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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.

Mikkelissä joulukuussa 2002

Tervehdys Teille Joulun rauhaa odotellessa
Eräs sukulaispappani oli kannattanut äskettäin televisi-

onsa varastoon. Hän oli vain saanut tarpeekseen: “Miulle
tullee Karjalainen ja radiosta kuulen uutiset”, pappa pe-
rusteli valintaansa.

Mielestäni papan otteessa on jotain ihailtavaa. Nyt
hänelle jää selvästi enemmän aikaa liikkua ulkona, käydä
jumpassa ja niin edelleen. Tässä olisi meille nuorem-
millekin mallia, mutta onko meistä sitä tekemään?

Itse muistan vielä ajan, jolloin Yleisradion tv-kanava
hiljeni ja radiosta loppui ohjelma juhlallisesti yön ajak-
si. Nyt asiat ovat toisin. Nykyään ohjelmaa tulee yötä
päivää ja kanavia piisaa, mutta kuka jaksaa katsoa kai-
kenmaailman chatit tv:ssä, juonnettuna tai juontamatta?

Tunnustan, että monesti alkuyön hiljaisina tunteina
juutun itsekin katsomaan videolta päivän aikana tulleita
lempisarjojani. Olen jäänyt koukkuun. Jopa niin pa-
hasti, että vaikka voin loma-aikani elää sujuvasti ilman
uutisia, haluan nauhalle tietyt sarjat, jotka voin sitten
katsoa urakalla kun aikaa on.

Mutta onko nykyisessä tv- ja radiokanavien kirjossa
enää mitään, mikä yhdistäisi Suomen kansan? Kyllä
on. Tasavallan Presidentin Itsenäisyyspäivän vastaan-
otto, joka kerää yli kaksi miljoonaa katsojaa televisio-
ruudun ääreen joka vuosi. Siihen katsojamäärään eivät
yllä edes MTV3:en Salatut elämät tai Bumtsibum.

Itseäni oikein korpesi tänä vuonna kun Linnanjuhlien
seuraaminen jäi olemattomiin. Olisi ollut niin jännää
bongata tuttuja, katsoa mitä kummallisempia asuja ih-
misillä on ja niin edelleen. Sitähän linnanjuhlat meille
tavallisille tallaajille on: viihdettä. Ja pahus sentään kun
me toimittajat joudumme uutisoimaan myös Linnan ul-
kopuolella tapahtuvia asioita niin hyvät juhlat kes-
keytyvät.

Tämän vuoden Linnanjuhliahan säväytti jo perinteeksi
muotoutunut tapahtuma solidaarisuuden ja sosiaalisen

oikeudenmukaisuuden puolesta eli niin sanotut Kuokka-
vierasjuhlat. Kuokkavieraat kokoontuvat Linnan ym-
pärille viettämään omaa karnevaaliaan ja osoittamaan
eri tavoin, että konsensus, jota päätösten ympärille yrite-
tään rakentaa, on illuusiota, eivätkä kaikki anna hy-
väksyntäänsä toteutetulle politiikalle: työsuhteiden epä-
varmistamiselle, julkisten palvelujen heikentämiselle ja
yhdessä tuotetun rikkauden kasaantumiselle vain har-
voille - pääomatulojen kasvaessa kohisten ja esimer-
kiksi työttömien ja opiskelijoiden reaalitulojen pienen-
tyessä.

Ikävä kyllä tänä vuonna kuokkavieraiden juhlinta kär-
jistyi niin, että useat taksiyrittäjät kävivät Helsingin
poliisiasemalla jättämässä rikosilmoituksia ilkivallasta,
joka kohdistui heidän autoihinsa heidän kuskatessa juhla-
väkeä Linnaan. Kuokkavieraat eivät ehkä tule ajatel-
leeksi sitä puolta, että Linnaan kutsutut myös työllistä-
vät suomalaisia kuten pukujen ompelijoita, kampaajia,
taksiyrittäjiä, hotelleja ja niin edelleen.

Itse toivon, etteivät vuodesta 1919 saakka Presiden-
tinlinnassa järjestetyt Linnanjuhlat lopu. Sitä, keitä sin-
ne kutsutaan, voisi toki miettiä uudella tavalla. Olisiko
esimerkiksi kaikki sotiemme veteraanit syytä edes ker-
ran eläessään kutsua Linnanjuhliin?

Rentouttavaa joulunaikaa,

t.

P.S. Millaistahan olisi aika, vaikka tulevina joulun-
pyhinä, että media ei kahlitsisi meitä? Mutta vaikka tv
tai radio on helppo pistää kiinni niin piilee niissä joku
sellainen salainen vetovoima, että nappia innostuu pai-
namaan vaikka sieltä ei kovin ihmeitä tulisikaan.
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Kaksi rautulaista palkinnoille karjalaisen
miehen elämäkertojen keruukilpailussa

Rautulaiset pärjäsivät hyvin
Karjalan Liiton ja Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran järjestä-
mässä karjalaisen miehen elä-
mäkertakeruussa. Peräti kak-
si, Heimo Kiuru ja Antti Mes-
kanen, pääsivät palkittujen
joukkoon.

Elämäkertakeruukilpailun
tulokset julkistettiin Karjala-
talolla Helsingissä marraskuus-
sa. Viime helmikuussa päätty-
neeseen kilpailuun osallistui yli
240 henkilöä ja yhteensä teks-
tiliuskoja kertyi noin 9000.

Ensimmäisen palkinnon (800
euroa) sai Martti Tiilikka Seinäjo-
elta. Toisen palkinnon (500 euroa)
Inga Kemppi Espoosta ja kolman-
nen (300 euroa) Heimo Kiuru
Leivonmäeltä. Neljäntenä palkittiin
Antti Meskanen Helsingistä, viiden-
tenä Martti Patrikainen Turusta ja
kuudentena Pekka Tuusa Taivas-
salosta. Heistä kukin sai 200 euroa.

Lisäksi jaettiin neljä erikoispalkin-
toa. Ne saivat Kalervo ja Katri
Dahlstén, Veikko Juvonen, Urho
Karvonen ja Salme Kokko.

Ensimmäisen palkinnon saanut se-
katyömies Martti Tiilikka syntyi
1926 keskellä pahimpia toukokiireitä
Jaakkiman Oppolassa ja joutui 13-
vuotiaana evakkotaipaleelle ympäri
Suomea. Haastattelun pohjalta elä-
västi kirjoitettu peruskarjalainen ker-
tomus kattaa 30 sivulla koko elä-
mänkaaren aina tulevaisuuden haa-
veisiin saakka. Isän tarinan kirjasi
lehtori Kirsti Lähdesmäki.

Kotiavustaja Inga Kemppi puoles-
taan kertoo mainioin murrerepliikein
höystettynä eläväisestä isästään
Veertistä, josta tuli nimenannossa va-
hingossa Ferdinand eikä Verneri.

Kilpailun kolmonen:
Heimo Kiuru

Ferdinand Tupola syntyi 1905 Vii-
purin maalaiskunnassa ja räjähdys-
aineleikki typisti poikavuosina sor-
menpäät hauenpään syöntiin sopi-
viksi. “Ruununraakkina” olo ei estä-
nyt toimintaa suojeluskunnassa.
Haulikkoon tuhlatut rahat toivat riis-

tarahoilla vaimolle ompelukoneen.
Hyvinkäältä järjestyi asuntoviljelys-
tila, jolta lähtö ei aikanaan ollut help-
poa. “Voi mei isä, ikkuine velikulta.”

Elämä on ollut
työn täyteistä

Vuonna 1925 Raudussa syntynyt
Heimo Kiuru ryhtyi syksyllä 1944
siviilissä aluksi halontekoon. Pian
alettiin muuttaa kinttupolkua tieksi
ja suota pelloksi. Kiurun kilpailu-
vastaus on aito ja vaikuttava kuva-
us kylmän tilan raivaajasta: raataja-
perheen hikinen, pihkainen ja son-
tainen sankaritarina.

“Vastoinkäymisiäkin on ollut, mut-
ta ne ovat unohtuneet, vain hyvät
ja iloiset asiat ovat mielessä.”, ker-
too Kiuru tarinassaan.

Vuonna 1927 Raudussa syntyneen
Antti Meskasen tarinasta avautuu
vahvimpana kannakselaisen pikku-
pojan maailma rengin töineen,
desanttipelkoineen ja oravajahtei-
neen. Kasvaminen mieheksi tapah-
tuu evakkomatkan vaiheiden, värik-

Antti Meskanen ja arvosteluraatiin kuulunut Antti Henttonen (oik.).

Kuva: Mervi Piipponen / Karjalan Liitto

Kuva: Mervi Piipponen / Karjalan Liitto
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käiden armeijakokemusten ja Lah-
den Kotiteollisuusopiston kautta. Ta-
rinaan mahtuu rautalangalla kävelyä,
mehiläishoitoa, matkailua ja laulua-
kin ja valokuvat tukevat kerrontaa.

Suistamolainen Martti Patrikainen
on suunnannut kirjoituksensa lähin-
nä oman perheensä jäsenille ja su-
kulaisille. Esipuheessa hän muistut-
taa: “Suistamolaisena, ortodoksisena
karjalaisena saatuani sodan jälkeen
ensimmäisen työpaikkani täältä Var-
sinais-Suomesta, tunsin oloni varsin

orvoksi ja tuntemattomaksi... Orto-
doksisuushan oli täällä asia, mitä ei
ymmärretty sodan jälkeen, oli vain
ryssän uskonto.” Patrikainen kuvaa
piiriesimiehen töiden lisäksi myös
kotiseutumatkojaan ja toivoo näiden
kirjoitusten opastavan muita samoille
tanhuville vaeltavia.

Muolaassa syntyneen Pekka Tuu-
san ensimmäinen lapsuusmuisto on,
kun isä lähti neljäksi vuodeksi Ka-
nadaan, palatakseen pulavuosina.
Evakkotie vei Varsinais-Suomeen.

Poliisinkin töitä välillä kokeillut
Tuusa on juurtunut vahvasti asuin-
kunnalleen ja ollut monessa muka-
na, kunnallispolitiikasta järjestö- ja
vakuutustoimeen, urheilijan uraa
Taivassalon Tahdissa unohtamatta.

Oheiset luonnehdinnat ovat keruu-
raadin tekemiä. Raatiin kuuluivat
opetusneuvos Antti Henttonen, va-
ratuomari Simo Kärävä, kirjailija
Heikki Hietamies ja ohjaaja Mark-
ku Onttonen.

J.M.

“Mie oon koittant yrittää, et miu pojill ois
elämässää helpompaa kui mitä miul on olt.”

Otsikossa on kyseessä  erään kirjoituskilpailuun osallistuneen
lausahdus kysyttäessä häneltä arviota elämäntyöstään.

- Lausahdus sopii lukemani kirjoituskilpailuaineiston perusteel-
la hyvin motoksi karjalaisesta miehestä isänä. Tammenlehvä-
ikäpolven kirjoittajia ja heidän tarinoitaan yhdistävä seikka on
sota ja evakkomatkat. Jokaista kirjoitusta leimaa ankaran työn-
teon ja työtapojen kuvaaminen sekä tyytyminen kohtaloon. Per-
heen ja lasten eteen on eletty ja yritetty kaikki mahdollinen,
vaivoja säästämättä, kuvaa keruuraadin jäsen, ohjaaja Mark-
ku Onttonen.

Kaikkia vastaajia yhdistävä tekijä
on hänen mukaansa myös koulutuk-
sen ja sivistyksen kaipuu, mihin va-
litsema mottokin viittaa.

- Karjalainen isä ymmärtää sivis-
tyksen merkityksen kehityksen ja
hyvinvoinnin tuottajana, siksi hän
panostaa koulutukseen. Jokainen on
kohdallaan voimavarojen ja mahdol-
lisuuksiensa sallimissa puitteissa ke-
hittänyt itseään erilaisilla kursseilla
ja muilla koulutustilaisuuksilla. Sa-
malla on tehty kaikki mahdollinen
panostus jälkipolven koulutuksen
hyväksi, Onttonen sanoo.

Hänen karjalaisella isällään oli
muun muassa kunnia-asiana, että
“meidän poika ei mene kesätöihin,
se lepää kesän, jotta jaksaa taas käy-
dä junttia koulua syksyllä.” Toinen
kunnia-asia, jota Onttonen kertoo

kyllä tavattomasti arvostavansa ja
josta hän on vanhemmilleen ikuisesti
kiitollinen, oli  lupaus siitä, että hän
saa käydä koulua niin kauan kuin
haluaa.

- Mikä etuoikeus! Mikä rakkau-
den osoitus! Oma isäni, rautulainen
talvi- ja jatkosodan taistelulähetti, oli
itse joutunut jo pikkupojasta teke-
mään kovaa vastuunalaista työtä;

paimenes-
sa olo ja
viikko-
kausia-
kin kes-

tävä vas-
tuu mulli-

koista, kelillä
kuin kelillä, ei
voinut olla
jä t tämät tä

jälkeä hänen myöhempään elämään-
sä. Mottoa hieman mukaellen:  “Mie
oon koittant yrittää, et miu pojall ois
elämässää helpompaa kui mitä miul
on olt.”

Karjalainen mies
näyttää tunteensa

Elämäkertakilpailuun lähetetyistä
kuvauksista käy Onttosen mukaan
ilmi, että karjalainen mies kasvaa
kunnon vastuunkantajaksi ja isäksi
erilaisten työtehtävien ja työkoke-
musten kautta.

- Karjalainen mies tietää, että oma
kulta, puoliso, lasten äiti, on paras
nainen maailmassa. Karjalainen isä
on suorapuheinen, eräs vastaaja kir-
joittaa: “Ei sitä pitäs männä vieraille
ihmisille ihan kaikkii vasten naamaa
sanommaa. Pitäs vähä ajatella mitä
suustaa piästää, vaikk´ mie haastan
niinko assiit on. Jos joku ei tottuutta
kestä kuulla, nii sen ihmisen ystä-
vyyttä mie en tarvii.”

- Karjalaiselle isälle tunteiden näyt-
täminen, halaaminen ja muu hellitte-
ly on luonteenomaista, mutta suut-
tuessaan hän on valmis tarrautumaan
Koivuniemen herraan “joka vitsaa
säästää se lastaan vihaa” viisaus
mielessään. Rajojen vetäminen on
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tärkeätä, kertoo Onttonen.
Eräs vastaaja kirjoittaa: “Isä oli

lasten leikeissä monesti mukana neu-
vomassa uusia leikkejä tai vaikka
vain katsomassa. Harvoin hän rem-
miin tarttui, jos sana ei muuten men-
nyt perille, niin sitten. Äiti laittoi jos-
kus nurkkaan tai virpoi vitsalla kin-
tuille. Samalla sanoiksi virkkoi van-
han kansan totuuksia: “jos kuritta
kasvaa, niin kunniatta kuolee.” Pi-
tää kai paikkansa! Sillä vähällä kuri-
tuksella olen nähtävästi päässyt. Sik-
si kai sitä kunniaakaan ei ole paljoa
tullut.”

- Ehkäpä nykyajan moniin kiel-
teisiin ja järkyttäviin ilmiöihin löy-
tyykin vika juuri tästä. Kun ei ko-
toa anneta rajoja, ei kerrota mikä
on oikein, mikä väärin. Kun ei ole
enää koteja! Kun ei oikein tiedetä
kuka on kenenkin isä ja kuka ke-
nenkin äiti. Kun ei tiedetä missä lap-
set ovat.

Oma apu,
paras apu

Turvaverkoista puhuminen on
Onttosen mukaan hölynpölyä.

- Missä olivat edellisen sukupol-
ven turvaverkot? Sukupolven, joka
joutui elämässään tiukille ja monien
vitsausten kohteeksi. Yksinomaan
sotahommissakin meni karjalaisilta
miehiltämme viidestä seitsemään
vuotta parasta nuoruusaikaa. Vää-
ryydellä menetetyn kodin tilalle oli
raivattava ja rakennettava uusi. Vie-
raalle maalle, omin käsin, korpeen.
Veteraanisukupolven karjalaiset isät
ovat tervaskantoja, ahkeria ja sitkei-
tä, taitavia käsityöläisiä kaikki tyyn-
ni. Heidän hienoja periaatteitaan
ovat: “oma apu, paras apu” ja “työ
tekijäänsä kiittää.”, kertoo Onttonen.

Kaikille vastaajille yhteistä on
Onttosen mukaan myös se, että ve-
teraanisukupolven karjalaiset isät
kovasta elämästään huolimatta eivät
kovettuneet sieluistaan eivätkä kat-
keroituneet kohtaloaan marmatta-
viksi ilonpilaajiksi, mihin moni nyky-

ihminen on taipuvainen, kun lähi-
kaupasta ei löydy oikean merkkisiä
sipsejä.

- Karjalainen isä pystyy nautti-
maan pienistäkin iloista. Eräs luke-
mieni karjalaisten miesten - isien -
yhteinen piirre on myös huumori.
“Ilo pintaan vaikk´ syän märkänis!”,
sanottiin. Miten monesta ankeasta
ja tukalasta tilanteesta onkaan sen
avulla selvitty. Eikö huumori ollut
suomalaisten salainen ase talvisodas-
sakin?, kysyy Onttonen.

Loistavia
luonnekuvia

Kukaan ei tarinassaan osoittaudu
Onttosen mukaan reppanaksi tai
säälittäväksi olioksi.

- Pystyssä päin on raadettu ja
evakkoreissut tehty.

Hän tunnustaa, että sodan suku-
polven elämä on ollut niin toisenlai-
nen kuin suurten ikäluokkien tai hei-
dän jälkeisten sukupolvien.

- Eräs karjalainen isä on kirjoitta-
nut luonnekuvan itsestään kirjoituk-
sensa alkuun. Minusta se on varsin
yleispätevä karjalaisen miehen ja
isän luonnekuva, karjalaisena kah-
den lapsen isänä allekirjoitan sen
omalta kohdaltani horoskooppi-
merkkiä myöten: “Olen avoin ja op-
timistinen sekä aktiivinen, ulospän
suuntautunut kaksonen; sitkeä kar-
jalainen mies sekä tunnollinen vas-
tuunkantaja.

Yksi peruspiirteeni on myös jo-
viaalisuus. Pohjimmiltaan olen herk-
kä, hieman boheemi nautiskelija.
Toimin yleensä laskelmoidusti ja
olen ehkä liiankin suoraviivainen en-
kä hyväksy selittelyitä, saivarteluja
enkä varsinkaan vääristelyitä. Osaan
antaa arvoa myös muille ja pystyn
tekemään kompromissejä, jos asiat
argumentoidaan avoimesti. Tahdon
myös johtaa ja olen esteitä pelkää-
mätön sekä avokätinen, joskus itse-
päinenkin ja utelias. Omaan positii-
visen elämänkatsomuksen.”

- Karjalainen mies säilyttää koko

ikänsä optimisti-
sen, myönteisen
suhtautumisensa
elämään, elämä
itse ja eläminen,
työ, perhe ja usko
Jumalaan, ovat
karjalaisen isän
peruspilarit .
Eräs, jo edesmenneen isänsä tari-
nan kilpailuun kirjoittanut tytär päät-
tää muistelmat: “Isäni oli kolmen
sodan veteraani, uudisraivaaja ja -
rakentaja, isänmaan ja erityisesti
maaseudun hyvinvoinnin vaalija ja
puolustaja. Minun mielestäni isäni
oli tosikarjalainen mies.”, kiteyttää
Onttonen.

J.M.

Enson kautta
Suvenmäelle?

Kun ensi suvena kaiketi Karjalaan
pääsee seuramatkabussilla Imatran-
Enson reittiä, niin kyselen teiltä rau-
tulaisilta, onko kellään suunnitelmia
käyttää tätä mahdollisuutta? Vaikka
vain menomatkalla. Näkisi siinä En-
son ja vaihteeksi vähän muitakin pi-
täjiä kuin Vaalimaan kautta mennen.

Asun Raumalla. Olen syntynyt
Enson keskussairaalassa ja viettänyt
ensimmäiset vuoteni Imatralla, jon-
ne jäivät rakkaat sukulaiset. Äiti syn-
tyi Raudun Suvenmäellä, joten sai-
sin yhdistetyksi varsin nostalgisen
matkan tällä tavalla kun hyppäisin
teidän rautulaisten ja mahdollisesti
suvenmäkeläisten kyytiin Imatralta.
Suvenmäellä olen käynyt kolme ker-
taa, mutta kun perimätieto on vä-
häistä, en tunne sieltä kuin koulun
ja Ossin talon ja niin sanotun Viron
kaivon, josta äitini puhui.

Rauman terveisin
Maj-Len Nurminen

HAKUPAIKKA
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Sulautumalla paikallisväestöön
saa kotiseutumatkalta paljon

Aikaisempien kokemusteni
vuoksi ja Suomen valtion uu-
simpien asehankintojen takia
olin nyt hieman jännittynyt läh-
tiessäni yksinäni katsomaan
isäni Martti Nikolajevin van-
hoja asuinseutuja. Olen aina
ajatellut meneväni Sosnovoon
maamiehenä. Sulautuminen ve-
näläisväestön joukkoon siviili-
nä ja “prikaatin murheet”
unohtaneena on ollut tähän
mennessä paras menettelytapa
tutkimisen edistymisen kannal-
ta. Kommunikointi paikallis-
väestön kanssa käykin helpos-
ti ortodoksilta varsinkin kun
osaan jo hieman venäjää.

Vaikeutena on ollut vain se, että
kotimaassani on syvä kuilu vanhan
jääkäriliikkeen ja aidon suomalais-
ugrilaisuuden tai karjalaisuuden vä-
lillä. Jääkäriliikkeen oppi on peräi-
sin Saksan Kielistä, mutta jääkäreiksi
kouliintuneet sanovat silti itseään
suomalaisiksi. Heillä on myös oma
isänmaakäsityksensä. Suomesta kul-
keutuu aina hieman em. liikkeen
“rapaa” mukana vanhoja maita kat-
somaan mennessä.

Jääkäriliikehän teki aikoinaan
monta sankarihautaa Suuressa isän-
maallisessa sodassa venäläisille ja
osaltaan aiheutti evakkoon lähdön
alueelta, jossa isäni suku asui satoja
vuosia. Sankarihautoja tuli siten
myös omalle puolelle. Kun isäni isä
Nikolai Vasilinpoika Puolakangas
lähti Raudusta evakkoon, teki hän
sen jo vuoden 1939 keväällä, koska
ei luottanut Suomen valtion virka-
miesten rigidiin neuvottelutapaan sil-
loisen itänaapurimme Neuvostoliiton
kanssa.

Hän siis tiesi varmasti, että itänaa-

purilta tulee takkiin ja halusi säästää
perheensä sodalta. Olenkin isoisälleni
hengestäni kiitollinen. Vuoden 1939
keväällä lähti myös muita rautulaisia
perheitä todennäköisesti samasta
syystä kuin isäni isäkin. Ainakin
Mentuja lähti Ensoon evakkoon sa-
massa kyydissä isoisäni kanssa.
Lahjoitusmaaherruuden tulo entises-
sä tai uudessa muodossa kuvaan mu-
kaan onkin yksi Karjalan palautta-
misen suurimmista ongelmista, kos-
ka Raudun vanhojen hovien herrat
saivat maat jaettavakseen juuri Kie-
listä kotoisin olleelta tsaarin suvulta.

Yksinmatkustaessa
oltava valppaana

Jos saisimme entisen asuinpaik-
kamme takaisin, niin kuka siellä al-
kaisi pitää hallintoa? Entinen systee-
mikö vai karjalaiset itse? Ja ketkä
silloin olisivat oikeita karjalaisia?

Mietin, että jos Karjala palautet-
taisiin, niin siitä voisi tulla kaksikie-
linen alue, jonka toisena kotimaise-
na kielenä kielenä olisi itäisille hei-
moille tutumpi venäjä. Läntisessä
Suomessa se olisi ruotsi. Suomesta
tulisi siten kolmikielinen valtio, jos-
sa kolmas kotimainen kieliryhmä
olisi venäjänkieliset. En siis lähtisi
ajamaan pois Komista ja muualta
Venäjältä Karjalaan muuttaneita
asukkaita, vaan antaisin heidän pi-
tää sen, minkä he ovat itselleen jo
kerinneet hankkia luovutetulla alu-
eella. Edellinen miete voi olla kui-
tenkin provosoiva, joten en kehitte-
le sitä sen pidemmälle.

Koska en ole tuonut Karjalan pa-
lauttamisasiaa julki isoon ääneen, niin
ajattelen, että olen saanut siksi rau-
hassa matkustaa yksinäni seudulle,
jonka maasto kumpuilee tutusti,
vaikka en ole siellä edes syntynyt.
Toivonkin, että matkustusrauhani
myös vastedes säilyy.

Levähdyskivi Vakkilassa. Kivestä vähän matkan päässä asui
Omeljanmäessä 1800-luvun alussa Borovikoveja,

Jemeljanoveja ja Vaskelainen.

Kuva: Harri Puolakangas
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Yksin Rautuun (Sosnovoon) mat-
kustaessaan on otettava huomioon
siis joitakin turvallisuusnäkökohtia.
Pitää olla valppaampi, koska ohjat-
tua toimintaa ei ole ja koska itäisen
naapurimme lainsäädäntö on paljol-
ti toisenlainen kuin omamme.

Kerjäläisten kanssa olen jo oppi-
nut Venäjällä käyttäytymään niin,
että mitään ei häviä taskuistani. Pi-
tää olla varuillaan ja katsella jatku-
vasti ympärilleen.

Olin siis hieman arka menemään
Venäjälle lehdistä myös jokin aika
sitten lukemieni tapausten (Staro-
voitovan ja Pietarin pormestarin
murhat ja muu terrorismi) vuoksi.
Edellisen lisäksi eräällä toisella ko-
tiseutumatkallani junan ikkunaan
iskeytynyt kivi, joka läpäisi ikkunan
ja lasista läpi tullen haavoitti aivan
vieressä istuvaa kanssamatkusta-
jaani, hirvitti. Kivi olisi voinut yhtä
hyvin olla luotisuihku, ajattelin ta-
pahtumahetkellä.

Ennen tämän syksyn kotiseutu-
matkaani äskettäin pohjoisessa rä-
jähtänyt vanha sodanaikainen mii-
na niinikään arvelutti. Miina tappoi
venäläisen varusmiehen. Kun käy
vanhassa Raudussa, niin aina siellä
täytyy metsään mennä, jos haluaa
nähdä paikan, missä suku ennen
asui.

Metrikkakirjojen
parissa Pietarissa

Nyt tarkoitukseni oli mennä Vak-
kilaan, jossa tiesin olevan vanhoja
kärryteitä muistuttamassa entisistä

ajoista. Matkani ovat olleet siis sel-
laisia historiapainotteisia matkoja,
joita en ole voinut tehdä muiden
rautulaisten kanssa. Toivottavasti se
kuitenkin on tulevaisuudessa mah-
dollista.

Matkoihini liittyy myös Pietarissa
asiointi ja siksi olen matkustanut sin-
ne Turusta lähtevällä turistibussilla.
Pietarissahan sijaitsee arkisto (TSG
IA, Pskovskaja Ulitsa 18), jossa säi-
lytetään sukumme metrikkakirjoja.
Ne ovat ainutlaatuiset, koska Pal-
kealan kirkon tuhouduttua sodassa
kirkon mukana paloi osa kirkon asia-
kirjoista.

TSGIA:n arkistossa viime huhti-
kuussa käytyäni aloin tuntea toisen-
laista turvallisuutta. Koska arkiston
ovella on jatkuvasti aseistettu varti-
ja, niin ainutlaatuisten asiakirjojen
täydellisen tuhon mahdollisuus pie-
nenee. Olettaa kuitenkin sopii, että
venäläisillä ovat hallussaan myös ko.
metrikoiden toisinteet. Ainakin mi-
nulla olisi, jos saisin päättää viralli-
sista asioista Venäjän federaatiossa.

Intken löytäminen babushkani
Jeudokia Ontrosen äidin Jekaterina
Nikitinan isän suvuksi yllätti taan-
noin, sillä se löytyi Helsingin kan-
sallisarkistosta tsaarinajan venäjän-
kielisistä metrikoista aivan heti sen
jälkeen kun setäni Armas Puola-

kangas oli mennyt tuonilmaisiin juuri
ennen viime kesän juhannusta. Tie-
sin Raudun historiankirjasta, että
eräs Eino Intke oli kaatunut sodas-
sa v. 1941 huonomaineisessa SS-
joukossa. Niin se mieli muuttuu sitä
mukaa kuin hallintokin. Ortodoksi-
suudesta SS-joukkoihin kun on mel-
koinen taival.

Inttikaverissani, eräässä muussa
Intkessä Parolan panssariviesti-
komppaniassa ikäluokassa I/77 ei
kuitenkaan SS-miehen merkkejä
enää näkynyt ainakaan kauluslaa-
toissa, jotka olivat meillä violetit kul-
lanvärisin päärmein, vaan kaikissa
Parolassa palvelleissa oli YYA-ajan
toverillisuuden henki aina kapiaisia
myöten.

Ortodoksisen runkosukumme 19
Suomessa ja Ruotsissa elossaolevas-
ta miehestä vain kaksi on ortodoksia,
nimittäin minä ja isäni. Muut ovat
luterilaisia tai siviilirekisterissä. Se-
kin osaltaan kertoo hallintojärjestel-
män vaikutuksesta kansalaisiin. Su-
kumme mahdollinen Venäjän fede-
raation osa voi olla kokonaan orto-
doksinen, mutta se on vielä tutki-
maton asia.

Esi-isieni kärryteillä

Matkani Vakkilaan korjaamaan

Kuva: Harri Puolakangas

Tulotie Snegirevkaan on ikivanhan kärrypolun pää entisistä
Räiskälästä ja Ristautiosta hieman pohjoiseen.
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erästä aikaisempaa käsitystäni
Borovikov-sukumme kohtalosta
1700-luvun Raudussa alkoi viime
elokuun lopulla, tarkemmin sanot-
tuna lauantaina 24.8. hieman ennen
puolta päivää Pietarista. Perillä Sos-
novossa löysin kartan ja kompassin
avulla vanhat kärrytiet, joita pitkin
otaksuin isieni kulkeneen Raudun
kylien välillä.

Sumpulan (Simbuevo, Rautu,
1500-luku) hovikin oli mielessäni
paikoillaan, vaikka paikka nykyisin
lieneekin osa Snegirevkaa (snegir =
punatulkku). Nykyiseen Snegirev-
kaan kuuluisivat Sumpulan lisäksi
myös Potkela (Galistovon Botkovo,
Rautu, 1500-luku) ja Raudunkylä
(Baranovo, Rautu, 1500-luku). Sa-
vikkolaa kuvaa hienosti venäjänkie-
linen vastine Glinov, joka tarkoittaa
savimaista paikkaa. Ikivanha Glinov
on nykyisen Snegirevkan naapuri-
kylä tai sitten se sijaitsee itse Snegi-
revkassa. En kuitenkaan suosittele
kokemattomien menemään niille
seuduin yksinään, koska siellä voi
tulla sellainen kyyti ovelle ja ulos
kuin minkä ortodoksinen pappi an-
taa venäläisessä kirkossa, jos ei osaa
kirkon tapoja.

Vanhoilla tutusti kumpuilevilla isä-
ni kotikonnuilla Vakkilan lähistön
umpimetsässä mietin olevan ehkä
vanhoja sodanaikaisia miinoja, vaik-
ka minulla oli tiedossa, että Suomi
alueen luovutettuaan luovutti venä-
läisille myös miinakartat. Jos olisin
mennyt vanhoille maillemme Huh-
tiin, olisin jäänyt ehkä jo Orehovossa
pois ja kävellyt metsän läpi Huhtiin

(Guhta, nyk. Peski, joka Lapissa
voisi tarkoittaa poronnahkaturkkia).
Koska menin mielessäni 1700-luvun
Vakkilaan, jossa sukumme silloin
asui (ensin Vakkila 6:ssa omassa ja
sitten Intkellä Vasili Aleksejevits
Borovikovin alettua ikääntyä, niin-
ikään Vakkilassa), oli kätevintä jää-
dä asemalla “69”, joka tarkoittaa ki-
lometrejä Pietarista eli entisestä Le-
ningradista.

Mielikuvissa
1700-luvulle

Valokuvatessani otaksumiani
1700-luvun Vakkilan vanhoja kär-

rytietä tuli minulle mieleen kustavi-
lainen aika ja se, miten kustavilaisuus
ja ortodoksisuus sopivat yhteen. Ei-
vät kai oikein mitenkään, koska
Novgorodin ja Ruotsin välillä on ol-
lut kahakka noin joka sadas vuosi
viimeisen vuosituhannen aikana.

Kuitenkin vanhat Kiovan rusjit (t.
roosit, eli soutajakansa) ja varjagit
olivat ruotsalaista perua, mutta tois-
ta uskontoa kansainvaelluksen ja
Kiovaan asettumisen jälkeen. Kak-
si eri uskontoa jakaa siis myös ruot-
salaiset kahtia.

Koska metsästä oli poimittu mus-
tikat viimeistä piirtoa myöten otak-
suin, että miinavaaraakaan ei ole.
Metsän reunamillakin näkyi lapsia
leikkimässä ja myös koirien ulkoi-
luttajia ja sienestäjiä. Tuli mieleeni
oma 40 kg:n mustikkasaalis Espoon
Nuuksiosta viime kesältä: huomasin,
että venäläiset ovat myös ahkeria
marjastajia.

Matkan varrella näin junan ikku-
nasta Kavgolovossa järven rannalla
auringonottajia ja uimareita. Talvi-
sin olen kulkenut junassa hiihtäjien
ja pilkkijöiden mukana.

Elokuinen kotiseutumatka mieli-
kuvituksessani ajattelemaani 1700-
luvun Rautuun onnistui hieman yli
odotusteni. Sain kuvatuksi kärrytiet
ja kuvatessani teitä valkeni myös
sukumme kohtalo huomattavasti
paremmin kuin jos olisin pelkästään
Suomen kansallisarkiston istuimissa
housujani kuluttanut.

Harri Puolakangas
(Borovikov), Espoo

Kärrypolun päässä on ilmoitus,
joka kieltää roskaamisen 110

ruplan sakon uhalla.

Kuva: Harri Puolakangas

Suvannon Seudun sukupiiri
kokoontuu lauantaina 1. helmikuuta kello 13.00

Karjalatalon Sortavala-salissa Helsingissä.

Käsittelyssä Raudun, Sakkolan,
Metsäpirtin ja Pyhäjärven sukuja.

Lisätietoja Osmo Tuokko puh. (09) 547 3105, osmo.tuokko@kolumbus.fi.
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Liikenneväylät - rautulaisten elämänvirta
Raudun rautatieasemalla

noustiin kymmentä vaille seit-
semän lähtevään VR:n linja-
autoon ja kolmen tunnin kulut-
tua astuttiin alas puisista rau-
tatievaunuista Viipurissa. Sa-
dan kilometrin matka oli tait-
tunut. Saman päivän kuluessa
ehdittiin vielä tehdä paluumat-
ka kotiin.

Viipurista lähti juna puoli neljältä
iltapäivällä Valkjärvelle. Juna jyskyt-
teli ensin muutaman kilometrin Pie-
tarin rataa ja sitten Liimattalan sei-
sakkeelta haarautuvaa rataa Valk-
järvelle. Kiskot ja junakyyti päät-
tyivät tänne. VR:n linja-auto lähti vä-
littömästi viemään matkustajia koh-
ti Rautua josta voitiin matkaa jat-
kaa samalla kyydillä Raajun kylän
kautta Metsäpirtin Hatakkalaan saak-
ka. Kesäkelin aikana matkaan tuli
pieni lisä, sillä Tuokonmäeltä poi-
kettiin Suvannon rantamille Riiskan
kylään ja takaisin. Näin voitiin Rau-
dusta liikkua vuonna 1938.

Viipuri oli läänin pääkaupunkina
rautulaisille tärkeä asiainhoidon ja
kaupankäynnin takia, jonne kuljet-
tiin myös pirssiautoilla sekä Sirkiän-
saaren kylän suunnalta Ilosen liiken-
nöimässä linja-autossa.

Autot tulivat kiinteästi mukaan lii-
kenteeseen vasta kaksikymmentä-
luvulla vastuksista huolimatta. Uu-
denkirkon nimismies ei suvainnut
autoliikennettä alueellaan, koska au-
tot häiritsivät liikennettä. Raudun he-
vosvetoinen liikenne muuttui rajusti
yhteiskunnallisten mullistusten myö-
tä. Rautuun saatiin rautatie vaikka
uusien valtakuntien rajoilta Raa-
sulista poistettiinkin kiskotus. Venä-
jä lakkasi olemasta, samoin rautu-
laisten liikenne yhden yön hevos-
matkan päässä olevaan miljoonan
asukkaan Pietariin. Rautulaisten liik-
kuminen ei lakannut, se vain muutti

muotoaan ja suuntaansa.

Rautatie ulottui
“joka rapulle”

Rautulaisten matkanteossa rauta-
teiden rauta- ja kumipyörillä kulke-
va liikenne sai merkittävän sijan.
Osin linja-autoilla tapahtuva VR:n
hoitama Karjalan kannaksen poi-
kittaisliikenne Laatokalta Suomen-
lahdelle teki suuresta Raudun rau-
tatieasemasta risteysaseman. Ra-
takiskot johtivat Raudusta vain kohti
Käkisalmea yhtyen Hiitolassa Kar-
jalan rataan. Rataan, joka alkoi Vii-

Viipurin vossikoita asemalla, ensimmäinen asemarakennus.



Rautulaisten lehti  6/200210

purista, ylitti Vuoksen Antreassa,
jatkuen Sortavalan kautta Joensuu-
hun. Kannaksella oli Suomen tihein
rautatieverkosto. Kateelliset sanoi-
vatkin, että Karjalan kannaksella
rautatie ulottui joka rapulle.

Raudusta lähti ja sinne saapui Hii-
tolasta päivittäin kolme henkilöju-
naa, kahdessa niistä kuljetettiin li-
säksi postia. Postinkulku oli tiheää
nykyiseenkin Suomen postinkul-
kuun verrattuna. Ennen rautatien
valmistumista Raudun postinkul-
jetukset myytiin vuosittain yksityi-
sen rahtimiehen kuljetettavaksi. Sil-
loin posti liikkui vaisummin ja reittinä
oli Rautu-Kivennapa.

Koivutukit
vaikeita lastata

Raudun ja Hiitolan välinen juna-
matka oli jokseenkin saman pitui-
nen kuin matka Raudusta Valkjärven
kautta Viipuriin. Raudusta lähdettä-
essä juna saattoi tarvittaessa pysäh-
tyä noin viiden kilometrin välein.
Mäkrä, Petäjärvi, (Saija), Suvantola,
Kiviniemi, Viiksanlahti ja Sakkola oli-
vat lähimpiä pysähdyspaikkoja. Kä-
kisalmeen päästiin postijunissa noin
kahdessa tunnissa. Jos höyryvetu-
rin savut kuivasivat suuta niin mat-

Raudun aseman liikennekartta vuonna 2002 osoittaa kaikkien linja-
autoreittien päättyvän Raudun asemalle. Ääripisteissä reitit alkavat

Viipurista, Käkisalmesta ja Terijoelta.

Kuva: Ahti Hänninen

kustajavaunussa tarjolla olevan vesi-
pullon antimien lisäksi ehti Käkisal-
messa tutustua asemaravintolan tar-
joiluun junan seisoessa noin 20 mi-
nuuttia asemalla.

Rautuun ei tuotu tanskalaisia jou-
lukinkkuja, sillä Raudusta riitti sään-
nöllisesti junavaunulasteittain lähe-
tettäviä rotuporsaita.

Raudun asema toimi myös puu-
tavaran lastauspaikkana kuten Raa-
sulikin vaikka sinne asti henkilöjunat

eivät kulkeneetkaan. Puutavaran
lastaus kuorma-autoista rautatie-
vaunuihin ilman nosturia oli hanka-
la toimenpide. Lastaajan lihaskuntoa
tarvittiin varsinkin kammettaessa
tukkeja vaunuihin. Raudun asemal-
la tätä työtä tehnyt muisteli hanka-
limmin lastattavien olleen noin kah-
den metrin mittaisten koivutukkien,
koska niistä ei oikein saanut otetta
tukkien lyhyyden takia. Painoa niissä
oli paljon.

Vielä vuonna 1933 liikennöi tämä “KOIVISTO” laiva Vuoksella Kiviniemen ja Antrean väliä.
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Laivoja pilkattiin
porsaslaivoiksi

Rautatietä Rautuun eikä Valkjär-
velle ollut vielä 1900-luvun alkuvuo-
sikymmenellä. Autotkaan eivät häi-
rinneet liikennettä, mutta juna kulki
Viipurista Vuoksen yli Antrean koh-
dalla. Antreasta päästiin Vuoksen lai-
vaväylää Raudun rajamaille Kivi-
niemeen.

Kun Venäjä ja Saksa aloittelivat
tuolloin ensimmäistä maailmansotaa,
niin Vuoksen väylällä käytiin lai-
vayhtiöitten välistä sotaa. Viipurin
Höyryvene Oy:n ja Vuoksen Suvan-
non Höyryvene Osakeyhtiön välil-
lä. Markkinatalous toimi ja lippujen
hinnat laskivat. Yhtiöiden kannatta-
vuus kuitenkin romahti kun enene-
vässä määrin myös autot tulivat kil-
pailemaan samoista matkustajista ja
rahtitavaroista.

Vuoksen laivaliikenteen peri uusi
yhtiö Kiviniemen Höyryvene Oy.
Tämä yhtiö liikennöi vuonna 1933
“KOIVISTO”-laivalla väliä Kivinie-
mi-Tölläkkälä-Ristiniemi ja “SU-
VANTO” kulki Kiviniemen-Antrean
väliä. Reitillä Kiviniemi-Sakkola-
Metsäpirtti kulki “SAIMAA”. Kivi-
niemen koskessa ei voinut harjoit-
taa laivaliikennettä joten se väli kul-
jettiin maitse. Laivoja kutsuttiin yh-
teisellä pilkkanimellä porsaslaivoiksi.

Karjan rauhallisuus
lossilla yllätti

Kun rautulaiset pääsivät vuoden
1942 keväällä palaamaan takaisin
Rautuun, niin ihmisten, karjan ja
tavarain kuljetukset hoidettiin rau-
tateitse. Purkupaikaksi määrättiin
Valkjärven asema, joten loppumat-
ka 30-40 kilometriä oli mentävä
omin neuvoin. Samanaikaisesti Rau-
dun rintamalla olevien sotilaiden lo-
makuljetukset hoidettiin Valkjärven
kautta, sillä Kiviniemen rautatiesilta
tuhoutui Talvisodassa ja sitä ei vielä
oltu saatu liikennöitävään kuntoon.
Vuoden 1944 kevättalvella päästiin

jo rautateitse Raudusta Hiitolaan.
Vieläkin moni rautulainen muistaa

1944 vuoden kesäkuun kiireisen läh-
dön Raudusta jolloin Petäjärven ase-
malla pommitettiin evakkoon lähte-
viä. Kuolonuhreilta ei vältytty. Kivi-
niemen kosken yli johtanutta maan-
tiesiltaa pommitettiin yhtenään, mut-
ta vain sillankaiteeseen osui.

Silta ei kuitenkaan pystynyt vetä-
mään sotilaiden ja evakkojen ruuh-
kaa. Osa kalustosta oli jätettävä. Ki-
viniemen ruuhkan helpottamiseksi
olivat pioneerit rakentaneet mootto-
rilla kulkevan, vaijeriohjauksessa

hän ruljanssiin.

Lentokenttä
eli Kilpasilta

Jatkosodan asemasotavaiheessa
Rautuun rakennettiin lentokenttä
hiekkakankaalle. Kenttä sijaitsi noin
viisi kilometriä kirkolta Raajun
suuntaan. Osittain nurmipeitteisen
pääkiitoradan laskualue oli 1,4 kilo-
metriä pitkä. Sirpalesuojia koneille
rakennettiin 24 kappaletta ja lisäksi
majoitus-, esikunta- ja muita lentue-
rakennuksia. Lentokentälle annettiin

olevan ponttoonilossin Suvannon
kapean kapean kohdan yli Sakkolan
kirkonkylän tienoille.

Raudun suunnalla pioneerit los-
sasivat yli sotilaita, siviilejä, karjaa
ja kalustoa. Pioneeripataljoonassa
toimineen Pentti Savolaisen mie-
leen on pysyvästi painunut muisti-
kuva tuosta lossiliikenteestä.
Säälittävintä oli nähdä tässä
kuljetuksessa nuori äiti kolmen pie-
nen lapsensa kanssa. Myönteinen
yllätys oli mukana kuljetettavan kar-
jan rauhallinen käyttäytyminen vaik-
ka lauttakuljetusta pommitettiin.
Porsaitakin kuljetettiin laatikoissa,
mutta kaikki laatikot särkyivät, kos-
ka ne olivat liian heikkotekoisia tä-

nimi “Kilpasilta”.
Vuoden 1943 alkupuolella Lento-

laivue 26 siirtyi kokonaan Kilpasil-
taan. Miltei kaikki laivueen lentoko-
neet olivat Fiat-hävittäjiä, Italian teh-
tailta lähtöisin ja Ruotsissa koottu-
ja. Raudusta tuli tuolloin ensimmäis-
tä kertaa lentoliikennepaikkakunta.

Muutaman nuoren rautulaispojan
liikkumista tuo lentokenttä hiukan
häiritsi. Pojat oikaisivatkin kulkunsa
kiitoradan poikki. Aina heidät huo-
mattiin ja hälytyssireenin ulvahdus
antoi lisävauhtia kipittäjille.

Ei aikaa lietsussa oloon
Hämeen härkätien suosituimman

Yksinäisen Fiat-hävittäjän edessä on Kilpasillan lentokentän
kiitorataa Raudussa jatkosodan aikana.
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yöpymispaikan Lietsan kievarin
riehakas maine oli levinnyt Rautuun
saakka, sillä lietsussa oleminen ym-
märretään huvimatkaksi. Useimmi-
ten rautulaiset kuitenkin liikkuivat
elantonsa takia ja omin eväin. Niin
silloinkin kun isänmaan tie loppui
Raudun rajalla Raasulin rajapuomiin
ja siitä alkoi valtion tie matkan pi-
tuuden mukaan perittävine tiemak-
suineen.

Rautulaiset kulkivat Pietarin mat-
kansa omilla hevosillaan yöpymättä
lepopaikoissa. Vain sajut juotiin näis-
sä Venäjän puolen “hartsonissa”, sil-
lä hevoskuormastakin oli pidettävä
huolta koko ajan. Satumaista Pieta-
rin loistoa ei jääty ihastelemaan. Kes-
kikaupungin markkinapaikoilta oli
muutenkin poistuttava puoleenpäi-
vään mennessä.

Ennen joulua Pietarissa käynyt
rautulainen saattoi tuoda kotinsa
joulupöytään pietarilaisen mestariko-
kin taideteoksen, kokonaisen ja elä-
vän näköiseksi juhla-ateriaksi valmis-
tetun porsaan.

Nykyisin pietarilaiset kulkevat
Rautuun lujalaatuisilla Ladoillaan ja

Pietarin hevosruuhkaa Nikolain sillalla ja laivaruuhkaa Nevajoen laivalaiturissa 1800-luvun lopulla.
Läheisellä Vasilin saarella oli “suomalaisten satama”.

keväisin siemenperunasäkki auton
katolla, koska Pietarin elintarvike-
huolto on siirtynyt itsepalveluun.
Raudun asema toimii nyt julkisen lii-
kenteen solmukohtana. Pietarin lähi-
liikennejunien päätepiste on Rautu
(COCHOBO). Raudun asema on
myös päätepiste kaikille eri suunnil-
ta tuleville linja-autoreiteille jopa
Käkisalmesta, Viipurista ja Terijo-

elta saakka. Nykyisin voidaankin
sanoa, että Karjalan kannaksen tiet
johtavat Raudun rautatieasemalle.
Tämän hetken Raudun asemanseutu
kerrostaloineen on keskitetyn suun-
nitelmatalouden aikaansaannos aika-
kaudelta jolloin tontut eivät kysel-
leet lapsilta mitään.

Ahti Hänninen

Raudun asema on päätepiste Pietarin lähiliikennejunilla.
Kuvassa lauantain liikennettä kuluvan vuoden heinäkuulta.

Kuva: Ahti Hänninen
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Raudun Kuparisia kirjassa kaksi ja puolisataa

Sukukirja antaa enemmän kuin odottaa
Kuparisten syyskesällä julkistama

sukukirja on itse asiassa paljon laa-
jempi kuin vain yhden suvun ja sen
laajalle levinneiden sukuhaarojen
kirja: teos kertoo samalla Suvannon
laakson historian aina alueen asu-
tuksen alusta lukien.

Kirjan kokoamisesta vastasivat
sakkolaisjuuriset Toivo Kuparinen
Imatralta ja Teuvo Kuparinen Es-
poosta. Ennen kuin koviin kansiin
saatettu opus oli valmiina, eläkeläis-
herrat olivat vuodattaneet monta
hikipisaraa - ja muun muassa hank-
kineet tietokoneet sähköpostiyhteyk-
sineen.

Teuvo Kuparinen tiivistää suuren
urakan ytimen: sukukirjan teko on
silkkaa työtä. Esimerkiksi sakko-
laisten osalta sukutauluja kirjaan
koostettiin 404, Raudusta Kuparis-
ten sukuisia kirjassa on noin 250 ja
Pyhäjärveltä noin 200. Näiltä sijoilta
lähteneitä Kuparisia saattaa tänä päi-
vän tallustaa vastaan ties missä maa-
ilman kolkassa.

- Hajottava on ollut se haulikko,

millä meidät on ammuttu pitkin maa-
ilmaa, tuumailee Toivo Kuparinen
kertoessaan Kuparisten suvun levin-
neen todella laajalle Suvannon ym-
päristöstä lähdettyä.

Tämän myötä Kupariset Suvan-
non ympärillä -kirja on saanut erin-
omaisen vastaanoton ulkomaita
myöden. Kirjaan on rekisteröity
Kuparisia aina 1996 vuoteen asti.

- Kirjan teossa olisi ollut parempi
olla liikkeellä jo 15 vuotta sitten, kun
enemmän muistitietoa ja kokemuk-
sia olisi ollut saatavana. Mutta tie-
toa kertyi nytkin arkistoja penko-
malla ja suvulle kyselykirjeitä lähet-
tämällä, kertovat kirjan tekijät.

“Missä runous loppuu
siinä elämä autioituu”

Huolella koostettu sukukirja jul-
kistettiin Lempäälässä Kuparisten
sukukokouksen yhteydessä. Met-
sästystorven tomerin sävelin kutsut-
tiin ensin runohenget paikalle, sitten
alkoi juhlahetki sakkolaisen kirjaili-

ja, runoilija Aleksanteri Aavan
(Kuparinen) patsaan äärellä. Juhla-
hetkeä komisti Aavan sanoittama
Laulu Suvannolle, jonka pyörteisiin
väen johdatteli hanureineen Uuno
Kuparinen, kappaleen sovittaja. Sä-
vel Kuparisten suvun tunnuslaululle
on Toivo Tenkasen kynästä.

Juhlaa johdatteli Aleksanteri Aa-
van poika, sukuseuran puheenjoh-
taja Toivo Kuparinen alias Topi Aa-
va. Kuparinen kertoili samalla isän-
sä kirjallisesta tuotannosta alkaen
vuodesta 1916, jolloin Aavan ensim-
mäinen kokoelma julkaistiin. Nyt
Toivo Kuparinen on jo ryhtynyt uu-
teen kirjalliseen työhön ja koostaa
parhaillaan kaikkea mahdollista
Aleksanteri Aavan aineistoa yksiin
kansiin.

- Aavan tekstejä on levinnyt laa-
jalti ja niitä edelleen ajelehtii koko
joukko maailmalla. Jos jollakin vie-
lä on tallessa Aavan runoja, joita ei
ole Vuoksen varsilta -kokoelmassa,
olisikin kovin iloinen saadessani ru-
not. Kaivelkaapa laatikoitanne!, toi-
voo Topi.

Joulun tervehdykseksi sopinee ru-
noilija A. Aavan motto: “Missä ru-
nous loppuu - siinä elämä autioituu”.

Marjo Ristilä-Toikka

Kirjan kokoamisesta vastasivat Toivo (vas.) ja Teuvo Kuparinen.
Julkistamista juhlistettiin kirjailija Aavan patsaan äärellä, airueina

Sakkola-Rautu -puvussa Liisi Tammela (vas.) ja Anja Kauppinen.

Armas Komin
“Siirtokarjalaiset Joroisissa”

kirjaa saa Mikkelistä
Mauri Maisoselta

puh. (015) 213 608
hintaan 20 euroa.

Kupariset Suvannon
ympärillä -kirjaa voi

tilata osoitteesta
Toivo Kuparinen

Linnasuontie 12, 55100 Imatra
Puh. (05) 4367 076
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Karjalan menetyshän on meille
tuttu, mutta usein unohdetaan lappia
kohdanneet alue luovutukset esimer-
kiksi Petsamossa ja Sallassa. Vähäl-
tä piti ettemme menettäneet Korva-
tunturiakin veli venäläiselle.

Uusimman tiedon mukaan venä-
läinen pakkasukko ja suomalainen
joulupukki ovat hyviä ystäviä kes-
kenään. Ehkä se vaikutti aikoinaan
siihen, että joulupukki sai pitää
korvatunturin omanaan. Siellä se
pukin muori tänäkin päivänä
keittelee velliä pukille ja suurelle
tonttuväelle.

Eihän sitä riisipuurolla jaksa kaik-
kia lahjoja naputella joten tukevam-
paakin ruokaa tarvitaan. Tässä pari
ohjetta porosta sekä Petsamolainen
pyhäpäivän piirakka.

LIITAN IÄRELTÄ

Ruokia joulupukin maasta

Ruskista poron käristysliha kevy-
esti pannulla. Laita käristys, kasvis-
suikaleet ja puolukat kerroksittain
voideltuun uunivuokaan. Sekoita
mausteet, kerma ja vesi. Kaada seos
vuokaan. kypsennä + 175 asteessa
noin 2 tuntia.

KERMAINEN PORO-
KASTIKE PASTALLE

400 g savustettua pororouhetta
1 sipuli
1 pieni paprika kuutioina
4 rkl vehnäjauhoja
1,5 dl kermaa
3,5 dl maitoa
ripaus sinihomejuustoa
rouhittua viherpippuria

Kuullota sipuli padassa. Lisää ker-
ma ja puolet maidosta. Kuumenna
ja suurusta loppuun maitoon sekoi-
tetuilla vehnäjauhoilla. Hauduta noin
10 minuuttia. Lisää pororouhe, pap-
rikakuutiot ja sinihomejuusto. Maus-
ta viherpippurilla. Tarjoa pastan
kanssa.

PYHÄPÄIVÄN
PIIRAKKA ELI
HILLAPIIRAKKA

2,5 dl maitoa
25 g hiivaa
1 tl suolaa
1 dl sokeria
8 dl vehnäjauhoja
50 g voita

Valmista normaali pullataikina joka
saa kohota noin 1/2 tuntia.

Täyte:
8 dl maitoa
1 dl riisiä
2 dl lakkoja
1 dl sokeria

Keitä maidosta ja riisistä puuro.
Kaulitse taikina ja nosta toinen puoli
uunipellille. sekoita puuroon marjat
ja sokeri. Levitä täyte pellillä ole-
valle taikinalle ja käännä taikinale-
vyn toinen puoli piirakan kanneksi.
Voitele piikakka munalla ja paista sitä
+ 200 asteessa noin 30 minuuttia.
Tämä piirakka oli Petsamolaisten
jouluherkkuja, sen kanssa saatettiin
tarjota kermavaahtoa.

Näiden jouluisten ohjeiden myö-
tä hyvän jouluntoivotukset Rautu-
laisten lehden lukijoille.

Liisa Rouhiainen

RIISTAKIUSAUS

350 g poronkäristys lihaa
500 g perunasuikaleita
150 g sipulia
100 g porkkanaa suikaleina
100 g lanttua suikaleina
50 g puolukoita
4 dl ruokakermaa
0,5 dl vettä
2 tl suolaa
1 tl rouhittua mustapippuria
1 tl rosmariinia
2-3 valkosipulinkynttä
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Olemme talvipäivän seisauksen
tuntumassa. Päivä alkaa pidetä,
aamu aamulta. Pienemmät availevat
adventtikalentereitaan. Jokunen
luukku on vielä katsastamatta. Pian
käymme ottamaan vastaan valon
juhlaa. Parhaiksi tipahtaa oveen ja
laatikkoon Rautulaisten lehti. Punai-
sin poskin, niin kuin aina,
kannakselaisen perinteen vaalija tuo
meille heimohenkiset joulun tervei-
set: meillä on yhteys keskenämme.

Joulu on sitä, että on yhteys myös
Jumalan ja ihmisen välillä. Luo-
jamme on solminut yhteyden Va-
pahtajassamme Jeesuksessa Kris-
tuksessa. Rikkoutuneet välit on kor-
jattu. On saatu aikaan sovinto, yh-
teys on solmittu.

Tässä on Jumalan joululahja meil-
le ihmisille. Armo laskeutuu taivaasta
kylmään ja pimeään maailmaan ja
valaisee ja lämmittää ihmisiä. Kaik-
ki on lahjaa.

“Hänen täyteydestään me kaikki
olemme saaneet, armoa armon li-
säksi.” Näin evankeliumin alussa
Johannes vakuuttaa.

Jouluna syttyy ja syvenee yhteys
ihmisten välille. Heistä tulee pieniä
mutta palavia kynttilöitä, jotka ne-
kin valaisevat ja lämmittävät.

Joku saa soiton läheltä tai kaukaa
merten takaa, kesken jouluisia kii-
reitään. Sovitaan jatkosta. Muistet-
tu menee puuhiinsa onnellisena. Jou-
lu on. Jumalan armo, hyvyys ja rak-
kaus välittyy täällä, ihmiseltä ihmi-
selle, silloin kuin taivas koskettaisi
maata. Keskellä pimeää. Valo kul-
kee kädestä käteen, toiselta toiselle.
Olemme seurakunta. “Läsnäolon
kirkko”, kuten strateginen tunnus tu-
levalle toimen vuodelle on.

Läsnäolon joulukirkko meille on
jo siinä, kun kodissa luetaan yksin
ja yhdessä evankeliumi Luukkaan
mukaan 2:1-20.

Ensimmäinen kristillinen joulu-
kirkko pidettiin Kristuksen synnyin-
yönä Betlehemin kedoilla. Messun
toimittivat taivaan joukot. Heidän
kuoronsa veisasi ylistysvirren. Se
kaikuu yhä kaikilla maailmassa:
“Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja
maassa rauha ihmisten kesken.”

Yksi enkeleistä pitää ensimmäisen
joulusaarnan antaessaan tietää: “Äl-
kää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilo-
sanoman, suuren ilon koko kansal-
le. Tänään on teille Daavidin kau-
pungissa syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, Herra. Tämä on merk-
kinä teille: te löydätte lapsen, joka
makaa kapaloituna seimessä.”.

Läsnäolon seurakuntana koko ih-
miskuntaa edustamassa on ryhmä
paimenia, vartiointitehtävässään.
Yhteistä silloin ja nyt on yhä sama
ihmisen osa, vaivannäkö ja toivo.
Yhteistä on kumartuminen hiljaa sa-
man suunnattoman salaisuuden ää-
ressä, joulun lapsen edessä, ja yh-
teisiä ne rukouksen ja kiitoksen ai-
heet, jotka ensimmäisenä jouluyönä

Yhteys ihmisten välillä syvenee jouluna
Joulun sana 2002

saatiin ja jaettiin.
Joulu ei koidu meidän valmiste-

luistamme. Se on lahja. Saamme sen
sellaisena kuin tarvitsemme, ei enti-
senä, museaalisena, vaan uutena,
niin kuin ei vielä koskaan.

Silti on aika antaa hyvien muisto-
jen tulvahtaa mieleen, lämpiminä,
omina ja suomalaisessa perintees-
sämme meille yhteisinä, Kaarlo
Sarkian (1902-1945) tapaan:

Oi lapsuuden joulu,
vielä sun juhlaas salaa
käyn takaisin elämän sumean,
mutkaisen tien.
Miten sokaissut kirkkaan
lapsensilmäni lien,
sinun kynttiläs lempeät
vielä sen kalvossa palaa.
Koen vieläkin
riemusi ylitseläikkyvän
ja ihmettä katselen
puhtaan syntymän,
teen rinnassa rauhalle,
rakkaudelle alaa.

Jouluilon terveisin
Simo O. Salo

Rauhaisaa joulun
aikaa kaikille
rautulaisille

 toivottaa kansanedustaja

Katri Komi Joroisista
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Kirkkokansaan tuli eloa kun
“Joulukirkost kiistattii hevosil kottii”

Joulukirkko oli rautulaisten joulun-
ajan tärkein yhteinen tapahtuma.
Sinne mentiin jouluaamuna kello
kuudeksi. Kirkkoon tultiin pitkienkin
matkojen päästä kuten Sirkiänsaa-
relta, Korleelta, Huhdista, Raasulis-
ta, Vepsasta... Silloin piti herätä jo
aikaisin aamuyöstä, jotta ehtisi tien
päälle ja kuudeksi kirkkoon. Joilla-
kin pitkänmatkalaisilla saattoi olla
tuttavia ja sukulaisia lähempänä kirk-
koa ja jopa kirkonkylässä, joiden
luona voitiin yöpyä. Silloin lähdet-
tiin matkalle jo edellisenä päivänä,
jolloin vastaavasti jouluaamuna ei
tarvinnut sitten niin aikaisin nousta
ylös.

Kirkkoon köröteltiin tupaten täy-
sillä hevosreillä. Kulkuset sen kun
kilisivät ja aisakellot kilkkasivat ja
reen jalakset kitisivät pakkaslumes-
sa. Kaikki tahtoivat mennä joulu-
kirkkoon. “Jouluna joka mies, pää-
siäisenä vain joka pääsee”, sanoi sa-
nanparsikin. Sinne kokoontui mel-
kein koko pitäjä. Jos ei omistanut
hevosta, oli käveltävä. Monet lähel-
lä asuvat kulkivat jalan kirkolle.
Usein pääsi kuitenkin kyytiin ja kan-
naksille: “jouluna joka pajulle, kak-
sin kolmin kannaksille”. Olihan jou-
luna jokaisella sen verran hyvää tah-
toa, että kulkija aina kyytiin mah-
tui.  Kun lähestyttiin Varikselaa al-
koi näkyä valoa ja kynttilöiden tui-
ketta talojen ikkunoista. Jokaisessa
talossa oltiin valmistautumassa jou-
luaamun askareisiin ja kirkkoon.

Varikselassa asuvista tuntui, että
aamuyöstä lähtien kuului jatkuva
kulkusten kilinä ja hevosten kors-
kunta, kun tasaisena virtana reki-
kuorma toisensa jälkeen saapui nel-
jältä suunnalta kirkkoaholle. Sinne
hevoset jätettiin lepäämään kirkon-
menon ajaksi loimi selässä, toiset rii-
suttiin aisoista, toisilla heiniä edessä
ja toisilla kaurapussi kaulassa. He-

vosia on ollut tosiaan  kirkkoaholla
paljon. Voisi melkein sanoa, että
mustanaan. Näin oltiin jo hyvissä
ajoin ennen kuutta kirkossa valmii-
na joulujumalanpalvelukseen.

Kirkkoherra valoi
uskoa tulevaan

Raudun kirkko oli joulun kunni-
aksi valaistu lampuin ja monin kynt-
tilöin. Oli mahtavasti valoa ympäril-
lä ja kirkko oli täpösen täynnä kirk-
kokansaa. Monille se oli ainoa kir-
kossa käynti vuodessa.

Kirkossa oli oma harras, ennen
kaikkea perinteinen joulutunnelma,
jonka osaltaan loihti kirkkoherra
Paavo Salo. Hän oli tuttavallisesti
rautulaisille Salo Poavo. Hämäläisen
rauhallisesti ja harkitusti sanansa
saarnassa lausuen loi todellista jou-
lumieltä kuulijoihin ja samalla antoi
turvallisuuden tunnetta ja tulevaisuu-
den uskoa vilkkaisiin ja puheliaisiin
rautulaisiin.

“Hän oli hengen mies, joka sai
meidän täyden luottamuksen ja kun-
nioituksen”, niin kuin tätini ja äitini

asian ilmaisivat. Tätä isällistä tun-
netta hän lisäsi edelleen rautulaisiin,
kun hän jatkosodan aikana Rau-
dussa saarnansa alussa lausui: “Rak-
kaat rautulaiset te olette kovia ko-
keneet...”

Kirkossa sai kuulla lapsuuden
koulun joulujuhlasta tutun joulu-
evankeliumin ja siellä laulettiin tut-
tuja jouluvirsiä. Pitkän saarnan ai-
kana taisi joku matkalaisista tor-
kahtaa lämpöisissä pukimissa. Aikai-
nen herätys ja pitkä kirkkomatka
vaativat veronsa lämpimässä kirkos-
sa.

Kun emäntä
reestä tippui

Joulujumalanpalveluksen vihdoin
päätyttyä tuli kirkkokansaan eloa,
sillä kohta alkoi  vauhdikas kilpa-
ajo hevosilla eli kiistattii kirkost
kottii. Melkein juoksujalkaa kiiruh-
dettiin kirkosta ulos kirkkoaholle
oman hevosen luokse.

Tärkeää oli saada heti lähdössä
paalupaikka eli oli kiistattava kuka
ielimmäiseks sai ajokkiins tiell, kos-

Kirkkoaholla kymmenen vuotta Raudun valtauksen jälkeen.
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ka Raudun tiet olivat kapeita, usein
auraamattomia jouluaamuna. Siinä
ei voinut kilpakumppaniaan helpos-
ti ohittaa.

Lähtötohinaa helpotti se, että läh-
tö jakaantui kirkolta ensin neljään
suuntaan. Sitten tiet erkanivat pie-
nemmiksi teiksi kyläkunnittain. Kil-
pajuoksu alkoi ja jatkui kiihkeänä.
Reessäistujat saivat pidellä molem-
min käsin kiinni, ettei kaarteissa tuis-
kahdettu lumihankeen. Hevoset oli-
vat rohkeita ohittamaan lumihangen
kautta ja monta kertaa reki kaatui
ja kyytiläiset löysivät itsensä han-
gesta.

Ajajat hoputtivat hevosiaan ja he-
voset korskuivat, lumitierat sinkoi-
livat kavioista ja lumi pöllysi. Aisa-
kellojen ja kulkusten kilinän lähes-
tyessä jalankulkijoiden oli viisainta
väistyä tien viereen, kun jonkin ky-
läkunnan rekijono lunta pyryttäen
ravasi ohi.

Kerran eräs isäntä oli emäntänsä
kanssa saanut hyvällä juoksijahe-
vosella paalupaikalta hyvän startin
ja johtivat jo vakuuttavasti kilpai-
lua. Tultiin vähän liian kovaa joko
Karlssonin rouvan tai Saarsillan vai
oliko se peräti aseman shikaaniin.

Niin se reki lähti sivuluisuun ja kaa-
tui ja emäntä kierähti maantielle. Kil-
pailu oli armottoman kovaa, isäntä
kippasi rekensä nopeasti pystyyn. Ei
hän enää ehtinyt emääntäänsä odot-
tamaan vaan jatkoi heti matkaansa
ja saapuikin yksin ensimmäisenä ja
voittajana kotiinsa. Kun hän oli var-
mistunut lopputuloksesta, vasta sen
jälkeen hän lähti kartanlukijaansa
etsimään ja noutamaan.

Onnea mukana
seuraavana vuonna

Vanhastaan uskottiin, että ensim-
mäisenä kotiin ehtineitä oli koko
vuodeksi odottamassa onni ja me-
nestys. Hän joutui kesällä töissään
ja hän onnistui seuraavana vuonna
kaikessa. Se piti varmistaa viemällä
reessä pehmikkeenä olleet heinät
lehmien eteen. Uskottiin, että hei-
nätkin olivat saaneet kirkkomatkalla
siunauksensa.

Jos reki kaatui vasta kotona na-
vetan edessä, kun oli porhallettu lii-
an vinhasti kotipihaan, se oli pelkäs-
tään hyvä enne. Se merkitsi nimit-
täin lumestä kömpivälle emännälle

suotuisaa karjaonnea tulevana ke-
sänä. Jotkut hevosmiehet taisivat
järjestää tällaista emännälleen tuo-
vaa karjaonnea ihan vartavasten.

Kuinka paljon Raudussa 30-luvul-
la kilpailevat hevosmiehet tällaisia
vanhoja uskomuksia ajattelivat jou-
luna? Sanoisin, etteivät varmasti ko-
vinkaan paljon.

Joulukirkon perinteeseen oli aina
Raudussa kuulunut kiistaminen eli
kilpa-ajo kotiin. Myös isoisät ja isät
olivat aikoinaan kilpailleet. Näin oli
aina tehty ja näin piti myös meidän-
kin jouluaamuna tekemän, ajateltiin.

Hevoskilpailu viehätti toisia isän-
tiä. Siinä oli kilpailun huumaa ja jän-
nityksen hurmaa ja samalla vähän
näyttämisen makua: “rahalla saa ja
hevosella pääsee”. “Meillä on sellai-
nen juoksijahevonen, ettei sille tois-
ten konit pärjää”.

Kilpailu oli tietysti vapaaehtoista.
Läheskään kaikki kirkosta hevosel-
la ajajat eivät osallistuneet kilpailuun,
vaan juoksuttivat hevosia joulun
kunniaksi rauhallisesti, omaan tah-
tiinsa muiden mukana ja jonon jat-
kona.

Reino Pekkanen

Joulu pysyy vaikka siihen liittyvät
asiat muuttuvat ajan myötä

“Kaikki muuttuu, kaikki muuttuu,
ei entiselleen mikään jää...” laulet-
tiin iskelmässä joskus 70 -luvulla.
Ilmiöt ympärillämme muuttuvat,
mutta jotain on pysyvääkin. Kuten
joulu, vaikka siihenkin liittyviä asi-
oita on ajan saatossa kadonnut, ja
uusia tullut tilalle.

Ei ole enää olkia tuvan lattialla,
eikä pärettä pihdissä niukkaa valo-
aan antamassa tummaan tupaan.
Harvoin haetaan kuusta omasta met-
sästä ja muutkin tarvikkeet kinkkua
ja jouluolutta myöten ovat enimmäk-
seen kauppatavaraa. Emme elä enää

taloudessa, missä kaikki löytyi ko-
toa. Joulun valmistelut tapahtuvat
paljon suuremmassa kiireessä, kuin
sukupolvia sitten.

Olen tässä kotiseurakunnan kir-
konmäellä käydessäni katsonut van-
hoja petäjiä, joiden rungoissa on
toistametrin korkeudella maasta ar-
pia, ikään kuin siitä olisi joskus tyl-
sällä kirveellä joku veistänyt; ne ovat
muistomerkkejä siltä ajalta kun seu-
rakunta ajoi kirkkoon hevosilla.

Hevoset sidottiin jumalanpalve-
luksen ajaksi näihin puihin kiinni, ja
hevoset tietysti sitten heinien loppu-

essa kalusivat puiden kuorta odo-
tellessaan kotimatkaa. Nämä yksin-
kertaiset merkit noissa vähän vai-
keasti kasvaneissa puissa vievät joka
kerta ajatukset menneisyyteen, ai-
kaan jolloin hiljainen kansa oli joulu-
kirkossa aamun pimeässä. Jolloin
aika pysähtyi ja ajatukset lepäsivät
kaikista arkipäivän tehtävistä.

Muistissani on lapsen mielikuva
jouluvalmisteluista; miten kaikki pai-
kat siivottiin, äiti leipoi, piparkakkuja
jo hyvissä ajoin ennen joulua, pul-
laa ja tietysti piirakoita monen sort-
tisia. Kinkku paistettiin ruistaikina-
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kuoressa, mikä oli meistä pojista
suurta herkkua sitten joulun jälkeen.

Eläimille varattiin rehua tarpeeksi
pyhien ajaksi. Ajettiin hevosella hei-
niä ladosta navetan vintille, jauhet-
tiin lehmille kauraa ja sioille ohraa.
Navettaankin laitettiin jokunen ha-
vun oksa seinän rakoon, ja tavallis-
ta huolellisemmin lakaistiin lehmien
pöydät ja käytävät.

Isän kanssa varattiin polttopuita
tarpeeksi jo uunien lähettyville; kar-
jakeittiöön, kuistille tupapuut ja tie-
tysti kunnon puut saunaan. Usein
joulukuusi oli katsottu jo syksyllä,
jos metsätöissä oltiin. Se käytiin ha-
kemassa, sulatettiin ja pantiin jal-
kaan. Kuusen jalka olikin silloin vain
kahdesta lankusta tehty ristikko,
missä oli reikä keskellä.

Jouluostoksilla
kävimme silloinkin

Meillä oli aikoinaan navetassa käsi-
pumppu veden nostamiseen eläimil-
le. Olimme veljeni kanssa pitkin syk-
syä pumpanneet vettä eläimille na-
vetan nurkassa olevaan isoon saa-
viin, ja saaneet siitä pienen maksun
aina kerralta. Nämä ansiot sitten tuh-
lasimme joululahjaostoksiin, ja ne-
hän eivät kyllä olleet kovin kummoi-
sia.

Kuitenkin oli jännittävää miettiä
mitä ja kenelle. Kaupungin joulu-
valot kiehtoivat mieltä, erityisesti sen

suurimman liikkeen ikkunaan joka
joulu ilmestyvä, kättään ja päätään
heilautteleva joulupukki, sekä pieni
sähköjuna. Nämä olivat melkoisia
ihmeitä. Nyt ne eivät enää sitä olisi.
Nykyisin saadaan kaikki mitä halu-
taan liikkumaan, välkkymään ja elä-
mään sähköisesti.

Muutosta on tapahtunut jouluta-
voissakin. Mikä sitten synnyttää oi-
keamman illuusion siitä joulusta, mi-
kä meidän pitäisi itsestämme löytää?
Nämä häikäisevät, välkkyvät valot,
vai se yksi ainoa kynttilä, mikä ti-
kulla sytytettiin?

Mennään metsään
- sieltä saa voimaa

Sanotaan, että muutos synnyttää
muutosta, liike liikettä. Uusille ilmi-
öille kasvaa aina uusia tarpeita, sivu-
ilmiöitä. Toiset niistä pysyviä, toiset
katoavat pois tarpeettomuuttaan.
Muutosta tapahtuu erilaisissa käy-
tännön toimissa meillä jokaisella,
kotona, töissä, vapaa-aikana.

Omalla kohdallani olen kokenut
muutosta aivan äskettäin; työvuodet
tulivat kohdallani täyteen ja jäin niin
sanotusti “oloneuvokseksi”, eli eläk-
keelle. Mitä jää puuttumaan sitten
siitä, kun ei ole enää sitä työyhtei-
söä, mikä on vuosikaudet, -kymme-
net ollut ympärillä päivittäin, sitä en
vielä tiedä. Voi olla, että jonkinlaista
tyhjyyden tunnetta joskus syntyy ar-

kipäivään.
Nyt menneenä syksynä olen saa-

nut tehdä mieleistäni puuhaa, taimi-
koiden vesomista. Aurinkoisena
syyspäivänä voi tehdä metsässä
omaan tahtiin työtä, mistä näkee jäl-
jen, vaikka vähäisenkin. Tietää, että
nuo nuoret puut kasvavat suuriksi
ajan kuluessa, ja ne tulevat hyödyt-
tämään täällä eläviä ihmisiä.

Metsä on meille suomalaisille aina
ollut tärkeä elementti monella taval-
la. Se on ollut sitä maisemallisesti ja
taloudellisesti, sekä henkisestikin tär-
keä voiman lähde. Suomalainen on
usein mennyt metsään hakemaan
virkistystä ja mielenrauhaa. Joulu ja
siihen valmistautuminen ovat kuiten-
kin aikaa, jolloin meillä on hyvä
mahdollisuus mielen tasapainoa et-
siä, kaikesta välkkeestä ja hälinästä
huolimatta.

Oikeastaan on vain se yksi valo
mihin huomio pitäisi kiinnittää. Se,
mistä laulu kertoo että: “Pimeyden
kannelle tän’ yönä syttyi tähti. Jo-
kainen sen löytää, ken etsimähän
lähti,”. Kuuntelemme vain itseäm-
me tarkasti, niin sen tähden löydäm-
me. Joskus se on kirkkaampi, jos-
kus himmeämpi, mutta se pysyy. Se
ei muutu, eikä häviä, vaikka ulkoi-
set asiat ympärillämme muuttuvat.
Se on säilynyt jo kaksituhatta vuot-
ta ja säilyy kaikesta huolimatta.

Antsu

Karjala-kysymys pääsi Venäjän televisioon
Karjala-kysymys on päässyt Ve-

näjällä televisioon kun yksi kolmes-
ta suuresta kansallisesta venäläises-
tä tv-asemasta on ryhtynyt selvittä-
mään mistä oikein on kyse kun Ve-
näjällä ei ole asiasta yleistä tietoa.
NTV:n mukaan virallinen Suomi-
kaan ei ole asiaa mitenkään ottanut
esille Venäjän johtajien kanssa ja kui-
tenkin asia tuntuu hiertävän Suomen
ja Venäjän välillä.

Esityön jälkeen kolmihenkinen

kuvausryhmä on haastatellut lukui-
sia eri henkilöitä ja tutustunut Kar-
jala-kysymykseen Suomessa viiden
päivän aikana. Aktiivisesti työhön on
osallistunut myös ProKarelia.

Kuvausryhmä jatkaa selvitystyö-
tään Suomen ja Venäjän raja-alueil-
la sekä tutustuu tunnetun suomalai-
sen pakolaisen eli evakon kanssa tä-
män synnyinseutuihin pakkoluo-
vutetussa Karjalassa.

NTV on ilmoittanut, että Neuvos-

toliitolle sotien vuoksi pakkoluovu-
tettuun Karjalaan liittyvää asiaa kä-
sitellään tv-aseman hyvin tunnetus-
sa Namedni-ohjelmassa (eli Taan-
noin-ohjelma). Ohjelma esitetään
parhaaseen prime-aikaan eli sunnun-
taisin klo 21. Ensimmäinen lyhyt
johdanto-osa meni ulos marraskuus-
sa ja toinen osa joulukuun alussa.

NTV kattaa koko Venäjän Fede-
raation alueen ja ohjelmia lähetään
satelliitin kautta ympäri maailman.
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Rautuseura lähtee tutustumaan Tarton
rauhan kirjoituspaikkaan ensi keväänä

Helsingin Rautuseuran 45-vuotis-
taivalta juhlittiin marraskuussa
Karjalatalolla tarinaillan ja sääntö-
määräisen syyskokouksen merkeis-
sä. Jäseniä oli paikalla runsaasti.

Rautuseura on toiminut vireästi.
Tarinaillat ovat joka kuukauden en-
simmäinen keskiviikko Karjalatalolla
ja kokouksissa on ollut mukana noin
35 jäsentä.

Syyskokouksessa päätettiin myös
ensi vuoden toimintasuunnitelmasta.
Johon kuuluu muun muassa matka
keväällä Tallinnaan ja Tartoon, jos-
sa tutustuminen muun muassa Tar-
ton yliopistoon ja rakennukseen, jos-
sa on neuvoteltu Tarton rauhan ra-
jat vuonna 1920. Lähempi matka-
ohjelma on tulossa keväällä.

Lisäksi kihupäiviä vietetään 18.-
20. heinäkuuta Raudussa. Ohjelmaa
valmistellaan parhaillaan ja siellä on
mahdollisuus myös koulupiirien ta-
vata.

Rautuseura jakoi syyskokoukses-
sa ansiomerkit ansioituneille jäsenille
synnyinseudun hyväksi ja sen pe-
rinteen vaalimiseksi suoritetusta
työstä.

Pronssiset ansiomerkit:
Airi Rastas
Toini Onttonen
Toivo Pietikäinen
Hannu Tuomimaa
Huugo Vaikkinen
Antti Valkonen
Pentti Bergh

Hopeiset ansiomerkit:
Arvi Pekkanen
Kaarina Pekkanen
Erkki Pekkanen
Reino Pekkanen
Raili Lameranta
Varpu-Leena Koivisto
Laina Tiainen

Kultaiset ansiomerkit:
Hemmo Venesjärvi
Tyyne Viljakainen
Armas Paukku
Marja Johansson

Lämpimät onnittelu vielä kaikille
ansioituneille ja paljon toiminnalli-
sia vuosia vielä eteenkin päin.

Joulun aika on täynnä suuria odotuksia. Elämä tun-
tuu monenkin kohdalla kiihtyvän aivan äärimmilleen,
on niin paljon asioita, joita halutaan tehdä ja jotka
tuntuu tärkeiltä. Juhlaan on varauduttava.

Joulu on perinteen vaalimisen aikaa ja mielestäni
on hienoa, että niin halutaan tehdä. Varmasti monen
teidän Karjalassa syntyneen mietteet vie sinne, Rau-
dun hohtaville hangille näin joulun aikaan. Lapsuu-
den joulu, olipa se aineellisesti millainen tahansa, on
silti aina muistamisen arvoinen ja tuntuu parhaalta.

Paras hetki minulle on joulun ajassa aatto kun aatto-
illan hämärä laskeutuu ja kiire ja melu on tauonnut.
Siinä on sitä jotain, jota joulussa odotan.

Valitettavan lyhyt on vain se hetki. Illuusio särkyy
viimeistään Tapaninpäivänä kun mainokset kirkuvat
“Ale on alkanut” ja niin kansa on kohta taas ruletissa
mukana. Mutta onneksi joulu on joka vuosi, joten
nauttikaamme tuosta siunatusta hetkestä tässä tal-
ven taitteessa.

Iloista joulun aikaa,
Karjala mielessäin

Markku

Lähde Sinäkin mukaan

TEATTERIMATKALLE
 JOENSUUHUN

1.-2.2.2003
Matkan ohjelma:
1.2.2003 klo 9.00 lähtö Mikkelistä, lääninhallituksen
tilausajopysäkiltä
klo 12.30 saapuminen Joensuuhun, jossa majoittu-
minen Sokos Hotelli Kimmeliin  2 hengen huoneisiin.
Iltapäivä vapaata tutustumista kaupunkiin.
klo 18.30 bussikuljetus hotellilta teatteriin
klo 19.00 VALAMON YKSINÄINEN -näytös alkaa,
(näytelmästä lisää tämän lehden seuraavalla sivulla)
väliajalla kahvitarjoilu
2.2.2003 runsas buffet-aaamiainen
ja klo 12.00 lähtö kotimatkalle.
Saapuminen Mikkeliin noin klo 16.00.

Matkan hinta 90,00 euroa
Sisältää kaiken edellä mainitun + huoneen hintaan
sisältyvän saunomisen ja sisäänpääsyn tanssiravinto-
laan, jossa orkesteri aloittaa lauantaisin klo 21.00.
Ilmoittautumiset 17.1.2003 mennessä
Liisa ja Ahti Rouhiainen
puh. (015) 165 241 tai 225 925 tai 050 330 9066
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Vaikuttava Valamon yksinäinen
Joensuun Kaupunginteatterissa

Laila Hietamiehen teksteihin pe-
rustuva Valamon yksinäinen -näy-
telmä sai kantaesityksensä ja ensi-
iltansa syyskuussa Joensuun Kau-
punginteatterin suurella näyttämöl-
lä. Näytelmä on Joensuun Kaupun-
ginteatterin 90-vuotisjuhlanäytelmä.

Valamon yksinäinen on Hietamie-
hen Laatokka-sarjan teoksiin perus-
tuva dramatisointi, josta vastaa An-
na Häyrinen. Näytelmä ajoittuu
vuoteen 1913, jolloin Venäjän kar-
jalaisissa kylissä otettiin kantaa Suo-
men itsenäisyystaisteluun ja toisaal-
ta vallankumoukselliset aatteet levi-
sivät Venäjällä.

Näytelmän tapahtumat kuvataan
neljän päähenkilön elämän kautta.
Luostarissa elävät Isä Nikolai ja
Dimitri (Valamon yksinäinen) jou-

tuvat kohtaamaan menneisyytensä
ja ottamaan kantaa yhteiskunnalli-
siin ilmiöihin. Nuoruuden ystävät-
täret Maša ja Palaka kohtaavat niin
ikään elämän murrosten ja kohta-
lon johdatuksen kautta itsensä ja
menneisyytensä.

Vakavia aiheita ei käsitellä synkällä
toivottomuudella, vaan taustalla on
koko ajan usko, toivo ja rakkaus.
Usko elämään johtaa päähenkilöt lo-
pulta kohtaamaan toisensa ja oman
elämänsä salaisuudet. Sovinto ja an-
teeksianto ovat näytelmän keskei-
siä teemoja.

Näytelmän on ohjannut Timo
Ventola, lavastuksesta vastaa Iris
Routa ja puvustuksen on suunni-
tellut Hilla Niini.  Näytelmä kestää
noin kaksi tuntia ja 45 minuuttia.

“Varmuudella voin sanoa, että
yleisö piti näkemästään: yhden
käden sormilla ei ole laskettavissa
ne niiskaukset ja nyyhkytykset, joi-
ta kappaleen loppupuolella olin
hyvinkin selvästi kuulevinani. Kyllä
minäkin muutaman kerran ihan
oikeasti hiljennyin.”

Antti Hirvonen, Susiraja.net

...Karjalaan niin kauniisti ja her-
kästi, että sen täytyy koskettaa sy-
vältä varsinkin niitä katsojia, joi-
den juuret ovat menetetyssä
Karjalassa. Mistään revanssihen-
gestä ei ole kaiun kaikua, sen si-
jaan yksinkertaisesta, aidosta rak-
kaudesta kotiseutuun, jonka nimi
on Karjala.

Ritva Väisänen, Karjalainen

Kirkkaina hohtavat valkohankiset ajat
ja vierailut Palkealan mummon luona

Varhaisiin lapsuusmuistoihini kuu-
luvat valkohankiset, eläin- ja ihmis-
läheiset joulut Palkealan mummo-
lassa. Pääsy Pietarista, Nikolai-isän
työkaupungista Palkealaan toteutui
aina kun joku sukulaisista lähti käy-
mään kotiseudulla. Sainkin lisäni-
mekseni tämän vuoksi Kapsäkki.

Talvella tulimme Pietarista junal-
la Pargelovon asemalle, josta kieva-
rikyydillä 80 kilometrin matkan Pal-
kealaan. Ainakin kolmessa kievaris-
sa oli pysähdyttävä hevosia vaihta-
maan, ja Raudun rajalla olivat jo
omat hevoset vastassa.

Timantteina hohtava hanki, aurin-
ko, herttainen, vähän nipistelevä
pikkupakkanen, takana mummola ja
Palkealan mummon ryppyiset kas-
vot ikkunassa, satujen lukua, pino

satukirjoja pirtin ikkunanvieruspen-
killä nurkassa; minun pinkkani, joka
aina tuotiin siihen, kun tulin mum-
molaan. Onneni ja autuuteni.

Falinin mummo, Katariina
Filipovna, oli hiljainen, vähäpuhei-
nen, ehkä monien mielestä tyly,
mutta mikä ryhti ja arvokkuus ja it-
sehillintä heijastuikaan tuosta pienes-
tä hennosta mummostani. Kirkossa
hänen paikkansa oli edessä vasem-
malla. Käsikädessä menimme kirk-

Kuvassa “Palkealan mummo” eli
Katariina (Filipovna) Falin ja
hänen lapsensa Nikolain lapset
Zoe ja Boris noin vuonna 1910.

Falinien talo, jossa sijaitsi
kauppa, paloi vuonna 1908.
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Tämän lehden kannessa oleva va-
lokuvakortti on uuden vuoden toi-
votus vuodelta 1908. Kortti on lä-
hetetty Pietarista Viipuriin Kata-

riina Alvianskille (jonka mies,
Nikolai Alvianski oli Palkealassa

pappina vuosina 1887-1890).
Kortin takana on teksti: “Hyvää
uutta vuotta rakas Äiti! Marja ja
Kolja” eli Maria Falin o.s. Alvi-
anski ja Nikolai Alekseinpoika

Falin. Etupuolella on sama toivo-
tus Rakkaalle Isoäidille!

Kuvan lähetti Ritva Tolvanen
Helsingistä ja se on peräisin

Ritvan äidin arkistoista.

koon, minä pyntättynä kuten kau-
punkilapsi ainakin, mummo jossain
tummassa asussa, harteilla ja pääs-
sä mustat liinat, mantillaa muistut-
tavat. Kynttilät ostettiin, prosvirat
annettua kävimme yhdessä asetta-
massa kynttilämme pyhäinkuvien
eteen.

Oliko noita onnellisia jouluja yksi
vai monta, montako lehmää, vasik-
kaa, possua, heovsta, lammasta, kis-
saa, koiraa? Montako ihmistä, setää,
tätiä, serkkua, renkiä, palvelus-
tyttöä? Kaikkia oli, kaikkia rakastin
yhtä hartaasti ja muistoni ovat, että
minustakin pidettiin niin tallissa kuin
renkituvassa.

Mihin maailman turuilla on hävin-
nyt tämä ihmisläheisyys vai olivat-
ko yksinäisen lapsen vuodet Pieta-
rissa sittenkin määräämässä myö-
hemmän elämän tahtia? Niin lienee.
Sitä kirkkaampina hohtavat ajat
Palkealan mummon hoivissa.

Oheinen katkelma on Sirkka (Zoe)
Sivenin, o.s. Falinin (1905-1981)
muistelmista.

Rautulaisten ja sakkolalaisten yhteinen
tunnelmahetki Hovinmäellä heinäkuussa

Heinäkuussa ajoi kiireisen juhla-
matkaohjelman lomassa yksi bussil-
linen rautulaisia ja yksi pienempi
bussillinen sakkolalaisia Hovinmäelle
levähtämään ja tunnelmoimaan.
Noin tunnin tapaamisen juhlavin
kohta oli kunnianosoitus lahjoitus-
maatalonpojille.

Neljä lapsuudessaan muistomer-
killä ollutta veteraania, Eero Teljas,
Eino Loponen ja Arvi Paksu Rau-
dusta ja Veikko Karvonen Sakko-
lasta, laskivat retkeläisten yhteisen
sinivalkoisen kukkakimpun muisto-
merkille siinä ennestään olleen vaa-
leanpunaisen ruusukimpun vie-
reen. Näin esi-isiemme kunnioitus
jatkuu.

Kuva: Soini Hartikainen Markku Paksun ehdotuksesta ja
johdolla lauloimme kuumassa kesä-
säässä “Jo Karjalan kunnailla lehtii
puu...”. Juteltiin, ihailtiin maisemia,
nautittiin eväitä ja juotiin Pitkäsen
Tapanin keittämät kahvit.

Toivottavasti tämä sakkolalaisten
ja rautulaisten yhteistapaaminen jat-
kuu tulevaisuudessa yhteisellä muis-
tomerkillämme ja kokoontumispai-
kalla Hovinmäellä. Hovinkyläseuran
puolesta mukana olleita kiittäen

Soini Hartikainen

Veikko Karvonen, Eero Teljas,
Eino Loponen ja Arvi Paksu

Lahjoitusmaatalonpoikien muisto-
merkillä Sakkolassa.
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Rautulaisjuurinen Janne Virtanen mielii
jälleen Maailman Vahvimmaksi Mieheksi

Turengissa asuva kirvesmies Jan-
ne Virtanen on kilpaillut voimamies-
kisoissa jo kymmenen vuotta. Voi-
mamiehen kisakausi käsittää 12-15
GP kilpailua, päälle henkilökohtai-
set ja joukkue EM- ja MM-kisat.
Lisäksi kansalliset kisat sekä erilai-
set näytökset, ennätyskokeet ja
muut PR-tilaisuudet.

Janne kertoo, että kymmenen
vuoden aikana ovat voimamieskisat
muuttuneet paljon.

- Nyt laji on monipuolisempaa
kuin ennen ja kilpailijoilta vaaditaan
erilaisia ominaisuuksia. Ennen oli
mukana enemmän maksiminosto-
lajeja, analysoi Janne.

Virheisiin ei ole hänen mukaansa
varaa. Joka vuosi 5-6 kilpailijalla on
mahdollisuus voittaa lajin maailman-
mestaruus. Se ratkaistaan ennen

kaikkea virheiden eliminoimisella.
- Mestaruuteen vaaditaan sijoittu-

mista kolmen parhaan joukkoon
joka lajissa.

Myötätuulta Jannella ei ole viime

aikoina ollut oikein matkassa. En-
nen viime vuoden

MM-kisoja hän loukkasi hauiksen
ja kauden päätöskisassa Janne jou-
tui keskeyttämään muutaman lajin

140 kiloa painava kuula Virtasen
puristuksessa Suomen Vahvin

Mies -kilpailuissa 1999.

196 senttiä ja reilut 120 kiloa terästä on vaikuttava näky. Kuvassa
mummi Meeri Virtanen, Janne sekä Jannen vanhin tytär Nanne.
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jälkeen. Tänä vuonna Janne louk-
kasi MM-kisoissa takareitensä, eikä
selvinnyt jatkoon.

- Maailman Vahvimman Miehen
titteli on saatava takaisin, se on ai-
noa tavoite. Hienosäädän harjoitte-
luani ja kilpailen vähemmän, kiteyt-
tää mies.

Alussa voimamiesten harjoittelu oli
Jannen mukaan pelkkää salitreeniä.
Jouko Ahola vei lajin harjoittelua
eteenpäin suuresti ja osoitti, että me-
nestyäkseen ei välttämättä tarvitse
olla yli 190-senttinen ja 130-kiloi-
nen järkäle.

Siinä missä monet tekevät lajitree-
nit eri päivinä tai jopa eri viikkoina
jakaa Janne harjoitteluaan lähinnä
lihasryhmittäin. Lähes joka päivälle
on ohjelmassa sekä laji- että salitree-
niä. Ainoastaan jalkakyykylle ja
maastanostolle on pyhitetty omat
treenipäivänsä. Kaikkia ominaisuuk-
sia mitä lajeissa vaaditaan pyritään
kehittämään tasapuolisesti.

Kilpailuun valmistautuminen vaih-
telee paljon Jannen mukaan. Kun
MM-kisassa tehdään pelkkiä lajeja
kahden viikon ajan muodostaa se
lähtökohdan myös kisaan valmistau-
tumiselle. Yhden päivän kisaan Jan-
ne treenaa 4-5 lajia samana päivä-
nä, useana päivänä viikossa. Sali-
päivinä tehdään punttitreenin lisäksi
heikkoja lajeja. Punttisalin päälle
saattaa ohjelmassa olla kymmenen

toiston sarja tukinostossa, 10x125
kiloa maasta rinnalle ja suorille kä-
sille.

Hopeaa myös
sumopainista

Alussa Janne Virtasen ykköslajina
oli paini, mutta voimamieskisat al-
koivat kiinnostaa enemmän ja enem-
män.

- Olin painissa ikuinen kakkonen,
Juha Ahokkaan varjossa. En pääs-
syt koskaan arvokisoihin ja motivaa-
tioni laski, kertoo Janne.

Isänsä mukana jo 7-vuotiaana pai-
nisalille mennyt mies sai painista
erinomaisen pohjan uuteen lajiinsa.

- Painista tuli älyttömän hyvä poh-
ja. Nopeutta, kestävyyttä, kette-
ryyttä, voimaa. Silloin kun painin,
kesti matsi viisi minuuttia yhteen
putkeen, joten siinä kehttyi palau-
tumiskyky huippuunsa, kuvaa Jan-
ne.

Hän kokeili myös sumopainia
vuonna 1997 aina MM-tasolla saak-
ka. Hopeamitali jätti kiinnostuksen
lajiin.

- Olisi mielenkiintoista kokeilla su-
moa uudelleen. Se on laji, jossa mat-
si kestää korkeintaan kymmenen se-
kuntia ja turnaukset ovat kerrasta
poikki systeemillä. Massa on eduk-
si mutta nopeus ja väistöliikkeet rat-
kaisevat paljon, kertoo Janne koke-

muksiaan japanilaisten hallitsemas-
ta lajista.

Janne on Raudun Tokkarista läh-
töisin olevan Meeri Virtasen (o.s.
Kindt) pojanpoika.

Jutun muokannut Jaana Matikainen
Sakari Selkäinahon tekemästä nettijutusta,

joka löytyy kokonaisuutena osoitteesta
http://www.voimaharjoittelu.net.

Jannen parhaat saavutukset:
- Maailman Vahvin Mies
MM-I 2000, MM-II 1999,
MM-III 2001
- 4 x Suomen Vahvin Mies
- 3 x joukkue MM-I,
joukkue EM-I
- 18 SM-mitalia painista
- MM-II sumopainissa 1997

Tuloksia eri lajeista:
- 6 kiven nosto 17 sekuntiin,
kivet 120-173 kg
- voimaporras 3x205 kg
21,53 s ME
- krusifiksi 12,5 kg
1,21 min ME

Parhaat salitulokset:
- jalkakyykky 370
- penkkipunnerrus 230
- maastanosto 380

24.-25.5. Suvenmäen koulupiirin matka Kronstadtin kautta Rautuun. Majoitus
ja perinteinen illanvietto ohjelmaryhmän vetämänä Valkjärven Radugassa.
Matkaa koskevat varaukset ja lisätietoa Ilmarilta puh. (015) 482 096 tai
Raimolta 040 708 6552. Kaikki kiinnostuneet mukaan.

Kesäretki Rautuun - Suvenmäki - Kronstadt

Kotiseutumatka Rautuun - Mäkrä - Kronstadt

24.-25.5. Mäkrän koulupiiriläisten kotiseutumatka Rautuun ja retki Kronstadtin
saarelle. Majoitus ja illanvietto Valkjärven Radugassa. Lisätietoa ja matka-
varaukset kilautetaan Elmalle puh. (015) 614 454.

Laulun runsautta -
kirja nyt myynnissä

Monen laulunhaluisen odottama
ja kaipaama uusi karjalaisten laulu-
jen kirja on ilmestynyt. Laulun run-
sautta - Karjalan Liiton laulukirja
sisältää perinteiset karjalaislaulut ja
joukossa on runsaasti uusia karja-
laisaiheisia kappaleita.

Kirja sisältää noin 130 laulua
melodianuotteineen ja sointumerkin-
töineen. Kirjan hinta on 27 euroa ja
sitä voi tilata Karjalan Liitosta puh.
(09) 7288 170 tai sähköpostilla
saija.pelvas@karjalanliitto.inet.fi.
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Jouluaaton uni
Taas joulukellot suurta juhlaa soivat,
pyhä, lämmin tunnelma kietoo piiriinsä maan.
Luo joululapsen kaikki tulla voivat
ja saada rauhan hänen rauhastaan.
Hän rakkauden, rauhan, valon päälle maan,
meil’ syntiin eksyneille toi synnyinlahjanaan.

Oli koti lämmin, kynttilät loistivat,
minut valtasi kiihkeä kaipuu
entisten joulujen maailmaan.
Mieleni rauhaton uneen vaipuu.
Valot joulun ain’ palavat siellä,
taas tapaan itseni lapsuuden tutulla tiellä.

Pois putoo harteiltaini vuotten taakka,
minä lapsi olen jällen hymysuin.
Saan jouluvalon sisimpääni saakka,
kuvat lapsuuden taas kirkastuu.
En tunne murhetta, en kaipausta.
Vaik’ ulkona on kylmä yö ja musta,
ne kaikki multa unhoon jää.

Vaan miks’ on täällä kaikki niin pimeää,
miks’ ei taloista loista valo?
On lumihanget vain ympärillä
ja raskaasti huokaa salo.
Vain tulet taivaan palaa tähtikynttilöissä,
ei mitään muuta, kaikki muu on poissa.

Olet äitikin poissa, vaan kuitenkin tuntuu
kuin olisit luonani tässä
ja hymyhuulin, kuin muinoin elämässä.
Mut’ mikä valo sun silmistäs heijastaa?
se aivankuin silmäni kyyneliin sumentaa
ja katseesi yhtyy tähtien loistoon.
Kuulen kuin huokaus hiljainen
hukkuvi Jumalan puistoon.

Käyn tutusta portista kalmistoon,
lumipeitteisten puiden holvistoon.
Tuon äidin haudalle havuseppeleen,
hangelle asetan kynttilän loistamaan
ja vaivun muistojen maailmaan.

Jouluaatto jo yöksi hämärtyy,

Larin Paraske
Tunnemme, Tietäjä Taitaja suuri
laulusi mahdin voimallisen,
kun Sinä lauloit, Karjala kukki,
itkivät lehdot ja kummut sen.

Sieltä Sä löysit laulusi aiheet,
itkit ilot ja surutkin,
silloin kun kestänyt kaikki on vaiheet
kerää taltehen murutkin.

Kotiseutusi Vaskelassa
lähellä kaunis Kaskaala
taruja kertoi Potkelan pielet
Sirkiäsaar’ ja Vakkila.

Sieltä on laulusi syntymäjuuret,
rajanpinnassa kasvaneet,
paljon Sä ehdit, Sun lahjasi suuret
herätti kotiimme ihanteet.

Suomen heimomme ylevin nainen,
avarakatseinen kruunupää,
jumalten lemmitty laulavainen
kaunoaattehet herättää.

Jumalan puistossa Palkealan
tomumajasi levon sai,
hengen aateli satosi alan
siunaa ikuinen sunnuntai.

Oheinen runo on lausuttu 1.11.1958 Helsingissä sijaitsevan Larin Paras-
ken muistopatsaalla. Patsas on Hesperian puistossa ja se on paljastettu
vuonna 1948. Sen on runoarkistoista löytänyt Marja Johansson.

RUNO-
NURKKA

miks’ ei kumpujen vaiheilla ketään näy?
Miks’ ei syty kynttilät loistamaan,
eikö kukaan muistakaan rakkaitaan?
Minä yksinkö haamuna harhaan
tänne hiljaisten omaan lepotarhaan?

En tiedä mit’ aikaa kulunut ois,
nämä kultaiset hetket kiitävät pois.
Kynttilä sammui, minä heräsin,
oli kaikki poissa, minä uneksin.
Vaan muisto hetken tään
se jouluyöksi mieleen jää
ja siellä kuin soittona hiljaa heläjää.

Vaan kiitos äiti siitä sulle,
että soit tään ihanan hetken mulle,
tään joululahjan arvokkaan.
Vaan vieläkö äiti sinut tavata saan?
Siellä kun Jeesuksen syntymää juhlitaan.

Hilja Isolampi
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Koulutoverini
Niilo Pusan muistolle

Hyvä ystäväni, koulu- ja asuintoverini, ulkoasiain-
neuvos, suurlähettiläs Niilo (Nikke) Jalmari Pusa nuk-
kui kuolonuneen Helsingissä 5. lokakuuta.

Nikke oli syntynyt Raudun Suur-Porkun kylässä
27.6.1929 Matti Pusan kolmilapsisen perheen vanhim-
pana lapsena. Jo lapsuusaikana karjalaisessa kodis-
sa hän omaksui rakkauden lapsuusmaisemiin, Rautuun
ja karjalaisuuteen. Sodan jaloista Niken tie suuntau-
tui ensin Jokioisiin ja Kangasniemelle, toisen kerran
Rantasalmelle ja lopullisesti Jaalaan.

Tutustuin lähemmin Nikkeen kouluaikana Vuoksen
Keskikoulussa Valkjärvellä lukuvuonna 1943-44. Olim-
me samalla luokalla ja asuimme viikot Valkjärvellä ja
viikonloppuisin kävimme kotona Raudussa. Matkat teh-
tiin armeijan kulkuneuvoissa, lähinnä lomalaisia kul-
jettavissa autoissa.

Toisen kerran Raudusta lähdettäessä kesäkuussa 1944
oli meille molemmille sijoituspaikkakunnaksi määrätty
Rantasalmi ja lähin oppikoulu oli Savonlinnan Lyseo.
Meillä oli onni asua Niken kanssa kaksi vuotta Sa-
vonlinnassa erittäin miellyttävän ihmisen, Anna-tä-
din, hyvässä hoidossa. Anna-täti oli meille kummal-
lekin ennestään tuntematon, ainoan poikansa sodassa
menettänyt leskiäiti, joka kohdisti äidillisen huo-
lenpitonsa ja rakkautensa meihin. Luulen, etten olisi
Nikkeä parempaa asuinkaveria löytänyt. Muistissani
ei ole yhtään tapausta, jolloin olisimme olleet toisiim-
me suutuksissa.

Kouluaikana Nikke oli kovasti kiinnostunut urhei-
lusta, lähinnä juoksusta. Esikuvanaan hän piti sodas-
sa 1941 kaatunutta setäänsä Eino Pusaa, joka oli ol-
lut Saimaan piirin parhaita juoksijoita.

Keväällä 1946 koulutiemme Niken kanssa erosivat.
Hän jatkoi Jaalasta käsin Kouvolan Lyseossa ja minä
Savonlinnassa. Ystävyytemme jatkui kuitenkin lujana
aina hänen yllättävään kuolemaansa saakka.

Lukion jälkeen Nikke siirtyi opiskelemaan Helsin-
gin Yliopiston lainopilliseen tiedekuntaan, jossa suo-
ritti loppututkinnon 1955. Tämän jälkeen oli vuoros-
sa käräjien istuminen ja tuomiokunnan hoito sekä va-
ratuomarin arvo 1957.

Edustuskelpoisena ja esiintymiskykyisenä miehenä
hänet valittiin opiskeluaikana vaativaan Viipurilai-
sen osakunnan isännän tehtävään. Tässä tehtävässä

hän osoitti,
kuinka syvällä
Rautu, rautu-
laisuus, Karja-
la ja karjalai-
suus olivat hä-
nen sydämes-
sään. Hänen
aikanaan osa-
kunnassa pan-
tiin käyntiin
kansantieteel-
lisiä tutkimuk-
sia Karjalasta
ja muun muas-
sa Raudusta.

V u o d e s t a
1958 Niilo toi-
mi ulkoasiainministeriön palveluksessa eri edustus-
toissa ja lähetystöissä kunnes hänet 1973 nimitettiin
suurlähettilääksi Kanadaan. Valitettavasti Niilon kun-
niakas diplomaatinura päättyi vakavaan sairas-
kohtaukseen 1983, jolloin hänen sanottiin olleen jo
kliinisesti kuollut. Sairaus jatkui ja voimat väheni-
vät. Niilon oli jäätävä eläkkeelle.

Niilo antoi eläessään erittäin suuren panoksen rau-
tulaisuuden ja karjalaisuuden siirtämiseksi nykyisille
ja tuleville sukupolville. Vuonna 1965 julkaistiin kor-
keatasoinen Raudun historia, jonka historiatoimikun-
nan puheenjohtajana Niilo toimi. Hän oli monen-
moisena tukijana ja taustavoimana Rautuseurassa ja
Rautulaisten pitäjäseurassa toimien muun muassa
pitäjäjuhlien puhujana ja lehden avustajana.

Korkeasta virka-asemastaan huolimatta Niilon uh-
rautuva ja toiset huomioonottava perusluonne pysyi
aina samana. Hänen ohjenuoranaan elämässä oli syvä
lähimmäisenrakkaus ja kaikkien ihmisten kunnioitta-
minen aidolla ja hänelle persoonallisella tavalla. Tämä
kaikki oli tuonut hänelle paljon hyviä ystäviä, jotka
Anneli-vaimon ja muiden läheisten ohella jäävät hän-
tä kaipaamaan.

Roihuvuoren kirkkoherra Matti Malmivaara toimit-
ti Niilon siunauksen Jaalassa 18. lokakuuta ja hänet
laskettiin haudan lepoon toivomuksensa mukaisesti
Jaalan hautausmaalle isänsä Matti Pusan viereen.

“Ollos iäti muistettu sinä autuuteen kutsuttu ja
aina muistettava lähimmäisemme”

Pitkäaikaista ja läheistä ystävää kaivaten

Kalevi Laitsaari

Raudun Suvenmäeltä kotoisin oleva Reino Ossi kuoli
PHKS:ssa 3. heinäkuuta. Hän oli syntynyt 19.10.1925.
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Aarre Vilhelm Kanninen kuoli 5. heinäkuuta Viljak-
kalassa kesämökillään. Hän oli syntynyt 21.8.1929 ja
kotoisin Raudun Huuhdista. Hänen vanhempansa oli-
vat Antti ja Lyyli Kanninen ja perheen tie johti evak-
koon lähdön jälkeen Etelä-Suomeen. Aarre Kanninen
toimi liikenneopettajan Urjalassa.

Aili Maria Asp, o.s. Heikkinen, kuoli Virtasalmelle
28. syyskuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 22.7.1918.

Anna (Anu) Inkeri Kilkki, o.s. Tuokko, kuoli Mik-
kelin keskussairaalassa 1. lokakuuta.  Hän oli synty-
nyt 25.12.1919 Raudun Raasulissa.

Jalmari Pirnes kuoli Mäntyharjulla 5. lokakuuta.
Hän oli syntynyt 3.2.1924 Raudun Palkealassa.

Korleella 7. heinäkuuta 1926 syntynyt Anna Hytö-
nen, o.s. Haapsaari, kuoli Kouvolassa 7. lokakuuta.

Elvi Vaakanainen, o.s. Termonen, kuoli Pyhäselän
Suhmuran Iltarauhassa 13. lokakuuta. Hän oli synty-
nyt Raudun Liippualla 19.1.1915.

Taimi Maria Hälvä, o.s. Rannansuu, kuoli Helsin-
gissä 4. marraskuuta. Hän oli syntynyt Raudussa
27.8.1922.

Veikko Karhunen kuoli Mikkelissä 23. marraskuu-
ta. Hän oli syntynyt Raudussa 14.7.1927.

85 vuotta

Anna Nieminen, o.s. Nuija, täytti 3. marraskuuta
85 vuotta Pieksämäellä. Hän on syntynyt Raudun
Palkealassa.

80 vuotta

Elina Selkee, o.s. Vaskelainen, täyttää 23. joulu-
kuuta 80 vuotta Tampereella. Hän on kotoisin Raudun
Keripadasta.

75 vuotta

Lauri Sojakka täytti 5. lokakuuta 75 vuotta Mänt-
sälässä. Hän on kotoisin Raudunkylältä.

70 vuotta

Raija Tyyskä, o.s. Leppänen, täytti 6. joulukuuta 70
vuotta Ristiinan Närhilässä. Hän on syntynyt Raudun
Huuhdinkylässä Maria ja Mikko Leppäsen vanhim-
pana tyttärenä. Syntymäpäiväänsä Raija vietti mat-
koilla läheistensä kanssa.

Muut merkkitapahtumat

Jenni o.s. Rastas ja Kari Kotiranta vihittiin Mikke-
lin maaseurakunnan kirkossa 6.7.2002 avioliittoon.
Jenni valmistui 30. toukokuuta sosionomiksi (AMK).
Jennin isoisä Väinö Rastas on kotoisin Raudun Kor-
leelta.

Ilmoittaminen Rautulaisten lehden
PERHEUUTISET -palstalla

EI MAKSA MITÄÄN.
Lähetä onnittelut tai surunviestit
vain toimitukseen - se on siinä.

Mikäli et halua merkkipäivääsi
julkisuuteen, lähetä siitäkin tieto

toimitukseen osoitteella
Rautulaisten lehti

 PL 154, 50101 Mikkeli
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KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

ASEMAN KOULUPIIRI
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440
Veikko Nalli, Tuomelantie 16 A 2, 76150 Pieksämäki,
puh. (015) 614 469

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418
Selma Salo, Kärälammentie, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Aimo Valkonen, Kyttäläntie 23, 52700 Mäntyharju,
puh. (015) 683 820
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa, puh. (014) 883 341

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Pallonkatu 16-18 C 15, 53900 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, GSM 040-7343 087
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. (015) 613 868

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
Pauli Jantunen,  Poutapolku 3, 50500 Mikkeli, puh. (015) 335 970
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 214 927
Jorma Partanen, Juoksutie 75, 51670 Nykälä, puh. (015) 669 801

PALKEALAN KOULUPIIRI
Irja Laurila, Mahlamäentie 25, 04310 Tuusula, puh. (09) 2755 049
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. (05) 334 211
Kalevi Laitsaari, Ahonkatu 12, 50130 Mikkeli, puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski,  Reinolankatu 5 C 24, 48600 Karhula,
puh. (05) 263 356
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
Väinö Loponen,  79600 Joroinen, puh. (015) 573 123
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Veikko Huuhka,  Hällinmäki, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B, 50100 Mikkeli, puh. 050 362 6573
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294
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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
Kaino Rastas, Karhusuontie 17, 55610 Imatra, puh. (05) 476 1048
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
Taimi Rastas, Kappalaisenkuja 2 A, 51200 Kangasniemi, puh.  (015)  432 191

KARKKILAN SEUTU
Riitta Grönholm, Toivantie 63, 03620 Karkkila, puh. (09) 2254 386

KERAVAN SEUTU
Osmo Valkonen, Kajavankatu 2 B 37, 04230 Kerava, puh.040-5920 507

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

KUOPION SEUTU
Raimo Naumanen, Rahusentie 9, 70340 Kuopio, puh. (017) 3641 349
Tuija Alatalo, Saturannatie 1 D 18, 70260 Kuopio, puh. (017) 3648 130
Reino Myöhänen, Ruukinpolku, 70910 Vuorela, puh. (017) 4651 143

LAPIN SEUTU
Sirkka Salmi, Ruotimaankuja 6, 95600 Ylitornio, puh. (016) 571 220

LAPPEENRANNAN SEUTU
Sirpa Tereska, Pallonkatu 16-18 C 15, 53900 Lappeenranta,
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
Veikko Vanhanen, Lehmipolku 5, 93600 Kuusamo, puh. (08) 8521 388
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:


