhteistyökump-
pani. Kilpailuohjeita odotetaan ja tie-
dotetaan sitten lehdissä asian etene-
misestä. Taito Pirkanmaan sivulla
voi tutustua mm. Sastamalan lapas-
malliin.

Pitäjäjuhlille odotetaan
runsasta yleisöä
Merkittiin tiedoksi tulevan kesän
pitäjäjuhlat, joihin kannattaa osallis-
tua ilman pitäjärajoja:

* Käkisalmi 12.6. Heinolassa.
* Vuoksela 12.6. Tammelassa.
* Metsäpirtti 2.7. kotiseudulla
Metsäpirtissä.
* Räisälä 3.7. Kiukaisissa.
* Pyhäjärvi 10.7. Järvenpäässä.
* Sakkola 7.8. Juupajoella
* Rautu 27.-28.8. Mikkelissä.

Pirjo Kiiala,
kokouksen sihteeri

Karjalan Liiton naistoimikunta on
valinnut vuoden ruoaksi täyte-
tyn porsaanseläkkeen ja vuoden
leivonnaiseksi sulhaspiirakan.

Täytetty porsaanseläke
n. 1,2 kg porsaan ulkofileetä

suolaa
mustapippuria
omenalohkoja

kuivattua aprikoosia
timjamia silputtuna

rosmariinia silputtuna

Poista fileestä suurimmat kalvot.
Tee fileeseen viilto pituussuuntaan.
Tee vielä pitkittäisviillot avattuun
fileen sisäpintaan, jotta filee auke-
aa levyksi. Mausta liha suolalla ja
pippurilla sekä yrttisipulilla. Laita
yhteen viiltoon omenalohkoja ja kui-
vattuja aprikooseja. Rullaa sen jäl-
keen liha rullalle ja sido puuvilla-
narulla tiukaksi rullaksi. Laita vielä
narun ja lihan väliin muutamia yrtin
oksia. Laita rulla paistopussiin ja
pieni tilkka vettä. Sulje pussi hyvin.
Paista uunissa 175 aseessa reilu
tunti. Anna vetäytyä vähän aikaa.
Poista narut ja leikkaa viipaleiksi.
Tarjoa uunijuuresten kanssa.

Kastike
Tarjoa lihan kanssa punaviini-
kastiketta, joka on maustettu 1-1½
ruokalusikallisella mustaherukka-
hyytelöä. Näin kastike on hieman
makeahko.

Vuoden 2016 ruokaa:
Täytetty porsaanseläke ja

sulhaspiirakka

Sulhaspiirakka
Vuoden leivonnainen on sulhaspii-
rakka, jota kutsutaan myös keitin-
piiraaksi, elopiirakaksi tai sirppipii-
rakaksi.

Sulhaspiirakka on umpinainen
riisitäytteinen piirakka, joka paiste-
taan paistinpannulla. Joitakin teolli-
sesti tuotettuja avonaisia coctail-
piirakoita kutsutaan virheellisesti
sulhaspiirakoiksi.

Kuoritaikina:
2 dl vettä

4 dl ruissihtijauhoja
1 tl suolaa

Täyte:
5 dl vettä

3 dl puuroutumatonta riisiä
1 tl suolaa
50 g voita

Kuoret ajellaan piirakkapulikalla
pyöreiksi ja ohuiksi. Riisi haudu-
tetaan kypsäksi vedessä, ei puurou-
teta. Maustetaan suolalla ja voilla.
Täyte levitetään vain kuoren toiselle
puolelle. Kuori käännetään kaksin-
kerroin ja painetaan lujasti kiinni,
vaikkapa teevadilla reunaa täpärästi
leikaten.

Sulhaspiirakat paistetaan paistin-
pannulla kirkastetussa voissa tai
öljyssä kullanruskeiksi. Tarjotaan
voin tai munavoin kanssa.

Lähde ja valokuvat:
Karjalan Liitto
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Meil on tuos hyllys kirjoi jonkuu
verra, ko niitä on vuosii mittaa tult
hankittuu kaikel viisii; uon  tietys
ostant kirjakaupast, soant lahjakskii
monta kertoa.  Ooha mie käynt nois
antiikkiliikeiskii ja sieltkii on löytynt
joskus sellane opus, et on pitänt
mukkaa ottoa. Kirjat kuuluut  meiä
jokkaisen ommaa henkökohtasee
historiaa. Tuolt hyllyst ko löytää
jonkuu kirjan, mist on tykänt kovast,
ni sitä muistaa, jot silloha mie elinkii
just sellases tilantees ja tapahtumis.

Vaik ei teä niin  tärkiält kuulos-
takkaa, ni kyl se kuitekii sitä on.
Kirjoi kautta soahaa ain jonkunlaine
käsitys muist moailma kolkist, niiko
vaik Etelänavalt tai Borneo viida-
koist, et mite hyö siel elläät. Lukkiis
meil on ain mahollista itse luua ne
mielkuvat ja nähä maisemat ja ih-
miset, mitkä siel vaeltaat. Tällei se
kirja tekköö vähä nii ko siltoi ihmisii,
maihe ja aikakausiinkii välil.  Sil viisii
miekii tiien vähä siint elämäst, millei
miu issäin ja häne isseäsä ja kaik
suku jo sitä enne elliit Rauvus.
Muute sitä ei mitekää sais selvil.
Kaik ne ketkä ossais siint kertoo ja
jottai tietäsiit, ovat jo muuttaniet
pois teält meiä moalimast.

Teä juolaht mielee just ko mie huo-
masin tuos hyllys vanha ”Kansa-
koulun lukukirjan”. Sekkii on siin olt
vuoskymmenet tilloa viemäs, mut ei
voa uo roatsint poiskoa heitteä. Päi
vasto, sitä pit jo liimatakkii vähä,
ettei iha hajjoo kässii. Se on kuitekii
sellane opus, minkä kans tul teä
lukemine tutuks. Sen näi jälest päi
muistaa, mite siin moailma aukes iha
toisel viisii. Sen muistoa sit myö-
hemmi omist lapsistkii, et minkälaine
hinku heil ol lukkii, ko kirjaimet

Kirjoi
keral

alkoit männä peäs oikiaa jär-
jestyksee. Se näytti iha silt, et nythä
hyö vast alkaat oikei ymmärtäm-
määkii asjoi. Nii ko meiä pien
viisvuotias aikoinaa sano: ”Kyl mie
nyt tiien melkei kaik tuolt ava-
ruuest”, ko heä ol lukent settääsä
avaruuskirjoi. Häne pitkii sit käyä
hankee selällee tähtii katselemmaa,
ko tul hoiost kottii äitiisä kans.

Puhhuut paljo  nykyää noist
sähkösist kirjoist. Kaikha tää on
tietyst etteepäi männöö tavalloa.
Mie uson kyl, et ei tätä vanha-
aikasta kirjoa voi mikkää hävitteä.
Se on kuitekii nii omanlaiseesa. Sen
ko ottaa kätteesä ni siin vaihees jo
alkaa siirtymää yheks sen kerto-
muksen kans ja jos oikei hyväst
käyp, ni koht alkaa tuntuu, et mie
uonkii itse elänt neä tapahtumat ja
itse kulkent näit sammoi reittilöi.

Tiijo hankkimine onkii sit viel iha
er juttu. Kirjoisha kaik tiiot säilyyt.
Niihi on kerrääntynt jo eläneihe
ihmisii kokemukset, asjat mitä hyö
on tutkiniet ja soaneet selvil. Kirjoist
näitä tietoi ei hävitä mikkää.
Tietokonneist ne soattoat hyväs ly-
kys hävitä ja koatuu iha täyvellisest,
nii ko nykyää on jo monta kertoa
käynt. Joku onkii sanont, jot kirjat
ja kirjasto onkii koko ihmiskunna
muisti. Suomesha meil onkii yks
moailman parraita kirjastojärjes-
telmii.

Tuo ol voa pahast toakse päi
männöö, ko lopettiit kirjastoauton

toiminnan teäl Mikkeli seuvul. Se ol
kiertänt kylis ja toajamis täl paik-
kakunnal jo vuoskymmenii, tänä
vuon ois tult viiskymment vuotta.
Sielt ol ihmiset soaneet lukemiset,
sielt männiit kirjeet postii, opiskeli-
jat ja koululaiset etsiit aiheet tut-
kimuksiisa, ja se ol olt sellane mu-
kava paikka hoastella noapurloihe
kans samal kertoa. Leikkauksii teh-
hää, kaik muuttuu aja kans!

Meil Rauvus olkii ensimmäine kir-
jasto melko aikasee, vuonna 1849.
Koko moas ol kirjastoi sillo voa 18.
Rauvu kirjaston laitto alul sen
aikane rovasti J. Zitting. Kirjoi siinol
145 kappaletta aluks, mut sit vuo-
siin mittaa niitä lissäänty kyl kaikel
viisii. Vuoten 1876 olkii nitteitä jo
607 kappaletta.

Kunta anto tähä tarkotuksee joka
vuos piene rahasumman. Myö-
hemmi luovutettii viinaverorahhoi
kirjoi hankkimissee usjemma vuue
aikan.

Osallistu Rautulaisten lehden tekoon!
Hyvä Rautulaisten lehden lukija! Osallistu sinäkin yhteisen pitäjälehtemme
tekoon: laita tarinoita, muistikuvia, nykykuulumisia, tunnelmia, näkökulmia,
ajatuksia karjalaisuudesta ja valokuvia lehdessä julkaistavaksi.

”Aika metkoa ol,
et pariskunnalt,

joka ol ottant kuulutukset,
kannnettii 50 kopekkoa,
tai avioo vihitylt parilt
2 markkoa kirjaston

kehittämissee.
Siin oateltii varmast, et lapset

peäsööt jo varrai opimise
kans tekemissii. ”

Aika metkoa ol, et pariskunnalt,
joka ol ottant kuulutukset, kannnettii
50 kopekkoa, tai avioo vihitylt parilt
2 markkoa kirjaston kehittämissee.
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Siin oateltii varmast, et lapset peä-
sööt jo varrai opimise kans teke-
missii.

Sit pittää viel mainita, et Korlee
kyläläiset olliit erityisest innostun-
neet lukuharrastuksest: hyö perus-
tiint 1902 Korleen kirjastoseuran.
Sen paikka ol Korlee hovi ja sen
omistaja ol itsekkii innokkaast mu-
kan täs seuratoiminnas, mikä sisäls
tietyst luku-, mut muutakii sivis-
tystoimintoa. Liek se olt nii, et ko
korleelaiset olliit siin nii raja pinnas,
ni hyö tahtoit pitteä teän suomalaise
miele valpppaana ja korkial.

”Liek se olt nii, et ko
korleelaiset olliit siin

nii raja pinnas, ni hyö tahtoit
pitteä teän suomalaise miele

valpppaana ja korkial.”

Ol hää mite hyvvää, ni nyt on tul-
tu pitkäl niist ajoist. Suomalaisen on
pysytty ja pysytääkii. Informatioo
tulloo iha mahottomast, etenkii
kaikenlaisist sähkösist laitteist.
Pittää vaa koittaa valita, et mitä siit
mukkaasa ottaa. Siinhä se ongelma
onkii mut, nii ko tää yks meiä
kulttuurhenkilö sano, ”Kyllä lukemi-
nen kannattaa aina”. Silviisii voip
ainakii rauhas pisteä ajatukseesa
järjestyksee ja luua ommoa käsi-
tystää moailman mänöst.

Nythä täs onkii jo tultu joulust toas
tän uuvevuue puolel hyvän matkoa.
Parraillaa ollaa Nuutin päiväs.
Nythä ne pitäs koluta ruokakomerot
tyhjiks, jos mitä jouluherkkuloi ois
jeänt tähteel. Ja jos ois jeänt viel
jouluolutta kellarii, ni se pitäis nyt
viimeisteä juua pois. Miul tais tulla
oluet juotuu jouluaikan sauna peäl,
mut jos mie oikei muistan ni tais
vähä jeähä punaviinii pullo pohjal
kinku jälelt – se kyl pitteä nyt
hävitteä, enne ko männöö pilal.

Paimpoika

Avikainen Mari, Joroinen
Eriksson Kustaa, Porvoo
Flinkman Johanna, Espoo
Hannula Virva, Hollola
Hännikäinen Mikko, Mäntyharju
Intke Elina, Jyväskylä
Kaihlanen Karoliina, Helsinki
Kauhanen Juho, Pieksämäki
Kähäri Perttu, Helsinki
Laamo Mina, Helsinki
Laine Ritva, Kouvola
Lampenius Nicolas, Helsinki
Laukkarinen Erkka, Helsinki
Leppänen Päivi, Lappeenranta
Loponen Enni, Helsinki
Loponen Heikki, Espoo
Mattila Mervi, Heinola

Onnittelut valmistuneille!
Rauta-Säätiö onnittelee rautulaisjuurisia valmistuneita, jotka hakivat

apurahaa vuonna 2015. Stipendi myönnettiin seuraaville:

Seuraavan kerran hakemuksia käsitellään joulukuun alussa
2016. Hakea voivat 1.12.2015-30.11.2016 valmistuneet.

Seuraa ilmoittelua tässä lehdessä!

Meskanen Tomi, Vantaa
Mikkola Maria, Nastola
Nieminen Kati, Helsinki
Pietiäinen Mari, Tampere
Pietiäinen Opri, Mikkeli
Purhonen Jouni, Lappeenranta
Pöyhönen Joona, Espoo
Rantanen Arja, Raippaluoto
Rastas Maija, Siuro
Relander Ville, Mikkeli
Romo Lassi, Kuopio
Simons Tuomas, Lahti
Tammi Anna-Maija, Mikkeli
Tuokko Annastiina, Kuopio
Tuulasjärvi Henri, Helsinki
Väätäinen Ahti, Jyväskylä
Väätäinen Siiri, Turku

TERVEHDYS NUORET RAUTU-JUURISET!
Otamme mielellämme kuulumisianne ja

ajatuksianne Rautulaisten lehteen;
ota yhteys toimitukseen tarkempien tietojen

ja kysymysten saamiseksi.

Raudun pitäjäjuhlat
Mikkelissä

27.-28.8.2016
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Aija Lyytikäinen o.s. Himanen on
valittu uudeksi jäseneksi Rautu-
laisten pitäjäseuran hallitukseen.
Hän on syntynyt  Mikkelissä 1962
ja on viime vuosina toiminut ravin-
toloitsijana ja pitoemäntänä.

– Karjalaisuus ja rautulaisuus on
minussa oleva asia, aivan samoin
kuin suomalaisuus ja eurooppalai-
suus. Tunnen hyvin vahvasti kuu-
luvani näihin yhteisöihin. Kiinnos-
tus sukujuurin, niin äidin kuin isänkin
puolelta, heräsi voimakkaammin,
kun sain omia lapsia 1990-luvun
puolivälissä, toteaa Aija.

Hän on käynyt joitakin kertoja
Raudussa ja Viipurissa, pitäjäseu-
ran järjestämillä matkoilla.

– Matkat Rautuun ovat olleet sie-
lua ravistavia ja ikimuistoisia. Olen
myös osallistunut mahdollisuuksie-
ni mukaan Mikkelissä pidettäviin
tilaisuuksiin, joskus myös järjestäjän
ominaisuudessa.

Isä
Matti Himanen, Ristiina
Äiti
Anja Himanen o.s. Pekkanen, Rautu Maaselkä

Äidin sisar, kummitäti
Anneli Kuparinen o.s. Pekkanen
ja puolisonsa kummisetä
Matti Kuparinen, Rautu, Vakkila

Äidinisä ja- äiti
Pekkanen Uljas Olavi s. 1914 
Pekkanen Helena o.s. Sojakka s. 1920

Äidinisänisä ja -äiti, Rautu, Maaselkä, Petäjämäki
Pekkanen Antti tilallinen s. 1882
Pekkanen Anna o.s. Olkkonen s. 1884

Äidinäidinisä ja -äiti, Rautu, Orjasaari, Anttola
Sojakka Juho maanviljelijä s. 1875 
Sojakka Anna o.s. Haukka s. 1882

Aija haluaa kantaa omaa kortta kekoon
rautulaisuuden vaalimiseksi

Aija Lyytikäinen arvelee, että
vilkkautensa ja ulospäinsuuntau-
tuneisuutensa lienevät verenperin-
töä.

– Minussa on naurua, itkua ja
suuttumusta – puolison hämmästyk-
seksi kaikki samassa lauseessa.

– Edellä mainitut piirteethän usein
liitetään Karjalan heimon ominai-
suuksiin, joten usein sukujuuret il-
menevät kertomattakin. Tunnistan
myös helposti joukosta rautulais- tai
muita karjalaisjuurisia henkilöitä,
jotain meissä on aina yhteistä.

Aija sanookin, että on omalta
osaltaan valmis pitämään Rautua ja
rautulaisuutta esillä ja  elossa.

Ohessa Aijan sukuselvitystä.
-MRT

Aijan äiti Anja Himanen on enonsa, veteraani Väinö
Sojakan 92-vuotis juhlissa Mikkelin Haukivuoressa.
–”Väpi” on sukumme vanhin rautulainen. Häneltä
kyselen aina tilaisuuden tullen entisestä elosta
Raudussa, kertoo Aija Lyytikäinen.
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VEHMAIS-
HAUKKALA

kyläkirja

30 euroa +
postituskulut

tilaukset:
pitajaseura@rautu.fi

puh. 0405239645

pintke@suomi24.fi
puh. 0452630365

Matkoja
Rautuun

kesällä 2016

* 3.-5.6.2016

* 10.-12.6.2016
(Sirkiänsaaren koulupiiri)

* 29.-31.7.2016

* 12.-14.8.2016
(Pruasniekat Palkealassa)

Majoitus ehkä uudessa
Rautu-hotellissa
kirkonkylässä.

Tiedustelut Markku
puh. 040 523 9645

pitajaseura@rautu.fi

RAUTU-PILKKIKILPAILUT MIKKELISSÄ
ISO-SURNU JÄRVELLÄ 19.3.2016

 RAUTU-pilkkikilpailut järjestetään tänä vuonna
19.3.2016 Mikkelissä Iso-Surnu järvellä

klo 10.45-14.00 välisenä aikana.
Paikka sijaitsee Porrassalmella Kyyhkylän

kuntoutussairaalan läheisyydessä.
Kokoontuminen Kyyhkylän sairaalan parkkialueelle,

osoite Kyyhkyläntie 3, 50700 Mikkeli
klo 10.00 mennessä, jossa kilpailusäännöt ja

siirtyminen kilpailupaikalle. Ei osanottomaksua.

Sarjat: Miehet ja naiset, sekä
kylien välinen joukkuekilpailu,

jossa huomioidaan kylien edustajien kahden parhaan
yhteenlaskettu saalismäärä.

Palkintojen jako klo 14.30 alkaen. Runsaat palkinnot.

Ilmoittautumiset 16.3.2016 mennessä
Pekka Intkelle p. 045 263 0365 tai

s-posti pintke@suomi24.fi tai
Aija Lyytikäinen p. 0400 744 818 tai

s-posti aijalyyt@surffi.fi

Kilpailualueella on tarjolla grillimakkaraa ja
lämmintä mehua omakustannushintaan.

Tervetuloa!

Eräissä keskusteluissa ollaan ihmetelty, että miltäköhän mahtoi
näyttää Raudun viimeisin kirkko sieltä sisäänkäynnin vastakkaiselta
puolelta – taisi olla sakasti siellä. Löytyykö keneltäkään kuvaa tai
pystyttekö piirtämään edes jollain tarkkuudella sitä Fockien hautaus-
maan puoleista päätyä kirkosta? Olisin kiinnostunut näistä tiedoista.

Terveisin
Heikki Malkamäki, puh. 0400 452 427, tai heikki@visido.fi

Raudun kirkon ”piilopuoli”:
kuka tietää?



Rautulaisten lehti  1/201610

Esteri Siitonen: Päiväkirja 1939-40, osa II
Ohessa jatkuu joulukuun 2015 leh-
dessä alkanut päiväkirjaan pohjau-
tuva talvisodan aikainen evakkoker-
tomus.

6.3.1940. Silloin meille tuli muut-
to. Emme arvanneet itsekään, kun
huoltomies tuli ja sanoi, että huo-
menna saamme muuttaa. Olimme
tosin kysyneet sitä taloa, mutta isän-
tä ei silloin luvannut. Muutamia päi-
viä myöhemmin hän kuitenkin tuli
ilmoittamaan, että pääsemme sin-
ne. Muutimme entisen talon naapu-
riin Tapolaan. Tässä talossa ei ole
taloperettä ensinkään. Olemme Lo-
posen kanssa samassa talossa. Täs-
sä on keittiö ja kaksi kamaria. Toi-
nen on meidän ja toinen Loposen.
Isä on käynyt tallukkaita tekemäs-
sä jo monta viikkoa. Matti on Antti-
lassa päivämiehenä. Piha on tässä
aika hauskan näköinen. Talo sijait-
see metsän reunassa. Olemme tyy-
tyväisiä tähän asuntoomme.

7.3.1940. Kävin tänä päivänä pyy-
killä Mattilassa. Sinne tulee taas
uusia asujia. Kaikki talot tulevat täy-
teen siirtoväkeä. Elämä on sekai-
sin koko maailmassa. Ihmiset syös-
tävät itsensä kurjuuteen. Tänään-
kin yksi lentokone lenteli Jokioisten
yllä. Liekö ollut oma vai naapurin.
Isä on nytkin töissä. Matti on Antti-
lassa. Äiti on sairaana. Hän oli jo
viikon Mattilassakin. Luultavasti
hän paranee.

8.3.1940. Tänään oli vähän ikä-
vyyksiä. Äiti sairastui yhä kovem-
min. Hänet täytyi viedä aamulla lää-
käriin. Anttila tuli hakemaan hänet
jo aamulla. Hän sai lääkkeet ja pa-
rani. Kirjoitin Elsalle tänä päivänä.
Loppupäivä kului ilman mitään eri-
koista.

13.3.1940. Tänään tuli rauha. Mut-
ta sellainen rauha, joka tuntui ras-
kaammalta kuin sota-aika. Ei ensin
osannut uskoa mitä sanottiin. Kun
huomasi että se oli totta, tuntui kuin
ei jaksaisi elää. Osa Suomea jou-
tuisi Venäjälle. Tuolle kauhealle vi-

holliselle piti antaa mitä se ei ollut
sodassa saanut valloitettuakaan.
Kaunis Karjala joutuisi irti muusta
Suomesta. Uskoa täytyi kun kerran
oli totta. Sanomaton tuska valtasi
mielen. Nyt tiesi, että kotia ei enää
ollut, Karjalaan ei enää päässyt.
Rakas Rautu oli nyt luovutettava
pois. Karjalasta tulisi Venäjän kan-

san asuinsija. Kauniit kaupungit oli
jätettävä sinne vieraan käytettäväk-
si. Viljavat maat jäivät sinne. Ei voi
sanoin kuvailla kaikkea sitä kaunis-
ta ja rakasta, mikä täytyi jättää.

Raskaalta tuntui varmasti pojis-
takin tällainen loppu. Toivoimme
sydämestämme, että Jumala kerran
antaisi takaisin sen, minkä nyt olim-

Esteri Loponen o.s. Siitonen tallensi evakkotaipaleen muistot päivä-
kirjansa sivuille 16-vuotiaana tyttösenä.



Rautulaisten lehti  1/2016 11

me menettäneet. Uskomme vah-
vasti, että se kerran tapahtuu. Ra-
diosta kuulimme omin korvin, mitä
päivällä oli tapahtunut. Karttaa
tutkiessa huomasimme että suurin
osa Viipurinlääniä jäisi ryssälle. Sin-
ne jäivät ne monet sankarihaudat,
joihin urhoollisia poikiamme oli hau-
dattu. Tulevaisuus näytti synkältä.
Monet ikävät ajatukset vaivasivat
mieltä. Suuri oli huoli isänmaan tu-
levaisuudesta. Täytyy luottaa Juma-
laan. Ehkä hän antaa tulla takaisin
ne hyvät ajat jotka nyt olivat kadon-
neet.

14.3.1940. Olimme Mäkitalossa
puimassa. Työtä tehdessäkin rau-
hansopimuksessa olleet ehdot ja
raskas rauha vaivasivat mieltä. Päi-
vällä 12 aikaan kuuntelimme Presi-
dentti Kallion puhetta. Hän kiitti
Suomen armeijaa ja sen ylipäällik-
köä. Hän huomautti myös, että Suo-
men kansa ei ole itse taistellut näin
loistavasti, vaan Jumala on ollut
meidän kanssamme. Hänelle mei-
dän tulee antaa kaikki kunnia. Meil-
le olisi saattanut käydä hullummin-
kin, mutta meitä autettiin. Suomen
kansalla on nyt surujuhla. Kaupun-
gissa oli liput pantu puolitankoon.

Päivälehdet ilmestyivät mustin
surureunuksin. Sotamarsalkka Man-
nerheim ilmoitti päiväkäskyssään
Suomesta kaatuneen 15 000 soti-
lasta. Viholliselta sanottiin kaatu-
neen 200.000 miestä. Vihollisen
kaatuneet lepäävät nyt Karjalan
valkoisilla hangilla. Toisenlainen oli
päivä Moskovassa. Siellä 10.000
kommunistia riemuitsi Suomen koh-
talosta. Siellä hurrattiin Stalinia ja
ylistettiin Molotofvia.

Suomen poikien täytyi nyt alkaa
peräytyä kohti uutta rajaa. Autot al-
koivat nyt pyöriä alueella, joka oli
jätettävä vieraalle. Oma tavara oli
nyt saatava pois mikäli mahdollis-
ta. Tuhansien ihmisten oli nyt jätet-
tävä kotinsa melkein koskemat-
tomana vieraalle. Niitä ei edes saa-
nut polttaa eikä muutenkaan vahin-
goittaa.

Elämä tuntui niin vaikealta. Ei ar-
vannut kukaan silloin mitään pahaa,
kun Saksa hyökkäsi Puolaan. Ei ku-
lunut kauankaan, kun Suomi joutui
saman kohtalon alaiseksi. Nyt on
sota jo päättynyt ja uusi rauha on
tullut. Sota on tuonut mukanansa
ikävyyksiä. Tämä rankaistus on ol-
lut tarpeellinen Suomen kansalle.
Saamme olla kiitollisia, kun Jumala
auttoi meitä näin paljon, eikä anta-
nut vihollisen saada koko isänmaa-
ta. Suomen kansalla on nyt pitkä-
perjantai. Odotamme kerran pää-
siäisen tulevan Suomenkin kohdal-
le.

15.3.-21.3.1940. Ei tapahtunut
mitään erikoista.

22.3.1940. Hilja tuli pois rintamal-
ta. Hän oli koko ajan ollut Pyhäjär-
vellä Saaprun kylässä ilmavalvonta-
joukoissa. Siellä oli myöskin Lempi
ja Aino Sappiset. Lottia vähennet-
tiin ja he joutuivat lähtemään pois.
Illalla 8. jälkeen Hilja tulla pöllähti
kotiin. Tuntui mukavalta nähdä taas
häntä. Olimme uteliaita tietämään
mahtoiko Eino vielä olla elossa. Hän
sanoi hänen olevan Imatralla. Olim-
me iloisia kun saimme tietää hänen
olevan vielä elossa.

24.3.1940. Pääsiäiset kuluivat il-
man mitään erikoista tapahtumat-
ta. Vieraita kävi muutamia.

27.3.-4.4.1940. Ei ollut taas mi-
tään erikoista tapahtunut. Päivät ku-
luivat eteenpäin samaan tahtiin.

5.4.1940. Pentti meni sairaalaan.
6.4.1940. Äiti meni tänään sairaa-

laan. Me jäimme nyt kotiin 5-hen-
kisellä perheellä.

7.-17.4.1940. Päivät kuluivat taas
hitaasti. Saimme kirjeitä ja puoles-

tamme lähetimme niitä. Jokioisissa
käydessä näkee aina tuttuja. Soti-
laita pääsee lomalle. Odotamme
Einoa lomalle. Hän kirjoitti, että sii-
tä komppaniasta on vaikea päästä
lomalle. Etupäässä päästetään
ukkomiehiä.

18.4.1940. Vaulammilla oli kylän-
luku. Me kävimme myös siellä. Hän
luetti Raudun lapsia. Mattikin oli
rippikouluun pyrkimässä. Hänet
hyväksyttiin. Meillä alkaa rippikoulu
luultavasti toukokuussa. Kylän-
lukusilla oli aika paljon väkeä.

19.4.1940. Pesimme pyykkiä.
Minä hankasin käteni rakoille.
Pyykkiä oli paljon. Täytyi paistaa
myös leipää. Anna oli sairaana. Il-
lalla lähdin hakemaan maitoa. Pois
tullessani upposin kanavaan ja
kosketin peukaloni. En voinut sitä
oikein liikuttaakaan.

20.4.1940. Oli aika kiire, sillä oli
lauantai.

21.4.1940. Kävin kirkossa. Näin
taas tuttuja. Huomenna aion lähteä
piiaksi Mäkitaloon. Kävin äidin luo-
na. Hän sanoi tulevansa huomenna
kotiin.

22.-27.4.1940. Menin Mäki-
taloon. Siellä sujui viikko mitään
erikoista tapahtumatta. Odotin
rippikoulun alkamista. Sain kuulla
sen alkavan 6. pv. 5. täällä Jokioi-
sissa.

Jatkuu...

Esteri Siitonen,
myöh. Loponen

”Tulevaisuus
näytti synkältä.

Monet ikävät ajatukset
vaivasivat mieltä.

Suuri oli huoli isänmaan
tulevaisuudesta”

”Pesimme pyykkiä.
Minä hankasin
käteni rakoille.

Pyykkiä oli paljon.
Täytyi paistaa
myös leipää”
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Kirj. L-t O-h
Kirjoitus on julkaistu v. 1919
Suomen sotilas-lehdessä

Suurimmat uhrinsa on vapautemme
vaatinut Tampereella ja Raudussa.
Näihin kahteen nimeen liittyvät
vapaussotamme ja koko historiam-
me verisimmät, sitkeimmät ja suu-
rimpia ponnistuksia kysyneet tais-
telut. Samana päivänä, 5:tenä huh-
tikuuta, päättyi sekä Raudussa että
Tampereella punaisten valta, 5:tenä
huhtikuuta oli molemmissa paikois-
sa valta jälleen valkoisten.

Mitä pidemmälle Raudun moni-
vaiheiset taistelut kehittyivät, sitä
suuremmiksi, sitä verisimmiksi ne
kävivät keskittyen viimeisen viikon
aikana Raudun laajalle rautatiease-
malle. Suuria uhrauksia, paljon
vaivannäköä, ponnistusta ja pään-
vaivaa olivat ne Raudun taistelujen
vaiheet vaatineet, joiden kautta Kar-
jalan armeijakunnan I. rykmentin,
silloisen ratsumestari Elfvengrenin
III. pataljoonan miehet olivat pakot-
taneet punaryssät kiinalaisineen
vetäytymään Raudun aseman lujien
tiilimuurien suojaan.

Orjansaarelta, Mäkrältä, Leini-
kylästä ja Raudun kirkolta olivat
valkoisten ketjut edenneet kohti
Raudun asemaa, jonne punikit ve-
täytyivät valkoisten jäädessä 500-
1000 metrin etäisyydelle puoliym-
pyrän muotoiseen ketjuun, jonka
keskus oli suoraan pohjoiseen ase-
malta. Samoihin aikoihin suunnitel-
tiin ne toimenpiteet, joiden tarkoi-
tuksena oli saada katkaistuksi rau-
tatieyhteys Raudusta Pietariin. Tar-
mokkaiden jääkäriluutnanttien Lind-
bergin ja Aschanin johdolla onnis-
tuikin tämä yritys siinä määrin, että
Raasulin ja Lembolovkan asemien
välillä olevat puusta rakennetut
Saha- ja Viisjoen rautatiesillat pol-

Kahdeksannen jääkäripataljoonan
osanotto Raudun valtaukseen

tettiin poroksi. Tällä retkellä antoi-
vat molemmat jääkäriluutnantit
kalleimman uhrinsa, henkensä, isän-
maalle.

Mutta punaryssä oli vielä elinvoi-
mainen Raudun asemalla, sen tiili-
ja puurakennuksissa, jotka viime
mainitut olivat sisäpuolelta tiilillä
panssaroidut. Raudun ratapihan
melkein kaikki vaihteet olivat täyn-
nä rautatievaunuja, jotka niinikään
tiilisisustuksineen tarjosivat hyviä
suoja- ja puolustuspaikkoja. Ampu-
matarpeista ei myöskään ollut puu-
tetta. Ja kun rautatieyhteys Raa-
suliin Venäjän puolelle vielä oli
katkaisematon, niin ei ihme, että
punaisten panssarijunat tarpeen tul-
len puhkuivat Raudun ja Raasulin
asemien välillä kuljettaen jälkimmäi-
sestä edelliseen mitä milloinkin tar-
vittiin. Huolimatta Sahajoen ja Viis-
joen rautatiesiltojen hävittämisestä
oli yhteys Pietarin ja Raasulin välil-
lä katkeamaton, joskin hitaampi en-
tistä, koska Rautuun menevien mies-
ten täytyi jalan taivaltaa ja tavarat
ajopeleillä kuljettaa Viisjoelta Saha-
joelle.

Jos siis mieli saada murretuksi
punaisten vastarinta Raudussa,
poistetuksi lisävoimien tulon ja hyök-
käyksen uhka pohjoiseen päin, oli
välttämätöntä joko valkoisten itse
ryhtyä hyökkäykseen ja ajaa punikit
etelään rajan taa tai saartaa täydel-
leen Raudun asema ja katkaista
yhteys täydellisesti Raasuliin. Edel-
linen vaihtoehto ei olisi tarjonnut
mahdollisuuksia suuren sotasaaliin
ja vankien saantiin, siis perinpohjai-

seen valkoisten voittoon. Mutta
kumpikin tapaus vaati lisävoimien
saantia valkoisille, joita oli noin 700
miestä 2500 punaista vastaan.

Maaliskuun lopussa ryhtyikin Kar-
jalan rintaman ylipäällikkö eversti Sih-
vo tarmokkaisiin toimenpiteisiin lisä-
voimien hankkimiseksi. Tykistöä tu-
li lisää, muodostettiin Karimon,
Pohjanheimon ja Schleutkerin
patterit, jotka tosin kärsivät ampu-
mavarojen ja tähystyspaikkojen
puutteesta.

Näihin aikoihin oli Sortavalassa
kokoonpantu jääkäripataljoona 8.
silloisten vaatimusten mukaan val-
miiksi harjoitettu ja varustettu. Tämä
pataljoona sai maaliskuun 30. päi-
vän illalla käskyn valmistautua heti
kenttämarssikunnossa valmiiksi ju-
naan lastattavaksi. Käsky täytettiin
ja yöllä klo 12.00 oli pataljoona val-
miina saaden kuitenkin odottaa lo-
pullista lastausmääräystä seuraa-
vaan päivään, 31.3.1918 aamuun klo
8.

31.3.18 klo 11.10 ap. lähti patal-
joonan ensimmäinen juna Sortava-
lan asemalta ja ½ tuntia myöhem-
min toinen, jotka kumpikin samana
iltana  klo 7 ja 7.30 saapuivat
Kiviniemeen, missä vaunuja alettiin
yksitellen laskea äsken korjatun,
vielä heikon Kiviniemen rautatiesil-
lan yli. Tätä toimitettaessa nousi
pataljoonan  komentaja adjutant-
teineen veturiin ajaen lähelle Mäk-
rää Karjalan armeijakunnan I. ryk-
mentin päällikön ratsumestari
Elfvengrenin luo saamaan häneltä
tietoja tilanteesta Raudussa ja pa-
taljoonan suunnitellusta käytöstä.

Rasituksista ja ponnistuksista,
monien öiden valvomisesta uupu-
neita olivat Raudun luona olevat
miehet, jotka saivat yhä edelleen-
kin olla ketjussa makaamassa. Siis
pikainen apu tarpeen. Tämä oli en-

”Kumpikin tapaus vaati
lisävoimien saantia

valkoisille, joita oli noin
700 miestä 2500 punaista

vastaan”
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simmäinen tieto tilanteesta.
”Jääkäripataljoona 8. tulee mahdol-
lisimman pian marssia Mäkrän kaut-
ta Maanselkään ja sieltä käsin sul-
kea piiritysrenkaan avonainen etelä-
puoli”, oli pataljoonan suunniteltu
käyttäminen. ”Niin pian kuin junat
vain saadaan puretuiksi, lähdemme
liikkeelle”, oli pataljoonan komen-
tajan vastaus.

Puoliyön aikana oli vihdoinkin en-
simmäinen juna, jossa kuljetettiin
pataljoonan esikunta sekä 1. ja 2.
komppania, saatu kokonaisuudes-
saan Petäjärven asemalle, missä
purkaminen pienellä vähäpätöisellä
lastaussillalla kesti aamuun klo
4:ään saakka. Puoli tuntia sen jäl-
keen, 1.4.18. klo 4.30 ap. olivat
molemmat komppaniat Petäjärven
asemapihalla pataljoonan komenta-
jan johdolla marssivalmiina lumi-
paitoihin puettuna. Toista junaa, jos-
sa oli 3. komppania ja K.K.K., kul-
jetettiin parasta aikaa Kiviniemestä
Petäjärvelle. Tämän purkamista ei
ollut aikaa jäädä odottamaan, vaan
sai jälellejäävien komppanioiden
vanhin upseeri, 3. komppanian joh-
taja kapteeni Veijo, määräyksen
heti purkamisen päätyttyä johtaa
nämä komppaniat Mäkrän kautta
Maanselän hoviin, missä annettai-
siin lähempiä määräyksiä. 1. ja 2.
komppania lähtivät rautatietä pitkin
marssimaan kuormaston seurates-
sa maantiellä. Mäkrälle saavuttua
heti tiedusteltiin siellä olevasta pa-
taljoonan esikunnasta, mikä oli lyhin
ja varmin tie Maanselkään. ”Suoraan
etelään valtatietä myöten”, oli vas-
taus.

Mutta ennen pitkää huomasi pa-
taljoonan komentaja neuvottua tie-
tä joutuneensa marssimaan pitkin
valkoisten ketjua, missä kuulat näh-
tävästi varsin pian olisivat saaneet
aikaan aivan tarpeettomia tappioi-
ta. Siis kaarto oikeaan ja omin neu-
voin oikotietä, joka juuri sattui koh-
dalla olemaan, Maanselkään. Täällä
nopea aamiainen ja tunnin levähdys
16 km marssin jälkeen. Tiedot vi-

hollisesta ja tilanteesta ilmaisivat
punikkien olevan hyvissä asemis-
saan asemalla, jota valkoisten ket-
jun piti piirittää pohjoisesta, idästä
ja lännestä 500-1000 metrin etäi-
syydellä.

Oikean ja vasemman sivustan
varmistus Kuusenkannan suunnas-
sa ja maantiellä Pirholanmäessä piti
olla olemassa, rautatie eteläänpäin
Raudun asemalta sitä vastoin oli
aivan vapaa. Tästä ilmoitettiin kui-
tenkin, että 3 km Raudun asemalta
etelään oli rata voimakkaalla rä-
jäytyksellä tehty käyttökelvotto-
maksi. Taitava opas luvattiin Maan-
selässä olevasta Karjalan armeija-
kunnan 1. rykmentin sijaisesikun-
nasta, jonka jälkeen pataljoonan
komentaja antoi seuraavan käskyn
suullisesti:

Käsky toistettiin, komppaniat läh-
tivät liikkeelle oppaan neuvomaa
tietä myöten. Marssittiin, mutta rau-
tatietä ei vain alkanut kuulua. Opas
tuntui neuvottomalta, sai matkapas-
sit ja pataljoonan komentaja adju-
tantteineen asettui etunenään um-
peentuiskunneella metsäpolulla.
Päästiin rautatielle, etujoukko var-
misti rautatien etelään, komppaniat
asettuivat kumpikin määrätylle puo-
lelleen rautatiestä. Samassa kuului
etelästä kaukaista junan puhkumista,
mutta vaimeni jälleen. Lennätin- ja
puhelinlangat olivat katkaisematta,
samoin ei rautatiessä näkynyt pie-
nintäkään vahingoittumisen merk-
kiä. Nopeasti toimitti kenttävahti
määrätyn tehtävänsä: langat poikki
ja 2 kiskoa irti työkaluilla, jotka lä-
heisestä vahtituvasta löytyivät. Sa-
massa kuului jälleen junan puhku-
minen, mutta aivan äärellä, kent-
tävahdin edessä. Kenttävahti avasi
kivääritulen, juna peräytyi, tuli noin
10 min. kuluttua uudelleen, mutta
peräytyi jälleen molempien komp-
panioiden erehdyksen kaupalla al-

”Tiedot vihollisesta ja
tilanteesta ilmaisivat

punikkien olevan hyvissä
asemissaan asemalla”

1. Vihollinen, noin 2500 miestä, Raudun asemalla.
2. Pohjoisesta, idästä ja lännestä piirittää valkoinen ketju asemaa;
länteen asemasta valk. sivusta tiellä Orjansaari-Raudun asema,
noin 700 m asemalta, itään asemalta valk. sivusta noin 2300 m
pohj. tiestä Raudun asema-Raudun kirkko, noin 600 m asemasta.
3. 1. ja 2. kompp. jääk. patl. 8. sulkee piiritysrenkaan etelästä käsin
ja asettaa varmistuksen rautatielle Rautu-Pietari, Raasulin suuntaan.
4. 1. ja 2. kompp. marssivat oppaan näyttämää tietä rautatielle
seuraavalla tavalla:
  a. Yksi joukkue I kompp. etujoukkona.
  b. Pääjoukko: I. kompp. jäännös ja 2. kompp. kapt. Massisen johdolla
seuraa 300 m etäisyydellä.
  c. Minä itse etujoukon mukana.
5. Rautatielle tultua muodostaa etujoukko kenttävahdin, joka varmistaa
rautatien Raasuliin päin vahtituvan kohdalla 3,5 km Raudun asemasta
etelään. Rautatie rikottava ja lennätin ja puhelinlangat katkaistava.
6. I. kompp. kaksi joukkuetta rautatien itäpuolella ja 2. kompp. rauta-
tien länsipuolella etenevät rautatien suunnassa pohjoiseen ja sulkevat
piiritysrenkaan piiritysrenkaan etelään päin. Molemmilla komppanioilla
tuntuma rautatiehen.
Merk.
        Kapt. ja Patl. Komentaja
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kaneesta kiväärinpaukkeesta. Oli
jälleen rauhallista, junaa ei enää
kuulunut.

Komppaniat etenivät rautatien
suunnassa asemaa kohti kuroen
umpeen piiritysrenkaan. Nyt oli
punikki satimessa, joka puolella ki-
väärin piiput, minne vain yritti. Rau-
tatie oli rikki, etelästä ei voinut apua
tulla, ellei aivan hirmutykeillä ja
panssarijunilla.

Klo 3.45 ip. oli patl. komentaja
adjutantteineen jälleen Maanse-
lässä, mihin juuri oli tullut käsky ryk-
mentin esikunnasta: ”Klo 4 ip. al-
kaa yleinen hyökkäys”. ”Mitä?
Mikä hyökkäys? Ketä vastaan ja
ketkä hyökkäävät? 15 min. kulut-
tua siis! Joukkoni luotahan juuri tu-
lin, enhän sinne enää 4:ksi kerkeä.
Paljon edullisempi on tehdä hyök-
käys aamuhämärässä ja päivän koit-
taessa, eikä yön pimeydessä, jolloin
helposti syntyy sekasortoa”.

”Onko tämä käsky tullut ajoissa
kaikille päälliköille?” ”Sana on juu-
ri pikalähetin kautta lähetetty ket-
juun!”, oli vastaus. ”No istu ja pala!
Sillä tavalla ei kyllä Rautua oteta!”

Klo 6 ip. saapuivat 3. kompp. ja
K.K.K. Maanselkään. Ruokailu ja
heti lähtö entistä tietä rautatielle,
paitsi 4 konekivääriä, jotka suorinta
tietä lähetettiin piiritysrenkaaseen,
2 kk. I. kompp. ja 2. kk. 2.
komppanialle.

Hämärän koittaessa oli 3. kompp.
ja 4 konekivääriä noin 500 metrin
päässä kenttävahdista tehtävänään
vapauttaa tämä. Silloin taas kuului
junan puhkumista etelästä. Se lähe-
nee ja pysähtyy vihdoin alkaen am-
pua kenttävahtia radan länsipuolel-
la. Käsky 3. kompp. ja konekivääri
asemaan radan itäpuolella. Voima-
kas ja niin hyvin suunnattu tuli kuin
pimeässä oli mahdollista, avattiin

panssarijunaa vastaan sekä kivää-
reistä että konekivääreistä.

Näin jatkui pari tuntia. Oliko juna
kenties suistunut pois kiskolta – sitä
ei voinut pimeässä nähdä. Ellei, niin
täytyi rikkoa sen paluutie. Siihen oli
vapaaehtoinen heti tarjolla. Adjutant-
ti, vänrikki Olkkonen räjäytti kis-
kot junan eteläpuolelta. Aamun koit-
taessa tapahtui rynnäkkö ja juna,
joka oli hämärässä ajanut rikotulla
kohdalla pois kiskoilta, oli meidän.
Saalista saatiin runsaasti: 5 koneki-
vääriä runsaine ampumatarpeineen,
1000 kpl 7,5 cm kranaatteja, 5 ty-
kin kiertokaukoputkea, kiikareita, 30
lehmän ruhoa, leipää, sokeria, her-
neitä sekä itse juna: 1 veturi ja 9
vaunua. Punikkien ruumiita oli vau-
nuissa vieri vieressä, meillä yksi ai-
noa kaatunut.

Mutta siihenpä eivät punikit tah-
toneetkaan vielä junaansa jättää.
Saman päivän, 2.4.18 aamuna klo
8 ilmestyi yhtäkkiä heidän ketjunsa
Raasulista päin junan eteläpuolelle
alkaen ampuen edetä.

Alkuperäinen, I. kompp. asetta-
ma kenttävahti oli yön aikana lähe-
tetty Maanselkään lepäämään seu-
raavaan aamuun ja samoin oli aa-
mulla klo 6 lähtenyt pahnoille kaksi
joukkuetta 3. kompp. ja 2 koneki-
vääriä. Siis vain yksi joukkue ja 2
konekivääriä, jotka joutuivat heti
epäkuntoon, 300 punikkia vastassa.
Sattumalta oli kuitenkin pataljoonan
komentaja adjutantteineen vähän
ennen klo 8 ap. lähtenyt Maan-
selästä tähän suuntaan. Paikalle
tultua otettiin asiasta heti selvyys,
ja konekivääreille ja 3. kompp. kah-
delle joukkueelle annettiin hälytys
Maanselkään.

Ennen kuin nämä kuitenkaan eh-
tivät paikalle, kulki I. kompp. jouk-
kue, joka samalle paikalle oli ensim-
mäisen kenttävahdin asettanut,
jääkäriluutnantti Hakkilan johdol-
la ohi määränään liittyä omaan
komppaniaansa aseman piirityk-
sessä. Mutta nyt tällä kertaa seis!
”Pataljoonan käsky: I. komppanian

I. joukkue pidentää edessä olevan
ketjun 2 ryhmällä oikealle ja 3 ryh-
mällä tekee sivustahyökkäyksen
vasemmalta”. Pian tuntuikin vaiku-
tus, kun käsky oli täytetty. Ei eden-
nyt enää punikki, päinvastoin. Sil-
loin saapui jo 2 konekivääriä paikal-
le. ”Vihollinen jne, konekivääri-
joukkue menee asemaan rautatien
länsipuolella olevalle töyräälle”.

Jo vavahti punikki, vetäytyi taak-
sepäin, mutta sai suljettuun rivis-
töönsä konekiväärien aseman-
muuton jälkeen puuttuvan suo-
lauksen. Tuloksena taistelusta puni-
keilla noin 40 kaatunutta, 8.
pataljoonalla vain 5. Panssarijuna oli
siis lopullisesti 8. jääkäripataljoonan.
Kenttävahdin puolustuslinja muu-
tettiin tämän jälkeen ½ km eteläm-
mäksi edullisen kunnaan etelä-
reunaan. Tätä tietä ei punikki enää
yrittänyt.

Yleinen hyökkäys, joka 1.4.18 klo
4 ip. oli määrätty toimeenpanta-
vaksi, onnistui huonommin kuin
panssarijunan valtaus. Tällä hyök-
käyksellä ei ollut edes edellytyksiä-
kään onnistua. Kaiketikin ampuma-
varain puutteessa ei suoritettu min-
käänlaista tykistövalmistusta. Eri
ryhmillä joiden kaikkien tuli hyökä-
tä yhtaikaa joka suunnalta, ei ollut
mitään yhtenäistä johtoa, kukin ryh-
mä voi menetellä niin kuin parhaaksi
näki. Seurauksena tästä olikin, että
valkoiset peräytyivät entisiin ase-
miinsa edettyään pelkän kivääritulen
tukemina tiilimuureja vastaan.

8:nnen jääk.patl. 1. ja 2. komppa-
nia etenivät aina ratapihaan saak-
ka kärsien siellä muutamien mies-
ten tappion. 2. kompp. päällikkö
kapt. Massinen ja joukkueen joh-
taja vänr. Sutinen haavoittuvat.

”Konekiväärijoukkue
menee asemaan

rautatien länsipuolella
olevalle töyräälle”

”Oliko juna
kenties suistunut

pois kiskolta”
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Suomeen saapui viime vuonna yli
30 000 turvapaikanhakijaa ja koko
vuoden tulijamääräksi on arvioitu 50
000. Suomen mahdollisuuksien vas-
taanottaa pakolaisia on sanottu
ylittyvän ja tilannetta on luonneh-
dittu ”turvapaikkakriisiksi”.

Nykyisen hyvinvointivaltiomme
vaikertaessa pakolaisongelman
kanssa on jäänyt unohduksiin, että
sisällissodan jälkeinen köyhä Suo-
mi kykeni ottamaan vastaan ja hoi-
tamaan 1920-luvun alussa likimain
nykyistä vyöryä vastaavan määrän
pakolaisia. Niistä ajoista on yhteis-
kuntamme taloudellinen suoritusky-
ky kuitenkin noussut noin viisitois-
takertaiseksi henkeä kohti lasketulla
bruttokansantuotteella mitattuna.

Venäjän vallankumous jälkimai-
ninkeineen synnytti mittavan pako-
laisvirran rajan yli molempiin suun-
tiin. Noin 10000 sisällissodassa tap-
piolle jäänyttä punakaartilaista ja
siviiliä pakeni Suomesta Venäjälle
keväällä 1918. Samoihin aikoihin
käynnistyi vähemmän tunnettu
pakolaisvirta myös toiseen suun-
taan. Suomeen tulijat olivat kansal-
lisuudeltaan venäläisiä, heimolaisi-
amme karjalaisia ja inkeriläisiä sekä
Venäjältä pakenevia muiden maiden
kansalaisia. Heitä tuli useampana
aaltona 1918 talvesta kevääseen
1922 yhteensä yli kolminkertainen
määrä Venäjälle paenneisiin verrat-
tuna.

Vallankumousta pakenevat
venäläiset ensimmäinen aalto
Lokakuun 1917 vallankumouksen
jälkeen alkoi rajan yli valua väkeä
punaisten käsiin joutuneesta Pieta-
rista, jossa terrori tsaarinvallan kan-
nattajiksi katsottuja kohtaan oli
käynnistymässä. Venäläisten pako-
laisten virta Suomeen kasvoi vuo-
den 1918 kuluessa. Suomalaiset vi-

Unohdetut pakolaiset – pakolaisvyöry
Venäjältä Suomeen 1918-1922

ranomaiset pyrkivät hillitsemään
laitonta maahanmuuttoa vuodesta
1919 alkaen, mutta kehittymät-
tömän rajavalvonnan toimenpiteet
jäivät tehottomiksi. Vuoden 1919 al-
kupuolella asui Suomessa autono-
mian aikana tänne asettuneita ja
pakolaisina tulleita venäläisiä yli
15000 henkeä ja vuoden aikana
määrä kasvoi salateitä tulleilla pa-
rilla tuhannella henkilöllä.

Vallankumousta seurannut
sisällisota kääntyi Pohjois-Venäjäl-
lä valkoisten tappioksi kevätalvella
1920. Valkoisen armeijan rippeitä
perääntyi Repolan ja Porajärven
kautta Suomeen toista tuhatta hen-
keä. Heidät sijoitettiin Lahden
Hennalan punavangeista tyhjenty-
neille kasarmeille perustettuun
”keskitysleiriin”. Osa heistä jatkoi
Länsi-Eurooppaan mm. Ranskaan
liittyäkseen muukalaislegioonaan,
osa venäläisistä sekä valkoisten jou-
koissa palvelleet karjalaiset jäivät
Suomeen.

Seuraava ryntäys Karjalan kan-
nakselle tapahtui maaliskuussa
1921 Kronstadtin saarelta, jossa
laivastotukikohdan sotilaiden kapi-
na bolsevikkeja vastaan oli ku-
kistettu verisesti. Muutaman päivän
aikana Kronstadtista pakeni noin
6500 kapinallista jään yli kävellen
Terijoelle osan tuupertuessa matkal-
le. Viranomaiset joutuivat nyky-
päivinäkin kohdatun haasteen eteen,
tuhannet pakolaiset oli muutamas-
sa päivässä sijoitettava jonnekin
tilapäistiloihin. Tiloja löytyy tyhjilleen
jääneistä Venäjän armeijan ka-
sarmeista Uudenkirkon Inosta,
Viipurinlahden Turkinsaaresta ja
Terijoelta. Ajan tavan mukaan näi-
täkin kutsuttiin keskitysleireiksi.

Pakolaisvirta Venäjältä Suomeen
ja tätä kautta muihin maihin jatkui
20-luvun alkuvuosiin. Liikkeellä oli

tuhansia venäläisiä, Venäjältä pake-
nevia ulkomaalaisia sekä kymme-
niin tuhansiin yltänyt joukko ensim-
mäisen maailmansodan sotavanke-
ja, jotka hakeutuivat molempiin
suuntiin takaisin kotimaihinsa.

Osa heti vallankumouksen jälkeen
tulleista venäläisistä oli vauraampaa
väestöä, joka pystyi omilla varoillaan
hankkimaan elintarvikkeita ja aset-
tumaan asumaan. Myös täällä jo
olevien venäläisten hyväntekeväi-
syysjärjestöt pystyivät huolehtimaan
omistaan. Huomattava osa venäläi-
sistä emigranteista jatkoi matkaan-
sa muihin Euroopan maihin ja aset-
tui niihin asumaan. Pieni osa uskal-
tautui myös palaamaan Venäjälle.
Kronstadtin kapinaan osallistuneil-
le rivimiehille luvattiin armahdus ja
noin puolet heistä uskaltautui palaa-
maan Venäjälle, osa heistäkin jat-
koi maailmalle ja noin 1600 jäi py-
syvästi Suomeen.

Itä-Karjalan kansannousuista
heimopakolaisten vyöry
Sisällissodan ollessa vielä käynnis-
sä kevättalvella 1918 lähti Suomes-
ta vapaaehtoisten heimoaktivistien
värväämiä retkikuntia liittämään
Petsamoa ja Vienan Karjalaa Suo-
meen. Huonosti organisoitu ja joh-
dettu retki päättyi syksyllä 1918
perääntymiseen englantilaisten tu-
kemien kansallishenkisten karjalais-
ten joukkojen ajamana. Heimo-
soturien mukana pakeni Suomeen
heitä tukeneita karjalaisia, mutta pa-
kolaisten määrä jäi vielä tässä vai-
heessa alle sataan henkeen.

Aunuksesta tulivat ensimmäiset
pakolaiset Suomeen talvella 1918-
19 levottomuuksia, bolsevikkien
pakkovaltaa ja nälkää pakoon. Huh-
tikuussa 1919 työntyi Aunukseen
suomalaisten vapaaehtoisten muo-
dostama ja Mannerheimin kannus-
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tama heimosoturien retkikunta.
Aunuksen vapautusretki kesti syk-
syyn 1919, jolloin retkikunta joutui
perääntymään Suomeen ja veti
mukanaan pienen joukon pakolaisia.

Aunuksen retken pelästyttämä
bolsevikkijohto julisti sotatilan Pie-
tarin ympäristöön mukaan luettuna
Inkerinmaa. Bolsevikit ryhtyivät
pakko-ottamaan miehiä puna-ar-
meijaan ja vangitsemaan ”kansan-
vihollisia”. Inkeriläisiä oli paennut
Suomeen jo 1918 lopulla ja pako
kiihtyi vyöryksi kesällä 1919. Myös
Pietarin eteläpuoleisesta osasta
Inkerinmaata joutuivat asukkaat
pakenemaan Viron suunnasta lä-
hestyviä valkoisia venäläisiä jouk-
koja.

Inkeriläisten itsensä muodostama
vastarintajoukko pyrki työntämään
punaiset Inkerinmaalta kohti Pieta-
ria. Tämä inkeriläisten tappioon
päättynyt kansannousu ja osallistu-
minen Venäjän valkokaartilaisten
tukemiseen sai inkeriläiset pakene-
maan bolsevikkien kostoa Suomeen
ja Viroon. Suomeen pakeni vuoden
1921 alkuun mennessä noin 8400
inkeriläistä.

Suomalaiset heimosoturit Vienas-
ta karkottanut karjalaisjoukko kan-
natti Karjalan autonomiaa Venäjän
yhteydessä. He organisoituivat ”Vie-
nan Karjalan väliaikaiseksi halli-
tukseksi” ja hallitsivat Vienaa syk-
systä 1918 syksyyn 1920. Kesällä
1920 neuvostohallitus oli perustanut
”Karjalan työkansan kommuunin”,
joka ulotti valtansa kesän mittaan
myös Vienan kyliin. Väliaikaisen
hallituksen palveluksessa ja sen
organisoimissa sotilasyksiköissä toi-
mineet miehet joutuivat pakene-
maan Suomeen. Vuoden 1921 alus-
sa oli Itä-Suomen pitäjissä noin
1200 pääasiassa miespuolista pako-
laista, joiden perheet olivat toistai-
seksi jääneet Vienan kyliin odotte-
lemaan tilanteen kehittymistä.

Tilanne Vienan Karjalassa kärjis-
tyi nopeasti bolsevikkien otettua
vallan kylissä. Aikaisemman hallin-

non kannattajia vainottiin ja elin-
tarvikepula paheni nälänhädäksi.
Suomeen siirtyneet pakolaiset ja
heimoaktivistit puhalsivat parhaan-
sa mukaan tulta kytevään hiillok-
seen. Vienalaiset vastarintamiehet
ja Suomesta tulleet vapaaehtoiset
organisoivat metsäsissiliikkeen,
joka otti ”Karjalan vapautusarmei-
jan” nimen ja asetti tavoitteekseen
vapauttaa Viena bolsevikeista ja
korjata ”Tarton häpeärauhan” ra-
jat.

Metsäsissit käynnistivät aktiiviset
sotatoimet lokakuun lopulla 1921.
Vapautusarmeijan vahvuus oli tuol-
loin noin 3000 miestä, joista noin 500
oli Suomesta saapuneita vapaaeh-
toisia. Vapautusarmeija sai nopeasti
hallintaansa valtaosan Vienan Kar-
jalasta ja Aunuksen pohjoisosia.
Puna-armeijan vastaiskua ei kuiten-
kaan tarvinnut kauan odottaa ja se
tuli voimalla. Lyhyiden taistelujen
jälkeen metsäsissit joutuivat pe-
rääntymään Suomeen alkutalvesta
1922. Metsäsissien mukana lähti
liikkeelle siviilien pakolaisaalto, joka
paisui paniikinomaiseksi vyöryksi.
Kokonaisia kyliä tyhjeni asukkaista
ja pakolaisten karavaanit koti-
eläimineen ilmestyivät keskellä tal-
ven pakkasia rajaseudun korpipitä-
jiin. Helmikuun 1922 loppuun men-
nessä oli Suomeen saapunut yli
11000 itäkarjalaista pakolaista. Tu-
lijat olivat sodan ja kotikylissään val-
linneen nälänhädän takia kurjassa
kunnossa. Paltamon nimismies   ku-
vasi heitä koskettavasti: ”Kurjilta
näyttävät nuo onnettomat
ryysyihin kääriytyneet ihmishaa-
mut. Nälkä, sairaus, alastomuus
ja toivottomuus, siinä lyhyesti
mitä nuo poloiset omistavat.”

Metsäsissikapinan aiheuttama
pakolaisvyöry nosti Suomessa oles-
kelevien Venäjältä saapuneiden pa-
kolaisten määrän ennätysluke-
miin. Keväällä 1922 arvioitiin maas-
sa olevan 33500 pakolaista, joista
15000 venäläistä ja 18500
heimopakolaista.

Heimopakolaiset löysivät
sijansa Suomesta –
omin avuin ja valtion avulla
Suomi oli 1918 sisällissodan jälkeen
rutiköyhä maa. Maan elintarvike-
huolto oli ollut riippuvainen tuonti-
viljasta, jonka tulo katkesi sisällis-
sodan ja Venäjän vallankumousten
takia. Maahan luotiin tiukka elin-
tarvikesäännöstely ja Pohjois- ja Itä-
Suomessa syötiin pettua, joten ra-
jan takaa tulleille pakolaisille ei juu-
ri apua riittänyt.

Heimopakolaisten kohtalo oli sur-
kein köyhissä rajaseudun kunnissa,
jossa omakin väki näki nälkää. On-
neksi heimopakolaisten määrä jäi
vielä 1918-19 varsin pieneksi. Ke-
sällä 1919 alkoi Kannakselle kuiten-
kin kertyä niin paljon inkeriläisiä,
että heidän auttamisekseen oli val-
tiovallan ryhdyttävä toimeen. Pe-
rustettiin ensimmäinen valtion tuke-
ma avustuskomitea, joka pienen
määrärahan turvin saattoi avustaa
inkeriläisiä.

Vuoden 1919 alkupuolella käyn-
nistyi myös elintarvikkeiden tuonti.
Merkittävää oli Yhdysvalloista tul-
lut apu Eurooppaan, josta liikeni
huomattava osa myös Suomeen.
Amerikan Hätäapuhallinto ja Ame-
rikan Punainen Risti toivat maahan
elintarvikkeita ja pyrkivät järjestä-
mään niiden jakelua sisällissodan
kurjistamille siviileille ja pakolaisil-
le. Amerikkalaiset järjestöt lähtivät
keväällä 1921 Suomesta ja heidän
hallussaan olleet varastot siirrettiin
Suomen valtiolle. Avustuksia jaka-
maan perustettiin valtiollinen toimi-
kunta, joka pienensi heti jaettavien
avustusten määrää ja lakkautti
avustukset työssäkäyviltä. Myö-
hemmin, vuoden 1922 pakolaisaal-
lon aikaan, jakelua rajattiin entises-
tään. Tämän ansiosta elintarvik-
keet, joiden oli arvioitu riittävän
muutamaksi kuukaudeksi, riitti-
vätkin kahdeksi vuodeksi niitä eni-
ten tarvinneille.

Vuonna 1922 perustettiin Valtion
pakolaisavustuskeskus, joka alkoi
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hallinnoida elintarvikehuoltoa ja
pakolaisleirien toimintaa. Pakolais-
leirejä ja lastenkoteja oli perustettu
eri puolille Suomea mm. Viipurin
Turkinsaareen, Oulun Maikkulaan,
Lahden Hennalaan ja Kotkan
Kyminlinnaan. Monet pakolaislei-
reistä toimivat Venäjän armeijan
jälkeensä jättämissä kasarmitilois-
sa. Lastenkoteja ja pakolaislasten
kouluja perustettiin rajaseudun pitä-
jiin ja kaupunkeihin.

Valtio halusi alusta asti korostaa
tulijoiden vastuuta itsestään ja yh-
teiskunnan avun piiriin pyrittiin va-
likoimaan vain sitä eniten tarvitse-
vat. Kotkalainen Eteenpäin -sano-
malehti kirjoitti helmikuussa 1922
Kyminlinnan leiristä: ”Tarkoitus on
antaa avustusta vain sellaisille,
jotka eivät omin avuin voi tulla
toimeen. Kaikki työkykyiset saa-
vat elättää sekä itsensä että joko
kokonaan oman perheensä. Las-
ten avustamisesta huolehtivat eri-
toten lastenavustusjärjestöt. Pa-
kolaisavustuskeskus on myöskin
järjestänyt keskitysleirejä, jois-
ta Turkinsaari ja Kyminlinna tu-
levat ensi sijassa käytettäväksi…
Sen mukaan kuin pakolaisia saa-
puu, annetaan heille heti ohjei-
denmukainen avustus, kunnes on
saatu selville heidän taloudelli-
nen tilansa.”

Valtiovallan määrittelemä periaa-
te, että kaikkien kynnelle kykene-
vien pakolaisten on huolehdittava
itsestään, toimi olosuhteisiin nähden
varsin hyvin. Joillakin Vienasta tul-
leilla laukkukauppiassuvuilla oli Suo-
messa sukulaisia ja kauppakumppa-
nien verkostoja, jotka pystyivät an-
tamaan hätäapua tulijoille ja autta-
maan heitä työ- ja asuinpaikan
löytymisessä.

Pakolaisavustuskeskukset ohjasi-
vat nuoria ja perheettömiä tulijoita
töihin mm. maatiloille ja kaupunkei-
hin rakennustöihin. Huomattava
määrä itäkarjalaisia löysi työpaikan
Perämeren sahoilta. Kemin Veitsi-
luodon ja Laitakarin sahat ja Oulun

pohjoispuolella sijainneet Martinnie-
men, Pateniemen ja Varjakan sahat
saivat karjalaisista ahkeria ja vä-
hään tyytyväisiä työntekijöitä. Näille
paikkakunnille kehittyi karjalaisten
yhteisöjä, jotka pitivät huolta jäse-
nistään ja vaalivat tietoisuutta juu-
ristaan tänä päivänäkin.

Pakolaiset kohtasivat edelleenkin
valitettavan yleisiä kantaväestön
asenteita; pakolaisia nimiteltiin
ryssiksi ja kehotettiin palaamaan
sinne, mistä olivat tulleet, heidän
sanottiin elävän veronmaksajien
kustannuksella, vievän työpaikat
suomalaisilta ja polkevan palkkoja,
myös pakolaisten ortodoksinen us-
konto herätti ennakkoluuloja. Näis-
tä asenteista jäi pakolaisperheisiin
jäljet, joiden seurauksena karjalai-
sista sukujuurista ja pakolaisuuden
kokemuksista ei aina puhuttu edes
perheen sisällä, vaan vaiettiin vuo-
sikymmeniksi. Maahanmuuttajan
leimasta pyrittiin eroon myös muut-
tamalla perheen venäläisiltä kuu-
lostaneet sukunimet suomalaisiksi.

Pakolaisten joukossa oli myös
paljon niitä, jotka eivät selvinneet
omin voimin. Heitä sijoitettiin pa-
kolaiskeskuksiin, joista suurin sijaitsi
Kotkan Kyminlinnassa 1800-luvun

kasarmirakennuksissa. Kymin-
linnaan sijoitettiin keväällä 1922
noin viisisataa asukasta joukossa
elatuskyvyttömiä lapsiperheitä, sai-
raita ja vammaisia aikuisia, orpolap-
sia ja vanhuksia. Myös työkykyisiä
ja terveitä lähetettiin leirille sellai-
silta paikkakunnilta, joiden asunto-
tilanne oli ennestään huono.

Vähitellen moni leiriläinen onnis-
tui löytämään töitä, ja leirin asukas-
määrä vakiintui kahden-kolmensa-
dan välille. Talvisodan sytyttyä Ky-
minlinnan asukkaat evakuoitiin Ou-
lun Maikkulaan, jonka pakolais-
huoltolassa asui karjalaisvanhuksia
1970-luvulle saakka.

Kyminlinnan pakolaisten elämästä
kertoo Karjalan Sivistysseuran juuri
julkaisema Timo Tervosen kirjoit-
tama omaelämäkerrallinen teos
”Vallien sisällä – vallien ulkopuo-
lella”.

Juuriltaan vienankarjalainen Ter-
vonen vietti lapsuutensa ja nuoruu-
tensa vuodet 1923-1939 Kymin-
linnan pakolaiskeskuksessa.

Pekka Vaara
Kirjoittaja on

Karjalan Sivistysseuran
varapuheenjohtaja

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

Seija Räty
p. 040 577 2728

seija.raty@pp.inet.fi
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POTKELA  –  SAVIKKOLA – VAKKILA
KYLÄKIRJAN VALMISTELUA

Arvoisa lukija!
Olemme valmistelemassa kyläkirjaa Raudun pitäjään

kuuluvista Potkelan, Savikkolan ja Vakkilan kylistä.
Aineiston kerääminen on ollut käynnissä jo viime syksystä

lähtien. Nyt olemme kokoamassa kirjatyöryhmää,
joka voisi edesauttaa kirjan valmistumista.

Mikäli olet kiinnostunut asiasta, ota yhteyttä
Markku Vauhkoseen

p. 0442703585 tai s-posti markku.vauhkonen@vml.fi

tai Pekka Intkeen
p. 0452630365 tai s-posti pintke@suomi24.fi

Mikäli sinulla on omakohtaisia tai vanhempiesi/
isovanhempiesi muistoja, muistokirjoituksia tai

valokuvia edellä mainituista kylistä ja niiden asukkaista,
otamme niitä mielellämme vastaan.

RAUTULAISTEN
PITÄJÄSEURA ry:n

VUOSIKOKOUS

pidetään
lauantaina 12.3.2016

klo 15.00
Wanhassa

Rokkalantallissa
Mikkelissä,

osoite
Ratamonkatu 5.

Tervetuloa!

Hallitus

RASTAAN
SUKUSEURA RY

Sukukokous ja
sukutapaaminen la 23.4.2016

klo 13 Hotelli Savonsolmu,
Pieksämäki.

Sukukokouksessa käsitellään
varsinaiselle sukukokoukselle

kuuluvat asiat.

Kaikki sukuun kuuluvat ovat
tervetulleita, ei velvoita
sukuseuran jäsenyyttä.

Järjestelyjä varten ilmoitathan
tulostasi, Seija Räty

puh. 040 577 2728 tai
seija.raty@pp.inet.fi,

viimeistään 8.4.

Hallitus kokoontuu klo 12

Tervetuloa Pieksämäelle!
Rastaan sukuseura ry

Hallitus

SIRKIÄNSAARI KIRJAKSI

Raudun eteläisimmästä kylästä Sirkiänsaaresta
on suunnitteilla kyläkirja. Syksyllä pidetyssä tapaamisessa

päätettiin ryhtyä toteuttamaan jo aiemminkin vireillä ollutta
hanketta; koota Sirkiänsaaren historia, elämä ja perinteet

pitäjän noin kolmanneksi kyläkirjaksi.
On kiire saada kokoon kylästä tallella oleva muistitieto,

vanhat valokuvat ja kerrotut sekä kirjoitetut tarinat.
Toimituskunta toivoo yhteydenottoja kaikesta

kylään liittyvästä. Kokoamme parhaillaan aineistoa niin
arkistoista kuin muistajilta. Olemme valmiita tulemaan

haastattelemaan tai kuvia kopioimaan.
Odotamme yhteydenottoja:

Ilmi Pesonen, työryhmän vetäjä,
 ilmi.pesonen@gmail.com  p. 040 730 6166

Timo Huuskola, timo.huuskola@kolumbus.fi

Seija Räty, seija.raty@pp.inet.fi  p. 040 577 2728

Rauni Karjalainen, rauski38@gmail.com  p. 0400 715 200

Hellevi Mattila, hellevi.mattila@gmail.com
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Rautuseura ry:n
sääntömääräinen

kevätkokous
pidetään

ke 2.3.2016 klo 18
tarinaillan yhteydessä

Karjalatalon
Sortavala-salissa (2.krs)
Käpylänkuja 1, Helsinki

Tervetuloa mukaan!

Hallitus
Rautuseuralaisia tarinaillassaan viime vuoden kevätkokouksessa.

Kaikille Raudusta ja rautulaisuudesta kiinnostuneille järjestetään sukututkimus-, perinne-
ja internet-päivä Mikkelissä 16.4.2016 paikkana Cumulus Mikkeli, Mikonkatu 9, 50100 MIKKELI

Ottakaa mukaanne omat sukututkimustietonne tai tietoja suvuista, joista haluatte keskustella
muiden tilaisuuteen tulijoiden kanssa. Nyt on oiva tilaisuus tavata läheisiä ja kaukaisia sukulai-
sia sekä haastella sukujen vanhoista perinteistä tai perinnetiedoista, lisäksi saadaan ohjeita
perinteen keräämiseen. Voimme yhdessä tutustua myös Internetin ihmeelliseen maailmaan
rautulaisista lähtökohdista.

Rautulaisten kevätpäivä Mikkelissä

Ohjelmassa

Kello 10.00-11.00 Tutustuminen
Mikkelin maakunta-arkistoon
Pirttiniemenkatu 8, 50100 MIKKELI
(max. 30 hlö)

Kello 12.00
Ruokailu Cumuluksessa (maksullinen)

Kello 13.00-17.00 (välissä kahvitauko)

Rautulaisten pitäjäseuran
edustajan puheenvuoro

Kyläkirjaprojektit ja perinteen keruu

Raudun Internet-sivustoa

Sukututkimus rautulaisittain

- aiemmin tehtyjä sukututkimuksia
- erityispiirteinä ortodoksit ja inkeriläiset,
  mistä tietoa haetaan
- tietojen vaihtamista ja ongelmien
  selvittelyä

Tapaamiseen tulee ilmoittautua järjestelyjen
vuoksi 31.3.2016 mennessä. Kerro missä
vaiheessa päivää liityt mukaan joukkoon.

Ilmoittautumiset Eeva Malkamäelle
osoitteella eeva@visido.fi tai
puh. 0400 803 622
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Orjansaari on kotikyläni, jossa olen
syntynyt ja kasvanut. Usein olen
pohtinut, miksi tämän kylän nimi oli
Orjansaari, kun lähellä ei ollut jär-
veä mailla eikä halmeilla. Kylän läpi
virtasi vain pieni Orjansaarenjoki, ja
Valkjärven pitäjän rajalla, johon
Orjansaaren kylä rajoittui, virtasi
isompi Saijanjoki. Ehkä vastaus ky-
län nimeen löytyy muinaisuudesta,
jääkauden jälkeisestä ajasta, jolloin
Karjalan kannas oli miltei kokonaan
Baltian jääjärven peitossa.

Kirjassa, Karjalan synty 1.osa,
sanotaan: ”Vain eteläisen kannak-
sen keskiosa (Valkjärvi, osia
Raudusta, Kivennapa ja Kannel-
järven itäosa) oli saarena jää-
järven yläpuolella”. Kysymys-
merkiksi kuitenkin jää, oliko Orjan-
saari erillinen pieni saari tästä maan-
kohoumasta ja pidettiinkö siellä or-
jia? Vai onko nimi muuntunut josta-
kin samantapaisesta nimestä, esi-
merkiksi Orinsaaresta, joka on myös
mainittu?

Kaikista näistä kysymyksistä ja
olettamuksista huolimatta Orjan-
saari oli rakas kotikyläni, jossa sain
elää vain runsaat 13 vuotta, talvi-
sotaan asti.

Kylä oli jakaantunut eri osiin. Oli
Yläkylä, Alakylä, Notko, Miitron-
mäki, Kolkka ja Anttola.

Eeva Tenhunen o.s. Partanen täyttää 90 vuotta helmikuussa Var-
kaudessa. Hän syntyi 22.2.1926 Raudun Orjansaaressa Liisa ja Matti
Partasen perheen kolmanneksi nuorimpana lapsena. Kasteessa hä-
net ristittiin isänäidin Eeva Partasen o.s. Paksu kaimaksi. Eevan
ollessa vauva mummo oli jo sairasvuoteellaan ja pyysi aina tuomaan
pienen Eevan hänen kainaloonsa. Sieltä Eeva-mummonsa kainalosta
hän kokee saaneensa runsaasti siunauksia pitkälle elämäntaipa-
leelleen.

Päivi Jäntti

Orjansaari, kotikyläni
Kylässämme oli noin 80 ”savua”

eli taloa. Siis aika iso kylä. Asuk-
kaita ennen sotaa oli 396 henkeä.

Miitronmäki oli heti vasemmalla,
kun tultiin Orjansaareen Raudun
kirkolta päin. Notko oli Saijanjoen
laaksossa lähellä Mäkrän kylää.
Kolkka oli Kivennavalle päin men-
täessä nähtävästi Valkjärven ja Ki-
vennavan pitäjiin rajoittuvassa ”kol-
kassa”. Anttola oli myös siellä Ki-
vennavan rajalla, jossa maantien
silta ylitti Saijanjoen. Siellä oli ollut
myös mylly ja saha.

Minun kotini sijaitsi Yläkylällä,
kannaksen eteläisimmän maantien
varrella, kyläkoulun ja osuuskaupan
välissä. Raudun kirkolle oli matkaa
noin kahdeksan kilometriä ja ase-
malle kuusi kilometriä.

Kotini oli todellakin Karjalan kun-
naalla. Kylä laskeutui alas Saijan-
joen laaksoon, ensin Alakylälle ja
siitä isoille Saijanjoen niityille, jotka
olivat sarkoineen lähes kilometrin
pituisia (800 metriä). Siellä jouduim-
me kesäisin olemaan lehmiä pai-
mentamassa heti kun vain ”kynnelle
kykenimme”. Siellä oli kylän jokai-
sella maanviljelijällä omat niittynsä,
joiden väliset ojat laskivat Saijan-
jokeen. Joki oli ainakin meidän niit-
tyjen kohdalla hyvin jyrkkäreunai-
nen ja tummavesinen. Siitä syystä

emme uskaltaneet mennä jokeen
uimaan paimenessa ollessamme.
Heittelimme vain siankärsämön
kukkia veteen ja katsoimme, kun
kalat kävivät niitä näykkimässä.
Pojat joskus onkivat kaloja joesta.

Saijanjoki oli myös historiallinen
joki. Pähkinäsaaren rauhassa vuon-
na 1323 uusi raja Ruotsin ja Venä-
jän välillä kulki myös Saijanjokea
pitkin.

Meillä oli Saijanjoen laaksossa
kaksi niittyä; alaniitty, joka oli aivan
joen varrella, ja Kermisen niitty,
joka oli joesta vähän kauempana.
Niittyä kutsuttiin Kermisen niityksi,
koska se oli ostettu Kermisiltä.
Meidän niityt oli salaojitettu, mikä
oli harvinaista siihen aikaan kannak-
sella.

Orjansaaren joki, jota myös ojaksi
kutsuttiin, kulki kylämme läpi alas
Saijanjokeen. Tämä pienempi joki
kuului läheisesti lapsuuteni kesiin.
Koulun kohdalta kirkolle päin las-
keutui pieni mäki, Ojanmäki, ja not-
kossa joki teki mutkan aivan maan-
tien varteen ja paikkaa sanottiinkin
Ojannotkoksi. Vasemmalla kohosi
Kannisenmäki, josta talvella lasket-
tiin mäkeä alas Ojannotkoon. Oike-
alle maantiestä ja joesta kohosivat
metsäiset ahopalteet, hyvät metsä-
mansikkamaat.



Rautulaisten lehti  1/2016 21

Kuva otettu Orjansaaren kylästä 1930-luvulla. Kuvan taustalla Liisa ja Matti Partasen kotitilan raken-
nuksia. Etualalla rukiin leikkaajia. Henkilöistä ei ole täyttä varmuutta, mutta oletettavasti vasemmalta
lukien Helena Petäjä, Helvi Komi, Varpu Vanhanen, Anni Ravakko ja Helvi Huuhka. Istuva pikkutyttö
Annikki Komi.

Ojannotkossa joki oli vähän le-
veämpi ja kirkasvetinen. Yläkylän
naisten pyykkipadat porisivat kesäi-
sin siinä joen ja maantien välissä
kivien päällä. Keskellä matalaa jo-
kea oli iso laakea kivi ja siinä naiset
paukuttelivat kartuilla pois lipeää ja
saippuavettä vaatteista ja poppa-
noista. Välillä pyykkiä huuhdeltiin
joen kirkkaassa vedessä.

Pyykkipaikan alapuolella oli leh-
mien juottopaikka, jossa lehmämme
sammuttivat janonsa laitumelle
mennessä tai tullessa. Pieni joki kul-
ki jonkun matkaa eteenpäin maan-
tien tuntumassa, sitten se kääntyi
vasemmalle Alakylälle ja kohti Sai-
janjokea. Sen yli menevää siltaa
sanottiin ojansillaksi. Sillanvieressä
oli hevosten juottopaikka.

Muistan, kuinka jännittävää oli,
kun tulimme sunnuntaina kirkosta
kirkkokieseillä ja jos hevosella oli
jano, se ei mennytkään sillan yli,
vaan oikaisi sillan vierestä juomaan
vettä ja kahlasi samantien joen yli
kieseineen päivineen.

Pyykkipaikan yläjuoksulla oli
”vonkka”, jossa kävimme kesäisin

uimassa. Se oli joen leveämpi koh-
ta, joka oli padottu. Padon ansiosta
vesi oli syvempi ja siinä pystyi ui-
maan. Siinä opettelimme uimaan, ja
kävivät siinä aikuisetkin uimassa.
Oli siellä vilskettä kesällä, kun ei
ollut kylässä järveä.

Alakylän väellä oli omat pyykki-
ja uimapaikat joen alajuoksulla en-
nen joen yhtymistä Saijanjokeen.
Siellä oli ollut aikaisemmin myös
mylly ja sahalaitos.

Keväällä, kun joki tulvi ja vesi oli
sameampaa, nousi pieneen jokeem-
me lohensukuisia, pieniä sillinko-
koisia purolohia. Niitä sanottiin
lohenikoiksi. Pojat laittoivat aina il-
lalla onget jokeen niin, että painoi-
vat ongen tukevan puuosan joen
penkkaan ja aamulla kävivät koke-
massa onget ja onkiin tarttuneet
kalat pois. Niistä tuli hyvä kalakeit-
to.

Joessa oli myös niin sanottuja kom-
makiviä. Ne olivat eräänlaisia sim-
pukoita. Pojat niitä pyydystivät ja
etsivät helmiä niiden sisältä. Joskus
helmiä löytyikin, mutta ne tummui-
vat pian.

Kun vuonna 1995 vierailimme
entisessä kotikylässämme, emme
olleet tuntea entistä ojannotkoa. Joki
oli kuivunut olemattomaksi puroksi
ja ennen niin vaaleat, harmaan ja
vaalenruskeat pienet ja isot kivet
joessa olivat muuttuneet aivan mus-
tiksi. Aivan kuin ne olisivat pukeu-
tuneet surupukuun joutuessaan vie-
raan vallan alle.

Myös laakea pyykkikivi oli pois-
sa, samoin Kannisenmäki oli kadon-
nut, madallettu ja metsittynyt.

Maantie oli oikaistu kulkemaan
Kannisenmäen ja meidän koti-
talomme kohdan päältä. Koko kylä
tuntui oudolta, kun kaikki talot oli-
vat poissa, palaneet tai purettu.

Mutta se maisema Yläkylän
kunnaalta yli Saijanjoen laakson oli
entisen mahtava, jopa avarampi vie-
lä, kun ei ollut taloja eikä puutarhoja.
Tuntui kuin olisi näkynyt koko
Valkjärven pitäjä, jopa Sakkolaan
asti.

Eeva Tenhunen
o.s. Partanen
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Laina Kyllikki Vauhkonen, o.s. Valkonen, syntyi
12.4.1921 Raudun pitäjässä Orjansaaren kyläs-
sä, nukkui pois 13.12.2015 Virtasalmella. Laina
oli Maria ja Samuli Valkosen lapsista neljäs, lap-
sia oli kaikkiaan kuusi.

Orjansaaresta perhe muutti sitten Huhtiin äidin
ollessa kouluikäinen. Uutta kotia rakennettiin ja
kun talo valmistui, alkoi sodan uhka olla totta. Siel-
tä rajan pinnasta olikin lähdettävä evakkomat-
kalle, joka johti monien vaiheiden jälkeen Virta-
salmelle. Täältä löytyi puoliso, ja syntyi kaksi las-
ta. Vuodet vierivät maatalon askareissa.

Äiti oli kotona viihtyvä. Loppuvuosina muistot
vaelsivat siellä lapsuusajan maisemissa. Myös
karjalanmurre säilyi kauniina loppuun saakka.

Äitiä lämmöllä muistellen lapset

Risto ja Maija perheineen

Raudun Orjansaaressa syntynyt Veikko Tu-
kia täytti 85 vuotta kotonaan Kuusankos-
kella 19.12.2015.

Kyseinen viikonloppu oli Veikolle yhtä
juhlaa, sillä myös seuraava päivä 20.12. oli
merkkipäivä. kun hänen pojantyttären-
poikansa ristiäisiä vietettiin Valkealassa.

Neljän sukupolven kuvassa vasemmalta
pojantytär Saila Puhjo, Veikko Tukia sylis-
sään Iivari Veikko Juhani Puhjo ja oikeal-
la poikansa Jorma Tukia.

Viisi sukupolvea
Kuvassa Vilho Viskari, syntyjään
Raudun Kuninkaanselältä, Ritva
Pylkkänen o.s. Viskari, Hanna-Kai-
sa Risku o.s. Pylkkänen, Julia Kervi-
nen o.s. Risku ja Olivia Kervinen.
Isoisoäijä on syntynyt 1926 ja
lapsenlapsenlapsen lapsi 27.10.2015
eli äijällä ja pikku Olivialla on ikä-
eroa 89 vuotta ja 10 päivää. 

60 vuotta täyttää 20.3.2016 Sisko Annikki Lehto-
keto. Hän on toisen polven rautulainen: äiti Selma
Salo on kotoisin Raudun Potkelan kylän Monnon-
mäeltä.

Sisko Annikkia onnittelevat hänen pojat Juha ja
Mikko ja äiti sekä muu lähisuku ja ystävät.
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Lempi Meskanen o.s. Kalmi syntyi 24.11.1923
Raudun Vehmaisissa Hilma ja Vilhelm Kalmin 10-
lapsiseen perheeseen toiseksi nuorimpana lapse-
na. Hänen piti tehdä kotitalous- ja peltotöitä jo lap-
sena koulunkäynnin ohessa. Äiti kertoi, että lap-
suusaika Karjalassa oli onnellista aikaa hänen elä-
mässään.

Sodan aikana äiti toimi lääkintälottana Ran-
nikkotykistön rykmentissä Karjalan Kannaksella
muun muassa Koivistolla, Seivästöllä ja Viipuris-
sa, myös Kotkan edustalla olevassa sairaalassa.
Sodan jälkeen äiti lähti viemään sotaorpoja lap-
sia Ruotsiin Pelastakaa Lapset ry:n toimesta. Äiti
jäi Ruotsiin töihin nuoremman sisarensa Lyylin
kanssa. Hän toimi muutamia vuosia hoitajana mm.
Karolinska Sjukhuset:ssa ja Söder Sjukhuset:ssa
ennen kuin palasi takaisin Suomeen ja meni nai-
misiin Toivo Johannes Meskasen kanssa Joroisten
Pasalassa vuonna 1952. Perheeseen syntyi tyttö
Eeva-Liisa 31.12.1958 ja poika Markku 1.1.1960.

Vuonna 2006 äiti sai ansioistaan Tasavallan pre-
sidentin myöntämän Valkoisen Ruusun Ritarikun-
nan 1. luokan mitalin ja Lotta-säätiön myöntämän
Lottamuistomitalin samana vuonna.

Lempi Meskanen kuului kuolemaansa saakka
Suomenlinnan rannikkotykistökillan Keltaisen ryk-
mentin perinneyhdistykseen.

Äiti pääsi käymään kotiseudullaan Karjalassa
useamman kerran, ensin Neuvostoliiton aikana ja
myöhemmin Venäjän vallan aikana. Meskasten

Raija Vappu Karlsson, o.s. Ihalainen, nukkui pois
25.10.2015 Fallkopingissä Ruotsissa. Raija syn-
tyi Mäkrän kylässä Raudussa 30.4.1935. vanhem-
mat Amalia ja Johannes Ihalainen.

Raija haudattiin 20.11.2015 Gökhemiin läheis-
ten läsnä ollessa. Raijaa jäi kaipaamaan puoliso
Inge ja poika Konny perheineen Ruotsissa ja Suo-
messa sisaret ja veljet perheineen.

sukuseuramatka Viipuriin ja Rautuun vuonna
2007 jäi äidin viimeiseksi kerraksi käydä katso-
massa kotiseutua Karjalassa. Hän jaksoi vielä tuol-
loin 85-vuotiaana kiivetä Viipurin linnan monet
rappuset ylös ja ihailla tornista hänelle niin rak-
kaita maisemia.

Vuonna 1963 miehensä kuoleman jälkeen äiti toi-
mi mm. apuhoitajana Joroisten Kunnalliskodissa
ja hän jäi eläkkeelle laitoshuoltajan tehtävistä Jo-
roisten sairaalasta vuonna 1983. Eläkepäiviään
hän vietti Veikonkujalla Joroisten kirkonkylässä
osallistuen aktiivisesti monien järjestöjen toimin-
taan. Elämänsä viimeiset vuodet äiti asui huoneis-
tossa Joroisten Palvelutalo Mansikkapaikassa.

21.12.2015 äiti kutsuttiin Taivaan kotiin Jorois-
ten terveyskeskuksen vuodeosastolta.

Äidin elämää lyhyesti muisteli hänen tyttärensä

OIKAISU: viime lehdessä oli Elvi Kuikon
90-vuotispäivän tietoa. Nimi oli muuttunut
Kukoksi, toimitus pahoittelee virhettä.
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Aapo Kurki
7.2.1931-9.10.2015

Raudun Vepsan kylän talot olivat kadonneet, mut-
ta pellot, puro, joki  ja Aapo Kuren kotipihan kivi
olivat paikoillaan. Tuolle kivelle, jonka  Aapo lap-
sena oli valloittanut, hän sai kiivetä puolen vuosi-
sadan tauon jälkeen joka vuosi. Laakealla kivel-
lä on korkeutta vähän yli metrin verran, joten lap-
selle sen valloitus vaati voimaa. Aikuisellekin ki-
velle pääseminen vaati pientä pinnistystä, koska
kiven ympärille oli kasvanut pajukkoa ja käkky-
räinen villiomenapuu. Punnerus oli  kuitenkin vai-
van arvoinen.

Kivellä poksautettiin auki Viipurista ostettu sham-
panjapullo. Sitten  jatkettiin matkaa ja mentiin Hail-
notkon kautta kohti Rajajokea, Siestarjokea, Könt-
ternotkon kautta. Rajajoki oli rannoiltaan pajuttu-
nut, mutta polku sinne oli tallattu ja siltakin  joen
yli oli tehty. Oli nuotiopaikkoja, lehmän kettinke-
jä, kaksimetrisiä  nokkospuskia, menneen elämän
jälkiä.

Raudun Vepsan kylässä syntynyt Aapo kävi pa-
ria viime vuotta lukuunottamatta joka vuosi koti-
konnuillaan heti, kun se neljännesvuosisata sitten
oli mahdollista.

Retki oli tavallisesti Rautuseuran ryhmämatka.
Matkalaiset yöpyivät samassa majapaikassa ja ky-
lille tehtiin matkoja pienemmissä ryhmissä.

Sain olla mukana kahdesti: pari vuosikymmentä
sitten ja toisen kerran  kymmenkunta vuotta sitten.

Ensimmäisellä kerralla meidät jaettiin kyliin kah-
desta turistibussista. Sota oli tuhonnut Raudun kes-
kustan ja Vepsan välisen suorimman tien sillat, jo-
ten kylään kuljettiin Anttolanmyllyn kautta. Hyvin-
jousitettu turistibussi huojui puolelta toiselle kuop-
paisella myllytiellä. Tienreunan puiden ja pensai-
den oksat pyyhkivät auton kylkiä.

Bussista Vepsaan jäi parikymmentä kävijää. En-
simmäisellä kerralla kuljin Aapon perässä yhdes-
sä serkkuni Tuulikki Nahkurin kanssa. Toimme
kumpikin mukanamme repullisen Karjalaa: ruusu-
ja, tuomia, koivuja ja valkovuokkoja, jotka sinä al-
kukesän retkenä kukkivat valtoimenaan joka puo-
lella.

Vepsa oli kesannolla oleva peltoaukea, josta
entisten asukkaiden talojen ja navettojen pohjat

erottuivat vielä muuta ruohoa tummempina  nurmi-
kon kohtina. Noille pohjille Aapon kädet hahmot-
telivat  talot, kylän, ihmiset ja tarinat, niin talviset
mäenlaskurinteet, kesäiset uintipaikat kuin nuor-
ten tapaamispaikatkin.

Kun retki päättyi ja auto tuli hakemaan, Aapo
kaivoi repustaan uudet lenkkikengät jalkaansa ja
heitti vanhat kenkänsä kylän reunalla olevaan
kivikkoon, niin kauas kuin jaksoi.

Toisella kerralla Vepsaan asti mentiin omatoimi-
sesti. Aapo tunsi virolaisen suomea puhuvan mie-
hen, joka vei meidät maasturilla samaa  reittiä kuin
ensimmäiselläkin kerralla. Aapon lisäksi synty-
peräisiä rautulaisia mukana olivat isoäitini sisa-
ren kaksostytöt Eila Hynynen ja Martta Kosunen.
Heidän kotitalonsa, Vaskelainen, oli Kuren ja  iso-
isäni kauppias Matti Nahkurin paikan välillä.

Meitä Raudussa syntymättömiä olivat serkkuni
Jaakko Nahkuri ja  tyttäreni Saara-Liisa Tarvai-
nen ja miehensä Olli. Tällä kerralla ei kerätty
taimia, vaan siinä ruohikossa taivaltaessamme lau-
loimme kaikki Karjala-laulut niin lujaa kuin jak-
soimme ja täydestä sydämestä.

Tällä toisella retkellä olimme mukana kihujuhlas-
sa ja kävimme hautausmaan muistomerkillä. Etsim-
me myös Raudun keskustasta Aapon tädin Maija
Kuren kauppatalon, joka valmistui vähän ennen
viimeistä evakkomatkaa.

Kotiseudulla käyminen oli Aapolle tärkeää. Suu-
rimman osan elämästään  hän vietti Virtasalmen
Hällinmäessä. Ellen-vaimon kanssa yhteisiä
avioliittovuosia kertyi 63. Ellenkin oli joitakin ker-
toja Vepsassa mukana, varsinkin viimeisillä ker-
roilla, jolloin Aapon terveys alkoi heiketä.

Kotiseutumatkat ovat olleet todella tärkeä perin-
ne. On ollut hyvä, että jokainen Karjalasta lähte-
nyt on voinut käydä katsomassa oman synnyin-
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maansa. Vuonna 1988 kuollut isäni Oiva Nahkuri
kaipasi suunnattomasti tuota Vepsan kylää, vaik-
ka isoisäni Matti Nahkuri oli jo vuonna 1958 en-
simmäisten turistimatkojen aikaan käynyt toteamas-
sa, ettei kylää enää ole.

Aapo sai viime vuosina käydä kivellään niin monta
kertaa kuin jaksoi.

Ensimmäisellä kerralla Vepsasta lähtiessämme lin-
ja-autossa Valto Virolainen aloitti laulun Kotimaa-
ni ompi Suomi, Suomi armas synnyinmaa.

Niin synnyinmaa, siinä vastaus kysymykseeni,
miksi.

Riitta Koski
Aapon serkun tytär

Aapo Kurki lapsuuden kivellään.

Aapo Kurki piirsi jälkipolville Vepsasta kartan.
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Isän muistolle
Veikko Pietiäinen syntyi Raudussa Parkkalinjärven
rannalla savusaunassa 17.3.1923 Ville ja Maria
Pietiäisen toisena lapsena.

Raudunkylän kunnailla vietetyt nuoruusvuodet
kasvattivat tulevaisuuteen uskovan nuoren miehen.
Talvisodan syttyessä nuorukainen auttoi naapurei-
taan evakkotielle kuljettamalla heitä hevosella
pois sodan jaloista. Talvisodan päätyttyä hän aloitti
varusmiespalveluksen 14.3.1940, jonka päätyttyä
vuoden 1941 kesäkuussa hän sai viettää kaksi viik-
koa vapaata, ennen kuin jatkosota alkoi. Veikko
osallistui jatkosotaan taistelulähettinä ja haavoit-
tui sirpaleesta kerran. Tali-Ihantalan taistelun al-
kuvaiheessa hän jäi kaadettavan puun alle ja ruh-
joutui siten, ettei voinut osallistua taisteluun. Komp-
pania, jossa hän palveli, oli koottu pääosin Kuh-
malahden ja Sahalahden alueen miehistä. Aseveljet
muistelivat tämän karjalaisnuorukaisen osallistu-
neen usein vapaaehtoisena toimiin, joilla selvitet-
tiin vihollisen toimintaa tai järjestettiin yllätyksiä
viholliselle.

Sodan jo päätyttyä Veikko kävi sotapoliisikoulun
ja kotiutui vasta myöhäsyksyllä 1944. Aseveljet pi-
tivät yhteyttä ja kokoontuivat yleensä Hämeessä,
mutta kerran Veikko järjesti kokoontumisen Mik-
keliin. Viime vuosikymmeninä kokoontumiset rajoit-
tuivat aseveljien hautajaisiin, yhä harvenevalla
joukolla. Veikon hautajaisissa oli paikalla yksi
komppaniassa palvellut.

Nuoruuden urheiluharrastukset jatkuivat vielä
Suur-Savon alueen kilpailuissa, joista saadut mi-
talit ja palkintopystit olivat meidän lapsien leikki-
kaluina hiekkakasoilla. Mieluisimpia urheilulajeja
olivat kuulantyöntö ja nyrkkeily.

Puoliso Toini löytyi Päivärannan lavan tansseis-
sa Otavasta. Perhe perustettiin ja lapsia syntyi nel-
jä. Pietiäisen suku oli Raudussa kasvattanut ja kau-
pannut porsaita jo usean sukupolven ajan, joten
porsaanlihan tuotannosta muodostui leivän lähde.
Maanviljelijän raskaan ruumiillisen työn vastapai-
noksi Veikko harrasti metsästystä ja suomenajo-
koirien kasvattamista. Seurallisena ihmisenä hän
toimi lukuisien yhdistysten hallituksissa ja puheen-
johtajana mm. Suur-Savon kennelpiirissä ja
Norolan Metsästysseurassa. Suomenajokoira-
harrastus oli lähellä sydäntä ja ajokokeiden yli-

työmarina Veikko toimi laajalla alueella. Hän oli
myös Suur-Savon ajokoiramiesten perustajajäsen.
Veikko viihtyi metsässä kuunnellen luonnon ääniä
ja seuraten luonnon kehitystä. Eläkevuosien
harrastukseksi nousi hevosten valmentaminen ja
ravikilpailut. Hevosten kanssa toimiminen oli ak-
tiivista vielä 80-vuotispäivien kynnyksellä, jolloin
hevosia ajettiin päivittäin ympäri vuoden, satoi tai
paistoi.

Menetettyä Rautua Veikko halusi katsomaan jo
1974, jolloin hän teki Toinin kanssa matkan Le-
ningradiin ja sieltä junalla Rautuun. Asemalta he
kävelivät Raudunkylälle ja sieltä lapsuuden leikki-
paikalle, suurenkivenaholle, eväitä syömään. Tä-
män ensimmäisen matkan jälkeen tehtiin vielä lu-
kuisia matkoja, joilla Veikko kertoi Raudun pai-
koista ja tapahtumista. Rautuun liittyviin toimiin
kuului Rauta-Säätiön valtuuskunnan puheenjoh-
tajuus seitsemän vuoden ajan.

Veikko luotti tulevaisuuteen ja se näkyi hänen
toimissaan. Joskus metsäreissulla viiltävä kipu pa-
kotti seisomaan yhdellä jalalla, kun ei sietänyt muu-
takaan. Kun apua tarjosi, hän totesi rauhallisesti:
”Ootahan, vähän ku mie huilaan, kyllä se siitä
helpottaa”.  Pitkän elämän varrelle mahtui myös
sairaalakäyntejä ja niistä selvittyään hän koti-
ovella hymyillen sanoi: ”Poika tuli vielä kotiin”.
Toinen sanonta tapaamisien päätteeksi erottaessa
oli toivotus: ”Kaikkea hyvää”. Meille jäi muisto-
na isä-Veikosta elämänmyönteisyys, armollisuus ja
vahva luottamus, että elämä kantaa.

Muistokirjoituksen kirjoitti Veikon nuorin poika

Ilkka Pietiäinen
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Martta Lipponen
o.s. Paakkinen
s. 4.8.1926 Rautu

k. 8.6.2015 Kouvola

Kesän ollessa vehreimmillään saattelimme haudan
lepoon Otto-miehensä viereen suvun vanhimman,
Martta-tädin, jonka elämässä Rautu ja rautu-
laisuus kulkivat kiinteästi mukana. Hän oli joutu-
nut monen muun tavoin jättämään Raudun sodan
melskeissä, ja tie eri vaiheiden kautta kulki Mylly-
koskelle.

Pienenä tyttönä oli aina jännittävää, kun men-
tiin kyläilemään Myllykoskelle Itäasemantielle.
Talo lähellä junarataa oli kerrassaan ihmeellinen
paikka, vähän pelottavakin. Myllykosken jälkeen
Marttaa käytiin tervehtimässä Suomenkadulla. Sin-
ne muutto oli iso elämänmuutos, ja taas kerran
tutuksi tuli hänen lausahduksensa ”aika tavaralle
paikan löytää”. Paikkansa etsinyttä tavaraa oli-
kin vuosikymmenten aikana kertynyt aika lailla,
sodan ja sen jälkeisen pula-ajan kokeneena täti
ei heittänyt mitään suorilta käsin pois.

Suomenkadultakin lähtivät lukuisat onnittelu-
kortit ja muut kortit, joilla Martta muisti jokaisen
nimi- ja syntymäpäiviä. Paitsi, että Martalta oli
mukava saada kortteja, niitä oli myös mukava lä-
hettää hänelle. Martta, jos kuka, arvosti ja piti
tärkeänä korttien saamista. Siihen peilaten voi
ymmärtää sen harmistuksen ja luopumisen tuskan,
kun kynä ei enää pysynyt kädessä eikä hän ha-
lunnut vaivata muita korttien kirjoittamisella. Tätä
hän monesti pahoitteli ja harmitteli.

Kätilönä sydäntäni lämmittää vieläkin Martan
suhtautuminen suvun nuorimpiin tulokkaisiin.
Kuultuaan uutisia vauvanodotuksesta Martta aloit-
ti pyyheprojektin. Suvun vauvat saivat vohvelikan-
kaisen, hänen itsensä kirjaileman pyyhkeen.
Rotinat ja talonpojanleivät kuuluivat tietenkin pe-
rinteisiin. Enpä taida olla väärässä, jos sanon, että
Martan käsistä lähtivät tuhannet karjalanpiirakat
ja talonpojanleivät. Monesti karjalanpiirakoiden
kera saimme kuulla muisteluita siitä, kuinka niitä
Raudussa leivottiin.

Martta oli suvun tietotoimisto, nimenomaan po-
sitiivisessa hengessä. Hänelle oli tunnusomaista vä-
littävä uteliaisuus, jossa ei ollut mitään pahan-
suopaa. Hän oli aidosti kiinnostunut suvun ihmi-

sistä ja heidän tapahtumistaan, piti aktiivisesti yh-
teyttä ja välitti kuulumisia muulle suvulle. Kunnossa
ollessaan hän myös osallistui mielellään erilaisiin
tapahtumiin. Jos Martta ei päässyt mukaan, hän
oli, kuten hän itse asian ilmaisi, ”henkessä muka-
na”.

Varsinkin vähätyttösenä minusta oli veikeä kuun-
nella Martta-tädin puheenpartta, murre säilyi lop-
puun saakka hänen puheessaan. Niin kuin säilyi
rautulaisuuskin. Viimeisen kerran tavatessamme
hän nosti asian esille. Hän totesi, että on ollut aina
rautulainen ja on sitä kuolemaan saakka. Hänen
kauttaan me nuoremmat polvetkin saimme vähin-
täänkin ripauksen tietoa sukujuuristamme. Noin
kymmenen vuotta sitten olin matkalla itärajan ta-
kana, kävin myös Raudussa. Sieltä soitin Martalle
ja kerroin, missä olen ja mitä silmieni edessä nä-
kyy. Se oli aika herkkä hetki, jolloin saatoin edes
hieman aavistaa, miltä on tuntunut, kun on joutu-
nut luopumaan kodistaan ja jättämään kotiseutun-
sa.

Luopumisen tuskan pystyi aistimaan vahvasti
kunnon heikentymisen myötä. Ihminen, joka aina
oli tottunut tekemään asiat itse ja auttamaan mui-
ta, olikin tilanteessa, jossa entistä enemmän oli riip-
puvainen muiden avusta.

”Henkessä mukana olemisen” lisäksi toinen lau-
sahdus, joka ainakin minulle tuli hyvin tutuksi Mar-
tan kanssa oli ”pidetään lippu korkealla”. Puhe-
lut ja tapaamiset hänen kanssaan päättyivät aina
sanoihin ”Kuten Rastaan Kauko aina sanoi, pide-
tään lippu korkealla”.

Mervi Parviainen, Joensuu
Kirjoittaja on vainajan veljentytär

Sirkka Liisa Lintunen o.s. Jääskeläinen nukkui
pois 29.12.2015 Lahdessa. Hän oli syntynyt
24.8.1930 Raudun Palkealassa. Siunaus toimitet-
tu läheisten läsnäollessa 23.1.2016.

Maija Intke s. 23.3.1934 Rautu, k. 29.12.2015
Joroinen.

SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 31.3.2016 mennessä!

Lehti nro 2/2016 ilmestyy huhtikuussa.
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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
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. 044 977 2017, s-posti heli-paivi.nypelo@outlook.com
Pirjo Strandén, Korpikoskentie 33, 50670 Otava,
puh. 044 566 9080, s-posti stranden.pirjo@gmail.com
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