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60. VUOSIKERTA  3/2018 (412) KESÄKUU 2018

Kirkkokansaa matkalla Palkealan ortodoksiseen kirkkoon, vuosiluku ei ole tiedossa. Kannaksen
ortodoksikirkoista kirjoittaa Pekka Hovilainen, SIVUT 16-18.

Raudun pitäjäjuhlat Mikkelissä
18.-19.8.2018.

Tervetulloo!

Hyvää
juhannusta!
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RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA
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Mikkelissä kesäkuussa 2018

Kahden maan kansalainenRautulaisten lehti 3/2018

Kuulin muutama vuosi sitten Jaak-
ko Löytyn sanoittaman ja säveltä-
män laulun. Se kertoo ikävästä, joka
kahden maan kansalaisella on. Lau-
lu jäi soimaan takaraivooni; kuinka
hyvin se sattuukaan meille
karjalaisillekin, olemmehan mekin
kahden maan kansalaisia.
  Millainen on tai miten sinä koet
ikävän? Mietin sitä, ikävää on mo-
nenlaista, se voi olla ikävää johon-
kin menetettyyn (niin kuin se useim-
milla karjalaisilla on), jos on matkal-
la, voi tulla ikävä kotiin tai läheisiä
ihmisiä siellä. Ikävää jonnekin tai
jotakin luullakseni tuntee jokainen,
mutta miten selvitä siitä.

Karjalaisen ikävä helpottuu ehkä
käymällä kotiseuturetkellä, tunne on
vahvimmillaan keväällä. Lapsuuden
maisemissa tai esivanhempien piha-
piirissä ikävä saattaa helpottua het-
keksi – itku helpottaa ikävää, sitä-
kin kannattaa kokeilla. Jaksan yhä
uudelleen ihmetellä Karjalan ikävää,
joka on siirtynyt toiseen ja kolman-
teen polveen tosi vahvana. Lienee
tämä ikävä kohtalomme, kokea se,
josta tynkäsuomalaiset ovat vapai-
ta.

Onko sitten sellaista paikkaa, mis-
sä en tunne ikävää? Yllätyksekseni
se on lentokone; jostain kumman
syystä siellä matkustaessa en koe
ikävää, koen vain odotusta tavoit-
taa maata jalkojeni alla. Mutta siel-
lä perillä ikävä taas voi yllättää...
Selittämätöntä on ihmisen ikuinen
ikävä jonnekin. Ehkä en ole ainut,
jota tämä tunne vaivaa, tiedä hän-
tä.

Hyvä ystäväni, suosittelen lämpi-
mästi kuuntelemaan tämän Löytyn
laulun kahden maan kansalaisesta,
monet laulussa olevat sanat kosket-
tavat. Edessä polku tuntematon
aukeaa...jne ...vaikka vaellus on
vaikeaa... minä vielä jaksan tai-

valtaa... olen kahden maan kansa-
lainen...

Löytyn sanomana on hengellinen
ikävä ja kaipaus kotiin, mutta aina-
kin minussa se herätti monenlaisia
ajatuksia.

Karjalan ikävää voi lievittää tänä
kesänä taas monillakin juhlilla. Kar-
jalan Liiton kesäjuhlilla Kouvolassa
15-17.6. oli siihen monenlaista hel-
potusta. Kannatti siis saapua kou-
vostoliittoon.

Rautulaisten pitäjäjuhlat täällä
Mikkelissä kutsuvat sinut sankoin
joukoin juhlimaan 70-vuotista seu-
raamme sekä 60 vuotta täyttävää
lehteämme. Juhlapuhujaksi juh-
laamme saapuu Etelä-Savon maa-
kuntajohtaja Pentti Mäkinen.
Karjalapoikii hääkii, ihan naapurist
Kivennavalt, mut ei mikkää äijä. Ja
on karjalaista pitopöytää, karjalais-
ta messuu saarnaamassa Simo S.
Salo, ortodoksikirkos liturgian suo-
rittaa rautulainen isä Mikko, ja on
jatsii ja humppaa. Luulen jot jok-
kaisel jottai. Ja Rastaa Tuomaksel
ja Sättee Liisal seltii pöyväs. Kaik
nyt sit keral, tervetulloo!

Kun seuramme 70 vuotta sitten
perustettiin Pieksämäellä, oli juh-
lajumalanpalvelus Pieksämäen
maalaiskunnan kirkossa.

Evakkoon lähdön jälkeen ja uu-
den elämän rakentamisen kiirees-
sä ei entisten naapureiden kesken
ollut aikaa eikä mahdollisuutta ta-
vata, mutta kun rautulaisten juhlis-
sa sitten tavattiin, niin juttua riitti.
Rautulaiset entiset naapurin emän-
nät tapasivat kirkossa – eipä siinä
paljon saarnaa joudettu kuulemaan,
vaan emännät vaihtoivat kuulumisii
koko kirkonmeiningin ajan. Kun ju-
malanpalvelus loppui, totesivat he
toisillee: jot kyl pit Salo taas nii hy-
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kotiseutuneuvos

Kotiseutumatka
RAUTUUN

27.-29.7.2018
Matkalla myös luento

vapaussodan tapahtumista,
1918 taisteluista Raudussa

sekä tutustuminen
ko. kohteisiin.

Reitti: Joroinen-Mikkeli-L:pr
Majoitus: hotelli
 Rautu/Igora ph

Hinta:310-370.00 e,
omalla viisumilla -75e.

Ilmoittautumiset
30.6. mennessä

Markku: pitajaseura@rautu.fi
puh: 044 925 9765

Pekka: pintke@suomi24.fi

vän saarnan, jot oikee...
Näkemisiin toivottaa kahden

maan kansalainen

RAUTULAISTEN PITÄJÄJUHLAT 18.-19.8.2018
Etelä-Savon ammattiopistolla Mikkelissä

Otavankatu 4, 50100 Mikkeli

OHJELMA

la 18.8 alk. klo 18.00  Rautulaisten lehti,
historiaa ja nykypäivää

19.00 Muistoloin ilta, juhlaillallinen, tarjolla myös viihdettä
ja tanssit. Karjalainen pitopöytä, ilm. päivälliselle

seija.raty@pp.inet.fi tai p. 0405772728.
Illalliskortti 20.00 euroa

su 19.8    klo 10.00  KARJALAINEN messu
Mikkelin Pitäjäkirkossa, saarna Simo S. Salo

Ortodoksinen liturgia Mikkelin Ortodoksikirkossa,
saarna: isä Mikko

Jumalanpalveluksen jälkeen
seppelten lasku muistomerkeille

Kirkkokahvit srk-talolla

12.30  Lounas ja kahvimahdollisuus
ammattiopistolla, hinta 10.00 e

Lounaalle ilmoittautumiset Seijalle
Paikalla valokuvanäyttely Raudusta
sekä pienoismallit: Raudun kirkot,

Palkealan kylä, Asema

14.00  PÄIVÄJUHLA
Juhlapuhe Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

ym. ohjelmaa
TERVETULLOO!

Juhlilla esitellään
myös Jaakko Toitturin

ja Toivo Valkosen
tekemä

Palkealan kirkon
pienoismalli.
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Rautulaisten Rauta-Säätiö on
uusinut sääntönsä vastaamaan
uusittua säätiölakia. Säätiön toinen
sääntöjen käsittelykokous pidettiin
Heinäveden Valamossa.

– Säätiölain muuttuminen vahvis-
taa hallituksen vastuuta päätösten-
teossa ja valtuuskunta lakkaa, tote-
aa säätiön hallituksen puheenjohta-
ja Ilkka Pietiäinen Mikkelistä.

Hallituksessa olevat henkilöt
ammatteineen: Nahkuri Kari tilin-
tarkastaja HT, Matikainen Jaana
uimaopettaja, Laitsaari Matti kan-
salaisopiston rehtori, Jantunen Ilk-
ka ammatillinen opettaja ja Pietiäi-
nen Ilkka agrologi.

Valtuuskunnan tilalle tuli 9-15-jä-
seninen hallintoneuvosto, joka va-
litsee hallituksen ja täydentää itse
omat hallintoneuvoston jäsenet.
Tällä hetkellä hallintoneuvostoon
kuuluvat: Jantunen Ilkka, Komi
Katri, Laitsaari Matti, Loponen
Pekka, Loponen Reijo, Matikai-
nen Jaana, Meskanen Sakari,
Nahkuri Kari, Pietiäinen Ilkka, Re-
lander Jyrki, Rummukainen
Martti, Tikkanen Markus ja
Tuokko Matti.

– Nykyisten sääntöjen mukaan
henkilöä, joka on täyttänyt 75 vuot-
ta, ei voida enää valita säätiön teh-
täviin.

Tukea ikäihmisten hyvinvoin-
tiin
Toinen kevään kokouksen merkit-
tävä asia on uuden avustusmuodon
avaaminen ikäihmisille.

– Rauta-Säätiö sai testamentti-
lahjoituksena puolet metsäpalstasta
Kouvolan Jaalasta. Säätiö osti toi-
senkin puolen metsästä itselleen ja

Rauta-Säätiö ryhtyy avustamaan
ikäihmisiä ja valmistuneille jaetaan
edelleen stipendejä

on nyt tehnyt hakkuita palstalla.
Myönteisestä tilanteesta johtuen on
päätetty avata uusi avustusmuoto
syntyperäisille rautulaisille ja heidän
yli 75-vuotiaille jälkeläisilleen.

Rauta-Säätiöllä on kuitenkin on-
gelma tavoittaa Raudussa synty-
neet, koska nykyisen tietosuojan
aikakautena syntyperän mukaisia
osoitetietoja ei ole saatavilla.

– Tiedotuskanavaksi jäävät siis
lehdet, koska ikääntyvä väestö var-
mimmin lukee lehtiä kuin surffailee
netissä. Myös seurakunnilla on var-
masti tietoa rautulaisista, joiden elä-
mänlaatua voitaisiin parantaa, Pie-
tiäinen arvelee.

Avustuksesta kiinnostuneet

voivatkin ottaa yhteyttä Rauta-Sää-
tiön hallituksen puheenjohtajaan,
jotta hakijoille voidaan lähettää
kohdennettuja hakulomakkeita.

– Avustuksen saajana voivat olla
Raudussa syntyneet ja heidän jäl-
keläisensä. Hakijan tulot tai varalli-
suus eivät vaikuta avustuksen saa-
miseen tai määrään. Avustus olisi
kertaluonteinen tai useammassa
erässä tietyllä aikavälillä, esimerkik-
si vuoden aikana.

Rautulaisille ja rautulaisten yli 75-
vuotiaille jälkeläisille tarjotaan mah-
dollisuutta henkilökohtaiseen palve-
luohjaajan tapaamiseen (arviointiin),
jonka perusteella hakemus tehdään
ja avustus myönnetään.

Rauta-Säätiön puheenjohtaja Ilkka Pietiäinen kertoo säätiön uusis-
ta toimista. Kuvassa hän vetämässä huutokauppaa kaksi vuotta sit-
ten Rautu-juhlilla Mikkelissä.
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– Avustus perustuu henkilökohtai-
seen arviointiin mahdollisista tuki-
toimista, joilla voidaan tukea haki-
jan arjen hyvinvointia. Avustuksen
määrään ja sen saamiseen eivät
vaikuta hakijan julkisen puolen tai
yksityisen tahon arviointi palvelujen
tarpeesta tai jo olemassa olevat
palvelut ja tukitoimet.

Rauta-Säätiön nimeämä ja hyväk-
symä palveluohjaaja käy joko pu-
helimessa tai kasvokkain hakijan
kanssa arviointikeskustelun.

– Keskustelun tavoitteena on löy-
tää ne tukitoimet, jotka hakijan mie-
lestä toisivat parhaiten tukea arjen
hyvinvoinnin kokonaisuuteen. Arvi-
oinnin perusteella sovitaan hakijan
kanssa tuen kertaluonteisuus ja/tai
jaksotus ja sisältö. Oleellista tuen
kohdentamisessa on hakijan koke-
mus tuen tarpeesta ja kohteesta ja
sen vaikutuksesta hakijan hyvin-
vointiin.

– Siis rahaa ei jaeta, vaan sitou-
dutaan avustamaan tositteita vas-
taan, Ilkka Pietiäinen tarkentaa.

Rautulaisjuurisia ammattitutkinnon
suorittaneita tuetaan myös edelleen
apurahalla. Apurahan hakuohjeet
löytyvät www.rautu.fi sivustoilta

Marjo Ristilä-Toikka

Esimerkkejä tukitoimista voivat olla
vaikkapa seuraavat avut:
- Autottoman tai syrjässä asuvan hakijan on mahdollisuus saada
taksikortteja, joiden avulla hakija voi osallistua mieleiseensä tapah-
tumaan tai harrastukseen tai käydä sukuloimassa tai ystävien luo-
na.
- Uusien silmälasien tai muun kuulon tai näön apuvälineisiin, joita
hänellä ei muuten olisi perusteita saada.
- Kodin turvallisuuteen liittyviin muutoksiin, jotka eivät kuulu muun
avustus- ja tukitoiminnan piiriin.
- Maksusitoumus tai lahjakortti harrastusvälineiden hankintoihin,
kuntoutus- ja virkistyslomaan tai kurssimaksuun.
- Tukea tilavuokraan tai pitopalvelun maksamiseen juhlien järjestä-
miseksi tai jatkuvaan ateriapalveluun.
- Apuvälineitä tai tukea liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen.
- Maksusitoumus hyvään sänkyyn tai petivaatteiden uusimiseen.

Lisätietoja valmistuneiden stipendeistä
sekä ikäihmisten tukemisesta:
Rauta-Säätiö c/o Ilkka Pietiäinen
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli
ilkka.pietiainen@surffi.fi
puh. 0400 250 289

Rauta-Säätiön stipendit
Rauta-Säätiö on julistanut haettavaksi
ammattitutkinnon suorittaneille stipendejä.
Apurahaa voivat hakea ajalla 1.12.2017 – 30.11.2018 valmistuneet.
Hakemuksen liitteeksi tulee olla virkatodistus, jolla osoitetaan
rautulaisjuurisuus ja kopio tutkintotodistuksesta. Hakemuksen tulee
olla perillä viimeistään 7.12.2018. Myöhästyneitä tai joiltakin osin
puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
Hakemuslomake löytyy nettisivuilta www.rautu.fi

Kesäjuhlissa elokuussa Mikkelissä myynnissä Rautu-aiheisia tuotteita,
mm. sukkia, tuubihuiveja ym.

Ainoastaan käteismaksu.  Varaathan mukaasi käteistä,
mielellään pieniä seteleitä ( 5 e ja 10 e sekä kolikoita).

Tuotto Rautulaisten Pitäjäseuran toiminnan tukemiseen.

Nähdään Mikkelissä elokuussa!
Myyntivastaavat: Päivi ja Mira
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Julkaistu aiemmin Vapaussoturi-leh-
dessä 2/2012.

Jääkärivänrikki Uuno Uimonen oli
yksi lukuisista Raudun taistelun
veteraaneista. Hän lähti vapausso-
taan joukkueenjohtajana. Maalis-
kuun lopussa 1918 hän siirtyi
jääkärikapteeni K.L. Oeschin ko-
mentamaan VIII jääkäripataljoo-
naan. Se – Karjalan jääkärit – pe-
rustettiin 4. maaliskuuta 1918. Osa
seuraavasta jutusta pohjautuu
Uimosen kirjoitukseen, jonka
Vapaussoturille lähetti Ari-Ilmari
Iisakkala.

Punaisille täydennyksiä
Pietarista
Junat toivat vapaussodan aikana
Pietarista muun muassa mies-
voimaa punaisten joukoille. Helmi-
kuun lopulla 1918 lähinnä neuvosto-
venäläisistä koottu punaisten osas-
to oli matkalla kohti Rautua. Mu-
kaan oli saatu useita tykkejä sekä
konekivääreitä. Punaisia oli tuhat-
kunta. Heidän hyökkäyksensä pa-
kotti valkoiset vetäytymän Raa-
sulista. Valkoisia oli ollut alle sata.
He jäivät puolustukseen Raudun
kirkonkylään ja ratapihan lähistöl-
le. Punaiset asettuivat laajalle rau-
tatieasema-alueelle ja ryhtyivät val-
mistelemaan sitä puolustuskuntoon.

Valkoisten sotatoimia Karjalan
rintamalla johti Aarne Sihvo. Hän
yleni vuonna 1918 nopeaan tahtiin
jääkärieverstiksi. Sihvon alaisuudes-
sa rykmentin (niin sanotun Karja-
lan Armeijakunnan 1. Rykmentti)
komentajana toimi ratsumestari
Yrjö Elfvengren. Hänelle alistet-
tiin Oesch joukkoineen.

Vapaussodan kovia aikoja 100 vuotta sitten:
Tuli silpoi, repi ja kaatoi Raudussa

Junarata tehtävä
käyttökelvottomaksi ja
saarretut tuhottava
Vihollisen puolustustyöhön käyttä-
mä aika mahdollisti sen, että myös
valkoiset kykenivät lisävoimien
avulla vahvistamaan omaa puolus-
tustaan. Vähitellen Raudun rauta-
tieaseman ympärille muodostui
hevosenkengän muotoinen saarto-
rengas.

Valkoisten keskeisenä tavoittee-
na oli tehdä Pietarin junarata käyt-
tökelvottomaksi. Tämän jälkeen oli
tarkoitus tuhota saarretut.

Pataljoona Raudun
asema-alueen tuntumaan
Oeschin pataljoona nousi junaan
Sortavalassa. Lähtökäsky ylipäällik-
kö Mannerheimilta saatiin aamul-
la 31. maaliskuuta. Pataljoona mää-
rättiin mm. sulkemaan Raudun ase-
malta etelään päin vuotanut punais-
ten yhteys.

Vuorokauden sisällä lähdöstään

pataljoona oli asettunut asemiin.
Raudun asema-alueen itäpuolella oli
1. komppania. Lähistöllä oli valmiu-
dessa 2. komppania. 3. komppania
oli reservinä. Länsi- ja pohjoispuo-
lella oli suojeluskuntalaisten ketju.
Konekiväärejä oli kaksi kutakin pa-
taljoonan komppaniaa kohti.

Taistelun alkutapahtumat
Uimonen saapui Maaselän hovista
komppaniansa vahtiketjulle huhti-
kuun 1. päivänä kello 1.30. Matkaa
säesti raivokas kivääri- ja kone-
kiväärituli. Hän kiirehti oppaan kan-
sa saadakseen selville syyn kii-
vaalle tulelle.

Perille päästyään Uimoselle il-
moitettiin, että punaisten asemalla
seisova juna oli yrittänyt paeta
Raasulin suuntaan, mutta pojat oli-
vat antaneet sille heti tervetuliaiset.
Pakoyritys epäonnistui.

Kello 3.30 saapui viesti: ”Tänään
klo 5. ip hyökätään ja valloitetaan
Raudun asema siellä olevine

Uuno Uimonen (1894-1958)
 jääkärimajurina.

K.L. Oesch harvinaisessa
siviiliasukuvassa.
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piiritettyineen”. Komppanian hyök-
käysala oli merkitty karttaan. Jouk-
kueiden ja komppanioiden upseeri-
en kanssa neuvoteltiin lyhyesti.
Miesten mieltä rohkaistiin ja keho-
tettiin velvollisuuksien täyttämiseen.

Tuska kuvastui huudoista
Määräyksen mukaan Uimosen en-
simmäinen joukkue aloitti etenemi-
sen. Asemat olivat mäellä, joka vei
saarrettuja päin. Edessä ei ollut pie-
nintäkään suojaa ennen maantielle
tuloa. Ainoastaan lumihankeen
saattoi kaivautua. Mutta ennen kuin
saarretut huomasivat aikeet, jouk-
kue onnistui etenemään mainitun
tien tuntumaan. Siinä he kykenivät
vaaratta odottamaan muiden jouk-
kueiden saapumista. Yhteyttä 1.
komppaniaan heillä ei ollut, sen kat-
kaisi rautatievalli ja vihollisen mur-
haava konekivääri.

Kohta Uimosen porukka näki toi-
sen joukkueen etenevän metsästä.
Sitä seurasi kolmannen joukkueen
pojat. Vihollinen huomasi tämän ja
alkoi ampua srapnelleja hyök-
käävään ketjuun vasenta kohti.
Myös konekiväärit sylkivät kuole-
maa. Uimonen oli kuitenkin kohta-

laisen tyytyväinen, sillä he olivat
kaivautuneet suojaan tien etelä-
puolen lumihautoihin.

Ennen suojaan saapumista
Uimosen joukkue oli menettänyt
muutamia miehiä kuolleina. Pari oli
haavoittunut. Nyt oli vaikein osa
edessä. Kolmas ja toinen joukkue
oli joutunut länsipuolelle veturitallia.
Sieltä asemalle päin viettävällä rin-
teellä heidän täytyi edetä. Murhaa-
va tuli suuntautui heitä kohti. Jou-
kot etenivät yhä nopeammin.

Aseman takaa länsipuolelta rau-
tatietä olevasta vihollisen kolmen
tuuman patterista suunnattiin sulku-
tuli ketjuun. Tuli oli kiitettävän tark-
kaa ja sitä mukaan rivit harvenivat
harvenemistaan. Epätoivoinen tus-
ka kuvastui miesten ja johtajien
huudoista. Täytyykö lopettaa kes-
ken? Ei! Eteenpäin vaan, syöksyyn
yhä mars, mars! Harventuneet ri-
vit etenivät askel askeleelta.

Konekiväärit lauloivat
murhasävelmiään
Iltahämärä alkoi jo laskeutua.
Uimosen joukkue oli yhä liikkeellä.
Yhteyden saanti oli vaikeaa kovas-
sa konekivääritulessa. Ääniä ei

kuullut huutamallakaan. Onnistuivat
kuitenkin sekä oikealla että vasem-
malla.

Eteenpäin! Hei pojat! Syöksyyn
ylös, mars, mars! Vielä kerran. Pian
saavuttiin veturitalleille, enää noin
30 metriä. Ensin levättiin hiukan,
sitten uudelleen. Kaivautukaa lu-
meen, pitäkää yhteys ja koventakaa
kivääritultanne! Omat konekiväärit
ampuivat koko ajan päiden yli. Kah-
desti niille tuli pieni lataushäiriökin.

Vihollisen konekiväärit lauloivat
murhasävelmiään lakkaamatta oi-
kealle ja vasemmalle, joskus koh-
tikin. Silloin tällöin jokunen haavoit-
tui. Heidän lukumäärästään ei saa-
tu selvää, mutta otaksuttiin 6-8 po-
jan olleen vielä toimintakunnossa.

Hei pojat! Elättekö vielä? Onko
yhteyttä toisten kanssa? Pitäkää
siitä huoli! Vauhdilla eteenpäin!
Kohta on veturitalli valloitettu.

Jääkärimme kaatuvat
Aika kului, päivänvalo kaikkosi.
Ensimmäinen joukkue ryhtyi taas
syöksyyn. Ylös, mars, mars! Vain
muutamia miehiä lähti liikkeelle.
Uimonen komensi maahan. Missä
muut ovat? Käskyt läpi. Onko ket-
ju taittunut? Ottakaa pian yhteys!

Yhteys otettiin. Viestit saapuivat.
Ensimmäisen komppanian Kos-
kenalho oli kaatunut. Komppania
pysähtyi. Onko vasemmalle yhteyt-
tä? Kohta sieltä saatiin toinen yl-
lättävä tieto: luutnantti Hakkarai-
nen, toisen joukkueen johtaja, oli
kaatunut. Uimonen oli kuin hou-
reissa. Mitähän tästä nyt tulee, kun
jääkärimme kaatuvat?

Pataljoonan komentaja Oeschin
ääni kuului miesten takana. Hän
kahlasi lumessa ja komensi.

Uimonen yritti löytää komppani-
an päällikköä, luutnantti Ahlrothia.
Uimonen odotti vastausta. Sitä ei
kuulunut. Taasko yhteys katkesi?
Ottakaa yhteys! Missä on komp-
paniamme päällikkö? Vihdoin saa-
pui tieto: haavoittunut.

Valkoisen raskaan tykistön miehiä Raudun taistelujen aikana
1.4.1918.



Rautulaisten lehti  3/20188

Komppania Uimosen
komentoon
Uimonen antoi käskyjä: komppania
oli määrätty hänen komentoonsa.
Kohta pataljoonan täytyi perääntyä
entisiin asemiin. Miksi? Juuri oltiin
pääsemässä maaliin. Sitten täytyi
perääntyä. Käskyjä on toteltava.

Toinen komppania vetäytyi lähtö-
asemiin asti hitaasti, mutta varmas-
ti. Se sai otettua kaatuneet ja haa-
voittuneet mukaansa kentältä.

Myös osa vihollisista oli perään-
tynyt. Vastapuolen tulesta ei enää
ollut suurta haittaa. Oli ilta ja pimeä.
Kaikkia haavoittuneitakaan ei tä-
män takia voitu löytää.

Lähtöpaikalla järjestettiin miehet
uudelleen asemiin. Näin voitiin las-
kea menetykset. Kolmannen jouk-
kueen johtaja oli myös kadonnut.
Mihin? Jääkäreistä vain Uimonen
ja aliupseeri Iisakkala olivat jäljel-
lä. Useita kymmeniä miehiä oli me-
netetty.

Lakkaamatta tuotiin kentältä uu-
sia kaatuneita ja haavoittuneita.
Sanitäärit ja hevosmiehet häärivät.
Hiki virtasi. Toisen ja kolmannen
joukkueen johtajista ei kukaan tien-
nyt mitään. Uimonen määräsi par-
tion etsimään haavoittuneita.

Ampukaa, ampukaa!
Yö oli pimeä. Viesti saapui: viholli-
nen hyökkää. Ampukaa, ampukaa!
Linjoille ei saa laskea! Viimeiseen
mieheen on paikoilla pysyttävä!

Patruunat alkoivat loppua. Uimo-
sen lähetti joutui heti kantamaan
patruunoita ketjun sivustoille. He-
vosella noudettiin lisää ampumatar-
vikkeita.

Varastohuone oli liekeissä rauta-
tieasemalla. Koko seutu valkeni.
Tässä valossa suoritettiin sairaiden
poislähettämisiä ja avunantoja. Sa-
malla miehet puhdistivat hyökkää-
vän vihollisen taistelukentältä.

Koko yön räiskyi taukoamaton
kiväärituli, vuoroin kiivaanakin. Mie-
het värisivät lumikuopissaan. Joku
tuli pyytämään lupaa nuotion teolle,
jotta voisi mennä lämmittelemään.
Sellaiset anojat saivat kiukkuisen
lähdön takaisin vartioketjuun.

Vihollinen oli torjuttu, aamu val-
keni. Kello 5 sai osa komppaniasta
tulla aamuteelle leiripaikalle, sytyt-
tää nuotion ja ruveta kuivattamaan
vaatteita. Kello 6 saapui toinen vuo-
ro. Kolmas vuoro tuli kello 7.

Kymmeniä jäi maantielle
Juuri kun miehet kuivattelivat nuo-

tiolla jalkineitaan, tuli hälytys. Vihol-
linen hyökkäsi vasenta siipeä koh-
ti. Ei ehditty vielä palaakaan ruo-
kaa maistaa, kun oli jo nuolena joka
mies paikoillaan. Suurin osa komp-
paniasta oli tulijoita vastaanotta-
massa. Jäljelle jääneet saivat teh-
täväkseen miehittää muun osan ase-
mista.

Ennen perille pääsyä oli vihollinen
jo murtautunut suojeluskuntalaisten
ketjun läpi. Se oli Uimosen joukon
vasemmalla puolella. Punaiset sai-
vat vankejakin ja etenivät raivok-
kaasti.

Valkoiset antoivat sivustatulta.
Kymmeniä pakenevia jäi maantiel-
le. Toiset hajaantuivat pyrkiäkseen
pois muualta. Valkoiset muodosti-
vat ketjun heitä vastaanottamaan.
Ei heillä ollut kuitenkaan aikaa py-
sähtyä. Pakenivat vaan Maansel-
kää kohti. Sieltä oli suorin tie rajan
yli Neuvosto-Venäjälle.

Kuoleman laakso
Puolimetrisessä lumihangessa
kahlaaminen oli uuvuttavaa, mutta
punaiset etenivät päättäväisesti val-
koisten kiivaassa tulessa. Oesch oli
määrännyt kaksi konekivääriä lähei-
selle mäelle. Ne tehostivat useam-
malta suunnalta avattua tulta. Pu-
naisia uhattiin vähitellen joka puo-
lelta. Viereinen laakso näytti tarjoa-
van vielä jonkin verran suojaa sekä
poistumistien.

Erityisesti konekiväärituli ulottui
yhä syvemmälle laakson pohjaan,
joten punaisten tie oli sielläkin kat-
kaistu. Tuli löysi armotta kohteen-
sa. Ruumiita oli laaksossa vieri vie-
ressä.

Pakenevia etsittiin metsistä
Paikalle saapui luutnantti Ahlroth.
Hän otti jääkärikomppanian johdon
käsiinsä. Uimonen sai toisen puo-
len komppaniaa johdettavakseen.

Valkoiset kahlasivat pitkin metsiä
ja etsivät pakenevia vihollisia. Nii-
tä löytyikin. Osa ampui armotta.Punaisten ampumahautoja Raudun rautatieaseman lähistöllä. Ku-

vaaja Lauri Halonen. Kuvat Museovirastosta finna.fi.
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Kokoontumisen jälkeen Uimosen
joukko aloitti aseman kautta takaa-
ajon. Siinä ei kuitenkaan onnistut-
tu.

Tällä välin oli kolmas komppania
vastaanottanut joukon vihollisia tiel-
lä ja sen pohjoispuolella metsässä.
Vankeja oli noin 700. Heidän jou-

kossaan oli naisia ja lapsia. Kaikki
vietiin Maanselän hoviin tutkittavik-
si.

Runsas sotasaalis
Taistelu oli voitettu. Vallattu rauta-
tieasema tarjosi lohduttoman näyn:
ruumiita oli joka puolella. Asemalla

Raudun rautatieasema palaa vapaussodan taistelujen aikana.

oli kymmeniä rautatievaunuja las-
tattuna ampuma- ja ruokatarpeilla.
Kaikenlaista tavaraa oli tuhoutunut
suunnattomasti, etenkin ampuma-
tarpeita. Sotasaalista oli runsaasti:
toistakymmentä tykkiä, kymmeniä
konekiväärejä, tuhansia kiväärejä,
satojatuhansia patruunoita ja kai-
kenlaista tavaraa.

Aloite Karjalassakin
valkoisten käsiin
Raudun taistelun jälkeen Karja-
lassakin oli aloite siirtynyt selkeästi
valkoisten käsiin. Pietariin paennei-
den punaisten välityksellä levisivät
tiedot tappiosta. Sen myötä edelly-
tykset vapaaehtoisten värväykselle
heikkenivät itärajan takana. Lisäk-
si Neuvosto-Venäjän päättäjät suh-
tautuivat vähemmän myötämielises-
ti joukkojensa siirtoihin Suomeen.

Huhtikuun alussa saavutettujen
voittojen seurauksena valkoisella
armeijalla tuli olemaan paremmat
lähtökohdat Viipurin valtaukselle.

Taistelujen jälkeinen näkymä Kuolemanlaaksosta 5.4.1918.
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Karjalankannas on valkovuokkojen
maa – sen saimme omin silmin näh-
dä keväisellä matkallamme 10.-12.
toukokuuta. Kun katsoo rakenne-
tun maiseman ohi ja yli, löytää Kan-
naksen ainutlaatuisen luonnon ja voi
todeta, että laulun sanat ”Karjalan
kauniin eessäin näin” pitävät kirjai-
mellisesti paikkansa.

Ajatus Kannakselle suuntautu-
vasta kevätmatkasta syntyi jo jou-
lukuussa itsenäisyyspäivän reissul-
la. Tavoitteenamme oli järjestää
luontoon ja maisemiin keskittyvä
teemamatka, jonka aikana pidetään
lyhyitä tietoiskuja eri kohteista.
Huomasimme olevamme hienosti
ajan hermolla, tai suorastaan ai-
kaamme edellä, kun luimme myö-
hemmin lehdestä, että Karjalan Lii-
ton tämän vuoden teemana on Kar-
jalan luonto ja ympäristö!

Aurinkoisena helatorstaiaamuna
kuljettajamme Jussi oli ottanut en-
simmäiset kyytiläiset Mäntyharjulta
ja Hirvensalmelta. Mikkelissä jouk-
ko täydentyi, ja lähdimme kohti
Lappeenrantaa, jossa nautimme
torikahvit. Haimme vielä junan-
tuomat matkalaiset kyytiin asemal-
ta – kaukaisimmat osallistujat oli-
vat tulleet Naantalista saakka.

Matkan jännittävin osuus on aina
rajan ylitys. Tällä kertaa se oli ta-
vallista jännittävämpi, kun rajavar-
tijat pysäyttivät auton ennen Suo-
men tullia ja ilmoittivat, että Venä-
jän tullin tietojärjestelmä on kaatu-
nut, eikä millään raja-asemalla pys-
tytä käsittelemään autopapereita.
Arvioitu odotusaika oli siinä vaihees-
sa muutamia tunteja. Meillä oli
vaihtoehtoina palata odottamaan
Viipurinporttiin tai jatkaa Venäjän
tulliin, josta olisimme voineet vielä
kääntyä takaisin Suomen puolelle.
Kun matkanjohtajamme Pietiäisen
Ilkka kertoi porukalle, että raja on

Toukokuinen luonto- ja maisemamatka
Kannakselle: Karjalan kauniin eessäin näin

suljettu, autoon laskeutui hetkeksi
täysi hiljaisuus. Pienen neuvottelun
jälkeen Ilkka ja Jussi tulivat siihen
tulokseen, että ajetaan Venäjän tul-
liin ja katsotaan miten käy. Tällä
kertaa kävi hyvin, ja pääsimme rei-
lun tunnin odottelun jälkeen tullista
läpi.

Ensimmäisenä kaupunkiluonto-
kohteena oli Viipurin Tervaniemi,
jossa on ollut Viipurin Purjehdus-
seuran pursipaviljonki ja kaupungin
uimalaitos. Tervaniemen maisemaa
hallitsee mäen päällä oleva Viipu-
rin maakunta-arkisto, nykyiseltä ni-
meltään Leningradin alueen valtion-
arkisto Viipurissa. Arkisto valmis-
tui vuonna 1933 venäläisen kesken-
eräiseksi jääneen ortodoksikirkon
perustuksille – silloinkin osattiin
kierrättää rakennusmateriaalia, kun
kirkon seinät purettiin ja tiilet käy-
tettiin uuteen rakennukseen.

Matka jatkui kauppatorille ja
Torkkelinkatua pitkin Torkkelin-
puiston ohi. Puistoa alettiin raken-
taa vuonna 1862, sen jälkeen kun
Viipurin keskiaikaiset kaupungin-
muurit ja Sarvilinnoitus oli purettu.
Uusi puisto tunnettiin aluksi nimillä
Esplanadin puisto tai Kaupungin-
puisto, Torkkelinpuisto-nimitys otet-
tiin käyttöön vasta Suomen itsenäis-
tymisen jälkeen. Puistoon istutettiin
yli 200 puuta, ja se oli hyvin suosit-
tu ajanviettopaikka ravintoloineen ja
soittolavoineen. Kaupungin nuori-
solla oli tapana kävellä siellä iltai-
sin, ja monen romanssinkin kerro-
taan alkaneen puiston katveissa.

Viipuri jäi taakse ja matkasimme
kohti Uudenkirkon pitäjää. Tauko-
paikaksi oli valittu Halolan- ja
Rieskjärven välinen silmiä hivelevän
kaunis kannas. Siellä nautimme sie-
lun ja ruumiin virkistykseksi järven

sinistä äärettömyyttä ja suolaista
välipalaa. Lepohetken jälkeen jat-
koimme Raivolan lehtikuusi-
metsään, jonka historiasta Ahve-
naisen Erkki meille kertoi. Met-
sä on Unescon maailmanperintö-
kohde ja luonnonsuojelualue; jopa
muurahaispesät on suojeltu aidoin.
Pienellä kävelylenkillä saimme ihail-
la upeita vanhoja, pitkiä puita, joita
muutamat matkalaiset kävivät vä-
hän halailemassakin. Kyllä niistä on
kelvannut laivoja rakentaa. Tulo-
matkalla ohittaessamme Raivolan
rautatieaseman olimme ihmetelleet
aseman lähellä olevia valtavia
siiloja. Saimme kuulla, että ne ovat
täynnä kananrehua, joten suurien
puiden lisäksi paikkakunnalla on
myös suuria kanaloita.

Seuraava kohde oli Vammelsuu ja
Rakkauden hauta, joka oli 30-luvulla
Kannaksen kuuluisimpia matkailu-
kohteita. Paikkaan liittyy surullisen
romanttinen tarina valtioneuvos
Jevgeni Kartavtsevista ja hänen
syöpään kuolleesta Maria-vaimos-
taan. Jevgeni rakensi vaimolleen
hautamuistomerkin ja sen läheisyy-
teen vaimonsa toivomuksesta vielä
kirkon. Kirkosta on jäljellä vain rau-
nioita ja alkuperäisen kirkkoaidan
porttien avautumiskiskot. Marian
näköispatsas on kivellä, jonka toi-
selle sivulle on kaiverrettu rakkaus-
runo kuolleelle rakastetulle: ”Liian
vähän arvostin ja hellin sinua elä-
mäsi aikana, rakas Marjushka, sitä
vastoin kuolemasi jälkeen pidän
pyhänä täyttää tahtosi, neuvosi ja
toiveesi. Koko sydämestäni Sinun,
Jevgenij”.

Matkapäivä alkoi olla illassa, ja oli
aika suunnata Terijoelle. Suomen-
lahden rantaa pitkin ajellessamme
näimme rippeet Suomen Rivieran
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hiekoista, joista suuri osa on imu-
roitu ja viety Kronstadtin pengertien
rakennustarpeiksi. Jäljellä on pai-
koin hyvin kivikkoinen ranta. Saa-
vuimme majapaikkaamme hotelli
Geliokseen, jossa ripeän avainten-
jaon jälkeen jäi aikaa levähtää en-
nen runsasta päivällistä.

Lämmin kevätilta sai monet läh-
temään kävellen tutustumaan lähi-
ympäristöön ja merenrantaan. Ho-
tellin kymppikerroksen näköala-
ravintola houkutteli vielä nauttimaan
virvokkeita, haastelemaan, ihaste-
lemaan upeaa merinäköalaa ja au-
ringonlaskua.

Perjantaiaamuna nousimme heti
aamiaisen jälkeen bussiin ja kään-
simme auton nokan kohti Jalkalaa.
Siellä meitä odotti mielenkiintoinen
historiallinen kohde, talo, jossa Par-
viaisten perhe piilotteli Leniniä
elokuussa 1917. Talo on suojeltu hy-
vin erikoisella neuvostotyylillä ra-
kentamalla tukeva katos sen pääl-
le. Talon vieressä on suurikokoinen
Leninin patsas muistuttamassa kuu-
luisasta asukista.

Kävellessämme takaisin parkki-
paikalle kuulimme Karjalan käen
kukuntaa…

Matkalla Rautuun hiljensimme hiu-
kan Pähkinäsaaren vuoden 1323
rauhan rajakiven kohdalla. Aikomus
oli käydä katsomassa kiveä, mutta
sinne johtava polku oli kevättulvan
alla, eikä sinne ei ollut asiaa ilman
kumisaappaita. Naisväki yritti kyl-
lä hienovaraisesti vihjata, että her-
rasmiehet voisivat hyvin kantaa
meidät rapakon yli, mutta ehdotus
ei oikein ottanut tulta.

Niinpä jatkoimme matkaa Lem-
paalan kautta Igoran mäelle, josta
avautuu avara näkymä laajasti yli
Raudun. Kirkonkylälle saavuttu-
amme oli sopivasti kahviaika, joten
käytimme tilaisuuden hyväksi ja
istahdimme nauttimaan pienen baa-
rin antimia, kahvia ja erilaisia piira-
koita. Osa matkalaisista jäi keskus-

taan, sillä aikaa kun me muut läh-
dimme Palkealaan. Siellä Palkealan
korkealla mäellä kävimme katso-
massa kaukana horisontissa siinte-
levää Laatokkaa. Paluumatkalla py-
sähdyimme kuvaamaan uutta orto-
doksikirkkoa, jonka rakennustyö on
kestänyt useita vuosia. Nyt näyttää
siltä, että se ehkä jopa saattaa jos-
kus valmistua, koska siellä tehtiin
jo sisätöitä. Pääsimme kurkista-
maan sisälle, kun lupasimme ettem-
me kuvaa siellä. Kaunista ja siistiä
oli.

Palasimme takaisin Raudun keskus-
taan hakemaan osan porukkaa mu-
kaan ja jatkoimme Metsäpirttiin,
jossa pysähdyimme hetkeksi Lah-
joitusmaatalonpoikien muistomer-
killä. Vaskelankoskelle ajellessa
saimme kuulla mielenkiintoisen ker-
tomuksen siitä, miten Suvantojärvi
laskettiin ja Taipaleenjoki syntyi 200
vuotta sitten.

Eräs tapahtumaan liittyvä tarina
kertoo, kuinka Riiskassa eräs yk-
sinkertainen talonpoika oli mennyt
aamulla rantaan tekemään aitaa.
Hän halusi työn valmiiksi ennen
päivällistä, mutta vaikka hän uurasti
kuinka itsepintaisesta tahansa, pie-
ni matka oli aina aitaamatta, sillä
ranta väistyi hänen edestään ja sen
mukana hänen päivällisensä. Juuri
Riiskassa maisema muuttuu huo-
mattavasti tien laskeutuessa
entiseltä rantapenkereeltä entiselle
järvenpohjalle. Vuoden 1818 luon-
nonmullistuksessa Suvanto laski
noin seitsemän metriä ja tuotti noin
5000 hehtaaria uutta peltomaata,
josta rautulaisetkin hyötyivät saa-
dessaan viljavaa lietemaata vilje-
lyspalstoiksi.

Haimme kirkonkylältä loputkin mat-
kalaiset kyytiin ja kiersimme Veh-
maisten ja Kiviniemen kosken kaut-
ta koukaten Valkjärvelle. Kivinie-
men koskella on myös mielenkiin-
toinen historia: noin 40 vuotta Su-
vannon laskun jälkeen, vuonna 1856

ryhdyttiin avaamaan Kiviniemen
kannasta. Siihen, missä oli ollut vain
vaatimaton Vuokseen laskeva puro,
syntyi kivinen koski, ja Vuoksi pää-
si virtamaan Suvantojärven kautta
Laatokkaan. Vuoksen vedenpinta
laski merkittävästi, ja sen jokilaak-
sossa paljastui noin 20 000 hehtaa-
ria uutta viljelymaata.

Pysähdyimme pitämään pienen tau-
on Valkjärven kuulussa kärri- ja
rekipitäjässä. Kirkonmäellä on avo-
nainen kellotapuli, jossa on järven
pohjasta löytynyt alkuperäinen kir-
konkello. Sitä monet meistä kävi-
vät soittamassa – parin vuoden ta-
kaisella itsenäisyyspäivän matkalla
soitimme sitä 99 kertaa. Valkjärvellä
on myös ollut Lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkki, mutta se on
hävinnyt. Kirkosta ja muistomer-
kistä on jäljellä vain hieno valokuva-
taulu, jota meille näytettiin siinä kir-
konmäen kupeessa.

Maisemakierros jatkui Terijoelle
palatessa, kun ajelimme rantatietä
pitkin Kuokkalaan. Tien varrella on
vielä joitakin vanhempia huviloita
sekä uusrikkaiden venäläisten mie-
likuvituksellisia luomuksia. Jossain
siellä on myös taiteilija Ilja Repinin
omaperäinen huvila, jonka puutar-
haan taiteilija on haudattu.

Alkuperäinen Terijoen huvila-
yhdyskunta kukoisti 1800-luvun lo-
pulta ensimmäiseen maailmanso-
taan saakka. Suomen itsenäistyttyä
noin puolet Terijoen 6 500 huvilas-
ta myytiin ja siirrettiin purettuina
muualla Suomeen. Merenranta on
edelleen kaunis, ja siellä on monen-
laisia ravintoloita ja muita vapaa-
ajanviettopaikkoja. Liikenne oli hy-
vin vilkasta, väki oli tullut viikonlo-
pun viettoon.

Lauantaiaamuna käväisimme kat-
somassa Terijoen hallituksen halli-
tuspalatsia, jota myös Kuusisen
palatsiksi sanotaan. Rakennus oli
huputettu, joten jotain korjaus-
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toimenpiteitä sille ilmeisesti tehdään.
Projekti saattaa kyllä kestää.

Kuulimme matkan aikana muita-
kin tarinoita Terijoen historiasta,
mm. sen, että kaupunki on ilmeisesti
saanut nimensä sen läpi virtaavasta
Tervajoesta.

Paluureittimme kulki Kivennavan
kautta. Siellä Linnamäellä sijaitsi
ainoa sotatoimialueelle rakennettu
kirkko, jonka kivennapalaiset nime-
sivät Pajarin kirkoksi. Se ehti olla
pystyssä vain 231 päivää, ennen
kuin tuhoutui kesäkuussa 1944.

Tarkoituksemme oli kiivetä katso-
maan kirkon jäänteitä. Tiedustelu-
partio lähti maastoon ja löysi melko
selvän pellon poikki johtavan polun,
mutta totesi, että on parempi siir-
tää kävelyretkeä siksi, kunnes pel-
lolle levitetty kananlanta on ehtinyt
täyttää tarkoituksensa kasvuston
ravintoaineena.

Helteisessä Viipurissa meillä oli riit-
tävästi aikaa käydä lounaalla, ostok-
silla, kahvilla ja tutustua kaupunkiin.
Kauppahallista kannettiin suklaata,
pellavaa ynnä muuta tarpeellista
tavaraa.

Kun matkanjohtaja oli tarkistanut,
että kaikki ovat mukana, suunta-
simme Nuijamaalle. Kuljettajamme
oli joltain kollegaltaan kuullut että
tullissa on ruuhkaa – no, ei muuta
kuin katsomaan, mikä tilanne siellä
on. Jussi lähti tarjoamaan paperei-
ta tulliviskaaleille ja viipyi reissussa
hyvän aikaa. Onneksi hän on erit-
täin kokenut ja rauhallinen kuljetus-
ammattilainen, eikä pahemmin her-
mostunut odotellessa – mitä nyt
poskipäät hieman punoittivat autoon
tullessa. Oman aikansa ne tulli-
muodollisuudet aina vievät. Tax
Freessä tehtiin vielä ostoksia, sit-
ten kohti kotimaata ja iltakahville
Viipurinporttiin.

Matkamme sinne, missä koivikot
tuuhettuu ja käki kukkuu, jäi kau-
niiden muistojen joukkoon. Paljon

ehdimme kolmen päivän aikana
nähdä, kuulla ja oppia Kannaksen
luonnosta ja maisemista. Ja niinhän
se on, että matkalaisethan sen hy-
vän matkakokonaisuuden ja -koke-
muksen tekevät.

Riitta Henttonen
(Vehmoisiin tyttö)

Kuvat Seppo Monto
(Monnonmäen poika),

Leena Jäske (Vakkilan tyttö)
ja Riitta Henttonen

Rautujuurisia matkalaisia Halolanjärven rannalla; Ilkka Pietiäinen,
Riitta Henttonen, Liisa Vanhanen ja Raili Ilvonen. Kuva: Seppo
Monto.

Kannaksen kuvatuin kohde,
Rakkauden hauta

Vammelsuussa.
Kuva: Riitta Henttonen.

Kannaksen
valkovuokot.
Kuva: Leena Jäske.
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Kadonnutta Valkjärveä:
Lahjoitusmaatalonpoikien muis-
tomerkki ja kirkko vanhassa
divarista löytyneessä valokuvas-
sa. Kuva: Seppo Monto.

Neuvostotyyliin museoitu Parviaisten talo, jossa Lenin piileskeli.
Kuva: Riitta Henttonen.

Anja Antila, Antti Nieminen ja
Liisa Vanhanen Igoran mäellä,
josta avautuu itäisen Raudun
maisemat. Kuva: Seppo Monto.

Vaskelankoski Metsäpirtissä.’
Kuva: Seppo Monto.
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Rakkaat  rautulaiset  Ystävät!
Taisin hätkähdyttää joitakuita ystä-
viä otsikolla, että mikä ihmeen mat-
ka se on.

Tietysti kysymys on siitä jo kau-
an odotetusta suuresta kevään 4-
päiväisestä talkoomatkasta Raudun
hautausmaille Tikatsuun ja Palkea-
laan, mutta samalla myös Lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkille
Hovinmäelle Sakkolan Hovkyllään.
Olipa  se sopivasti ohikulkumatkalla
jo hyvissä ajoin ensimmäisen päi-
vän  iltapäivällä. Talkoot pääsivät
alkamaan pian sen jälkeen, kun
olimme poikenneeet Muolaan Na-
vetassa virkistymässä kahvilla, ja
vauhtia lisäämässä kirsikkauut-
teella! Ja Seppo Monto  oli ajanut
turvallisesti bussin perille.

Allekirjoittaneella Soini Harti-
kaisella oli kunnia olla matkassa ai-
noana sakkolalaisena! Toiset
sakkolalaiset olivat Sakkola-Muse-
on tämän kesäkauden avajaisissa
Lempäälässä. Mutta ei se haitan-
nut, olen ennenkin ollut rautulaisten
mukana ja viihtynyt tosi hyvin.

On ollut nautinto katsoa Intken
Pekan organisoimaa plutoonaansa,
on se ollut niin selkeää, määrätie-
toista ja ripeää toimintaa. Meikäläi-
sellä on ollut tärkein homma top-
puutella joitakin liiallisia vauhteja,
ettei ihan avohakkuun periaatteella
puistoamme raivata. Nyt olisi pari
puskaa saanut jäädä raivaamatta,
mutta parin vuoden päästä nekin
taas ovat aluskasvina. Sakkola-Sää-
tiöllä on sitoumus hoitaa puistoa
luonnonsuojelun periaatteilla. Kuu-
lukoon siihen kuitenkin oma ihmis-
luontomme, joka haluaa nauttia kau-
niista maisemasta, mihin oleellises-
ti kuuluu kirkkaasti välkehtivä Ho-
vinjärvi jyrkän palteen alapuolella.

Nyt voimme kuitenkin rauhoittaa

Talkoomatkalla muistomerkillä
Sakkolassa 27.5.2018.

maisemamme ainakin yhden vuo-
den ajaksi, lukuun ottamatta maas-
sa vielä olevia irtorisuja, ja muuta-
man yksittäisen suuren puun sanee-
rausta erikseen sovittuna.

Kaiken kaikkiaan muutaman tunnin
aherruksen tuloksena puistomme on
nyt upea. Ennen talkoitamme oli
lähidatshan talkkarimme Anton
Shumak hoitanut muistomerkki-
alueen pisimpien ruohikoiden leik-
kaamisen edellisvuonna sovitusti.

Talkoissa kaksi moottorisahuria
leikkeli paksut tuulenkaatohonkien
pölkyt istuinten korkuisiksi, joten
saimme seurustelu- ja nuotioistuimia
ainakin 20 kappaletta. Niitä pyö-
rittelivät paikoilleen ahkerasti mm.
Metsäpirtin Ilmi ja Kaarina.

Sahurit myös muovailivat kor-
keista kannoista muistomerkin
nurkalle ”Puheenjohtajan Pallin” ja
nuotiopaikan viereen ”Pehtoorin
Lepotuolin”, sekä Lauri veisteli
Polikarpovin aidan viereen pitkät

Tankkaustauolla Muolaan Navetalla.

Puheenjohtajan Palli ja Peh-
toorin Lepotuoli saivat kyl-
lästettä pintaan, etteivät housut
pihkaannu.
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  OSALLISTU ja osta pala KARJALAA!
Sakkolan Hovinkylässä lahjoitusmaa talonpoikien

muistomerkin viereinen tontti on myynnissä,
1200 neliötä. Perustettu group Hovinkylä aikoo

  hankkia tontin hintaan 15 700 euroa,
Hankkeen  hinnasta puuttuu vielä ja

  pääset osalliseksi tontista, vähimmäissijoitus on 100 e,
  ylärajaa ei ole määritetty..:)

Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus!
Toimi nopeasti ja tee varaus: pitajaseura@rautu.fi

  Karjala takaisin -terveisin  Markku Paksu

”Juhlakansan Jalkojenlepuutuspen-
kit”!  Ne kaikki  Ilkka kemiallises-
ti kyllästi. Ei enää istujan pöksyt
liimaannu pihkaan kiinni.

Minulle tarkkailijana tuli haikean
nostalginen olo: Muistan vuosina
2000-2004, kun säätiön toimeksian-
nosta saneerasimme merkin ja puis-
ton sotien vaurioista. Silloin me
sakkolalaiset, ikämiehet ja nuorem-
matkin, hyvin samanlaisella innos-
tuksella teimme monella retkel-
lämme suuren työn. Silloin oli mu-
kana yksi rautulainen, kuten minä
nyt, kukapas muu kuin kotiseutu-
neuvos Markku Paksu.

Markulle suuri kiitos taas hyvin
järjestetystä talkoomatkasta. Ja teil-
le kaikille lähes kahdellekymme-
nelle mukanaolleelle ystävälle läm-
min suuri kiitos  työsta ja avustami-
sesta, sekä sakkolalaisten että
omasta puolestani.

Ystävyydellä
Soini Hartikainen

muistomerkin päävahti

Tankkaustauolla

Pätkityistä pölleistä saatiin parikymmentä kappaletta oivia istuimia. Alakuvassa Hovinjärvelle
raivattua näkymää.
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Ortodoksisessa kirkkokunnassa ele-
tään juliaanista kalenteria. Vanhan
ajanlaskun kannattajat perustivat
1926 Viipurissa nimellä Yksityinen
kreikkalaiskatolinen yhdyskun-
ta, joka oli pääasiallisesti venäjän-
kielinen ja noudatti gregoriaanista
kalenteria. Vuodesta 1945 he ovat
olleet Leningradin, nyt Pietarin hiip-
pakunnan alaisia.

Suomen ja Venäjän rajan sulkeu-
tuminen aiheutti monille orto-
dokseille (jotka puhuivat venäjää)
vaikeita tilanteita, koska työpaikat
katosivat. Yleensä heillä oli työpai-
kat Pietarissa, jossa he tekivät kaup-
paa. Lisäksi näihin venäjää puhu-
viin ortodokseihin suhtauduttiin ai-
nakin Karjalan kannaksella hyvin
kylmästi. Hehän olivat ”ryssiä”.
Työpaikan saanti aiheutti paljon
vaikeuksia ja sitä tietenkin auttoi
pakkokääntyminen luterilaiseksi ja
varmaankin monille se aiheutti vai-
keuksia. Kuitenkin ortodoksisuus al-
koi kehittyä ja suomen kieli vakiin-
tua ortodokseilla, mutta epäluulot
säilyivät.

Ortodoksisuus sotien jälkeen
Ortodoksiset evakot joutuivat koke-
maan kovia täällä Suomessa. He-
hän olivat ”ryssiä” ja monesti ke-
hotettiin palaamaan ryssän maalle.
Se oli todellinen kulttuurishokki.

Tällaista pakkokäännyttämistä
harrastivat mm. luterilaiset kirkot ja
monia kirkkoja muutettiin luteri-
laisiksi, tai kuten esimerkiksi Hä-
meenlinnassa kaksi ortodoksista
kirkkoa muutettiin kirjastoksi (vrt.
kommunismin rikokset) ja toinen
purettiin kokonaan.

Ortodoksit kokivat sotien jälkei-
sessä Suomessa jatkuvia vaikeuk-
sia ja pakkokäännytyksiä, mutta tä-
nään tilanne on tasaantunut onnek-

Ortodoksiset kirkot
Karjalan kannaksella, osa I

si. Paljon on kuitenkin tästä evakko-
ajasta vielä tutkittavaa ja selvi-
tettävää. Ortodoksisen kirkon ja
luterilaisen kirkon välit ovat nor-
malisoituneet ja kehittyvät jatkuvas-
ti.

Venäjää taitavilla ortodokseilla oli
vaikeutena, että Lenin, joka sulki
rajan, aiheutti se työttömyyttä ja
työn saanti tuotti suuria vaikeuksia,
Täällä Suomessa heitä epäiltiin va-
koilijoiksi ja he olivat hyvin epä-
luotettavia. Erityisesti yli-innokkaat
luterilaiset papit olivat käännyt-
tämässä entisiä ortodokseja ja tätä
jatkui aina sotien jälkeiseen aikaan.

Karjalan kannaksen
ortodoksiset seurakunnat
ja kirkot

Rautu-Palkealan
ortodoksinen seurakunta
(Raudun pitäjä)
Seurakuntaan kuuluivat Raudun,
Metsäpirtin, Sakkolan ja Vuokselan
pitäjien ortodoksit.

Kirkko valmistui 1865, metropo-
liitta Isodor vihki sen samana
vuonna. Se oli omistettu apostoli
Andreakselle ja Maria Magdale-
nalle.

Kirkkoon mahtui noin 600 sanan
kuulijaa. Kirkko kunnostettiin vielä

Palkealan kirkko.
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1939, mutta sotien jälkeen se on
täysin tuhottu. Seurakunnan esimie-
henä toimi pisimpään pastori Paa-
vo Rajamo 1.8.1922 - 31.12.1949.

Kirkko sijaitsi noin 12 kilometrin
päässä Raudun asemalta. Koko-
naisväkiluku seurakunnalla oli 1946
noin 1349 henkeä. Äitini suvun kirk-
ko ja seurakunta.

Raudun Vakkilassa oli profeetta
Eliaan muistolle pyhitetty tšasouna,
se kunnostettiin 1939, mutta tuhou-
tui sodissamme.

Terijoen ortodoksinen
seurakunta
Ennen vallankumousta Terijoella
asui paljon venäläisiä, jotka raken-
sivat sinne pyhättöjään, joista moni
säilyi Suomen itsenäistyessä. Seu-
rakunta koottiin entisistä Raivolan,
Kellomäen ja Kuokkalan seurakun-

nista. Terijoen venäläis-bysanttilai-
nen kirkko valmistui 1914. Sen
lattiapinta-ala oli 400 m2 ja kello-
tornissa oli 11 kelloa. Paljon puhu-
taan, että kirkko oli yksi Suomen
kauneimpia.

Kirkko vihittiin Neitsyt Marian
Kazanilaisen ikonin muistolle, va-
semman puoleinen alttari pyhän
Sergein Radonezilaisen muistolle,
oikeanpuoleinen alttari pyhän Niko-
lauksen muistolle. Kirkko vaurioi-
tui sodissa, mutta on restauroitu
entiselleen. Seurakuntaan kuului
noin 2500 henkeä.

Uudenkirkon ortodoksinen
kirkko
Aiemmin Uudellekirkolle muutti
paljon venäläisiä, jotka jäivät asu-
maan sinne. Heitä varten rakennet-
tiin useita ortodoksisia kirkkoja.

Seurakunta perustettiin 1854,
keskuksena oli 1854-1913 Kauk-
järvi, mutta sen jälkeen 1913-1939
Uusikirkko. Halilan seurakunta yh-
distettiin Uuteenkirkkoon 1919.

Seurakunnan pääkirkko oli
Uudellakirkolla 1912 valmistunut
Kristuksen kirkastumisen muistolle
pyhitetty, jonka tornissa oli seitse-
män kelloa, pinta-alan ollessa 286
m2. Kirkko tuhoutui talvisodassa.

Halilan keisarillisen keuhkotauti-
parantolan yhteyteen rakennettiin
Nikolai II:n käskystä vuonna 1905
kirkko, joka vihittiin pyhän suuri-
ruhtinas Aleksanteri Nevskin muis-
tolle. Se toimi luterilaisena kirkko-
na 1925-1944. Nykyisin se on kun-
nostettu ortodoksiseksi kirkoksi ta-
kaisin vuonna 1993.

Kuokkala, viimeisin kirkko, valmis-
tui 1917, jonka vihki arkkipiispa
Sergei ja se oli pyhitetty Kristuk-
sen kirkastumisen muistolle, kirkko
tuhoutui sodissamme.

Raivola, pyhän Nikolauksen muis-
tolle 1881, arkkitehtina I.S. Bogo-
molov. Tuhoutui sodissamme.

Neitsyt Marian Kazanilaisen
muistokirkko Terijoella.

Aleksanteri Nevskille pyhitetty, Halilan
ortodoksinen kirkko nykyisin.
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Kaikki Terijoen ortodoksiset hau-
tausmaat ovat kadonneet sodis-
samme tai ne ovat jääneet uusien
hautausmaiden alle.

Kaukjärvi, pyhien Innokentin ja
Nikolauksen muistolle, rakennutti
kauppias Kirill Ogorodnikov
maatilalleen 1853. Kirkko tuhoutui
talvisodassa.

Ino, Tihvinän Jumalanäidin ikonin
muistolle rakennettu kirkko 1912,
vihittiin 1913, korjattu 1935. Kirk-
ko tuhoutui sodissamme.

Kanneljärvi, Pyhän Kolminaisuuden
kirkko vuodelta 1906. Siirrettiin
Kyyrölän seurakunnan kangas-
pellon kylään 1921.

Vammelsuu, Jumalan äiti Kaikkien
murheellisten ilo-ikonille, ns. Rak-
kauden haudan kirkko. Tämän kir-
kon rakennutti kenraali Kartavtsov
1914-1916. Sen pinta-ala oli 290 m2,
korkeus 10 - 17 metriä. Kirkko tu-
houtui sodissamme.

.
Mustamäki, Sykiälän kylä, Kristuk-
sen kirkastumisen muistolle vuodel-
ta 1913. Pinta-ala 229 m2. Paloi
sodissamme.

Vammelsuun ortodoksinen kirkko, vihitty1916.

Kyyrölän ortodoksinen
seurakunta, Muolaan pitäjä
Perustettiin 1725, jolloin kreivi G. P.
Tšernysov siirrätti omistamiinsa
autiotiloihin parisataa venäläistä
maaorjaa. Väestö säilyi venäjän-
kielisenä ja heitä oli enemmistönä
Kyyrölässä, Parkkilassa, Suden-
ojalla ja Kangaspellossa. Jäseniä
seurakunnassa oli noin 1 900. Se
käsitti Muolaan, Heinjoen, Äyrä-
pään ja Valkjärven kunnat. Kyyrö-
län kunta liitetty Muolaan pitäjään
1934. Kirkot:

Kyyrölässä (Krasnoje Selo) sijaitsi
Kristuksen temppeliin tuomisen
kirkko vuodelta 1898. Sen raken-
nutti arkkitehti N. J. Baranjev,

Kristuksen kirkastamisen kirkko
Mustamäki.

kirkkoon sopi 1200 henkeä ja se oli
Suomen toiseksi suurin. Sen suuri
ja runsain kultauksin koristeltu
ikonostaasi oli kaksikerroksinen ja
tornissa soi yhdeksän kelloa. Kirk-
ko vaurioitui talvisodassa. Kirkon
viereisellä hautausmaalla sijaitsivat
sankarihaudat.

Kangaspellon kylässä oli Kazanin
Jumalanäidin ikonin kirkko vuodel-
ta 1921 ja Perkjärvellä vuodelta
1901 Pyhän Sergei Radonežilaisen
muistolle pyhitetty kirkko, rakennut-
taja rouva Saint-Hilair Pietarin
kaupungin 1. Reaalikoulun tiluksille.
Nykyisin asuintalona.

Jatkuu...
Pekka Hovilainen

Kristuksen temppeliin tuomisen kirkko Kyyrölässä.
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Kizhin puinen kirkkoryhmä on
Unescon maailmanperintökohde
Karjalan tasavallassa. Nyt voimme
ihastella puurakentamisen taidon-
näytteitä Karjalatalolla Helsingissä
31.7.2018 asti. Esillä on Kizhin saa-
ren rakennusten ainutlaatuista
rakennustekniikkaa ja alueen ja ra-
kennusten historiaa.

Näyttelyssä nähdään Kizhin
pogostaan kuuluvien 1700-1800-lu-
vun puuarkkitehtuurin aarteiden,
Kristuksen Kirkastumisen kirkon,
Jumalanäidin Suojeluksen kirkon ja
kellotapulin tarkat pienoismallit.
Esille tulee myös vanhimman Poh-
jois-Venäjällä säilyneen Lazaruksen
kuolleista herättämisen puukirkon
pienoismalli. Näyttely kertoo venä-
läisen puuarkkitehtuurin ja kirkko-
arkkitehtuurin ominaispiirteistä.

Kizhin saaren ja  sen ympäristön
kirkkojen historiaa kuvaavat suoma-
laisen tutkijan Lars Petterssonin
aineiston – piirustusten, piirrosten
ja valokuvien – kopiot. Museon ny-
kyistä restaurointityötä esittävät
infotaulut, valokuvat ja piirustukset;
puurakenteiden pienoismallit näyt-
tävät restauroinnin työkaluja ja
menetelmiä.

Näyttelyvieraat voivat katsoa vi-
deoita Kizhin saaresta, ostaa muis-
toesineitä ja saada lisätietoa vierailu-
mahdollisuuksista maailmankuululla
saarella.

Näyttelyn toteuttavat yhteistyös-
sä Karjalan Liitto ja Kizhin ulko-
museo. Näyttelyä on tukenut mm.
Venäjän federaation kulttuuriminis-
teriö.

Kizhin puu-
arkkitehtuuri
-näyttely kutsuu
Karjalatalolle

Näyttely on avoinna 24.5.-31.7.2018 arkisin seuraavasti:
ma-ti, to-pe klo 11-18, ke klo 12-20 (juhannusaattona 22.6. suljettu)

Pääsymaksu 10 euroa. Karjala-kortilla, opiskelijakortilla ja
alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Opastusvaraukset ryhmille (yli 10 henkeä) ennakkoon,
p. 044 735 8299
Opastukset ennakkoon tilattuna 2 euroa /henkilö + pääsymaksu.
Englanninkieliset opastukset ennakkovarauksella.
Lisätiedot: karjalatalo@karjalanliitto.fi, p. +358 44 735 8299.

Ravintola Karelia avoinna tilauksesta 25.6.-31.7.2018, p. 09 757 0077.

Valamon luostariin odotetaan
vilkasta matkailukesää
Valamon munkkiluostari Heinävedellä on suosittu kesän vierailukoh-
de. Luostari hemmottelee kävijöitään tänä kesänä monipuolisella
kulttuuritarjonnalla, mm. runsaalla konserttitarjonnalla. 

Suurimpana näyttelynä luostarissa nähdään maaliskuussa avattu me-
talli-ikonien ja käspaikkojen yhteisnäyttely nimellä ”Valamon kätköis-
tä – käspaikkoja ja metalli-ikoneja”. Molemmat kokoelmat sisältävät
paljon ennennäkemätöntä materiaalia, vanhimmat metallivaluristit si-
joittuvat yli tuhannen vuoden taakse, käspaikat ovat suurimmalta osin
peräisin 1900-luvulta. Muissa näyttelyissä voi tutustua vaikkapa luonto-
kuviin ja maalauksiin sekä pyhiinvaeltajille eri luostareissa valmis-
tettuihin muistoesineisiin yli sadan vuoden ajalta.

Luostarin kesään kuuluvat myös päivittäiset opastuskierrokset, il-
taisin tarjolla oleva valamolainen teepöytä sekä risteilyt Juojärvelle
luostarin satamasta. Heinäkuussa aukeaa myös Valamon viihtyisä viini-
tupa, jossa voi maistella luostarin omia viinejä ja liköörejä.

Kesätarjontaa rikastavat osaltaan Valamon opiston kurssit. Luosta-
rin alueella on myös mahdollista majoittua.
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Aikaisemmin Rautulaisten lehdes-
sä on ollut tarina, kuinka kauan sit-
ten kadonnut lähde löydettiin ja sen
veteen tehtiin viini. Kaipuu Karja-
laan sai näin erilaisen tuntuman,
makuelämyksen.

Lähde oli aikoinaan hyvinkin tär-
keä Kuparisten perheelle, koska
siitä jo 1930-luvulla oli johdettu
painevesi puuputkien avulla kolmen
talon käyttöön. Puuputkiston pituus
oli noin 700 metriä. Lähteen sijainti
oli hämärän peitossa ja lähde vasta
muutama vuosi sitten löydettiin.

Ensimmäinen viinierä valmistui
2017. Viinin valmisti Matti Kupa-
rinen, joka hörppäsi pikkupoikana
evakkoon lähtiessään Karjalaan jää-
vän pihamaan vesiputkesta vesi-
huikan. Seuraavan kerran saman
lähteen vettä Matti maistoi, kun läh-
de päivälleen 72 vuotta myöhem-
min löytyi.

Ensimmäisen viinierän pulloilla oli
suuri kysyntä, enää niitä on muuta-
ma jäljellä. Yksi pullo annettiin koti-
viiniasiantuntijan arvosteltavaksi ja
niinpä Juhlaviini pääsi Kaija Saare-
laisen tarkkaan arviointiin.

Kaija Saarelainen, lähtöisin Salmin
Miinalan kylästä, perusti miehensä
kanssa viinitilan Polvijärvelle 1990-
luvun puolivälissä. Tätä ennen Kaija
oli perehtynyt viininteon saloihin
monipuolisella viinikurssilla, myös
kansainvälisiin viinimessuihin osal-
listuminen kuului kurssin vaatimuk-
siin.

Viinin ystävät tykästyivät polvi-
järveläiseen  Klaudia-tilaviiniin, sii-
tä tuli varsin suosittu tuote Alkos-

Vakkilan
Lähteen
Juhlaviini
sai kiitosta
asiantuntijalta

sa. Voittipa tämä kyseinen marja-
viini Alkon järjestämän viinikil-
pailunkin.

Vakkilan Lähteen Juhlaviini on siis
ollut todellisen asiantuntijan tiukas-
sa syynissä.

YlläKaijan antama lausunto Matti
Kuparisen valmistamasta viinistä.

Seppo Monto

Kaija Saarelainen.
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Lapsuusmuistoja Orjansaaresta:
Tulipalot kylässämme
Muistan kaksi tulipaloa kylässämme
Orjansaarella.

Matti-isäni liikemieskumppanilla,
Juho Kermisellä, oli kaunis val-
koinen talo. Se oli heti oikealla, kun
tultiin kirkolta päin Orjansaareen.
Olimme Otto-veljeni kanssa pai-
menessa Kermisen niityllä ja ajet-
tuamme maantiellä lehmiä kotiin
päivälypsyä varten, ajoi Kolkalta
päin kaksi tyttöä polkupyörällä –
ämpärit mukanaan – ja huusivat
meille hätäisesti, että Kermisen talo
palaa. Kun tulimme kotiin, ajoimme
lehmät tarhaan. Kotona ei ollut
ristinsielua, koska kaikki olivat pa-
loa sammuttamassa. Eivät kuiten-
kaan mahtaneet mitään, vaan kau-
nis talo paloi perustuksia myöten.
Kermiset rakensivat sitten uuden
talon entisen tilalle, mutta ei se ol-
lut yhtä kaunis kuin entinen. Sota
sitten tuhosi senkin.

Muistan myös toisen tulipalon,
jonka näin koulusta palatessani. Se
tapahtui syksyllä puintiaikana. Ky-
lään oli hankittu yhteinen
puimakone ja se oli tuolloin
puimassa Jantusen Juhon riihellä,
joka sijaitsi Osuuskauppaa vasta-
päätä olevalla pellolla. Kipinä oli kai
lentänyt puimakoneen moottorista
olkikasaan, joka leimahti tuleen.
Riihi, olkia ja viljaa paloi, mutta en
muista, että saiko puintiväki puima-
koneen pelastettua.

Minäkin olin kerran aiheuttaa tu-
lipalon. Tämä tapahtui joskus 1930-
luvun alussa minun ollessani noin 5-
6-vuotias. Minulle oli tehty leikki-
tupa laudoista kotitilallamme olevan
toisen tuvan viereen. Toiseksi
tuvaksi kutsuttiin saunarakennuk-
sen yhteydessä olevaa tupaa, jossa
isot veljet ja työmiehet yöpyivät.

Olin siellä leikkituvassani yksikseni
leikkimässä, kun muistin, että toi-
sessa tuvassa oli perunoita laatikois-
sa itämässä. Tuumailin, että voisin
tehdä niistä perunapaistikkaita le-
kossa (nuotiossa). Rupesin keskel-
le leikkituvan lattiaa tekemään
lekkoa keräten siihen tikkuja, lastu-
ja ja tuohta. Olin todennäköisesti
löytänyt saunan puolelta tulitikut ja
niillä yritin saada lekon palamaan,
mutta lekko ei vaan syttynyt. Me-
nin sitten Liisa-äidille valittamaan,
etten saa perunapaistikkaita paiste-
tuksi, kun lekko ei syty. Kun äiti tuli
”avuksi” katsomaan, oli lattiaan tul-
lut pieni palanut läikkä. Tuohen-
käppyrä oli vain palanut, onneksi!
Olin niin pieni silloin, että hyvin hä-
märästi muistan tapauksen.

Eeva Tenhunen, o.s. Partanen

Tilaa
RAUTULAISTEN

LEHTI!

Oma pitäjälehti
on myös hyvä

lahjavinkki
sukulaisille ja ystäville

Muista myös muut
Rautu-tuotteet

Rannaltaonkimiskilpailut 11.8.2018
Joroisten venerannassa klo 10.00 - 14.00.

Perinteinen kesätapahtuma järjestetään Joroisissa,
Joroisselän venerannassa, Lentokentäntie 107.

Sarjat: nuoret,  naiset, miehet ja kyläkilpailu.
Palkintojen jako heti punnitusten  jälkeen.

Ennakkoilmoittautuminen Pekka Intke, s-posti
pintke@suomi24.fi tai p. 0452630365.

Ilmoittautuminen paikan päällä on myös mahdollinen.

Tarjolla myös pientä syötävää ja juotavaa.

Yhteystiedot Mauri Jäske p.  044 2187400
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ja pitkä käsi. Ollessani kansainväli-
senä naisten päivänä 8. maaliskuu-
ta 1946 soittamassa haitaria paikal-
lisissa tansseissa minut tempaistiin
kesken soiton lavalta ja vietiin käsi-
raudoissa paikallisen miliisin pääma-
jaan. Jouduin siellä aika kovakou-
raiseen käsittelyyn ja solvausten
kohteeksi. Kuula kalloon olisi
minunlaiselleni fasistikoiralle ollut
oikea loppu, mutta liian helppo.
Pakkotyö hiilikaivoksessa pakottaisi
minut muistelemaan ansioitani joka
ainut päivä ja yö. Sinne kaivoksen
perukoille minun luuni aikanaan
tuntemattomina lahoaisivat.

– Jouduin lojumaan miliisiaseman
sellissä kuukauden päivät, kunnes
minut heitettiin härkävaunuun ja
matkanteko suureen tuntematto-
muuteen alkoi. Ravinnoksi annettiin
leipää ja suolakalaa sekä joskus ar-
meliaasti vähän vettä. Juna pysäh-
teli vähän väliä. Viikon kuluttua
minut potkaistiin ulos eräällä pienel-
lä seisakkeella. Ympärillä oli met-
sää ja suota. Paksu hanki peitti vie-
lä maan. Junan tuomat tarvikkeet
kuormattiin pitkään hevoskolonnaan
ja minut erään kuorman päälle.

– Hevoset jolkottelivat päät pai-
nuksissa tuntikausia. Lopulta tultiin
jollekin kaivokselle. Siellä oli har-
vakseltaan pyöreistä ja halkaistuista
kuusennäreistä kokoon kyhättyjä
majoitus- ja varastorakennuksia.
Eräästä niistä minullekin löytyi jo
pitkään käytössä kulunut laverin-
tapainen, jossa oli olkia ja huovan-
riekale. Se tulisi olemaan minun
lepopaikkani lähivuosien aikana.
Lämmitystä varten oli kaksi öljy-

Viime lehdessä kerrottin Lilja Lai-
tisen, o.s. Niemeläisen elämän-
tarinaa. Kerronta jatkuu nyt keskit-
tyen miehensä Aleksanteri Lai-
tisen vaiheisiin.

Heimosoturi, inkerinsuomalainen
Aleksanteri Laitinen palveli Hei-
mopataljoona 3:n riveissä sen pe-
rustamisesta alkaen aina heinäkuun
alkupäivinä 1944 Äyräpään sillan-
pääasemassa tapahtuneeseen haa-
voittumiseensa saakka.

Hän oli palannut yhdessä Suo-
messa olleiden vanhempiensa kans-
sa takaisin Neuvostoliittoon ja kuin
ihmeen kautta selvinnyt pakko-
työleiriltä kaukaa Siperiasta takai-
sin länteen. Hän onnistui rakenta-
maan pienen talon Rautuun ja eli
siellä yhdessä Liljan ja poikansa
Toivon kanssa aina kuolemaansa
saakka.

Hilma Kosunen tapasi heidät
kotiseuturetkellään vuonna 1990,
jonka pohjalta on seuraava tarina
kirjattu myös ylös. Tässä Aleksan-
terin tarina.

Saksan ja Suomen armeijaan,
haavoittuneena sotasairaalaan
– Olen lähtenyt Inkerinmaalta, Le-
ningradin eteläpuolella olevasta
Hatsinan kylästä. Kun saksalaiset
tulivat, he rupesivat houkuttelemaan
inkeriläisnuorukaisia Saksan armei-
jaan. Mitäs muuta kuin lähden, ajat-
telin. Saahan siellä ainakin kunnol-
la syödäkseen. Vuoden nuori mies
on vaikka aidan vitsana. Eikähän
sota Saksan armeijassa ole sen
kummempaa kuin muuallakaan.

– En selvinnytkään yhdellä vuo-
della niin kuin olin luullut. Vuoden
1942 lopulla kyseltiin halukkaita
suomensukuisia miehiä Suomen ar-
meijaan. Ilmoittauduin, ja niin minä
jouduin heimopataljoonaan Savon-

 Aleksanteri vankileiriaikana.

Pakkotyöleirin kautta Karjalan
kannakselle Rautuun

linnan liepeille. Siellä meitä koulu-
tettiin kevääseen 1943 asti, jolloin
meidät vietiin rintamalle Karjalan
kannakselle. Kesällä 1944, venä-
läisten hyökätessä kovalla voimal-
la, minä haavoituin aika pahasti oi-
keaan reiteen.

– Sodan päättyessä olin sota-
sairaalassa. Kuulin sinne marras-
kuussa, että kaikkien heimosoturien
on Neuvostoliiton vaatimuksesta
palattava takaisin kotiseudulleen.
Pyysin sairaalassa, ettei minun tar-
vitsisi lähteä, kun en pystynyt
kävelemäänkään ilman kainalosau-
voja. Niin sain jäädä. Sairaalasta ei
varmaan kerrottu, minkälainen
sotarikollinen heillä oli hoidettava-
naan.

Ei kotiin Inkeriin,
vaan kauas itään
– Olen jälkeenpäin ajatellut, että
kyllä minä olin hölmö, kun en pyr-
kinyt Ruotsiin. Mutta minulla oli huo-
li vanhemmistani, jotka olivat Suo-
messa. Onnistuin saamaan heihin
yhteyden ja sain kuulla, että vapaa-
ehtoisesti palaavat pääsevät entisille
kotiseuduilleen. Se ratkaisi asian.

– Nyt minä ihmettelen, kuinka
saatoinkaan silloin uskoa tähän rys-
sien lupaukseen. Olisihan minun pi-
tänyt tuntea heidät. Niin me kolme,
äitini, invalidi-isäni ja minä ilmoitim-
me olevamme halukkaita palaa-
maan Inkeriin. Sinnepäinkään me
emme kuitenkaan päässeet, vaan
jouduimme kauas itään, Jaroslavin
kaupungin liepeille.

– Elämä alkoi sujua sielläkin. En
ollut hiiskahtanutkaan olleeni Sak-
san ja Suomen armeijan riveissä.
Olin muka loukannut itseni
tapaturmaisesti ollessani työssä
Suomessa. Selitykseni tuntui mene-
vän täydestä.

– Mutta KGB:llä oli tarkat korvat
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tynnyreistä kyhättyä kamiinaa.
– Arvaatte, miltä minusta tuntui.

Kauankohan  kestän. En varmaan
pitkään. Yhdentekevää.

– Kaivos, josta louhittiin kivihiiltä,
oli osittain avonainen, osittain maan-
alainen. Minut määrättiin hevos-
mieheksi ajamaan kapearaiteista
rataa myöten hiiltä maan alta. Se
ei ollut kaikkein raskaimpia töitä.
Ehkä minua säälittiin, kun kuljin
pahasti ontuen. Reisivammani ei
ollut koskaan parantunut.

– En ikipäivänä unohda niitä kah-
ta vuotta, jotka puolisokean hevos-
parkani perässä astelin. Sitten luo-
ja armahti minua. Eräänä päivänä
kyseltiin sorvaustaitoista miestä.
Astuin esiin rivistä. Minut pantiin
kokeeseen, josta jotenkuten selviy-
dyin. Ainakin paremmin kuin muut.
Kaikkeni yrittäen onnistuin täyttä-
mään päivittäiset normit. Oli pak-
ko, muuten ei saanut leipäan-
nostaan.

Toivo heräsi – ja sammui
– Parin vuoden kuluttua työni jäl-
leen helpottui, kun minut määrättiin
majoituskämppämme tupapalve-
lijaksi. Siinä tehtävässä ehdin olla
lähes neljä vuotta, kun yhtäkkiä le-
visi huhu, että Stalin on kuollut.

– Pisimpään olleita ja hyvin
käyttäytyneitä pakkotyövankeja ru-
vettiin päästämään vapaaksi. Mi-
nunkin nimeni oli vapautettavien lis-
talla. Sisimmässäni heräsi uusi toi-
vo: kenties näen vielä rakkaan Inke-
rinmaan, kauniin kotiseutuni.

– Ei tule kuuloonkaan, vastattiin
minulle. Ei siellä ole teidänlaisillenne
töitä. Me lähetämme teidät joitakin
satoja kilometrejä itään suuren ja
mahtavan Jenisseijoen suun seutu-
ville. Siellä tehdään talvisin metsä-
töitä, mutta kesällä kalastetaan. Ei
se ole mikään pakkotyöleiri, siellä
on vapaita miehiä ja naisia työpri-
kaateissa. Hyvää palkkaakin mak-
setaan.

– Matka Jenissein suulle olisi suu-
remmankin kuvauksen arvoinen,

mutta jääköön se nyt. Ei tämä päi-
vä eikä lähipäivätkään riittäisi kai-
ken kertomiseen. Joskus haluaisin
sen koko elämäni osalta tehdä. En-
hän ole rohjennut edes vaimolleni
paljastaa vaikeimpia vaiheitani.
Pojallemmekaan emme ole kerto-
neet minun synneistäni ja koke-
muksistani sanallakaan. Hän näh-
tävästi uskoo meidän olevan täysin
viattomia neuvostokansalaisia. Hän-
hän on miliisiluutnantti, tosin insinöö-
rinä teknisessä tehtävässä, mutta
pelkään hänen jollain tavoin henki-
sesti luhistuvan saadessaan tietää
totuuden tai edes osankin siitä.

Hatsinasta pois Petroskoihin
– Pari vuotta Jenissein suulla oli
minulle kohtalokasta aikaa: tapasin
siellä nykyisen vaimoni  Liljan. Ei
hän ollut vanki, mutta inkeriläis-
syntyisenä hän oli hakeutunut
vapaampiin maisemiin, kuten niin
monet muut heimolaisemme. Myös
Lilja teki metsätöitä ja kalasti. Rius-
ka naisihminen, totesin, ja se kai
ainakin minun puoleltani yhteen-
menomme ratkaisikin.

–Yhdessä rupesimme kuitenkin
suunnittelemaan tulevaisuutta enti-
sillä kotitanhuvilla. Matkanteko vei
lähes puoli vuotta. Löysimme koti-
kylästäni Hatsinasta entisen talom-
me, jonka olimme juuri ennen Suo-
men talvisotaa saaneet valmiiksi.
Löysimme kylästä eräästä pienes-
tä mökistä minun vanhempani aika
kurjista oloista. Venäläiset olivat
vallanneet talomme, eivätkä he ot-
taneet lainkaan huomioon puhei-
tamme, että seinähirret ovat mei-
dän. Paikalliset viranomaiset aset-
tuivat näiden ryssien puolelle ja käs-
kivät meidän häipyä jonnekin, min-
ne haluamme. Hatsinassa ei meille
olisi sijaa.

– Meillä oli pieni poika, Toivo, ny-
kyisin tämä miliisiluutnantti. Jostain
oli vakituinen asunto löydettävä, sel-
lainen, johon jo iäkkäämmänpuo-
leiset vanhempanikin voisivat mei-
dän mukanamme majoittua. Päätim-

me yrittää Petroskoissa.Menimme
sinne. Ei, kaupungissa ei ole työtä,
asunnosta puhumattakaan. Pari-
kymmentä kilometriä pohjoiseen oli
metsätyömaa. Siellä on jo ennes-
tään paljon inkeriläisiä. Menkää sin-
ne, näin meille sanottiin.

– Ja niin me menimme, koko
sakki. Meidät hyväksyttiin yhteisön
jäseniksi. Työ oli kovaa, mutta niin-
hän se minun elämässäni aina on
ollut. Olin tyytyväinen erityisesti sii-
hen, että olimme Liljan kanssa saa-
neet vanhempani hoitoomme. Lilja
ei ollut täysin samaa mieltä kans-
sani tässä asiassa. Hän joutui huo-
lehtimaan isästäni ja minun
reisivam-mastani, johon oli vaihdet-
tava siteet joka päivä. Mutta me
kestimme.

– Jo heti työmaalle tulomme jäl-
keen löysimme oman asunnon, van-
han tyhjillään olevan talon, jonka
saimme ostaa parilla sadalla ruplal-
la. Kunnostin sen asumiskelpoiseksi
ja siinä kyhjötimme lähes kymme-
nen vuotta. Tein sieltä käsin tiedus-
teluretkiä lännemmäksi, Inkerin-
maalle ja entiselle Suomen alueelle
Karjalan kannakselle. Nekin tienoot
olivat tuttuja sodan ajalta. Lopulta
löytyi ratkaisun paikka: Rautu!

– Täällä me olemme siitä saakka
eläneet. Pääsimme molemmat , Lilja
ja minä, paikalliseen perunakol-
hoosiin työhön ja minä onnistuin
haalimaan sen verran rakennus-
tarvikkeita, että sain niistä kokoon
tämän pienen mökin. Saimme tä-
män ympärille oman palstan, niin
kuin täällä Neuvostoliitossa on ta-
pana, kyhäsin kokoon jonkinlaisen
ulkorakennuksen ja pidimme siinä
yhtä lehmää ja sikapossua. Kun jo-
kainen pläntti tällä palstalla on vil-
jelty, me pärjäämme.

Lähde:
Isänmaattomat, Heimosoturit

jatkosodassa 1941-44
Pentti Syrjä 1991

Jatkuu kirjoituksella
heimopataljoonista
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Äkkipikainen äiti
Meidän äiti oli luonteeltaan äkkipi-
kainen. Hän oli nopea käänteissään
ja tarttui äkkiä haiveniin, hiuksiin,
kiinni ja pöllytti, jos ei kerinnyt otta-
maan kättä pitempää eli risua. Risu
oli meillä aina valmiina, ja jos ei ol-
lut, niin se piti itse hakea, tuoda se
äidille, avata pöksyn napit auki, käy-
dä äidin polvien päälle vatsalleen ja
ottaa vastaan piiskaus. Kaiken tä-
män jälkeen piti vielä nöyrällä ää-
nellä pyytää anteeksi, vaikka ei oli-
si mitään pahaa tehnytkään.

Emmehän me koskaan uskalta-
neet tehdä mitään väärin, mutta
monta kertaa saimme selkäämme,
jos sattui vahinkoja. Ellin kanssa
olimme saaneet uudet savipotit syö-
mistä varten. Oli kesä ja minä sa-
noin Ellille, että pestään nämä asti-
at ulkona, rännin alla. Niin teimme,
mutta minun pottini meni rikki. Ei
auttanut muu kuin viedä potti ja
palaset rappusille, josta äiti ne nä-
kisi. Ellin kanssa juoksimme kilomet-
rin matkan metsään, josta äiti ei löy-
täisi.

Yleensä, kun näimme pihalla vie-
raan hevosen, tiesimme, että talos-
sa on vieraita eikä äiti silloin ke-
rennyt selkään antamaan.

Pohjattoman ruukun tapaus
Oli kesäinen lauantaiaamu. Äiti
leipoi ja pani minut survomaan puo-
lukoita saviruukussa. Äiti kyllä sa-
noi, että ruukku pitää olla pöydän
päällä, mutta minusta tuntui
helpommalta survoa ne tuolilla is-
tuen. Niin istuin itse jakkaralla ja
nostin savipotin helmaani. Vähän
ajan päästä ihmettelin, kun puolu-
kat vähenivät ja sitten katosivat ko-
konaan. Karmein hetkeni koitti, kun
huomasin, että ruukun pohja oli ko-

Irja Rastaan muistoloi Raudusta ja evakkotaipaleelta, osa III:

Vahinkoja sattui
ja sitten juostiin karkuun...

konaan irti, kuin veitsellä leikattu,
ja kaikki survos oli helmassani ja
mehu vuotanut lattialle. Kauhusta
jäykkänä istuin hetken paikallani,
sitten sai itsesäilytysvaisto vallan.
Panin hiljaa pohjattoman ruukun lat-
tialle, keräsin helmat syliini, hiivin
ulos ja ampaisin juoksuun.

Onnekseni oli lämmin kesäpäivä.
Juoksin joen rantaan. Lähellä Keri-
padan kylää oli joki, jonka rannas-
sa usein pestiin pyykkiä. Sieltä sain
mäntysuopaa ja hiivin pusikkoon
pesemään vaatteitani. Mutta vaik-
ka kuinka pesin, puolukka ei lähte-
nyt pois. Puin märät vaatteet ylleni
ja ajattelin, että kuollako tässä pi-
täisi. Kotiin ei ollut menemistä.

Rannassa vastaani tuli Järveläi-
sen Onni. Hän oli luonnon ystävä,
keräsi perhosia ja sen sellaista. Jou-
duin kertomaan hänelle koko asian,
ja hän vei minut äitinsä luo, vaikka
panin hanttiin. Emmehän me saa-
neet mennä kylään ilman lupaa.

Taisi Onni käydä jotain äidille
sanomassa, koska minulle tuotiin
kuivat vaatteet ja sain olla kylässä
monta tuntia. En koskaan ollut syö-
nyt niin maukkaita lihapullia kuin
mitä talon vanha apulainen teki. Ja
miten ihania munkkeja hän osa-
sikaan paistaa!

Näin minä tutustuin Järveläisen
perheeseen. Onni opetti minua ja
Kaukoa tuntemaan sieniä ja kerää-
mään niitä.

Työtehtäviä riitti lapsillekin
Kerran meille oli otettu sianporsas,
jolle piti keittää tuvassa perunoita.
Äiti pani ison rautapadan täyteen
perunoita, lisäsi suuria puita hellaan
ja käski vahtimaan, milloin perunat
kypsyvät. Kohta alkoi kuulua kum-
maa ääntä hellanpäältä. Jakkaralle

noustuani huomasin, ettei padassa
ollut yhtään vettä. Hellassa täysi
tuli, kohta se pataa halkeaa,
pelästyin. Pikavauhtia Järveläisiltä
apua hakemaan.

Ei äiti varmaan tiennyt kuinka
paljon Järveläiset auttoivat meitä
lapsia. Äiti pani liian suuria ja ras-
kaita urakoita meidän vastuulle läh-
tiessään aamulla naapuriin töihin.

Meitä sanottiin aina hiljaisiksi ja
rauhallisiksi lapsiksi. Taisi johtua
olosuhteista, sillä missähän me
olisimmekaan voineet mekastaa.

Siitä asti kun sakset alkoivat py-
syä kädessä, ei meillä lapsilla kos-
kaan ollut työn puutetta. Piti oppia
leikkaamaan matonkuteita, ja siinä
sivussa, kun äiti kutoi kankaita, piti
tehdä vokin, rukin, kanssa käämiä.
Käämiä käytettiin sukkulassa kan-
gasta kutoessa.

Jos ei ollut muuta työtä, niin sit-
ten luudan kanssa lakaisemaan
seuratalon suuria lattioita.

Liina palomiehenä
Kauko oli jo Maanselässä asu-
essamme päässyt kouluun kuuntelu-
oppilaaksi. Kun muutimme seura-
talolle, hän jatkoi samaan tapaan,

Irja Rastas noin 20-vuotiaana.
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Sirkiänsaari –
Huhti – Korlee

kylien tapaaminen

Lauantaina 8.9.2018
klo 12 alkaen

Kyläkokous
Mäntyniemessä,

Ihastjärventie 40, Mikkeli.
Ohjelma vapaamuotoista,
tuo mukanasi mitä keksit.

Ruokailua varten
ilmoittautumiset

ruokavaliotietoineen:
Rauni Karjalainen
p. 0400 715 200

Tervetuloa!

Sotahistoriallinen
matka Kaarnajoen

patterille
13.-15.8.2018
Lähtö ja paluu:
Hämeenlinna

Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot: Pekka Tommiska

puh. 040 8268 799, email:
pekka.tommiska@pp1.inet.fi

Vastuullinen
matkanjärjestäjä:

Matka-Niinimäki Oy

TARKENNUS. Viime lehdes-
sä kerrottiin kotiseutuneuvos
Markku Paksun saamasta Suo-
men Leijonan Ritarikunnan
ansiorististä. Kyseessä on siis
kunniamerkki, eikä ansiomitali,
kuten kuvatekstissä virheelli-
sesti luki.

tosin eri koulussa. Minäkin olin jo
alakansakoulussa, kun Raudussa,
keskellä kirkonkylää, syttyi tulipa-
lo. Osa Raudun kirkonkylää, kun-
nanlääkärin talo mukaan lukien, tu-
houtui suuressa tulipalossa 2.5.
1935.

Oli tuulinen päivä. Kesken oppi-
tunnin kuulimme, kuinka palopillit
pauhasivat. Ryntäsimme ulos, vaik-
ka opettaja huusi, että pysykää luo-
kassa. Minulle tuli hätä, että palaa-
ko meidänkin koti. Viis koulusta,
juoksin pitkin peltoja kotiin päin.
Huomasin uuden lääkärin talon ole-
van tulessa ja hirsien tippuvan tuli-
merenä alas. Oli juostava kaartain
vielä kilometrin verran, sitten näin
seuratalon ehjänä.

Mutta mikä vilske siellä olikaan!
Tuvan sänkyjen päälle oli pantu äi-
din valkoiset lakanat ja niiden pääl-
le kolme nokista lasta. He olivat
lääkäri Airolan lapset, nuorin noin
puolivuotias. Ja lääkärin rouva
siunaili siinä vieressä. Muitakin ih-
misiä, joilta koti oli palanut, tuli sit-
ten meille. Olihan meillä tilaa, ko-
konainen seuratalo.

Siihen aikaan vielä oli kaikissa
taloissa pärekatot, joten tuli levisi
nopeasti. Kova tuuli pahensi asiaa,
ja kipinät lensivät pitkälle. Siihen
aikaan ei ollut paloautoja eikä mi-
tään suurempaa palokuntaa, oli vain
palopäällikkö, joka otti johdon kä-
siinsä ja määräili. Raudussa taisi olla
yksi käsipumppu letkun kanssa.

Kun kylässä oli vain yksi kaivo –
se, josta mekin haimme veden – niin
hätä oli suuri, kun vesi loppui kai-
vosta. Apu saatiin Kirkkojärvestä,
joka oli pieni lampi kirkon alapuo-
lella. Käsipumpulla pumpattiin vet-
tä isoihin astioihin ja niistä vesi
ämpäreitten kanssa – mies miehel-
tä – palopaikalle. Siten saatiin osa
kirkonkylästä pelastettua.

Äiti oli palopaikalla, katolla, kaata-
massa vettä tulipesäkkeisiin. Kaik-
kien, kuka kynnelle kykeni, eli kuka
osasi kävellä, oli yhteisvastuussa

koko pitäjän asioista. Näin oli en-
nen, ja vain tämänkaltaisella tal-
koohengellä on voimaa.

Raudussa tämä henki oli ja eli. Sa-
man talkoohengen saimme kokea
pian omakohtaisesti.

Talkoot Tikatsulla
Äiti ja isä saivat lainaa pankista,
takuita vastaan, ostaakseen hehtaa-
rin maata kirkon vierestä, Hamun
maista. Eräissä iltamissa seura-
talolla äiti kertoi kaikille isännille,
että silloin ja silloin olisi hirren-
tuontitalkoot: tontille voi viedä hir-
siä – ruokaa ja lääkärin määräämää
lääkettä (pirtua sajuun eli teehen
sekoitettuna) tarjoillaan seuratalolla.
Olihan lääkäri Airola ikään kuin
kiitollisuudenvelassa äidille, joka oli
hoitanut tulipalossa kotinsa menet-
tänyttä perhettä.

Hirsiä tuli, ja kaikki oli hyvin.
Mutta kun isä ja äiti saivat tietää,
että samalla hinnalla he saisivat
kaksi hehtaaria maata Tikatsulta,
läheltä paikkaa, jossa olimme asu-
neet, he vaihtoivat tontin siihen.
Taas pidettiin talkoot, että saatiin
hirret siirretyksi. Näitä talkoita var-
ten syötettiin sikaparkaamme yötä
päivää, jotta talkooväelle saataisiin
ruokaa. Sika oli lopuksi niin lihava,
ettei jaksanut enää seistä.

Ville-eno, äidin veli, kävi lahtaa-
massa eli teurastamassa sikapos-
sun. Lihat pantiin suolaan, sian
päästä äiti teki sylttyä. Potkat kär-
vennettiin tulella ja suolattiin
hernerokkaa varten. Suolista keitet-
tiin lipiän kanssa saippuaa. Kaikki
käytettiin hyväksi, mitään ei pantu
hukkaan.

Kun äiti keitti ensimmäisen liha-
sopan siitä sikapossusta ja nosti ison
lihakimpaleen pöytään, ei kukaan
koskenut siihen lihaan. Emme voi-
neet, sillä oli liian lähellä se aika, kun
rapsuttelimme sitä korvanjuuresta.

Jatkuu...

Äitinsä muistelmia on kirjoittanut
Marja Hakola
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Kalevi Valkosen muistolle

Kalevi Valkonen, s. 27.3.1930, k. 26.4.2018.

”Sinä rakastit isänmaata,
kotiseutua, luontoa sen.
Sinä kylvit, niitit, kynnit
työniloa tuntien,
kunnes kultainen viljapelto
valmistui korjuuseen ja
Taivaan Isä kutsui luokseen
paljon uurastaneen.”

Rakkaudella kaivaten
Salme
lapsenlapset perheineen
sukulaiset ja ystävät

Kirsti Grankvistia muistaen

Kirsti Helena Grankvist o.s. Partanen nukkui pois
11.4.2019 Tukholmassa. Hän oli syntynyt 27.5.
1934 Emma ja Jalmari Partasen tyttärenä Raudun
Orjansaaressa.

Perheen muuttaessa Haukivuorelta Riihimäelle
hän jätti työpaikkansa Mikkelissä ja muutti Riihi-
mäelle. Työkaverukset innostuivat kesälomalla läh-
temään Ruotsiin, ja pian Kirsti muuttikin sinne vain
kieltä oppiakseen, mutta tapasi miehensä siellä,
perusti perheen ja jäi sinne pysyvästi.

Kirstin valoisaa olemusta muistaen ja kaivaten
tyttären ja tyttären pojan perhe, sekä
Kirstin kaikki sisarukset perheineen.

Kannessa olevan
Raudun vaakunan selitys:

Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seu-
ran rekisteriin nu-merolla 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.

Yrjö Aulis Termonen täytti 85 vuotta 22.3.2018
Keuruulla. Syntynyt 22.3.1933 Raudussa, Liippuan
kylällä. Äiti Lempi Termonen, syntynyt 1908.
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Muista myös
internetsivut
www.rautu.fi

Rautu-
huppareita

nyt
myynnissä

aina
kokoon

XXXL asti:
tilaukset

Markku tai
Pekka

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.

www.karjalanliitto.fi
ajankohtaista

tapahtumatietoa

Rajalla rauhatonta

Kaino Tuokon
kirjoittamaa kirjaa myy

Rautulaisten pitäjäseura ry.
Hinta on 20 euroa.

 Tilaukset: Markku
puh. 044 925 9765

Pekka puh. 045 263 0365

pitajaseura(ät)rautu.fi tai
pintke(ät)suomi24.fi

Tilaa tietoa Suomen
 itsenäistymisen ajalta:

Tästä kertoo kirja
Suvannon seutu

1917-1921.

Lisätietoa rautu.fi
-sivustolta
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