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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 huhtikuussa 2003

Terveppä terve hyvät lukijat!
lautakunnalle selvityspyynnön, jossa
todetaan, että: “heikkokuntoisten po-
tilaiden lääketieteellisen hoidon lin-
jauksissa liikutaan alueella, josta voisi
käyttää termiä aktiivinen eutanasia.”

Sitä, mitä Joroisissa on tosiasiassa
tapahtunut, en tiedä, mutta sen tiedän,
että aina kun kyseessä on ihmisten vä-
linen juttu, on mielipiteitä monia. Tär-
keintä koko kohussa on mielestäni se,
että se on herättänyt keskustelua val-
takunnassa siitä, missä menee hoidon
raja.

Potilaan ja etenkin omaisen on usein
helppo sanoa ilman lääketieteellistä koulutusta, että hän
on eri mieltä lääkärin kanssa. Suurin huoli lienee niillä
omaisilla, jotka ovat kaukana tai eivät muuten kiireit-
tensä takia ole ehtineet käydä tervehtimässä sairaita
sukulaisiaan.

Varmasti jokaisen meidän mielessä on lähiomaisten
kuoleman lähestyessä ollut kysymys: onko kaikki voi-
tava varmasti tehty? Mitä tahansa, ja missä vaiheessa
tahansa päätetään, niin niiden päätösten kanssa on tän-
ne jäävien jaksettava elää loppuelämänsä. Myös lääkä-
rin ja hoitohenkilökunnan, joten luottamuksellinen hoi-
tosuhde on kaiken a ja o.

Siitä olen Joroisten terveyskeskuksen ylilääkärin kans-
sa samaa mieltä, että millään ohjeistuksilla ei hoidonta-
soa ratkaista. Hyvä hoito perustuu mielestäni lääketie-
teelliseen tietoon ja kokemukseen ja tärkeintä on, että
lääkäri on kiinnostunut ihmisestä eikä vain hänen tau-
distaan.

Terveyttä ja pitkää ikää kaikille,
t.

Viime syksynä se tapahtui. Kävin
lääkärissä kipeytyneen olkapään takia
ja minua hoiti “nuori pojankloppi”.
Hintelä ja minua lyhyempi valkotakki-
nen teki kokeita ja tutki kuten pitikin,
mutta sulkiessani vastaanoton oven ta-
jusin, että minähän olen jossain välis-
sä vanhentunut.

Totesin ystävilleni, että onneksi lää-
käri ei teititellyt minua. Siinä olisivat
viimeisetkin rippeet nuoruudesta hävin-
neet. Itseasiassa jos tarkemmin miet-
tii, niin omalla ikäluokallani on työuraa
takana reilusti yli kymmenen vuotta
vaikka olisi pitemmälle opiskellutkin,
ja meitä nuorempia tulee työelämään jo kovaa vauhtia
mukaan. Emme enää olekaan niitä nuorimpia työ-
yhteisöissä.

Onneksi ikävuosilla ei ole kuitenkaan merkitystä, vaan
sillä, miten elämänsä elää. Oivallisia esimerkkejä riittää
Anttosen suvussa monia. Kun meidän suvun naiset täyt-
tävät pyöreitä vuosia, niin arvailla vain voi, mitkä nu-
merot pitää peräkkäin laittaa.

Itseasiassa minun piti kirjoittaa hoidosta ja hoidon-
tasosta, eikä iästä ja ikääntymisestä. Pieni Joroisten
kuntahan nousi valtakunnan tietoisuuteen tänä talvena.
Ei viime kesän Rautulaisten kesäjuhlien eikä kansan-
edustaja Katri Komin ansiosta, vaan syynä oli terveys-
keskuksen ylilääkärin toiminta.

Koko jupakka sai alkunsa kun yksityinen kuntalainen
jätti Itä-Suomen lääninhallituksen poliisiosastolle tut-
kintapyynnön, jossa poliisia pyydettiin selvittämään, toi-
miiko Joroisten terveyskeskuksessa henkilö tai henki-
löitä, jotka haluavat vahingoittaa potilaita ja edesauttaa
heidän kuolemaansa. Samaan aikaan muutama Jorois-
ten terveyskeskuksen vuodeosaston hoitaja jätti terveys-
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Rautulaisten lehdelle kunniamaininta

Lämpimät onnittelut kaikille tekijöille
Rautulaisten lehti sai kunniamai-

ninnan Karjalan Liiton järjestämäs-
sä pitäjä- ja sukulehtien laatukil-
pailussa. Lehti sai arvosteluraadilta
hyvät ja tasaiset pisteet, mutta jäi
silti niukasti toiseksi sarjassaan, jossa
voiton vei sanomalehtityylinen Jaak-
kiman Sanomat.

Rautulaisten lehden sisältöä raati
piti monipuolisena ja kiinnostavana
sekä ajankohtaisena. Lehti oli raa-
din mukaan yksi niistä harvoista,

joka sai pisteitä myös uusien ja nuo-
rempien lukijoiden kiinnostuksen he-
rättämisestä jutuillaan ja ilmeellään.
Lehden ulkoasua pidettiin selkeänä
ja lehteä hyvin luettavana.

Kilpailuun osallistui 19 lehteä, ja
Rautulaisten lehden kanssa samas-
sa sarjassa kilpaili yhdeksän lehteä.
Arvosteluraatiin kuuluivat tiedotus-
toimikunnan jäsen Aira Saloniemi,
pitäjätoimikunnan jäsen Seppo
Rapo ja toimittaja Ritva Rasila.

Kilpailu järjestettiin nyt ensim-
mäistä kertaa, mutta vastaavanlai-
sia laatukilpailuja tullaan järjestä-
mään tulevaisuudessakin. Näin ol-
len intoa lehden tekoon tarvitaan jat-
kossakin.

Lämmin kiitos ja onnittelut kaikille
lehden teossa mukana oleville. Täs-
tä on hyvä jatkaa.

Jaana Matikainen

Evakkolapset -yhdistys perustettiin Vihdissä

Tutkimisen aihetta riittää muun muassa
evakkoajan vaikutuksista tunne-elämään

Helmikuussa Vihdin Enä-
Sepässä perustetun Evakko-
lapset -yhdistyksen tarkoituk-
sena on lisätä tietoisuutta ja
tutkia sitä, miten Suomen vii-
me sodat ja koettu evakkoaika
ovat vaikuttaneet ihmisen ko-
konaisvaltaiseen kehittymi-
seen. Yhdistys pyrkii myös vai-
kuttamaan mahdollisesti hen-
kilöiden tarvitseman kuntou-
tuksen toteutumisessa.

Eräs pyrkimys on koota koko val-
takunnan alueelta evakkolapsia yh-
teen, jotta tietoa elämään vaikutta-
neista tekijöistä voidaan jakaa ja
työstää yhdessä. Yhdistys kerää tie-
toja, sekä edistää tutkimusta sodan
ja koetun evakkoajan vaikutuksista
ihmisen tunne-elämään ja kertoo
näistä asioista jälkipolville.

- Sota-ajan lapsuuden jälkiä ja

merkitystä arvioitaessa on ymmär-
rettävä, että vajetta syntyi kaikilla
inhimillisten tarpeiden osa-alueilla.
Lasten fyysisistä, psyykkisistä, so-
siaalisista ja henkisistä tarpeista ei
ymmärrettävistä syistä puhuttu. Elin-
tärkeämpää oli miettiä, miten selvi-
tä sodasta, miten elämä voi jatkua
ja miten voi säilyttää oman toimin-
takykynsä, aloitti lohjalainen taide-
terapeutti Iris Saloranta ensimmäis-
ten valtakunnallisten evakkolasten
päivien alustuksensa Vihdissä.

Työpaikan saanti
palautti elämänhallinnan

Monilla suomalaisilla on evakkoon
ja evakkoaikaan liittyviä muistoja.
Dosentti Pirkko Sallinen-Gimpl
Helsingin yliopistosta totesi sanan
“evakko” tulevan sanasta “tyhjen-
tää”. Siirtoväki, joka on toinen Kar-
jalan evakoista käytetty sana, pitää

sisällään myös Lapin ja Porkkalan
alueilla asuneet kotoaan siirretyt ih-
miset, vaikka heidän kotikontunsa
jäivätkin oman maan rajojen sisä-
puolelle. Sallinen-Gimpl:n mukaan
siirtoväki-sana tarkoittaa uudelleen
asutettuja ihmisiä.

Ensimmäinen karjalaisten eva-
kuointi tapahtui vuosina talvisodan
alussa 1939-40 ja toinen evakuointi
rauhan tultua, kun Neuvostoliitolle
luovutettavat alueet oli saatava tyh-
jäksi suomalaisista vuonna 1944.
Sallinen-Gimpl mainitsi, että monet
10-15 -vuotiaat pojat kokivat evak-
komatkan seikkailuna, mutta monille
asianosaisille Karjalan menetys oli
shokki.

Elettiin toivosta epätoivoon, tuli
helposti asenne “menköön kaikki”.
Ihmiselämä kulkee eteenpäin ja työ-
paikan tai maatilan saanti palautti ai-
kuisille oman elämän hallitsemisen
tunteen. Kaipausta Karjalan kotiin
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ei kuitenkaan kielletty, eikä kielletä,
edes nuoremman polven keskuudes-
sa.

- Epäoikeudenmukaisuutta ei voi
hyväksyä, Sallinen-Gimpl toteaa.

- Karjalaisilla oli vahva yhteishen-
ki ja vastuu toisista. He myös “pu-
huvat surunsa pois”, hän jatkaa.

Lapsi suojelee
unohtamalla

Lapsi sopeutuu aikuista helpom-
min, hänellä on kyky torjua ikävät
asiat ja unohtaa ne.

- Lapsen muisti on valikoiva, hän-
tä suojelee muistamattomuus, Salli-
nen-Gimpl kertoo.

Hänen mukaansa vanhat traumat
voivat nousta kuitenkin pintaan elä-
män varrella, kun tapahtuu saman-

tapaisia asioita, esimerkiksi hylkää-
minen. Sodan jälkipolvien tunte-
muksia ovat esimerkiksi “vaille jään-
ti” ja “vanhempien- ja sylinikävä”,
koska vanhemmilla oli kiire asun-
non ja elannon hankkimisessa, ei
lasten tarpeille ollut aikaa.

- Työn hallitsevuus syrjäytti tun-
netarpeet, tutkija huomauttaa.

- Aikuisiällä voi kuitenkin korjata
lapsuudenkokemuksia yhdistämällä
kivut ymmärrykseen, hän jatkaa.

Ensimmäiseen Evakkolapset ry:n
hallitukseen valittiin Kaija Eerola,
Riitta Ärilä, Teuvo Leinonen,
Irma Kumpula, Tapio Karvonen,
Iiris Saloranta ja Markku Armila.
Hallituksen puheenjohtajaksi valit-
tiin yksimielisesti Riitta Ärilä.

Kaija Oksa

Seuraava virallinen Evakko-
lapset tapaaminen on syyskuun
ensimmäisenä viikonloppuna
(5-7.9.2003) Vihdin Enä-
Sepässä. Jos ilmoittautuneita
tulee enemmän, kuin tilat anta-
vat myöden, voidaan tilaisuu-
den pitopaikkaa vaihtaa, mutta
päivämäärä pysyy samana.

Tietoja Evakkolapset-yhdis-
tyksestä saa Riitta Ärilältä, puh.
(09) 698 5007 tai Iris Saloran-
nalta, puh. (019) 335 887

Seuraava kokous
syyskuussa

Pääsy Rautuun oli koko pitkän talven
täyttymys jo kuusikymmentä vuotta sitten

“Nuoret lähisukulaisemme
pyysivät panemaan paperille
evakkoajan tapahtumia, joista
he eivät paljoakaan tiedä, mut-
ta ovat kiinnostuneita kuule-
maan. Arvelin, että lienee pa-
rasta koota muistot ennen kuin
ne lopullisesti unohtuvat.

Panen sinne toimitukseenkin
kopion kun sen saa niin helpos-
ti.” Näin kirjoittaa Raili Par-
tanen Riihimäeltä ja toimitus
on kiitollinen, että sitäkin muis-
tettiin. Tätä esimerkkiä kan-
nattaa muidenkin noudattaa.

Kaikki alkoi siitä kun tätini tuli
käymään meillä ja sanoi heidän val-
mistelevan paluuta Rautuun. Oli ke-
vät 1942. Koulu oli juuri loppunut
ja niinpä hankkiuduin hänen mu-
kaansa mummolaan. Oli kaunis ke-

vätpäivä kun pyöräilimme Jäppilästä
Kangasniemelle. Silloiset maantiet
olivat vaihtelevia korkeine mäkineen
ja pikku järvineen.

Mummolan väelle oli osoitettu
metsäinen vastiketila, joka ulottui
Puulaveden kivikkoiseen rantaan.
Edessä olisi ollut kova raivausurak-
ka, ennen kuin tila olisi saatu elin-
kelpoiseksi. Niinpä kun oli toiveita
päästä takaisin kotikunnaille, vasti-
ketilan takaisinluovutus tuli ajankoh-
taiseksi.

Rautuhan oli vallattu takaisin edel-
lisen syksykesän aikana ja niinpä
paluumuutto oli täydessä käynnis-
sä. Setä oli jo mennyt sinne tutkai-
lemaan paikkoja ja löydettyään tyh-
jän talon naapurikylästä, kutsui
mummon ja tädinkin sinne. Kolme
lehmää, siemenperunoita ym.ta tar-
peellista saatiin hankituksi mukaan.

Seuraavana talvena kypsyi pää-

tökseni päästä Rautuun. Isä oli so-
dassa, eikä äiti voinut pienempien
lasten kanssa tulla sinne, koska ko-
timme oli hävitetty jo talvisodan ai-
kana. Hankittuani asianmukaiset lu-
papaperit pääsin seuraavana kevää-
nä lähtemään Rautuun. Tunne oli sa-
noinkuvaamaton noustuani junaan.
Talven pitkä odotus oli täyttymässä.
Koko kesäisen yön katselin maise-
mia junan ikkunasta. Seuraavana
päivänä Viipurissa piti odotella
Valkjärvelle lähtevää junaa.

Olin ensi kertaa Viipurissa. Pari-
tuntinen kului nopeasti kuljeskel-
lessani Torkkelin puistossa ja kat-
sellessani hyörinää kaduilla. Valk-
järven junan lähtöaika koitti ja jän-
nitys lisääntyi sitä mukaa. Tuttua
murretta kuului joka puolelta. Illan
suussa olin perillä. Junan rapulta jo
huomasin tätini odottamassa junan
tuloa.
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Rautuun pääsi lomalta palaavien
sotilaiden kuljetusautossa. Mäkrän
kohdalla jäimme pois autosta. Niin
olivat maisemat muuttuneet, etten
yhtään käsittänyt paikkaa, jossa sei-
soimme. Vähitellen kaikki alkoi sel-
vitä lähtiessämme Orjansaaren
suuntaan.

Mummo oli jo odottamassa. Oli
unohtumaton hetki päästä kotiin.
Seuraavana päivänä menin entisen
kotini raunioille. Muistelin mennei-
tä aurinkoisia kesiä monine aska-
reineen, mutta myös talvisodan al-
kamisen aamua, jolloin pakenimme
kiireesti turvaan. Vaikka nytkin oli
sota, se tuntui olevan kuitenkin jo-
tenkin kaukana.

Vuosi tästä eteenpäin pysyy var-
masti iäti mielessäni. Se oli viimei-
nen vuosi armailla kotikunnailla ar-
kisessa aherruksessa.

Kesäpäivän rauha
särkyi odottamatta

Kesän aikana setä ehti rakentaa
pienen mökin mummolan perustuk-
sille. Entinen uuni oli säilynyt koh-
talaisen hyvin ja vähäisellä korjaa-
misella siitä sai käyttökelpoisen uu-
teen mökkiin. Karjalle, joka oli li-
sääntynyt kolmella mullikalla, saa-
tiin myös talvisuoja.

Sedän pitkä sairasloma loppui ja
hän joutui talvella lähtemään takai-
sin sotaan. Ennen lähtöä hän opetti
meille hevosen valjastamisen. Jou-
duimme kevättalvella hakemaan hei-
niä niityltä, joten hevonen piti osata
valjastaa.

Niin tuli viimeinen kevät Rau-
dussa. Helmin päivänä, seitsemäs
toukokuuta, löysin ensimmäisen val-
kovuokon pellon pientareelta. Pian
niitä oli valtavasti joka puolella. Sa-
vossahan ei ollut valkovuokkoja.
Kuinka kaipasinkaan niitä siellä ke-
väisin.

Rauhainen kesäpäivä särkyi lopul-
lisesti perjantaina yhdeksäs kesäkuu-
ta. Olin kotipellolla lehmien kanssa.
Onneksi lehmät olivat löyhässä lie-

kassa etteivät karanneet metsään.
Äkkiä alkoi kuului voimakas lento-
koneiden jyrinä, jota seurasi korvia
huumaava räjähdysten sarja.

Lehmät juoksivat rinkiä avoimel-
la pellolla. Pommitusaallon vaimen-
nuttua muutin lehmät lähelle met-
sän reunaa ja isolla kivellä hakkasin
tapit tiukasti maahan. Välittömästi
alkoi kuulua uusi jyrinä ja kun met-
sän reunasta katsoin aseman suun-
taan, näin puiden latvojen yläpuo-
lella koneita. Näkyi selvästi kun
pommit irtosivat ja uudet räjähdyk-
set vavisuttivat maata. Tykkien tau-
koamaton jyrinä kuului rintamalta.

Lehmät kulkivat
kuin koulutetut

Siitä päivästä kaikki muuttui. Len-
tokoneet kiertelivät kylien yllä ja piti
suojautua. Alkoi tavaroiden pakkaa-
minen. Pakkauslaatikoiden naputus
kuului lähitaloista lauantai-iltana ja
-yönä. Mummo sai lähtökäskyn sun-
nuntaina. Maitoa hakenut sotilas lu-
pasi seuraavana päivänä ohiajaes-
saan viedä tavaralaatikoitamme
koontipaikalle. Naamioimme kuor-
ma-auton suurilla lehtevillä oksilla ja
jännitimme lentokoneita. Onneksi
kaikki sujui hyvin ja osa tavaroista

löytyikin myöhemmin jostain Savon
varastosta.

Tiistaita vasten yöllä lähdimme
karjan kanssa. Kokkomäellä oli pal-
jon lehmiä. Ja vaikka kesäyö oli hä-
märä, lehmien valkeat selät erottui-
vat hyvin. Niin alkoi marssi Petä-
järvelle. Olen vieläkin ihmetellyt,
kuinka hyvin lehmät asettuivat pari-
jonoon maantien toiseen laitaan, kun
armeijan kuljetusten katkeamaton
jono kulki rintamalle päin maantien
toista reunaa.

Täti ajoi hevosta tavarakuormi-
neen. Toinen hevonen kulki rattai-
den perässä ja sitten lehmät ja mul-
likat. Sonnimullikka poukkoili alkuun
ihmeissään, mutta talttui pian tois-
ten vauhtiin. Aikaisin aamulla olim-
me Petäjärvellä. Siellä oli ollut pom-
mitus edellisenä päivänä. Sinä päi-
vänä ei pommitettu. Koko päivän
odottelimme junan tuloa. Mummo
oli aikaisemmin pannut kanan hauto-
maan poikasia ja ne kuoriutuivat
juuri lähtiessä. Ei muuta kuin kana
poikasineen pärekoriin ja virkeitä
untuvikkoja ruokittiin matkalla.

Täti käveli
junan kiinni

Junan tuloa odotellessa toinen he-

Liuksen lehmät matkalla takaisin Rautuun.
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vonen pyöräytti varsan. Tapahtuma
keräsi pian katselijoita, eikä aikaa-
kaan kun varsa jo seisoi honteloilla
jaloillaan. Syntymäpaikaksi tuli kuin
tulikin Karjala, vaikka aivan viime
hetkellä.

Tästä tapahtumasta seurasi se, että
kun juna vihdoin tuli, lastausta avus-
tavat sotilaat veivät meidät ensim-
mäisten joukossa junaan. Saimme
koko härkävaunun käyttöömme.
Toisessa päässä vaunua oli varsa-
vauva emonsa kanssa, toisessa leh-
mät ja mullikat. Keskivaunussa oli
toinen hevonen kuormineen ja me
tädin kanssa ylimmäisenä vilja-
säkkien päällä.

Vielä oli yksi jännityksen paikka.
Pääsimmekö Kiviniemen sillasta yli
ilman lentokoneuhkaa. Ei tullut on-
neksi koneita ja matka saattoi jat-
kua. Hidastahan se matkanteko oli.

Sotilaskuljetuksilla oli etuoikeus.
Niinpä joskus juna seisoi sivurai-
teella pitkän aikaa.

Karjalla oli puute ruuasta ja aina-
kun juna pysähtyi, vaunuista hy-
pättiin nyhtämään heinää niille. Ker-
ran taas oltiin heinän keruussa. Eh-
din nousta vaunuun ja samassa juna
lähtikin. Täti jäi sinne radan penkalle
heinineen päivineen.

Minä kauhistelin tilannetta. Miten
nyt selviän näiden eläinten kanssa.
Juna jatkoi matkaansa pysähdellen
aika ajoin asemilla. Aikaa kului ja
kun juna taas seisoi eräällä asemal-
la, eikös vain täti ilmestynyt ovi-
aukkoon.

Hetken ihmeteltyään tilannetta hän
oli lähtenyt kävelemään junan pe-
rään ja tavoitti sen seuraavalla ase-
malla. Nähdessään tuttuja hän ker-
toi kuinka oli jäänyt junasta. Muu-

taman aseman välin täti oli istunut
heidän kanssaan, kunnes oli tullut
puheeksi junan lähtöaika. Selvisi,
että sama junahan se olikin, mistä
hän oli jäänyt.

Minä koin tietenkin suuren helpo-
tuksen siinä tilanteessa. Niinpä yh-
dessä monien vaiheiden jälkeen pää-
simme Pieksämäelle, johon mat-
kamme silloin päättykin.

Vuosikymmenet eivät ole pyyh-
kineet tuon tapahtumarikkaan vuo-
den unohtumattomia muistoja, vaan
kun kevät koittaa, tekee mieli yhä
uudelleen nähdä kotikunnaat huoli-
matta niiden nykyisestä alennustilas-
ta.

Kiitollisena kaiken koetun jälkeen
muistan jakeet: “Siipeinsä suojassa
turvattu olen, öisetkän myrskyt ei
haitata voi.”

Raili Partanen

Pakolaisena pois sodan jaloista
Katselin valintamyymälän aulas-

sa kuinka nuori, kaunis, hyvinpu-
keutunut somali-äiti puristi hellästi
sylissään pientä ruskeasilmäistä las-
ta. Pakolaisäiti oli tullut kaukaa So-
maliasta tänne kylmään pohjolaan,
jossa ulkoiset olosuhteet ovat huo-
mattavasti erilaiset kuin kaukana ko-
timaassa sodan jaloissa.

Ruuhka-aikana ihmiset eivät kiin-
nittäneet huomiota vierasmaalaisiin
ja isä vilkutti kassajonosta iloisesti
lapselle kahden täyden kauppakassin
sisällön pullottaessa elintarvikkeista.
Kaikesta näkyi, että äiti antoi lap-
selle rakkautta, hellyyttä ja turvalli-
suutta, ja lapsi oli onnellinen nojates-
saan äidin rintaan.

Kotiin tultuani katselin valokuva-
albumia, jossa äitini yli viisikymmen-
tä vuotta sitten piti minua sylissä ja
neljä pientä lasta seisoivat äidin vie-
rellä. Kuvaa katsellessa totesin, että
minäkin olen pakolaislapsi. Jouduin
pienenä muuttamaan sodan jaloista

ja isäni kuoli sota-aikana. Äiti yritti
parhaan kykynsä mukaan viedä
eteenpäin perhettä, jossa oli viisi las-
ta.

Kuva todistaa, että olosuhteet,
joissa silloin elimme, ovat verratta-
vissa nykyisiin pakolaislapsiin. Ku-
van mukaan äitini on yhtä laiha ja
huonosti pukeutunut kuin nykyajan
pakolaisäidit ja lapset ainakin yhtä
laihoja ja puutteellisissa olosuhteis-
sa kasvavia.

Puolukkaseos
ravintopommina

Mieleen tuli elävästi tapahtuma,
jossa äiti tuli kotiin kantaen esiliinan
sisällä isoa kurpitsaa. Ruoka oli hy-
vin vähissä ja olimme iloisia kuin
linnunpojat, kun äiti toi ruokaa.

Kurpitsan viipaleiden päälle lai-
toimme vehnäjauho-puolukka-
seosta, tämä oli suurta herkkua ja
muistan elävästi, kuinka useana ate-

riana söimme vain puolukkavehnä-
jauhoseosta. Todennäköisesti tästä
saimme vitamiinia ja ravinteita, että
emme pahemmin sairastelleet.

Me lapset keräsimme jo pieninä
metsästä mustikat ja puolukat, ja
osallistuimme kaikki voimiemme
mukaan raskaisiin maataloustöihin.
Työpäivät olivat hyvin pitkiä: aamu-
kahdeksasta iltaan kahdeksaan, yh-
deksään.

Linkkuveitsen
kanssa kouluun

Koulun alkaessa oli minulla, niin
kuin monella muulla siirtolaispako-
laislapsella ongelmana, ettei ollut
kenkiä. Tämä ongelma ratkesi, kun
löysin naapurin ullakolta vanhat mo-
not, joiden pohjat olivat hajonneet.
Me teimme koivulaudasta monoihin
pohjat ja pääsin kouluun.

Lähtiessäni vanhempi veli antoi
taskuun kaksiteräisen linkkuveitsen
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Myydään
ja sanoi, että jos savolaiset tulevat
antamaan “turpiin”, laita selkä vas-
ten seinää ja ota molemmat terät au-
ki, sano että tästä saatte, jos tulette
kiinni.

Jo ensimmäisenä päivänä linkku-
veitsi oli tarpeen. Hyvänä apuna oli-
vat myös puupohjakengät, kun niil-
lä potkaisi sopivasti polveen, niin ka-
veri linkutti monta viikkoa, eikä sen
jälkeen tullut kiusaamaan.

Alkukahinoitten jälkeen tilanne
rauhoittui ja koulunkäynnissä ei ol-
lut suurempia vaikeuksia. Pieniä
tappelunnujakoita oli silloin tällöin

ja useasti nämä selvitettiin nopeasti.
Jo pienenä meillä pakolaislapsilla

oli kova hengissäsäilymiskurssi ja
tästä on todennäköisesti ollut apua
vielä vanhemmalla iällä. Sota-ajan
lapset ovat myös meillä joutuneet
kokemaan pakolaislapsen kohtalon
ja lapsena koetut asiat seuraavat
mukana koko elämän.

Paavo Mankkinen

Kirjoittaja on muuttanut Raudusta
Hirvensalmelle 1940-luvun alussa ja
asuu tällä hetkellä Mikkelissä ja on

Hirvensalmen kesäasukas.

Myydään
Rautu-Sakkola puvun
hame-osa, punaruskea,
pituus 79 cm ja
esiliina pituus 62 cm.
Yhteensä 200 euroa.
Ota yhteys
puh. 040 737 7631
Kaarina Raatikainen, Helsinki

Murre löysi tuttavat yli 60 vuoden takaa
Aivan uskomattoman kylpylämat-

kan sai allekirjoittanut kokea viime
syyskesällä Viron Saarenmaalla. Is-
tuessani iltaa paikallisessa ravinto-
lassa tapasin puheliaan karjalaispo-
jan, jonka kanssa keskustelu johti
meidät kotiseudulle Karjalaan ja
edelleen Rautuun.

Tämän yllättävän tapaamisen
taustatekijänä oli Karjalan murre jo-
ka sointui korvaani viereisestä pöy-
dästä. Minä uteliaana karjalaisena
aloin kysellä, “ootkos sie karjalaisii,
ko sie haastat Karjalan murretta?”.
“Ooha mie,” tul vastaukseks. Mie
jatko kyselyäi, ett “mist päi Karja-
laa oot evakkoo lähtent?”.

Hän kertoi olevansa syntyperäl-
tään Muolaan poikia. Minä puoles-
tani kerroin hänelle olevani lähtöi-
sin Rauvust. Jatkokeskusteluissa
kerroin hänelle, että minun isäni
hyvä poikakaveri oli myös Muolaas-
ta. Hän oli sellainen “pottikauppias”,
joka kierteli hevosen kanssa myös
Raudussa. Häntä nimitettiin Muo-
laan Jussiks, jonka oikea nimi oli
Juho Leino.

Tämän tarinan kuultuaan karja-
laispoika hyppäsi pystyy, ojensi kä-
tensä ja esitteli itsensä: “Mie oon sen
pottikauppiaan Muolaan Jussin poi-

ka Martti Leino.”

Isät yhdessä
sormuskaupoilla

Kun olimme todenneet erikoisen
tuttavuuden alkuperästä olevan yli
60 vuotta, matkasi puheenaiheemme
tietysti Muolaan kautta Rautuun.
Kuullessani isäni sukunimen, muisti
hän heti isäni Simo Loposen, josta
hänen isänsä oli usein kertonut.

Pottikauppias “Leinon Jussi” tun-
nettiin kaikkialla Raudussa. Rau-
dussa käydessään hän oli usein va-
linnut yöpaikakseen meidän kodin,
joka sijaitsi Raudun Vepsan kyläs-
sä.

Vuosien vieriessä ystävyys vain tii-
vistyi. Ikimuistoinen kaverusten yh-
teinen matka oli kihlamarkkinoille
Viipuriin. Isäni kihlattu oli oman ky-
län tyttö Hilda ja samoin Juho aset-
teli kihlasormuksen Viivi-nimisen
tytön sormeen.

Isien ystävyys
sai jatkoa

Sodan syttyessä ystävien suhteet
olivat poikki useita vuosia. Sodan

päättymisen jälkeen ystävät löysivät
toisensa aivan sattumalta. Ilo oli mo-
lemman puoleinen. Kumpikin oli säi-
lynyt hengissä sodan melskeiltä. Lei-
non Juho löytyi Forssasta ja Lopo-
sen Simo Virtasalmelta.

Iän myötä kun ei jaksettu enää
matkustaa, jatkui yhteyden pito kir-
jeitse. Nyt ystävien tapaamisen jat-
kuvat, tosin heille vieraalla maape-
rällä. Juho Leino muutti ikuiseen ko-
tiin vuonna 1995 ollessaan 90-vuo-
tias. Simo Loponen seurasi kaveri-
aan vuotta myöhemmin 89-vuotiaa-
na.

Karjalassa syntynyt isiemme ystä-
vyys sai jatkoa. Minun ja Martti Lei-
non tapaamisessa Viron maalla oli
niin paljon asioita kerrottavana, jo-
ten päätimme tavata joskus toiste-
kin. Niinpä Martti vaimonsa Vienon
kanssa poikkesi kohta Viron matkan
jälkeen tänne Virtasalmelle, minun
ja vaimoni Impin vieraaksi.

Me Karjalan pojathan matkasim-
me jutuissamme mihinkäs muuhun
kuin Karjalaan. Naisväellä taas oli
omat juttunsa. Kumpikin savolaisia,
Vieno Varpaisjärveltä ja Impi paljas-
jalkainen virtasalmelainen.

Tenho Loponen
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Raudun valtauksen 20-vuotisjuhla
oli arvokas ja kaksipäiväinen

Raudun valtauksen 20-vuotisjuh-
laa vietettiin Raudussa 2.-3. huhti-
kuuta 1938. Juhla oli erittäin merki-
tyksellinen kaikille Raudun asukkail-
le, sillä oltiinhan nyt saatu elää rau-
hassa ja rakentaa 20 vuoden ajan
verisen ja raskaan valtauksen jäl-
keen.

Raudun väestö on ollut isänmaal-
linen ja maanpuolustustahtoinen,
siksi tätä juhlaakin vietettiin kahte-
na päivänä erittäin arvokkalla taval-
la. Juhlaohjelma aloitettiin Raudun
asemalla tervetuliaissanoilla ja esitel-
mällä. Raudun aseman alue oli yksi
päätaistelupaikka ja siinä matkustet-
tiin junalla Raasuliin tutustumaan
toisiin taisteluipaikkoihin. Tutustumi-
sen jälkeen siirryttiin autoilla Harjoi-
tustaloon, missä tarjoiltiin rintama-
miehille ja kutsuvieraille kenttäateria.

Iltajuhla pidettiin Harjoitustalossa,
jossa esitettiin tervehdyssanoja ja pi-
dettiin puheita. Oli torvisoittoa ja va-
paa sana. Lopuksi laulettiin Maam-
me.

Itse olin ongella
Toisena päivänä oli jumalanpalve-

Juhlailtamat Harjoitustalossa. Ohjel-
maa oli iltamissa runsaasti. Oli ter-
vehdyssanat, torvisoittoa, kuorolau-
lua, esitelmiä, juhlapuhe, juhlaruno,
näytelmä “Rajalla rauhatonta” ja
loppumarssi.

Minä en ollut näissä juhlissa, mut-
ta muistan hyvin nämä juhlat, kun
kotonani oli juhlavieraita, pitkän-
matkalaisia taisteluihin osallistunei-
ta herroja. Olin kansakoulun viimei-
sellä luokalla ja toisena juhlapäivä-
nä olin Linnajärvellä talviongella ja
sain suuren ahvenen.

Muistaako kuka?
Raudun valtauksen 20-vuotisjuh-

lasta on huhtikuussa kulunut 65
vuotta. Varmaankin rautulaissenio-
reissa on henkilöitä, jotka ovat ol-
leet näissä juhlissa.

Raudun valtauksesta taas on ku-
lunut 85 vuotta. Kyllä oli raskasta
hankkia Suomelle itsenäisyys, mut-
ta vielä raskaampaa on ollut säilyt-
tää Suomen itsenäisyys.

Tuomas Loponen
Varkaus

Käsiohjelman kansilehti.

lus Raudun kirkossa ja sitten rinta-
mamiesten katselmus ja ohimarssi
sankarihaudalle. Torvisoittoa; aa-
men-soitto sankarihaudalle, seppel-
ten lasku. Päiväohjelman jälkeen
siirryttiin autoilla Harjoitustalolle,
jossa tarjottiin juhlapäivälliset.

Toisen juhlapäivän iltana olivat

Mikkelin Jalkaväkimuseossa on
esillä toukokuun alusta lähtien van-
hoja kuvia Raudusta.

Näyttelyssä on esillä Rautulaisten
kesäjuhlissa Joroisissa viime kesä-
nä olleiden kuvien lisäksi myös
muita Raudun-kuvia.

Näyttely on avoinna toukokuun
alusta elokuun loppuun päivittäin 10-
17. Museo sijaitsee perinteikkäällä
Mikkelin vanhalla kasarmialueella
(os. Jääkärinkatu 6-8).

Kuva: Jaana Matikainen
Raudun kuvia
esillä Mikkelissä
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Pitäjäseuran vuosikokouksessa
oli väkeä enemmän kuin vuosiin

Rautulaisten pitäjäseuran vuosiko-
kous pidettiin Hotelli Kalevan Kuriiri-
kabinetissa perjantaina 14. maalis-
kuuta. “Kohvien” jälkeen seuran pu-
heenjohtaja Markku Paksu avasi
kokouksen ja totesi ensisanoikseen,
että nyt kokouksessa olikin väkeä
enemmän kuin vuosiin.

Samalla Markku kertoi, että seu-
ralla oli  alkanut 55. toimintavuosi.
Tärkeimpiä toimintoja on edelleen
Rautulaisten lehti, joka on elävöity-
nyt vuosi vuodelta, ja on hyvin tär-
keä yhdysside rautulaisille, sekä ko-
tiseutumatkat. Markku sanoi myös,
että olisi tärkeää saada niin sanottu
Karjala-kysymys koko Suomen asi-
aksi.

Kokouksen aluksi laulettiin Kar-
jalaisten laulu, mikä kuitenkin alkoi
Savolaisen lauluna, allekirjoittaneen
aloittaessa laulua. Päässä olivat vie-
lä keskustelun jäljet pöytänaapurin
kanssa, ja niin kappaleeseen oli tul-
la paikallisväriä. Asia korjattiin ja
päästiin näin alkuun.

Kotiseudun henki
löytyy tapaamisissa

Kokouksen toimihenkilövalintojen
jälkeen muistettiin vuoden aikana
poisnukkuneita pitäjäläisiä hiljaisuu-
della. Toimintakertomuksessa, jon-
ka luki sihteeri Raili Ilvonen, to-
dettiin, että mennyt toimintavuosi oli

erityisen vilkkaaksi.
Joroisissa pidetyt kesäjuhlat kerä-

sivät suuren joukon rautulaisia yhtei-
seen, kaksipäiväiseen tapahtumaan.
Voitiin laskea, että noin 800 henki-
löä osallistui päivien aikana eri tilai-
suuksiin.

Huomattiin taas, että kotiseudun
henki löytyy toisten karjalaisten ta-
paamisesta ja yhdessä olemisesta.
Lukuisia kotiseutumatkoja tehtiin
vuoden aikana ja näyttää siltä, että
yhä useammin myös nuoria liittyy
matkoille mukaan.

Tilikertomus ja tarkastajien lau-
sunnot kuultiin ja niistä voitiin näh-
dä, että viime vuoden tulos oli voi-
tollinen. Jäsenmaksu, johon sisältyy
Rautulaisten lehti, on tänä vuonna
21 euroa.

Perinnehuone
Päämajamuseoon?

Tämän vuoden toimintasuunnitel-
massa on muun muassa Kihujuhlat
Raudussa heinäkuun lopulla, Rau-
dun luterilaisen hautausmaan kun-
nostus ja muistomerkin pystyttämi-
nen. Myös teatterimatka Karjala-
talolle lokakuussa on ohjelmassa ja
pikkujoulut pidetään Helsingin kar-
jalaisten kanssa Viipurissa. Perinne-
huoneelle tutkitaan mahdollisuutta
sijoittua Päämajamuseon yhteyteen.

Tulo- ja menoarvion hyväksymi-

sen jälkeen valittiin seuran puheen-
johtajaksi edelleen Markku Paksu
ja varapuheenjohtajaksi Antero
Määttänen. Hallituksen erovuoroi-
set jäsenet Raili Ilvonen, Liisa
Rouhiainen ja Ulla Loponen va-
littiin uudelleen.

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen
Juhani Paasonen ja Kyllikki Lo-
ponen ja edustajiksi Karjalan liit-
toon Seuran puheenjohtaja ja sih-
teeri, Markku ja Raili. Toimikunnat
päätettiin pitää entisellään ja koko-
uksiin kutsutaan ilmoituksilla Rau-
tulaisten lehdessä ja Länsi-Savon
järjestöpalstalla.

Palkeala ja Jousseila
saanevat vaakunat

Lopuksi Ahti Hänninen esitteli
kahteen rautulaiskylään, Palkealaan
ja Jousseilaan suunnittelemansa vaa-
kunat. Ahti esitti, että Pitäjäseura re-
kisteröisi vaakunat.

Kokous päätti, että Arto Kurittu
Suomen heraldisen seuran jäsenenä
ottaa selvää rekisteröintimahdolli-
suuksista ja Pitäjäseura vie sitten
asiaa eteenpäin.

Asiat tulivat käsitellyksi hyvässä
järjestyksessä ja kokouksen puheen-
johtaja Pekka Hännikäinen päätti
kokouksen kello 20.30.

A.M.

Virkistysmatka Viroon
Viimsin kylpylään 26.-30.10.

Matkan hinta 297 euroa täysihoidolla

Tiedustelut Markulta, puh. 040 523 9645

sis. kuljetuksen Mikkelistä,
lääkärintarkastuksen ja 2 hoitoa päivässä
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Karjalainen mies elämäkertakilpailun satoa

Heimo Kiuru: “Osa omaa elämääni” OSA II

Vuoden 1946 kevättalvella aloitim-
me rakennuspuiden kaadon ja ajon.
Suoviljelystä oli sunniteltu tehtäväk-
si seitsemän hehtaaria. Siinä oli niin
kova metsä päällä, että saimme siitä
kaikki asuinrakennuksen rakennus-
tarpeet. Siltä alueelta tuli myös pino-
tavaraa noin 700 pinokuutiometriä.

Rakennuspuiden otossa oli tärke-
ää, että puu katkaistiin aina mutkas-
ta, jottei sahauksessa jäänyt kovin
paljon hukkapuuta. Lisäksi oli otet-
tava määrämittauksena takstuolin ja
laipion tarvepuut.

Rakennuspiirrustukset olivat tyyp-
pipiirrustukset yhdeksän hengen
asuntoa varten. Rakennuksen ulko-
mitat olivat yhdeksän kertaa kah-
deksan metriä. Alakerrassa oli kol-
me huonetta, keittiö ja eteinen, ylä-
kerrassa kaksi huonetta.

Keväällä 1946 oli tarkoitus saha-
ta asuinrakennuksen tarvikkeet.
Olimme pyytäneet sahuriksi Veik-
ko Hyötyläisen, apumieheksi lu-
pautui Eino Siikanen.

Koska tie oli keskentekoihin, oli
sahauskaluston kuljetus vaikeaa. Sii-
hen aikaan ei vielä ollut koneita, jo-
ten kuljetus piti suorittaa hevospe-
lillä. Sahauspenkit saimme mukavas-
ti tulemaan paikan päälle, mutta
voimakoneen, 10 hevosvoiman po-
rilaisen, kuljetus tuotti vaikeuksia.
Pyysimme Väinö Pylväskumpua
ja Väinö Pihliä hevosineen avuksi,
oma hevosemme oli kolmantena
vetämässä. Saimme miesvoimin
konstilla tämän 1100 kiloa painavan
porilaisen parirekeen, ja siirto sa-
hauspaikalle voi alkaa.

Valjastimme hevoset reen eteen si-
ten, että kaksi hevosta oli kakku-
loineen parina ja kolmas veti narus-
ta, johon kakkulat oli sidottu. Kos-
ka maa oli sula ja reessä paljon pai-

noa, oli vaikeaa saada hevosia vetä-
mään yhtä aikaa, veto oli nykimistä
ja tempoilemista.

Aloitimme tämän siirron eräänä
maanantai-iltana kello 18, matkaa oli
kaksi kilometriä. Matkan teko oli siis
varsin hankalaa, mutta se sujui kum-
minkin pikkuhiljaa. Olin valvonut
edellisen yön ja olin hyvin väsynyt.
Toivoin jo pääseväni nukkumaan ja
aloin kyllästyä koko työhön. Lop-
pumatka oli tien pinnassa nurmea,
lisäksi kasteen nouseminen liukasti
maan pinnan niin, että vauhtimme
oli hidasta. Perille pääsimmekin vas-
ta noin kymmeneltä.

Seinän täytteeksi
sahapurua

Itse sahaus oli luku sinänsä. En-
sinnäkin sahapenkeissä ei ollut lain-
kaan kitkalaitteita. Sahuri käänsi
kammesta penkkiä sitä mukaa kuin
terä leikkasi puuta. Perämies puo-
lestaan veti aina penkin käsin takai-
sin, kun tukki oli mennyt läpi. Sa-
hurin työ oli varmasti raskasta, var-
sinkin kun tehtiin pitkiä työpäiviä.
Sahasimme yhtä kyytiä niin kauan
kuin jaksoimme, sitten nukuimme
tovin ja taas aloitimme työt. Olin Su-
lon kanssa apumiehenä; toinen vie-
ritti tukkia valmiiksi ja toinen oli ot-
tamassa vastaan.

Aikanaan saimme puut sahattua.
Kaluston poiskuljetus onnistui jo
paremmin, sillä nostimme mootto-
rin nelipyöräkärryihin, yksi hevonen
jaksoi silloin jo vetää. Jottei moot-
tori olisi päässyt kaatumaan, sidoim-
me sen piippuun ylös narun, ja kum-
mallakin puolella kulki mies narusta
pidellen. Taaplasimme lautatavarat
huolellisesti ja katoimme ne huo-
nommilla laudoilla, ettei sadevesi

päässyt niitä kastelemaan. Sahapuru
oli siihen aikaan ainut täyteaine, jo-
ten sekin täytyi suojata kastumiselta,
jotta se olisi kelvollista asuinraken-
nuksen seinien täytteeksi, kun aika
tuli.

Raisu Kaisuli oli
vaikea pideltävä

Samalla kun valmistauduimme ra-
kentamaan, aloitimme myös pellon
raivaamisen. Tilalla oli noin kolme
hehtaaria joskus kolmisenkymmen-
tä vuotta aiemmin viljelyksessä ol-
lutta ahoa. Siinä oli paikoin kova le-
pikko, paikoin harvempaa männik-
köä.

Raivasimme ensin puut pienem-
mältä, noin yhden hehtaarin alueel-
ta. Sen jälkeen Sulo ja minä kynnim-
me sen. Auran kuljetus oli vaival-
loista, koska se piti kantaa lähim-
mästä naapurista märän suon yli
miesvoimin, sillä tietä ei siihen suun-
taan ollut.

Kynnettävä alue oli melko kivistä
ja siinä oli paljon lepänkantoja. Työ
oli hidasta ja vaivalloista. Kaisuli-
hevonen oli raisu, joten siinä tuli
lausuttua rumiakin sanoja. Etenkin
ohjauksissa oleva joutui koville, sil-
lä hevosta oli pidettävä kaikin voi-
min, kädet verillä. Aikanaan saim-
me kuitenkin työn tehtyä.

Kaurasato jäi
melko laihaksi

Seuraavana keväänä teimme alu-
eelle ensikerran kauraa. Jouduin tuo-
maan hankmonkin reellä paikan-
päälle, sillä tie oli vielä huono. Tämä
ensimmäinen kaura kasvoi aika huo-
nosti. Leikkasimme sen sirpillä ja
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laitoimme viisikoille, siis neljä jal-
kalyhdettä ja yksi hattulyhde.

Eräänä maanantaiaamua, kun tu-
limme jälleen Ikolasta tilalle töihin,
olivat melkein kaikki viisikot hajal-
laan. Aidat olivat huonot ja jonkun
naapurin lehmät olivat pyhän aika-
na päässeet pellolle edellä kuvatuin
seurauksin. Kenen, se ei ole vielä-
kään tiedossa. Aikanaan puimme
nämäkin kaurat ja toivoimme pa-
rempaa onnea seuraavalle kesälle.

Seuraavana talvena olimme met-
sätöissä Ikolassa Eevert Ilmosen
metsässä. Hakkasimme ja ajoimme
halkoja ja tukkeja sekä myös pino-
tavaraa huomattavan määrän. Tar-
vitsimme paljon rahaa jokapäiväisiin
menoihin, olihan meitä kaikkian kah-
deksan henkeä ruokakunnassa.

Sievi oli jo muuttanut pois. Hän
oli mennyt naimisiin vuoden 1945
syksyllä.

Rakennus alkoi
pärehommilla

Vuoden 1947 keväällä aloitimme
rakentamisen. Kattopäreiden teko
oli ensimmäisenä tehtävä. Homma-
simme kuusi miestä niitä tekemään.
Teimme päreitä suoraan metsästä.
Yksi mies kaatoi puut, toinen ajoi,
kaksi miestä pätki puut sopivan pi-
tuisiksi. Seuraava teki päreet ja kuu-
des mies pinosi ne.

Pinoaminen tapahtui siten, että
koko pinon mitta ladottiin päreitä ni-
puissa samoin puolin, seuraava ker-
ros alkoi ja ladottiin toisin päin koko
pinon pituus. Näin tehtiin kunnes
pino oli valmis. Tämä siksi, että pä-
reet oli parempi ottaa käyttöön ni-
puissa.

Varsinainen rakentaminen alkoi
perusmontun kaivamisella. Alaker-
taan tuli kellari, joten se kohta täy-
tyi kaiva auki. Kellarin koko oli viisi
kertaa neljä metriä ja se kaivettiin
lapiolla ja rautakangella. Maa oli ko-
vaa jankkoa, jota ei saanut lapiolla
irti, vaan se täytyi syteä irti kangella
ja sitten heittää lapiolla pois.

Saimme aikanamme kellarin kai-
vettua ja pääsimme näin rakentami-
sessa taas eteenpäin. Koko ajan
asuimme siis Ikolassa ja kuljimme
jalkaisin viiden kilometrin matkan,
sillä tie oli niin huono, ettei siinä
päässyt ajamaan edes polkupyöräl-
lä.

Sementin saati
erityisen vaikeaa

Serkkuni Mikko Pusa tuli poikan-
sa Toivon kanssa rakentamaan.
Kaikkia rakennustarvikkeita oli vai-
kea saada. Aina nauloista alkaen ne
olivat luvanvaraisia. Luvan kyllä sai,
mutta kaupoissa ei tahtonut olla tar-
vikkeita. Sementin saanti oli erikoi-
sen vaikeaa vilkkaan rakentamisen
vuoksi.

Ensitöiksemme teimme lavan, jos-
sa sementti sekoitettiin hiekkaan. La-
van koko oli noin viisi kertaa kolme
metriä. Tämän jälkeen teimme valu-
laudoituksen. Otimme mitat ja teim-
me laudoituksen valmiiksi lautataa-
pelien luona, josta kannoimme ne
ja asetimme paikoilleen.

Kellarin laipion laudoitusta varten
asetimme kaksi kertaa neljä tuumai-
set alusparret, niille päälle naulasim-
me laudoituksen. Se täytyi vielä pön-
kittää alhaalta, jotta se kestäisi se-
mentin painon.

Valun sekoitus oli kovaa ja aikaa
vievää puuhaa. Ensin heitimme la-
valle viisi lapiollista hiekkaa ja yh-
den lapiollisen sementtiä. Näin jat-
koimme, kunnes oli mennyt kaksi
säkkiä sementtiä. Sitten alkoi sekoi-
tus, jonka Toivo ja minä hoidimme.

Käänsimme sementtihiekkaa la-
pioilla kahteen kertaan. Sen jälkeen
teimme siitä kakun, jossa oli vettä
varten keskellä tilaa ja jonka reunat
olivat korkeammalla, jotta vesi py-
syisi siinä. Vettä tuotiin tähän kak-
kuun sen verran, että se tuli sopi-
van kosteaksi.

Kun vesi oli imeytynyt jonkin ai-
kaa, rupesimme varovasti heittä-

mään sekoitusta reunoilta keskelle,
jolloin tämä vesimäski peittyi koko-
naan. Nyt annoimme seoksen mynt-
teentyä, eli annettiin aikaa veden
imeytyä siihen. Sekoitimme vielä
mäskin kahteen kertaan, minkä jäl-
keen se oli valmista valuun.

Kannoimme mäskin laudoista teh-
dyllä laatikolla ja kaadoimme sen
valuun. Mikko ja Sulo täppivät lau-
doista tehdyillä meloilla valun tiiviik-
si. Kiviä käytimme niin paljon kuin
valun sisään sopi, kuitenkin niin, et-
tei niitä jäänyt näkyviin sitten, kun
laudoitus purettiin pois. Näin jat-
koimme työtä seos seokselta, kun-
nes koko valu oli valmis.

Tervapahvi ajoi
karhuntaljan asian

Kun valu oli kuivunut riittävästi,
aloitimme rakentamisen. Ensin täyti
laittaa alajuoksu, siitä ylöspäin lai-
tettiin pystyyn tolpat, joita tuli aina
70 senttimentrin välein. Tässä vai-
heessa oli jo otettava huomioon ik-
kunoitten ja ovien paikat.

Nurkkatolppien laitto oli erittäin
tarkkaa. Ne täytyi tehdä hirrestä,
johon veistettiin koko matkalle toi-
sin päin kaksi tuumaa ja toisin päin
kolme tuumaa oleva lovi. Tämä sik-
si, että siihen kävi sisälaudoitus limit-
täin. Näin siitä tuli tiivis ja lämmön-
pitävä.

Tämän jälkeen olikin edessä ylä-
juoksun laitto. Sitten oli vuorossa
kattotuolin teko. Kaltevuus oli otet-
tava pääseinän mukaan. Kattotuolit
tehtiin maassa valmiiksi ja nostet-
tiin ylös valmiiksi lovettuihin paik-
koihin yläjuoksussa.

Laudoituksia tuli seinään kolme.
Ensin tehtiin vinolaudoitus. Sen nau-
laaminen kävi kätevästi, kun toinen
oli ylhäällä ja toinen alhaalla. Kun
meitä oli neljä miestä, kävi vino-
laudoituksen teko kahdella työparilla
nopeasti. Vinolaudoituksen päälle
laitettiin tervapahvi: karhuntaljaahan
ei silloin vielä Suomessa tunnettu.
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Pystylaudoitus tehtiin kahden mie-
hen porukassa, ja työ joutui ripeäs-
ti.

Riemukkaat
ruistalkoot

Seuraavana olikin vesikaton teko.
Katto tehtiin päreistä. Sitä ennen oli
kuitenkin tehtävä räystäs ja
päätylaudoitukset. Niiden kumman-
kin leveys oli 40 senttimetriä, niihin
riitti neljä neljän tuuman lautaa koh-
dalleen.

Katto tehtiin nelikerroksiseksi.
Kun päreen pituus oli 44 senttimet-
riä, tuli suomun pituudeksi 11 sent-
timetriä. Kattaminen tapahtui siten,
että ensin tehtiin koko rakennuksen

mittainen suomulauta, johon lyötiin
noin kahden metrin päähän toisis-
taan puut, jotka lyötiin aina katto-
tuoliin kiinni, kun uuden suomun
teko alkoi.

Vasaran varressa oli merkki. Va-
saraa pidettiin mittana ja lautaa siir-
rettiin aina suomu suomulta ylös-
päin. Tämän suomulaudan varaan
ladottiin päreet, jotka lyötiin kum-
mastakin sivusta katon aluseen kiin-
ni.

Olin eräänä päivänä Sulon kanssa
kattamassa, kun naapurin isäntä tuli
alas ja kutsui meidät pois katolta.
Menimme alas. Isäntä kaivoi
repustaan pullon kovaa pontikkaa ja
käski ottamaan. Maistelimme sitä
vähän kerrallaan ja puhuimme jo-

kapäiväisiä asioita. Selvisi sekin, että
isäntä oli menossa Herneahoon
ruistalkoisiin ja hän pyysi meitä
mukaansa. Koska oli jo iltapäivä, ja
katsoimme parhaaksi olla
nousematta enää katolle, lähdimme
mukaan.

Mennessä pyysimme Eemil Kil-
pisen ja Matti Pusan mukaamme ja
niin menimme viisissä miehin
talkoisiin. Selvisi, ettei se pullo, jota
maistelimme, ollut ainoa, vaan tätä
ainetta oli koko repullinen, mikä ta-
kasi, että talkoot olivat riemukkaat.

Vuonna 1947 oli pontikkaa joka
pidoissa, joten tämä ei ollut mikään
erikoistapaus. Juhlat loppuivat aikoi-
naan ja me jatkoimme talon raken-
tamista.

Nyt kaikki Raudun maisemia tallentamaan
Sadat rautulaiset matkaavat jäl-

leen tänä kesänä kotikonnuilleen
Rautuun. Toivoisin sinun nyt kaive-
levan albumisi aarteita ja mikäli si-
nulla on vanha valokuva Raudussa
sijainneesta kotitalostasi, koulustasi
tai maisemasta, ota nyt retkelläsi va-
lokuva samasta kohdasta mistä van-
ha kuva on, niin näemme, millainen
kohde on nyt.

Lähetä sekä vanha että uusi kuva
meille tallentamista varten osoitteella
Rautulaisten pitäjäseura, PL 154,

50101 Mikkeli. Näin olet mukana
Karjalan liiton mittavassa hankkees-
sa, jossa on tarkoitus taltioida kar-
jalaista kulttuurimaisemaa. Samalla
saamme taltioitua Rautua pitäjäseu-
ran arkistoihin, sillä vaikka meillä on
jonkun verran kuva-aineistoa, on
paljon vielä kuvaamatta.

Kuvien mukaan toivomme tiedon
siitä, mikä paikka on kyseessä. Li-
säksi kuvien taakse kannattaa lait-
taa nimi ja osoitetietosi kuvan pa-
lauttamista varten. Kuvapareja jul-

kaistaan myös Rautulaisten lehdes-
sä.

Pelastetaan se,
mitä pelastettavissa vielä on.

Markku Paksu
Jaana Matikainen

Raudun kirkon paikka nykyään. Raudun kirkko ennen sotia.
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Pakastimet tyhjiksi

Vuodenaikojen ominaispiirteet
ovat lähestulkoon hävinneet ruuan-
valmistuksesta, koska miltei kaikkia
raaka-aineita on läpivuoden saata-
villa, jollei tuoreena niin ainakin pa-
kasteena. Tilalle on tullut uusia se-
sonkiaikoja, kuten monille perheille
tuttu ilmiö viimevuotisten marjojen
tyhjennys pakasteesta ennen uutta
satoa. Avuksi ja kannusteeksi muu-
tamia vinkkejä.

Marjoja ja
kinuskikastiketta

Ota haluamasi määrä marjoja su-
lamaan. Voit annostella ne valmiiksi
jälkiruoka maljoihin. Kinuskikastike
on helppo valmistaa mikrossa seu-
raavan ohjeen mukaa.

2 dl  kuohukermaa
2  dl  sokeria
3 rkl  siirappia
1 rkl  voita

Varaa mahdollisimman korkea
kulho, jottei kinuski kuohu yli. Se-
koita ainekset voita lukuun ottamatta
keskenään ja kuumenna ilman kant-
ta täydellä teholla 5 minuuttia. Sekoi-
ta ja kuumenna puolella teholla noin
5 minuuttia. Sekoita joukkoon voi.

Marjat voivat olla hieman kohmei-
sia, jos tarjoat kinuskin kuumana.

Kuningatarpuuro

7,5  dl  vettä
5  dl  ruishiutaleita
2  dl  vadelmia
1  dl  mustikoita
1/2  tl  suolaa

Kuumenna vesi kiehuvaksi, lisää
ruishiutaleet ja marjat anna kiehua
3 minuuttia, hauduta noin 10 mi-
nuuttia jälkilämmöllä. Lisää suola.

Mustikka-
grahampuuro

7 dl  vettä
2 dl  mustikoita
1 1/2  dl grahamjauhoja
1 1/2  tl  suolaa

Kuumenna vesi kiehuvaksi, vispi-
löi joukkoon jauhot, lisää mustikat
ja hauduta noin 1/2 tuntia. mausta
viimeiseksi suolalla.

Marjasalaat t i

n. 1  l  pakastemarjoja
1/2  l  vettä
1 dl  sokeria

Kumoa jäiset marjat kulhoon, kie-
hauta sokeriliemi ja kaada se jäisten
marjojen päälle, sekoita. Salaatti voi-
daan nauttia heti kun marjat ovat
sulaneet, maku paranee jos maltat
antaa salaatin tekeytyä muutaman
tunnin.

LIITAN IÄRELTÄ

Murupi irakka

Pohja:
3  munaa
3 dl sokeria
2  dl  maitoa
100 g  (1 dl) sulatettua voita
tai margariinia
3 1/2  dl vehnäjauhoja
2  tl  leivinjauhetta

Täyte:
1 l  pakastemarjoja

Pinnalle:
75 g  voita tai margariinia
1 dl  fariinisokeria
1 1/2 dl vehnäjauhoja

Sekoita munat ja sokeri. Lisää
joukkoon maito ja sulatettu rasva.
Lisää vehnäjauho-leivinjauheseos.
Sekoita vain sen verran, että taikina
on tasaista.

Levitä taikina leivinpaperin päälle
uunipannulle. Kaada päälle marjat.
Sekoita käsin rasva, sokeri ja veh-
näjauhot murumaiseksi seokseksi ja
ripottele marjojen päälle. Paista 200
asteessa noin 30 minuuttia.

Kesään jo tähyävin terveisin

Liisa
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Silloin jo Karjalan kunnailla lehtii puu!
Entä kukkuuko jo Karjalan käki?
Ja löytyykö satakielen laulupuu

Onko kukkia jo täys Hovinmäki?
Ne nähdä ja kuulla saa talkooväki.

Muistomerkkialueen siistimistalkoot Hovinmäellä
lauantaina 17.5. klo 10-14 kevätretkeilyn osana

Lähdöt Hämeestä ja Savosta perjantaina 16.5. ja paluu sunnuntaina 18.5.

Lisätietoja: Soini Hartikainen puh. (03) 675 1482, 0400 207 844
Markku Paksu puh. (015) 211 588 tai 176 245 tai 040 523 9645

Järj. Hovinkyläseura ja Rautulaisten pitäjäseura ry.

Kotiseutumatka Rautuun ja
Orjansaareen  6.-8. kesäkuuta

Matkaohjelma:
pe 6.6. lähtö klo 6.00 Pieksämäen liikenneasema

6.20 Haukivuori huoltoasema
7.15 Mikkelin lääninhallitus
8.45 Kouvola Tykkimäen parkkipaikka
10.00 Lappeenranta linja-autoasema
10.45 Nuijamaa Käävänkauppa
klo 20.00 illallinen motellissa Kiviniemessä

Matkan hinta 159 euroa
sis. Majoitus motelli Losevskajassa, kuljetukset, viisuminhankinta,
piknikki Orjansaaressa lauantaina 7.6. klo 14.00 jolloin pidetään koulu-
piiritapaaminen.

Ilmoittautumiset 6.5. mennessä.
Toimita samalla kopio passin valokuvasivusta, osoite ja puhelinnu-
mero sekä tieto,
mistä tulet kyytiin. Matkanjohtajana Markku, Pauli ja Mauri.
Raudussa sovitaan tarkempi ohjelma missä käydään milloinkin.
Antoisaa matkaa!

MATKOJA RAUTUUN

Töölön Matkatoimisto Oy
Porrassalmenkatu 21, 50100 Mikkeli
puh. (015) 321 500 / Saara Isoaho
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Rautuseuran ja Rautulaisten pitäjäseuran järjestämät

Kihujuhlat Raudussa 18.7 - 20.7.2003

Palkealan
koulupiirimatka

Rautuun
10.-11. kesäkuuta

Raasulin koulu-
piirin matka

Rautuun

Rautu 27.-28.6.
Vehmaisten

Pe 18.7. Matkapäivä,
majoitus Kiviniemeen sekä illallinen hotellissa.

La 19.7. Kotikyläkäynnit,
Kihujuhla klo 15.00 Kulttuuritalolla yhteisohjelmalla
nykyrautulaisten kanssa. Juhlapuhujana
kenraaliluutnantti evp. Rauno Meriö.

Su 20.7. Kirkonmenot entisen kirkon paikalla
klo 11.00. Saarnaa rovasti Simo Salo.

Iltapäivällä matkaamme kohti Viipuria, jossa jää
aikaa ostoksille ennenkuin suuntaamme rajalle
ja kotimatka alkaa.

Juhlapuheen pitää
kenraaliluutnantti Rauno Meriö

Kuva: Jaana Matikainen

Matkan hinta
Helsingistä ja Lahdesta 190 euroa / hlö (lapset
alle 12 v. -50%)
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Marja Johansson puh. (09) 823 3032 tai 040 577
8064

Matkan hinta
Mikkelin suunnasta 179 euroa / hlö
Reitti I: P:mäki-Mikkeli-Kouvola-L:ranta
Reitti II: Varkaus-Joroinen-Juva-Mikkeli-Lap-
peenranta
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Markku Paksu puh. 040 523 9645

Ilmoittautumiset toukokuun aikana!!!!!

11-13.7.2003
Reitti:  Mikkeli-Mäntyharju-

Kouvola-Viipuri-Rautu.
Yöpymiset Terijoella ja Kivi-

niemessä.
IImoittautumiset ja tarkempi

matkaohjelma
Liisa tai Ahti Rouhiainen
puh. (015) 1650 241 tai

(015) 225 925 tai 050 3309 066.

koulupiiri
Reitti: Mikkeli-Lappeenranta-

Viipuri-Rautu

Hinta 110 euroa
sis. kuljetuksen, majoituksen
puolihoidolla Kiviniemessä,

viisuminhankinnan

Matkalla Vehmaisten koulu-
piirin kokous

Ilmoittautumiset Markulle
puh. 040 523 9645

Matkan hinta 121 euroa
Yöpyminen Kiviniemessä

Reitti: Mikkeli (klo 6.30),
Mäntyharju (klo 7.00),

Jaala Kirkonkyläntie 129 (klo
8.00).

Ilmoittautuminen pikaisesti

Arvi Purjemaa puh. (05) 334 211
tai 050 355 2427

tai Reino Äikäs puh. (015) 682 427
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Mikonanni oli tunnerikas mummo
Mikonanni eli tyypillistä pie-

nen ihmisen ulkonaisesti vaa-
timatonta ja niukkaa elämää
eikä hän omistanut paljoakaan
maallista mammonaa. Mutta
hän omasi sitäkin enemmän
tunneälyä ja sosiaalisia taitoja
ja osasi ottaa aina kanssaih-
miset, erityisesti lapset ja nuo-
ret, huomioon.

Raudun Suurporkun kylässä syn-
tyi jouluksi Taavi ja Sofia Junnin
perheeseen esikoistytär, joka sai kas-
teessa nimen Anna. Elettiin nälkä-
vuosien jälkeen talvella 1867-1868
Suomessa pahinta nälänhätää. Suur-
porkullakin elettiin silloin tiukkaa ja
niukkaa aikaa, mutta tästä kaikesta
selvittiin kuitenkin ehjin nahoin.

Anna kasvoi ja varttui aikuiseksi
Suurporkulla ja löysi läheltä  Sum-
pulasta tulevan aviosiippansa Mi-
kon. Pian hääkellot kumajivat ja
Mikko Pietinen ja Anna Junni
vannoivat ikuista uskollisuutta toi-
silleen. Anna tunnettiin kylillä sit-
temmin paremmin  Mikonannina.

Raudusta heidän yhteinen tiensä
vei välillä suureen Nevan kaupun-
kiin Pietariin, josta molemmat sai-
vat töitä ja parempaa ansiota. Mik-
ko rakenteli rautateitä ja Anni oli
herrasväen palveluksessa tehden
ahkerasti töitä. Hän pesi pyykkiä,
laittoi ruokaa ja avusti kotiaskareissa
ja oppi samalla herrasväen tavan lait-
taa ruokaa. Mutta jossakin vaihees-
sa he palasivat Rautuun. Ennakoi-
vatkohan he tulevaa vallankumous-
ta vai vetikö rakas synnyinseutu
puoleensa, mene ja tiedä.

Myöhemmin Annin elämää koh-
tasi suuri suru ja murhe. Hän me-
netti rakastamansa aviopuolison ai-
van liian varhain ja jäi yksin jatka-
maan taivaltaan, sillä yhteisiä lapsia
ei heille siunaantunut.

Jossakin vaiheessa hän tuli meille

Haapakylään asumaan. Hän asui
meidän pihassa olevassa saunakam-
marissa ja auttoi äitiäni kotiaska-
reissa sekä siellä missä naisen apua
tarvittiin. Anni ei ollut meille mitään
sukua, mutta hän oli erittäin lapsi-
rakas ja osasi aina ottaa lapset huo-
mioon. Pian hänestä tulikin itseoi-
keutettu ”meijän mummo”, sillä mei-
dän oikeat, omat mummomme oli-
vat menneet mananmajoille jo pal-
jon aikaisemmin.

Sulhasehdokas
säikähti mummoa

Anni oli tunneälyinen ja leikkisä
mummo. Voi miten hänen kammaris-
saan ja povellaan maistui lihakeit-
tokin oikein hyvältä, vaikka hetkeä
aikaisemmin se sama keitto ei ol-
lenkaan maistunut omassa pöydäs-
sä.

Hän oli valmis pieneen ja harmitto-
maan kujeiluun lasten ja nuorten
kanssa milloin vain. Tästä kertoi ker-
ran eräs samassa kylässä asunut tyt-
tö, joka oli yöllä palaamassa saatta-
jansa kanssa tantsuloista Mäkrän
tietä kotia päin.

Tyttö ei oikein ollut kiinnostunut
saattajasta ja yritti päästä hänestä
eroon kaikin keinoin onnistumatta
siinä. Kun he tulivat mummon mö-
kin kohdalle, hän ilmoitti saattajalle
asuvansa tuossa pienessä mökissä.
Näin hän varmasti pääsisi pojasta
eroon.

Saatettava tunsi mummon hyvin
ja siksi uskalsi koputtaa yöllä hänen
oveensa ja huutaa: ”Äiti, mie tulen
näyttämään siul uutta sulhasta, au-
kase ovi”. Kohta ovi avautui ja
mummo kuiskasi: ”No pittäähän se
tyttären uus sulhanen nähä, käykää-
hän istumaan”.

Tarjottuaan yövieraille mehua he
sitten istuutuivat kolmistaan pieneen,
vaatimattomaan saunakammariin.

Mummo ymmärsi heti yskän ja liit-
tyi salajuoneen mukaan. Kylmän
rauhallisesti hän haki vanhat paikatut
villapöksynsä ja rupesi niitä hartaasti
parsimaan.

Katseltuaan hetken hämillään ym-
pärilleen pojan mitta täyttyi ja hän
lähti pian vähin äänin jatkamaan
matkaansa. Ei hänestä varmaankaan
olisi tälläiseen mökkiin kotivävyksi.
Ongelman näin ratkettua onnellisesti
lähti myös tyttö hetkeä myöhemmin
omaan kotiinsa ja mummokin pääsi
jatkamaan keskeytyneitä uniaan.

“Keppihevosel
keisarii vastaan”

Omat muistikuvani Mikonannista
ovat 40-luvun loppupuolelta. Hän oli
kerran tulossa meille kylään. Kun
sen tiesin, minä valjastin oman kep-
pihevoseni lähtövalmiiksi ja karautin
sillä mummoa vastaan. Hän notee-
rasi heti minut ja hevoseni ja tokai-
si: ”Sie se ajat keppihevosel keisarii
vastaan”.

Toisen kerran hän ajoi linja-autolla
tapanina tahvanaa meille. Oli aika
kylmä ilma ja mummo tärisi vähän
vilusta. Ei hänellä varmaankaan sil-
loin ollut muodin mukaisia talvi-
vaatteita. Hän kokeili kädellä mei-
dän hellaa ja todettuaan sen olevan
vielä lämmin, sillä äitini oli pitänyt
siinä aamulla tulta, Anni pyysi lupaa
saada lämmitellä itseään liitan pääl-
lä. Äidin luvattua mummo levitteli
hameen helmansa ja kapusi istumaan
liittalle. Hän lämmitteli siinä itseään
ja heilutteli samalla tyytyväisenä jal-
kojaan. Minusta tämä kaikki tuntui
niin uskomattoman vitsikkäältä ja
hauskalta.

Viimeisestä tapaamisesta
jäi kauniit muistot

Viimeinen muistikuvani tästä mus-
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tahuivipäisestä ”meijän mummosta”
oli, kun kävimme siskoni kanssa
häntä tapaamassa kesäkuisena sun-
nuntaina Haukivuoren vanhainko-
dissa. Siellä pidettiin aamupäivällä
jumalanpalvelus tai jonkilainen har-
taustilaisuus, johon vierailijatkin oli-
vat tervetulleita.

Tilaisuus tuntui pienestä pojasta
tylsältä ja pitkävetiseltä ja kaiken-
lisäksi se kestikin ikuisuuden. Ham-
masta purren odotin tilaisuuden
päättymistä, koska tiesin sen jälkeen

näkeväni mummon, jota olin varsi-
naisesti tullut tapaamaan.

Mummon silmien valo oli tuolloin
jo himmentynyt, mutta hän tunsi
siskoni äänen perusteella. Muistan
kuinka hän ilahtui suunnattomasti
vierailustamme ja jaksoi vieläkin
huomioida meitä. Tapaaminen oli
molemmin puolin odotettu ja iloinen
tapahtuma, josta jäi kauniit muistot.
Annin pitkä ja vaiherikas maallinen
vaellus päättyi myöhemmin Pieksä-
mäen Hiekkapuron hautuumaalle.

Mikonannin kaltaiset ihmiset saat-
tavat elää henkisesti niin rikasta elä-
mää, ettemme aina edes sitä ymmär-
rä. Usein tuntuu siltä, kuin näiltä niin
sanotuilta mammonan omistajilta ja
itsekeskeisiltä ihmisiltä puuttuisivat
tällaiset hyvään ihmiseloon olennai-
sesti kuuluvat tärkeät ominaisuudet.
Nykyään on trendikästä puhua vain
kilpailukyvystä ja siitä, miten ollaan
itsekkäitä tehokkaammin.

Reino Pekkanen

Vapaussodasta 85 vuotta

Apteekkiala jäi Sihvojen veljessarjan
nuorimmalta Raudun taistelujen takia

Maamme Vapaussota käytiin 85
vuotta sitten. Saksassa sotilaskou-
lutuksensa saaneiden Suomen Jää-
kärien pääjoukko palasi kotimaahan
helmikuun 25. päivä 1918.

Saksassa sai sotilaskoulutuksensa
myös Sihvojen veljessarjasta neljä
veljestä, Aarne (s. 1889), Johan-
nes (Jussi) (s.1891), Samuli eli
Sam (s.1892) sekä Ilmari (s.1895)
Heidän myöhemmät sotilasarvonsa
olivat jalkaväenkenraali, kenraalima-
juri, vänrikki sekä kapteeni. Kaikki
esiintyivät Saksassa salanimellä Sic-
her.

Sam Sihvo on Jääkärin morsia-
men säveltäjä ja kirjoittaja. Sihvojen
veljessarjan nuorin oli Antti, joka
toimi apteekkioppilaana Muolassa ja
jäi pitämään huolta vanhemmista
muiden veljien lähtiessä Saksaan.
Nuorukaisen kohtalona oli sankari-
kuolema Vapaussodassa.

Nuori Antti taisteli Raudussa ja
kuoli Kavantsaaren sillan räjäyttä-
misyrityksessä 12.3.1918. Nuores-
ta sankarista kirjoittaa hänen kenraa-
liveljensä Aarne Sihvo 1918 paine-
tussa Sankaripoikia-teoksessa. Lai-
naan tähän tuon luvun lyhentämät-

tömänä.
“Minulta on pyydetty kertomusta

sankarinuorukaisesta Karjalalan rin-
tamalla. Kertomus jostakin kaatu-
neesta, kaivatusta, äitinsä ja sisko-
jensa itkemästä poikasesta, joka
nuoren elämänsä isänmaansa vapau-
den ja kansansa elämän edestä an-
toi. Tekisin sen mielelläni, mutta mi-
nun on kovin vaikea kirjoittaa niistä
monista, jotka ovat lähteneet taiste-
luihin ja palaneet sieltä joko kuolet-
tavasti haavoittuneina tai jo jäykki-
nä vainajina, sillä minä en heitä tun-
tenut. Siitä he sivuitseni kulkivat Ah-

volaan ja Oravalaan, siitä heidät ta-
kaisin tuotiin, mutta heillä oli aina
kiire ja minulla vielä kiireempi. Em-
me ehtineet tutustua toisiimme.

Veljeni sitä vastoin... Antti oli nuo-
rin veljistäni, hiljainen ja tyyni-
luontoinen. Hän syntyi kesäkuun 7.
päivänä 1901 Muolaan Lehtokylässä
ja käytyään kansakoulun siirtyi Kä-
kisalmen yhteiskouluun, jossa suo-
ritti 5 luokan kurssin, aikoen antau-
tua apteekkialalle. Aina uutterana riit-
ti häneltä kuitenkin aikaa mäenlas-
kuun. Aina hän oli valmiina autta-
maan äitiä ja nuorempia siskoja, joi-
den turvaksi hän jäi kapinan alussa.

Kun isän täytyi kiireimmän kau-
palla paeta kapinallisten kostonha-
lua, jättää koti ja pyrkiä “valkoiselle
puolelle”, seisoi Antti-Veikkoni mie-
henä talossa. Ja kun viimeinenkin
isää hakemaan tullut kapinallinen oli
pihalta lähtenyt, valjasti Antti hevo-
sen, istutti äidin ja siskot rekeen sekä
istuen itse “keulalle” ajoi valkoiseen
Suomeen.

Saatettuaan kyydittävänsä turval-
liseen paikkaan lähti hän joukkoihin
Raudun rintamalle, jossa juuri käy-
tiin kiivaita taisteluja kirkonkylässä.Nuori Antti Sihvo
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Ollessaan useissa taisteluissa lähet-
tinä osoitti Antti siinä määrin rohke-
aa uskallusta, että pataljoonan pääl-
likkö piti velvollisuutenaan kiittää
häntä.”

Haaveena päästä
“Hämäläisen lentäviin”

“Vöyrin sotakouluun piti taas lä-
hettää poikia oppimaan aliupseerin
tehtäviä. Antti sai myös komennuk-
sen sinne, mutta hänen järkähtä-
mätön päätöksensä oli päästä kuu-
luiksi tulleisiin “Hämäläisen lentä-
viin”, joihin valittiin miehet henki-
lökohtaisen tuntemuksen ja ankaran
arvostelun perustalla. Kaikesta päät-
täen hän lienee täyttänyt “vaatimuk-
set”, koskapa hänet maaliskuun al-
kupäivinä näin Antreassa varustele-
massa itseään uudelle retkelle, vii-
meiselleen.

Maaliskuun 11 päivää vasten yöl-
lä - lienee ollut siinä neljän tienoissa
- seisoi valkovaippainen joukko suk-
sineen, laukkuineen aseman edus-
talla valmiina astumaan lähtevään
junaan. Siinä teki hänkin lähtöään
retkelle, jolta ei sitten palannut.

Ankara painostus Ahvolaa vastaan
oli äärimmillään. Tiedustelijat ilmoit-
tivat räjäytetyn sillan Hannilan ja
Kavantsaaren välillä korjatun, ja
“Hämäläisen lentävien” piti räjäyt-
tää se uudelleen. Sitä varten olivat

miehet näin aikaisin liikkeellä, va-
kavina ja hiljaisina.

Olin saanut rakkaan vieraan vihol-
listen rintaman takaa, olin elämäni-
loinen ja toiveikas: taistelu tuntui
taas kääntyvän onnellisemmaksi!
Onnistuisi vain kerran vielä tuo sil-
lan räjäytys.

Silloin ilmoittaa “lentävien Hämä-
läinen”, että yritys on kokonaan epä-
onnistunut, silta on ehjä ja yliajet-
tava. Kahakassa kaatunut kolme tai
neljä miestä, niiden joukossa Antti-
veljeni.

- Ruumista emme saaneet pois!
Ja nyt se on jo aivan mahdotonta!

- Vai niin!...
Oli maaliskuun 12. päivä 1918.
Myöhemmin olen saanut kuulla

taistelun kiihtymyksestä johtuen toi-
sistaan eriäviä kertomuksia tapah-
tumasta. Niistä voi kumminkin osa-
puilleen päättää seuraavaa: eteenpäin
hyökättäessä oli Antti keskustassa,
päästen 15 metrin päähän sillasta,
jolloin hän haavoittui ja vaipui haa-
vaansa pidellen istumaan hangelle.
Joku hänen vierustovereistaan ky-
syi silloin, voisiko häntä jollakin ta-
voin auttaa, mutta sai kielteisen vas-
tauksen:

- Et sinä voi auttaa, mutta sano -
Kesken lausetta oli hän kaatunut

hangelle. Varmaankin toinen luoti oli
osunut arempaan kohtaan, katkais-
ten nuoren elämänlangan.”

Pyhien arvojen puolesta

“Taisteluista Raudussa oli hän ker-
tonut ihastuneena. Luotien vihellyk-
set ja granaattien ulvonta oli hänes-
tä ollut juhlallisen suurenmoista mu-
siikkia. Ja kaikista vanhempiemme
estelyistä ja pyynnöistä huolimatta
tahtoi hän “lentäviin”, mutta ei mil-
lään Vöyrin sotakouluun.

Hiljaisena ja vakaana hän sopikin
paremmin rintamamieheksi kuin
harjoitusleirille “nahkapojaksi”. Hä-
nen osansa oli kaatua jo nuorena nii-
den aatteiden ja elämänarvojen puo-
lesta, joita hän yksityiselämässään
piti pyhinä. Ja yksi niistä oli, ettei
hän koskaan sekaantunut toisten
asioihin, mutta ei sallinut toisten
myöskään sekaantua hänen asioihin-
sa. Ken kerran erehtyi siinä suhtees-
sa, se ikänsä muisti pysyä erillään,
sillä Antti oli täsmällinen ja perus-
teellinen pienessä tappelussakin.

 - Aina kun sivuutan Kavantsaaren
rautatiesillan, herää kaipauksellinen
ajatus: Siihen, siihen hän uupui...”

Näin kirjoitti myöhempi jalkavä-
enkenraali Aarne Sihvo nuorimmasta
veljestään Aarnesta, joka 16-vuoti-
aana nuorukaisena antoi henkensä
Isänmaan puolesta. Pro Patria - Pro
Carelia.

Markku Onttonen
väliotsikot toimitukset

Karjalaisten kesäjuhlat ovat tänä
kesänä Jyväskylässä, jossa juhlat
halutaan viedä läpi perinteitä kunni-
oittaen, mutta kevennetyn kaavan
mukaan. Juhlien pääteemat ovat
Sortavala ja Laatokan Karjala ja lä-
hes kaikki juhlien tapahtumat ovat
saman katon alla Jyväskylän Pavil-
jongissa.

Avajaisjuhlan teemana on “Ihmi-

sen ääni”: runoa ja musiikkia. Lau-
antain päätteeksi tanssitaan tavan
mukaan tai poiketaan vaikkapa kau-
pungin järjestämässä Sataman yö -
tapahtumassa.

Mittavan musiikkipanoksen antaa
myös kuorokavalkadi, johon on il-
moittautunut 15 kuoroa. Juhlilla on
mukana nyky-Sortavalan edustaja-
na suomenkielinen lapsikuoro. Kuo-

rot esiintyvät myös sunnuntain päi-
väjuhlassa.

Mikkelin Karjalaiset ovat perintei-
sesti järjestäneet linja-autokuljetuk-
sen kesäjuhliin. Myös majapaikkoja
on varattu jonkin verran etukäteen.

Mikäli mielit mukaan, kysy lisää
Kaija Tähdeltä puh. (015) 360 009.

Kesäjuhliin bussilla Mikkelistä - kysy lisää Kaija Tähdeltä

Karjalaisten juhlat Jyväskylässä 14.-15.6.
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Matti Pulakan laatima kronikka
Vehmais-Haukkalan nuorisoseurasta
Juttelisin hiukan. Laitan siitä kronikan,
vaikka hapuilevan on niin hiukan.
Tämä muisteluni pikkuinen lienee varsin suotta,
kun seura täyttää kohta 30 vuotta.
Et alussa ei touhu tämä tuntunutkaan puulta,
vaik’ onnenpäivän ohella on usein vastatuulta.

Tuli meille silloin Meronen jo opettaja miesi,
hän nuorten touhut asiat jo varsin hyvin tiesi.
Hän meille siitä mainitsi et ois meijän omantuntoon,
tänne nuorten saatava ois oma seura kuntoon.
Näin syntyi pientä pirskettä, ei muuta kun vain juokse,
me mentiin kohta kokoukseen Joron Matin luokse.

Oli ensin joukko vähäinen, sitten kahden kylän väki
pian etempääkin vieraita siel iltamissa näki.
Oli kävijöitä ahkeria sekä miehiä että naisii,
jos ahkerimmat lienee olleet keripatalaisii.

Silloin seuran kantaväkeä kyllä monen tutun huomas,
oli siellä Albert Loponen sekä Honkasenkin Tuomas.
Oli Pahkin Jussi parissa myös Matti Kekkonenkin.
Hän kertoi joskus satuja, kyllä hyvin muistan senkin.

Myös kohta laulun puolesta oli selvä kantti,
kun Haukkalan Loviisa tuli Kiiskin tytöt ja Antti.
Kävi touhu sitten vuosia aina luottaen valon mahtiin,
jos toisinaan vaan syvennyttiinkin yksin tanssin tahtiin.

Sitten esimiehen asiasta käytiin uuteen keinoon,
oli monta vuotta nojattu Kalmin Jalmariin ja Einoon.
Myös Nuoran Kainon osuutta mä unohtaa en saata.
Hän hyvinvointiin seurallemme koitti kyllä taata.
Oli pitkälti myös areenalla Kärkkäisenkin väki.

Mut unohtaa en myöskään voi silloisista näistä
satuseppä Vilho Kiesiläistä.
Jos katseen vielä keskittäisin nuorempien parviin,
unohtaa en silloin voisi Kiesiläisen Arvii.
Kun järjestysmies valittiin, niin osunt ei pentuun,
kun luotettiin vain tanakasti Ville Mentuun.

Ei järjestyksen puolesta myös mänty kelirikkoon,
kun varsin usein nojattiin myös Hyvönmäen Mikkoon.
Hän mukana on ollutkin nyt varsin viimeiseksi.
Hän nauruhermot hereille usein ennenvanhaan keksi.

Kun asioista ei pitkälti voi suistaa,
niin tulee myös nuo Eevat,
Ainot, Jennyt, Helvit muistaa.
On vuorostansa kullekin heille käynyt onnenkäki,
kun etempää tai likempää joku tuli voitti ja näki.

Jos virttä vielä veistää tahdot heistä silloisista,
en kohdaltani unohtaa voi Helvi Kasurista.

Vielä hiihtomiehii muistellen, niitten parempata starttii,
ei silloin voida unohtaa meidän Meskasenkaan Marttii.
Jos painissa hiihdossa parempi toisia oli näitä,
moni ladulla sai katsella silloin Martin kantapäitä.
Jo ammoin meille mieleen tuli silloin uusi juoni,
kun kentän meille aikoinaan möi Nuoran Salamooni.

Meijän väki silloin yksin mielin työhön kävi rehtiin.
Talkootöillä talo laitettiin, myös muita töitä tehtiin.
Oli seuratalotouhussa silloin moni poika ukko,
myös suuren osan siitä teki Pekka Kukko.
Näin talo silloin valmistui jos velkakin myös karttui,
lähes puolisataa tuhatta myös toimintakin varttui.

Oli isäntien reiluus aikamoista,
kun takaajia velkakirjaan saatiin yksitoista.
Ei oikeastaan nimeään kieltäneet he kukaan,
mies varova kuin Jussi Korte tuli mielellään mukaan.

Sanoi Meronen, että Sampola tuo rakenna ja nosta.
Myös meille silloin mainittii Rekon kartanoista.
Usein Jussi Rekon matalassa oli mielen laatu,
kun keittiössä, järjestystä ei mielestänsä saatu.
Mut Juhanille tuotti tuloksen pieni sydän surun,
kun maailma kavala viepi hältä kullanmurun.

Paljon oli mukana myös Määttäsenki väki.
Myös Paksun pojat siellä varsin usein näki.
Sitten esimiestä uusittiin, mut mies ken nyt ja mistä,
se tehtiin yksimielisesti Meskas Eemelistä.
Kyllä vauhti nousi jällehen, asiaan hän puuttui.
Mut ajat varsin vakavaksi silloin kohta muuttui.
Jäi seurakin nyt johtoa ja omaa tupaa vaille.
Vain evakkona kulkea vierahille maille.
Se Savoon tänne samosi, tänne toisten mukaan ehti.
Sen elämässä kokonaan kääntyi toinen lehti.

Mä lienen houkka haaveksija, voi minua nyt sentään.
Mun aatokseni kotimaile varsin usein lentää.
Kun joskus vaivun aatoksiin sitä itkisinkö ihan,
kun muistan rannat Vehmaisten ja lapsuuteni pihan.

Nyt onkin näin, mä mietin sitä useamman kerran.
Näin tähtihin lie tahto kohtaloiden herran.
Nyt meitä usein mainitaan vain evakoksi täksi.
Oi miksi piti joutua taas sijaiskärsijäksi.
Ei nyt muuta keinoa, kuin oloihin vain tottua.

(nauha päättyy tähän)
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Vehmais-Haukkalan miehiä ehkä vuonna 1920. Kuvassa vasemmalta lukien, Albert Kärkkäinen, opettaja V.
Meronen, ?, Juho Loponen, Ville Mentu, ?, Albert Pulakka, Juho Meskanen, ?, Eemeli Loponen,

Juho Pahki, Matti Joro, Albert Loponen, ?, Simo Mentu, ?, Matti Paksu.

Lapsen muistoja ja havaintoja
Vehmais-Haukkalan nuorisoseurasta

Seuran toimintaa sain lapsena seu-
rata mahdollisimman läheltä viiden
vuoden verran. Muutimme mum-
mon, enon ja siskoni kanssa seuran
taloon kesällä 1932, olin silloin 8-
vuotias. Seuratalolta pois muutettiin
1937.

Olin mummon ja enon kasvattilap-
si ja me toimimme siellä vahtimes-
tarina. Meidän tehtävinä oli muun
muassa siivous ja lämmitys. Lisäksi
mummo piti iltamissa puhvettia.

Polttopuiden hankinnan hoiti seura
talkoilla. Isännät toivat talkoopäivinä
rankakuormia, jotka purettiin talon
takapäätyyn. Pääasiassa mummo ja
minä sahasimme ja pilkoimme ne

klapeiksi.
Jatkuvasti lämpöisinä pidettiin vain

meidän asuntona ollut tupakeittiö.
Juhlasali ja puhvettihuone lämmi-
tettiin vain silloin, kun oli iltamat tai
muu yhteisötilaisuus.

Kesäisin pidettyihin siivoustalkoi-
siin liittyy seuraavanlainen muistiku-
va. Siinä pihan ja tien laidassa ole-
van kuusiaidan välissä oli, ja on vie-
läkin männikkö. Ne oli kai istutettu,
koska ne olivat samankokoisia.
Erään siivoustalkoon aikana minä
kiipesin mäntyyn ja kun siihen lä-
helle tuli haravoijia, minä laitoin kie-
len rullalle ja puhalsin käen kukun-
nan tahtiin. Siitä tuli aivan luonnol-

lisen tuntuinen kukunta. Silloin joku
mies sanoi: “Onpa käki aikaisessa.”.
Nauroin hiljaa mielessäni, että sain-
pas harhautettua.

Nyt kun olen viime vuosina käy-
nyt siellä ja nähnyt ne samat män-
nyt, niin olen havainnut, että niiden
mäntyjen on silloin 30-luvun alussa
täytynyt olla niin pieniä, että kyllä
niistä on kukkujan havainnut. Joten
taisinkin minätulla harhautetuksi.

Kärpäsruudilla
valtava leimahdus

Näytelmäharjoituksia siellä talolla
pidettiin usein. Niihin osallistujista
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muistan parhaiten Vilho ja Liisa
Kiesiläisen. Kerran oli oikein am-
mattiohjaaja. Muistan hänet siitä, et-
tä kun hän otti kärpäsruutia käm-
menelle, sytytti tulitikun ja puhalsi
kärpäsruudin kämmeneltään tulta
kohti, tapahtui valtava leimahdus.

Silloin joku sanoi, että nyt poika
oppi uuden tempun, tarkoitti minua.
Tähän ohjaaja vastasi, että kyllä po-
jat tällaisen osaa ennestään. Ja oi-
keassa oli.

Kyllä minäkin keräsin metsästä
sellaisen matalan kasvin, taitaa olla
katinlieko, tuleentuneita tähkiä pa-
peripussiin. Kun ne kuivuivat, niin

niistä sai keltaista jauhoa, joka oli
sitä kärpäsruutia. Kai he näytelmässä
käyttivät sitä meikkaukseen.

Iltamissa oli ensin ohjelmaa ja sit-
ten lopuksi tanssia. Tanssia tahditti
useimmiten Aukusti Murto haita-
rilla ja tyttärensä Hilma viululla.

Hitausajokilpailu
polkupyörällä

Urheilua myös harrastettiin. Hiih-
täjistä mieleen muistuu Kirveen
Taunon lisäksi Eemeli Pyöttiö. Ke-
säkisoissa oli aikuisille eri lajeja ja
niitten lisäksi polkupyörällä hitaus-

ajo. Se, joka hitaimmin ajoi merki-
tys radan päästä päähän, kosketta-
matta jalalla maata ja ylittämällä reu-
naviivoja, voitti kilpailun. Lapsille oli
pussijuoksua.

Eemeli Meskanen piti nuorille po-
jille voimisteluharjoituksia. Muistan
kun tämä voimisteluryhmä esitti yk-
sissä iltamissa taitojaan. Esityksen-
sä lopuksi he muodostivat pyrami-
din.

Tässä olikin lyhykäisyydessään
päällimmäiset muistikuvani nuoriso-
seura Sammon toiminnasta.

Eero Teljas

Kellojen soitolla tärkeä osa elämänmenossa
Silloin kun olimme pikkupoikina

paimenessa Itä-niityn laidalla, kuu-
lui kellon ääni sen lehmän kaulasta,
mikä oli lauman johtajaksi katsottu.
Paimenessa olo oli meistä kovin vas-
tenmielistä hommaa. Vaikka siellä ei
tarvinnutkaan olla kuin pari kolme
tuntia iltapäivällä, sitä ei olisi mil-
lään jaksanut.

Meillä oli veljeni kanssa tehtävä-
nä paimentaa lehmät, että ne eivät
karkaa metsään heinän jälkeiseltä
äpäriköltä, eikä viereiseen kaurapel-
toon. Siinä sitten vuoltiin pajusta
keppejä, kaarnalaivoja tai käytiin
metsän puolella varjossa, ja kuun-
neltiin kellon kalkatusta “Kirjon”
kaulassa.

Toinen kello mikä siihen aikaan
meille kuului, oli läheisen kunnallis-
kodin ruokakello. Tilan pelloilla oli
aina väkeä töissä. Heinäpellolla, vil-
jankorjuussa, lannanlevityksessä,
mitä nyt suurella maatilalla tehtiin
ympäri vuoden. Oli palkattua väkeä,
mutta enemmän vielä työhön kyke-
neviä hoidokkeja.

Ruokakello oli korkean tornin
päässä ja sitä soitettiin kello yksi-
toista aamupäivällä ja puoli viisi il-
tapäivällä. Kellon ääni oli hyvä ai-

kamerkki myös kylälle; soittaja tiesi
tehtävänsä ja antoi kellon soida reip-
paasti. Kun ensimmäiset kaiut kuu-
luivat, silloin touhu pellolla loppui -
hanko tai talikko tökättiin heti maa-
han tai väki kiirehti ruokasalille.

Kello teki päivästä säännöllistä,
jakoi sitä osiin. Se oli hyvä merkki
myös muille: “Tulkaa syömään sit-
ten kohta, kun Laitoksen kello on
soinut”.

Järjestäjän kello
kilkutti kouluun

Kansakoulussa ei ollut surisevaa
sähkökelloa, vaan oikein kilisevä,
valettu vaskinen kello, missä oli ly-
hyt, puinen kädensija. Siitä “järjes-
täjä” kelloa heilutti innokkaasti kou-
lupäivän alkamisen tai välitunnin
päättymisen merkiksi. Joskus odo-
tettiin tunnille pääsyä, joskus vavis-
tuksella lukemattomia kokeita.
Yleensä koululle mentiin aamulla lii-
ankin aikaisin, mutta saattoi sattua
niinkin, että jos vaikka näystin suk-
sesta katkesi kouluun mennessä,
kello kilisi jo ennen kuin sai sukset
jalasta.

Kellonsoitolla on ollut tärkeä osa

tässä elämänmenossa. Kun kirkon-
mäellä oli kesän alussa pyhäkoulu-
juhlat, silloin kuultiin oikeata kirkon-
kellojen soittoa. Kuulosti mahtaval-
ta. Niin voimakas ja sointuva ääni.
Jokaisen kumahduksen väliin tuntui

Raudun kirkon kello
hälytyskellona vuosina 1942-44
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kätkeytyvän jokin viesti, joka tuli
jostain kaukaa ja kantoi kauas, ja
ihmiset tässä välillä saivat siitä osan-
sa.

Suomessa valetaan
yhä kirkonkelloja

Kirkonkelloja on käytetty jo kau-
an; historiassa mainitaan jo 300-lu-
vulta. Suomen vanhin kello on va-
lettu 1477.

Kellojen aineksena on vaski; ku-
paria ja tinaa sopivassa suhteessa.
Vanhan Valamon pääkirkon kello pai-
naa 16 380 kiloa. Siinä tarvitaan var-
maankin jo apulaitteita kellon soit-
tamiseen.

Nykyään kirkonkellojen soiton
hoitaa useimmiten automaattisesti
sähköinen laitteisto, joka tietysti voi-
daan korvata sähkökatkoksen tulles-
sa vanhalla konstilla.

Suomessa kirkonkelloja valetaan
vielä ainakin Kaavilla ja Lapualla
pienten yksityisten valimoitten toi-
mesta ja perinteisellä taidolla ja tie-
dolla. Kellon virittäminen oikeaan sä-
velkorkeuteensa onkin tarkkaa työ-
tä. Kellon on soitava puhtaasti tois-
ten kellojen kanssa.

Kreetalla kellot
soivat heti aamulla

Viime keväänä meillä oli tilaisuus
käydä elämäntoverini kanssa Kree-
tan saarella. Siellä kuulimme jo kau-
pungissa riemukasta kellojen soittoa
aamuisin melko aikaisin.

Vuokrasimme auton ja ajoimme
eräänä päivänä saaren etelärannal-
le, läpi syvien kanjonien ja halki ta-
vattoman kauniitten vuoristomaise-
mien, ohi vehreitten rinteiden ja sy-
vien laaksojen joissa kylät lepäsivät
oliivitarhoineen. Tuntui aivan epäto-
dellisesta katsella niin väljää maise-
maa, huimasi.

Aivan lähellä oli sekin paikka, mi-
hin Apostoli Paavali joutui rantautu-
maan matkallaan Roomaan. Kun
pysähdyimme vuoren rinteelle mut-

kaisella tiellä, saattoi nähdä useita
kyliä kirkontorneineen valkoisina ra-
kennusryhminä, yksi alempana, toi-
set ylempänä, ja vielä ylempänä lu-
minen, sumun peittämä vuorenhuip-
pu. Tuli mieleen, että miltä kuulos-
taisi varhain aamulla kun kaikkien
kylien kellot soisivat täällä suuressa
tilassa yhtä aikaa? Oli arkipäivä,
emme sitä kuulleet, saatoimme vain
kuvitella.

Kuunnellaan
kellojen sointia

Kellot ovat soineet  monesti ja mo-
nelle meistä. Kellojen sointi on ikuis-
ta, siinä on jotain perusviestiä ihmi-
selle, jota jää kuuntelemaan, ajatte-
lemaan.

Sattui eräs tapaus aivan äskettäin.
Appeni, lähes 90-vuotias läheisem-
me oli päättänyt vaelluksensa tääl-
lä. Saatoimme sairaalasta rakkaan
vainajan Kappeliin odottelemaan vii-
meistä matkaansa. Oli tuulinen talvi-
päivä. Saattomatkan jälkeen menim-
me kuuntelemaan sielunkelloja kir-

Pelastusta tarjotaan, kun ohjus siviilien päälle laukaistaan.
Pelastusta tarjotaan, kun pommi lasten päälle pudotetaan.
Pelastusta tarjotaan, kun syyttömien päälle telaketju ajetaan.
Pelastusta tarjotaan, kun räjähtävä luoti päähän ammutaan.

Ei äidit, lapset Baltian ja Irakin saa elää rauhassa.
Ei Vilnan televisiota olla voi, kun telaketju salamoi
ja viattoman veri maassa lammikoi.

Nyt itkee äiti Vilnan, Bagdadin.
Ken vihaa, sotaa kylvi päälle lapsien.
Vaan oppia ei johtajilta kenraaleilta saa,
kun murhanhimo laukeaa
ja ohjus, pommi, räjähtävä luoti,
telaketju, syyttömiä pelastaa.

Paavo Mankkinen
(kirjoitettu vuonna 1990)

konmäelle. Kuinka ollakaan, suntio
tuli ilmoittamaan, että sähkökatkos
on tehnyt kellokoneiston mykäksi,
mutta ei hätää, soitetaan käsin.

Hän meni ripeästi kirkon alustan
ovelle, lapioi sen edestä lumet, ja
haki  sieltä kookkaan avaimen.  Pol-
ku tapuliin oli lumen peitossa, mut-
ta pian hän sai vanhan lukon auki.

Me läheiset kuuntelimme odotta-
en kellojen viestiä. Ja kellot soivat -
hartaasti, kiirehtimättä, mietiskellen
ja muistellen. Vain kuten ihmisen
soittaman voivat kellot soida.

Poismennyt rakkaamme oli van-
ha seurakuntalainen, raskaan elä-
mäntyön tehnyt, ja nyt niin tutun
kirkon kellot kuuluttivat hänen pois
menoaan. Totesimme sitten jälkeen-
päin, että hän olisi varmasti mielis-
sään  katsellut pilvenlaidalta tätä tou-
hua ja kuunnellut kellojen ääntä van-
halla tavalla.

Kellot soivat. Kuunnellaan niitä.
Ne soivat myös sinulle, meille jokai-
selle.

Antsu

RUNONURKKA
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Kevät
Nuo keväiset tuulet, ne hellivät meitä,

kun käymme riemuiten sulia teitä.
Valkea home jo nurmesta haihtuu,

talvi kun kevääksi tässä nyt vaihtuu.

Rinteellä vaaran jo väreillä voi,
lämpö, sen aurinko tänne nyt toi.
Muurahaiskekoja paahtavi noita,

talvi ei enää nyt kevättä voita.

Pienoinen pisara joeksi muuttuu,
tulvasta tuosta jo maamies suuttuu.
Pääse ei pellolle, siellä on rapaa,
luonto on kylmästä talvesta vapaa.

Joenpa niskassa, sulassa tuossa,
istuvi telkkiä, mustassa vuossa.
Pönttöjä katsovat, tekisi mieli,
mitenpä siitä nyt kertoisi kieli.

Harakka komea tunkion päällä,
kukkona heiluvi kauniilla säällä.

Muista ei pesäänsä kattoa laittaa,
silloin ei sateinen ilmakaan haittaa.

Emäntä kukkapenkkejä muokkaa,
muuten on hyvä, ei löydy vain kuokkaa.

Isäntä siitä jo kuuleepi moista,
suutu ei kuitenkaan sanoista noista.

Kevät nyt tästä jo muuttua saa,
tulossa on aina vain parempaa.

Kesä tuo toivottu, tulethan meille,
annathan elämän kaikille heille.

Veikko Vanhanen

Jatkosodan vuosina 1941-1944 Leinikylänjärven
kaakkoiskulmassa Harjoitustalon rannassa sijaitsi

Raudun kenttäsairaala (36. KS).
Sairaala toimi neljässä parakissa.

Eräällä poliklinikan lääkintälotalla oli
tapana pitää savimaljakossa kylmänkukkia.

Tänään parakkeja ei enää ole. Luonto on vallannut
paikan takaisin ja kylmänkukat, nuo rautulaiset

kasviharvinaisuudet, jatkavat eloaan.
Kuvan on ottanut O.V. Smirnova  huhtikuussa 2002

ja sen lähetti toimitukseen Alvar Loponen.

- Pietarin vaikutus Karjalaan seminaari lauantaina 26.4.
klo 10.00 alkaen Helsingissä Karjalatalolla. Pietarin kau-
punki viettää tänä vuonna 300-vuotisjuhlaansa. Metropolin
merkitystä koko Karjalalle tarkastellaan tässä Karjalan Lii-
ton järjestämässä seminaarissa, jossa alustajina ovat FT
Jyrki Paaskoski, professori Tapio Hämynen, dosentti Silvo
Hietanen, tutkija Julitta Suomela, tohtori Merja Sillanpää,
tutkija Agneta Rahikainen ja arkkitehti Mikko Mansikka.
Tilaisuus päättyy kello 15.30.

- Määttästen Sukuseura ry:n vuosikokous 4.5. klo 13.00
Valkealan Verlassa. Kokous pidetään Vanha Kievari ravin-
tolassa. Välittömässä läheisyydessä on Verlan Tehdasmueso,

mihin voi tutustua samalla.
Ilmoittautumiset 26.4. mennessä
Samuli Määttäselle puh. (03) 344 3983 tai
0500 631 148.  Tervetuloa - Määttäsraati.

TAPAHTUMAKALENTERI

- Matka Mäkrälle 24.-25.5. Ilmoittautuminen
pikaisesti Kirjalan Elmalle, puh. (015) 614 454.

- Orjansaaren koulupiirimatka Rautuun 6.-8.6.

- Palkealan koulupiirimatka Rautuun 10.-11.6.

- Karjalaisten kesäjuhlat Jyväskylässä 13.-15.6.

- Vehmaisten koulupiirimatka Rautuun 27.-28.6.

- Mäkrän kihut Pieksämäellä Poleenin kahviossa sunnun-
taina 3. elokuuta klo 12.00.
Kts. tarkempi ilmoitus kesäkuun lehdestä. t. Sirpa
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Nuorisoa takaisin vallatussa Raudussa rippikoulun merkeissä.
Kuvassa etualalla rovasti Paavo Ismael Salo  ja kanttoriurkuri Juho

Henrik Kosonen. Kuvan lähetti Simo O. Salo Helsingistä.

Albumin aarteet

Yläkuvassa neljä sukupolvea rautulaisia. Raudun Palkealan kylästä
evakkoon lähtenyt Lauri Sappinen, tyttärensä Lea Elise, Lean poika

Jokke sekä Joken esikoinen Jere Matti Jantunen (2 kk).
Lauri asuu nykyään Varkaudessa.

Kokeneet Raudun kävijät, Aleksi
Vasenius ja Ahti Väätäinen kon-
firmoitiin viime kesäkuussa Päl-
käneen kirkossa. Monnonmäki
Raudussa on heidän “mummo-

lansa” kun Sanna Väisänen, o.s.
Monto, on lähtöisin sieltä.

Kuvan lähetti Eeva Väätäinen
Nilsiästä.

Oikealla siskoksia Mäkrältä. Katri Sundell (s. 1871), o.s. Savolainen,
ent. Puranen ja Helena Ihalainen (s. 1873), o.s. Savolainen.

Kuvan lähettiElla Marttiin Pieksämäeltä.
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Pelkkä sopimuspaperi ei tee
maastamme onnen valtakuntaa

Vuonna 1998 Suomi liittyi Schen-
gen-maiden joukkoon. Sen seurauk-
sena matkustaminen on muuttunut
todella mukavaksi. Passia ei tarvita
ja toiseen maahan voi saapua kuin
kotiinsa.

Avoin Eurooppa on liittänyt kan-
soja toisiina ja synnyttänyt uuden
läheisyyden tunteen. Avoimuus ky-
syy kuitenkin luottamusta ja tahtoa
noudattaa yhteisen sopimuksen pe-
riaatteita. Pelkkä sopimuspaperi ei
tee maastamme onnen valtakuntaa.
Mitään Schengen nimistä maata ei
ole, on vain lupaus ottaa vieraat vas-
taan, sisäinen tietoisuus ja halu lä-
hentää ihmisiä toisiinsa.

Karjalaisuus on ollut ja on sydän-
ten Schengen. Heimon mukana se
on siirtynyt myös uusille asuin-
sijoille. Kynnykset ovat madaltu-
neet. Ovea on osattu avata. Tähdel-
liseksi asiaksi on riittänyt, että ihmi-
set oppivat tuntemaan toisiaan. Sii-
nä päästään jakamaan kokemuksia
ja kuulostelemaan kuulumisia nykyi-
sestä ja tulevasta. Huolen aiheet ke-
ventyvät, ilon aiheet löytyvät. Se on
elämää parhaimmillaan, sydänten
Schengen, karjalaisuutemme hoita-
va, keväänvaloinen lahja.

Pääsiäinen tuo sen meille nyt myös
sinne, missä hyvät aikeemme ja
toiveikkaat odotuksemme ovat men-
neet kesken. Hyväkin uutinen voi
merkitä toiselle toista, toiselle tois-
ta. Aina ei ole lainkaan hyvää vaih-
toehtoa. Valitettava silti on, ja aina-
kin otettava vastaan se, mitä on tul-
lakseen, maailmalla ja lähipiirissä.

Pääsiäinen
luo yhteyttä

Vuoden kierrossa Rautulaisten leh-
ti huhtikuun postina tulee suuren
kristillisen juhlan aikaan, tähän viik-

koon virpolauantaista ylösnouse-
muksen sunnuntaiaamuun, meidän
Herramme pääsiäiseen kuoleman
kahleista, meidän vapahtajanamme.

Jumalan Schengen on haavoite-
tun, rakkauden haavoittaman sydä-
men Schengen. Ristin kautta saam-
me nähdä syvälle olemassaoon sa-
lattuun, ymmärrykseltämme kätkey-
tyvään ytimeen. Jumala tahtoo elä-
mää. Hän pelastaa meidät kuoleman
ja syyllisyyden alta yhteyteensä.
Hän hylkää itsensä voidakseen vali-
ta meidät. Tästä armosta kiitollisina
saamme kohdata toisemme ja itsem-
me.

Pääsiäinen luo yhteyttä. Ihmisille
tuli tarve toistensa luo. He jakoivat
keskenän epäilynsä, uskonsa, toi-
vonsa ja kysymyksensä.

Kenelläkään uskon koko lahjaa ei
ole yksi, vaan yhteisenä, yhdessä.
Saamme sen että myös iloitsemme
toisistamme.

Siinä tiedämme, keitä olemme.
On varaa tunnustaa puutteemme. Jo-
ku on umpikujassa, toisella on saa-
tu tieto pääsystä ulos. Tänään minä
huomenna sinä.

Kun tuemme toisiamme, kun
otamme toiselta takan osaksi mat-
kaa, kun sanomme: miten hyvä, että
olet olemassa, kun annamme anteek-
si ennen kuin kukaan pyytää, me
toisissamme tiedämme keitä olem-
me ja kuka kulkee kanssamme ja
kenen me olemme:

- Hän joka nousi esikoisena kuol-
leista, on nyt alku, ensimmäinen ja
viimeinen; hänessä on kaikki täyte-
ys, näkyvä ja näkymätön; hän pitää
kaiken koossa, vallat ja voimat,
maan päällä ja taivaissa (Kol.1)

- Rauha teille! On ylösnousseen
ajankohtainen tervehdys. Hänen val-
takuntansa on uskon, toivon ja rak-
kauden Schengen.

- Kun hän avaa, ei kukaan sulje
(Ilm. 1.)

Kun nykyinen opetusneuvos Eros
Jäske 1933 oli kymmenvuotias,
meidän Raudun kirkonkylän kansa-
koulussa ilmennettiin vuosileikkiä
kahdentoista oppilaan voimin. Siitä
tähän huhtikuulta sydämellisin toi-
votuksin ja päivänsankarille ja ter-
veisin kaikille synnyinpitäjän senio-
reille:

- Pälvet ovat laajentuneet, purois-
sa nyt kevään veet tanssii riemuiten.
Herää toiveet sydämien vihdoin
virroin keväisin povet kuohuu
tulvehtien!

Simo O. Salo

Oikaisu  Isoisäni Nikolai Vasilin-
poika Puolakangas (Borovikov) oli
Raudun kunnanvaltuustossa ja hä-
nen isänsä Vasili Pavelinpoika Boro-
vikov kunnallislautakunnan jäsen
1900-luvun alkupuolella. Isäni Martti
Nikolainpoika Puolakangas syntyi
saunassa alkutalvesta 1935 Raudun
Huhdin kylässä eikä siten ehtinyt olla
mukana Raudun kunnan luottamus-
henkilönä kuten Rautulaisten lehden
viime numerossa kerrottiin.

Isäni Martin ansiot liittyvät evak-
kona Valkeakoskelaiseen yksityis-
yrittäjä- ja kalaseuratoimintaan.
Raudun kunnantalon tarkka sijain-
tipaikka kuitenkin kiinnostaa. Asiasta
tietävä voi kertoa sen Rautulaisten
lehden osoitteen sijasta suoraan
sähköpostiini htapioh@netscape.net.

Harri Puolakangas
(Borovikov)

Espoo

HAKUPAIKKA
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Lauri Mentu kuoli Halikossa 31. joulukuuta 2002.
Hän oli syntynyt Raudussa 12. kesäkuuta 1917.

80 vuotta täytti 23. helmikuuta Terttu Nikkanen, o.s.
Kyyrä, Hämeenlinnassa. Hän on syntynyt Raudun
Maanselänkylässä.

Lempi Partanen, o.s. Anttonen täytti 80 vuotta Mik-
kelissä 3. maaliskuuta. Hän on lähtöisin Raudunky-
lältä.

70 vuotta

Viljo Karppola täytti 70 vuotta Joroisissa 31. maa-
liskuuta. Viljo syntyi Raudun Vakkilan kylässä Johan-
nes ja Maria (o.s. Intke) Karppolan esikoispoikana.
6-vuotiaana alkanut evakkotaival johti Savoon ja Jo-
roisiin. Sieltä löytynyt puhelias savolaistyttö huolehti
siitä, ettei matkaa tarvinnut kauemmas jatkaakaan.

Elämäntyönsä Viljo teki kuorma-autoilijana osal-
listuen samalla aktiivisesti alansa yritys- ja yhdistys-
toimintaan. Viljo toimi Joroisten Sora ja Kuljetus Oy:n
hallituksen puheenjohtaja 29 vuotta ja Läänin Tilaus-
liikenteen hallintoneuvoston puheenjohtajana 10 vuo-
den ajan.

Suomen Kuorma-autoliiton toimintaan Viljo osallis-
tui myös aktiivisesti. Näistä ansioista Mikkelin lää-
nin vuoden kuorma-autoilijan titteli myönnettiin Vil-
jolle vuonna 1994.

Joroisten kunnan luottamustehtävistä kokemusta ker-
tyi 15 vuoden ajalta ja Joroisten Osuuspankin hallituk-
sessa Viljo istui 12 vuotta. Täydellisesti työelämästä
Viljo ei ole luopunut vieläkään, vaan hän toimii yhä
Joroisten Maanrakennus Oy:n hallituksen puheenjoh-
tajana.

Koko ikänsä Viljo on ollut innokas urheilun ystävä,
varsinkin pesäpallo ja jääpallo ovat olleet suosikki
lajeja. Harrastuksista ehdoton ykkönen on kuitenkin
Haukiveden rannalla sijaitseva kesämökki, joka tar-
joaa oivat mahdollisuudet sekä  kirvesmiehen töihin
että kalastukseen.

Lukuisista luottamustehtävistä huolimatta Viljon elä-
män tärkein asia on aina ollut perhe. Karjalaan jää-
nyt lapsuuden koti, evakko-ajan kiertolaisvuodet ja
oman isän varhainen kuolema tekivät Viljosta mie-
hen, jonka rakkauteen ja huolenpitoon ovat voineet
luottaa vuosien saatossa hivenen vanhentunut Jorois-
ten tyttö sekä savolaiskarjalaiset lapset.

60 vuotta

Meeri Häkkinen, o.s. Jyräs täytti 60 vuotta Espoos-
sa 31. maaliskuuta. Hän on rautulainen äitinsä, Sirk-
ka Maria, o.s. Anttosen, kautta.

Vieno Marjatta Lopo-
nen, o.s. Kääriäinen, nuk-
kui pois pitkällisen sai-
rauden murtamana 28.
tammikuuta. Hän oli syn-
tynyt 15.6.1923.

Armas Torikka kuoli 5. helmikuuta Pieksämäellä.
Hän oli syntynyt 10. toukokuuta 1927 Raudussa.

Aino Maria Heikkinen, o.s. Ojola, kuoli Helsingis-
sä  3. maaliskuuta. Hän oli syntynyt Raudun Palkea-
lassa 20.2.1928.

Iida Maria Tuhkunen kuoli 9. maaliskuuta Varkau-
dessa. Hän oli syntynyt Raudussa 19.3.1912 Saara,
o.s. Virolaisen, ja Juho Tuhkusen perheeseen. Iida Tuh-
kunen haudattiin läheisten läsnäollessa Varkaudessa
15. maaliskuuta.

Marjatta Poikolainen kuoli Pieksämäellä 11. maa-
liskuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 19. joulukuuta
1924 ja omaa sukua Hentinen.

80 vuotta

Eino Joro täytti 80 vuotta 7. joulukuuta 2002
Somerolla. Hän on kotoisin Raudun Vehmaisista.
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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
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:

JOUKKOKIRJE


