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RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

45. VUOSIKERTA 2/2002 (316)
HUHTIKUU 2002

Sotilaiden arkista aherrusta Raudussa
asemasotavaiheen aikana. Nuolen osoitta-
ma talo löytyi vielä jokunen vuosi sitten.

Kuva Urpo Mäntylän kokoelmista.
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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla 275.
Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja kultainen
kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulenlieskat
rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.

P.S. Joroisten kesäjuhlien yhteydessä järjestetään taas
perinteinen lehtiseminaari Rautulaisten lehteä avusta-
ville ja hommasta muuten kiinnostuneille. Joten tulet-
han paikalle.

Mikkelissä huhtikuussa 2002

Nuorekas tervehdys teille hyvät lukijat
malla piti pohtia, kuka on omasta mieles-

tään viisas ihminen ja mitä häneltä voisi
oppia? Tässäpä poimintoja illan tulok-

sista ja ajattelemisen aihetta itse kul-
lekin.

Reilun parin tunnin aikana kävi
ilmi, että yleensä viisas ihminen te-
kee asioita toisin kuin muut. Hän
osaa ja uskaltaa kysyä, ja hän osaa
myös kuunnella. Viisas menee ih-
misten luo, tunnustelee ympäris-

töään. Viisas ihminen on oikeasti
kiinnostunut asioista. Häntä ei työ-

paikan teatteri kiinnosta. Viisas ei pid-
ä lellikkejä, ja pitää huolen siitä, ett-

eivät työkaverit kuvittele jonkun ole-
van lellikki.

Viisas edellyttää hyvää työtä, mutta hän
antaa ihmisten tehdä erilaisia asioita, sillä ainoa tapa
kehittyä, on tehdä virheitä. Hän muistuttaa, että ku-
kaan ei tee virheitä tahallaan, mutta niistä pitää oppia.

Viisas kannustaa ihmisiä ja valaa uskoa onnistumi-
seen. Hän muistaa, että katteeton kannustus on pahin
tapa loukata ihmisiä. Viisas kaivaa esiin ne “maan hiljai-
set”, sillä heissä saattaa piillä melkoinen potentiaali.

Viisas haluaa, että hänen taivaallaan on useita tähtiä,
jotka loistaa eikä vain yksi. Hän haluaa tähtitaivaan!

Että näin, t:

Vuosi vuodelta ikää tulee lisää meille jo-
kaiselle. Ensimmäisen kerran pitkästä ai-
kaa havahduin omalla kohdallani iän
karttumiseen kun rautulaiset päätti-
vät perustaa pitäjäseuran alaisuu-
teen nuorisojaoston. Se on tarkoi-
tettu nimenomaan nuorille, murk-
kuikää joko odottaville tai sen
äskettäin ohittaneille. Minähän
alan olla liian vanha nuorisojaos-
toon - yli kolmekymppinen.

Toivon sydämestäni Pirkko-
Liisa Kopakkalalle intoa ja ener-
giaa viedä rautulaisuutta eteenpäin
omanikäistensä keskuudessa. Sa-
malla toivon, että asiaan syttyy moni
muukin rautulaisjuurinen nuori, joista
Pirkko-Liisa saisi apuvoimia tärkeässä asi-
assa. Sillä niinhän se on, että yksin ei pitemmän
päälle jaksa kaikkea kantaa, vaikka olisi kuinka vankat
hartiat. Vielä kun takaraivossa jyskyttää ajatus siitä,
miten haavoittuvainen ihminen on, ja miten nopeasti
kaikki saattaa murtua, on hyvä olla joukkoja reservissä.

Liina Putkonen (kuka liekään...) totesi taannoin Ilta-
Sanomissa seuraavaa: “Kovuus, kyynisyys ja kusipäi-
syys ovat meidän aikamme pyhä kolminaisuus. Kol-
men K:n alttarille uhrataan tarpeettomat L-sanat: lem-
peys, lämpö ja lojaalisuus.” Kamala ajatus, mutta ikä-
vä kyllä se taitaa olla totta monessakin suhteessa. Jos
esimerkiksi miettii työpaikoilla eteenpäin rynniviä ja ih-
misiä jalkoihinsa polkevia pikkujohtajia, niin usein heistä
on lempeys, lämpö ja lojaalisuus kaukana.

Olin taannoin kuuntelemassa pitkän leipätyön Kes-
kossa tehnyttä Heikki Peltolaa, joka on vuodesta 1997
saakka vetänyt Nostovoima Oy:tä Esa Saarisen kans-
sa. Peltola pisti yleisönsä miettimään, millainen on vii-
sas ihminen ja millä tavalla kukin johtaa itseään? Sa-
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Porilaiset ja rautulaiset samassa korissa
Kaikkialta Ylä-Satakunnasta läh-

teneet miehet muodostivat enem-
mistön Porissa kesäkuussa 1941 pe-
rustetun Hersalon esikunnan johta-
missa joukoissa. Jatkosodassa nämä
satakuntalaiset joukot ylittivät Rau-
dun läntisen rajan, Saijanjoen, 1.9.
1941 ja sen jälkeen hyökkäys kohti
vanhaa Suomen rajaa tapahtui vauh-
dilla. Rautu oli pian vallattu takai-
sin, mutta valtakunnan rajaa sata-
kuntalaiset eivät ensimmäisellä
hyökkäyskäskyllä suostuneet ylittä-
mään.

Sotajohdon määräys oli oikaista
valtakunnan rajalinjaa suoremmak-
si Laatokasta Suomenlahteen. Yksi
yö ja sotaoikeuteen joutumisen mah-
dollisuus saivat hyökkäyksen liik-
keelle seuraavana päivänä. Entisel-
le inkeriläisten maalle Lempaalaan,
järvien välisille kannaksille oikaistiin
tuo Raudun kohdalla ollut rajamut-
ka. Täällä jouduttiin puolustuskai-
vannot tekemään kuulomatkan pää-
hän vihollisen asemista, vaikka ei

oltu edes puheväleissä noiden Pieta-
rin kaupunkia puolustavien kanssa.

Tämän jälkeen Hersalon joukko-
jen sotatoimissa alkoi asemasota-
vaihe. Esikunta ja joukot viipyivät
Raudussa kolmisen vuotta.

“Pulakan esikunta”
toimi Raudussa

Stalinin joukkojen talvisodassa
valtaama Rautu liitettiin 1941 jälleen
Suomen yhteyteen. Kunnia tuosta
teosta kuuluu ennen kaikkea velvol-
lisuudentuntoisille Satakunnan mie-
hille ja heidän kanssaan sotineille ra-
jajääkäreille. Moskovan pakkorau-
han määräykset kumottiin tällöin
odottelematta parempia aikoja.

Suurin osa rautulaisista halusi pa-
lata takaisin kotipaikoilleen “Porin
Karhujen” Rautuun, sotatoimialueel-
le. Sotatoimialueelle palaavien evak-
kojen asioita hoitivat sotilasviran-
omaiset, ylimpänä toimi päämaja.
Mannerheimin käskystä oli perus-

tettu päämajan sotilashallinto-osas-
to, jonka ensimmäisenä komentaja-
na oli kenraalimajuri J.V. Arajuuri.

Sitä mukaa kuin Karjalan entisiä
kuntia vapautui, nimitti sotilas-
hallinto-osasto kuhunkin kuntaan
kunnanpäällikön. Raudun kunnan-
päälliköksi nimitettiin Matti Pulak-
ka, joka hoiti tätä tehtävää 1941-44
eli jatkosodan loppuun saakka.

Raudussa toimi samanaikaisesti
hyvässä yhteistyössä “Pulakan sivii-
liesikunta” ja Porista tullut “Hersalon
sotilasesikunta”. Sama kitkaton ja
toisia huomioiva toiminta vallitsi
myös sotilaiden ja kotikonnuilleen
palanneiden evakkojen kesken. Ko-
tirintama ja sotarintama toimivat
täällä toisiaan tukien. Porilaiset ja
rautulaiset elivät sovussa samassa
korissa.

Enemmistönä jatkosodan vuosina
Raudussa olivat “porilaiset” Ylä-Sa-
takunnan joukko-osastoissa palve-
levat. Pelkästään Hersalon esikun-
nan kokonaishenkilömäärä oli noin

Asevelitalojen rakennusta Raudussa asemasotavaiheen aikana. Kuva Urpo Mäntylän kokoelmista.
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puoli tuhatta.

Sotilaat tekivät
asevelitaloja

Vuoden 1942 kevätkylvöjen lä-
hestyessä alkoi evakkojen kiireinen
paluu kotien raunioille omia peltoja
viljelemään ja kattoa pään päälle ra-
kentamaan. Raudussa oli sodan jäl-
jiltä vain kymmenesosa rakennuk-
sista säilynyt ja nekin olivat sotavä-
en käytössä. Vielä ensimmäisen pa-
luuvuoden elokuussa Rautuun pa-
lanneista 1040 henkilöstä kolmasosa
oli ilman asuntoa, mutta kotiinpaluu
oli tärkeintä. Aivan rajalinjan vie-
reisiin kyliin ei paluulupia myönnet-
ty.

Asuntotilanteen helpottamiseksi
ryhtyivät sotilaat tekemään pieniä
asevelitalona runkoja talkootyö-
nään, loman saanti oli palkkana. En-
simmäiset asevelitalot Raudun asuk-
kaille luovutettiin marraskuussa
1942.

Asemasotavaiheessa sotiminen
Raudussa ei tyystin lakannut, vaik-
ka vihollinen huomasi, että suoma-
laisilla ei ollut etenemishaluja Pieta-
riin ja siitä johtuen vastassa olleet
pääjoukot saivat siirron muille rin-
tamille Saksaa vastaan. Vangin siep-

paamis- ja tuhoamispartioita lähetet-
tiin puolin ja toisin, puolustusasemia
tulitettiin, desantteja sekä tiedustelu-
partioita liikkui. Moni satakunta-
lainen kaatui tuona asemasotakau-
tena ja siviilitkään eivät olleet täysin
turvassa vihollisen sotatoimilta.

Luovutusohjeisiin
ei tuijotettu

Omien sotilaiden taistelukuntoa
ylläpidettiin kilpailuin ja järjestämällä
sotaharjoituksia. Karjalan kannak-

sen poikkihiihdossa kilpailtiin mui-
den joukko-osastojen kanssa hiihtä-
mällä Raudun kautta Suomenlahden
ja Laatokan väli. Taisteluammunta-
kilpailuja järjestettiin Leinikylässä.
Taisteluryhmille pidettiin kilpailut
Palkealassa. Murtomaajuoksukilpai-
luihin saatiin mukaan 201 juoksijaa.

Leikkimielellä osallistuttiin ryk-
mentin puhdetyökilpailuun, jonka
voitti korpraali Vilho Mäkelä saa-
den “Rykmentin puhdetyömestarin”
arvon ja 750 markkaa. Palkittu työ
oli kahvikalusto. Hyvältä maistui
varmaan korvike näistä kupeista.

Rykmentin kyntömestaruudesta
kilpailtiin Huhdin kylän aukealla kah-
dentoista sotilaan osanotolla. Maan-
viljelys ei unohtunut satakunnan
miehiltä täällä Raudussa, koska ar-
meija harjoitti taistelutoiminnan
ohessa omaa peltoviljelyä ja piti
kasvimaita. Siviiliväestöä autettiin
peltotöissä ja annettiin hevosia töi-
hin. Vastikkeena saatiin armeijalle
maitoa ja elintarpeita siviileiltä. Toi-
mittiin käytännöllisellä tavalla tuijot-
telematta luovutusohjeisiin.

Eksyneitä Raudun
lentokentällä

Raudun Leinikylässä koulutettiin
kurssimuotoisesti sotilaita. Täällä

Asemasotavaiheen iltahetki korsussa Huhdissa.

Inkeriläiset heimopataljoonan miehet perunanteossa. Vuonna 1944
satakuntalaisten rinnalla Raudussa oli noin 800 inkeriläistä, joiden

käytössä oli 74 hevosta.
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koulutettiin ja täällä vannoivat soti-
lasvalansa Suomelle myös nuo inke-
riläiset heimopataljoonan nuoret
miehet, jotka oli koottu Saksan val-
taamilta inkeriläisalueilta läheltä Pie-
taria. Sodittuaan jatkosodassa Suo-
men sotilaina he tämän jälkeen
ikääntyivät 10-25 vuotta vankeina
työleireillä, mikäli eivät kuolleet en-
nen sitä tai teloitettu. Suomi luovut-
ti heidät vihollisille sodan päätyttyä.

Asemasodan aikana Rautuun saa-
tiin lentokenttä ja suomalainen hävit-
täjälentolaivue Italiasta hankittuine
Fiat-hävittäjineen. Yllättäen tälle
kentälle laskeutui myös Arkangelista
Pietariin matkalla ollut vihollisen
pommikone. Suunnastaan eksyneen
pommikoneen lentäjä erehtyi luule-
maan Raudun kenttää yhdeksi piiri-
tetyn Pietarin kuudestatoista lento-
kentästä.

Koneen miehistö everstin arvoisi-
ne matkustajineen tuhoutui kun ilma-
torjunta ryhtyi toimiinsa. Arvokkaat

Hymyilevät lotat Raudun Leinikylässä.

Etulinjan radiotoimintaa Raudun Huhdissa (JR 15).

asiakirjat saatiin talteen koneen hy-
lystä.

Satakunnan miesten pitkäaikainen
majoitus etulinjan korsuissa pani toi-
mimaan parempien olosuhteiden

luomiseksi ja mieliin hiipivän koti-
kaipuun poistamiseksi. Viihde-
paikoiksi rakennettiin kanttiinira-
kennuksia, vapaa-ajanviettopaikkoja
ja saatiin järjestymään elokuvien
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esitystilatkin koneineen.

Porilainen mieskuoro
ilahdutti juhannusta

Valtakunnan sähköverkosta saatiin
jouluksi 1942 sähköt etulinjaan
esikuntakorsulle saakka, Palkealan
kylän ja Sirkiänsaaren välille vede-
tyn sähkölinjan valmistuttua. Sama-
na vuonna oli vietetty kotoiset ju-
hannusjuhlat Likojärven rantamilla,
esiintyjinä 20-henkinen mieskuoro
Porista ja mukana oli lisäksi Rau-
tuun saapuneita satakuntalaisia vie-
railijoita. Kotiseudulle saapui pie-
niä ryhmiä muulloinkin vaihtamaan
kuulumisia ja tuomaan terveisiä koti-
pitäjästä. Silloin järjestettiin yleensä
omat kotiseutujuhlat kanttiinissa.

Täältä lähtivät vierailijoiden mu-
kana tuoreimmat terveiset Satakun-
taan, sinne kotiin, Ulvilaan, Kul-
laalle, Noormarkkuun, Siikaisiin,
Ahlaisiin, Luvialle, Parkanoon tai
muualle.

Viihdytyskiertueista suurimman
suo-sion saivat kotipuolen esiinty-
jät. Porin teatteri ehti käydä kaksi
kertaa esiintymiskiertueella Rau-
dussa. Porin laulajatyttöjen viih-
dytyskiertue ilahdutti varmasti ja var-
sin monta henkilöä oli päässyt tule-

maan heidän mukanaan. Porin kau-
punginjohtaja Erkki Härmä vierai-
li toukokuun puolivälissä vuonna
1943 tutustuen Raudussa olevien
“kaupunkilaistensa” oloihin, vaikka
paikallinen “kenttälehti Viisjoki” ei
suuremmin asiaa esitellytkään.

Kunniarautulaisuus
on periytyvää

Lyhyaikaiseksi jäi vasta vuoden
1944 kevätkylvöille päässeiden
evakkojen kotitilallaan oleminen
Raudussa. Kesäkuun yhdeksäs päi-
vä kuului yhtenäinen tykistön jymy
Karjalan kannaksella ja taas oli läh-
tö evakkotielle.

Ylä-Satakunnan miehet saivat so-
tajohdolta käskyn irtaantua etu-
linjasta. Mottiin jääminen oli uhka-
na. Tosin vielä 15.6.1944 komp-

panian päällikkö Alanissi sai käskyn
asettua vastaanottoasemiin Palkea-
lan mäelle, jota ei saa luovuttaa il-
man divisioonan komentajan (Her-
salon esikunnan) lupaa. Seuraava-
na päivänä vihollinen oli kuitenkin
Palkealan mäkialueen korkeimmal-
la kohdalla. Samana päivänä allekir-
joittanut täytti neljä vuotta. Synty-
mäpäiväkakku jäi tarjoamatta näille
kutsumattomille vieraille, sillä olin jo
poistunut muiden evakkojen matkas-
sa tuosta sukuni kotikylästä. Palkea-
lassa Suomen puolesta taistellen
kaatui sinä päivänä sotamies Gun-
nar Maaronen ja vastahyökkäyk-
seen joukkuettaan johtanut kaptee-
ni Sulo Viinanen haavoittui kuo-
lettavasti.

Rautu oli kokonaan tyhjentynyt
suomalaisista joukoista 18.6.1944.
Erikoinen elämänmuoto kolmisen
vuotta kestäneestä jatkosodan ase-
masotavaiheesta jäi perinnöksi juu-
ristaan kiinnostuneille rautulaisille,
satakuntalaisille ja muille “Hersalon”
joukon jälkeläisille. Kunniarautu-
laisuus on periytyvää.

Pori ottaa tämän vuoden kesä-
kuussa vastaan karjalaisille kesä-
juhlille tulijat. Rautulaisten ja sata-
kuntalaisten 60:en vuoden takainen
ensitapaaminen Raudussa ansaitsee
oman huomionsa näillä juhlilla.

Ahti Hänninen
Elokuvateatteri Sirkiänsaaressa. Katsomo veti 300 henkilöä.

Kuva Urpo Mäntylän kokoelmista.
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Pitäjäseuran puheenjohtaja haastettu piirakkakilpailuun

Karjalaiset kesäjuhlat viikkoa
ennen juhannusta Porissa

Juhlakaupunki Pori perustettiin
vuonna 1558 Kokemäenjoen ja me-
ren liittymäkohtaan. Satakuntaa ja
Karjalaa yhdistäväksi aiheeksi sopii-
kin Vuoksi ja Kokemäenjoki. Suo-
menlahden rantamia ja Laatokan
laineita on hyvä muistella myös Poh-
janlahden rannikolla. Ajan mittaan
Satakuntaan muutti laivanrakentajia,
kalastajia ja monien eri alojen taita-
jia, jotka rakensivat maakuntaa sen
nykyiselle tasolle. Maakunnan il-
meeseen toivat oman lisänsä Sata-
kuntaan sijoitetut karjalaiset.

Perjantaina 14.6. kesäjuhlat aloit-
taa tuttuun tapaan seminaari. Tänä
vuonna aiheena on sotalapset. Lau-
antaina 15.6. Eetunaukion ja kävely-
kadun toritapahtumassa kauppa käy
ja esiintymislavalla on pienimuotoista
ohjelmaa myöhäiseen iltaan.

Lauantaina kilpaillaan kyykkämes-
taruuksista ja juostaan Karjala-ma-
raton. Tuoreet piirakkamestarit va-
litaan puolestaan liiton ja piirin nais-
toimikunnan järjestämissä piirakka-
kilpailuissa. Viime vuonna Mikke-
lissä järjestettyjen kesäjuhlien yhte-
ydessä Karjalan Liiton Aira Viita-
niemi haastoi pitäjäseuran puheen-
johtaja Markku Paksun piirakka-
kilpailuun. Se, osallistuuko Paksu
piirakanrypytykseen jää nähtäväk-
si.

- Täytyy varmaan ottaa päättö-
työnsä karjalaisista piirakoista teh-
neeltä Pirkko-Liisa Kopakkalalta
muutama oppitunti, veisteli Paksu
haasteen saatuaan.

Kirkkoveneet
Kokemäenjoessa

Karjalainen laulu raikaa kesäjuhla-
viikonloppuna Satakunnassa. Ohjel-

massa on mm. kuorokavalkadi, kon-
sertteja ja kirkkomusiikkia. Lauan-
tain avajaiset Jäähallissa ovat koko
maakunnan juhla. Siellä tutustuvat
toisiinsa karjalaiset ja satakunta-
laiset. Näiden heimojen ympärille
rakentuva ohjelma halutaan pitää
vielä salaperäisyyden verhossa.

Sunnuntaina kesäjuhlat jatkuvat
tutusti aamulauluista jumalanpalve-
lukseen, juhlakulkueesta päiväjuh-
laan urheilustadionilla. Juhlijoille
unohtumattoman näyn tarjoavat aa-
mupäivällä Kokemäenjokea pitkin
saapuvat kirkkoveneet.

Uutuutena
kesäjuhlaravit

Hevonen on liittynyt entiseen elä-
mänmenoon kiinteästi niin Karjalas-
sa kuin muuallakin Suomessa. Työ-
ja kilpahevoset olivat arvossaan ja
Karjalassa järjestettiin myös kilpa-
ratsastusta ja kilpa-ajoja. Ensi ke-
sänä karjalaisilla kesäjuhlilla Poris-
sa mukana ovat myös hevoset. Ja
nimenomaan juoksijahevoset.

Perjantaina 14. kesäkuuta järjes-
tetään Karjalaiset kesäjuhlaravit
Porin raviradalla klo 18. Ravit ovat
mitä mainion satakuntalaisuuden ja
karjalaisuuden kohtaamispaikka,
unohtamatta tietenkään lähtöjen
tarjoamaa jännitystä.

Porin raviradalla on vuodessa 26
kilpailupäivää. Ensi vuonna yksi niis-
tä vietetään karjalaisuuden merkeis-
sä. Kesäjuhlaravien karjalaisuus tar-
koittaa sitä, että lähdöt tulevat ole-
maan karjalaisuuteen liittyviä ni-
mikkolähtöjä. Satakunnan Karjalais-
seurojen piiri kesäjuhlien paikallisena
järjestäjänä huolehtii siitä, että ra-
veissa karjalaisuus näkyy muuten-

kin. Kaiken huipuksi raveissa piste-
tään jalalla koreaksi, sillä totohallissa
järjestetään illan painikkeeksi tans-
sit.

Raveissa voi verestää vanhoja he-
vosmuistojaan, mutta myös jännit-
tää pelaamalla totoa. Raveihin kan-
nattaa ottaa koko perhe mukaan, sil-
lä lapsia varten radalla on oma leikki-
paikka huoltajineen. Luvassa on siis
hauska ja elämyksellinen perjantai-
ilta Porin raviradalla.

Majoitusta voi kysellä vielä Porin
kaupungin matkailutoimistosta pu-
helinnumerosta (02) 6211 273 tai
sähköpostilla: matkailu@pori.fi.

Mikkelistä bussilla
kesäjuhlille

Mikkelin Karjalaiset tekevät
matkan Karjalaisten
kesäjuhlille Poriin.

Lähtö on lauantaiaamuna
14. kesäkuuta Mikkelistä
ja paluu sunnuntai-iltana.

Kysy lisää Kaija Tähdeltä
puh. (015) 367 805.
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Rautulaisten pitäjäseuralle nuorisojaosto
Rautulaisten pitäjäseura ry. päätti

maaliskuussa pitämässään vuosiko-
kouksessa perustaa nuorisotoimi-
kunnan viemään rautulaisuutta
eteenpäin. Nuorisojaoston avulla toi-
votaan löytyvän uusia mahdollisuuk-
sia karjalaisen perinteen siirtämiseen
ja säilymiseen.

- Uskon, että pitäjäseura voi oh-
jata vähän myös varoja nuorten toi-
mintaan, sanoi hallituksen jäsen Ar-
mas Komi.

Sen, millä tavalla nuoret alkavat
toimia, näyttää aika. Suunnitteilla on
kuitenkin kotiseuturetki, joka kan-
taa työnimeä “Alle kolmekymppisten
Raudun matka”.

Nuorisojaostoa vetämään kokous
nimesi Pirkko-Liisa Kopakkalan,
joka on ollut muutenkin aktiivinen
rautulaisnuorten agitaattori.

- Periaatteessa voin sanoa, että
minunkin lapsuus ja nuoruus on ol-
lut Raudussa. Niin paljon olen kuul-
lut juttuja siitä, sanoo Pirkko-Liisa
Kopakkala.

Hän uskoo, että nuorten kiinnos-
tus esi-isien kotikontuja kohtaan on
kasvamassa.

- Monilla pojilla kiinnostus herää
siinä vaiheessa kun he lähtevät ar-
meijaan, hän tietää.

Nuorisojaosto on vielä toistaisek-
si vailla oikeaa nimeä.

- Sen keksiminen on parasta jät-
tää nuorten itsensä tehtäväksi, tote-
si Armas Komi.

Kesäjuhlat Joroisissa
kesäkuun lopulla

Kokouksessa käsiteltiin myös ku-
luvan vuoden toimintasuunnitelma.
Niistä merkittävin tapahtuma on
Rautulaisten pitäjäjuhlat Joroisissa
kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.
Juhlapuhujaksi on jo lupautunut
kansanedustaja Katri Komi ja muu-
tenkin ohjelma toteutetaan jorois-
laisten voimin eli siellä joko asuvien
tai asuneiden rautulaisten panoksel-
la.

Myös Liiton kesäjuhliin osallistu-
minen kuuluu vuoden ohjelmaan.
Kotiseutumatkojen lisäksi pitäjä-
seura järjestää myös pikkujoulut,
joihin etsitään näillä näkymin paik-
kaa Suomen rajojen sisäpuolelta.

Rautulaisten pitäjäseura ry:n pu-
heenjohtajana valittiin jatkamaan
Markku Paksu Mikkelistä. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin edelleen An-
tero Määttänen Mikkelistä ja sih-
teeri-rahastonhoitajaksi Raili Ilvo-
nen niin ikään Mikkelistä.

Muut hallituksen jäsenet ovat: Ar-
mas Komi Joroisista, Matti Kop-
panen Hirvensalmelta, Ulla Lopo-
nen Ristiinasta, Arto Kurittu, Kau-
ko Olkkonen, Pentti Lemmetty,
Tuomas Rastas ja Liisa Rouhiai-
nen Mikkelistä.

Työvaliokuntaan nimettiin: Mark-
ku Paksu, Mauri Maisonen, Mat-
ti Loponen, Liisa Rouhiainen ja
Pauli Jantunen. Julkaisutoimikun-
nassa jatkavat Jaana Matikainen,
Mauri Maisonen, Markku Pak-
su, Arto Kurittu, Antero Määttä-
nen, Ahti Hänninen ja Pauli Jan-
tunen. Myös naistoimikunta säilyy
ennallaan eli Liisa Rouhiaisen vetä-
mänä. Pitäjäseuran Adventtikerhon
toimintaa virittelevät yhä Mauri
Maisonen ja Jaakko Pekkanen.

Jaana Matikainen

Majoitu edullisesti
Joronjäljessä

5-tien varressa kätevästi
sijaitseva Hotelli Joronjälki
tarjoaa Rautulaisten kesä-
juhlille (29.-30.6.) tuleville
majoitusta seuraavasti:

1 hh 40 euroa
2 hh 60 euroa
3 hh 70 euroa

Hintaan kuuluu aamiainen.
Tee varaus suoraan

hotellilta
puh. (017) 571 111

Kotiseutumatka Suvenmäelle ja
 ostosmatka Viipuriin 25.-26.5.2002

Jos vanhat merkit pitävät paikkansa kukkivat valkovuokot Raudussa viikonvaihtees-
sa 25.-26. toukokuuta. Matkaan lähdetään aamuvarhaisella, joten kotipaikka-
käyntejä voidaan tehdä lauantaina (tarpeen tullen jatketaan sunnuntaiaamuna).

Edulliset cd-levyt ja muut ostokset ehditään tehdä paluumatkan aikana Viipurista.
Matka-aikataulu:
25.5. klo 1.30 Varkaus
1.40 Kaura-ahon pysäkki
1.50 Jäppilä
2.30 Pieksämäki, matkahuolto
2.45 Hällinmäki
3.10 Virtasalmi
3.40 Haukivuori, SEO
4.30 Mikkeli, lääninhallitus
4.40 Kouvolan tienhaara
6.00 Lappeenranta/Saimaan Helmi

Hinta 100 euroa / hlö
+ viisumi ja hoitokuluvakuutus (Suomen passilla 28 e)

Matkan hintaan sisältyy: bussimatka, majoitukset
Valkjärvellä Radugassa, hotellin kirjaamismaksu,
ruokailut ja kahvit ohjelman mukaisesti ja matkan-

johtajan palvelut.

Vielä muutama paikka vapaana, kysele
Ilmari Seijamaalta puh. (015) 482 096
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Kesä kutsuu jälleen Karjalaan

Matkailupalvelut kehittyvät vauhdilla
Karjalan matkailua esiteltiin

sekä suomalaisten että venä-
läisten matkailutahojen voimin
Karjala-talolla 23. helmikuuta.
Päivän aikana salintäyteinen
yleisö sai kuulla viimeisimmät
kuulumiset Karjalan matkailu-
palvelujen kehittymisestä sekä
hyödyllistä tietoa Venäjälle
suuntautuvan matkailun ongel-
mista ja niiden välttämisestä.

Karjala tarjoaa paljon mie-
lenkiintoista nähtävää ja koet-
tavaa - ei ainoastaan karjalais-
juurisille matkailijoille - vaan
kaikille matkailusta kiinnostu-
neille.

Seminaarissa todettiin, että mat-
kailupalvelut kehittyvät luovutetun
Karjalan alueella ja kauempanakin
Venäjällä kaiken aikaa kovalla vauh-
dilla. Markkinointipäällikkö Jarmo

Markkinointipäällikkö Jarmo Eskelinen on Karjalan tasavallan
matkailuministeriön edustaja Suomessa.

Eskelisen mukaan hotelliremontteja
on menossa ainakin Viipurissa, Teri-
joella, Sakkolassa, Lahdenpohjassa,
Sortavalassa, Jänisjärvellä, Pitkä-
rannassa, Petroskoissa sekä Vienan
Kemissä. Ravintolapalveluita niiden
yhteydessä kehitetään ja huoltoase-
maverkosto yhdessä niihin liittyvi-
en kahviloiden kanssa laajenee jat-
kuvasti ympäri Karjalaa. Lyijytöntä
bensaakin on jo saatavana suhteel-
lisen hyvin.

- Matkailijalle tämä kaikki merkit-
see entistä mukavampaa matkusta-
mista ja ennen kaikkea myös tur-
vallisuutta. Kännyköiden kuuluvuu-
den laajeneminen on yksi merkittä-
vä turvallisuutta edistävä tekijä Kar-
jalassa. Karjalan tasavallan miliisi on
myös pantu kuriin. Ennen rikollisil-
la ja miliisillä oli hyvät välit, nyt tä-
hän asiaan on saatu muutos, Eskeli-
nen toteaa.

Eskelinen sanoo Karjalaan suun-

tautuvan matkailun profiilin muut-
tuneen viime vuosina.

- Ennen kotiseuduille matkattiin
etupäässä isoilla busseilla suurina
ryhminä. Tällä hetkellä tyypillinen
näky on pikkubussi, jota vävy ajaa
ja etupenkillä istuva mummo selos-
taa kyydissä matkustaville jälki-
polven edustajille paikkoja. Isoilla
busseilla tehdään nyt teema- ja
kiertomatkoja

- Tulevaisuudessa hotelli- ja ravin-
tolapalveluiden kapasiteetti voi vas-
tata haasteisiin ja tarpeisiin, mutta
palvelujen tasossa on vielä paran-
nettavaa. Palveluväki nuortuu kai-
ken aikaa, mikä osaltaan edesauttaa
sen kehittymisessä ja aitoa palvelu-
hymyäkin löytyy jo sentään, mark-
kinointipäällikkö Eskelinen toteaa.

Karjala poikkeaa
monessa suhteessa

Karjalan Matkaoppaan tekijä
Markus Lehtipuu näkee Karjalas-
sa monia eroavaisuuksia muihin
maailman matkakohteisiin verrattu-
na. Suomalaisille se on melkeinpä
ainoa paikka, jonne voi ajaa maitse
autolla. Tämä voikin hänen mieles-
tään merkittävästi lisätä Karjalan
matkailua tulevaisuudessa.

Alueen kiinnostavuutta lisää se,
että pakkoluovutettu Karjala on ai-
noa Suomen alue, joka on miehitet-
ty ja jossa Suomi on sotinut. Aluee-
seen liittyvät voimakkaat tunteet ja
raju historia. Paikannimien suoma-
laisuus Karjalan tasavallan puolella
lisää sen kiinnostavuutta.

Monia houkuttelee Karjalaan sen
edullisuus. Eniten Suomessa verote-
tut tuotteet - bensa ja vodka - myy-
dään Karjalassa jopa alle markkina-
hintojen.

- Yksikään Karjalan 60 hotellista
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ei ole luxushotelli, eikä siellä ole va-
kiintunutta turismia. Kovasti ihme-
tellään, jos joku matkustaa sinne
uudestaan ja uudestaan ilman juu-
ria. Karjala on myös sensuroitu alue,
sieltä ei saa alueen kiinnostavuuteen
nähden tarpeeksi tietoa. Karjala on
syyttä voimakkaasti mustamaalattu
matkakohde, Lehtipuu toteaa.

Teksti: Sirpa Piskonen
Kuva: Antero Teittinen

Rautulaiset tallaavat tuttuja
kotipolkuja 7.-9.6.2002
Matkareitti: Tampere-Lahti-
Helsinki-Porvoo-Hamina-

Viipuri-Valkjärvi

Majoitus Valkjärvellä sekä
tutustuminen taistelupaikkoihin
sotahistorioitsijan opastuksella.

Ilmoittautumiset:

Marja Johansson
puh. (09) 823 3032
gsm 040-577 8064

Matkalle mieleni
tekevi...

Rautu 7.-9.6.2002
yöpyminen Kiviniemessä

Reitti: Varkaus-Mikkeli-Lappeenranta
Hinta 150 euroa (vahvistamatta)

* * *

Rautu-Käkisalmi
26.-28.7.2002

Matkalla mahdollisuus osallistua
Kesäpäivä Karjalassa -juhlille
Hinta alkaen 210 euroa/hlö

Reitti: Varkaus-Mikkeli-Lappeenranta
* * *

Risteily Riikaan
3.-5.8.2002
M/S Cinderellalla

Reitti: Varkaus-Mikkeli-Helsinki
Hinta alkaen 92 euroa/hlö C4-hytissä

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Töölön Matkatoimisto

(015) 321 5010

KEVÄINEN RETKI

Kas tuolla on vanha tuomi,
kuin valkea morsian,
on kulunut aika ja tullut
on aatto jo Helluntain.

Yhä kotoista polkua kuljen,
kotisaunani lämmitän,
ja kuulen, kun lehdossa kukkuu
monta käkeä Karjalan.

Iltakellot jo pyhään soittaa,
työn touhu nyt vaieta saa.
Niiden kaiku siunatuin siivin
yli kumpujen kiiruhtaa.

Pihaveräjän hiljaa suljen
ja astelen tielle päin.
Nyt hyvästi sulle heitän
ja kiitän, kun taas sun näin.

Näin palajan luoksesi aina
sydän kaipuuni sammutan,
ja kerron, kuinka mä taasen
näin keväisen Karjalan.

(RL 1/1958)

RUNO-
NURKKA

Joko teit Sinä keväisen retken
koti-Rautuhun rakkaaseen,
istuitko pienen hetken
pihakoivusi juurelle.

Tie kauan on katkennut sinne
ja polkukin nurmena lie,
vaan luoksesi, kotoinen rinne,
käy vieläkin muistojen tie.

Sitä polkua nousta on lupa,
kotikummulle rientäen.
Kas, tuossahan tuttu on tupa,
kotipaikkani kultainen!

Pihakoivussa linnut jo laulaa,
pihanurmi jo vihertää
ja valkovuokkojen rivi,
pellon laidalla tervehtää.

Ne kertovat keväästä jälleen
ja muistoista lapsuuden,
kuuletko sinessä taivaan
soi ääni leivosen.
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Ihmisen mahdollisuudet, ja Jumalan
Kesän odotus on meneillään. Tee-

ren ja metson soidin on käynnissä.
Jänis vaihtaa talviturkkinsa suojaa-
vaan ruskeaan. Samoin tekevät lu-
mikko, kärppä ja riekko. Ensimmäi-
seen huhtikuuhunsa ehtinyt Liina
Johanna tutustuu nokkos- ja sitruu-
naperhosen lentotaitoon. Hän kuker-
taa mukana lintujen lähtölaskentaa:
“Kuu kiurusta kesään, puolikuuta
peipposesta.”

- Ylösnousemus on kirjoitettu jo-
kaiseen avautuvaan silmuun, jokai-
seen kevään lehteen.

Raamattua tuntevalle Martti Lut-
herille pääsiäinen oli todellinen, kaik-
kea koskeva, kosminen tapahtuma.
Siksi ihmisellä on toivo, uuden elä-
män osallisuus.

Seurakuntayhteys on Hämeenlin-
nassa asuvalle rautulaiselle ystäväl-
le Tyynelle tärkeä ilon lähde ja va-

paaehtoisen palvelun paikka. Kihu-
matkatoveriaankin hän usein muis-
taa. Jo hyvän aikaa sitten tuli hänen
tallettamansa kirjoitus. Sen aiheena
on “Uusisyntyminen”, kirjoittaja on
P.I. Salo, Raudun kirkkoherra vuo-
sina 1924-44.

- Uskovana hän puhuu vielä kuol-
tuaankin, on Heprealaiskirjeen lupa-
us (11:4)

Olemme Nikodemuksen kanssa
(Joh. 3:1-15) oppilaina sen Mesta-
rin jalkojen juuressa, josta sanom-
me: “Me tiedämme, että sinun opet-
tajaksi tulemisesi on Jumalasta”.
Oppiaine, uudestisyntyminen on tär-
keä ja vaikea. Tärkeä, sillä ilman sitä
emme voi nähdä Jumalan valtakun-
taa emmekä päästä sinne sisälle, ja
vaikea, koska on kysymys asioista,
joiden käsittämiseen ei oma järkem-
me eikä voimamme riitä.

Eräs tuomari lausui kokemuksen-
aan, että ihminen on pohjaltaan
muuttumaton. Oli varmaan nähnyt
samojen ihmisten yhä uudelleen ole-
van syytetyn paikalla ja samanlai-
sista rikoksista, vaikka näytti, että
edellisten kertojen antama opetus oli
ollut parannukseksi. Niin perusteel-
lisen muutoksen kuin uudensynty-
misen aikaansaaminen on todella
ihmiselle mahdoton, mutta ei Juma-
lalle, sillä Jumalalle on kaikki mah-
dollista.

Vapahtajamme tuli tekemään
mahdolliseksi sen mikä meille oli
mahdotonta. Hän lausuu keskuste-
lussa Nikodemuksen kanssa: “Niin
kuin Mooses ylensi käärmeen erä-
maassa, niin pitää Ihmisen Poika
ylennettämän, että jokaisella, joka
häneen uskoo, olisi iankaikkinen elä-
mä”. Kertomus vaskikäärmeestä sa-

Raudun kirkonisät evakossa niin sanotun välirauhan aikana 1940 Savossa.
Vasemmalta: Albert ja Matti Pulakka, kanttoriurkuri J.K. Kosonen, keskellä kirkkoherra,
rovasti P.I. Salo ja Hannes Ihalainen, entistä Rautua ansiokkaasti kuvannut kirjoittaja,
lehden päätoimittaja ja ensimmäisten Rautu-juhlien organisoija 1940-1960 -luvuilla.
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noo niiden käärmeen piston saanei-
den jääneen eloon, jotka katsoivat
tangon päässä riippuvaan vaskikäär-
meeseen (4.Moos. 21:8,9). Mikä
verraton kuva siitä, mitä uskon kat-
seen kiinnittäminen ristiinnaulittuun
Kristukseen merkitsee sille, joka on
herännyt kärsimään syntihaavois-
taan!

Ristiinnaulittuun Kristukseen kat-
sominen ei merkitse vain syntyhaa-
vojen voitelua, vaan todellista ter-
veeksitekemistä. Se on uudistuksen
paikka. Se merkitsee sen Pyhän
Hengen saamista, joka yhdessä kas-
teemme kanssa uudensyntymisen
ihmeenä luo uutta. “Jos joku ei syn-
ny vedestä ja Hengestä, ei hän voi

päästä sisälle Jumalan valtakuntaan”
Galatalaisille lukijoilleen, joiden kes-
kuudessa oli syntynyt hämmennys-
tä tässä asiassa apostoli Paavali kir-
joittaa: “Kuka on lumonnut teidät,
joiden silmäin eteen Jeesus Kristus
oli kuvattu ristiinnaulittuna? Tämän
vain tahdon saada teiltä tietää: lain
teoistako saitte Hengen vai uskossa
kuulemisesta?”

Vastausta hän ei odota, sillä vas-
taus on jokaiselle selvä: - Siitä saim-
me Pyhän Hengen kun sinä Paavali
sait armon julistaa niin kirkkaasti
evankeliumia ristiinnaulitusta Jee-
suksesta, että uskon silmillä näim-
me hänet meidän edestämme annet-
tuna puhtaana sovintouhrina. Tätä

samaa Pyhä Henki vaikuttaa tänä-
kin päivänä sanan, kasteen ja eh-
toollisen kautta. Älä saata murheel-
liseksi Pyhää Henkeä (Ef. 4:30). Sil-
loin jopa tietämättäsikin olet uuden-
syntymisen ja uuden elämän todis-
taja (Hepr. 12:1-3).

Elämme kuoleman jälkeistä aikaa.
Rakas ihminen on poissa. Sinäkään
et ole entisesi. Tarvitset pääsiäisen,
se on sinua varten, olet saanut sen.
Se on tullut jäädäkseen.

- Herra elää, tekin saatte elää!
Elämme kuoleman jälkeistä aikaa,
uutta. Kristus nousi kuolleista. Kaik-
ki on mahdollista sille, joka uskoo.
(Mark. 9:23).

Simo O. Salo

Raudun Historiatoimikunnan puheen-
johtajan testamentti Rautulaisille

Vaikean sairauteni jälkeen Jumala
on ennalta valintansa ja kutsumuk-
sensa mukaisesti ottanut minut luok-
seen. Olen saanut kokea syvällisen
hengenuudistuksen. Olen löytänyt
Jeesuksen. Hänen Pyhä henkensä
ohjaa minua päivittäin.

Jumala on kuullut lukuisat Jeesuk-
sen, äitini, Martti Simojoen, Matti
Malmivaaran, Veikko Hurstin, Niilo
Yli-Vainion ja lukuisten muiden Ju-
malaa lähellä olevien ystävieni esi-
rukoukset puolestani. Saan elää Jee-
suksen kanssa jokaisen päivän, ja
olen varma, että hän joka on alka-
nut minussa hyvän työnsä, on saat-
tava sen päätökseen Kristuksen Jee-
suksen päivään asti.

Parhaillaan vietetään Israelin suur-
ta juhlavuotta, jonka aikana Jumala
on luvannut ottaa takaisin kaikki en-
tiset lapsensa. Tässä avautuu uusi
valtava mahdollisuus myös kaikille
rautulaisille oppia tuntemaan Juma-
la.

Minulle on kirkastunut: pelastuk-
semme on yksin Kristuksessa ja se
on hänen varmoissa käsissään. Hän

on sovittanut meidät jumalan kans-
sa ja heittänyt syntimme meren sy-
vyyteen. “Tulkaa minun tyköni kaik-
ki, kaikki on valmiina.”

Rovasti Simo Salon kanssa olem-
me käyneet yhdessä läpi lapsuuteni
muistoja Raudussa. Kirjoitamme
näistä artikkeleita Rautulaisten leh-
delle.

Kerromme, miten Raudussa elet-
tiin ennen talvisotaa ja jatkosodan
aikana. Tuomme esiin mm. millai-
nen oli synnyinkotini rautulainen il-
mapiiri, suhteet sukulaisten ja suku-
polvien kesken. Millaista oli kotipitä-
jämme ihmisten yhteisöelämä ja
kanssakäynti. Ja oliko lähihistoria
mukana käydyissä keskusteluissa, ja
kaskuamisessa. Muistelemme myös
huomattavimpia persoonia varhai-
sessa ympäristössä Raudussa sekä
sotavuosien vaikutusta. Lisäksi ker-
taamme merkittäviä kohtaamisia
työssäni maailmalla. Teemme juttua
myös kadonneen kannakselaisen
miljöön omasta selviytymistarinasta.

Hyvä Rautulaiset, ketkä olivat tär-
keimmät kotipitäjämme ihmiset teille

perheen ulkopuolella? Yllätytte var-
masti, kun kerron, että Paavo Ismael
Salon jälkeen tunnetuimmat ja tär-
keimmät henkilöt rautulaisille olivat
kätilöt Ida Ihalainen ja Aino Thus-
berg. Koska Raudussa oli paljon lap-
sia, tuolloin ei liene siellä ollut aino-
atakaan taloa, jossa kätilö ei olisi
käynyt.

Tapaamme Joroisissa Rautu-juh-
lilla kesäkuun lopussa.

Helsingissä pääsiäisenä 2002
Niilo Pusa

Raudun historiatoimikunnan
puheenjohtaja, Suurlähettiläs
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Raudun kirkon raunioilla vuonna 1947

Valkoinen marmorienkeli puhutti
aamupimeällä töihin meneviä

Vuonna 1947 muutti Rautuun
Novgorodin alueelta Pëtr Vasil-
jevitš Timofejev vaimonsa Eli-
zaveta Jakovlevnan ja poikan-
sa Boriksen (12) kanssa vahvis-
tamaan Karjalan kannaksen
väestöpohjaa. Heillä molem-
milla oli korkeakoulukoulutus.
Käydessäni helmikuussa Rau-
dussa, sain valokopion edes-
menneen Elizaveta Jakovlev-
nan muistiinpanoista, joissa kä-
sitellään mm. vanhan evanke-
lisluterilaisen hautausmaan ti-
laa vuonna 1947.

Pëtr Vasiljevitš toimi II Maailman-
sodan loppuvaiheessa komppania-
päällikkönä Euroopan eri tappotan-
tereilla. Sodan täällä päätyttyä hä-
net lähetettiin vielä Kauko-Itään so-
taan Japania vastaan. Yliluutnantti
Pëtr Vasiljevitš on palkittu monilla
kunniamerkeillä.

Rautuun muutettuaan hän toimi
Raudun piirin kansanhuollon tehtä-
vissä johtaen sen erästä sektoria. Pii-
riin kuuluivat tuolloin vielä Metsä-
pirtti ja Sakkola.

Sodan jälkeen vallitsi ankara sään-
nöstely. Lähes kaikki tarvikkeet oli-
vat kortilla. Monilla Neuvostoliiton
alueilla vallitsi suoranainen nälänhä-
tä. Oman toimensa ohella Pëtr Vasil-
jevitš oli kyläneuvoston jäsen. 60-
luvulla hän toimi arvostetun kylä-
neuvoston puheenjohtajana.

Elizaveta Jakovlevna toimi erään
valtakunnallisen lehden tiedotussih-
teerinä. Hänen työnsä oli hyvin vas-
tuullista. Mistä tahansa työssä teh-
dystä virheestä saattoi joutua van-
kilaan. Erityisen raskauttavaa oli
väärän tiedon levittäminen. Elizaveta

Jakovlevna sai viettää pitkän ja si-
sältörikkaan elämän. Hän kuoli 1997
92-vuotiaana. Hänen miehensä kuoli
huomattavasti aikaisemmin. Heidän
opetusalalla toimiva pojantyttärensä
(40), kertoi minulle pitävänsä Eliza-
veta babuskaansa älykkönä.

Boris Vasiljevitš suoritti elämän-
tehtävänsä sanomalehtimiehenä Si-
periassa, mutta palasi eläkevuosiksi
takaisin Rautuun ,jossa hän isänsä
jalanjälkiä seuraten, ehti vielä pit-
kään toimia kyläneuvoston jäsene-
nä. Ehdin tutustua hienoon venäläi-
seen älymystön edustajaan. Hän
kuoli runsas vuosi sitten.

Tiedotussihteerin
muistiinpanot

Muistiinpanoissaan Elizaveta Ja-
kovlevna kirjoittaa mm. “Kotimme
sijaitsee osoitteessa Ozernaja ulitsa
3, vanhan suomalaisen hautausmaan
vieressä, jonka toisella puolella on
tuhoutunut kirkko.

Keskellä hautausmaata on pieneh-
kö tšasorenka (suomeksi pienoistsa-
souna), mikä on tehty pienistä val-
koisista suomalaisista tiilistä. Hau-
tausmaan kulmauksessa on hauta-
patsas enkelin muodossa. Enkeli on
levittänyt siipensä. Koska tämä en-
kelipatsas on luonnollisen kokoinen
ja valkoisesta marmorista tehty, niin
oli hyvin pelottavaa katsella sitä tum-
man öisen lehvästön keskellä. Lin-
ja-autot eivät tuohon aikaan vielä
kulkeneet, ja ne, jotka enivät jalan
töihin rautatieasemalle, joutuivat ai-
kaisin aamulla ohittamaan tuon pai-
kan juosten.

Monet suomalaisten haudat oli
vuorattu suomalaisilla erikoistiilillä.
Kooltaan ne olivat hiukan pienem-

piä kuin meidän valkoiset silikatiilit
(kirj. huom. silikatiili on kvartsista
ja kalkista valmistettu tulenkestävä
ja happamesti reagoiva tiili). Sodan
jälkeen melkein kaikki hautojen
vuoraukset oli ryöstetty, koska niis-
tä otettiin tiilejä uunien rakentamis-
ta varten.

Venäläiset rakensivat talonsa
puusta, mutta joittenkin talojen por-
taitten tekemiseen käytettiin myös
näitä tiilejä. Puhuttiin, että hautaus-
maa oli tehty varakkaita suomalai-
sia varten. Se on, vuorattuihin hau-
toihin oli haudattu varakkaita ihmi-
siä. Koska Rautuun saapuneiden
joukossa oli niinikäään vähän rikol-
lisia ja yksinkertaisesti sivistymät-
tömiä ihmisiä ja kerjäläisiä, niin hei-
tä ei inhottanut myöskään ryöstää
hautoja. Puhuttiin, että haudoista ei
löydetty kalleuksia. Puhuttiin myös,
että niitä, jotka häiritsivät hauta-
rauhaa, kohtasivat oudot tapahtumat
ja onnettomuudet.

Kun Timofejevit saapuivat Rau-
tuun käytiin keskustelua tämän leh-
don tulevasta käytöstä. Esitettiin,
että se pitää muuttaa lepopuistoksi.
Sinne oli jopa rakennettu puinen
tanssilava, mikä myöhemmin puret-
tiin.
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Omat sekä varmat että
häilyvät muistikuvat

Kotini sijaitsi kirkkoa vastapäätä
tien toisella puolella. Tunne näin ol-
len hautausmaan hyvin. Tšasovenka
palautuu kyllä mieleeni mutta ei riit-
tävän tarkkana. Valkoinen marmori-
enkeli on pyyhkiytynyt pois mieles-
täni. En ilmeisesti kokenut sitä mi-
tenkään peloittavana.

Pyhäkoulutunneilta jäi sielun sy-
vyyksiin soimaan laulu: “Maan kor-
vessa kulkevi lapsosen tie...”. Hele-
na Orava, tuo runoilijan lahjoilla ja
synnynnäisillä opettajan taidoilla
varustettu kansannainen ja pyhä-
koulunopettaja teki arvokasta ja tu-
loksellista työtä kirkonkylän lasten
joukossa.

Vuonna 1939 vanhalla hautaus-
maalla puisia hautaristejä ei enää ol-
lut. Sisävastoin oli 5-6 mustaa valu-
rautaista ristiä otsikkotekstillä “Täs-
sä lepää tai här hvilar”. Hautaus-
maan takaosassa oli madaltuneita ja
nurmettuneita hautakumpuja.

Kävin Raudussa heinäkuussa
1942 ja kiertelin myös hautausmaal-
la. Ensimmäinen takorautaisen aidan
ympäröimä hauta oli avattu ja tyh-
jä. Muistan, että haudan sisällä sen

toisessa päässä oli pienet metalliset
portaat. Tiilivuoraus oli paikallaan.
Muodoltaan korkeaan hautapatsaa-
seen, jossa oli ruotsin- tai saksankie-
linen teksti, ei oltu koskettu. Sitä-
vastoin toinen samanlaisella aidalla
ympäröity hauta oli täysin koskema-
ton. Sitä ei oltu avattu. En kuiten-
kaan voi muistaa, oliko tällä hau-
dalla hautapatsaana enkelihahmo vai
oliko se erillään näistä kahdesta hau-
dasta. Joka tapauksessa ensimmäi-
sellä haudalla se ei ollut. Vain nämä
kaksi hautaa olivat aidattuja. Kallis-
tuisin kuitenkin sille kannalle, että
valkoinen marmorienkeli oli tällä toi-
sella haudalla. Kenties enkelihahmo
suojasi sen hautarauhaa vielä muu-
taman vuoden.

Mieleen palautuu muistikuva pie-
noistsasounasta, tuosta kulttiraken-
nuksesta, mutta ei kovin selvänä.
Siinä se oli kirkon takana heti en-
simmäisten kuusien katveessa. Poh-
ja oli suorakaiteen muotoinen, kor-
kein jotain 150 senttimetriä, leveys
120 ja paksuun 50-60 senttimetriä.
Rakennelman etuseinämä saattoi olla
hieman kalteva. Mitään syvennystä
esimerkiksi pienoispatsasta varten ei
ollut. Rakennelma oli osittain ohu-
en sammalen peittämä. Tämän tar-

kempaa kuvaa en kykene antamaan.
Ošegovin venäläis-venäläisen sa-

nakirjan mukaan pienoistsasouna on
kulttirakennelma, mikä on tehty
matkamiehen rukouspaikan merkik-
si. Edelleen samaisen sanakirjan
mukaan “Slaavilaisessa maailmassa
pienoistsasouna voitiin pystyttää teit-
ten risteykseen, kylän keskeiselle
paikalle tai hautausmaalle.”

Oliko kysymyksessä pienoistsa-
souna vaiko sittenkin vain hyvin
epätavallinen hautapatsas? Ottaen
Elizaveta Jakovlevan vastuullisen
työn suurlevikkisen lehden tiedotus-
sihteerinä toisaalta uskon, että ky-
symyksessä on pienoistsasouna ja
toisaalta taas en usko. Emme tiedä,
mitä kuusikossa oli ennen hautaus-
maan perustamista.

Tikatsun
hautausmaalla

Kävin Raudussa ensimmäisen ker-
ran sodan jälkeen kesäkuussa 1982.
Toki muutama harva oli käynyt siellä
ennen minua. Kuljeskelin myös uu-
della hautausmaalla Tikatsulla. Hau-
tausmaan pohjoispuolella oli pieni
lampi, josta käytettiin nimeä Tikat-
sun meri. Hautausmaan kiviaita oli
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poissa, hautakummut tasoitettu. Ei
ollut mitään mikä olisi kertonut, että
täällä oli joskus sijainnut hautaus-
maa.

Nyt sen paikalla oli hyvin hoidet-
tu puisto. Puustoa oli varovaisesti
harvennettu, aluskasvillisuus oli rai-
vattu pois. Tuulen pudottamat ok-
sat oli haravoitu pois. Ei ollut ker-

rostaloja hautausmaan alueella, ei
pieneläinsuojia eikä varastokoppeja,
ei halkopinoja, ei kumollaan olevia
veneitä, eikä kaukolämpöputkikai-
vantoja.

Olemme pystyttäneet muistopat-
saan uuden hautausmaan kulmauk-
seen ja toisen Palkealan kirkon pai-
kalle. Ne ovat myös meidän ru-

kouspaikkojamme. Matkamiehiähän
me täällä käydessämme olemme.
Näiden kivien luona voimme hiljen-
tyä ja tapailla mielessämme jonkun
tuntemamme psalmin sanoja.

Teksti: Alvar Loponen
Piirros: H. Casagrande 1997

Jääskeläisen pihapiirin hopeapoppeli
tuli yllättäen tiensä päähän

Kun aloitin opintien Raudun Pal-
kealassa Jääskeläisen talossa sijain-
neessa alakoulussa, kasvoi Jalmari
Jääskeläisen pihapiirissä jo silloin
kolme kaunista puuta. Nyt viime
vuosina kotiseutumatkojen aikana
ihailtiin kuinka komea tuo yksi puu
on, joka oli säilynyt.

Vuonna 2000 ihan mitattiin puun
ympärysmitta ja otettiin oheinen ku-
va. Kahden miehen syli ei riittänyt
puun ympäri niin kuin kuvasta huo-
maa.

Kun menimme viime kesänä Pal-
kealaan huomasimme, että puuta ei
enää näkynyt. Se oli kaadettu. Har-
mi! Hopeapoppeli oli kohdannut
tiensä pään.

Toinen kuva on otettu samasta
puusta kaadettuna. Jalmari Jääskeläi-
sen talo on kuitenkin edelleen pys-
tyssä ja asuttuna.

Arvi Purjemaa
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Rautatien saaminen Rautuun
sisälsi paljon dramatiikkaa

Raudussa oli suhteellisen ti-
heä maantieverkosto, mutta oli
siellä myöskin rautatie. Vaik-
ka se ei ennättänyt vaikuttaa
rautulaisten elämään kuin vä-
hän yli parikymmentä vuotta,
oli sen merkitys sitäkin suu-
rempi.

Ajattelin kertoa sen raken-
tamishistoriasta, koska luullak-
seni vain harva rautulainen
tuntee sitä. Tarinaan liittyy pal-
jon sellaista politiikkaa, dra-
matiikkaa ja taistelua, josta
yleensä ei ole ollut aavistusta-
kaan.

Asian taustoja ymmärtääksemme
meidän on mentävä ajassa vieläkin
enemmän taaksepäin. Jo J. W. Snell-
man, joka oli tunnettu innokas suo-
malaisuusmies ja rautateiden kannat-
taja, pelkäsi rautateiden lisäävän
venäläisten vaikutusvallan kasvamis-
ta Suomessa. Mitä huonommat lii-
kenneyhteydet Pietariin, sitä itsenäi-
sempiä Suomessa oltaisiin.

Tehdessään vuonna 1856 Suomen
ensimmäisen rautateiden rakenta-
missuunnitelman hän lähti ajatukses-
ta, että ensin rakennettaisiin päärata
Länsi-Suomeen ja Pohjanmaalle, ja
siitä haararatoja lounais- ja länsiran-
nikon kaupunkeihin. Helsinki olisi
ollut tässä suunnitelmassa Suomen
itäisin rautatiekaupunki.

Ilmeisesti peläten, ettei keisari hy-
väksyisi suunnitelmaa sellaisenaan,
hän esitti toisessa vaiheessa radan
rakentamista Viipurin kautta Pieta-
riin. Tällöin rakennettaisiin myöskin
rautatie Hämeenlinnasta Lahden
kautta Päijänteen itäreunaa seura-
ten Jyväskylään, sieltä Kuopioon ja
edelleen Ouluun.

Senaatti hyväksyi suunnitelman

mutta keisari hyväksyi suunnitel-
masta ainoastaan Helsinki-Hämeen-
linna radan rakentamisen ja määrä-
si sen jälkeen rakennettavaksi Rii-
himäki-Viipuri-Pietari-radan. Seurasi
muutama rauhallinen vuosikymmen.

Vuosisadan loppupuolella venä-
läistämistoimenpiteet kuitenkin al-
koivat kiihtyä ja tämä vaikutti myös-
kin rautateiden rakentamiseen. kei-
sari esitti toivomuksen, että suoma-
laiset tutkisivat rautatielinjan Pieta-
ri-Karjalanrata-Nikolainkaupunki
(Vaasa). Venäjän sotilasviranomai-
set alkoivat painostaa ja kiirehtiä
mainitun tehtävän suorittamista,
mutta suomalaiset suhtautuivat asi-
aan hyvin kielteisesti. Ilmeisesti lykä-
täkseen mainitun radan rakentamis-
ta esitti vuoden 1900 valtiopäivät
monien uusien ratojen rakentamis-
ta. Tällöin päätettiin esimerkiksi ra-
kentaa rata Suolahti-Suonenjoki,
jolloin saataisiin yhteys Pohjanmaan
radalta Savonrataan. Todettakoon,
että Jyväskylä-Haapamäki-Vaasa-
rataosuus oli jo valmiina. Venäläi-
setkin olivat vedonneet tällaisen yh-
dysradan tarpeellisuuteen. Keisari
kuitenkin hyväksyi ainoastaan Iisal-
mi-Kajaani ja Elisenvaara-Savonlin-
na ratojen rakentamiset. Jälkimmäi-
sen ilmeisesti, koska se sopi vaadi-
tun poikkiradan rakentamiseen.

Kiskot tilattiin
Japanista saakka

Palatkaamme nyt Raudun rauta-
tielle. Jo 1800-luvun jälkipuolella oli
tehty ensimmäinen esitys radan ra-
kentamiseksi Käkisalmesta Raudun
kautta Pietariin, mutta esitys ei kui-
tenkaan johtanut toimenpiteisiin.

Ilmeisesti Venäjän viranomaisia
rauhoittaakseen Tie- ja vesikulku-
laitosten ylihallitus teki 1900-luvun

alussa esityksen radan rakentamisek-
si Hiitolasta Kiviniemen kautta Teri-
joella, tätä ei keisari hyväksynyt.
Kyseinen rata ei olisi tullut missään
kohdassa Raudun pitäjän alueelle.

Vuonna 1905 keisari antoi jyrkän
määräyksen rautatielinjan tutkimi-
sesta Pietarista suoraan Karjalan ra-
dalle. Nyt seurasi Suomen viran-
omaisten katkera taistelu radan ra-
kentamista vastaan. Tehtiin erilaisia
rataehdotuksia, kuten Sairala-Käki-
salmi, Sortanlahti-Andrea, uudelleen
Hiitola-Terijoki, kaikkiaan kahdek-
san erilaista ehdotusta. Missään
Rautu ei ollut mukana. Venäläiset
hylkäsivät kaikki ehdotukset.

Venäjän viranomaiset ilmoittivat
rakentavansa radan Pietarista Suo-
men rajalle ja rajanylityspaikka olisi
Raasulin kylä. Raasuli-Pietari väli-
sen liikenteen hoitaisivat venäläiset.
Terijoki-Pietari -rata oli suomalais-
ten rakentama ja suomalaiset vasta-
sivat liikennöinnistä. Tammikuussa
1911 keisari määräsi välittömästi
aloitettavaksi Hiitola-Raasuli ja Sa-
vonlinna-Pieksämäki ratojen raken-
tamisen. Jälkimmäiseen eduskunta
suostui, mutta edellistä ei otettu edes
käsiteltäväksi vedoten erilaisiin
(teko)syihin.

Vuoden 1912 valtiopäivien ko-
koontuessa oli selvää, että Raudun
radan rakentaminen joudutaan hy-
väksymään. Venäläiset olivat esimer-
kiksi uhanneet asettaa oman miehen-
sä rautatiehallitukseen valvomaan
etujaan. Kiistaa käytiin enää linjauk-
sesta. Käkisalmen, vai lyhyempää
reittiä Räisälän kautta.

Hallitus esitti eduskunnalle radan
rakentamista Hiitolasta Käkisalmen-
Kiviniemen-Raudun kautta Raasu-
liin. Ehdotuksesta käytiin kiivas kes-
kustelu eduskunnassa syksyllä 1912.
Osa edustajista, Jonas Castren’n
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johdolla vastusti koko radan raken-
tamista. Radan nähtiin palvelevan,
paitsi sotilaallisia, “myös muita kan-
sallemme, varsinkin Karjalan väes-
tölle, vieraita tarkoituksia.” Siksi rata
tulisi ainakin rakentaa Käkisalmesta

Perkjärvelle tai Terijoelle. “Juuri sen
takia, että tahdomme säästää paljon
kärsinyttä Karjalan kansaa uusilta
raskailta kansallisilta kärsimyksiltä”.
Eduskunta kuitenkin hyväksyi hal-
lituksen esityksen ja päätti rakentaa

Asema oli hengitysreikä maailmaan

radan Hiitolasta Raasuliin. Keisari
vahvisti päätöksen 30.12.1912.

Välittömästi vuoden 1913 alussa
Venäjän sotilasviranomaiset ottivat
yhteyttä Suomen viranomaisiin tie-
dustellen, kuinka rataa voitaisiin ly-
hentää ja jättää ns. Kiviniemen mut-
ka pois?

Suomen viranomaisten toimesta
tutkittiin suunta Raasulin itäpuolelta
Palkealan kirkon ohi suoraan Su-
vannon yli Sakkolan kirkon itäpuo-
lelle. Rautatiehallitus kuitenkin hyl-
käsi ajatuksen, eikä sitä enää käsi-
telty. Näin ratatyöt voitiin aloittaa
kesällä 1913. Kiskot tilattiin Japa-
nista. Ne tulivat laivalla Vladivosto-
kiin ja edelleen Siperian rataa pitkin
Suomeen. Suomen ja Venäjän osat
yhdistettiin Raasulissa 24.1.1917 ja
väliaikaiselle liikenteelle rata avattiin
1.11.1917. Näin Rautuunkin oli tul-
lut rautatie.

Valto Jantunen

Tein opiskeluaikanani, 60-luvun
lopulla, haastatteluja rautatieläisistä.
Eräs haastateltava kertoo olleensa
Hiitolan-Raasulin rataa rakentamas-
sa. Kun rata valmistui vuonna 1919,
hän haki asemamiehen virkaa, jon-
ka saikin sitten Raudun asemalle
vuonna 1920.

Hänen mukaan asema ja ratapiha
olivat vielä keskeneräisiä. Asemavir-
kailijat joutuivat työskentelemään vä-
liaikaisissa parakkirakennuksissa.
Asunnon hän sai vastapäätä olevas-
ta kasarmista. Olot olivat vielä var-
sin sekavat. Rautatierakennuksiin oli
majoitettu sotaväkeä, komendantti-
virasto, kulkutautisairaala, etsivä
keskuspoliisi, Inkerin pakolaisten
huoltovirasto sekä paljon Inkerin pa-
kolaisia. Oli kulkutauteja: tulirokkoa,
vesirokkoa ja punatautia sekä pal-
jon syöpäläisiä.

Hän kertoo edelleen Raudun sil-
loisista oloista.

Raudun asema kesällä 1942.

- Paikkakunta oli vielä “Isontalon
Antin aikaa”. Eräässä kylässä oli
tappelusakki, joka terrorisoi koko
pitäjää ja vähän naapuripitäjääkin.
Menin kerran suojeluskunnan ilta-
miin kirkolle. Tanssin alettua lyötiin
yhtä aikaa kaikki lamput palasiksi,
jolloin tuli säkkipimeä. Tuli kova pa-
niikki, jolloin heikoimmat sortuivat
jalkoihin.

Tämä oli siis asemamiehen kerto-
mus. Tuntuu hieman liioittelulta.

“Käytiin junilla”
Oikeastaan minun piti kertoa nuo-

rison “junilla” käymisestä. Asema-
han oli Raudun toinen keskus ja siel-
lä oli komea asemarakennus. Oli to-
della hienoa käydä tällaisella asemal-
la junilla sanovat kertojat. Käytiin-
hän sitä muuallakin Suomessa pal-
jon vaatimattomimmilla asemilla.

Aseman läheisyydestä johtuen

Haapakylästä käytiin poikaporukalla
asemalla, varmasti lähialueelta muu-
altakin käytiin. Etenkin sunnuntai-
sin mentiin päiväjunalle, kahden ju-
nalle. Katseltiin junista tulevia ihmi-
siä ja tavattiin tuttujakin asemalla.
Käveltiin asemalaiturilla edestakai-
sin ja saatettiin vilkuilla myös tyttö-
jä ja tehdä tuttavuutta. Pistäännyttiin
joskus myös asemaravintolassa os-
tamassa limonadia tai ostettiin jää-
telöä asemalla olevasta kioskista.

Junilla käynti oli nuorison eräs va-
paa-ajanviettomuoto. Toihan se
vaihtelua arkiseen aherrukseen ja oli
jonkinlainen hengitysreikä suureen
maailmaan.

30-luvulla iltapäivän junan tulo-
aika oli 13.14 ja illalla viimeinen juna
saapui 18.36. Myös iltajunilla käy-
tiin, mutta se ei ollut niin yleistä kuin
sunnuntaisin. Pyhäisin oli aikaa ja
silloin oli asemalla tavallista enem-
män väkeä.



Rautulaisten lehti  2/200218

Vanhemmilla ihmisillä piti olla jo-
tain asiaa, kun mentiin asemalle. Vie-
tiin tai noudettiin tavaraa. Oltiin saat-
tamassa junalle meneviä tai vastaan-
ottamassa junalta saapuvia.

Kaikki eivät päässeet radalle, ase-
ma-alueelle ja junille vaikka kuinka
olisivat halunneet. Lehmiä piti pai-
mentaa myös aseman lähistöllä. Pai-
menpoikien tehtävänä oli estää leh-
mien pääseminen radalle, asema-alu-
eella ja siten myös junille. Sellaisia
“tyranneja” ne paimenpojat olivat
siihen aikaan.

Reino Pekkanen

Viitaten Rautulaisten lehteen 6/2001 (314), jossa Pentti Vainikka kir-
joitti Jalmari Termosen kertomukseen “Tehtiin kun käskettiin”. Alussa
välirauhan sopimuksen kirjoittamisen jälkeen joutuivat suomalaiset il-
meisesti ainoastaan Loimolan rintamaosalla.

Kehottaisin kirjoittajaa katsomaan Rautulaisten lehti no 6/1979 ker-
tomuksen “Piikkilankoja purkamassa”. Kirjoittaja on nimimerkki Arkko
eli Arvo Vaskelainen.

Rautulaisten lehti 1/2002 (315) juttuun “Pappa opetti hevostaidot
Sannalle” pieni korjaus. Eerikäiset ovat Raudun Leinikylästä eikä
Sirkiänsaarelta, kuten viime lehdessä viimeksi mainittiin.

Eerikäiset ovat Sirkiänsaarelta

Raudun Meskaset perustivat sukuseuran
Raudun Vehmaisten kylästä

evakkoon lähteneet Meskaset
ovat toteuttaneet sukunsa van-
himman vuonna 2000 antaman
tehtävän ja järjestäytyneet re-
kisteröidyksi sukuseuraksi. Pe-
rustava kokous pidettiin viime
vuonna Mikkelissä. Ensimmäi-
nen sääntömääräinen kokous
pidetään tulevana kesänä Jo-
roisissa Rautulaisten kesäjuh-
lilla.

Kuten monet muutkin karjalaiset
suvut, ovat myös Meskaset etsineet
juuriaan ja pitäneet sukukokouksia
jo useana vuonna. Kolme tomeraa
naista kahdesta eri sukupolvesta jär-
jesti ensimmäisen kokouksen Imat-
ralle vuonna 1994 ja sai eripuolilla
Suomea asuvat sukulaiset innostu-
maan yhteisistä tapaamisista, mutta
sukuseuran perustaminen ei silloin
vielä ollut ajankohtainen. Ajatuksen
siemen oli kuitenkin jo kylvetty.

Toiset sukujuhlat järjestettiin laa-
jennetun toimikunnan yhteistyöllä
Mikkeliin vuonna 1997. Tässä vai-
heessa oli suvulle kertynyt yhteisiä
varoja, kun vanhin sukupolvi halusi
turvata toiminnan jatkumisen. Mi-
kään toiminta ei synny itsestään,

vaan tarvitaan tekijöitä ja asiasta in-
nostumista sekä taloudellista panos-
ta, jotta yhteydet sukulaisiin saatai-
siin säilymään.

Mikkelin tapaamisessa esiteltiin
suvun harrastuksia ja kädentöitä,
myös vanhat esineet herättivät muis-
toja menneistä sukulaisista. Eeva
Malkamäki julkisti suvusta teke-
mänsä sukukirjan, joka oli koottu
serkusten ja heidän lastensa toivo-
muksesta, kun kaikki eivät enää tun-
teneetkaan toisiaan. Lähtöhenkilöiksi
oli valittu Maria o.s. Soikkeli ja
Juho Meskanen.

Kotiseuturetkiä
ja sukutapaamisia

Vuonna 1999 sukulaiset tekivät
retken entisille asuinsijoille Rautuun
ja Sakkolaan. Suvun vanhin elossa-
oleva jäsen Eemil Meskanen halu-
si vielä käydä kotona hakemassa
multaa. Hän tunsi viimeisten vuosi-
en olevan jo menossa ja halusi hau-
taansiunaamisen tapahtuvan Karja-
lan mullalla. Asiantuntevana oppaa-
na ja tulkkina meillä oli Dimitrij
Shitov Pietarista.

Meskasten paikalla Vehmaisissa
asuu nyt Maria Kuze ja osa-aikai-
sesti myös hänen poikansa Igor

Hmelevskin perhe. Marian äiti lap-
sineen oli paennut saksalaisesta pak-
kotyöjunasta, kun latvialaisia siirret-
tiin Saksaan. Hekin olivat siis me-
nettäneet oman kotimaansa ja ym-

märsivät hyvin meidän suomalais-
ten kaipuun kotiseudulle.

Meskasten vanha kotitalo oli saa-
nut vuotta aikaisemmin väistyä uu-
den tiilitalon tieltä, mutta perunapel-
losta Eemeli paikallisti vanhan sau-
nanpaikan. Saunassa oli syntynyt
Meskasen kaikki lapset ja osa lap-
senlapsiakin. Monelle mukana ol-
leelle hetki oli liikuttava ja sukulais-
ten haudoille vietiin retken jälkeen
synnyinseudun multaa.

Vuonna 2000 Meskaset kokoon-
tuivat sukukokoukseen Joroisiin.

Meskasen paikan entisiä ja
nykyisiä asukkaita vuonna 1999.
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Tänne oli asettunut suvusta kaksi
perhettä ja suvun kantaäiti Maria se-
kä muita sukulaisia on haudattuna
Joroisten hautausmaahan.

tajaksi valittiin Sakari Meskanen
Joroisista ja hallituksen jäseniksi
Kaarina Hartikainen Imatralta,
Mervi Lampi Hämeenlinnasta, Ee-

Meskaset tutustumassa porkkanan pakkaukseen Tia ja Sakari
Meskasen tilalla Kerisalossa.

mitettiin Rekisterihallitukseen ja jää-
tiin odottamaan viranomaisten pää-
töstä. Virkamiesten kiireet tiedetään
ja loppuvuodesta tulikin sääntöihin
korjausehdotukset. Säännöt palau-
tettiin korjausten jälkeen uudelleen
käsittelyyn. Alkuvuodesta 2002 tuli
lopullinen hyväksyminen ja suku-
seuratoiminta saattoi käynnistyä.

Perustettuun seuraan voivat va-
paaehtoisesti liittyä jäseniksi yli 18
vuotiaat Maria ja Juho Meskasen
sukuun syntyneet tai siihen aviolii-
ton kautta liittyneet henkilöt. Alle 18-
vuotiaat lapset voivat olla nuoriso-
jäseniä ilman jäsenmaksua ja ääni-
oikeutta seuran virallisissa kokouk-
sissa.

Sukuseuran seuraava tehtävä on-
kin saavuttaa kaikki sukulaiset ja
tarjota heille jäsenyysmahdollisuutta.
Nykyihmiset joutuvat liikkumaan
elämässään huomattavasti enemmän
kuin esipolvet aikoinaan ja yhtey-
det saattavat katketa. Tutkitussa su-
vussa jälkipolvet ovatkin yleensä
hyvin tiedossa, mutta Väestörekiste-
rikeskus auttaa tarvittaessa löytä-
mään osoitteet.

Valitsimme Rautulaisten kesäjuhlat

Kaksipäiväiseen kokoukseen sisäl-
tyi myös tutustumiskäynti Järvikylän
kartanon tuotantolaitoksiin ja Lapin-
mäen koulun asemuseoon sekä Keri-
salossa Tia ja Sakari Meskasen
porkkanaviljelmiin ja -pakkaamoon.
Sunnuntaina suoritimme kunnia-
käynnit suvun vainajien ja Karjalaan
jääneiden haudalla sekä osa vierais-
ta osallistui jumalanpalvelukseen.

Tässä kokouksessa päätettiin pe-
rustaa rekisteröity sukuseura suvun
vanhimman toivomuksesta. Perus-
tamiskokous pidettiin Mikkelissä
toukokuussa 2001. Ennen kokous-
ta kunnostettiin yhdessä Mikkeliin
haudattujen Emilia ja Martti Mes-
kasen hauta ja vietäisiin kukkia
myös August Meskasen haudalla.

Virallinen hyväksyntä
tämän vuoden alussa

Sukuseura perustettiin ennalta
suunnitellusti Mikkelissä, mutta seu-
ran kotipaikaksi valittiin Joroinen.
Nimeksi päätettiin Raudun Meska-
set -sukuseura. Seuran puheenjoh-

va Malkamäki Nurmijärveltä, Toi-
mi Meskanen Espoosta sekä Eino
Naskali Mikkelistä.

Perustamisasiakirja, sukuseuran
säännöt ja rekisteröinti paperit toi-

Meskasten suvun jälkikasvua ukin ympärillä.
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sukuseuramme ensimmäisen sään-
tömääräisen kokouksen pitoajaksi
sen vuoksi, että samalla voimme
vahvistaa Meskasten rautulaisuutta.
Jotkut nuoremmista saattavat näin

innostua myös yleisemmin rautulai-
sesta kulttuurista ja rautulaisuuden
vaalimisesta.

Sukukokouksia ja rautulaisia su-
kuja tutkivien tapaamisia olisi var-

masti mahdollista yhdistää tulevina-
kin vuosina Rautulaisten kesäjuhliin.

Eeva Malkamäki

Puuluskalla ei palant suu
Ootteha työ lukeneet tai kuulleet,

miten ennen vanhaan henkilökoh-
taiset ruokailuvälineet rajoittuivat
puuluskaan, puukkoon tai veitseen.
A mie kerron täst’ vähän sen, mitä
mie nyt tiijjän ja ymmärrän oman
väkvointiin mukkaa. Silloin syötiin
puukupeista, vadeista ja puulautasil-
ta, myöhemmin saviastioista, puu-
luskalla kaikki ruuat. Se sitten nuol-
tiin lopuksi ja pistettii seinän rakoon
odottamaan seuraavaa ruokailuker-
taa.

Puulusikoita on valmistettu Rau-
dussakin varmaan melkein joka ta-
lossa. Isä opetti niitten vuolemisen
ja sorvaamisen pojalleen. Yleensä
terä tehtiin pyöreäksi ja varren pää-
hän vuoltiin pyöreä, kaunis nuppi.
Malleja oli kyllä muitakin. Niitä teh-
tiin sekä suursuisille että piensuisille.
Niillä kyllä kelpasi syödä. Näin pe-
rinne säilyi ja talo pysyi ruokailuvä-
lineissä.

Rautulaisille lankkuja ja lautoja
sahaillut Rosnell teki talvisin taloi-
hin puulusikoita, kuka niitä tarvitsi
ja halusi. Hänellä oli omat mallinsa
ja työtapansa. Toinen tunnetumpi ja
vanhempi puulusikantekijä oli kuu-
lemma Martti Rekorius Suurporkul-
ta. Hän valmisti luskoi ja kapustoi
ja kulki myymässä niitä Rauvun
kylis.

Koristelusikoita tehtiin myös Rau-
dussa, mutta etupäässä niitä ostet-
tiin Pietarista, silloin kun raja oli vie-
lä auki. Ne olivat väriltään keltaisia
ja tummanruskeita. Terässä oli maa-
lattu koristeellinen tähtikuvio. Näitä
käytettiin sitten juhlissa.

Tehdasvalmisteiset peltilusikat eli
läkkilusikat alkoivat yleistyä käyt-

töön Raudussakin 1920-luvulla ja ne
syrjäyttivät vähitellen puulusikan
käytön. Monet vanhat ihmiset oli-
vat kuitenkin uskollisia omalle rak-
kaalle ruokailuvälineelleen  pitkään,
toiset aina sotiin saakka. Heidän mie-
lestään metalliluskalla voi polttaa
suunsa, kun syö kuumaa keittoo tai
vellii. Puuluskalla oli hyvä syyvvä,
sil ei palant suu.

Monella oli vielä evakkomatkal-
laan mieluisa puulusikka mukana,
muistona rakkaast´ Rauvuust’.

Lumput kiertoon
Kun Pietarin kauppa loppui, kyy-

röläläisiä saviastioita ja koristelusi-
koita kävivät kauppaamassa  ryysy-
läiset eli rättimiehet eli lumppurit,
jotka vaihtoivat niitä ryysyihin eli
lumppuihin, harjaksiin ja jouhiin.
Raudussakin tunnettiin kuulemma
eräs lumppuri Valkjärven Paavona.
Nämä Muolaan ja naapuripitäjän
Valkjärven rättimiehet tulivat tunne-
tuiksi paitsi Kannaksella myös kautta
Suomen aina Turkua ja Raumaa
myöten.

Ajatella miten hienosti oli jo sil-
loin lumppujen kierrätys järjestetty.
Käytiin noutamassa kotoa käyttä-
mättömät lumput ja maksettiin niis-
tä korvaus tarve-esineinä. Nykyisin,
jos haluaa kierrättää, pitää itse vie-
dä omalla kustannuksella lumput
johonkin keräyspisteeseen eikä saa
mitään korvausta vaivoistaan. Täs-
sä kierrätysasiassa olemme taantu-
neet huomattavasti entisistä hyvistä
Rauvun ajoista.

Näitä kauppiaita kutsuttiin silloin
vähän halventavaan sävyyn ryysy-

läisiksi, lumppureiksi ja rättiläisiksi
eikä heidän työtään varmaan oikein
arvostettu. Samalla, kun he myivät
tuotteitansa, he tekivät kuitenkin ar-
vokasta kierrätystyötä, kuljettivat ja
myivät nämä jätelumput paperi-
tehtaille raaka-aineeksi, josta valmis-
tettiin sitten erittäin kestävää ja
säilyvää paperia. Siihenkö musteel-
la kirjoitti, niin kyllä kirjoitus kuin
myös paperikin säilyvät satoja vuo-
sia. Vanhat asiakirjat, jotka ovat säi-
lyneet meidän päiviin saakka, on
tehty tällaiselle paperille.

Reino Pekkanen
Lähteet: MV: (=Museovirasto) K

15/ 36-44 ja K 28/ 36-44.

Kalastusmatka Rautuun
ja Kiviniemeen
6.-8.9.2002

Tiedustelut Helsingin suunnalta
Osmo Valkonen
puh. 040 592 0507

Mikkelin suunnalta
Tuomas Rastas
puh. 050 543 0400
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Pokka ei pokkuroi
Lapin läänin maaherra Hannele Pokka

ehdottaa, että Suomen ja Saksan välillä
aloitettaisiin neuvottelut investoinneista,
joilla Saksa voisi korvata Lapin sodassa
aiheuttamiaan tuhotöitä. Samassa lausun-
nossaan hän toivoo myös anteeksipyyn-
töä Venäjältä koska neuvostopartisaanit te-
kivät tuhoiskuja useisiin pohjoisiin suoma-
laiskyliin.

Sangen rohkea tyttö. Samaa rohkeutta peräänkuulut-
taisin myös Karjala kysymyksen ratkaisuksi. Vai lie-
kö Saksa niin kaukana, että sille on helpompi esitellä
kipeitäkin toivomuksia.

Vaikka joutunemme odottelemaan Karjalan palau-
tusta edelleenkin, paluu Karjalaan saattaa tavalla tai
toisella alkaa joka tapauksessa nopeastikin. Venäjällä
on nimittäin saatu lainvoima ja oikeuden päätös maan-
oston ulkolaisomistukselle. Viipurissa järjestetään asi-
asta 15. toukokuuta seminaari, joka tuo lisävalaistus-
ta asiaan.

Nähtäväksi jää, onko riittävän rohkeita ja halukkai-
ta miten paljon tulevaisuudessa maata ostamaan Kar-
jalassa. Muutamia omin tai perintömaiden vuokrauk-
siahan on jo Kannaksella tapahtunut.

Maan osto Karjalasta ei liene hassumpi asia tule-
vaisuudessa mikäli kaupan pätevyys taataan. Maa on
tällä hetkellä suhteellisen edullista, mutta on varmaa,
mikäli olot Venäjällä vakiintuvat, niin hinnat varmasti
hyvin nopeasti kohoavat. En näkisi ollenkaan pahana
asiana maan ostoa, jos ylimääräistä rahaa löytyy pie-
neen sijoitukseen, sillä kiusa se on pienikin kiusa!

Kertokaa Karjalan liitävät linnut,
kumpujen kukille kuiskaus tää,
jalka jos muualla tannerta tallaa,
Karjalan sineen sieluni jää.

Rautulaisten lehden pitkäaikaisen avus-
tajan Valto Virolaisen poismeno yllätti
meidät. Valton hersyvällä huumorilla
höystetyt jutut ilahduttivat meitä usean
vuoden ajan, oli ilo lukea Valton tarinoita
elämästä entisessä Raudussa, Vepsan ky-
lässä. Toivoa sopii, että Valto olisi elämän-
sä aikana jemmannut nuo julkaisut ja että
muut tarinansa pöytälaatikkoonsa perin-
nöksi jälkipolville.

Ymmärrän, että ihmisen elämän aika on rajallinen,
mutta tunnen kuitenkin hätää ja haikeutta aina suru-
viestin saavuttua. Jälleen rautulainen ystävä on pois-
sa. Entä sitten kun ei kenenkään kuolinilmoituksessa
enää lue: syntynyt Raudussa, Sakkolassa, Viipurissa
tai missä tahansa Karjalassa. Silloin ei kukaan ole
kertomassa meille eletystä elämästä Karjalassa, onko
meillä silloin riittävästi voimia vaalia karjalaista pe-
rintöä?

Minun ikäluokkani, jonka syntymä sijoittuu vain
reilun kymmenen vuoden päähän sodan loppumises-
ta, kuuli kyllä paljonkin elämästä Karjalassa ja sai
aika lailla evästystä. Kanssakäyminen entisten pitä-
jäläisten välillä oli vilkasta ja usein vielä saman kylä-
läiset pyrittiin asuttamaan uusilla sijoituspaikoilla lä-
hekkäin. Itseasiassa nyt hämmästelen kuinka lähellä
Karjalan menetys olikaan syntymääni nähden. To-
dennäköisesti tuo edellä mainittu lie ollut syynä sii-
hen, että minun ei ollut lainkaan vaikeaa liittyä mu-
kaan karjalaistoimintaan. Tiedostamattomana se oli
osa elämää.

Hyvää alkanutta kevättä

Markku

HYMYÄ HUULEEN
Kaverukset keskustelivat parisuhde-
asioista.
- Meil on ruvent eukon kans mäne-
miä paljon paremmin kun muutettiin
nukkumua eri sänkyis.
- No miten se siitä johtuu?
- Mie luulen et se johtuu siitä ko
eukon sänky on Käksalmes ja miun
on Rauvus.

***

Rautulaisisäntä oli levittämässä lan-
taa pellolle kun ohi kulki kylässä vie-
railulla oleva viipurilaisrouva joka ne-
näänsä nyrpistäen huomautti
- Kaikenlaista työtä te maajussit teet-
tekin.
Tähän isäntä nasevasti:

- Me tehdään lannasta leipää, te
teette päinvastoin.

***

Pyhäjärveläinen isäntä meni lääkä-
rin luo ja kysyi kuinka ihmeessä tä-
mä sai hänen vaimonsa niin hiljai-
seksi kun normaalisti hän vaahtoaa
kuin papupata.
 - Se oli helppoa. Laitoin hänen suu-
hunsa lasihelmen ja sanoin, ettei
saa puhua ennenkuin tabletti on su-
lanut, vastasi lääkäri.
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Evakkopojan työsarkaa sotavuosina
Nyt kun noista sotavuosista

on takanapäin reilut 60 vuot-
ta, on aika muistella evakko-
pojan, silloin alle 10-vuotiaan
raskasta työsarkaa sotavuosil-
ta. Tuo evakkopoika kun on
siirtynyt niin useasti mainoste-
tulle ansaitulle työeläkkeelle,
on vielä aikaakin muistella
menneitä. Ja toisaalta “Kuka-
pa sen kissan hännän ylös nos-
taa, jos ei itse”, sanoo sanan-
laskukin.

Ajatusten saatossa, istuessani va-
paaherran kiikkustuoliin, palaan aina
Rautuun ja sieltä evakkopojan ras-
kaan taipaleen alkua kohti tuntema-
tonta. Olin silloin kuusivuotias mie-
hen alku, joka ei vielä ymmärtänyt
mistä oli kyse. Nyt jälkeenpäin aja-
tellen omasta kodista lähtö, keskel-
lä sodan melskettä, oli raskas. Tuon
hetken, lapsuuskodin jättämisen
ikuisiksi ajoiksi, ohitan tässä tarinas-
sa vain ajatuksissani, kuivaamalla
surun kyyneleet, jotka nousevat aina
uudelleen ja uudelleen muistellessani
aikoja lapsuusvuosiltani.

Sodan syttyessä isäni Simo joutui
puolustamaan isänmaatamme “sin-
ne jonnekin”. Minä ja vuoden van-
ha velipoikani Reijo jouduimme
monen mutkan kautta evakkoon
Etelä-Savoon Pertunmaalle. Pienen
evakkoperheen arvaamaton elämä
piti aloittaa alusta. Elämisen ehdok-
si nousi kova työ, jonka aloite oli
oma-aloitteista.

Sen aikainen kansanhuolto sijoitti
meidät asumaan vanhalle vesi-
myllylle, joka kantoi nimeä Pinnun-
mylly. Myllyn lisäksi oli myllytupa,
josta saimme silloisen kodin. Piha-
piirissä oli myös autio navetta.

Kaunikin kanssa
viitostien varressa

Äitini elämänhalu oli saamassa jäl-

leen uudet askeleet Pinnunmyllyllä.
Hän hankki yhden lehmän autio-
navettaan, mutta siitä syntyi uusi
ongelma - mistä rehut lehmälle?
Kekseliäs keinot keksii ja niin leh-
mä, jonka nimi oli Kaunikki, sai
riimut kaulaan ja sitä talutettiin pit-
kin maantien varsia ruokailemaan.
Tietysti vain kesäaikaan.

Minusta tuli osa-aikainen paimen-
poika, vaikka se ei silloin mieluista
ollutkaan. Minä ja Kaunikki olim-
me jokapäiväinen näky silloisen vii-
tostien varressa. Myös lehmän tal-
viruokintavarastoa kerättiin suurin
piirtein samalla periaatteella eli hei-
nää niitettiin talvivarastoon teiden
varsilta.

Muistan, kuinka äitini niitti heinää,
jotka kuivattuna kannettiin sapilailla
navetan viereiseen latoon talven va-
ralle. Minä tietysti jouduin olemaan
kantajana sapilaiden toisessa pääs-
sä. Sapilaat ovat kaksi kuivaa riukua,
joiden toinen pää on ohuempi. Sapi-
laat työnnetään heinäsaaton alle.
Saatto taas on sellainen tiivis heinä-
ruko, joka pysyy kasassa kannet-
taessa.

Kun tuli aika, että Kaunikkiamme
piti käyttää sulhasen (sonnin) luo-
na, tuli jälleen työtä äiti-poika sys-

Kuhilaita Etelä-Karjalassa. Kuva: Jaana Matikainen.

teemille. Sonnin vuokrasta jouduim-
me naapurin isännälle leikkaamaan
sirpillä ruista 18 kuhilasta. Silloiseen
savolaiseen kuhilaaseen laitettiin 18
lyhdettä. Minun työosuuteni oli aina
sitoa lyhteet. Tuon sonnin palkkion
korvaamiseen meiltä meni äidin
kanssa noin kolme työpäivää.

Oikeaa voita
eväsleivällä

Koitti aika, jolloin rakastamamme
Kaunikki poiki, synnytti vasikan,
jonka tuloksena Kaunikki alkoi tuot-
taa maitoa. Äitini “seisotti” maitoa
avoastioissa, jonka tuloksena kerma
nousi maitoastian pintaan. Pinnalla
ollut kerma kerättiin eri astiaan, jon-
ka jälkeen valmistettiin vispilällä
vatkaamalla voita.

Muistan vielä erittäin hyvin, kuin-
ka onnellinen olin kouluun lähties-
säni, kun olin saanut äidiltäni eväs-
palat, joiden välissä oli ollut voita.
Koulun ruokatunnilla näyttelin ylpe-
änä koulukavereilleni ja kehaisin,
että minulla on oman lehmä tuotta-
maa voita eväitteni välissä.

Kehu oli aitoa, sillä sota-aikana
voi oli kortilla. Varsinkin me evakot
saatoimme olla voita näkemättä usei-
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ta viikkoja, jopa kuukausia.
Kuinka evakkopojan työsarka jat-

kui rauhan tultua, kerron joskus
toiste. Saatan istuutua kirjoitusko-

“Häihin miukii häntäi pallaa,
pitoloihe pilpottaa”

neen ääreen varsinkin silloin kun
synnyinkotini Raudussa ja pitkä
evakkotaival pysäyttää minut ajat-
telemaan ja kertaamaan noita ikä-

viä, ikuisesti mieleen jääneitä tapah-
tumia yli 60:en vuoden takaa.

Tenho Loponen

LIITAN IÄRELTÄ

Kesä on jälleen häiden aikaa. En-
nen häitä vietettiin useimmiten syk-
syllä, tarjoilun kannalta se olikin var-
sin käytännöllinen ratkaisu, olihan
silloin eniten ruoka-aineita saatavil-
la. Syyshäillä osoitettiin myös talon
vaurautta, sillä jos naimisiin mentiin
keväällä luuli kylä taloa niin köyhäk-
si, ettei ollut varaa palkata piikaa,
vaan piti saada miniä kesäksi työ-
hön.

Häiden tiimoilta ehdittiin pitää
useammatkin kostit kosinnasta ja

kuulutuksista aina morsiamen kotoa
lähtöön ja sulhasen luo siirtymiseen
asti. Tästä johtuu vieläkin käytössä
oleva sanonta käydä häissä ja läk-
siäisissä. Hääpidot olivat ennen use-
amman päivän pituisia, sukulaiset
tulivat pitkienkin matkojen päästä ja
yöpyivät juhlatalossa, vierailu kesti
vähintään kolme päivää.

Tälläisiin useamman päivän hää-
juhliin liittyi myös erilaisia ruokatar-
joiluja, kuten morsiamen kotona häi-
tä edeltävänä iltana juhla-aattolohko

tai sulhasen kotona eroputro, joka
oli merkkinä häiden loppumisesta sil-
loin piti viimeistenkin vieraiden ym-
märtää lähteä kotimatkalle.

Raudussa kuten muuallakin Kar-
jalassa oli tapana naispuolisten ky-
läläisten ja sukulaisten tuoda pito-
taloon etukäteen erilaisia ruoka-ai-
neita ja itse juhlapäivänä tuomisiksi
leivonnaisia. Niinpä usein sattui, että
juhlatalossa oli pitojen jälkeen enem-
män rinkeleitä ja kakkuja kuin mitä
alun perin oli varattu tarjottavaksi,
jopa siitäkin huolimatta, että jokai-
selle vieraalle annettiin tuliaisia ko-
tiin vietäväksi.

Tämä tapa oli aiheuttanut kovasti
kummastelua sodan jälkeen Länsi-
Suomessa, missä ihmiset ovat luon-
teeltaan ylpeämpiä ja haluavat näyt-
tää tulevansa toimeen omillaan.
Länsi suomalaisenmorsiamen koto-

Hääkuva vuodelta 1921 tai 1922 Raudun Orjansaaresta. Morsian on Aino Kerminen ja sulhanen
Edvart Pietiäinen. Kuvan lähetti Kerttu Lindroos Raisiosta.
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na pidettiin loukkauksena karjalai-
sen sulhasen sukulaisnaisten tuomia
leivonnaisia. Ikävää, että tällainen ta-
pa on kokonaan hävinnyt, sillä se
säästäisi juhlien järjestäjän monelta
stressiltä.

Rautulaisia
pitoruokia

Nykyään monet hääparit käyttä-
vät runsaasti aikaa keksiäkseen jo-
tain uutta ja ennen näkemätöntä
omiin vihkiäisiinsä. Voisi olla hel-
pointa valita joitain vanhoja hääta-
poja esimerkiksi vuolaasti itkevä
morsian jäisi varmasti häävieraiden
mieleen ja se toisi samalla onnea tu-
levan avioparin elämään, näin aina-
kin uskottiin Karjalassa, missä pidet-
tiin erittäin tärkeänä morsiamen it-
kettämistä.

Mitä sitten Rautulaisissa hääpi-
doissa tarjottiin? Olen koonnut tä-
hän perinteisen Rautulaisen ruoka-
listan häitä tai muita pitoja varten.
“Häihin miukii häntäi pallaa, pito-
loihe pilpottaa”.

Keväisin terveisin

Liisa

Umpikuorisia hersryyni- , otra- ja tattaripiirakoita
Potattikakkaroita
Ruisleipää ja puolpielavaa eli setsuuria
Voita joskus myös munavoita
Seltiä eli silliä
Suolakalaa mitä on saatavilla
Tytinäpotti eli lihahyytelöä vuokaan tehtynä
Rosollia
Lihapottia eli karjalanpaistia
Kokonainen lampaanjalka palvattuna tai
särällä paistettuna
Juhlarokka eli herneistä tai pavuista ja lihasta
keitetty sakea ja rasvainen keitto
Juomana taaria eli kaljaa
Riisiryynipotti eli uunissa haudutettu riisipuuro ja
mesmarjarokka eli sekahedelmäkeitto
Kohvin ja saijun eli kahvin ja teen kanssa
Pulkkaa eli vehnästä jota kastettiin teevadilla paatakkaan
eli siirappiin. (Nämä korvattiin myöhemmin häärinkelillä
ja makeilla kakuilla.)

Albumin aarteita

Sirkiänsaaren kansakoulun
3. ja 4. -luokka ja opettaja

Olga Uramo.

Kuvan lähetti Laura Suhonen,
o.s. Haapasaari, Pieksämäeltä.
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Raudun Palkealassa 10.11.1923
syntynyt Tuomas Sappinen nuk-
kui ikiuneen 2.2.2002 Päijät-Hä-
meen keskussairaalassa Lahdes-
sa. Hänen siunaustilaisuus jär-
jestettiin Levon hautausmaan
kappelissa 23. helmikuuta lähi-
omaisten ja -ystävien saattaessa
häntä viimeiselle matkalleen.

Kirsti Mustonen, o.s. Monto kuoli Helsingissä 15.
tammikuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 1.1.1926.

Väinö Palvi nukkui ikiuneen Kouvolassa 15. tam-
mikuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 17.2.1925.

Palkealassa 24. joulukuuta 1919 syntynyt Elvi Ras-
tas, o.s. Palvimo, nukkui pois 15. tammikuuta Kan-
gasniemellä.

Elna Maria Falck kuoli Haukivuorella 24. tammi-
kuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 4.11.1931.

Vuokko Helvi Lehtonen kuoli 26. tammikuuta Kou-
volassa. Hän oli syntynyt Raudussa 3.7.1936.

Helsingissä asuvan Jukka-Pekka Pietiäisen lähettä-
mässä kuvassa “vappuheilat” Raudusta. Raudun suojeluskunta marssilla toukokuun 16.

päivän paraatin Raudun kirkolle. Edessä ratsun
kanssa jääk.kapt. Aarne Möttönen, seuraavina

Raudun sk:n esikunta.
Kuvan lähetti Bruno Tiainen Lappeenrannasta.

Kuvassa Helvi Jalava, o.s. Mörsky Raudun Suurporkulta ja Hilja
Hatara Palkealasta. Kuva otettu vuonna 1938. Kuvan lähetti

Helvi Jalava, joka asuu nykyään Vääksyssä.
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Kristian (Risto) Olkkonen syntyi 13.11.1920
Raudussa ja nukkui pois 4. helmikuuta Haukivuorella.
Haudan lepoon hänet saateltiin lähiomaisten, suku-
laisten, ystävien sekä Pääskylän- ja Kotikartanon hoi-
tohenkilökunnan läsnäollessa.

Anna Intke, o.s. Jäske kuoli kotonaan Helsingissä
6. helmikuuta. Hän oli syntynyt Raudun Vakkilassa
3.4.1914.

Arvo Pusa kuoli Haminassa 10. helmikuuta. Hän
oli syntynyt Raudussa 15.9.1916.

Elma Eliina Ellonen, o.s. Mentu, kuoli Pieksämä-
ellä 25. helmikuuta. Hän oli syntynyt Raudussa
8.8.1919.

Valto Virolaisen elämänliekki sammui 5. maaliskuu-
ta Kaarinan terveyskeskuksessa. Hän oli syntynyt
Raudun Vepsassa 20. helmikuuta 1924.

Virolainen oli aktiivinen Rautulaisten lehden avus-
taja ja karjalainen henkeen ja vereen.

95 vuotta
Raudun kirkonkylän kansakoulun opettaja Auvo Kivi-

laakso täytti 19. maaliskuuta 95 vuotta kotonaan Uu-
dessakaupungissa.

90 vuotta
Ida Tuhkunen täytti 90

vuotta 19. maaliskuuta
Varkaudessa. Hän on Saa-
ra (o.s. Virolaisen) ja Juho
Tuhkusen tytär Raudun
Vepsasta. Evakkotie toi
Jäppilän kautta Varkau-
teen, jossa Ida toimi kan-
sakoulun emäntänä. Eläke-
vuosia on kertynyt jo yli
25.

Syntymäpäiviä vietettiin Idan edesmenneiden velji-
en Olavi, Vilho ja Lauri Lassilan jälkikasvun kanssa.

80 vuotta
Isäni Toivo Johannes Jäske, syntyjään Raudun

Savik-kolasta, täytti 80 vuotta Pieksämäen maalais-

kunnan Naarajärvellä 14.
huhtikuuta.

Maatalon seitsemänlap-
sisen perheen vanhimpana
hän tottui jo hyvin varhain
erilaisiin maataloustöihin
toimien mm. karjan kaitsi-
jana paimenessa. Armeija
kutsui nuorukaisen palve-
lukseensa syksyllä 1941,
mikä tehtävä jatkui sitten
tammikuussa varsinaisina sotatoimina Kannaksella JR
49:n riveissä aina jatkosodan päättymiseen syksyllä
1944. Isäni haavoittui lievästi kesäkuussa 1944 Sii-
ranmäessä.

Sodan ja monien evakkovaiheiden jälkeen Jäsken
perhe sai ns. pika-asutustilan Joroisten Kesisalosta,
missä isäni työskenteli erilaisissa tehtävissä mm. puhe-
linlaitoksella.

Avioiduttuaan hän siirtyi vuonna 1948 Pieksämäen
maalaiskunnassa sijaitsevan varavankilan palveluk-
seen, missä hän toimi aina vuoteen 1980, jolloin jäi
ylivartijana eläkkeelle.

Syntymäpäiviä vietettiin perhepiirissä lähiomaisten
kesken. “Monia vuosia, monia armorikkaita vuosia.”

Pertti Jäske

Arvi Lattunen täyttää 26. huhtikuuta 80 vuotta. Hän
on syntynyt Raudun Raasulin Nuijalassa Anna ja Ant-
ti Lattusen sisarussarjan vanhimpana. Arvi asustelee
nykyisin Hämeenlinnassa.

70 vuotta

Hämeenkoskella asuva Pekka Mikael Lattunen täytti
70 vuotta 19. maaliskuuta. Hän on syntynyt Raudun
Raasulin Nuijalassa Anna ja Antti Lattusen nuorim-
pana lapsena.

Anja Talvitie, o.s. Uramo, täyttää 70 vuotta 27. huh-
tikuuta Helsingissä. Hän on lähtöisin Sirkiänsaarelta
ja matkoilla merkkipäivänsä aikoihin.

LALLUKAN SUKUSEURA ry:n
kokous pidetään lauantaina 20.4.2002 klo 11.00

Lehmushovissa Riihimäellä.

Päivän ohjelma alkaa kahvitarjoilulla klo 10.30 ja
jatkuu varsinaisen sukukokouksen jälkeen

yhteisellä ohjelmalla.  Tervetuloa!
Tiedustelut: Sinikka Lallukka, puh. (09)884 0536
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Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440
Veikko Nalli, Tuomelantie 16 A 2, 76150 Pieksämäki,
puh. (015) 614 469

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
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Sirpa Tereska, Raatimiehenkatu 20 B 23, 53100 Lappeenranta,
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PALKEALAN KOULUPIIRI
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Veikko Jormo, Ukonvaaja 1 L, 02130 Espoo, puh. (09) 465 708

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkala, 50670 Otava, puh. (015) 418 403
Jaana Matikainen, Karjalantie 13, 50600 Mikkeli, puh. (015) 177144
Sirpa Koskela, Äijänkalliontie 11, 46800 Anjalankoski,
puh. (05) 3255 846

SIRKIÄNSAAREN KOULUPIIRI
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä,
puh. (014) 620 789
Lauri Partanen, Kauristie 9, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 482 437

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Ilmari Seijamaa, Hämeenkatu 9, 76100 Pieksämäki,
puh. (015) 482 096
Armas Komi,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
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HAMINAN SEUTU
Heimo Damski, Mäntytie 4, 49460 Hamina, puh. (05) 3455 018

HAUKIVUOREN SEUTU
Oiva Junni, Kenttätie 4, 51600 Haukivuori, puh. (015) 662 640

HIRVENSALMEN SEUTU
Matti Koppanen, Rauduntie 97, 52520 Syväsmäki, puh. (015) 413 705

IMATRAN SEUTU
Pentti Lallukka, Mellonkatu 41, 55100 Imatra, puh. (05) 436 4129
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Toivo Kuparinen, Linnansuontie 12, 55100 Imatra, puh. (05) 4367 076

JAALAN SEUTU
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. (05) 334 211
Toivo Rontu, Ronnontie 130, 47650 Kimola, puh. (05) 335 646

JOROISTEN SEUTU
Milja ja Armas Komi, Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
Matti Meskanen, Rajatie 29 A, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 636

JOUTSAN SEUTU
Selma Salo, Kärälammentie, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa, puh. (014) 883 341

JYVÄSKYLÄN SEUTU
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä, puh. (014) 620 789
Aarne Vaskelainen, Taitoniekantie 1 B 14, 40740 Jyväskylä,
puh. (014) 254 602
Helvi Liljeroos, Valkealammentie 68, 40220 Keskipalokka,
puh. (014) 636 048

KANGASALAN SEUTU
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440

KANGASNIEMEN SEUTU
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KARKKILAN SEUTU
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KERAVAN SEUTU
Osmo Valkonen, Kajavankatu 2 B 37, 04230 Kerava, puh. (09) 2428 741

KOUVOLAN SEUTU
Maila Viinikainen, Tapiontie 11 as 27, 45160 Kouvola, puh.  (05)  3201 494

KUOPION SEUTU
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puh. (05) 4190 430, GSM 040-7343 087

MIKKELIN SEUTU
Jaakko Pekkanen, Porrassalmenkatu 45 B, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 363 315
Arto Kurittu, Jääkärinkatu 29 B 18, 50100 Mikkeli, puh. (015) 360 397
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. (015) 214 927
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672

MÄNTYHARJUN SEUTU
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

OULUN SEUTU
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
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Helena Sidoroff, Kyytimiehentie 4 A 1, 90310 Oulu, puh. (08) 374 750,
GSM 050-534 6181

PIEKSÄMÄEN SEUTU
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Lauri Partanen, Kauristie 1, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 482 437
Tenho Loponen, Kirkkotie 2, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 480 237

RIIHIMÄEN SEUTU
Raili Partanen, Uramontie 1 A 6, 11100 Riihimäki, puh. (019) 730 376

SAARIJÄRVEN SEUTU
Markku Säde, Tuomitie 6, 43100 Saarijärvi, puh. (014) 423 108

SAVONLINNAN SEUTU
Marjatta Kasurinen, Ukonmurrontie 254, 58410 Haapakallio, puh.
(015) 252 485

SUUR-HELSINGIN SEUTU
Irja Rastas, Seilinmäki 17 A, 02180 Espoo, puh. (09) 520 040
Irma Nypelö, Koivukyläntie 39 C 129, 01350 Vantaa, puh. (09)  8711 426
Marja Johansson, Vehkatie 40, 01300 Vantaa, puh. (09) 8233 032

TAMPEREEN SEUTU
Kaino Rastas, Multiojankatu 8 H, 33850 Tampere, puh. (03) 3670 760

TURUN SEUTU
Eero Sappinen, Keltasirkunpolku 1 ab 56, 20610 Turku,
puh. (02) 2442 229

VAASAN SEUTU
Raili Keskinen, Hovioikeudenpuistikko 5 a as 16, 65100 Vaasa
puh. (06) 3152 865

VARKAUDEN SEUTU
Tuomas Loponen, Teerenkuja 5, 78850 Varkaus, puh. (017) 5561 140

LEHDEN ASIAMIEHET JA
YHDYSHENKILÖT:


