
Rautulaisten lehti 5/2018 1

60. VUOSIKERTA  5/2018 (414) LOKAKUU 2018

RAUTULAISTEN
LEHTI

RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

Hyvin onnistuneet Rautu-juhlat Mikkelissä kutsuivat mukaan noin 400 henkeä, kun lasketaan mu-
kaan kaksipäiväisten juhlien molemmat päivät. Kuva: Markku Vauhkonen.                    SIVUT 4-8

VEHMAISISTA hiljaittain
paljastuneet vanhat kuppikivet
kiinnostavat. Karjalasta ei
kuppikiviä ole kovin suurta
määrää löytynyt.         SIVU 8
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Mikkelissä  lokakuussa 2018

Välitilinpäätöstä
Rautulaisten
lehti 5/2018

Joudun perumaan aiempia puheitani
siitä, että Suomi on täysin asuin-
kelvoton maa. Syyksi on mainitta-
va nyt kohdalle osunut ilmaston-
muutos, joka männä kesänä vallit-
si. Allekirjoittanutta ei nimittäin
paleltanut kolmeen kuukauteen,
lämpötila pysytteli päivisin suurin
piirtein samalla tasolla kuin se on
Thaimaassa (öisin). Hyvä näin, voi-
han se olla, jot jollekii on olt liian
kuumakii, mutta on sitä kärsitty vi-
lua ja joskus nälkääkii… ko Sipilä
on riistänt pienii eläkkeitä:) Ja nyt
taas paleltaa.

Tähän vuoteen on sopinut jo yllät-
tävän paljon erikoisiakin tapahtu-
mia. Tammikuussa sain kutsun
Ohalatvaan Inkerinmaalle lähellä
Pietaria, ja kutsussa teksti:
tilaisuuteemme kunniavieraaksi on
kutsuttu Suomesta  gaspadin Mark-
ku Paksu, hän on Suomen presiden-
tin neuvonantaja Etelä-Karjalan
kulttuurisissa kysymyksissä.

Mitä helv… ajattelin. Tulkkini
vastasi kuitenkin kutsuun, koska
kyseessä oli Itämeren kansojen
suurten säveltäjien muistoksi tuotet-
tu tilaisuus, siis mielenkiintoinen.

Ajattelin, että kyseessä oli vitsi,
mutta paikalle saavuttuani minut
ohjattiin ylenpalttisen tarjoilun pa-
riin, ja kerrottiin, että kutsuni syy oli
avata tämä suuri tapahtuma. Ennen
tilaisuuden alkua minut vastaanotti
Pietarin duuman edustaja sekä
myös Pietarin televisio.

Tässä vaiheessa tunsin jo perho-
sia vatsassani, mut uattelin, jot nyt
pittää hoitaa pisteet kottii, sen ver-
ran mualimakouluu käyneenä olin
varautunut puheeseen. Kerroin
omasta että Inkerinmaan kansojen
historiasta. Enkä malttant olla
piikittelemättä Stalinin terrorismis-
ta, suomalaisten ja Itämeren kan-
sojen kohtalosta…(iha vähä vaa).

Kysyin tulkilta, jot pitäöskö
oikassa, etten uo neuvonantaja; hää
sano, jottei sitä nyt voi tehä, koska
kutsujat joutuvat silloin noloon ase-
maan. No mie jatkoin.

Kulttuuri on kansoja yhdistävä
tekijä, yhtenä musiikki. Nautties-
samme esimerkiksi musiikista ei ole
merkitystä sillä, mikä on historiam-
me tai menneisyytemme kärsimyk-
set. Kulttuurisella tasolla ja ihmisi-
nä voimme olla ystäviä.

Duuman edustaja totesi vasta-
puheessa, että gasbadin Paksu on
oikeassa. Poliitikot eivät aina ym-
märrä, että ihmiset ovat ihmisiä huo-
limatta missä raja kulkee tai on kul-
kenut.

Tilaisuus jatkui monien eri esitys-
ten myötä, mukana oli myös varta
vasten lauluja suomen kielellä. Miul
ei uo viel olt mahdollisuutta kertoo
Sakel, jot mie toimin piraattineu-
vonantajana:) No, ehkä jonain päi-
vänä tunnustan.

No sit toisiks suurin juttu. Hovikylän
tonttikaupat on onnistuneet, kaup-
pa on virallisesti rekisteröity viralli-
sella kaupanvahvistajalla 14.7.2018
Viipurissa. Tulemme tiedottamaan
ja aikanaan lähettämään osakkuus-
kirjat yms. kaikille hankkeeseen
sijoittaneille.

Kotiseudun kaipuu on taas uuves
nostees, menneenä kesänä emme
ole pystyneet järjestämään niin pal-
jon matkoja, kun on kysyntää, mut-
ta toivon, että ensi kesänä pystym-
me parempaan. Merkillepantavaa
on, että nyt uusia menneisyydestä
ja juuristaan kiinnostuneita ovat
1950-luvulla syntyneet. Näin se kar-
jalaisuus kulkee polvesta polveen,
hyvä näin.

Elokuulla vietetyt 60/70-vuotisjuhlat
Mikkelissä kokosivat kaksipäi-
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väisesti lähes 400 rautulaista ystä-
vineen, näin järjestäjien puolesta
kiitos siitä kaikille juhliimme osal-
listuneille, ja toki myös talkoolaisille.
On mukava todeta, kuinka sammaa
saikkasakkii sitä ollaankaa. Enkä
mie kyl tiiä kettää toista sakkii, joka
juhlii joka vuos, ko ens kesän on tuas
juhlat, nimittäin kihujuhlat Rauvus.

Ja sit siitä lämpimästä. Mummo ol
jo aika huonos hapes ja pappi tul
paikal: kysy mummolt, jot ko tuo
aika alkaa olla vähis, ni kummal
puolel mummo toivos pääsevänsä?
Kertoi, jot sil taivaa puolel on kaik
ilot ja riemut, toisel puolel taas on
tosi kuuma. Mummo totes: ei näi
vanha ennää niist riemuloist paljo
välitä, jot jos sil toisel puolel, koha
ois lämmintä!

Syksyn jatkoo teil, ollaa kuulol!

kotiseutuneuvos
(neuvonantaja)

KUTSU PERINTEISEEN
PUUROJUHLAAN

24.11.2018 KELLO 12.00 -16.00

Tervetuloa perinteiseen puurojuhlaamme Mikkelin
vanhalle kasarmialueelle Upseerikerholle,
osoite Tarkk’ampujankuja 1b, 50100 Mikkeli.
Tarjolla perinteiseen tapaan kolmen sortin puuroa
lisukkeineen, kinkkua ja piirakoita. Jälkiruuaksi
nautitaan kahvia ja joulutorttuja (20 euroa/hlö).
Lauletaan yhdessä joululauluja ja haastellaan
mukavia. Lisäksi tilaisuudessa on myyntipöytä,
jossa mm. Rautulaisten kalenteri 2019.
Tuutha siekii ja ota ystävii mukkaa.

Ennakkoilmoittautuminen
Pitäjäseuran sihteerille
20.11.2018 mennessä:
Seija Räty p. 040 577 2728
mielellään iltaisin tai s-postilla
seija.raty@pp.inet.fi

TERVETULLOO!

Rautu-tuotteet ovat myös
hyvä joululahja!

Puurojuhlilta voit hankkia
Rautu-aiheista ostettavaa

ilman postikuluja.

HUOM! Käteismaksu,
varaa mukaan mielellään

pieniä seteleitä ja kolikoita
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Rautulaisjuuriset viettivät kaksois-
juhlaa Mikkelissä elokuun 18.-19.
päivinä 2018. Ensimmäisen päivän
teemana oli Rautulaisten lehden 60-
vuotisjuhla ja toisena päivänä, sun-
nuntaina, juhlittiin Raudun pitäjäseu-
ran 70-vuotistaivalta. Paikkana oli
Etelä-Savon ammattiopisto.

Lauantain tilaisuuteen oli saapu-
nut noin 130 vierasta. Ennen tilai-
suuden alkua oli mahdollisuus tutus-
tua opiston juhlasalissa olevaan
valokuvanäyttelyyn Raudusta, vii-
meisen luterilaisen kirkon,
Palkealan ortodoksisen kirkon, ns.
ruptuurisodan aikaisen 1656 taiste-
lun muistomerkin, Raudun aseman-
seudun ja Palkealan kylän pienois-
malleihin. Erityisesti kirkkojen ja
ruptuurisodan muistomerkin pie-
noismallit olivat tarkasti ja taidok-
kaasti tehdyt ja niitä kiiteltiin.

Vanhoja valokuvia oli verraten
vähän jo siitäkin syystä, että men-
neinä aikoina kamera oli kodeissa
harvinainen. Kuvia jäi myös run-
saasti nopean evakkoon lähdön
vuoksi tuhoutumaan rajapitäjän ko-
teihin. Valokuvat eivät olleet ensim-
mäisenä mielessä, kun piti Antin-
päivän aamuna 1939 tulipalo-
kiireessä valita hengen ja mukaan
saatavien vähäisten tavaranyyttien
välillä.

Painetulla lehdellä
on paikkansa

Lehtiteemaa varten istuuduttiin
kuulemaan pitäjäseuran puheenjoh-
taja Markku Paksun tervehdystä
ja johdattelua Rautulaisten lehden
perustamisaikoihin ja lehden myö-
hempään taipaleeseen. Lehti perus-
tettiin 1958 Mikkelissä monien vai-
heiden jälkeen, kun haluttiin yhdys-
sidettä Raudusta tulleiden siirtolais-
ten välille ja pitämään yllä yhteistä
kotiseutuperinnettä ja karjalaisuut-
ta yleisemminkin.

Haluttiin ihan oma lehti eikä yh-

Onnistunut pitäjäjuhla Mikkelissä
teistä lehteä entisen naapuripitäjän
kanssa, mistä myös oli keskusteltu.
Rautulaisia asui erityisesti Etelä-
Savossa Mikkelin, Pieksämäen ja
Joroisten seuduilla. Myös muita
paikkakuntia oli, mutta ehkä nuo
olivat merkittävimmät.

Lehden perustamiselle antoi Rau-
ta-Säätiö pienen alkupääoman ja
lehden toimittajaksi tuli Hannes
Ihalainen, Raudun kunnalliselämän
vaikuttaja jo ennen sotaa. Lehteä
painettiin aina vuoden 1967 loppuun
saakka Pieksämäellä Raamattu-
talon kirjapainossa. Myöhemmin
painopaikka on vaihdellut.

Varmaan eivät lehden perustajat
osanneet aavistaa, että lehti on voi-
missaan vielä pitkällä seuraavan
vuosituhannen puolella. Lehden ti-
laajia on edelleen lähes tuhat ja leh-
teä lähetetään useisiin eri maihin.
Kun rautulaisia oli juuri ennen so-
taa hieman vajaat 6 000 vaarit ja
vauvat mukaan lukien, voi levikkiä
pitää oikein hyvänä, vaikka se vuo-
sien mittaan on monestakin syystä
hiljalleen laskenut. Sama ongelma
vaivaa kaikkia muitakin pitäjälehtiä.
Painetun lehden ohella on tullut
muitakin yhteydenpitokanavia.

Markun valaiseva ja eloisa esitys
palkittiin raikuvilla aplodeilla.

Iltatilaisuudessa
karjalainen pitopöytä
Eivät karjalaisten juhlat ole mitään
ilman kunnollista pitopöytää. Perin-
teestä ei poikettu tälläkään kertaa,
kun juhlasalista laskeuduttiin opis-
ton ruokailutilojen noutopöydän ää-
reen.

Iltatilaisuudessa ei pidetty juhla-
eikä muitakaan puheita. Kun lähes
kaikki olivat enemmän tai vähem-
män tuttuja toisilleen, jo heti alusta
alkaen vallitsi iloinen puheensorina
kaikkialla. Kuulumisia vaihdettiin ja
entisiä aikoja muisteltiin, vaikka
melko harvat olivat enää syntype-

räisiä rautulaisia. Perinteet ja tie-
toisuus juurista on hyvin välittynyt,
sen näki kaikesta.

Tilaisuudessa kuultiin myös mu-
siikkia ja huumoripitoinen sketsi.
Juuri samana iltapäivänä vihitty
nuori pari, jossa sulhanen oli Rau-
dun pitäjäseuran hallituksen jäsen
Ville Kopakkala, kävi tervehti-
mässä vieraita ja sai asiaan kuulu-
vat onnentoivotukset yhteiselle mat-
kalleen. Ilta päättyi tanssiin.

Sunnuntai alkoi karjalaisen
kansan messulla kirkossa
Kello10 kokoontui juhlaväki Mikke-
lin Pitäjäkirkkoon, entiseen maa-
seurakunnan kirkkoon. Kirkko-
väkeä oli enemmän kuin mitä oli
edellisiltana ollut Etelä-Savon am-
mattiopistolla. Saattoi siis todeta,
että messuun oli tullut muitakin kuin
rautulaisperäistä juhlakansaa. Kar-
jalaisuus kiinnostaa laajemmaltikin.

Messun liturgia ja laulut olivat
Tapani Nuutisen Karjalan mur-
teelle muokkaamia ja siten poikke-
sivat tavanomaisesta. Ne sopivat
tilaisuuden luonteeseen erinomai-

Mimmi Rantala ja Olli Jokinen
toivat iltajuhlaan huumoria sket-
siensä kera.
Kuva: Heikki Malkamäki.
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sesti. Messuun kuuluvaa muuta mu-
siikkia esittivät laulu- ja soitinryh-
mät ilman, että olisi kuultu urkumu-
siikkia.

Saarnan piti rautulaisille tuttu tuo-
miorovasti Simo S. Salo. Saarnan
teemat olivat koskettavat ja lopuksi
hän muisteli pappiskaimaansa Simo
Saloa, Raudun kirkkoherra Paavo
Salon poikaa. Tämän hautakivessä
Tammelan hautausmaalla on Lut-
herin uskonkäsityksen perusoival-
lus: Yksin uskosta, yksin armosta.

Ehtoolliseen päättyneen messun

jälkeen laskettiin seppeleet Karja-
laan jääneiden vainajien ja sankari-
vainajien muistomerkeille.

Kirkkokahvit nautittiin seurakun-
tatalolla.

Sunnuntain päiväjuhlassa
jatkui rautulainen välittömyys
Ennen varsinaisen päiväjuhlan al-
kua nautittiin opiston ruokailutiloissa
lounas. Ala-aulassa oli perinteiseen
tapaan myyntipöytä, jossa oli myy-
tävänä rautulaisaiheisia tuotteita.

Karjalaisten laululla klo 14.00 al-

kaneeseen päiväjuhlaan oli kerään-
tynyt arviolta runsaat 160 henkilöä.
Jälleen lähes kaikki olivat tuttuja
toisilleen ja tunnelma sen mukainen.
Markku Paksu toivotti vieraat ter-
vetulleiksi.

Juhlapuheen piti Etelä-Savon
maakuntajohtaja ja samalla Kiven-
napa-seuran puheenjohtaja Pentti
Mäkinen, äitinsä puolelta kiven-
napalaista sukujuurta. Siis melkein
rautulaisten lankomies. Hänen pu-
heensa yhtenä teemana oli identi-
teetti, joka oikein ymmärrettynä ei
ole erottava, vaan rikastuttava asia.
Nykypäivän ihmisillä on usein monta
identiteettiä, jotka voivat olla kehit-
tyneitä esimerkiksi eri asuin-
seuduista, ammateista jne. Ne ei-
vät ole toisiaan pois sulkevia, vaan
täydentäviä. Ilman omaa maantie-
teellistä aluetta oleville siirto-
karjalaisille yhteinen historia, kult-
tuuri ja perinteet ovat se keskeinen
side, jonka varaan he rakentavat
kuvaa itsestään. Noiden varaan
puhuja uskoi rakentuvan myös nuo-
ren polven karjalaisjuuristen identi-
teetin jatkumisen. Hän ei ollut huo-
lissaan tämän ketjun katkeamises-
ta.

Juhlaan toi Mikkelin kaupungin
tervehdyksen kansanedustaja Satu
Taavitsainen.

Iloista tunnelmaa lauantaina illallisen lomassa. Vastavihitty pari
Kopakkala kävi myös tervehtimässä juhlaväkeä. Kuvat: Markku
Vauhkonen.

Seppeleen lasku Karjalaan jääneiden muistomerkille. Keskellä Mark-
ku Paksu ja hänenvasemmalla puolellaan Seija Räty ja oikealla Raili
Ilvonen.

Etelä-Savon maakuntajohtaja
Pentti Mäkinen piti juhlapuheen.
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Historiakatsauksen esitti mones-
sa mukana ollut entinen kansan-
edustaja Armas Komi. Hän tiivisti
mielenkiintoisella tavalla rautu-
laisten pitäjäseuran vaiherikkaan
toiminnan seitsemän vuosikymme-
nen ajalta. Pitäjäseura perustettiin
lokakuussa 1948 Pieksämäellä ja
samalla perustettiin Rauta-Säätiö
turvaamaan taloudellisesti rautu-
laisen perinteen säilyttämistä. Pal-
jon on tapahtunut kuluneina seitse-
mänä vuosikymmenenä, mutta nyt
voidaan todeta, että noissa tavoit-
teissa on onnistuttu hyvin.

Tilaisuuteen sopivaa musiikkia
saatiin kuulla useaan eri kertaan
laulun ja kanteleen soiton muodos-
sa. Kanteletta soitti nuori Nuutti
Hokkanen. Rautulaisten kuoro
lauloi kauniisti mm. ”Karjalan kun-
nailla” kahtena eri versiona. Andra
Kausin säestämänä laulettiin yhtei-
sesti suorastaan rautulaisten koti-
seutulauluksi muodostunut ”Rautu
oi Rautu”.

Ja kun karjalaisten juhlassa oltiin,
niin huumoripuolta ei unohdettu
päiväohjelmassakaan. Risto Kop-
peri esitti Arto Kivekkään har-
monikan myötäeläessä katkelmia
Tuomas Kyrön ”Mielensäpahoit-
tajasta”. Siinä itku ja nauru meni-
vät lomittain, kuten elämässä usein
käy. Vanha nimihenkilö on pudon-
nut nykyajan menosta ja hössötyk-
sestä, mutta tervettä järkeä on vie-
lä jäljellä.

Tunnustuksia rautulaisten hyväk-
si tehdystä perinne- ym. työstä jaet-
tiin seuraaville henkilöille.

Siirtoväen muistomitalin saivat:
Tuomas Rastas, Liisa Rouhiai-
nen ja Veikko Vaikkinen.

Harrastusmerkki luovutettiin seu-
raaville: Eija Eronen, Pekka Intke,
Andra Kaus, Anneli Kuparinen,
Matti Kuparinen, Reijo Loponen,
Seppo Monto, Hannu Nauma-
nen, Seija Paksu, Veijo Pulkka,
Seija Räty, Marja Tiilikainen,
Jaakko Toitturi, Toivo Valkonen
ja Markku Vauhkonen.

Mieleen painuva kaksipäiväinen
juhla päättyi Pekka Intken pää-
tössanoihin ja Savolaisten lauluun.
Kun vielä sääkin suosi, niin liioitte-
lematta saattoi sanoa, että syys-
kesän juhla oli karjalaisten pitäjä-
juhlien parhaasta päästä. Kuten
aina. Tästä kuuluu kiitos ennen kaik-
kea juhlan järjestäjille.

Veikko Vaikkinen

Pekka Intke. Isä Mikko Mentu ja Markku Paksu mielipiteiden vaih-
dossa.

Sunnuntaina Karjalaisen kansan messussa Mikkelin pitäjäkirkossa.
Kuvat: Markku Vauhkonen.

”Ja kun karjalaisten
juhlassa oltiin, niin

huumoripuolta
ei unohdettu

päiväohjelmassakaan ”
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Harrastusmerkin paikalla olleet saajat. Vasemmalta Seija Räty, Marja Tiilikainen,Andra Kaus, Eija
Eronen, Seija Paksu, Toivo Valkonen, Markku Vauhkonen, Anneli Kuparinen, Matti Kuparinen, Reijo
Loponen, Seppo Monto, Pekka Intke.

Päiväjuhlan yleisöä.

Siirtoväen muistomitalin
saajista paikalla olivat Liisa

Rouhiainen ja Veikko
Vaikkinen.

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
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Olen kuullut monia tarinoita Raudun
kivistä. Milloin on tanssittu ”Suu-
renkiven aholla” tai tehty kivisiltaa
Telininojaan peltojen kivistä.

Kivet ovat kiehtovia ja puhutta-
vat meitä kaikkia kannaksen mat-
kaajia. Käymme katsomassa vielä
säilyneitä hautakiviä tai muisto-
merkkejä. Joskus onnistumme jopa
pystyttämään uusia tai korjaamaan
entisiä.

Raudun matkoille tarvitaan hyviä
tarinoita, joita matkalaiset haluavat
kuulla. Näin helpon tiedon aikana
ei kannata kertoa taustoittamatonta
tietoa. Lähteet on hyvä varmistaa,
mistä tiedon on hankkinut.

Kannakselle on suunniteltu jo pi-
demmän aikaa muinaislinnoihin pe-
rustuvaa matkaa. Sen suunnittelu-
palaverissa tuli esiin Vehmaisten
linnamäki, joka Raudun historia -
kirjassakin kerrotaan. Vehmaisten
linnamäki on hyvä tarina, mutta ei
tutkijoiden mielestä täytä linnoituk-
sen tunnusmerkkejä.

Muinaistutkijalehden vuoden 1/
2016 artikkelissa on Juha Ruo-
honen; Raudun Vehmaisten Linna-
mäki. Tarinoita, tulkintoja ja
tutkimushistoriaa. Kyseisen artikke-
lin lopussa on kuitenkin maininta
muinaislöydöstä. ”Vaikka viime so-
tien jälkeen ei arkeologisia tutkimuk-
sia alueella ole juurikaan tehty, on
harrastajien toimesta 2000-luvulla
kylän alueelta löytynyt uusi kuppi-
kivi. Kyseessä on Hovinjärven
kaakkoispuolella entisen peltoalu-
een keskellä oleva kookas maakivi,
jossa yksittäisten kuppien ohessa on
muutamia hakatulla uralla yhdistet-
tyjä kuppeja.”

Nykyisin kuppikivi sijaitsee pelto-
alueen reunassa, koska nykyinen
asukas on rakentanut osan pelto-
aukeasta asuinkäyttöön ja varasto-
rakennuksiksi.

Nykyisen Suomen alueella tunne-
taan noin 360 kuppikiveä. Luovu-

Raudun erikoiset kivet kiehtovat

tetusta Karjalasta vain muutamia.
Tutkijat pitävät kuppikiviä rauta-
kautisina tai keskiaikaisina. Niiden
käyttötarkoitusta on yritetty selittää
oletuksina ja suomalaisena kansan-
perinteenä.

Kerrotaan kivien olevan uhri-
paikkoja. Uhrina muutama viljan-
jyvä tai pala peuranmaksaa tai joi-
takin muuta erityisen tarpeellista ja
arvokasta, josta halutaan kiittää tai
pyytää parempaa satoa tai saalis-
onnea. Varmaankin entisaikojen
poikamies uhrasi jotakin itselleen
arvokasta toivoen kaunista rehevää
naarasta saaliikseen. Siis hedelmäl-
lisyyteen liittyvät uhraukset.

Erään näkemyksen mukaan
kuppikivet ovat entisajan karttoja.
Karttoja lähialueen pyyntialueesta.
No, ainakin lähtöpiste pyyntiretkelle
on pysynyt samana vuosisatoja.

Yhtenä arviona on, että paikkaa
on käytetty kansanparantamiseen.
On loitsittu pois sairauksia tai kipu-
ja. On uhrattu maahisille ja haltijoille.

Varmaa tietoa on kuitenkin, ettei-
vät kiviin tehdyt kupit ole muodos-
tuneet itsestään. Niiden väkertä-
minen kvartsipalasella tai muulla
kovemmalla kiviaineksella ei ole

ollut muutaman hetken tekosia.
Entisajan ihmiselle paikalla on ol-

lut suurta merkitystä. Onko siinä lä-
hellä ollut polttokalmisto vai mikä
muu on saanut ihmisen siinä viipy-
mään. Vai onko sittenkin kyseessä
tuon ajan muoti-ilmiö?

Kesän matkalla tutustuimme
isommalla joukolla löydettyyn kuppi-
kiveen. Kuppikivi löytyy helposti,
kun kulkee Vehmaisten äkkimut-
kasta suoraan itään noin 500 met-
riä. Noin 100 metriä ennen kiveä
pellon reunassa on hyvä, linja-
autollekin sopiva kääntöpaikka.
Nykyisen peltoaukean reunassa
koivun juurella kivi makoilee paikal-
laan. Käykääpä katsomassa ja ku-
kaan ei varmaan pane pahakseen,
vaikka lirautatte kuppiloihe pienen
uhrilahjan matkaputelista.

Selvittämättä on vielä itselleni Kas-
kaalan Pattikivi Pienaution pellolla
ja Ristikivi Mietoisenahon pellolla.
Suurenkiven ahon kiven naapuri
räjäytti rakennuskivikseen 1950-lu-
vulla ja Telininojan kivisiltaa ei vie-
lä ole löytynyt. Etsintä jatkuu...

Ilkka Pietiäinen

Nykyisen Suomen alueella tunnetaan noin 360 kuppikiveä.
Luovutetusta Karjalasta vain muutamia, tässä Vehmaisista löytynyt.
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Hiljattain löytynyttä kuppikiveä ihmeteltiin retkiporukan voimin. Kuvat: Markku Vauhkonen.

Rautulaisten
seinäkalenteri
vuodelle 2019

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
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Vuosi sitten suuren suosion saanut
piirakkakurssi jatkui syyskuun alun
kesäisenä lauantaina Vehmasky-
lässä Myyrylän kartanossa. Iloinen
puheenpulputus täytti tuvan aamu-
kymmeneltä, kun leipurit kaivoivat
essut, huivit ja pulikat esille. Tällä-
kin kertaa mukana oli nuoren pol-
ven edustaja, Seijan vunukka Teea,
joka oli oikein näppärä piirakantekijä
– hyvässä opissa on ollut!

Kurssin opettajina toimivat tut-
tuun tapaan Maanselän Martat An-
neli ja Anja, jotka olivat varusta-
neet piirakka- ja kakkaratarpeet
valmiiksi, joten pääsimme heti
kertaamaan viime syksynä opittuja
taitoja. Uusina tuotteina olivat pork-
kanapiirakka ja pienet rahkapiira-
kat, lisäksi Anneli oli tehnyt puol-
pielaitaikinan kohoamaan.

Umpinaisen porkkanapiirakan te-
keminen oli taitolaji: ensin vehnäi-
sestä piirakkataikinasta kaulittiin
pyöreä levy, jonka päälle laitettiin
täytettä; sitten reunat piti yrittää
sulkea niin, ettei taikina kosketta-
nut täytettä. Piirakoiden annettiin
kohota ja ne voideltiin kananmunalla
ennen paistamista. Piirakoiden sul-
keminen onnistui vaihtelevasti, toi-
set paistuivat kauniisti, toiset alkoi-
vat irvistellä uunissa. Tässäkin asi-
assa harjoitus tekee mestarin.

Pienien rahkapiirakoiden tekoon
saimme Anjalta hyviä vinkkejä. Sen
sijaan, että taikinasta tehdään pyö-
reitä pullia, joihin painellaan lasilla
syvennykset täytettä varten, ne voi-
daan tehdä vähemmällä vaivalla:
taikinapötköstä leikataan sopivan
kokoisia paloja, jotka laitetaan pel-
lille leikkauspinta alaspäin ja anne-
taan kohota hyvin. Taikinapalat voi-
dellaan kananmunalla ja syven-
nykset tehdään kylmään veteen
kastetuilla sormilla. Sitten vain lusi-
koidaan täyte syvennyksiin. Samal-
la systeemillä voi tehdä muutkin pie-
net piirakat.

Puolpielai
½ l vettä kuumennetaan niin että alkaa kiehua, kattila otetaan pois
liedeltä, lisätään veteen noin ruokalusikallinen kuminoita ja vatkataan
sekaan ruisjauhoja sen verran, että saadaan sakea puuro.
Taikinan annetaan imeltyä noin tunti lämpimässä paikassa. Lisä-
tään taikinaan 1 ½ dl siirappia, 2 tl suolaa, 50 g hiivaa murennettuna
ja noin desi rusinoita (rusinat voi jättää pois). Alustetaan taikina
kiinteäksi vehnäjauhoilla, lisätään noin 50 g voita sulatettuna ja
annetaan kohota. Leivotaan leiviksi ja kohotetaan uudelleen. Lei-
vät pistellään haarukalla ja voidellaan kahvijuomalla, johon on li-
sätty sokeria. Paistetaan noin ½ tuntia 200-250 asteessa.

Piirakkakurssilla oli makoisa meininki

Kun kaikki erilaiset piirakat oli
saatu valmiiksi, Anneli opetti meille
vielä, miten tehdään rautulainen
puolpielai (juhlaleipä, setsuuri). Ylei-
sön pyynnöstä Annelilta saatu ohje
ohessa tarjolla.

Kurssin päätteeksi joimme kohvit
lämpimäisten kera. Leipomuksia jäi
kotiin vietäväksikin, niin runsaasti
niitä valmistimme. Päivä oli muka-
vaa yhdessä olemista ja tekemistä,
haastamista ja naurua karjalaisittain
savolaismausteilla!

Markku Vauhkonen

Monen sortin ja vähän monen näkoistäkin piirakkaa; ja kaikki yhtä
hyviä. Kuvat: Markku Vauhkonen.
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Leivontapöydän äärellä kävi vilske ja puheensorina.

Pikkulotta
-laulu
Minä olen pikkulotta, lotta lapsonen,
Suomi-äidin helmassa toimin tietäen
että pienet voimanikin paljon aikaan saa,
hyvän äidin helmassa on helppo ahertaa.

Minä olen pikkulotta Suomen tyttönen,
minä tahdon aina tehdä työni rukoillen,
Jumalalle aamuin illoin kiitos kohotkoon,
hänpä synnyinmaatani ain´ onneen johtakoon.

Minä olen pikkulotta, lotta lapsonen,
isänmaa on mulle rakas, vaikka vähäinen
on sen kansa, se on aina minun kansani.
Minä toimin heikoin voimin synnyinmaalleni.

         Selma Salo

Päivi ja Simo Tuokko ovat luoneet Mäntyharjun
Miekankoskelle ainutlaatuisen maailman, jossa pääsee
aikamatkalle pitkälle viime vuosisadan puolelle. Alhon
kotimuseota pyörittävä pariskunta on kerännyt kahden
vuosikymmenen aikana vehreään pihapiiriin monipuoli-
sen kattauksen entisajan maatilaelämää. Museosta on
kirjoitettu Rautulaisten lehdessä 4 / 2015.

Museo on nyt saanut valtakunnallista tunnustusta, kun
sille myönnettiin Talonpoikaiskulttuurisäätiön perinteisen
rakentamistavan kunniakilpi. Säätiö on myöntänyt pe-
rinteisen rakentamistavan kunniakilpiä maatilojen raken-
nuksille vuodesta 1939 alkaen yli 600 kohteelle ympäri
Suomea. Tunnustus on Mäntyharjun kautta aikain en-
simmäinen.

Tunnustuksen päätyminen Alhon aitan seinään on pit-
kän työn tulos. Tuokot päätyivät Luhtasen kylällä sijait-
sevalle tilalle 1990-luvulla. Pikku hiljaa muuton jälkeen
varastoista ja navetan takaa alkoi löytyä entisaikojen
käyttötavaraa pienistä esineistä traktoreihin asti.

Tuokkojen kotimuseolle
myönnettiin kunniakilpi
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Tammikuussa 2014 kyselin tässä
lehdessä tietoja isovanhempieni,
Raudun apteekkari Uno Arthur
Hallin, puoliso Olga, perheestä ja
apteekkiin liittyvistä muistoista.

Yllätyin ja ilahduin, kun minulle tuli
puhelinsoitto. Puhelimessa oli Rau-
dun Osuuskaupan johtaja Juho
Pullin yli 90-vuotias tytär Heljä
Pulli. Heljä Pulli muisti hauskan
jutun, jonka oli kuullut isältään. Jut-
tu on vuosia sitten ollut Rautulaisten
lehdessäkin, mutta kertaus on opin-
tojen äiti:

”Joskus 1920-luvulla Raudun ap-
teekkari Arthur Hall rakennutti ta-
loonsa uuden huussin, johon laitet-
tiin vain yksi reikä. Apteekkarin
rouva valitti, että reiästä tuli liian
pieni. No, reikää suurennettiin. Nyt
apteekkarin poika valitti, että reikä
oli liian suuri. Käydessään eräänä
päivänä osuuskaupassa apteekkari
puuskahti hieman murteellisella
suomenkielellään osuuskaupan joh-
taja Juho Pullille: ”Pärkkele, mine
laitta siihe hällän renkkat!” (hällän
renkkat = puuhellan renkaat).

Siinä Rautulaisten lehden 2014
kirjoituksessani kerroin Raudussa
lapsuutensa ja nuoruutensa viettä-
neistä sisaruksista eli Glory-tädis-
täni ja Solveig-äidistäni. Silloin tam-
mikuussa 2014 Glory oli yli 102-vuo-

Kiannon veljesten kirjoittama perhekirja
vanhemmista vei ajatuksia 1920-luvun Rautuun

tias ja äitini 97-vuotias. Glorysta
aika jätti vähän vaille 103-vuotiaa-
na, ja nyt, lokakuun 2018 alussa, äi-
tini elää täällä Kerimäellä kaksi viik-
koa vaille 102-vuotiaana.

Ilkka-veljeni kanssa kuljimme
tärkeän, tunteellisen ja paljon tietoa
antaneen matkan – jolla olemme
edelleen – kun etsimme tietoja
omista vanhemmistamme. Välillä
me itkimme, välillä nauroimme.
Saimme viime vuonna kirjamme val-
miiksi.

Kirjan nimi on ”JORMO JA SOL-
VEIG KIANTO – sukua ja elämää
tsaarinajalta 2010-luvulle”. Kir-
jaamme tuli lopulta 170 sivua ja rei-
lusti yli 300 valokuvaa.

Muistelin äitini kertomuksia
Raudusta, kuuntelin joitakin äitini
haastattelunauhoituksia, esimerkiksi
70-luvulla tallennettuja. Löysin kir-
jeitä ja kortteja, joita perhe oli saa-
nut Rautuun. Muutamia vanhoja
valokuviakin löysin. Olen erittäin
tyytyväinen, että olen saanut käy-
dä kaksi kertaa Raudussa sillä pai-
kalla, missä apteekki oli sijainnut.
Tontti oli rakentamaton, ja siinä oli
kesäkukkamyyntitori.

Kirjaamme tuli siten pieni kappa-
le Raudun aikoja. Kirjoittamisen
yhteydessä löysimme esimerkiksi

sellaisia suvullemme erikoisia sat-
tumia kuten: Raudun apteekissa oli-
vat olleet 1930-luvulla farmaseut-
teina esimerkiksi äitini veljen tule-
va vaimo, Aili Tenhunen Juvalta
ja isäni sisko, Viena Kianto.

Perhekirjamme ei ole pilkuntarkka
sukututkimus, vaan on kiitoksemme
ja kunnianosoituksemme vanhem-
millemme meidän veljesten näkö-
kulmasta nähtynä. Kirjassa on kir-
joituksia myös sisaruksiltamme,
sukulaisiltamme ja vanhempiemme
ystäviltä. Ajatuksenamme oli sa-
manlainen ajatus kuin karjalaisilla on
kirjoittaa menneistä ajoista, pitäjän
asioista, kylän asioista, suvun ja
perheen asioista toiveena, että jäl-
kipolville tulisi ymmärrystä esipol-
vien merkityksestä omalle elämäl-
leen.

Toivotan vielä onnea
elämänkokemusvuosista Markku
Paksulle ja kiitän nasevan hyvistä
kirjoituksista!

Tälle lehdelle toivon vielä pitkää
ikää ja 60 vuoden aikana tätä leh-
teä tehneille esitän suuret kiitokseni!

Toivotan kaikille lehden lukijoille
hyvää syksyä!

Kerimäellä 30.9.2018

Kimmo Kianto

Karjalan liiton myymälä ja infopiste avattu
Uusi Karjalan Liiton myymälä ja
infopiste on avattu keskiviikkona
10.10.2018 Karjalatalon ala-aulas-
sa aivan pääoven vieressä.

Myymälässä on karjalaisuuteen ja
karjalaiseen kulttuuriin liittyviä tuot-
teita, kuten kirjoja, karttoja, adres-
seja, kortteja, kynttilöitä, kahvi- ja
ruokaliinoja, tarjottimia, muistipelejä,

pöytästandaareja ja isännänviirejä
sekä uutuustuotteita. Lisäksi on
uusia myymälätuotteita, joita ei ole
myynnissä verkkokaupassa.

Myymälässä on Karjalan Liiton
jäsenlehtiä, Karjalan Kunnaita sekä
muuta liiton toiminnasta kertovaa
esitemateriaalia.

Myymälässä voi tehdä myös
Karjalatalon tilavarauksia ja ilmoit-
tautua Karjalan Liiton tapahtumiin
ja koulutuksiin.

Uusi myymälä on avoinna arki-
sin klo 9-16 osoitteessa Karjalatalo,
Käpylänkuja 1, Helsinki

 
www.karjalanliitto.fi
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Etsin ohessa olevien henkilöiden
jälkipolvia ja heidän yhteystietojaan.

Olen keräämässä valokuvia ja tie-
toja Raudun Potkelasta kuudesta
Hännikäisenmäellä olleesta tilasta.
Tältä tilalta en ole tavoittanut ke-
tään. Jos tunnistat tai tiedät yhteys-
tietoja, ole hyvä, ota yhteyttä.

Antti Nieminen
s-posti antti.k.nieminen@surffi.fi
tai puh. 040 5107462,
facebook: Rautu

Hännikäisiä
etsitään!

Rautuseura ry:n
sääntömääräinen
syyskokous
pidetään ke 7.11.2018 klo 18 
tarinaillan yhteydessä
Karjalatalon
Sortavala-salissa (2.krs)
Käpylänkuja 1, Helsinki

Tervetuloa mukaan!
Hallitus

Raili valmistautuu aloittamaan
tarinaillan.
Kuvat: Outi Ahponen.

Emännät huolehtivat kahvipöy-
dän antimista.

Karjalaiset  sukujuuret: vielä
tänä päivänä työelämässä voi
Rautukin  tulla yllättäen esiin.
Lähetän tämän veljeni luval-
la.

Pikkuveljelleni oli tapahtunut
30.8.2018  hauska tapaus ja
hän lähetti seuraavanlaisen
viestin:

“Työmaalle tuli uusi valvo-
ja, kättelin ja sanoin Termo-
nen, hän vastasi Termonen.
Kysyi, mistä olen, vastasin
Raudusta. Hän vastasi: minä
Kivennavalta.

Terveisin
Pirkko Sinisalo

Päivää, sanoi
Termonen
Termoselle

Tilaa oma
RAUTULAISTEN

LEHTI!
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Lapsuusmuistoja Orjansaaresta:
Evakkotaipaleella kohti
tuntematonta tulevaisuutta
Kun orjansaarelaisia evakuoitiin
talvisodan alla syksyllä 1939, Par-
tasen perheestä lähtivät ensimmäi-
sinä evakkotaipaleelle Liisa-äiti,
veljeni Pekka ja Huugo sekä
minä. Matti-isä saattoi meidät
Raudun asemalle junanvaunuun asti
ja hyvästeli hellästi. Antoi jopa
suukot poskille. Olin ensimmäistä
kertaa junassa ja niin varmaankin
pojatkin. Itse olin tuolloin 13-vuoti-
as, Huugo 11 ja Pekka 9. Oli jän-
nittävää ja pelottavaa lähteä kohti
tuntematonta tulevaisuutta.

Ensimmäinen evakkopaikka
Pieksämäen Mataramäellä
Pitkä junamatka johti Savoon, ja
saavuttuamme Pieksämäelle mei-
dät ohjattiin isolle koululle, jota muis-
taakseni sanottiin keskuskansa-
kouluksi. Se oli tupaten täynnä pa-
kolaisia. Saimme nukkua siellä luo-
kan lattialla. Koulussa sattui yöllä
järkyttävä tapahtuma, kun eräs kah-
den pienen lapsen äiti oli menettä-
nyt hermonsa ja katkaissut valtimon
kädestään. Emme tietäneet, että
kuoliko hän vai saatiinko pelastetuk-
si.

Sitten seuraavana päivänä meidät
lastattiin kuorma-auton lavalle ja
vietiin pieneen Mataramäen kylään,
jonne oli Pieksämäeltä matkaa noin
26 kilometriä. Siellä meidät jaettiin
eri taloihin. Me pääsimme Hänni-
sen taloon kahden muun perheen
kanssa. Lisäksi meidän Juho-se-
dän perhe sijoitettiin saman talon
saunatupaan.

Paljonhan meitä evakkolaisia siel-
lä oli. Partasen perhettä oli neljä
henkeä ja Kuparisen perhettä seit-
semän henkeä; äiti Helmi ja lapset
Tuomas, Toivo, Helga, Eeva,

Martti ja Matti. Heiltä oli isä kuol-
lut vuonna 1936 ja Matti-poika oli
jäänyt niin pienenä orvoksi isästään.
Muistan, kun Matti usein yöllä he-
räsi kiukuttelemaan ja herätti muut-
kin, kun siinä lattialla kaikki nu-
kuttiin. Hän tahtoi öisin äidiltään
milloin mitäkin, mutta äidillä ei
useinkaan ollut mitään, mitä antaa.
Kerran, kun Matti ei muuta keksi-
nyt, pyysi että ”Äiti, anna kauroi”.

Koukosen perheestä oli sokea
mummo ja hänen kaksi tytärtään
Helmi ja Helena sekä Helmin lap-
set. Sitten oli vielä Koukosen mum-
mon miniä Olga pienen vauvansa
kanssa. Vauva oli hyvin itkuinen.
Muistan, kun katosta oli laitettu riip-
pumaan pyykkikori, jossa vauvaa
heiluteltiin melkein koko ajan.

Juho-sedän perhettä oli siellä sau-
natuvalla vaimo Hilda ja lapset
Salme, Pauli, Anja ja Aira. Lisäk-
si oli Juhon vanhapoikaveli Mikko.
Muut perheestä olivat vielä jääneet
Orjansaareen huoltamaan eläimet
sieltä pois.

Talon väkeä oli vain kolme hen-
keä: isäntä Vihtori Hänninen,
emäntä Erika ja tytär Toini. He
olivat hyvin ystävällisiä meitä
evakkoja kohtaan, vaikka meitä oli
niin paljon yhdessä tuvassa. Savon
murre tuntui aluksi meistä hyvin
oudolta, mutta kyllä sitä opittiin
ymmärtämään ja toimeen tultiin.
Meidän ja Kuparisen pojat retkei-
livät paljon metsässä, kun siellä oli
isoja kallioita, joita Raudussa ei ol-
lut. Heistä oli jännittävää kiipeillä
siellä.

Olimme siellä Mataramäellä noin
6-7 viikkoa. Marraskuun loppupuo-
lella isä tuli meitä katsomaan ja pää-
timme, että kun sitä sotaa ei vielä

tullutkaan, niin lähdemme takaisin
kotiin Rautuun. Kotiinlähtö tyssäsi
kuitenkin Pieksämäen asemalle, jos-
ta emme saaneetkaan lähtölupaa,
koska Mainilan laukaukset olivat
juuri tapahtuneet ja tilanne kärjisty-
nyt.

Evakkotaival jatkuu
Jäppilän Saunaselälle
Tilanteen näin muuttuessa isä päätti
saattaa meidät Jäppilän pitäjän puo-
lelle vähän lähemmäksi Pieksämä-
en asemaa. Niin pääsimmekin asu-
maan talvisodan ajaksi Jäppilään
Saunaselän taloon. Isäntäväki Vih-
tori ja Alina Putkonen ottivat
myös suosiollisesti siirtolaisia asu-
maan taloonsa. Heillä oli kaksi poi-
kaa, Paavo ja Pentti, meidän poi-
kien ikäisiä. Talossa oli myös renki
Ville Markkanen ja apulainen Elli
Kvick, Maaningalta kotoisin.

Samassa tuvassa asui myös toi-
nen rautulainen perhe, Matti ja He-
lena Hännikäinen ja heidän lap-
sensa Aili, Aarne, Aino ja Esteri
ja vielä mummo, Matin äiti. Hyvin
sinne isoon pirttiin kuitenkin mah-
duttiin, yöksi vaan siskonpedit latti-
alle. Talon vieraskamarissa asui li-
säksi täysihoitolainen, rikas, koroil-
laan elävä maailmanmatkaaja Mat-
ti Tuokko. Hän oli syntyisin Met-
säpirtistä, Raudun naapuripitäjästä.

Isä palasi takaisin kotiin Rautuun,
kun hänellä oli kulkulupa sinne ja
siellä monia tehtäviä. Siat ja pikku-
karjaa oli jouduttu teurastamaan.
Loput eläimet oli viety Potkelaan.
Elli-siskoni kulki Orjansaaren ja
Potkelan väliä ja oli vuoroin kum-
massakin apuna. Kun isä oli enää
yksin kotona Timo- ja Mikki-kisso-
jen kanssa, meidän kotiin laitettiin
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sotilaskoti (kanttiini). Elli kävi soti-
laille pullaa paistamassa ja niitä oli-
si mennytkin loputtomasti kaupak-
si.

Marraskuun viimeisenä päivänä
1939 se sitten alkoi – sota. Isä, Elli
ja karjakko Hilma hoitivat eläimet
pakoon. Olavi-velikin oli vielä mu-
kana auttamassa, meni sitten suo-
jeluskuntaan. Karja päätyi Hä-
meeseen eri taloihin. Saatuaan leh-
mät ja hevoset Manun ja Vapun tur-
vaan Elli ja Hilma menivät lotta-
hommiin ja isä tuli meidän luoksem-
me Jäppilään. Isä sai Jäppilästä vi-
ran siirtoväen huoltojohtajana ja sitä
tehtävää hän hoiti yli kaksi vuotta.

Saunaselällä oli jotensakin hyvä
olla, mutta ei tietenkään kuin koto-
na. Talossa oli radio ja kuuntelimme
uutisia sen, minkä vihollisen häi-
rinnältä sai selvää. Joskus ”Tiltu”
häiritsi sellaisella rätinällä, ettei

muuta kuulunut. Talossa oli myös
sähkövalot.

Kävimme usein Jäppilän kirkos-
sa sunnuntaisin. Kirkon kanttorikin
oli joutunut sotaan ja papin rouva
soitti urkuja, mutta lukkari puuttui.
Pyysivät meidän isää esilaulajaksi,
mutta ei isä sitä virkaa tohtinut ot-
taa vastaan, vaikka musikaalinen
olikin. Saivat sitten nuoren pojan,
Veikko Tyrväisen, laulamaan.
Hänestä tulikin myöhemmin kuulu
oopperalaulaja.

Emme olleet laiskoja sotatal-
venakaan. Teimme käsitöitä ja
autoimme talon emäntää. Hännikäi-
sen mummo istui aina rukin ääres-
sä kehräten lankoja ikkunan edes-
sä. Karstasimme, kehräsimme ja
neuloimme sotilaille sukkia. Minä-
kin neuloin kuudet sukat ja sellaiset
käsineet, jossa etusormi piti neuloa
erikseen, että pystyy hyvin ampu-

maan käsineet kädessä. Kävimme
myös ompeluseuroissa, joissa kai-
kissa tehtiin sotilaille tarvikkeita.

Pakkaset olivat erittäin kovat
sotatalvena ja myös lunta oli paljon.
Kun koulut eivät olleet toiminnas-
sa, meidän ja talon pojat kaivoivat
paksuihin hankiin juoksuhautoja ja
leikkivät sotaa. Äiti muisti, että
maaliskuun alussa vuonna 1940
pojat tulivat sisään leikeistään ja
heittivät puupyssynsä penkin alle ja
sanoivat, että nyt sota loppui.

Sitten 13. päivänä tapahtuikin, että
talvisota päättyi. Ilo ja suru ris-
teilivät mielessä. Ilo ja helpotus so-
dan päättymisestä, suru kodin ja
kotiseudun menetyksestä. Oli aika
ryhtyä etsimään uutta kotipaikkaa,
uutta asuinsijaa.

Eeva Tenhunen,
o.s. Partanen

Tietokirjailija, VTT Esa Seppänen saapuu
8.11.2018 klo 17.30 alkaen
SRK-keskukseen Mikkeliin
Mikkelin Karjalaisten vieraaksi kertomaan
uutuuskirjastaan Kannaksen rautainen ihme.
Kaikki aiheesta kiinnostuneet  tervetuloa!

Tietokirjailija Esa Seppänen
Mikkelin Karjalaisten vieraaksi:

Kannaksen rautainen ihme

Seppänen kuljettaa lukijoita pitkin 1870 rakennettua Pietarin junanrataa. Valmistuttuaan raideyhteys
vaikutti mullistavasti kannaslaisten elämään. Se tarjosi talonpojille mahdollisuuden kaupantekoon
metropolin toreilla ja toi varakkaita pietarilaisia, “kesävenäläisiä”, rakennuttamaan huviloita
Kannakselle. Aikamatkaoppaana kirjassa toimii Esa Seppäsen isä, tunnettu Karjalan Kannaksen ku-
vaaja ja Tulenkantajiin kuulunut kirjailija Unto Seppänen. Kirjailija Unto Seppänen kutsui rataa
rautaiseksi sillaksi ja loi teoksissaan tarkkaa ja värikästä kuvaa 1800-luvun lopun Kannaksen väestön
ja “kesävenäläisten” yhteiselosta. Kannaksen rautaisessa ihmeessä Unto Seppäsen henkilökuvat sy-
ventävät hänen poikansa Esan tutkivaa historiankirjoitusta. “Tämä kirja on palanen Suomen ja Venä-
jän naapuruushistoriaa”, Esa Seppänen kuvaa.   (Esa Seppäsen kuva: Riku Isohella)



Rautulaisten lehti  5/201816

Kaksi koululaistakin paikalla
Sirkiänsaaren koulupiiritapaamisessa

Sirkiänsaari - Huhti - Korleen kylätapaaminen Mikkelissä 8.9.2018. Kuva Markku Vauhkonen.

Kannaksen avauduttua kotiseutu-
matkoille myös yhteydenpito
koulupiiriläisten kesken tiivistyi.
Toki yhtä oli pidetty kotikylistä
evakuoituneiden naapureiden kes-
ken kaiken aikaa, mutta tapaami-
set olivat olleet lähinnä kyläilyä.
Ensimmäinen Sirkiänsaaren koulu-
piirin tapaaminen, josta on
osallistujaluettelo, järjestettiin
13.7.1991 Pieksämäellä. Aluksi ko-
koonnuttiin joka toinen vuosi, mut-
ta viime vuosina tahtia on tiivistetty
jokavuotiseksi.

Syksyn alku on sopiva aika ve-
restää myös kauaksi taakse jäänei-
tä koulumuistoja. Näin tehtiin
8.9.2018 Lomakoti Mäntyniemes-
sä, Mikkelissä. Vuonna 1991 tapaa-
misessa kirjattiin 90 osallistujaa, nyt
27. Aika on vaatinut veronsa ja
Huhti – Korlee – Sirkiänsaaren
kylätapaamiseen saapui vain kaksi,
sisarukset Heimo Kiuru ja Sylvi

Liikanen o.s. Kiuru, jotka saat-
toivat omakohtaisesti palautella mie-
leensä Sirkiänsaaren koulutaipa-
lettaan.

Kylätapaamisissa
historia läsnä
Yli 20 vuotta sitten allekirjoittanut
osallistui ensimmäisen kerran kylä-
läisten tapaamiseen. Silloin erotuin
joukosta siinä määrin, että joku ky-
syi suoraan mitä siellä tein, kun en
ollut Sirkiänsaaressa kouluakaan
käynyt.

Lähes kaikilla osallistujilla oli tuol-
loin omia kokemuksia ja muisteluk-
sia koulun viimeisistä opettajista,
Uramon pariskunnasta, ja Tyyne
Sumsasta o.s. Gerlander. Muis-
tan, että kovasti harmiteltiin, kun
oppilaiden hiihdossa ja muissakin ur-
heilulajeissa omiksi voittamat kierto-
palkinnot taisivat evakkoon lähdet-
täessä jäädä koulun kaappiin.

Nyt kyläläisten jälkeläiset kuun-
telivat tarkkaavaisina Heimo Kiu-
run tarinoita nuoruutensa kotikylästä
Sirkiänsaaresta. Pöydällä kiersi
vanhoja valokuvia, joissa esiintyviä
ihmisiä koetettiin tunnistaa. Vaike-
aa se oli, kun mummot ja vaarit taik-
ka vanhemmat ovat kuvissa ehkä
polvihousuikäisiä ja perin vieraan
näköisiä.

Raudun Pitäjäseuran puheenjoh-
taja Markku Paksu palautti aja-
tukset tähän päivään. Hän on hy-
vin tyytyväinen äskettäin vietettyihin
Rautulaisten lehden 60-vuotis- ja
Pitäjäseuran 70-vuotisjuhliin, joihin
osallistui yhteensä noin 400 ihmis-
tä. Vaikka Rautulaisten lehden le-
vikki on vuosien varrella vähän
hiipunut, Markku on kuitenkin opti-
mistinen. Hän sanoo huomanneen-
sa, että suurten ikäluokkien eläköi-
tyminen tuo uusia juuriensa etsijöi-
tä myös rautulaisten joukkoon, mikä
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Sylvi Liikanen o.s. Kiuru ja Heimo Kiuru. Sylvi on syntynyt
1928 ja Heimo 1925 Sirkiänsaarella. Kuva Raija Wellingk.

on havaittavissa myös kylien tapaa-
misissa. Tälle toiminnalle Markku
haluaisi jatkossa tarjota entistä pa-
rempia tilaisuuksia esimerkiksi
pitäjäjuhlien yhteydessä.

Kylät eläviksi kirjaan
Sirkiänsaaren koulupiiristä on jo jon-
kin aikaa ollut tekeillä niin kylistä
kuin niissä eletystä elämästä ker-
tova kirja. Muistelijoiden joukko on
jo harva. On pakko turvautua ar-
kistoihin tallennettuun ja muuhun
kirjalliseen aineistoon, josta muun
muassa Rautulaisten lehden sivuil-
la säilyneet tarinat ovat arvokasta
lähdeaineistoa.

Vuodesta 1939 ja evakkoon läh-
döstä on jo pitkä aika. Elämä on
vuosien myötä muuttunut suuresti
koko maassa. On tärkeää koota vie-
lä yhteen tieto, miten Karjalan kan-
naksella ennen elettiin, jotta ei ko-
konaan unohtuisi, millainen on ollut
kannakselaisten esipolvien elämän-
taival ja miten valtakunnanraja on
ennen piirrety.

Jos lukijan perheellä on yhteyttä
näihin kyliin, ehkä tarinoita, ehkä
valokuvia, niin ota yhteyttä. Kaikki
muruset menneestä ovat arvokkai-
ta.

Ilmi Pesonen
p. 040 730 6166

Kerron teille jutun hevosesta soman,
tamma Vilkas oli kaunis vikurainen.
Sain siitä hevosen halvan huonon oman,
syykö lienee ollut se oli puolinainen.

Ulkonäöltään se oli kaunis kuin mikä,
tavoiltaan mitätön kuin olla vain voi.
Vetämätön se oli, en tiennyt ostaessani sitä,
sen hevosen tarve ja puute minun luokseni toi.

Se veti reen ja kärryt, kun ne aivan tyhjät oli,
vetämään se oli huonompi kuin täysi nolla.
Tienvarren puut ja pensaat se kaikki koli,
ei voinut se koskaan keskellä tietä olla.

Sillä oli erikoinen tapa ajoneuvoja pakittaa,
pakki meni itsestään silmään silloin aina,
samalla sitä melkein aina rupesi kakittaa,
pakki pysyi siellä, teit mitä nosta tai paina.

Vilkas tamma Vilkas työnsi takaperin paremmin kuin eteen veti,
pysähtyi vasta kun tapasi kovan esteen,
ei pysähtynyt silloinkaan aina heti.
Sen päälle laski aina takapäästä oman nesteen.

Vein Vilkkaan käymään kylässä orisedän luona,
tarkoituksena oli myydä se kantavana jonnekin pois.
Jos se menisi kaupaksi paremmin seuraavana vuonna,
ja se siten minulle hyvän mielen tullessaan tois.

Ei tullut Vilkas orin luona käytöstä kantavaksi aivan,
se jäi mahoksi niin kuin sellaisesta tilasta sanotaan.
Laitoin lehteen myynti-ilmoituksen, näin ison vaivan,
Tampereelta tuli ostaja, vei Vilkkaan sinne kalasavottaan.

Ei ollut uusi ostajakaan tyytyväinen ostamaansa varmaan,
sain seuraavana keväänä kyselyn puhelimessa, oli myynnissä.
Syyn tiedän kyllä, jos en, niin ainakin sen kumminkin arvaan,
oli tamma Vilkkaan astutus ja kantavaisuus nyt syynissä.

           Heimo Kiuru
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Kannaksen ortodoksikirkoista ker-
tovan kirjoituksen ensimmäinen osa
julkaistiin kesäkuun numerossa 3/
2018.

Kanneljärven naisluostari,
Lintulan naisluostari
Pyhän Kolminaisuuden luostari;
Lintulan naisluostarin kirkko. Kir-
kon vihki arkkipiispa Antoni 1895
Pyhän Kolminaisuuden kunniaksi.
Pitkäperjantaina  1916 kirkko paloi
ja tilalle rakennettiin uusi.

Käkisalmen ortodoksinen
seurakunta
Käkisalmen ortodoksinen seurakun-
ta on ikivanha, sen perustamisesta
ei ole kirjallista tietoa. Seurakunnan
väkiluku oli noin 1000 henkeä. Sii-
hen kuuluivat Käkisalmi ja sen maa-
laiskunta, Kaukola, Pyhäjärvi ja
Räisälä.

Seurakunnan pääkirkko oli Pyhän
synodin rakennuttama Neitsyt Ma-
rian syntymisen muistolle vihitty
kirkko, joka valmistui arkkitehti
I.T.J. Viscontin suunnittelemana
1847, hän oli italialainen. Pinta-ala
oli 264 neliömetriä..  Kirkon arvos-
tetun ikonostaasin arvokkaimmat
maalaukset olivat Kaikkein pyhim-
män Jumalan Synnyttäjän ylistys-
ikoni sekä pyhän Nikolauksen iko-
ni. Kirkon tornissa oli kahdeksan
kelloa ja kirkko korjattiin 1933-
1936. Nykyisin se toimii Konevitsan
luostarin edustustona.

Toinen kirkko on kauppiaan tytär
Eudokia Andrejevin lahjoitus-
varoin rakennettu, Kaikkien pyhien
muistolle vihitty hautausmaakirkko,
joka vihittiin 1894, arkkitehtina oli
J. Ahrenberg. Pinta-ala on 391,5
m2, viereinen hautausmaa oli 12 000
m2. Kirkko kuuluu nykyään Vala-
mon luostarin alaisuuteen.

Ortodoksiset kirkot
Karjalan kannaksella, osa II

Neitsyt Marian syntymisen muis-
tokirkko, Käkisalmi.

Kaikkien pyhien hautausmaa-
kirkko, Käkisalmi.

Tiurulan ortodoksinen
seurakunta

Tiurulan ortodoksinen seurakun-
ta perustettiin 1836 ja seurakuntaan
kuuluivat Hiitolan, Kurkijoen, Parik-
kalan ja Rautjärven ortodoksit. Sii-
hen kuului noin 1 200 henkeä 1939.

Vuonna 1923 vihittiin Serafim
Sarovalaisen muistolle pyhitetty

kirkko, joka tuhoutui sodissamme.

Kurkijoki, Raholan kylä, Neitsyt
Marian ilmestyksen muistolle pyhi-
tetty kirkko vuodelta 1933, suunni-
tellut rakennusmestari J. Brocke.
Tuhoutunut sodissamme.

Serafim Sarovilaisen muistolle py-
hitetty kirkko Lounatjoella.

Neitsyt Marian muistolle pyhitetty
kirkko, Kurkijoki.
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Viipurin ortodoksinen
seurakunta
Viipurin ortodoksinen seurakunta
perustettiin 1721 (Uudenkaupungin
rauha), ennen vuotta 1710 ei kau-
pungissa ollut ortodoksista kirkkoa.
Myöhemmin syntyi kaksi ortodok-
sista seurakuntaa: Viipurin kreikka-
laiskatolinen seurakunta ja vuonna
1930 toimintansa aloittanut Viipurin
suomalainen kreikkalaiskatolinen
seurakunta.

Viipurin ortodoksisia kirkkoja:
Viipurin ortodoksinen pääkirkko

oli vuonna 1790 valmistunut ja Kris-
tuksen kirkastumiselle pyhitetty tuo-
miokirkko eli Preobrašenskin kated-
raali. Se on rakennettu arkkitehti
N.A. Lvovin suunnitelman mukaan
keisarinna Katariina II:n määrää-
mään paikkaan Raatihuoneen toril-
le. Kirkon sivualttarit on vihitty py-
hän Nikolaoksen ja Neitsyt Marian
Kaikkien murheellisten ilo -ikonin
muistolle.

Kun Suomen ortodoksit saivat
1892 oman hiippakuntansa, joka
aloitti toiminnan 1895, piispan istuin
sijaitsi Viipurissa, joka Suomen it-
senäistymisen jälkeen siirrettiin Sor-
tavalaan 1925.

Kirkon pinta-ala on 824 m2 ja sen
pyhä esineistö on hyvin arvokas ja
hyvin vanha katedraaliseksi 1892.

Vuonna 1930 aloitti toimintansa
Viipurin suomalaisen seurakunnan
kirkko, profeetta Eliaan kirkko, ja
se sijaitsi Papulaan vievän sillan lä-
hellä. Se valmistui 1796, jolloin se
vihittiin Neitsyt Marian elävöittävän
lähteen ikonin kirkoksi. Vuonna
1939 siihen tehtiin suuri korjaustyö.

Kirkon ympärille rakennettiin
1824 aitaus ja sen sisällä sijaitsi hau-
tausmaa. Vuonna 1997 se on jäl-
leenrakennettu.

Vuonna 1792 valmistui Pietarin ja
Paavalin hospitaalikirkko, ja 1800-
luvulla oli käytössä viisi sotilas-
kirkkoa: Pietarin esikaupungin kirk-
ko, Pietarin esikaupungin ulkokul-
massa kaksi pientä rykmentin kirk-

Preobrašenskin katedraali, Viipuri.

Profeetta Eliaan ortodoksinen kirkko, Viipuri.

koa, Pantsarlahdessa Tobolskin
rykmenttikartanon kirkkotorni sekä
Pietarin ja Paavalin kirkko
Neitsytniemellä, vihkijä Novgorodin
metropoliitta Job 8.10.1710,oli soti-
lassairaalan käytössä.

Ortodoksinen kirkko ja uskonto
elävöittivät Karjalan kannasta ja
uskonnon vaikutukset näkyvät edel-
leen tänä päivänä huolimatta orto-
doksien kokemista painostuksista ja
vääryyksistä.

Pekka Hovilainen

Lähteet:
Paavo Koponen:
Karjalan kirkkokummit
Karjalan ja Petsamon ortodoksiset
kirkot ja kirkkotaide
Pentti Laasonen: Novgorodin imu
Pekka Nevalainen, Hannes Sihvo:
Karjala, Historia, Kansa, Kulttuuri
WWW. Karjalan ortodoksiset kir-
kot
Raudun historiatoimikunta:
Raudun historia.
Karjala, historia, kansa ja kulttuuri
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Monet vanhemmat Rautulaisten leh-
den lukijat muistavat varmasti ah-
keran kynänkäyttäjän, Matti
Vesalaisen. Matti kirjoitti lukuisia
muistelmia entisestä kotipitäjästä
Raudusta jopa niin aktiivisesti, että
meinasi heinät jäädä korjaamatta
kun kirjoitusvimma iski. Mutta toi-
saalta hyvä näin, koska tuon kynän-
käyttäjän tekstejä meidänkin on vie-
lä mahdollista lukea lehden skan-
natuista versioista. Monet kuvauk-
set tuovat eteemme elämää Rau-
dussa ennen katkeraa sotaa.

Matti hankki talvisodan jälkeen
tilan Salon läheltä Perttelistä, jonne
hän rakensi uuden elämän, ja oli tie-
tynlainen onni, ettei hän lähtenyt
Karjalan takaisin valtauksen jälkeen
Rautuun; niinpä säästyi toiselta
evakkomatkalta.

On pakko tässä yhteydessä ker-
toa myös dramaattisesta tapaukses-
ta, joka liittyy hänen sotakokemuk-
seensa. Talvisodan toisen päivän
ankarien taistelujen jälkeen tuotiin
haavoittuneita ja menehtyneitä,
menehtyneet ladottiin odottamaan
puhdistusta ja arkuttamista. Matin
luultiin menehtyneen ja niinpä hä-
net ladottiin ruumiskasaan, mistä
hänet sattumoisin pelasti Raudun
kirkkoherra Paavo Salo, kun huo-
masi, jotta täs Vesalaises taitaa viel
olla eloa.

Elämä jatkui siis Perttelissä ja ai-
koinaan tilan vastuun otti pojista
nuorin Olli laajentaen tiluksia ja kas-
vattaen siellä monisatapäistä karjaa,
yhdessä Paula-vaimon kanssa.
Paulan Olli oli napannut siitä mel-
kein tien toiselta puolelta, lieneekö
tullut lisämaatakin..:)

Raudun perinteen vaaliminen on
kuulunut myös Ollin elämään, mies
on lähes vuosittain jo kolmenkym-
menen vuoden ajan käynyt
Raudussa, Mäkrän miehii ko on. Ja
järjestänyt useita matkoja, lähtö-

Nuorin tontinomistaja

paikkakuntana on ollut Ollinpiha
Perttelissä saaden mukaan myös
paikkakunnan miehiä katselemaan
Karjalan kunnaita.

Kiinnostus Karjalaan on myös siir-
tynyt lapsiinkin, mutta Olli on iske-
nyt otolliseen maaperään ja ottanut
mukaan matkoille Rautuun myös
Joonaksen, joka on Minna-tyttä-
ren poika.

Joonas, nyt 14-vuotias nuoriherra
on ollut jo neljä kertaa matkalla
Raudussa.

– Kihujuhlat Raudussa ovat ihan
mieluinen kokemus, kertoo Joonas.

Joonas opiskelee yläasteella Sa-

lossa Hermannin koulussa. Kysyt-
täessä toiveammattia tai tulevaisuu-
den suunnitelmista nuori, osaltaan
yksi Hovinkylän lahjoitusmaatalon-
poikien alueen tontinomistaja, on
vielä vaitonainen. Ehdotan että jos
matkanjohtajaksi Rautuun?

Luulen että tontinoston kautta on
ainakin yksi jo neljännen sulku-
polven edustaja saatu sidottua
Rautuun, kiitos siitä kuuluu tietysti
rahoittajalle Ollille.

Nuoresta iästään Joonas on var-
sin taitava ratinkäyttäjä, harrastaa
peltoajelua, josta minäkin sain
vierailuni aikana nauttia, kun tarkas-

Joonas on jo ehtinyt vähän tienata ja hankkia auton.
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Olli (oik.), Paula, Joonas ja Markku Paksu Vesalais-Matin (nyt Ol-
lin) talon ies Perttelissä.

telimme Joonaksen kyydissä Ollin
tiluksia, joita nyt hallinnoi Ollin poi-
ka. Joonas kertoi auton hankinnan
tulleen mahdolliseksi, koska hän
vapaa-aikana autteli pappaa klapi-
bisneksessä saaden siten rahoitus-
ta järjestettyä. Joonas on oiva esi-
merkki siitä, kuinka karjalaisuus siir-
tyy polvesta polveen.

Juttu syntyi vierailulla Perttelissä
Mentujen sukukokoukseen menon
yhteydessä. Kokouksesta juttua
seuraavassa lehdessä.

Markku Paksu

Kirjoituskilpailu kyläilemisestä kut-
suu jakamaan unohtumattomat
kyläilymuistot ja -kokemukset. Vie-
railut ystävien kodissa tai mökillä
ovat tärkeä osa monen suomalai-
sen elämää. Kyläillään sukulaisis-
sa, naapureissa, ystävillä tai vie-
raillaan hoitokodissa. Toisaalta pe-
rinteinen kyläily on vähentynyt,
kun elämä on kiireistä ja tuttuja ta-
vataan yhä useammin vain
Facebookissa.

Kilpailu on valtakunnallinen ja
kaikille avoin. Mukaan voi osallis-
tua tosipohjaisella tai kaunokirjalli-
sella tekstillä. Palkintosumma on
8000 euroa, josta voittaja saa 5000
euroa ja loput jaetaan tuomariston
harkinnan mukaan.

Tuomaristoon kuuluvat arkisto-
tutkija Marja-Leena Jalava, kirjaili-
ja Olli Jalonen, kustantaja Johanna
Korhonen, toimittaja Jaana

Kirjoituskilpailu kyläilemisestä
Kosunen, tal. kand. Juha Kuisma,
valt. toht. Pekka Perttula, järjestö-
neuvos, FM Jukka Salminen ja toi-
minnanjohtaja Riitta Vanhatalo.

Kilpailun järjestävät Maaseudun
Sivistysliitto, Maahenki-kustantamo,
Suomen Kylät ry, Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura, Suomen Kotiseu-
tuliitto, Eläkeliitto sekä Siskot ja
Simot -yhteisö. Kilpailuun voi osal-
listua lähettämällä kirjoituksen
1.11.2018-28.2.2019 välisenä aika-
na: verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/kylaillaan tai postitse
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
arkisto, PL 259, 00171 Helsinki,
merkitse kuoreen tunnus
”Kyläillään!” tai sähköpostin
liitetiedostona osoitteeseen
keruu@finlit.fi, merkitse aihe-
kenttään tunnus ”Kyläillään!”.
Tarkemmat keruuohjeet löytyvät
SKS:n arkiston sivuilta.

Rauta-Säätiö on julistanut
haettavaksi ammattitutkinnon
suorittaneille stipendejä.

Apurahaa voivat hakea ajal-
la 1.12.2017 – 30.11.2018 val-
mistuneet. Hakemuksen liit-
teeksi tulee olla virkatodistus,
jolla osoitetaan rautulaisjuuri-
suus ja kopio tutkintotodistuk-
sesta. Hakemuksen tulee olla
perillä viimeistään 7.12.2018.
Myöhästyneitä tai joiltakin osin
puutteellisia hakemuksia ei kä-
sitellä. Hakemuslomake löytyy
nettisivuilta www.rautu.fi

Rauta-Säätiön
stipendien
haku vielä
käynnissä

”Joonas on
oiva esimerkki siitä,
kuinka karjalaisuus

siirtyy polvesta polveen”
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Oi voi, pitäisi käydä useammin ra-
jan takana, kun kaikki muuttuu siel-
lä nopeasti. Tai siltä ainakin tuntuu,
kun Viipurin Veikot kutistuu kutis-
tumistaan, eikä valuutta enää siellä
vaihdu. Viipurissa tuttu pankki on
muuttanut pois entisestä Suomen
pankin tiilitalosta. Onneksi viipuri-
laiset neuvovat auliisti ja uusi vaih-
toluukku löytyy helposti.

Espilässä on jo ryhdytty remon-
toimaan ja tiskiltä suoraa -pika-
tarjoilu on poistunut. Kun oltiin
kääntymässä ovelta takaisin Tork-
keliin, niin tulivat kahden ihmisen
voimin hakemaan ”bisneslounaal-
le”. Sehän oli ihan käypä vaihtoeh-
to, tarjottimella kolme kippoa täyn-
nä herkullista purtavaa. Ei jäänyt
kaduttamaan.

Häät vanhaan malliin
Raudun keskusta on rauhallinen.
Rautu-hotellin vieressä on pieni kah-
vila. Ehkä ei kaikkien mieleen, ei
ikkunoita, mutta leivonnaiset ovat
herkullisia. Leipuri itse niitä tulee
kauppaamaan, kunhan vähän hu-
huillaan. Metsäpirttiin johtavan tien
toisella puolella on rakennuksesta
pystyssä enää vain fasadi. Miehet
poraavat tai hiovat sitä, tarkoitus lie-
nee säilyttää.

Illalla mennään ravintolaan olu-
elle. Ovella nuori pari poseeraa
ehkä hääkuvassa ja poistuu. Seu-
rueen juhlat jatkuvat. Alkaa kuulua
ryminää ja kiljuntaa. Vanhaan pai-
kalliseen malliin siellä nytkin mie-
het ottavat mittaa toisistaan. Kalus-
toa kaatuu ja rikkoutuu. Henkilökun-
ta suhtautuu tilanteeseen tottunees-
ti. Vastaanoton nuori nainen hymyi-
lee meille ohi mennessään.

Kesäinen kierros uusiksi
Syyskuun puolivälissä ei vielä rus-
kaa, vain joissakin puissa vähän
kellertää ja punertaa. Huhdin kylän
kukkuloille johtava tie oli kesällä

Syyskuvia ja tapaamisia Kannakselta

katkaistu suurella kivellä. Mutta
este maastossa on sitä varten, että
se kierretään.

Sirkiänsaarella koetaan mukava
yllätys. Pietisen omenapuussa, jo
harventuneen lehdistön joukosta
erotan yhden omenan! Puun vieres-
sä on rima, jolla saan sen pudo-
tettua. Maistuu hyvältä. Herää
epäilys, että joku on ennen minua
ehtinyt pudotella puusta ehkä run-
saankin sadon. Ensi syksynä ollaan
tarkempia!

Petrolasta kävellään Koskitsan
sillalle. Keväällä maisema oli pys-
tyyn kuolleine puineen synkkä, mil-
tei aavemainen. Kesän vihreys ei
ole sitä paljoakaan pehmentänyt.
Otan selfien, siis varjostani.

Piti tietysti mennä tarkastamaan
myös Hovikylän ”tontti”. Joku on
käynyt pölkyillä istuskelemassa,
kun miltei kaikki on käännetty pys-
tyyn. Ne kumotaan, etteivät ihan
heti lahoaisi. Vaikka kesä on ollut
täälläkin kuiva, niin lahoamisen al-
kua on jo havaittavissa.

Vehmaisten kuppikivi löytyy Pek-
ka Intken ohjeita seuraten. Sitä
ihmetellessä pellolle pysähtyy auto
ja sieltä tulee mies viereemme myös
kiveä katsomaan. Selviää, että hän
on moldovialainen. Mies räväyttää
auton takakontin auki ja kaivaa esiin
pienen rasian, jossa on kaksi Niko-
lai II:n aikaista kolikkoa. Hän esit-
telee myös laitteen, jolla on menos-
sa etsimään lisää aarteita. Puheli-
men kartasta hän näyttää seuraa-
van kohteensa, pellon takaa entisen
Jokelan paikan lähellä vettä.

Laatokan vesi laskee
Keväällä Laatokka tulvi yli Sauna-
saaren tien päähän rakennetun lai-
turin. Ei muisteta koskaan nähdyn
vettä niin korkealla. Siitä vesi on
laskenut puolisen metriä. Rakennus-

Tuomas Pietisen omenapuu on
saanut uutta voimaa lannoit-
tamisesta. Kiitos Pekka Intke.

Koskitsajoen sillalla, isän jalan-
jäljillä.

Moldovialainen aarteenetsijä.
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työmaa Saaroisten tien varressa
kohoaa uhkaavasti jo sinisen aidan
yläpuolelle.

Taipaleenjoen pohjoisrannalla
maalinnan vallit ovat metsittyneet.
Ihmetellään pientä kivijalkaa vallien
keskellä. Olisiko ollut tsasounan
perusta? Jää ratkaisematta. Lähde-
tään etsimään yhdeksän sotilaan
muistoksi pystytettyä kiveä. Vas-
taan tulee pietarilaisia sienestäjiä
astiat täynnä tatteja ja kehnäsieniä.

Taipaleen kylä oli joitakin vuosia
sitten usean harmaantuneen talon
kodikas yhdyskunta. Vain kaksi har-
maata rakennusta on jäljellä. Pai-
kalle on noussut monenväristä ai-
taa ja niiden taakse toinen toistaan
korkeammalle kurkottavia huviloi-
ta. Yhdestä aidasta on lauta irral-
laan. Puutarhan omenapuussa ok-
sat ovat notkollaan punaisia ome-
noita. Valitettavasti on liian valoi-
saa ja naapurin pihalla auto.

Taipaleenjoki laskee vuolaana
kohti Paskaluotoa. Kun kuljetaan
muutama sata metriä kohti Järi-
sevän patteria, näkyviin tulee bunk-
kereiden jäännöksiä. Niitä vasten on
laskettu useita muovikukkaisia
seppeleitä.

Neusaaren kankailla
Ollaan liikkeellä melko
pienirenkaisella autolla, ei lähdetä
seikkailemaan Vorkken rantatielle.
Mennään tien toiselle puolelle pos-
suja tervehtimään. Saparot suorina
ne vilistävät vastaan ja haistavat
heti, missä leipäkannikat ovat. Ei-
vät odota tarjoilua vaan sieppaavat
haluamansa niin ahnaasti, että muo-
vipussi takertuu toisen kärsään.
Kun ne palaavat isojen sikojen ai-
tauksen luo, niin muovipussia ei
näy.

Taipaleenjoen etelärannalle on
rakennettu lomailualue. Ennen se oli
kuulemma yleinen ja huonosti hoi-
dettu. Nyt se on suljettu ja hyvin
siisti. Taipaleenjoen suistossa alkaa
Laatokan hiekkaranta. Iso koira
johdattelee pariskuntaa saunaan.

Sieltä koira poikkeaa opastamaan
meitä portille.

Lapanaisten rinteeseen rakennet-
tu tsasouna näyttää valmistuneen.
Poikkeamme sisään. Kaksi kaapui-
hin sonnustautunutta pappia toimit-
taa palvelusta. Nuori nainen laulaa
kauniisti musiikkiosuudet. Vanha
nainen istuu tuolilla ja huoltaa välil-
lä tuohuksia. Sytytän tuohuksen ja
muistelen tuonilmoisiin siirtyneitä.

Ilmi Pesonen

Tien paikka muuttuu tarpeen mu-
kaan.

Possut eivät aikaile, kun syötävää on
tarjolla.

Taustalla Paskaluoto, kalastajien vihaama hiekkasärkkä Taipaleen-
joen suulla.

Pietarilaiset sienestäjät olivat
saaneet astiansa täyteen tatteja
ja muita metsän antimia.
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Joroisten Karjalaseura yhdessä
Rautulaisten Pitäjäseuran kanssa
järjesti rantaongintakilpailut Jorois-
ten venerannassa 11.8.2018.

Kilpailuun osallistui noin 40 onki-
jaa, nuorin viisivuotias ja vanhim-
mat reilu 80 vuotta. Sää oli kaunis
niin kuin karjalaisissa pidoissa kuu-
naan. Makkara ja kahvi karjalan-
piirakoiden ja munkkien kera mais-
tuivat saalistajille.

Kisaan osallistuneet jaettiin entis-
ten Raudun kylien mukaisesti ja
samalla ratkaistiin kylien välinen
paremmuus.

Kiitokset järjestelyistä Intken
Pekalle ja Jäsken Maurille sekä
kahvituksesta Huuhkan Mirjalle
ja Matille.

Kiitos myös kisaan osallistujille,
talvella jatkuu pilkinnän merkeissä!

Pitäjäseuran ja Karjalaseuran
puolesta

Seija Räty

RAUTU RANTAONGINTAKILPAILUN
TULOKSET 11.8.2018

SARJA NAISET
Sijoitus Nimi Kylä Saalismäärä(gr)
1 Toini Eronen Mäkrä 1510
2 Sirpa Intke Suvenmäki 1025
3 Laila Nykänen Vepsa 585
4 Päivi Hännikäinen Sunikkala 410
5 Riitta Sutinen Vakkila 385
6 Kati Pirhonen Haukkala 325
7 Satu Laukkanen Sirkiänsaari 300
8 Leena Koskinen Potkela 155
9 Anja Himanen Maanselkä 140
10 Elisa Koskinen Potkela 85
11 Sirpa Väisänen Potkela 50
12 Anneli Kuparinen Maanselkä 30
13 Seija Räty Sirkiänsaari makkarat
14 Mirja Huuhka Raasuli kahvit

Neljäkymmentä koetti kalaonneaan

SARJA MIEHET
Sijoitus Nimi Kylä Saalismäärä (gr)
1 Mikko Jantunen Orjansaari 3500
2 Matti Jantunen Orjansaari 2385 (suurempi kala)
3 Hannu Naumanen Raasuli 2385 (pienempi kala)
4 Matti Huuhka Raasuli 1675
5 Esko Naumanen Raasuli 850
6 Mauri Jäske Vakkila 680
7 Pekka Intke Suvenmäki 650
8 Kari Avikainen Raasuli 620
9 Seppo Hännikäinen Sunikkala 575
10 Markku Vauhkonen Vakkila 525
11 Seppo Nykänen Vepsa 470
12 Jouko Räty Sirkiänsaari 400
13 Iisu Kuparinen Vakkila 350
14 Aki Hännikäinen Sunikkala 315
15 Reijo Onikki Suvenmäki 280
16 Matti Kuparinen Vakkila 250
17 Viljo Karppola Vakkila 185

KYLIEN VÄLINEN KILPAILU
Tulokseen laskettu kahden parhaan yhteistulos
Sijoitus Kylä  Saalismäärä (gr)
1 Orjansaaren Onnenonkijat

Mikko Jantunen, Matti Jantunen 5885
2 Raasulin Reipas

Hannu Naumanen, Matti Huuhka 4060
3 Suvenmäen Sisu

Sirpa Intke, Pekka Intke 1675
4 Mäkrän Nuorisoseura

Toini Eronen 1510
5 Vakkilan Veikot

Mauri Jäske, Markku Vauhkonen 1205
6 Vepsan Veikot

Laila Nykänen, Seppo Nykänen 1055
7 Sunikkalan Sisu

Päivi Hännikäinen, Seppo Hännikäinen 985
8 Haukkalan Hurmos

Kati Pirhonen, Aino Pirhonen 425
9 Sirkiänsaaren Saalistajat

Jouko Räty, Seija Räty 400
10 Potkelan Ponteva

Leena Koskinen, Elisa Koskinen 240
11 Maanselän Mahti

Anja Himanen, Anneli Kuparinen 170
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SARJA NUORET  
Sijoitus Nimi Kylä Saalismäärä (gr)
1 Lili Onikki Suvenmäki 130
2 Aapo Valjakka Vakkila 125
3 Aino Pirhonen Haukkala 100
4 Liinus Nykyri Suvenmäki 90
5 Erik Naumanen Raasuli 25
6 Hanna Naumanen Raasuli useita kertoja koho pinnan alla
7 Elina Naumanen Raasuli useita kertoja koho pinnan alla

Äärellä välkkyvän veen ja poutapilvien alla kelpasi kalastaa. Nuorisoakin oli saatu kiitettävästi mu-
kaan. Kuvat: Markku Vauhkonen.
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 Helmi Ossi  1927-2018

Helmi Alina Ossin, o.s. Monto,  pitkä evakkomatka
päättyi Joutsassa 10.8.2018.

Helmi syntyi Raudun Potkelassa Hännikäisen-
mäellä. Vanhempien, Helena Hännikäinen ent.
Monto o.s. Kekki (1898-1977) ja Wille Monto
(1897-1928), kotitila Kekkilä oli tyypillinen  ajan
pienviljelystila. Helmin isä kuoli Helmin ollessa
vuoden ikäinen, joten hänelle, kuin ei myöskään
kolmelle vanhemmalle sisarelle jäänyt isästä muis-
tikuvaa, eikä valitettavasti yhtään valokuvaakaan.
Äidin mentyä uudelleen naimisiin Mikko Pekonp.
Hännikäisen kanssa, tuli taloon isähahmo ja seu-
raavina vuosina neljä veljeä. Suurperheen arki oli
lapsesta asti oppimista kovaan työntekoon.

Kun talvisota syttyi, Helmi lähti perheensä mu-
kana evakkotaipaleelle, joka vei Savon ja Hämeen
kautta Joutsan Uimaniemelle, Havulan asutus-
tilalle. Huonokuntoisella tilalla elämä oli edelleen
kovaa työtä. Kun vanhemmat sisaret lähtivät maa-
ilmalle, Helmi oli suuren perheen toinen nais-työn-
tekijä.

 Vuonna 1947 Helmi nous rekkee evakon, jonka
kanssa laski alas Havulanmäen, emännäksi Kivi-
ojan asutustilalle. Puoliso Toivo Heikinp. Ossi
(1923-1999) oli lähtöisin Raudun Kärsälästä.

Nuoren parin työ oli raskasta asutustilan raiva-
usta ja rakentamista. Lapsia syntyi viisi, neljä ty-
tärtä ja poika. Tila menestyi ja myös lapsenlapsia
syntyi. Tilanpito päättyi Topin kuolemaan 1999,
mutta Helmi jäi asumaan Kiviojalle. 90-
vuotispäivänään maaliskuussa 2017 Helmi totesi,
että on asunut tässä 70 vuotta, joten paras asua
loppuun asti. Muutamaa kuukautta myöhemmin
heikentynyt terveys kuitenkin pakotti muuttamaan
Joutsan kirkolle lähemmäs palveluita. 10.8.2018
Helmin Ossin evakkotaival päättyi kuitenkin lopul-
lisesti.

Helmiä jäivät lähipiirissä kaipaamaan lapset,
lastenlapset, lastenlasten lapset, sisar ja veljet.

TULEEKO LEHTESI
OIKEALLA OSOITTEELLA?

Ilmoita osoitteenmuutoksesi Veijo Moilanen
p. 040 848 2759 tai lehtitilaus@rautu.fi

Huom! Osoite ei vaihdu
vain postiin ilmoittamalla
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Pitäjäseuran jäsenmäärä kasvoi jälleen yhdellä,
kun 23.7.2018 syntynyt poikalapsi sai kastetilai-
suudessa nimekseen Konstantin Martti Olavi Intke.

 Pojan sukujuuret tulevat Raudusta isänsä Niko
Intken kautta, sillä hänen ukkinsa Stepan Intke
oli lähtöisin Vakkilasta ja mummonsa Aini Intke
o.s. Komi Kuusenkannasta.

Ylioppilaita

Niki Heinikangas s. 22.11.1999, on suorittanut
kaksoistutkinnon. Hän valmistui lähihoitajaksi
1.6.2018 ja kävi lukion samalla, lakkiaiset vietet-
tiin 2.6.2018. Mikkelissä.

Niki on urheilullinen nuorimies. Mainittakoon,
että penkkareita edeltäneenä päivänä Niki edusti
Esedun joukkuetta, joka pokkasi ammattikoulu-
jen SM-kisoista Tampereella kultaa salibandyssä.

Äiti Mira Heinikangas o.s. Haikarainen, äidin-
äiti Liisa Haikarainen o.s. Nahkuri syntynyt tam-
mikuussa 1940 evakkomatkalla. Liisan veli Arvo
Nahkuri ja heidän isänsä Ville Nahkuri (11.7.1892-
16.4.1956) syntyneet Raudussa. Perhe lähtenyt
evakkoon Pähkinäpelto-nimiseltä tilalta/talolta.

Vihittyjä

Ville-Veikko Hermanni Kopakkala ja Galina Filina
Alekseevna Mikkelissä, lauantaina 18.08.2018.

Häitä tanssittiin melkein viikko, juhlat huipen-
tuivat Venäjällä morsiamen kotikaupungissa Pet-
roskoissa kauniin Äänisjärven rannalla.

Villellä on juuria Raudun Riikolassa sekä
Keripadan kylässä vaarinsa, Aaro Säteen kautta.

Laura Suhonen o.s. Haapsaari täytti 95 vuotta
27.8.2018 Hoitokoti Puistokartanossa Pieksämä-
ellä. Suhosen sukujuuret menevät Rautuun
Sirkiänsaarelle, Maria ja Mikko Haapsaaren
tyttäreksi Haavikolle.

Lahja Vauhkonen o.s. Haapsaari täyttää 85 vuot-
ta 24.12.2018.  Hän ei juhli merkkipäiviään, vaan
on matkoilla. Lahja Vauhkonen on Marin ja Mi-
kon nuorin lapsi ja syntynyt Sirkiänsaarella. Lah-
ja asuu edelleen kodissaan Pieksämäen kaupun-
gissa.

Julkaisemme joka lehdessä perheuutisia.
Kysythän asianosaisilta

luvan tietojen julkaisuun, kiitos!
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