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Mikkelissä joulukuussa 2017

Rautulaisten lehti 6/2017 100-vuotiaan Suomen maaseutu
Tein loppukesästä retken lapsuute-
ni maisemaan, Mikkelin mlk:n
Vehmaskylään. Hiljalleen ajelin en-
tistä koulutietä entistä kotia kohti.

Monilta osin maisema oli muuttu-
nut lähes tunnistamattomaksi, ennen
niin avarat pellot olivat pusikoi-
tuneet, monilta osin kasvaneet um-
peen, ojanpenkat kasvoivat pajuk-
koa. Näky muistutti osin Karjalaa...
tosin Karjalakin näyttäytyy osin
paremmalta loistavine petäjä-
kankaineen, joissa auringon säteet
kultaavat kankaat valoisiksi.

Maaseutu autioituu auttamatto-
masti, maatalous pientiloilla ei enää
vuosiin ole ollut kannattavaa – to-
sin tällaisen kesän jälkeen jääneekö
edes 100 hehtaarin viljelmillä
taskunpohjalle mitään... Maailma
muuttuu Eskoseni, sanotaan. Mi-
kään ei muutu ennalleen, mutta voi-
han olla, että kun ilmastonmuutos
jyllää, niin tilanne on toinen. Ihmi-
nen on ahneudessaan repinyt irti lä-
hes kaiken maapallosta, toinen puoli
maapallosta muuttuu asumiskelvot-
tomaksi; silloin saattaa olla niin, että
vielä kynnetään tämänkin tynkä-
Suomen pieniä palasia jälleen vilje-
lykseen, viidenkymmenen vuoden
päästä sekin voi jo olla mahdollista.

Lähestyn kotipaikkaa, mieleeni
tulvahtavat muistot nähdessäni lap-
suuteni pellot, muistan, kun isä teki
aitanovesta neljän puun runkoon
telineen, jossa istuimme ja leikimme
vanhempien tehdessä heinätöitä.
Vieläkin muistan sen punaraitaisen
maton, jonka päällä istuttiin.

Lammashaan haavat ovat
venyneet tukkipuiksi, meidän tehtä-
vämme lapsina oli kaataa vesurilla
nuoria haapoja lampaille syötäväk-
si. Muistan, kuinka kävin äidinisän
kanssa markkinoilla ja kotiin tulles-
sa työnsin puukukkoa, joka heilutti
siipiään maantietä pitkin työnnel-
lessä lampsiessamme kotia kohti.

Osa tuosta kukosta on edelleen tal-
lessa.

Kotilampi on heinittynyt, vanha
kivinavetta sentään seisoo vankas-
ti paikallaan. Suurilla ikkuna-
aukoilla pidettiin kananpoikia kas-
vamassa, etteivät ne tallaudu leh-
mien jalkoihin.

Koivukuja on venähtänyt isoksi.
Istutin sen vuonna 1963. Niin mo-
net muistot heräävät eloon...voin
suositella kotiseutumatkaa myös
tynkä-Suomessa.

Joulu tulee näissä maisemissa se-
kin erityisesti mieleen, vaikkakin on
kesä. Tästä läksin  koulun joulujuh-
laan, jännitti, koska edessä oli joulu-
näytelmän esitys. Jouduin lähes
aina joulunäytelmän esittäjäksi, en
varmaan taitojeni, vaan lähinnä yli-
vilkkaan luonteeni ansiosta. Olin
tosin perinyt äidiltäni suhteellisen
hyvän lauluäänen, joka myös oli etu
näyttelijälle...

Joululoma alkoi ja joulua odotet-
tiin nii ko lehmä kessää. Luulen, että
teillä kaikilla lapsuuden joulut, vaik-
ka aineellisesti vähäiset, tuntuvat
muistoissa parhaimmilta, ehkä siitä
syystä, että muistot kultaavat men-
neet. Pakkasetkii olliit paljon ko-
vempii ko nykysii, eikä äidin pais-
tamien kakkaroiden tuoksukaa uo
iha sama ko sillo enne...:)

Hyvä ystäväni. Joulun sanomaa, ei
sitä voi muuttaa. Joulun evankeliumi
pysyy ikuisesti samana, se toimii
tänäkin jouluna, se on ilonsanoma,
joka luo uskoa ihmisyyteen. Ei Jee-
sus syntynyt tuomitsemaan, vaan
luomaan iloa ja uskoa ihmisten elä-
mään tässä kurjassa maailmassa.

Ylipäätään toivoisin, että usko
koettaisiin iloisena asiana, eikä syyl-
listyttäisi lukemaan Raamatun sa-
nomaa, kuten valitettavan moni: luki
kuin piru raamattua..
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kotiseutuneuvos

Tasavallan presidentti on
myöntänyt Rautulaisten pitäjä-
seuran puheenjohtajalle,
kotiseutuneuvos Markku
Paksulle 6.12.2017 Suomen
Leijonan Ritarikunnan ansio-
ristin (SL Ar) hänen vuosikym-
meniä kestäneestä monipuoli-
sesta kulttuuri- ja perinne-
työstään siirtokarjalaisten hy-
väksi.

Lehden lukijoille ei tarvitse
lähemmin esitellä Markun an-
sioita puhumattakaan siitä,
mitä hän on merkinnyt rautu-
laisille ja heidän jälkeläisilleen
näissä asioissa.

Markku Paksulle
Suomen Leijonan
ansioristi

Rautulaisten Pitäjäseuran
hallitus toivottaa

kaikille lehtemme lukijoille sekä
talkoissa ja kuluneen vuoden aikana

matkoilla olleille
Rauhallista Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta 2018!

Toivon että toisaalla lehdessäm-
me oleva Karjalan murteella Matti
Naskalin kirjoittama jouluevanke-
liumi tuo iloa tulevaan jouluun.
Joosehvikkii läks panettammaa
itsijää verol, kerallie sil reissul hiä
otti morsiammiesa Marin, joka
vuottel lasta....

Iloa elämäänne ja siunattua joulun
aikaa! toivottaa

Rautulaisten
pitäjäseura ja
Rautulaisten
lehti esittävät
kunniamerkin
johdosta
parhaimmat
onnittelunsa.

Tonttu pieni  palleroinen,
veitikka tuo Iloinen.

Silmät suuret tuikkien,
luokses saapuu hiipien.

Tuo joulumielen lämpöisen,
halauksenkin pehmoisen.

Rauhallista Joulunaikaa
sekä Onnea Vuodelle 2018!

Outi ja Jarkko Ahponen

Tilaa
RAUTULAISTEN

LEHTI!

Oma pitäjälehti
on myös hyvä

lahjavinkki
sukulaisille ja

ystäville!

Muista myös muut
Rautu-tuotteet
joululahjoiksi...
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Tänä vuonna suuren suosion saa-
nut Rautulaisten puurojuhla kokosi
yli sata rautulaista yhteen viettä-
mään joulunaluslauantaita 25.11.
niin joululaulujen kuin pitopöydänkin
ääressä.

Perinteinen puurojuhla pidettiin
Mikkelin vanhan kasarmialueen
Upseerikerholla. Tarjolla oli perin-
teiseen tapaan kolmen sortin puu-
roa lisukkeineen, kinkkua ja piira-
koita. Siitä se jouluinen puurojuhla-
pöytä hienosti koostui.

Puurojuhlan siunaamisen suorit-
tivat kappalainen Pirjo Palm ja
rautulaiset sukujuuret omaava Isä
Mikko. Isä Mikko, pastori Mikko
Mentu on tänä vuonna valittu Sai-
maan seurakunnan toisen pastorin
virkaan ja hänen sijoituspaikkanaan
on Mikkeli. Isä Mikon kanssa orto-
doksisen siunauksen suoritti hänen
vaimonsa kanttori Maria Mentu.

Paikalla oli tosiaan toista sataa
rautulaista ja Raudun perintöä vaa-
livaa henkilöä, ikähaarukka oli noin
vuoden vanhasta yli 90-vuotiaa-
seen. Sukulaiset tapasivat toisiaan,
uusia tuttavuuksia ja sukulaisuuk-
siakin löytyi, puheensorina oli kar-
jalaiseen tapaan iloinen ja kantava.

Kun hieman hiljennyttiin, kuulim-
me musiikkiesityksiä, pianisti
Andra Kaus ja Mamu Kääriäi-
nen lauloivat ensin yhdessä useita
lauluja Aleksis Kiven Oravan lau-
lusta aina jouluisiin säveliin.

Kun Andra Kaus esitti yksin
pianonsa säestämänä jouluisen sä-
velmän Taivas sylissäni, sai puu-
rojuhla ikään kuin jouluisenkin siu-
nauksen. ”Keneltä sai tähden, tuo
katse pienokaisen, kuka poisti syn-
keyden yöstä paimenten…”

Puurojuhlasta jäi ainakin allekir-
joittaneelle mieleen lukuisat jou-
luiset yhteisesti lauletut, riemui-
sasti raikuvat laulut. Kun taustalla

Rautulaisten puurojuhla kutsui
pöytien ääreen yli sata henkeä

Markku Paksu tervetuliaispuheessaan Mikkelin Upseerikerholla.

Isä Mikko, Mikko Mentu,
rautulaiset sukujuuret omaava
Ortodoksisen seurakunnan pas-
tori.

Kappalainen Pirjo Palm Mikke-
lin Ev.lut seurakunnasta.

Aija Lyytikäisen pitopöytä suo-
rastaan notkui tarjoamisia.
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AndraKaus ja Mamu Kääriäinen
vastasivat puurojuhlan musiikis-
ta ja lauluista.

on pianotaiteilijan ryhdikäs soitto,
ikään kuin koko laulu olisi helpom-
paa ja tulisi suoraan sydämestä.

Yhdessäolo on tärkeää, yhteen-
kuuluvuuden vahvistaminen on tär-
keää, yhteisten asioiden muistele-
minen kuuluu rautulaiseen perintee-
seen.

Tällaiseen yhteisen tapahtumaan
kannatta tulla kauempaakin, nuo-
rempiakin saadaan mukaan, perin-
teet jatkuvat, perinteiden vaalijoita
tarvitaan.

Muistojen vaalijoita
Toivo Valkosen ja Jaakko Toit-
turin valmistama Raudun kirkon
pienoismallikin oli paikalla ihail-
tavana. Seuraava pienoismalli-
projekti on jo valmisteilla: kivestä lä-
hes kokonaan valmistettua Raudun
taistelun muistomerkkiä herätetään
henkiin jälleen.

Muistomerkin rippeet ovat tallel-
la Raudussa venäläisten omiin tar-
peisiin muutettuna. Suurin osa
muistomerkistä on hävinnyt tai hä-
vitetty, nyt se pienoismallina saa
uuden elämän. Muistomerkki oli
Raudun kirkon vierellä muistona
vuoden 1656 taistelusta, jossa
eversti Burmeister miehineen – suu-
rin osa talonpoikia ja koulupoikia –
voitti suuren vihollisjoukon.

Puurojuhlasta on pari lyhyttä
videota internetissä, joissa on kuvia
ja toisessa ortodoksinen siunaus.
Hakusanat.

”Rautulaisten puurojuhla Mikke-
lissä 2017” ja ”Ortodoksinen siuna-
us”

Markku Vauhkonen

Tässä sukulaiset turisevat kuulumisiaan.

Upseerikerho oli lähes täynnä, kabinetin puolella haasteltiin myös
mukavia.
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Jouluks kottii!
Jamakkapiirakka tulloo mielee ko kävelöö sillo
Viipuris ja kassoo kaupa akkunaa. Siin napittaat
joulutähet valos ko lum, vieres lappu ”Mummois tekemää”.

Vällee tirahtaa kyynel silmää ko tulvahtaa
lapssuve lahia muisto Karjalast. Iso ol Savikkolas
tupa. Tohinaa ko Liisa ja mummo leipoot piirakkoi.

Vel o isä keral hakemas kuusta metsäst.
Äiti lääväs lehmii lypsämäs ja äijä... Mis o äijä (Matti).

Kaikill oll oma puuhaase, kukkaa ei tiijä,mis meiä äijä on.
Hätä hätähä täs tulloo, hyvänen aika!

Mie huutelemmaa: ”Äijä, äijä mis sie oot?
Muutkii tuvas hätähyyt – nyt pittää etsii appuu.
Mää sie Elsa naapurii, sannoo mummo miull.

Miemään – ei mittää, Hilja juoksoo etsimää saunaa,
aittaa, kujjaa – ei mittää. Mei äijä o hävint ko varpune tuulee!

Isä tulloo kuus kainalos pihhaa, mie juokse vastaa.
Enne ko mittää ehi sanomaa, hää näyttää käessää korttii.
Mikä ihme? Ko mie siit sanat tavvaan, nii silmäin suurenoot.

”Herra Matti Valkonen Savikkola Rautu. Työ ootta voittant
kahe päivä loma Terjoe sanatooriumis. Tervetulloo!”

Hää haastaa, jot äijä ol saant lapu postis ja lähtent silt seisomalt
Rauvu asemal. Vissii ol pelänt, jot myö ei hänt yksinnää päästetä,
ko hänel käi taanno se pistos.
”Nous junnaa, män omal lomasel”, kertoo isä.

Issää alkaa naurattaa ja kohta myö hekotettaa kaik.
Onneks o vielpar päivää jouluu aikaa,
”saahaa” vissist haettuu siiheks kottii.

Nii se sit män, ihan hyväst käi.
Joulu vietettii nii ko ain ennekii
– rauhas, ilo ja valo juhlan.
Kaik yhes – ruokinee, lahjoinee, kirkkoinee.
Mummo kans laulettii joululaululoi,
aattoon se sorja virs Enkeli Taivaan.

Toivo Valkonen
kirjoitettu Raudussa vuonna 1937

Isänmaalle
Isänmaa, olet ehtinyt

miehuusikään.
on taipalees’ taistoa ollut vain.

Mä tiedän sua murtaa
ei voi mikään,

kun yhtenä miehenä taistelet ain.

Kun aamusi alkoi,
sun taistella täytyi,

veli veljeä vastaan verissä päin.
Se päivä on niin musta,
 mutta onnesi kääntyi,

kun synnyin
sinut yhtenäisenä näin.

Taas tiesi vei taistoon,
sorron valtaa vastaan,

olit nuori sun voimasi uskosi luja.
Vapaa olla tahdoit
sinä ainoastaan,

tuho eessäsi vain,
tai kunniakuja.

Sen taistelun kestit avulla Luojas,
oma voimas’ ei auttanut,

uskosi vain.
Kautta kaikkien aikain

Hän sinun suojas’,
ethän unohda käskyjä

Luojasi lain.

Tänä päivänä onnea siunausta,
Isänmaa sulle

tahdomme toivottaa.
Ole vapaa,

kauas väistyköön sorron uhka.
Eläköön, eläköön,

kauan eläköön Suomeni maa.

Lyyrikkona
nyt jo vähän luurikkona
Karjalan kannaksen,

Raudun poika
Heimo Matti Damski,

78 v ja risat
Haminan Pointsilasta
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Rautuseurassa juhlittiin
Rautuseuran lokakuun tarinailta oli
normaalia juhlavampi tänä vuonna, kun
seuran 60-vuotisen toiminnan kunni-
aksi olivat emännät kattaneet pöydät
tavallistakin koreammaksi; tarjolla oli
mm. herkullista täytekakkua. Juhlan
kunniaksi saimme jokainen nauttia pie-
nen palan aitoa Rautua, sillä Paksun
Markku, joka oli Pietiäisen Ilkan kans-
sa saapunut juhlimaan kanssamme, toi
muassaan Matti Kuparisen Vakkilan
lähteen vedestä valmistaman juhlavii-
nipullon, josta riitti jokaiselle pienet
hömpsyt terveydeksemme.

Lämminhenkisen tilaisuuden kruuna-
sivat kalevalaisen laulun maailmanmes-
tari Eila Pölläsen lauluesitykset sekä
Veikko Vaikkisen esitelmä Larin Pa-
raskesta.

Kiitos kaikille mukana olleille – te teit-
te tilaisuudestamme juhlan!

Outi Ahponen
Rautuseuran sihteeri

Markku Paksu ja
Raili Lameranta
juhlaviinin äärellä.

Juhlaväkeä. Kuvat: Heikki Malkamäki ja Outi Ahponen.
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Rautulaisten lehdet
on skannattu ja
laitettu nettiin

Lehdet löytyvät
osoitteesta: 

www.rautu.fi  =>

Rautulaisten lehti =>

Vanhat lehdet  tai

suoraan http://

www.rautu.fi/Lehti/

skannit.htm

Tilaa oma
lehti
tai

läheiselle
lahjaksi!

Juhlaväkeä. Alakuvissa Eila Pöllänen ja Veikko Vaikkinen.
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Vantaalla lokakuun ensimmäisenä
viikonloppuna jo kahdek-
sannentoista kerran järjestetty
Kuulutko sukuuni -tapahtuma koko-
si jälleen reilusti yli 2000 suku-
tutkimuksesta kiinnostunutta kävi-
jää. Näytteilleasettajilla oli tällä ker-
taa yli 90 osastoa. Mukana näiden
joukossa oli myös Suvannon seudun
sukututkimuspiiri. Siihen kuuluu
Metsäpirtin, Raudun, Sakkolan,
Vuokselan ja Vpl. Pyhäjärven en-
tisten pitäjien alueilla asuneiden su-
kujen tutkijoita.

Tapahtuman luennoissa keskityt-
tiin sukututkimuksen tekemiseen
liittyneiden aiheiden lisäksi nyt,
satavuotiasta Suomen itsenäisyyt-
tä juhlittaessa, kertomaan  tavallis-
ten ihmisten sukutarinoihin vaikut-
taneiden sotien seuraamuksista.
Luentojen otsikkoina olivat mm.
Sotilaskantakortit, Sodissa kaatu-
neet ja kadonneet, Kuolo- ja nälkä-
vuodet ja Itsenäisyyssenaatin toi-
minta 1917-1918.

Lisäksi kerrottiin mm.
Sotapolku.fi  -hankkeesta. Sota-
polku on joukko-osaston sodan ai-
kana kulkema reitti tapahtumineen,
joka nyt on rakennettu digitaaliselle
kartalle. Tämä tapahtuu siirtämällä
tiedot sotapäiväkirjoista palveluun ja
karttapohjaan. Näin syntyy ainutlaa-
tuinen polku, jossa joukko ja siinä
palvelleet ihmiset sidotaan aikaan,
paikkaan ja tapahtumiin.

Kuulutko sukuuni -tapahtumassa esillä:
Sotien vaikutukset
tavallisten ihmisten sukutarinoihin

Kentälle jääneiden  sota-
vainajien jäänteitä löytyy yhä
Lokakuun toisella viikolla Viipuris-
ta noudettiin tänä vuonna maastos-
ta löydettyjen 44 sotavainajan pie-
niin valkoisiin arkkuihin kätketyt
jäänteet. Kentälle jääneiden suoma-
laisten sotilaiden jäänteiden
etsinnöissä on vuonna 1992 alkanei-
den etsintöjen tuloksena  löydetty
ja palautettu Suomeen haudattaviksi
tähän mennessä noin 1300 sota-
vainajan jäänteet. Heistä  noin 360
on tunnistettu. Tämä kävi ilmi Sota-
vainajien muiston vaalimisyhdis-
tyksen puheenjohtaja eversti evp.
Pertti Suomisen luennosta, jonka
aiheena oli Sodissa kaatuneet ja
kadonneet. Tänä ja muutamana vii-
me vuonna ovat vainajien jäänteitä
etsineet ja löytäneet ennen muuta
venäläiset tutkijat. Vain kaksi tänä
vuonna löydetyistä on suomalaisten
tutkijoiden löytämiä.

Jäänteet pyritään tunnistamaan
Helsingin yliopiston oikeuslääketie-
teen laitoksen tutkimuksissa. Vaina-
jien tunnistamisessa on tukeuduttu
löytyneisiin tuntolevyihin, DNA-
analyyseihin, oikeuslääkärien suo-
rittamiin pituus- ja ikämäärityksiin
sekä sotahistorialliseen tutkimuk-
seen. Tunnistetut haudataan koti-
seutujensa sankarihautausmaihin tai
sukuhautoihin. Tunnistamattomat on
haudattu Lappeenrannan, Joensuun

ja Kajaanin sankarihautausmaille.
Lappeenrantaan on haudattu kaik-
kiaan tähän mennessä 891 sota-
vainajan jäänteet, joista 77 on tun-
nistettuja sotavainajia.

 Suomen sodissa 1939-1944 me-
nehtyi lähes 95.000 henkeä. Heistä
talvisodan uhreina jäi kentälle tai
katosi 4200 sotavainajaa. Jatko-
sodan päättyessä kentälle jääneitä
ja kadonneita oli 6000 vainajaa.
Sotavangeiksi jäi 4000, joista palasi
2100, kuoli todistettavasti 760 ja jäi
tuntemattomille teille noin 1000 hen-
kilöä. Luovutetulle alueelle on san-
kari- tai sukuhautoihin haudattu tai
poissaolevana siunattu 6800 vaina-
jaa. Hautapaikka ei ole tiedossa
noin 2500 sotavainajasta.

Sotavainajien muiston vaalimis-
yhdistys ylläpitää vuosien 1939-
1945 sodissa ja niiden sota-
vankeudessa menehtyneiden, Suo-
men rajojen ulkopuolelle jääneiden
suomalaisten sotavainajien muistoa.
Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa
mukaan myös muiden tahojen te-
kemää vaalimistyötä sekä kotimaas-
sa että ulkomailla. Tavoitteena on,
että omaiset saisivat tietoja sota-
vainajien vaiheista ja hautapaikoista
sekä mahdollisuuden käydä heille
pystytetyillä muistomerkeillä.

Kaarina Pärssinen

Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla 275.

Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulenlieskat rasittivat

esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.
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Käkisalmi, Metsäpirtti, Pyhäjärvi, Rautu, Räisälä, Sakkola ja Vuoksela
pitävät vuosittain yhteisen kokouksen tammi- ja syyskuussa. Nyt kokoon-
nuttiin entisen Kalvolan kunnan  Palotalolla 16 hengen voimalla 30.9.2017.
Historiasta on merkille pantavaa, että sekä Kalvolan että Vuokselan kir-
kon on suunnitellut arkkitehti Ilmari Launis.

Kokouksen järjestelyistä kahvituksineen vastasi Vuoksela. Puheenjoh-
tajana toimi Tapio Sihvo ja sihteerinä Ebba Penttilä. Valokuvauksen
hoiti Taisto Virkki.

Keskusteltiin pitäjien menneistä ja tulevista tapahtumista. Jokaisella
pitäjällä on aktiivista toimintaa. Juhlia oli pidetty nykyisillä ja entisillä koti-
seuduilla. Vuokselalla on myös oma juhlavuosi. Kunta on perustettu 1.1.917
ja 100-vuotismatka oli toukokuussa.

 Ajankohtaisia sääntömuutoksia on säätiöissä tehty ja historiikkeja ja
muitakin kirjoja on pitäjistä kirjoitettu. Yhteistyön jatkotoimenpiteistä kes-
kusteltiin. Entisellä kotiseudulla olevien, meille suojeltujen alueiden ja muis-
tomerkkien paikoista ja niihin liittyvien sopimusten voimassaolon varmis-
tamisesta tultiin siihen tulokseen, että Karjalan Liiton olisi hyvä sopia yh-
teiset pelisäännöt.

Pitäjien yhteisessä sukututkimuspiirissä on menossa DNA-projekti, jo-
hon näytteen on antanut jo yli 1000 henkilöä. DNA-näytteen avulla saa-
daan selville, mistä päin karjalaiset ovat tulleet asuinseuduilleen ja mihin
eri heimoihin he pohjimmiltaan kuuluvat.

Verkossa on pitäjillä omia suljettuja Facebook-ryhmiä, joissa keskuste-
luja käydään useiden satoja jäsenien kesken.

Keväällä 1818 Taipaleenjoki syntyi, kun tulvavesi alkoi virrata Taipa-
leen kannaksen yli. Virtausta edesauttoivat aiemmin tehdyt kaivuutyöt.
Samassa yhteydessä Suvantojärven pinta alkoi laskea. Päätettiin tehdä
yhteinen 200-vuotismatka Taipaleenjoelle tulevana keväänä.

Seuraava yhteinen kokous päätettiin pitää 27.1.2018 Lempäälässä.
Sakkola on silloin järjestelyvuorossa.

Pirjo Kiiala

Suvannon seudun säätiöt
ja pitäjäyhteisöt
kokoontuivat Iittalassa:
Keväällä matka 200-vuotiaan
Taipaleenjoen maisemiin Kannaksella Sakkola ja rajan pin-

nassa Värtsilä-Sortavala -tien
oikealla puolella sijainnut Pälkjärvi
olivat vuorossa, kun suuren suosi-
on saaneet pitäjäesittelyt jatkuivat
Karjalatalolla 9. marraskuuta. Osal-
listujia oli 95 henkeä, aiemmin syk-
syllä olleissa tilaisuuksissa runsaat
100.

Sakkolasta kertoivat Sakkola-
Säätiön puheenjohtaja Antti Hynnä
ja Sakkola-Seuran puheenjohtaja
Väinö Meskanen.

Pälkjärvi oli aikoinaan pieni kun-
ta, vain n. 2054 asukasta v. 1939.
Se tunnettiin laajasti Kannaksella
mm. paikkakunnalla vuodesta 1925
toimineen Pälkjärven piiri-
mielisairaalan ansiosta.

Alkuvuonna 2018 Karjalatalolla
esitellään kahdeksan pitäjää, tilai-
suuksien järjestäjänä on jatkossakin
Karjalaisten pitäjäyhdistysten Liit-
to (KPYL). Tilaisuuksien viikon-
päivä vaihtuu keskiviikoksi ja pito-
paikka Karjalatalon juhlasaliksi.

Helmikuussa 14.2. esitellään
Räisälän ja Soanlahden pitäjät.
Maaliskuusa 14.3. ovat pitäjistä
vuorossa Vpl. Pyhäjärvi ja Uusi-
kirkko. Huhtikuussa 18.4. Kurki-
joen ja Uukuniemen esittelyt päät-
tävät kevätkauden pitäjäesittelyt jat-
kuakseen jälleen syksyllä  2018.

Kannattaa merkitä em.tilaisuudet
jo nyt kalenteriin päällekkäisyyksi-
en välttämiseksi.

Kaarina Pärssinen

Suvannon seudun sukututkimuspiiri
kokoontuu lauantaina 20.1.2018 klo 14.00-17.00

Helsingissä Karjalatalon Laatokkasalissa.
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.

Pitäjäesittelyt
jatkuvat
kevätkaudella
Karjalatalolla

www.karjalanliitto.fi
Ajankohtaista

tapahtumatietoa
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Neljä vuotta oli vierähtänyt ensim-
mäisestä matkastani Rautuun, kun
menneenä kesänä kävin taas sa-
moissa maisemissa. Omat suku-
juuret eivät Rautuun asti yllä, mut-
ta Sukuseura Paakkisen takia pitä-
jä kiinnostaa. Olihan Rautu ennen
sotia suvun emäpitäjiä,  jossa asui
enemmän Paakkisia kuin missään
muualla, ehkä Parikkalaa lukuunot-
tamatta.

Rautu kiinnosti myös matkassa
ollutta enoa Raimo Huolmania,
sillä hänen isänsä ja isoisäni Emil
Huolman Jaakkimasta haavoittui
Raudun aseman taisteluissa v. 1918.

Aika paljon ovat maisemat ehti-
neet neljässä vuodessa muuttua.
Varsinkin datsa-asutuksen kasvu on
jatkunut vauhdilla ja muukin raken-
taminen lisääntynyt.

Paakkisten aikoinaan asuttamalla
Porkulla ei kuitenkaan ole mitään
tapahtunut, seutu on yhtä autiota
kuin ennenkin. Naapurikyliin sen
sijaan rakennetaan lisää uusia dat-
soja. Riikolassa niitä on jo satoja
kylän peltoaukeamien takaiselle alu-
eelle melko tiiviiksi asutukseksi kes-
kittyneenä. Uusia teitäkin on
alueen laajentuessa tehty.

Peltoaukean keskellä olevalla
Paakkilan paikalla on datsakylästä
erillään oleva iso talo, jonka raken-
nustyöt näyttivät olevan vähän kes-
ken. Tällä paikalla on asunut ennen
sotia Heikki Paakkinen perhei-
neen. Entisistä rakennuksista ei
näkynyt enää pihapiirissä mitään
jäljellä.

Toinen vanhalle asuinpaikalle teh-
ty datsakylästä erillään oleva iso-
kokoinen talo on paikalla, jossa en-
nen sotia asui talollinen Jalmari
Äikäs perheineen.

Vanhoja suomalaistaloja ei näky-
nyt kuin yksi huonokuntoinen mök-
ki datsakylälle johtavan tien varres-
sa. Tällä paikalla on asunut Elisa
Podushkinin perhe ennen sotia.

Paluu Paakkisten jäljille Rautuun

Riikolasta Palkealaan päin men-
nessä seisoo entisen Palkealan
ortodoksiseurakunnan kirkon pai-
kalle rakennettu uusi punatiilinen
kirkkorakennus. Hieman ennen
kirkkoa oleva ortodoksinen hauta-
usmaa, jossa on Larin Parasken
muistomerkki, on nykyäänkin käy-
tössä hautausmaana.

Seuraavaksi käytiin isoisän
taistelupaikoilla Raudun asemalla,
jonka piiritys ja valtaus maalis-huh-
tikuussa 1918 oli Tampereen valta-
uksen ohella yksi kansalaissodan
suurimpia taisteluita. Sen muistona
hän kantoi arpia pistimen haavois-
ta, jotka syntyivät jossain lähi-
taistelussa. Eno kertoi, ettei ukko
noista tapahtumista paljon heille
puhellut.

Asemalla tai ympäristössä ei liki
sadan vuoden tapahtumista ole
enää jälkiä nähtävillä. Ainoa kohta,
minkä osasimme paikallistaa
taistelupaikaksi, oli vanha veturitalli.
Sen nurkilla oli ollut veriset paikat
varsinkin piirityksen loppuvaihees-
sa saartorenkaan murtuessa.

Asemalta ajelimme Maanselän
suuntaan ja Kuolemanlaakson ni-

men saaneeseen Kylmäojan not-
koon. Tätä reittiä piirityksestä mur-
tautuneet venäläiset ja punaiset yrit-
tivät paeta rajalle ja takaisin Pieta-
riin siinä kuitenkaan onnistumatta.

Vanhalle rajalle päin Raasuliin
mennessä tien oikealla puolella kiin-
nittävät huomiota meneillään olevat
suuren luokan maansiirtotyöt lähel-
lä tien vastakkaisella puolella sijait-
sevaa Igoran talviurheilukeskusta.
Paikka tunnetaan siitä, kun siellä
presidentti Niinistö pelasi Putinin
kanssa jääkiekkoa valtiovierailulla
v. 2012.

Maansiirtotöiden keskelle työ-
maalle on kohonnut näyttäväksi
maamerkiksi suuri metallinen pal-
lo. Sitä kuvaamaan mennessäni alu-
eelta tuli tien varteen autolleen il-
meisesti paikallinen asukas kame-
ransa kanssa. Kysyessäni mikä pro-
jekti on meneillään, erotin vastauk-
sesta yhden sanan: Formula. Kieli-
vaikeuksista johtuen ei paljon sen
tarkempaa selkoa asiaan tullut,
mutta jos oikein ymmärsin, niin lada-
mies tarkoitti, että paikalle raken-
netaan F1-kilparataa. Tiedä sitten
mitä siihen tulee, sillä Venäjällä on

Paakkilan paikalle Riikolan peltojen keskelle on noussut kolmiker-
roksinen iso talo. Pellot on pidetty heinällä.
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Igoran talviurheilukeskuksen lähistölle
on tekeillä jotain suurta. Valmiiksi on
saatu jättikokoinen pallonmuotoinen
maamerkki

jo yksi formularata Sotsissa, ja eh-
kä toista ei tarvita varsinkaan kau-
kana Karjalassa.

Raasulin raja-aseman paikkaa
emme löytäneet. Niin paljon on mai-
sema muuttunut, ettei vanhaa raja-
linjaa enää erota. Sen etsiminen jäi
seuraavaan kertaan ja samoin ra-
dan varressa Nuijalan tienoilla ol-
leet Paakkisten entiset asuinpaikat,
jos niistä vielä mitä on jäljellä tiiviin
datsa-asutuksen keskellä.

Heimo Paakkinen

Raudun aseman veturitalli nykykunnossaan. Keväällä 1918 näillä
nurkilla käytiin verisiä taisteluja saartorenkaan murtuessa.

”Jos oikein ymmärsin,
niin ladamies tarkoitti,
että paikalle rakenne-

taan F1-kilparataa”

Suomen ja Venäjän rajan ylityksiä
Helena Miettinen, pakolaisäidin tytär ja valtiotieteiden tohtori Tuusulasta on tutkinut sukunsa kohtaloita.
Hän on kirjoittanut kirjan Rajamailla (320 sivua, yli 120 valokuvaa).

– Tutkiessani oman sukuni kohtaloita huomasin, että äitini kaltaisia rajanylittäjiä on ollut tuhansia. Neuvos-
to-Venäjältä vyöryi Suomeen pakolaisia, vuonna 1922 heitä arvioitiin olevan Suomessa noin 35 000. Toisaal-
ta vuoden 1918 jälkeen toiseen suuntaan pakeni yli 10 000 punakaartilaista. Raja erotti ihmiset usein lopul-
lisesti. Neuvostoliittoon jääneet eivät uskaltaneet puhua Suomen sukulaisistaan pelätessään vainoja. Suo-
messa vaiettiin pelon, häpeän ja leimatuksi tulemisen takia.

– Aikalaiset eivät ole enää kertomassa asiasta ja asiakirjoja on tuhoutunut. Kahlaamalla lähteitä onnistuin
kuitenkin kokoamaan tiedon säikeitä ja luomaan kuvan rajamaan värikkäistä vuosikymmenistä, kertoo He-
lena Miettinen.

– Toivon kirjan auttavan ymmärtämään, miten sadan vuoden takaisten tapahtumien, pakolaisuuden ja
vainojen varjot ulottuvat tähän päivään.
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Seinäkalenteri noudattaa perinteistä tyyliä
eli sisältää taas vanhoja kuvia Raudusta.
Kalenteri on A4-kokoinen ja siinä on kuvan lisäksi
yksi kuukausi kullakin sivulla.
Seinäkalenteria myy Rautulaisten pitäjäseura ry
hintaan 12 euroa plus postikulut.
Tilaukset: pintke@suomi24.fi tai puh. 045 263 0365
Myös Rautuseuran tilaisuuksissa kalenteria on tarjolla
ja sitä myy pj. Raili Lameranta, puh. 050 364 4213

Rautulaisten seinäkalenteri vuodelle 2018

Sata vuotta täyttänyt Suomi kykeni
ottamaan valtakuntansa itärajaksi
neuvostoryssiä vastaan pitkän ja
suomalaiskylien mutkaisia rajoja
mukailleen kiemurtelevan rajan.

Kaikkien Suomen kansalaisten
kotiraja idässä ulottuu etelästä
Raudun Sirkiänsaaren kylän rajalta
Jäämeren kalastajasaaren reunoil-
le ja öljyrikasta mannerjalustaa pit-
kin kohti pohjoisnapaa. Tämän Suo-
men itärajan taakse jäi stalinistien
vainottavaksi noin kolmasosa silloi-
sista Suomen kansalaisista. He tai
heidän esivanhempansa olivat läh-
teneet aikoinaan elantonsa hankin-
taan suomikodistaan Inkerinmaalle
sekä 1700-luvun alusta lähtien
Neva-joen suuhaaroille rakenteilla
olevaan Pietariin.

Suomalainen Lötjönen menetti
viljavan suistomaapeltonsa ja leve-
än virran keskellä olevan hiekka-
saaren, koska Pietari I ryhtyi raken-
tamaan Pyhälle Pietarille nimettyä
ryssänmaan pääkaupunkia. Kau-
pungista tuli silmää hivelevän kau-
nis ja väkimäärältään Pohjolan suu-
rin. Hiekkasaarelle syntyi luonnos-
taan mainio uimaranta ja saaren
vankalle hiekkapohjalle rakennettiin
kirkko keisarivallan hallitsijain käy-
tettäväksi.

Ikimuistoinen Rautu on iäti
Suomen kansalaisten kotiraja

Suomen suuriruhtinasmaan asuk-
kaiden suosion hyvillä teoillaan saa-
vuttanut, Venäjän hallitsevaan kei-
sarisukuun Tanskasta tullut prinses-
sa kuoli stalinistien hallitessa Venä-
jää. Keisarinna ja Suomen suuri-
ruhtinas haudattiin synnyinmaa-
hansa Tanskaan. Venäjän kommu-
nistien vallan kaaduttua (1987) kei-
sarinnan hyvät teot muistettiin ja
hänen maalliset jäännöksensä siir-
rettiin Tanskasta Nevan hiekka-
saarelle rakennettuun kirkkoon. Juh-
lava uudelleenhautaus televisioitiin
ja näytettiin myös vasemmistolais-
ta propakandaa tulvillaan olevassa
Suomen televisiossa.

Televisioidun hautausjuhlan järjes-
ti nykyinen julma riistokapitalisti-
valtio Venäjä, jossa käytetään kom-
munisti Leninin ja Stalinin oppien
mukaisia menetelmiä murhineen
isänmaallisten kansalaisten orjuut-
tamiseksi vallassa olevien hyödyk-
si. Stalinismista eroon päässeiden
valtioiden kimppuun on käyty sie-
kailematta sotatoimilla.

Stalinin urut laulavat nyt Syyrias-
sa ja Irakissa arabeille, juutalaisille
ja kurdeille. Kurdien joukossa kuun-
telee Stalinin urkuja yli tuhat Suo-
men armeijan sotilasta 100-

vuotisjuhlamusiikkina rintamaoloihin
aseistettuina. Suomalaiset sotilaat
vaihtanevat sinibaretin punaiseen
hiippalakkiin laulaessaan jouluaat-
tona Stalinin urkujen säestyksellä
suomeksi, että Onkos tullut kesä
nyt talven keskelle…

Kaikkien Suomen kansalaisiksi
syntyneiden tai Suomen valtiolta
tutkimusten perusteella suomalai-
suuden saaneiden kotiraja säilyy
edelleen hamaan tulevaisuuteen
Raudusta Jäämerelle, koska Stali-
nin opit omaksuneet eivät sitä pys-
ty enää kauan pitämään järjestäy-
tyneen rikollisuuden paikkana.

Suomen tuleva omatoiminen, itse-
näisesti asioihin perehtyvä nuori
väestö tulee huolehtimaan siitä, että
monimuotoisen, inhimillisen suoma-
laisen kulttuurin kotimaan raja-
seudut Raudusta Jäämerelle tulevat
kokonaisen ja ehyen Suomen
alueiksi, kuten aikoinaan Virossa on
sovittu Venäjää hallinneiden kans-
sa. Ja maapallon mahtivaltiot ovat
nämä rajat tunnustaneet Suomen
Tasavallan rajoina.

Jouluisin terveisin

Ahti Veikko Hänninen
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Elämää Kaskaalan kylässä:
Suksia ja sian perunoita
Kannaksella oli tavallisesti paljon
lunta. Kai sitä lunta ja pakkasta lie-
nee ollut muuallakin, mutta kun ei
ollut niitä säätiedotuksia, niin ei sitä
tiedetty.

Me lapset olimme paljon ulkona.
Talvella laskettiin mäkeä koulun jäl-
keen. Meillä oli myös sen puolesta
hyvä tilanne, että meillä oli kaikilla
lapsilla omat sukset. Isähän ne teki
ja ihan hyvin hiihto sujui. Einokin
aloitti jo kokeilemisen, miten suksen
teko sujui. Se tervaaminen oli vaa-
tiva tapahtuma. Kärki oikeni aina
jostain syystä ja siinä tervaamisen
yhteydessä sitten piti vääntää kär-
keä. Meillä oli sellainen ”tekele”,
jolla väännettiin. En muista, miksi
sitä sanottiin. Toiset väänsivät ra-
kennuksen salvannon välissä.

Jos tervaamista ei tarvittu, piti
suksi lämmittää muulla tavoin. Meil-
läkin keitettiin sian perunoita karja-
keittiön kattilassa. Sinne sitten peru-
noiden sekaan työnnettiin suksen
käret kuumenemaan. Kyllähän ne
”risasivat” välistä ja joskus ihan
pahastikin. Sitten peltipurkin palal-
la paikattiin.

Töitä tuvassa ja navetalla
Suksipuun valinta oli tarkkaa puu-
haa. Meilläkin oli aina katon rajas-
sa teline, tai miksi sitä sanottiin.
Siellä oli aina lautoja ja kaikenlaista
tavaraa kuivumassa. Isä teki asti-
oita, rekiä, suksia ja pärekoreja.
Talvella eivät miehetkään aina ol-
leet ulkotöissä. Höyläpenkki oli
koko talven tuvassa. Silloin meillä
oli kyllä aina sytykkeitä omasta ta-
kaa.

Myös tuohitöitä tehtiin. Niitä teki
Hilja. En minä tiedä, mistä hän oli
oppinut sen taidon. Siinähän piti
ensin keittää se tuohi koivusta ja
keriä se kerälle. Hilja teki myös pie-

niä sormuksia, ja muistan, kun hän
teki minulle rannerenkaan.
Näppärillä se sitten kiinnitettiin. En
muista, osasiko Hilja tehdä
”virsuja”.

Äidin ja Elsan vastuulla olivat eläi-
met. Lantanavetta oli silloin joka
talossa. Kuivikkeena käytettiin sam-
malta. Sitä nostettiin keväällä haak-
sioille kuivamaan ja sitten varastoi-
tiin latoihin, josta talvella ajettiin pi-
haan. Oli sellainen turvemylly, jolla
turvepalat jauhettiin puruksi. Siinä
oli iso pyörä ja kampi, josta pyörää
pyöritettiin. Syöttäjän täytyi olla
varovainen, ettei työntänyt kättään
myllyn hampaisiin. Myös havuja
käytettiin alusina. Oljet eivät jou-
taneet alusiksi, ne oli melkein aina
käytettävä rehuksi. Rukiin olki oli
vähän kovaa, sitä voi silputa alusik-
si.

Silloin ei ollut vesijohtoja. Meille
vesi tuotiin isolla 200 litran tynnyrillä
luosasta. Oli matala reki, johon
tynnyri oli jollain tavalla kiinnitetty.
Navetassa ei ollut kynnystä nave-
tan ja kujan välillä. Hevonen sopi
kahden lehmän väliin ja vesireki sopi
juuri navetan puolelle. Reessä oli
loppupäässä naruaisat ja koukku irti
reestä ja hevonen pääsi pois ilman
vaikeuksia.

Luosalla sattuu ja tapahtuu
Siitosen luosa oli noin sadan metrin
päässä pihasta pienen mäen alla.
Siitä oli hyvä kelkalla laskea. Luo-
sasta otettiin mutaa talvella lanta-
pattereiden joukkoon. Silloin syntyi
isoja avantoja. Niiden päällä voi
luistella. Jos syksy oli hyvin satei-
nen, oli luosassa niin paljon vettä,
että voi tehdä pieniä luistinratoja
koko luosan alueelle.

Nämä luosathan kasvoivat poik-
keuksetta kortetta ja vehkoja. Nii-

tä tosin niitettiinkin kesällä ja kui-
vattiin eläinten syötäväksi. Jäihän
niitä niittämättömiä paikkoja, joten
eihän se luistinrata koko alueelle on-
nistunut. Luistimet olivat kotitekoi-
sia.

Oli siinä meidän luosassa yksi niin
iso mutakuoppa, että kävimme jos-
kus kesällä siinä uimassa. Isä teki
raput reunaan, eihän sinne muuten
olisi päässyt. Kerran sika karkasi
ja alkoi juosta luosanrantaa pitkin
Korpelaiseen päin. Äiti tuli vastaan
ja eikös tämä sika juossut sinne luo-
saan. Se putosi juuri siihen isoon
mutakuoppaan. Äiti sitä oli metsäs-
tämässä takaisin. Osaahan sikakin
uida, mutta eihän se ylös päässyt,
eikä äiti sitä jaksanut nostaa. Sai
aina jalasta kiinni, mutta tuli sukel-
lus. Onneksi isä oli pihassa ja kuuli
avunhuudot ja sika pelastui.

Siinä luosan rannalla oli myös
hyvä kasvimaan paikka. Kastelu-
vesi oli lähellä. Meillä viljeltiin pal-
jon härkäpapuja. Pavuksi me sitä
sanoimme. Siitä meidän rokka aina
keitettiin.

Koska maa kasvoi myös hyvin
heinää, vesiheinä oli sikojen herk-
kua. Papuhan kylvettiin riveihin ja
sieltä rivien välistä oli hyvä kitkeä.
Isompana ne sian heinän kitkemiset
olivat minun työtäni, määrätty mää-
rä joka päivä sioille. Lauantaina oli
kitkettävä tupla-annos pyhää var-
ten.

Esteri Loponen
o.s. Siitonen

”Lauantaina
oli kitkettävä

tupla-annos pyhää varten”
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Rannalle himmeän lahden
aurinko laskenut on.

Kutsu jo soi iltahuudon,
taakka jo laskettu on.

Taattoa muista sa silloin…

Mikkelistä lähti bussillinen rau-
tulaisia ja Mikkelin reserviläisiä
matkalle kunnioittamaan Suomen
satavuotiasta itsenäisyyttä. Aamu ei
ollut vielä sarastanut, kun 5.12.
matkamme kohti luovutetun Karja-
lan sankarihautausmaita alkoi. Tar-
koituksemme oli käydä monella
sotilashautausmaalla, sankarivai-
najien muistomerkillä ja Raudun
hautausmailla muistamassa niin so-
dissa menehtyneitä sankarivainajia
kuin myös rautulaisia omaisiamme.

Näitä vastaavia itsenäisyyspäivän
tai joulun aikaan tehtyjä matkoja Ilk-
ka Pietiäisen johdolla on ollut jo
vuosia, alkuun muutaman miehen
voimin, nyt meitä oli bussilastillinen.
Tällä matkalla oli mukana myös
Mikkelin Reserviläisten osasto, he
laskivat havuseppeleet sankarivai-
najien muistomerkeille.

Joulukuisen päivän pituus ei ole
mittava ja valoisa aika ei aivan riit-
tänyt, kun ensimmäisen päivän koh-
teita kiersimme.

Summan kenttähautausmaa on
sotilasalueella ja aluetta vartioi nyt-
kin kaksi varusmiestä, ilman aseita
kylläkin. Tällä kertaa alueella ei ol-
lut kovapanosammuntoja, kuten vii-
me vuonna, ja me pääsimme puo-
min toiselle puolelle muistomerkille
laskemaan seppeleen ja hauta-
kynttilät.
Ilkka Pietiäinen luki sotaveteraanin
runon Muistoja sieltä jostakin. Täs-
sä pieni katkelma:
… seassa teräksen, ruudin ja
sauhun, korvissa kaikuvan
kuoleman pauhun.

Itsenäisyyspäivänä kynttilät syttyivät
Karjalan Kannaksella

Määrättä matkaten
siirsimme rajaa, se kestänyt ei,
sai muutella majaa…

Vaikuttavan runon jälkeen har-
maan kivipaaden juureen laskettiin
koreilematon havuseppele sini-
valkoisin nauhoin: Sankarivainajien
muistolle, Mikkelin Reserviläiset.
Lisäksi muistokynttilät pienten Suo-
men lippujen vierellä loivat sen tun-
nelman, johon jäyhä heimomme on
tottunut.

Suomalainen tapa ei muistuta lain-
kaan sitä venäläistä, mauttomista
muovikukkaisista seppeleistä koot-
tuja seppelkasoja, jotka ovat heidän
sotilasmuistomerkkiensä juurilla
aina vuoden kerrallaan ja vaihde-
taan kerran vuodessa uusiin vastaa-
viin.

Summan kenttähautausmaa oli
pienen ja vetisen matkan päässä
valtatieltä, kuivin jaloin selvittiin.
Seuraava kohde oli Uusikirkko, joka
oli uusi myös siltä osin, ettei siellä
meidän porukastamme kukaan ol-
lut ennen käynyt. Nykyinen hauta-
usmaa löytyi kyllä, kirkko on ollut
korkealla mäellä, vain kellotapulin
alaosa on jäljellä. Venäläiset käyt-
tävät hautausmaata edelleen ja siel-
lä on paljon heidän hautojaan. Suo-
malaisten sankarihaudat ovat alu-
een keskellä ja hieman piiloutu-
neena, joten osa partiostamme tu-
tustui myös Uusikirkon kauniisiin
harjumaisemiin ennen kuin varsinai-
nen seppeleenlaskupaikka löytyi.
Hautausmaan keskellä on muuta-
man aarin alue eristetty kivipaasilla
ja ketjulla venäläisistä haudoista.

Kun saavuimme Kanneljärvelle, al-
koi olla niin pimeä, että oikean ka-
dunkulman ja reitin löytymisessä sai
olla tarkkana. Kanneljärven kirkko
on vielä täydessä mitassaan pystys-

sä, jyhkeänä, mutta katto on kadon-
nut ja kirkko on sisältä täysin riisut-
tu. Sisälle ei pääse. Toisaalta voisi
sanoa, että kirkko kuuluu niihin
maailman korkeimpiin kirkkoihin,
koska kattoa ei ole. Hämärässä il-
lassa vaikuttava näky, siisti kirkon-
piha, aidattu alue. Hautausmaa on
perustettu 1923 ja siihen on haudattu
myös sankarivainajat 1941-1944.
Kirkko on valmistunut 1934 ja oli
toiminnassa aina vuoteen 1944.

Muistomerkin juurelle laskettiin
muistokynttilät valaisemaan Itsenäi-
syyspäivän aaton iltaa. Kun alueel-
la ei muuta valaistusta ole, antoi
kynttilöiden kullan hohtoinen valo
arvoisensa valaistuksen vainajien
leposijoille.

Matkalaisten yösija oli Rautu-hotel-
lissa, jossa myös nautimme juhla-
illallisen. Hotelliin mahduimme mai-
niosti, illallinen oli minkä mittapuun
mukaan hyvänsä erinomainen, tun-
nelma juhlallinen muutamine
lauluineen ja Ilkka Pietiäisen pitä-
män puheen ansiosta. Ilkka lainasi
sopivasti itsenäisyysjulistuksen sa-
noja ja muita aiemmin pidettyjä
juhlapuheita.

Itsenäisyyspäivän aamuna Rau-
dun sankarivainajien muistomerkille
lähdimme jo ennen auringon nou-
sua, Tikatsuun valoa tuli vain ym-
päristön taloista ja muutamista katu-
valoista. Tunnelma oli käsin kos-
keteltava, olimmehan omiemme
haudoilla. Seppeleen laskivat tällä
kertaa rautulaiset, ja kun kynttilät
oli aseteltu valaisemaan muisto-
merkkiä, lauloimme Toivo Valko-
sen johdolla laulun Suomalainen
rukous – virtenä paremmin tunnet-
tu nimellä Siunaa ja varjele meitä.

Raudun sankarihautausmaahan
on haudattu noin sata sankarivai-
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najaa, pääosin nuoria miehiä, 20-30-
vuotiaita. Vainajien nimet ja iät ovat
tiedossa, tarkat hautapaikat ovat ka-
donneet osin ja osin jääneet laajen-
tuneen asutuksenkin alle.

Raudussa kävimme myös Pal-
kealan hautausmaalla, joka on or-
todoksinen hautausmaa. Myös sin-
ne on siunattu sankarivainajia. Ehkä
kuitenkin Larin Parasken hauta ja
muistomerkki on se tunnetuin Pal-
kealan hautausmaan tunnus. Jälleen
laskimme muistokynttilät.

Tässä kohden ei voi olla mainit-
sematta sitä, että ajoimme Palkea-
lan korkeimmalle kohdalle, jalkau-
duimme sarastavaan aamuun ja
ryhmityimme lähettämään terveiset
Suomen satavuotiaan itsenäisyyden
kunniaksi kohti Laatokkaa. Kolmin-
kertainen eläköön -huuto kaikuu
varmaan vieläkin Palkealan mäellä
ja metsissä. Niin lujaa se meistä
lähti.

Raudussa vielä yksi paikka sai
kynttilävalaistuksen: kaksi matka-
laista jalkautuivat muiden mennes-
sä Palkealaan ja he kulkivat kuun
valossa Vakkilan peltoja pitkin Vak-
kilan tsasounan paikalle, muisto-
ristille sytyttämään sinne muisto-
kynttilät.

Rautu jätettiin sitten taakse ja ryh-
mämme siirtyi Äyräpäähän. Äyrä-
pää on kuuluisa paikka myös ja sin-
ne on haudattu paljon suomalaisia
sankarivainajia. Äyräpään kirkko
tuhoutui sodassa, rauniot ovat edel-
leen niillä sijoillaan. Sankarivainajien
muistomerkki sai Mikkelin Reser-
viläisten tekemän havuseppeleen.
Tilaisuus oli juhlava ja koruton.

Mieltä sykähdytti, kun retkemme
ainoa Raudussa syntynyt Matti
Kuparinen, alkuperäinen rautulai-
nen, laski sinivalkoiset kukkaset
vanhimman veljensä Tuomas Ku-
parisen muistolle. Tuomas katosi
sodan melskeissä Äyräpäässä suur-
hyökkäyksen alkupäivinä 1944.
Tuomaksen lopullista kohtaloa ei ole
saatu selville.

Viipurissa on kaksi sotilashautaus-
maata, jonne jätimme myös muisto-
kynttilät ja laskimme seppeleet. Vii-
purin maaseurakunnan sotilas-
hautausmaalle on haudattu 206
sankarivainajaa.

Viipurin kenttähautausmaalla le-
pää 108 sankarivainajaa.

Tällaisen matkan pääsee tekemään
vain kerran eläessään. Nyt tätä
7.12. kirjoittaessani alan ymmärtää,
mitä olen saanut kokea. Sata vuot-
ta itsenäisyyttä ei ole tullut eikä ol-
lut itsestään, sitä ei ole kukaan meil-
le lahjoittanut tai antanut. Sitä on
pitänyt vaatia, vaatimukset ovat tar-
vinneet uhrauksia, uhraukset ovat
vieneet monelta kaiken. Monet ovat
antaneet kaiken, jotta muilla on it-
senäisyys. Itsenäisyyttä on pitänyt
puolustaa useasti, kolme kertaa sitä
on oltu pois ottamassa, kolmesti
puolustus on pitänyt. Uhraukset ei-
vät ole menneet hukkaan, kunnioit-
takaamme niitä.

Olkoon Suomi edelleen itsenäi-
nen, olkoon se itsenäisyys niin tur-
vattu, ettei näitä uhrauksia tarvitsi-
si en kenenkään kokea.

Markku Vauhkonen

Raudussa syntynyt Matti Kupa-
risen vanhin veli Tuomas Kupa-
rinen katosi Äyräpään taisteluis-
sa kesällä 1944. Tuomas Kupa-
risen lopullinen kohtalo ei ole
selvillä. Kuvassa Matti Kupari-
nen laskee sinivalkoiset kukka-
set veljensä muistoksi sankari-
vainajien muistomerkille.

Havuseppeleen teko, Mikkelin Reserviläisten käsissä havuseppele
valmistui muutamassa minuutissa.

Uuden
kirkon
sankari-
h a u t a u s -
maahan on
h a u d a t t u
205
suomalais-
ta sankari-
v a i n a j a a
vuosien
1941-
1944.
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Kanneljärven sankarihautaus-
maan muistomerkki on Kannel-
järven osittain raunioituneen kir-
kon vieressä. Tännekin jätettiin
muistokynttilät sankarivainajien
muistoksi.

Raudun sankarihautausmaahan on haudattu noin 100
sankarivainajaa. Muistomerkki on entisten rautulaisten
pystyttämä, muistomerkissä on käytetty panssariesteen
kiveä.

Äyräpään sankarivainajien muistomerkki. Alu-
eelle on haudattu 1939-1944 käydyissä sodis-
sa kaatuneita äyräpääläisiä sankarivainajia
sekä tuntemattomia sotilaita.

Summan kenttähautausmaan seppeleenlasku. Mikkelin
Reserviläiset laskivat 1939-1940 sodassa kaatuneiden
204 tuntemattoman suomalaisen sotilaan hautamuisto-
merkille.

Rautulaisten perillisistä koostunut ryhmä itsenäisyys-
päivän viimeisellä hautausmaalla, Viipurin kenttä-
hautausmaalla. Tähän on haudattu 1939-1940 sodas-
sa kaatuneita suomalaisia 108.
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Kansantaitelija  Kauko A. Iko-
sen taival oli merkittävä, vuosi-
kymmenten ajan hän toimi huu-
morin suurlähettiläänä. Kauko

Maria Anelma Takkinen o.s. Sojakka
s. 2.12.1929 Rautu,

k. 26.5.2017 Pieksämäki

Maria (Maija) Takkinen o.s. Sojakka syntyi
Raudun Kärsälän kylässä 2.12.1929 vanhempiensa
Sinaida ja Johannes Sojakan 12-lapsisen perheen
vanhimpana lapsena. Evakkoon lähdettäessä heillä
oli kuusi lasta.

Maija varttui maalaistalossa ja hän aloitti kou-
lunsa Raasulin koulupiirissä. Hän ehti käydä kou-
lua yhdeksänvuotiaaksi asti ennen evakkoon läh-
töä. Maija tuli evakkoon Pieksämäen metsä-
koululle ja sieltä hän siirtyi Niskamäen koululle.
Maijan koulu jatkui Porsaskoskella, ja siellä oli
paljon karjalaisia, koska Porsaskosken kartanoon
oli asettunut paljon siirtolaisia.

Jatkosodan päätyttyä Sojakat saivat rintama-
miestontin Haukivuoren Katajakankaalta ja sin-
ne valmistui heille talo vuonna 1946. Maija avioi-
tui Haukivuorella Esko Takkisen kanssa vuonna
1950 ja heille syntyivät lapset Anneli ja Hannu.
Pieksämäelle he muuttivat vuonna 1960.

Menetettyä kotiseutuaan Maija kävi useasti kat-
somassa yhdessä sisarusten ja serkkujen kanssa.
Maija toimi aktiivisesti Pieksämäen karjalaisissa
sekä Martoissa. Karjalaiset sukujuuret näkyivät
Maijan taitavina kädentaitoina. Hän oli myös erit-
täin hyvä leipuri ja ruoanlaittaja. Noista upeista
taidoista pääsivät nauttimaan Maijalle niin tärke-
ät ja rakkaat lapset ja lapsenlapset sekä sisaruk-
set perheineen.

Maija hyräili ja lauloi usein hänelle niin rakas-
ta Äidin sydän -laulua: ”Pois moni kallis mennyt
on, sä kauan tunsit kaipion. Muut korvas aika
mitkä vei, sydäntä Äidin konsaan ei.”

Äidin ja Mummin rakkaudesta kiittäen
Anneli Karppinen ja Hannu Takkinen

perheineen

Kansantaiteilija Kauko
A. Ikonen 30.11.1932-

18.11.2017

oli pitäjäseuramme jäsen ja tuttu näky viihdyttäjänä
monissa rautulaisten juhlissa. Laajalti tunnettu Mik-
kelissä, että myös muualla Suomessa, toimi risteily-
isäntänä 15 vuoden ajan Kristina Brahella. Luke-
mattomien harjannostajien kestosuosikki, aina niin,
että sai esiintyä presidentti Ahtisaarelle. Eiväthän pik-
kujoulut ollet mitään 1980-90-luvulla, ettei Kauko
ollut huumoria tuottamassa...

Hänelle olisi kuulunut kyllä huumorin suurlähet-
tilään arvonimi. Kun matkasimme rautulaisten mat-
kalle Floridaan, Suomi-talolla oli kuulijoita yli 600.
Floridalaiset antoivat lempinimen pelimannisetä.

Koko taiteilijauransa ohella hän viljeli maata Mik-
kelin Sairilassa, sydämeltään ja koko sielultaan
maanviljelijä. Kyntäminen ja kylväminen olivat huu-
morin tuottamisen ohella ehkä kaikesta tärkeintä,
tosin lypsäminen taisi enemmän jäädä puolison har-
teille.

Ihailin tuota verbaalisesti lahjakasta ihmistä, tai-
toaan saada ihmiset nauramaan. Monesti luullaan,
että mitäs ihmettä siinä vitsinkerronnassa on, mutta
se on taitolaji, jos mikä. Esiintyessään vähän pa-
rempaa aladobia syöneille, osasi hän valita jutut niin,
etteivät kuulijat ehkä huomanneet heihin kohdistu-
vaa huumoria... Voisi kuvitella, että hänen uskotta-
vuutensa olisi kärsinyt alinomaisesta huumorin tuot-
tamisesta, niin ei kuitenkaan käynyt.

Perheen läheisyys oli tärkeää, hän kantoi huolta
sen pärjäämisestä jo neljännessä polvessa. Uskon,
että lapsenlapset jo neljännessä polvessa arvosta-
vat papalta saamaansa huomiota.

Rautulaisten hyvin tuntema rautulainen Simo P.
Salo, Lauttasaaren kirkkoherra, lähetti minulle usein
kirjeitä, ja kirjeen lopussa oli aina viesti: Muista
sitten kertoa terveisiä, aina ihmisten elämään iloa
tuottavalle appiukollesi.

  Jäämme kunnioittamaan tätä ilontuottajaa!

Markku Paksu
  Kotiseutuneuvos



Rautulaisten lehti  6/201720

Suojeluskuntajärjestö oli 1921-1944
vapaaehtoinen maanpuolustus-
järjestö, joka oli vuodesta 1927 läh-
tien osa tasavallan puolustusvoimia.
Suurimmillaan suojeluskuntien jä-
senmäärä oli lähes 130 000.
Paikallissuojeluskuntia oli käytän-
nöllisesti katsoen maamme kaikis-
sa kunnissa. Suojeluskunnat olivat
maanpuolustushengen ylläpitäjiä
ennen sotaa ja niiden konkreettinen
panos oli merkittävä.

Sodan sytyttyä suojeluskuntien
toiminta muuttui. Armeijan reserviin
kuuluvat suojeluskuntaiset määrät-
tiin armeijan palvelukseen. Varus-
miespalvelua käymättömät nuoret
ja ikämiessuojeluskuntalaiset jäivät
suojeluskuntiin ja muodostivat
eräänlaisia kotijoukkojen paikallis-
osastoja. Heille tarjoutui runsaasti
tehtäviä esim. vartiopalvelussa,
ilmavalvonnassa, desanttien torjun-
nassa ym.

Raudun suojeluskunnan vahvuus
oli sodan alla noin 400, joista armei-
jan palvelukseen komennettiin noin
puolet.

Sodan alla Viipurin suojeluskunta-
piiri jaettiin Viipurin ja Käkisalmen
suojeluskuntapiireihin. Raudun suo-
jeluskunta tuli kuulumaan Käki-
salmen suojeluskuntapiiriin.

Kokoon nopeasti
Liikekannallepanojärjestelmä oli
armeijan suunnittelema, mutta
suojeluskunnille siinä oli varattu tär-
keä osuus. Raudun suojeluskuntaan
tuli illalla 6.10.1939 armeijan pää-
majasta puhelimitse käsky kutsua
heti kaikki Raudun reserviläiset yli-
määräisiin harjoituksiin (YH). Lii-
kekannallepanon ensimmäinen vai-
he oli alkanut.

Suojeluskunnan tehtäviin kuului
kutsukorttien jako reserviläisille,
reserviläisten vastaanottoelimen,
hevosien ja ajoneuvojen vastaan-
ottoelimen, hankintaosaston, hin-

Raudun suojeluskunta Talvisodassa
noittelulautakunnan ja kuljetus-
osaston järjestäminen ja lääkin-
täpaikan perustaminen. Lisäksi tuli
asettaa kirkonkylän puhelin-
keskukseen tilanteen mukainen hen-
kilökunta sekä vartiot asemalle ja
suojeluskunnan varastoille ym.

Noita tehtäviä oli harjoiteltu yksi-
tyiskohtaisesti aikaisemmin, joten
niissä ei periaatteessa ollut uutta.
Alkuhaparointia kylläkin. Jo sama-
na yönä alkoi reserviläisiä saapua
Leinikylän Harjoitustalolle ja aa-
muun mennessä suurin osa oli saa-
punut paikalle. Samaan aikaan kaik-
ki em. järjestelyt saatiin alkamaan.
Suojeluskuntaan kuuluvat reservi-
läiset toivat varusteensa mukanaan
ja varusteita täydennettiin Harjoi-
tustalolla. Alkoi saapuneiden kirjaa-
minen ja lähettäminen armeijan
määräämiin perustamispaikkoihin.
Varsin monien sijoitusyksiköt kuu-
luivat rajan pinnassa oleviin suoja-
joukkoihin.

Suojeluskuntaan jäivät nyt ne, joi-
ta joko ikänsä tai muun syyn vuoksi
ei oltu määrätty armeijan palveluk-
seen. Paikallispäällikön oli oltava
jatkuvasti läsnä. Ellei se ollut mah-
dollista, pätevä ja paikallisolot tun-
teva sijainen oli aina nimettävä.

Sodan alkamista ei odotettu
rukkaset suorana
Lokakuun 9. päivänä tuli suojelus-
kuntapiiristä käsky evakuoida suo-
jeluskunnan varastot Kiviniemeen.
Kiväärin patruunat tuli jättää pai-
koilleen.

Rajaa lähimpinä olevien kylien
alueilta aloitettiin karjan ja viljan
evakuointi. Apuna oli 40 suojelus-
kuntalaista. Turun seudulta oli lähe-
tetty autokolonna avustamaan
evakuointia. Asemalle johtavat tiet
olivat täynnä autoja ja ihmisiä
nyytteineen. Se oli surkea näky.

Tilanne oli jännittynyt. Moskovan
neuvotteluja seurattiin tarkasti ra-

diosta ja lehdistöstä. Ehdittiin järjes-
tää pari alokaskurssiakin. Sodan
uhka siis lisäsi mielenkiintoa ja ha-
lua suojeluskuntatoimintaan.

Armeijasta saatiin ilmaiseksi he-
vosia ja miehiä syyskyntöihin, sillä
kenttäarmeija oli jo ehtinyt sijoittua
asemiinsa. Venäjän puolella ollut
tähystyspallo siirtyi 15.11. Kivenna-
van suuntaan. Jännitys alkoi laueta
ja arveltiin, ettei sota ala ainakaan
tulevana talvena. Marraskuun vii-
meisellä viikolla saatiin tietää, ettei
Moskovan neuvotteluissa oltu pääs-
ty sopimukseen, muttei uskottu Ve-
näjän hyökkäykseen. Myöhäissyk-
syn peltotöitä viimeisteltiin. Ilmat
ovat ajankohtaan nähden lämpimiä.

Kirkossa oli 26.11. tapatur-
maisesti omissa panssarimiinoissa
surmansa saaneiden suojeluskunta-
laisten, kers. Ville Köningin ja stm.
Eino Pekkasen ruumiinsiunaukset
ja hautaus. Väkeä kerrottiin olleen
yli 1000 henkeä eli kirkko oli viimeis-
tä sijaa myöten täysi.

Marraskuun 27. päivänä venäläi-
set ilmoittivat suomalaisten am-
puneen Mainilaan kranaatteja, jot-
ka olivat aiheuttaneet siellä henkilö-
tappioita. Tämä valheellinen tieto
herätti suuttumusta, koska ensinnä-
kään suomalaisilla ei ollut paikalla
Mainilaan ulottuvia raskaita aseita,
ja muutoinkaan pelokkaat suoma-
laiset eivät olisi suurin surminkaan
moiseen ryhtyneet. Päinvastoin so-
tilaita ja siviilejä oli ankarasti kiel-
letty ryhtymästä vähäisiinkään pro-
vokaatioihin, vaikka venäläiset nii-
hin itse syyllistyivät.

Suomalaiset olivat kyllä havain-
neet laukaukset ja todenneet ne
ammutun Venäjän puolelta. Venä-
läisten radiopropaganda jatkui, mut-
ta se ei pelottanut. Marraskuun vii-
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meistä päivää edeltävänä iltana
mentiin Harjoitustalolla nukkumaan
kuten ennenkin.

Sota alkoi sittenkin yllättäen
Antin päivän aamuna 30.11.1939
klo 7 herättiin Harjoitustalolla tyk-
kien jyrinään. Siellä olleet
suojeluskuntalaiset tempaisivat
vaatteet ylle salamannopeasti ja kii-
rehtivät ulos.

Pitkin rajaa kuultiin tykkitulta, joka
kiihtyi. Putkivalkeiden ohella näkyi
alkavia tulipaloja. Harjoitustalon lä-
histölle alkoi tulla kranaatteja ja ve-
näläisten lentokoneita oli ilmassa.
Tehtiin puhelinilmoitus piiriin, josta
saatiin määräys kerätä kaikki liike-
kannallepanoa koskevat paperit ja
tuoda ne Käkisalmeen. Vanhimmat
arkistot poltettiin Harjoitustalon pi-
halla.

Armeijan suojajoukkoihin kuulu-
nut Raudun ryhmä oli nyt taisteluis-
sa vihollista vastaan. Ryhmä oli
Kannaksen suojajoukoista suurin
vajaalla 8 000 miehellä.

Tiet olivat täynnä karjaa, pakolai-
sia, polkupyöriä, kelkkoja ym. tava-
raa. Kukin koetti pelastaa, mitä
pystyi. Kiviniemeen siirtynyt suoje-
luskunnan esikunta pyysi piiri-
päälliköltä lupaa palata Rautuun
noutamaan vielä tavaroita ja totea-
maan yleistilanne, minkä jälkeen oli
viipymättä saavuttava Käkisal-
meen. Raudun kirkonkylästä olivat
suojeluskunnan kuljetus- ja hankin-
taosastot vetäytyneet Haukkalaan.
Kirkonkylä oli tyhjä. Vain tykkitulta
pelkäämätön puhelinkeskuslotta oli
paikallaan.

Harjoitustalolta otettiin tavaroita
mukaan ja suojeluskunnan suoritus-
osastoille annettiin käsky vetäytyä
Kiviniemeen.

Taistelut Raudussa jatkuivat. Vi-
hollinen ei päässyt pidemmälle kuin
mihin se oli suunniteltu lasketta-
vaksi.

Suojeluskunnan sotapäiväkirjan
mukaan joulukuun 1. päivänä näky
kirkonkylässä oli hirveä. Talot pa-

loivat myös Maanselällä, Pal-
kealassa, Sumpulassa, Raudunky-
lässä ja Suurporkulla. Harjoitustalo
oli vielä tässä vaiheessa pystyssä.
Pyrittiin evakuoimaan loppuja tava-
roita, mutta luvatut autot saatiin
vasta seuraavana päivänä. Mäk-
rälle ei enää päässyt, mutta Leini-
kylän harjoitustalolle pääsi, vaikka
Leinikylänkin talot paloivat. Harjoi-
tustalolta evakuoidut tavarat vietiin
kuorma-autolla Noitermaahan.

Joitakin suojeluskuntalaisia pala-
si vielä Rautuun 3.12. vastaisena
yönä kello kahden aikaan kuorma-
autolla. Autoon lastattiin polku-
pyörät ja sitten takaisin Vehmaisten
kautta Kiviniemeen. Paluumatkal-
la otettiin lavalle vetäytyvien jouk-
kojen sotatarvikkeita. Oli kiire, sillä
myös armeijan suojajoukot olivat
ylempää tulleen käskyn mukaisesti
juuri jättämässä Rautua.

Vuoksen vesistölinjan taakse
4.-5. joulukuuta lajiteltiin evakuoituja
tavaroita Sakkolassa. Osa tavarois-
ta vietiin Käkisalmeen. Suojelus-
kuntapiiristä tuli 6.12. määräys ma-
joittautua Käkisalmen lähettyville,
josta seuraavana päivänä tiedustel-
tiin majoitusmahdollisuuksia.

Suojeluskunta saapui 7.12.
Käkisalmeen, jossa yritettiin levätä
pari päivää. Lepoa ja järjestelyjä
jatkui jouluun saakka, mutta viholli-
sen lentotoiminta häiritsi. Vihollisen
eteneminen oli pysäytetty Itä-Kan-
naksella pääaseman eteen Vuoksen
vesistölinjalle. Tuossa vaiheessa
suojeluskunnan vahvuus oli 2
suojeluskuntaupseeria, 6 suojelus-
kunta-aliupseeria, 167 miestä ja 12
lottaa.

Joulua vietettiin kovassa pakka-
sessa. Joulupäivänäkin majoitusalue
joutui pommituksen kohteeksi.
Henkilötappioita ei kuitenkaan tul-
lut.

Uusiin tehtäviin Laatokan
rannikolle
Joulukuun 29. tuli määräys tiedus-
tella Kaukolan pitäjän Suokkalasta
uutta majoituspaikkaa. Majoituttiin,
mihin ensimmäisiksi saavuttiin. Seu-
raavat kolme päivää menivät seu-
tuun tutustumisessa ja majoituksen
järjestelyssä. Tammikuun 10. päi-
vänä 1940 aloitettiin kaikille miehil-
le konekiväärikurssi. Joitakin mie-
hiä siirtyi rintamalle sotapalve-
lukseen.

Helmikuun alussa 1940 aloitettiin
alokkaiden koulutus. Odotettiin uu-
sia tehtäviä. Kuultiin, että Raatteen
suunnalla vihollinen oli kärsinyt suu-
ria tappioita. Useat miehet halusi-
vat lähteä rintamalle. Suoritettiin
vartiopalvelua ja tarkastuksia maan-
teillä. Pakkanen kiristyi edelleen.

15.1. tuli määräys asettaa Laato-
kan saaristoon varmistuspartioita,
sillä Laatokka jäätyi ja oli pelättä-
vissä vihollisen partioylläkköjä jääl-
tä. Lämpötilan lasku 38 pakkasas-
teeseen aiheutti paleltumavam-
moja. Laatokalta etsittiin vartioiden
majoituspaikkoja, mutta oli vain huo-
nokuntoisia mökkejä. Pakkanen
nousi 45-48 asteeseen! Suojelus-
kuntapiiristä saatiin lämpimiä varus-
teita, muttei riittävästi. Kaksi
vartiota saatiin asetettua paikoilleen
26.1. mennessä Kaukolan alueelle
Käkisalmen luoteispuolelle. Toinen
Heinsalmen kylän ja toinen Multa-
mäen kylän kohdalle.

Ruoka oli haettava Käkisalmesta
20 km:n päästä. Se onnistui vain
yöaikaan vihollisen vilkkaan ja ag-
gressiivisen lentotoiminnan vuoksi.
Tammikuun 27. päivänä tuli mää-
räys asettaa vielä kolmas vartio
Laatokalle ennen tammikuun lop-
pua. Suojeluskunnan vahvuus nyt 1
upseeri, 8 aliupseeria, 147 miestä ja
13 lottaa. Miesten piti olla joka het-
ki valmiina torjumaan vihollisen
maihinnousujoukkoja. Kuukauden
loppupuolella oli useita hälytyksiä.

Terveydentila hyvä ja vain lieviä
sairaustapauksia esiintyi. Ruokaa oli
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Raudun suojeluskunnan päätöskatselmus Pieksämäen Haapakoskella huhtikuussa 1940.

riittävästi, mutta ei lämpimiä vaat-
teita. Vihollisen pommikoneiden yli-
lentoja ja lähiseutujen pommituksia
oli jatkuvasti. Vartiopalvelu ja muut
tehtävät jatkuivat samoina.

Suojeluskuntapiiri komensi 11.
helmikuuta suojeluskunnan päällik-
kö J. Ihalaisen Pieksämäelle ja
Jokioisiin värväämään uusia miehiä
suojeluskuntaan. Täydennyksiä oli
ajateltava, koska tulevaisuus oli
vähintäänkin epävarma.

Suojeluskuntapiiristä tuli 18.2.
määräys lähettää Konevitsan saa-
relle yksi joukkue (1 upseeri ja 36
miestä). Viikkoa myöhemmin suo-
jeluskuntaan saapuneet 42 uutta
alokasta lähetettiin Kaukolan kansa-
koululle kursseille. Lähiseutujen
ilmapommitukset jatkuivat. Saatiin
hieman asetäydennystä. Kuun lo-
pulla oli sankkoja pyryjä. Maalis-
kuun alussa lähetettiin jälleen 49
miestä alokaskurssille Kaukolaan.

Maaliskuun 9. päivänä olivat
Käkisalmessa kutsunnat iäkkäille II
luokan nostomiehille ja nuorille III
luokan nostomiehille.

Päiviä myöhemmin kuului Viipu-
rin suunnalta ankaraa tykistön ään-
tä.

13.3.1940 saatiin Käkisalmen
suojeluskuntapiiristä puhelinsanoma
rauhan solmimisesta. Vihollisuudet
oli lopetettava klo 11. Oli uskoma-
ton tunne, kun sodan äänet loppui-
vat. Ei kuitenkaan iloittu, koska ei
vielä tiedetty rauhan ehtoja, mutta
aavisteltiin pahaa. Kun ne saatiin
tietää, pettymys ja masennus oli
suurta. Hiljaisuus vallitsi.

Pitkä marssi
Pieksämäelle
Lähtö uuden rajan taakse oli mää-
rätty seuraavaksi päiväksi. Alkoi
tavaroiden pakkaus ja marssin suun-
nittelu. Suurimmalla osalla olivat
sukset, joillakin polkupyörät.
Polkupyöristä tuskin oli paljoakaan
hyötyä tuon aikaisilla lumisilla maa-
teillä. Hevoset vetivät kuormaston.

Jaettiin kolmen päivän kuiva muo-
na. Kaukolasta lähdettiin 14.3. seu-
raavaa reittiä noudatellen:

Hiitola
Ilmee
Simpele
Parikkala
Punkasalmi
Silvola (Kerimäki)
Kallislahti (Savonlinna)
Rantasalmi
Joroinen
Maavesi (Pieksämäen mlk)
Pieksämäen kauppala
Haapakoski (Pieksämäen mlk)
Haapakoskelle saavuttiin iltamyö-

hällä 30.3.1940. Raskas marssi oli
kestänyt yöpymisineen 16 vuoro-
kautta ja matkaa oli tullut käytän-
nössä kolmisensataa kilometriä.
Noilla kantamuksilla, noilla varus-
teilla, noilla eväillä ja noissa keleissä
siinä olisi urakkaa nykyajan extre-
mistijupillekin.

Majoituspaikkoina Haapakoskella
olivat koulu ja työväentalo. Esikun-
ta sijoittui tehtaalle.

Huhtikuun alkupäivinä kun-
nostettiin majoitustiloja ja aloitettiin
alokas- ja sotamieskurssit. Komp-
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panian vahvuus oli edelleen yli 200.
Tieto Raudun suojeluskunnan ha-

jottamisesta otettiin vastaan murhe-
mielin 18. huhtikuuta. Aluksi vapau-
tettiin liian nuoret, varsinaiseen
sotapalvelukseen kelpaamattomat
ja kelpoisuusluokkaan B kuuluvat
sekä vanhat reserviläiset.
Varusmiesikäiset ja A II -luokan
miehet siirrettiin Pieksämäellä ole-
viin armeijan joukko-osastoihin.

Huhtikuun lopussa komppaniassa
oli jäljellä vain hevoset ja varastot.
Toukokuun alkupäivinä luovutettiin
nekin. Esikuntaan jäivät vain
J.Ihalainen ja K. Asomaa, jotka
komennettiin 14.5. suojeluskunta-
piiriin järjestämään ja luovuttamaan
jäljelle jäänyttä omaisuutta.

Raudun suojeluskunnan toiminta
oli tällä kertaa päättynyt. Sisimmäs-
sä kuitenkin tunnettiin, että tulisi vie-
lä aika, jolloin Raudun suojeluskun-
ta alkaisi toimia jälleen.

Jatkosodan aikana Raudun suo-
jeluskunta aloitti uudelleen toimin-
tansa takaisin vallatulla kotiseudulla.
Tämä jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä jo
kesäkuussa 1944 oli jälleen edessä
lähtö kotiseudulta. Toiminnan
sisältökin oli Jatkosodan aikana pai-
nottunut valistustyöhön ja paluu-
muuttajien mielialojen ylläpitämi-
seen.

Raudun suojeluskunnan tarina
päättyi lopullisesti samaan aikaan,
kun koko suojeluskuntajärjestö lo-
petettiin syksyllä 1944.

Veikko Vaikkinen

Edellä oleva kirjoitus perustuu
pääosin Raudun suojeluskunnan
sotapäiväkirjaan Talvisodan ajalta.
Sen ovat sodan jälkeen puhtaaksi-
kirjoitettuun muotoon laatineet ja
10.6.1940 allekirjoittaneet suojelus-
kunnan paikallispäällikkö Jalmari
Ihalainen ja esikunnan jäsen Kaar-
lo Asomaa.

Pekka, pikkuveljeni
Varhaisin lapsuusmuistoni Orjan-
saaresta on syksyllä 1930. Olin sil-
loin 4-vuotias.

Muistan meidän kodin ja äidin.
Tuvan päätypuolessa oli pitkä penk-
ki, koko seinän pituinen. Puutarhan
puoleisella sivustalla oli vähän ly-
hyempi penkki, koska siinä sivus-
talla oli sänky tai kaksikin, sekä
usein myös kangaspuut. Sen pitkän
penkin päässä sulanan eli ruoka-
huoneen kulmauksessa oli taikina-
tiinu ja sen päällä ruisjauhovakka.
Oli varmaan leivänpaistopäivä.

Tässä ensimmäisessä muisti-
kuvassani äiti touhusi siinä pitkän
penkin luona. Hän kuori lanttuja tai
perunoita. Muistan pienessä mieles-
säni ihmetelleeni, kun äidillä oli niin
iso vatsa. Muistan sen esiliinankin,
joka oli siinä äidin vatsan päällä. Äiti
odotti silloin viimeistä lastaan,
pikkuveljeäni Pekkaa.

Tuliko pikkuveli
matkalaukusta?
Seuraava muistikuvani onkin sitten
Pekan syntymä 2.12.1930. Me
muut lapset olimme syntyneet sau-
nassa, mutta Pekka, sisarussar-
jamme viimeinen, syntyi kamaris-
sa, ja kätilökin oli paikalla.

Pitäjän kätilönä oli tuolloin Ida
Ihalainen. Kätilöllä oli sinivalko-
ruutuinen leninki ja valkoinen esi-
liina, kun hän touhusi siinä tuvassa
ja kamarissa. Hänellä oli iso, kel-
tainen vanerinen matkalaukku mu-
kanaan, ja meille muille lapsille sa-
nottiin, että täti toi siinä laukussa
meille pikkuveljen.

Sitä taas ihmettelin pienessä mie-
lessäni, että miksi äidin täytyi olla
siellä kamarin sängyssä. Ei oltu to-
tuttu siihen, että äiti olisi sängyssä
päivälläkin.

Perinteiset rotinat
Sitten kävi rotinavieraita. Silloin oli
tapana, että lapsen synnyttyä naa-

purit ja sukulaiset kävivät rotinoilla
ja toivat rotinaleivonnaisia. Joku toi
pullaa, joku piirakkaa tai kakkaraa.

Muistan, kun kummini Huuhkan
Elissa toi ison uunipellisen rahka-
kakkaraa. Rahka tehtiin silloin ko-
tona piimästä.

Vivussa liekuttelua
Kun Pekka oli vauva, häntä
nukutettiin sellaisessa vivussa. Se
vipu oli kamarissa heti oikealla puo-
lella nurkassa olevan ison vaate-
kaapin ja oven välissä. Vipu oli sel-
lainen seinään kiinnitetty noin kak-
si metriä pitkä puuriuku. Olisiko ol-
lut pienen koivun latvasta tehty? Tä-
hän vipuun oli laitettu riippumaan
kahdesta kohtaa kiinnitettynä vah-
vasta pellavakankaasta tehty pus-
si, ikäänkuin riippumatto. Siinä oli
turvallista lapsen nukkua ja sitä
kiikutettiin siitä vivusta.

Elli-sisko oli jo 10-vuotias ja
likotteli Pekkaa. Minäkin välillä
liekuttelin pikkuveljeä. Muistan, kun
sitä pussia vietiin välillä pyykkiin.
Pussin pohjassa oli iso keltainen läik-
kä, kun pissa valui pussin läpi. En
muista, että meillä silloin olisi ollut
lainkaan kätkyttä.

Ensiaskeleet
Jälleen seuraava muistikuvani liit-
tyy Pekkaan, kun hän lähti kävele-
mään.

Uunin vieressä oli iso halkolaa-
tikko, jossa oli kansi. Pekka seisoi
siinä halkolaatikkoon tukeutuen ja
taputteli käsillään sitä kantta. Sit-
ten yht´äkkiä poika lähti reipasta
vauhtia kävelemään yli tuvan latti-
an kohti pitkää penkkiä. Ja me kaik-
ki tuvassa olijat hämmästyimme ja
iloitsimme, kun Pekka otti ensi-
askeleensa pitkän elämänsä tiellä.
Siitähän se alkoi.

Eeva Tenhunen
o.s. Partanen
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Asemasota 11.2. - 25.4.1918
”Suomen Verdun”
Antrean rintamalla muodostui kol-
me rintamaa: Ahvolan, Hannilan ja
Pullilan kaistat. Raskaimmat taiste-
lut käytiin Ahvolan kaistalla, jossa
puolustus oli uskottu III pataljoonan
kolmannelle komppanialle (ylioppi-
laat E. Heimolainen ja Seitsonen).

Valkoisten joukkojen kouluttami-
sen jälkeen tämä rintamanosa jaet-
tiin seuraavasti 2. rykmentin (Kuu-
la) kesken: V pataljoona (J.
Närvänen) puolusti Oravalanjärven
- Hauhiantalon, X pataljoona (E.
Heimolainen) Ahvolan - Perkiön
torpan, VI pataljoona (V. Hämäläi-
nen) Hannilan, XI pataljoona ((A.
Pelkonen) Oran - Noskuan -
Kääntymän - Heinjoen rintama-
lohkon.

Taistelut tällä lohkolla käytiin pää-
asiassa Oravalan - Ahvolan ja
Hannilan lohkoilla. Valkoiset saivat
viikkokausia kestää jatkuvaa vihol-
lisen tykistötulta ja jatkuvia hyök-
käyksiä, joitten tarkoituksena oli
murtaa valkoisten asemat.

Maaliskuun 20. päivän aamulla
aloittivat punaiset suurhyökkäyksen
kohti Hannilan kylää, ensin
tykistökeskityksellä. Myöhemmin
punaiset saivat vallattua Pesämäen
kukkulan. Valkoiset saivat suis-
tettua punaisten panssarijunan ja
hyökkäys saatiin torjutuksi. Seuraa-
vana päivänä punaiset päättivät
hyökätä Oravalan - Ahvolan suun-
nalla. Valkoiset joutuivat vetäyty-
mään kylään paineen kasvaessa
edelleen punaisten taholta.

Maaliskuun 22. päivänä vihollinen
ahdisti valkoisten asemia Oravalan
kylässä. Vihollisen päähyökkäys
suuntautui 22.3. Ahvolan kylään.
Iltapäivällä pataljoonan päällikkö
Heimolainen sai tiedon, että valkoi-

Karjalan Kaartin rykmentin edeltäjät
vapaussodassa, osa II

set joutuivat perääntymään ankaran
painostuksen jälkeen Syvälahden
harjanteelle. Vastahyökkäyksessä,
jota organisoi Heimolainen, alkoi
välittömästi tykistökeskityksen jäl-
keen, epäonnistui, eikä Hauhian-
mäkeä saatu vallatuksi. Taistelut
jatkuivat yömyöhään. Näissä tais-
teluissa kaatui komppanian päällik-
kö G. Stubb Hauhialla kone-
kiväärinsä viereen. Hauhianmäki
menetettiin 24.3.1918. Valkoisia
kaatui 15 ja 30 haavoittui.

Uudeksi puolustuslinjaksi tuli
kukkula N:o 9 ja se kulki Hauhian
talon ohi Oravalan kylän pohjois-

laitaan. Punaisten yleishyökkäys,
joka jatkui 26.3., aiheutti murtuman
valkoisten puolustukseen, mutta
valkoisten saatua lisävoimia hyök-
käys torjuttiin vastaiskuin.

Hauhianmäen taisteluissa valkoi-
set menettivät 10 kaatunutta ja 30
haavoittunutta. Vihollinen menetti
30 kaatuneina ja kymmeniä haa-
voittuneena. Nämä puolustustais-
telut Hauhianmäellä olivat raskaat,
mutta valkoisten puolustuslinja kesti
estäen kaikki murtautumiset.

Suninmäellä punaiset aloittivat
yleishyökkäyksen 27.3.1918, jolloin
Oravalan - Seitsolan - Ahvolankylä

Taistelut Antrean rintamalla
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joutui punaisten tykistön iskujen
kohteeksi ja se aiheutti paljon tuhoa
sekä 30 kaatunutta. Myös Hanni-
lassa punaisten tykistö aiheutti ras-
kaita tappioita. Huhtikuun 12. päi-
vänä saapui ratsumestari Kuula,
joka alkoi organisoida kukkula 56
valloitusta, jotta vihollisen tykistön
vaikutus saataisiin pienenemään.

Tykistökeskityksen jälkeen aloit-
tivat VI pataljoona (V. Hämäläinen)
ja IV pataljoona (A. Salminen), ja
saivat raivoisissa taisteluissa vallat-
tua kukkulat 53 ja 54 aloittaen ete-
nemisen kohti Pullilaa. Kukkulan
valtauksessa kaatui 24 ja haavoit-
tui 31 sotilasta. Kukkulan valtauk-
sen jälkeen alkoi asemasotavaihe,
joka käsitti pääasiallisesti tykistö-
ammuntoja.

Antrean rintaman vasemmalla
sivustalla Ora - Noskua - Kööntymä
- Heinjoki oli puolustamassa jääkäri-
luutnantti Ekman joukkoineen. En-
sitöikseen Ekmannin partiot kävivät
tuhoamassa Karjalan rataa (Viipu-

ri - Pietari) estäen näin punaisten
avustusretkikunnan saapumisen
sekä aseitten tulon Pietarista.

Punaiset yrittivät 600 miehen voi-
malla vallata Kääntymän kylän
hyökäten toisella osastolla
Noskuaan. Ratsumestari Husson
johtamat joukot saivat karkotettua
punaiset Näätälässä osittain, sillä
hyökkäykset eivät täysin onnistu-
neet. Taistelut olivat raskaat, val-
koiset menettivät 70 miestä kuollei-
na ja haavoittuneina sekä punaiset
25 miestä. Koko huhtikuun ajan
punaiset pommittivat valkoisten ase-
mia Kääntymässä, mutta valkoisten
asemat kestivät.

Heinjoen raskaissa taisteluissa
valkoiset menettivät 20 miestä ja
punaiset 30 miestä. Heinjokea ei-
vät punaiset onnistuneet valtaa-
maan.

Antrean rintaman raskaat taiste-
lut päättyivät huhtikuun lopussa
punaisten peräännyttyä Viipuriin.
Valkoisten asemat pitivät huolimat-

ta raskaista tappioista ja rintamaa
ei saatu murrettua, jolloin itäarmeija
saattoi keskittyä Viipurin valtauk-
seen.

Jatkuu...
Pekka Hovilainen
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Anna Nieminen täytti sata vuotta

Suomi oli juuri itsenäistymisensä kynnyksellä, kun
Nuijan perheeseen Raudun Palkealassa syntyi ty-
tär Anna. Hän näki päivänvalon 3.11.1917 toise-
na, sittemmin kymmenen lapsen perheessä. Yhdek-
sän heistä varttui aikuisikään, vain yksi pienokai-
sista menehtyi lapsena.

Anna vietti tavanomaista elämää vanhempiensa
Matti Nuijan ja Sofia o.s. Hataran luotsaamassa
perheessä.

– Paljon oli silloin kylässämme yhteistä naapu-
reiden ja sukulaisten kesken. Me lapsetkin vähän
väliä juoksimme naapureihin leikkimään.

Neljä vuotta Anna ehti käydä kansakoulua, mut-
ta leikit jäivät vähemmälle, kun Annan äiti kuoli
1937 ”lentävään keuhkotautiin”.  Leski-isä ja per-
heen pojat eivät kotitöihin juuri puuttuneet, ja
Annan vastuulle tulivatkin niin ruoanlaitot, pyy-
kinpesut ynnä muut kotityöt; vanhin sisar Hanna
(s. 1916) oli muualla piikomassa.

– Paljon sitä työtä oli, mutta paskaan ei kukaan
kuollut, jotkut ryysyt saatiin kullekin pestyä, mur-
jaisee nyt satavuotias Anna.

Talvisodan syttyminen marraskuun lopussa 1939
muutti elämän. Anna muistaa katsoneensa, kuinka
kotikylä oli yhtenä tulimerenä, kuten suurin osa
koko Rautua.

Lehmiä lähdettiin ajamaan kohti Sakkolan Kivi-
niemeä, ja keskellä Kiviniemen siltaa tuli viholli-
sen pommitus.

– Ihmiset komennettiin turvaan, mutta lehmät
kääntyivät ja juoksivat takaisin kotia kohti hännät
suorina. Sen koomin ei lehmiämme nähty.

Sotatoimien keskellä oli evakoilla suru ja pelko
sydämessä.  Perhe sai Jaalasta maapaikan. Jat-
kosodan aikana palattiin kotiin, jonne rakennet-
tiin asevelitalo. Anna löysi tällöin myös puolison,
kun sotahommissa ollut satakuntalainen Toivo Nie-
minen Huittisten Huhtamosta kosi häntä. Pariskun-
ta vihittiin 1943. Karjalainen miniä ei ehkä ollut
kaikkein toivotuin, mutta Anna sanoo, että eivät
appivanhemmat häntä mitenkään ”sortaneet”.
Karjalaisia tapoja ei Anna kuitenkaan juuri yllä-
pitänyt, vaikka Rautu-juurensa hän on aina tie-
dostanut.

– Kotona Raudussa meillä oli aina piirakoita ja

Anna ja kotiväkeään 1920-luvulla: oikealla sisko
Hanna, äiti Sofia sylisään Tapani, Anna ja Johan-
nes isä-Matin sylissä, takana lapsenpiika.

jouluna kinkku, se oli säästetty juhlapyhiksi syk-
syn teurastuksen jäljiltä. Ja kuusi tuotiin aina si-
sälle, sen ympärillä laulettiin ja leikittiin.

– Karjalan murre jäi pian siirtolaiseksi tulon
jälkeen, kun isä käski puhua niin kuin muutkin
ihmiset.

Huittisissa puoliso Toivo Nieminen teki veljensä
kanssa autohommia; kuljetti mm. maataloustuot-
teita kauppoihin ja ajoi taksiakin.  Lapsia syntyi
kaksi, poika 1944 ja tytär 1947. Sittemmin perhe
muutti Tampereelle. Anna Nieminen pääsi töihin
Finlaysonille tekstiilitehtaan koneita siivoamaan.
Leskeksi jäätyään Anna muutti pariksikymmeneksi
vuodeksi Pieksämäelle sukulaisperhettä autta-
maan. Nykyisin hän asuu tyttärensä Hilkka Paa-
volan ja tämän puoliso Pekka Paavolan kotona
Tampereen Nekalassa. Annan sisaruksista elossa
ovat vielä siskot Kerttu (s. 1932) ja Jenny (s. 1929).

Raudussa satavuotias Anna on käynyt yhden
kerran. Kotipaikalla oli jäljellä kellarin perustuk-
sia. – Surkea oli näky.

Onnea elämään on sen sijaan tuonut jälkikas-
vu; hiljattain otettiin mm. valokuva, jossa on ”vii-
den polven tyttöjä”.

Satavuotias Anna Nieminen sai myös kaksi
kunniakirjaa: toinen on Tampereen apulaispor-
mestarin allekirjoittama, toinen tasavallan presi-
dentin ja hänen puolisonsa lähettämä.

Elämäntarinaansa Anna ei ole ylös kirjoittanut.
Sen sijaan hänen tärkeä harrastuksensa on ollut
käsitöiden teko – ja kirveenkin kanssa on tullut
heiluttua: vielä yhdeksänkymppisenä Anna pilk-
koi 15 mottia halkoja klapeiksi.

Onnittelemme lämpimästi itsenäisen Suomen
ikäistä Rautu-Annaa!

Marjo Ristilä-Toikka
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Viiden polven tyttöjä: Anna sylissään vauva Nea,
takana vas. Hilkan tytär Tiina, Tiinan tytär Laura
ja Annan tytär Hilkka. Kuva: Pekka Paavola.

Sukulaisten kuoro laulamassa satavuotiaalle Annalle
laulua Rautu, oi Rautu.... Kuva: Helena Teppana.

Rauta-Säätiö onnittelee
Rautujuurisia valmistuneita,
jotka hakivat apurahaa vuonna 2017.
Stipendi myönnettiin seuraaville:

Hietala Verneri, Tampere
Himma Henriikka, Helsinki
Hirsjärvi Nikodemus, Jyväskylä
Koskinen Tatu, Lahti
Laine Tatu, Kouvola
Lampenius Julia, Helsinki
Masti Jenna, Helsinki
Matikainen Jaana, Mikkeli
Moilanen Jose, Mikkeli
Olkkonen Anna Fornebu, Norja
Paksu Maija, Mikkeli
Paukku Marjaana, Vihtavuori
Pietiäinen Alpo, Helsinki
Pietiäinen Sanna-Kaisa, Mikkeli
Pietiäinen Suvi, Järvenpää
Roitto Heidi, Helsinki
Saarinen Johanna, Helsinki
Sundvall, Ida Vantaa
Temonen, Jyri Tampere
Väisänen, Anniina Helsinki

Seuraavan kerran hakemuksia käsitellään
joulukuun alussa 2018. Seuraavassa hake-
misessa ovat 1.12.2017 - 30.11.2018 valmis-
tuneet. Seuraa ilmoittelua tässä lehdessä!

Onnittelut
valmistuneille!

Ensimmäinen kirja kotiseutumatkoista
Siirlahden kylätoimikunta (Räisälä) on tiettävästi ensimmäisenä julkaissut kirjan Karjalaan tehdyistä

kotiseutumatkoista. Kirja jatkaa Räisälän Siirlahden koulupiirikirjojen sarjaa, josta on jo aiemmin ilmestynyt
kaksi teosta.

Kotiseutumatkoija valottava kirja haluaa kertoa siitä kaipuusta ja kaihosta, joka on houdutellut evakkoon
lähteneitä jälkipolvineen vierailemaan entisellä kotiseudullaan. 300-sivuista Kotiseutumatkojen Siirlahti-te-
osta ryydittävät monet värikuvat. Tässä ehkä esimerkkiä muillekin karjalaispitäjille?
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