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RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

47. VUOSIKERTA 3/2004 (328)
KESÄKUU 2004

Evakossa Virtasalmella vuonna 1944.
Kuvassa vasemmalta oikealle isäntäperheen

poika Erkki Seppälä sekä Raili, Teuvo ja Kalevi Nahkuri.
Kuvassa Kalevi pitelee Muru-koiraa, joka oli lasten rakas

lemmikki jo Kannaksella, ja jonka isä-Matti salakuljetti evak-
koon vastoin nimenomaisia määräyksiä puseron sisällä.
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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 kesäkuussa 2004

On jäähyväisten aika
“Pie tyttö lehti hengissä”. Tämän

sain evästykseksi joskus Karjalan lii-
ton lehtiseminaarissa, jossa oli koolla
pitäjälehtien tekijöitä eri puolilta Suo-
mea. Nyt olen oman osani tehnyt ja
on tullut aika mennä eteenpäin ja jät-
tää lehden tekeminen muille.

Rautulaisen lehden vetäjänä viettä-
mäni 12 vuotta ovat olleet antoisia.
Mieleeni ovat jääneet monet retket ja
juhlat joissa olen saanut olla mukana.
On itketty ja naurettu, kuten kunnon
karjalaisen tulee tehdäkin. Välähdyk-
sen omaisesti nuo hetket ovat putkah-
delleet mieleeni tätä viimeistä lehteä
kootessani. Yhtä lailla mielessäni ovat
käyneet monet tuttavuudet, joita on
vuosien varrella tullut. Osasta olen to-
sin haikeudella joutunut luopumaan
ihan kokonaan.

Tärkeintä näinä vuosina on kuiten-
kin ollut se, että käsieni kautta on kul-

taa mielestäni rautulaisten rohkeutta ja
ennakkoluulottomuutta. Noita kumpaa-
kin ominaisuutta tarvitaan varmasti tu-
levaisuudessakin ja toivon, että roh-
kenette tehdä jatkossakin huolella mie-
tittyjä ja tavallisuudesta poikkeavia
päätöksiä.

Uskon, että lehti jää hyviin käsiin.
Uuden toimittajan turvin lehti jatkaa
kehittymistään yhä paremmaksi ja nap-
paa kenties jonain vuonna pitäjälehti-
kilpailun parhaan palkinnon. Siihen
emme minun aikanani ihan yltäneet,
mutta kunniamaininta kuitenkin tuli!
Hieno suoritus meiltä kaikilta. Uskon
myös, että lehti saa uusia lukijoita vuosi
toisensa jälkeen, vaikka alkuperäiset
rautulaiset siirtyvät lukemaan taivaan
uutisia.

Uudelle toimittajalle toivon voimia ja
menestystä. Sekä tietenkin runsaasti
ideoita. Ja toki toivon, että te hyvät
lukijat, autatte häntä kaikin tavoin leh-

kenut painettavaksi monenlaiset tarinat ja kertomuk-
set, jotka ovat osa arvokasta kansanperinnettä. Tätä
rautulaista ja siirtokarjalaista historiaa on tallennettu jäl-
kipolville kirjallisessa muodossa lehden merkeissä mil-
tei viidenkymmenen vuoden ajan, mutta vielä meillä
on valloittamaton alue. Internet. Yhä useammalla pitäjä-
seuralla ja -lehdellä on nimittäin kotisivut ja toivon, että
myös rautulaiset siirtyvät tuolle tiedon valtatielle pika-
puolin. Tätä asiaa meidän on hyvä pohtia vaikkapa ke-
säkuussa Mikkelissä pidettävässä lehtiseminaarissa.

Kieltämättä mieltäni hivelee omalla tavallaan se, että
jään lehden historiaan sen ensimmäisenä naistoimitta-
jana. Se, että minut valittiin 1990-luvun alussa, osoit-

den eteenpäin viemisessä. Ilman teitä tätä lehteä ei oli-
si!

Luopumisen sanotaan olevan aina vaikeaa. Pian näen,
miten lujille se minulla ottaa. Aivan kokonaan en aio
kuitenkaan Rautulaisten lehteä hyljätä. Itseasiassa tu-
len olemaan uuden toimittajan “takapiruna” julkaisu-
toimikunnassa ja varmasti minua näkee yhä erilaisissa
rautulaisten jutuissa mutta ilman toimittajan roolia.

Juuriani en unohda koskaan. Rautulaisuus virtaa mi-
nussa yhtä vuolaana kuin vesi Vuoksessa.

Tapaamisiin kesäjuhlilla,
t.
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Karjala tuli Mika Nikanderille
tutuksi mummon tarinoiden kautta

Karkkilasta kesäteatteriesi-
tyksen harjoitusten lomassa ta-
voitettu laulajapoika Mika Ni-
kander uskoo saaneensa musi-
kaalisuuden verenperintönä
Karjalasta. Rautulaiset juuret
tulivat jo varhain tutuiksi mum-
mon ja sukulaisten tarinoista,
vaikka Karjalasta puhuminen
ei hänen poikasena ollessaan
suuressa huudossa ollutkaan.

Kansallisoopperan kausi on päät-
tymässä ja siellä baritoni Mika Ni-
kander on ollut mukana kahdessa
lapsille ja nuorille suunnatussa esi-
tyksessä. Nyt työn alla on perintei-
seeen kesäteatterisarjaan lukeutuvan
Emma elvyttää -esityksen harjoituk-
set Karkkilassa. Karkkila on Mika
Nikanderin syntymäpaikka ja hän
toimii siellä Karkkilan Työväen
Näyttämö ry:n puheenjohtajana.

- Asun sekä Helsingissä että Kark-
kilassa, joten sitä väliä tulee kuljettua
ahkerasti, Mika toteaa.

Karjalasta on
puhuttu paljon

Mikan äidin äiti on Lilja Sappi-
nen o.s. Holttinen Raudusta.

- Mummo täyttää pian 90 vuotta
ja äitikin on syntynyt Raudussa
vuonna 1939. Ihan pienestä asti olen
kuullut karjalaisista juuristani, lähin-
nä mummoni kertomien asioiden ja
tapahtumien kautta. Meillä puhut-
tiin aika paljon Karjalasta, sillä Holt-
tiset tulivat Karkkilan Vaskijärvelle
ja siellä asui muitakin karjalaisia.
Nämä ihmiset, joilla oli sama taus-
ta, keskustelivat yhdessä karjalaisis-
ta asioista, vaikka niistä puhuminen
ei siihen aikaan muuten ollutkaan
muodissa, Mika muistelee.

Mika on käynyt viimeisten 3-4

kesän aikana Raudussa juurillaan
äidin ja tämän siskojen kanssa.

- Raudunkylällä vastapäätä pap-
pilan rantaa on mummon paikka,
mutta ei siellä mitään ole jäljellä.
Vanhat ihmiset vain kertovat, mitä
on missäkin paikassa ollut, Mika ker-
too.

Rautu elää vain
kertomuksissa

- On vaikea sanoa, millaisia tun-
teita Rautu minussa herättää, kun
kaikki asiat ja tiedot siitä perustuvat
vain muiden kertomiin asioihin – ei-
vät itse koettuun. Ensimmäisillä
käynneillä oli jollain tavalla shokki
nähdä paikallisten ihmisten alkeel-
lista elämää, mutta vuosien mittaan
on sielläkin kehitystä tapahtunut,
Mika muistelee matkojaan Rautuun.

Mikan koskettavimpiin muistoihin
liittyvät ensimmäiset käynnit suo-

Mika Nikanderin mummolan paikka on Raudunkylällä
pappilan rantaa vastapäätä.

malaisella hautausmaalla, joka sijaitsi
jonkun paikallisen sikalan takana.

- Mitään kunnioitusta suomalais-
ten vainajia kohtaan ei siellä voinut
tuntea paikallisten ihmisten taholta.
Nyt sekin ympäristö on jo vähän ko-
hentunut.

Karjalan palautuksen herättämiä
ajatuksia Mikalta on kysytty ennen-
kin, mutta hän ei henkilökohtaisesti
pysty löytämään siitä asiasta paljo-
akaan positiivisia puolia.

- En tunne sinne omakohtaisia si-
teitä ja mietin, mitä alueen nykyi-
selle väestölle tapahtuisi mahdolli-
sen palautuksen yhteydessä. Karja-
la on nyt heidän kotinsa,monet ovat
jo syntyneet siellä. Alue on huonos-
sa kunnossa, joten mitä ihmettä me
sillä tehtäisiin. Niille ihmisille, jotka
ovat nähneet Karjalan toisenlaises-
sa kunnossa, Karjalan palauttami-
nen tietysti olisi eräänlainen ”kun-
nianpalautus” ja ymmärrän täysin

Kuva: Antero Teittinen
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heidän tunteensa.

Mikkeliin
esiintymään

Vaikka Mika Nikander ei tunnus-
taudu erityisesti miksikään ”karja-
laisuuden lähettilääksi, sanoo hän
olevan kiva käydä esiintymässä kar-
jalaisten tilaisuuksissa.

- Karjalainen yleisö on erittäin
vastaanottavaista. Ja olisihan se mu-
kavaa näytellä vaikka joku karjalai-
nen rooli karjalankielellä, vaikka Op-
rissa ja Oleksissa Oleksin rooli. Mut-
ta sehän ei ole minusta kiinni, Mika
toteaa.

Iloksemme Mika nähdää Mikke-
lissä Rautulaisten Pitäjäseuran jär-
jestämässä jatkosodan päättymisen
60-vuotismuistojuhlassa 6.6. Mi-
kaelissa.

Sirpa Piskonen

Reijo Paukun Korpiprofeetta saa
kantaesityksen Kangasniemellä

Teatteriohjaaja Reijo Paukulla
riittää kiireitä tulevana kesänä, sillä
hän työstää parhaillaan kangasnie-
meläisen Teatteri Ilonen kanssa Kor-
piprofeetta-näytelmää. Historiallinen
musiikkinäytelmä saa ensi-iltansa
18. kesäkuuta ja se liittyy osana
Kangasniemen kunnan ja seurakun-
nan 350-vuotisjuhlia.

Kotkan Kaupunginteatterissa apu-
laisjohtajana toimiva Paukku kertoo
lukeneensa Kangasniemen historian
kymmenkunta vuotta sitten. Siitä
teatterimiehen mieleen jäi kertomus
kutemajärveläisestä Elias Hänni-
sestä, joka herätti maanlaajuista
huomiota 1800-luvun alussa. Hän-
ninen perusti omalaatuisen uskon-
liikkeen, jonka tilille kansantarinoi-
den mukaan lasketaan Kangasnie-
men kirkon palo vuonna 1808 ja
myöhemmin viljamakasiinien ja

Evakkomatkakuvia kaivataan
Virtuaali-Karjala -sivustolle on jo siirretty useita satoja valokuvia luovutetusta Karja-

lasta. Kuvat on sivustolla jaoteltu pitäjittäin. Sivustolla olevat kuvat esittelevät monipuo-
lisesti elettyä arkea ja juhlaa luovutetussa Karjalassa. Evakkomatkakuvat ja evakkoajan
kuvat puuttuvat sivustolta kuitenkin lähes kokonaan. Toivonkin, että yksityiset kansalai-
set auttavat näiden kuvien esille saamisessa lähettämällä kuvia tallennettavaksi allekir-
joittaneelle.

Lähetetyt kuvat käsitellään nykyaikaisella tavalla eli kopioidaan tietokoneen muistiin.
Kuvat eivät vahingoitu mitenkään tässä käsittelyssä. Kopioinnin jälkeen kuvat palaute-
taan lähettäjälleen. Kuvia ei tarvitse edes irrottaa kansioista, sillä skannaaminen onnis-
tuu myös kansioista. Kuvat voi lähettää myös sähköisessä muodossa.

Kuviin pitäisi liittää mahdollisimman paljon tietoa. Olisi hyvä tietää, missä ja milloin
kuva on otettu, ketä tai mitä kuvassa on ja myös tieto siitä, kuka kuvan on ottanut. Mitä
enemmän tietoa on, sitä arvokkaampi kuva. Sopivia kuvia ovat maisemaa, rakennuksia,
julkisia paikkoja, pihapiiriä, työtä, tapahtumaa, henkilöitä ja evakkomatkoja esittävät ku-
vat. Kuvasta tai jonkin kirjan kuvasta otetut valokopiot eivät kuitenkaan käy tähän tar-
koitukseen.

Virtuaali-Karjala on osa laajempaa www.luovutettukarjala.fi -nimistä Internet-sivustoa.
Luovutettua Karjalaa käsittelevät Internet-sivut ovat olleet olemassa jo usean vuoden ja
niillä on vieraillut jo 200 000 vierailijaa. Internet-sivuston osoite on http://
www.luovutettukarjala.fi

Tiedustelut ja kuvien lähetys:
Seppo Rapo

Vesilaitoksentie 381, 65370 Vaasa
Puh: 050 334 1944 tai 040 520 5000

e-mail: seppo.rapo@luovutettukarja.fi

käräjätalon tuhopoltto. - Näihin dramaattisiin tapahtumiin
liittyy Elias Hännisen ennustus, jon-
ka mukaan Kangasniemen kirkko
palaisi jos kangasniemeläiset vanno-
vat uskollisuudenvalan Venäjän
keisarille. Profeetaksi heittäytynyt
Hänninen ryhtyi taistelemaan kirk-
koa ja esivaltaa vastaan, ja totesi ne
tarpeettomiksi, mikä aiheutti syvän
ristiriidan rovasti Molanderin ja ni-
mismies Limatiuksen kanssa, ku-
vaa näytelmän käsikirjoittanut ja oh-
jannut Paukku.

Tapahtumista muodostuu dra-
maattinen, mutta myös hauska ja lii-
kuttava kuva “korven kansasta”, jo-
ta “luoja paiskoo kuin kerjäläistä”
Ruotsin kuninkaan ja Venäjän kei-
sarin jaloissa.

Korpiprofeettaa esitetään Suomen
kauneimmassa pitäjässä Kangasnie-
mellä kymmenen kertaa avarissa si-

Teatteriohjaaja Reijo Paukku.
Taustalla Kangasniemen kirkko.
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sätiloissa, joten esitys ei ole säiden
eikä hyttysten armoilla. Viimeinen
esitys on 11. heinäkuuta.

Enkeli-aiheinen
taidenäyttely

Kangasniemen kunnantalolla on
Korpiprofeetan ensi-iltaviikolla esil-
lä myös Paukun taidenäyttely, joka

teemaan liittyen esittelee pääasiassa
enkeleitä. Ikoni- ja freskomaalaa-
misen lisäksi monipuolinen taiteilija
kertoo harrastavansa kirjoittamista
aina kun siihen kiireiltä liikenee ai-
kaa.

Reijo Paukku lähti evakkoon Rau-
dun Mäkrän kylän Kokkomäen rin-
teeltä muiden siirtokarjalaisten ta-
voin. Silloin kaksivuotias evakko

kertoo käyneensä kotitanhuvilla
edesmenneen isänsä kanssa 47 vuo-
den jälkeen.

- Paukkujen talo säilyi sodan
melskeissä, mutta paloi muutama
vuosi sitten, kertoo Paukku.

Reijo Paukun äidin suku on ko-
toisin Kangasniemeltä, jonka lähei-
syydessä Läsäkoskella Reijon tule-
vat vanhemmat myös tapasivat.

Viimeisestä evakkoonlähdöstä 60 vuotta

Taivas repesi tykistökeskitykseen
Länsi-Kannaksella Valkeasaaren loh-
kolla 6. kesäkuuta 1944. Seuraava-
na aamuna alkoi puna-armeijan var-
sinainen suurhyökkäys. Tulivalmis-
telu oli toiseksi voimakkain siihen-
astisessa maailmansodassa ja jo sa-
mana iltana neuvostojoukot vyöryi-
vät Rajajoen yli. Mannerheim antoi
Länsi-Kannaksen puolustukselle lu-
van siirtyä pääpuolustuslinjan Vam-
melsuu-Taipale tasalle.

Keväämmällä 1944 rautulainen
Matti Pusa oli saanut anomansa
maanviljelysloman. Touot saatiin
hyvissä näkymin maahan. Pusa oli
myös pyytänyt siirtoa Rukajärveltä
Raappanan divisioonasta Hersalon
divisioonaan Rautuun. Se hyväksyt-
tiin. Näin hän pääsi lähemmäksi per-
hettään.

Kun kotikylään oli keväällä 1942
palattu, näky otettiin vastaan haas-
teena. Jäljellä oli Mörskyn riihi. Sen-
kin yläosan lävitse oli ammuttu pa-
riin kertaan tykillä. Toinen säilynyt
rakennus oli Vuorikkisen peruna-
kuoppa. Puolet kyläläisistä majoittui
riiheen ja loput kylän toiselle laidal-
le rakennettuun parakkiin.

Peltotöiden ohessa kesän aikana
kodin raunioiden lähelle palteeseen

rakennettiin korsu, jonka katon ra-
jaan tehtiin kaksi pientä ikkunaa.
Maan sisään kaivettuna se sai käy-
dä asumuksesta ensimmäisen talven
yli. Kevään varalle sahautettiin puu-
tavaraa. Jälleenrakennuskausi alkoi.
Asuintalon oheen nousi myös ulko-
rakennus, latoja myöten. Omat pel-
lot tuottivat sadon. Seuraava talvi
saatiin viettää oman kodin lämmös-
sä. Lehti ja radio kertoivat tapahtu-
mista maailmalla.

Kiireinen lähtö
pakoon tulen alta

Ensimmäiset, yleispiirteiset karja-
laisten evakuoimissuunnitelmat oli
päämajan käskystä laadittu jo vuon-
na 1942, kaiken varalta. Silti yksi-
tyiskohtaiset ohjeet eivät kaikkien
kuntien osalta olleet vielä valmiit
kesän alussa 1944. Etukäteiseva-
kuointeja ei ylin sotilasjohto pitänyt
mahdollisina, jottei romahdutettaisi
yleistö mielialaa.

Karjalan siviiliväestö joutui suur-
hyökkäyksen puhjetetessa 60 vuot-
ta sitten jo toisen kerran koettelevalle
evakkotielle. Lähtö oli rintaman lä-
hellä todella kiireinen, käytännössä
usein pako tulen alta. Näin oli eten-

kin hyökkäyksen painopistesunnalla:
tyhjennys käynnistyi kenttäarmeijan
toimesta omin tilannearvioinnein
ennen kuin varsinaiset lähtökäskyt
tulivat. Suurporkkulaiset luonnehti-
vat tilannetta: “A ryssät ko tulliit
ovest, ni myö lähettiin ikkunast.”.
Siitä tuli lentävä lause kertomaan
kannakselaisesta sananvalmiudesta
ja rokkamaisesta tilanteen haltuun-
otosta.

Rautulainen kylän viljelyspää-
llikkö Heikki Paakkinen kiersi il-
tayöstä talosta taloon ja kehoitti vä-
keä pakkaamaan evakkoonlähtöä
varten. Unilta yllätetyt naulasivat
koko yön laudoista laatikoita. Täy-
teen pakattuina ne aamulla kuljetet-
tiin maantien varteen. Osa tavarois-
ta kulki sotilaiden autoissa Raudun
asemalle ja aikanaan uuteen evakko-
paikkaan Rantasalmelle, osa jäi sille
tielleen.

Evakuointi ilman
laajaa paniikkia

Kahta pommituskatastrofia lu-
kuun ottamatta väestön evakuoimi-
sen katsotaan onnistuneen “varsin
vähäisin ihmismenetyksin ja ilman
laajaa paniikkia”. Samaisen näke-

“ A ryssät ko tulliit ovest, ni myö
lähettiin ikkunast”
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myksen mukaan Neuvostoliitto ei
tarkoituksellisesti suunnannut hyök-
käyksiä siviilejä vastaan. “Kannak-
sella, missä sekasorto oli suurin, koi-
tui tässä mielessä pelastukseksi
myös se, että väestö vaelsi länttä
kohti hajallaan pikkuteitä pitkin.”
(Nevalainen).

Petäjärven asemalla jouduttiin
kuitenkin kokemaan vastaavaa kuin
mikä sitten Elisenvaaran ruuhkau-
tuneella asemalla koitui 134:n räisä-
läläisen kohtaloksi. Niilo Pusa ker-
toi tavatessamme hänen viimeisenä
keväänä Reiherintiellä Laajasalossa:

- Aamulla 11.6. lähdimme lehmiä
ajaen Petäjärven asemalle, josta
meidät oli tarkoitus kuljettaa junalla
edelleen. Olimme suunnilleen kaik-
ki rautulaiset karjoinemme Petä-
järven asemalla rauhallisesti lastaus-
vuoroamme odottamassa, kun yht´
äkkiä yllättäen alkoi hirveä verilöy-
ly. Kaksitoista uutta venäläistä maa-
taistelukonetta syöksyi puiden lat-
vojen korkeudelle ja pommitti avut-
tomia siviilejä ja karjaa. Suomalai-
set eivät olleet järjestäneet minkään-
laista valvontaa tai ilmatorjuntaa.

Koneet jylisivät ylitsemme edesta-
kaisin tuhoa kylväen.

- Hävitystä kesti yli 20 minuuttia.
Mitään tähän verrattavaa en ole elä-
mässäni kokenut, se oli kauhistutta-
vaa. Jokainen pommi, joka irtosi ko-
neesta, näytti aina tulevan suoraan
kohti. Makasin Sylvi-tätini kanssa
puun juurella. Meistä noin 20 met-
rin päähän jysähti pommi ja surma-
si naapurikylän seitsemännellä kuu-
kaudella raskaana olevan emännän
kertaosumalla. Ryömimme tätini
kanssa tähän pommikuoppaan, jos-
sa tunsimme olevamme enemmän
suojassa kuin puun juurella. Tätini
asetti itsensä minun suojakseni.
Luimme Isä meidän -rukouksen ja
Herran siunauksen, moneen kertaan.
Vapisimme pelosta, uskoimme kuo-
levamme varmasti.

Ensiapua ei
ollut tarjolla

- Haavoittuneet eläimet ja ihmiset
huusivat karmeaa kuolinhuutoaan.
Maataistelukoneet tanssivat kuolon-
leikkiään. Samassa vihlova huuto

kantautui pommien keskeltä. Noin
viiden metrin päässä meistä ollut las-
tausta johtanut Raudun suojeluskun-
nan paikallispäällikkö oli menettänyt
reidestä koko toisen jalkansa. Veren-
vuoto oli raju ja tuskat hirveät.
Pommituksen jatkuessa koko ajan
ei kukaan meistä voinut häntä aut-
taa. Paikallispäällikkö huusi tuskis-
saan ja kuoli verenhukkaan.

- Aikansa tuhoa kylvettyään ko-
neet poistuivat, mutta metsikössä
jatkui hätä. Minkäänlaista ensiapua
ei ollut saatavissa. Vain omaiset ja
ystävät saattoivat sitoa ja lohduttaa
niitä, jotka jäivät eloon. Tuskissaan
huutavia eläimiä lopetettiin siihen
paikkaan ja koko tienoon peitti ve-
ren ja kalman haju.

- Saimme lopulta lastattua eläimet
vaunuihin ja lähdimme itse härkä-
vaunussa kohti Rantasalmea. Vihol-
lisen maataistelukoneet tulittivat ju-
naa vielä lähdettyämme, mutta sel-
visimme ehjinä, Pusa kertoi.

Heimon historiaa tämänkin - exo-
dus careliana, muisto kuuden vuo-
sikymmenen takaa.

Simo O. Salo

Nahkurin paimenpojat päätyivät monen
muun tavoin evakkoon Etelä-Savoon

Kahdeksas kesäkuuta 1944
rautulaiset paimenpojat Kalle
ja Teuvo Nahkuri olivat taval-
lisessa työssään, korvessa leh-
miä vahtimassa sen minkä kir-
jojen ja sarjakuvien lukemisel-
ta ehtivät. Onnikki, Ulla, Lilja
ja Vuokko märehtivät tyyty-
väisinä varjossa makoillen.
Kesä oli kaunein: kärpäset
surisivat, paarmat purivat ja
kielot kukkivat.

Yöllä tuli lähtökäsky. Neuvosto-
joukot kahdeksan kilometrin pääs-
sä olivat aloittaneet hyökkäyksen ja

siviilit oli siirrettävä välittömästi pois
rajanpinnasta. Naapuri tuli Nahku-
rien talolle lähtiäkseen samaa mat-
kaa heidän kanssaan, helmoissaan
vain pieni nyytti ja kaksi parivuo-
tiasta lasta.

Evakkojuna lähtisi Petäjärven ky-
lästä, ja sinne piti kaikkien kokoon-
tua. Äiti-Helena sai Nahkurien omat
lehmät rauhoittumaan ja kulkemaan
auliisti perässään kohti Petäjärveä,
mutta naapurin lehmä ja hieho eivät
Helenaa vetäjäkseen tunnustaneet,
ja tarvitsivat jatkuvaa huolenpitoa.
Kalle ja Teuvo pantiin naapurin
naudoille vahdiksi. Homma oli ker-
rassaan mahdoton - lehmä ja hieho

säikkyivät tykkien jylinää, ja niiden
mielessä liikkui vain yksi ajatus: ta-
kaisin kotinavettaan. Teuvo ja Kal-
le saivat tehdä töitä tosissaan, jotta
saivat vauhkot elikot pysymään ruo-
dussa.

Petäjärvellä odotettiin junaa len-
tokentän laidalla olevalla juna-ase-
malla. Iltayöstä nukuttiin muutama
korventava tunti, ja aamuyöllä lähti
ensimmäinen juna. Siihen kelpuu-
tettiin vain lapset ja vanhukset. Nah-
kurien taloudesta matkaan lähtivät
Eeva-mummo, 10-vuotias Kalle ja
7-vuotias Raili-sisko. Äiti-Helena ja
Teuvo-veli jäivät lehmien kanssa
odottamaan seuraavaa junaa.
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Kalevi Nahkuri vähän isompana poikana armeijassa, vasemmalla on
tuntemattomaksi jäävä inttikaveri ja oikealla Kalle.

Isoveli Alpo oli rintamalla Siiran-
mäellä, toinen isoveli Oiva sotilas-
koulutuksessa. Isä-Matti oli lastan-
nut Humu-pollen kyytiin niin paljon
tavaraa kuin vain sai kulkemaan ja
tuli perästäpäin.

Maailmalta
putosi pohja

Täyteen ahdettu evakkojuna kul-
ki luoteeseen tuntitolkulla. Myöhään
iltapäivällä saavuttiin Pieksämäelle
ja juna purettiin; täällä oltaisiin yötä
kansakoulussa. Paikkakunta oli tut-
tu jo ennestään: Pieksämäki oli ol-
lut Nahkurin evakkoperheen sijoitus-
paikkana vuodet 1941-42.

Koulun pihalla evakot pääsivät
ensi kertaa vaihtamaan kuulumisia
paikallisten kanssa ja kuulivat ka-
malia uutisia: radiossa oli kerrottu,

viä. Askeleet veivät kuin luonnos-
taan omaan luokkahuoneeseen, sa-
maan, jonka penkkejä Kalle oli ku-
luttanut ensimmäisen luokan kevään
ja toisen luokan kokonaan. Sen perä-
nurkkaan Kalle asettui makuulle viet-
tämään pitkää yötä, seuranaan vain
omat, pelottavat ajatukset siitä, mitä
Petäjärvellä oli voinut sattua.

Sydämellinen
majoittajaperhe

Aamulla jatkui matka kuorma-au-
tojen lavalla kohti Jäppilää. Eeva-
mummu, Raili-sisko ja Kalle majoi-
tettiin Herranmäen kartanoon. Ka-
ruun kohteluun tottuneille evakoille
koitti harvinainen yllätys: majoit-
tajaperhe, emäntä ja kaksi aikuista
tytärtä, olivat sydämellisiä ja ihania
ihmisiä. Monessa paikassa oli eva-

ja terveenä! Eeva, Raili sekä Kalle
siirrettäisiin Virtasalmelle samaan
paikkaan, jossa äiti ja Teuvo jo oli-
vat. Sota oli yhtä kauheaa totta kuin
ennenkin, mutta siitä selvittäisiin
yhdessä, koko perheen voimin, ja
koko kansan voimin.

Kalevi Nahkurin
kertomuksen pohjalta

kirjoittanut Satu Nahkuri

että Petäjärven lentokenttää oli pom-
mitettu junan lähdön jälkeen!

Oliko pommituksissa ollut uhre-
ja? Kyllä, kyllä joitakin oli kuollut
ja haavoittunut. Kukaan ei tiennyt,
montako, ja ketkä. Olivatko isä ja
äiti enää elossa? Tai Teuvo? Mis-
tään ei tätä tietoa voinut saada.

Sydän kylmänä Kalle vaelsi pit-
kin pimenevän kansakoulun käytä-

koita kohdeltu epäluuloisesti, välin-
pitämättömästi tai suoranaisen tylys-
ti, mutta ei tässä talossa. Puuro oli
lämmintä ja peti pehmeä; silti pie-
nen evakon sydämestä ei kauhu hel-
littänyt. Näkisikö Kalle enää kos-
kaan äitiä tai isää?

Viikon verran kesti pakahduttavaa
epätoivoa, mutta sitten tuli helpot-
tava viesti: koko perhe oli hengissä

Elämätarinakoulu
auttaa alkuun
kirjoittamisessa

Mikkelin lähellä sijaitsevassa
Anttolan Hovin kartanossa on
käynnistynyt tämän kevään aika-
na elämäntarinakoulu, joka an-
taa perusvalmiudet elämäkerralli-
seen kirjoittamiseen ja omien kä-
sikirjoitusten julkaisemiseen.
Kurssi on tarkoitettu kaikille
omista muistelmista, sukutari-
noista tai omaelämäkerroista haa-
veileville.

Kurssin vetäjänä toimii vapaa
kirjailija ja historiantutkija Mar-
ja Myyryläinen. Hän muistuttaa,
että jokaisen ihmisen elämän-
kulku on jo sinällään ainutlaatui-
nen ja arvokas ja antaa aiheen
elämäkerran kirjoittamiseen. Li-
säksi elämäkertojen, sukutari-
noiden ja muistelmien kirjoitta-
misella on myös kulttuurinen ja
historiallinen tehtävänsä. Niiden
kautta siirretään muutoin niin hel-
posti unohduksiin jäävää histori-
aa seuraaville sukupolville.

Anttolan Hovin majatalon ins-
piroivassa kulttuurimiljöössä jär-
jestetään sekä viikko- että viikon-
loppukursseja pitkin vuotta. Seu-
raavat kurssit ovat 26.-30.7.,  19.-
22.8., 20.-24.9. ja vuoden näillä
näkymin viimeinen kurssi on 25.-
28.11.2004.

Lisätietoja: Marja Myyryläinen
puh. 040 7687 248.
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Mukavankokoinen joukko Lallukoita
kokoontui Taiteilijakoti Lallukassa

Helsinki kylpi kevätauringon
runsaudessa kokoontuessam-
me sukuseuramme vuosiko-
koukseen 15-vuotisjuhlan mer-
keissä Taiteilijakoti Lalluk-
kaan. Halaillessamme karjalai-
seen tapaan toisiamme saimme
kokea mahtavaa sukulaisuutta
ja läheisyyttä, samaistumista
karjalaiseen sukuumme.
Useimpien tapaaminen kun oli
tapahtunut harvakseltaan, vuo-
den, kahden välein. Totesimme,
että sukuseuratoiminta kiin-
nostaa. Ja mikä parasta! Saim-
me toivottaa tervetulleiksi uu-
sia jäseniä Lahdesta, Kotkas-
ta, Mikkelistä ja Pieksämäel-
tä saakka.

Ennen virallista vuosikokousta
saimme kuulla mielenkiintoisen esi-
telmän Karjalan, lähinnä Kannaksen,
Räisälän, Tiurin ja Raudun arkeolo-
gisista kaivauksista ja löydöistä.
Kaivausten ja löytöjen mielenkiintoi-
seen maailmaan meidät johdatti mie-
leenpainuvasti ja asiantuntevasti
apulaisprofessori, dosentti Mika
Lavento.

Vuosikokouksen aloitimme perin-
teiseen tapaan Karjalaisten laululla
ja kunniapuheenjohtajan Pentti Lal-
lukan flyygelisäestyksellä. Puheen-
johtajan tervetuliaissanojen jälkeen
vietettiin hiljainen hetki poisnuk-
kuneiden muistoksi.

Sukukirja
valmistumassa

Vuosikokouksessa käsiteltiin sään-
tömääräiset asiat. Tärkeimpien asi-
oiden kohdalle nousi työn alla ole-
van Lallukan suvun sukukirjan val-
mistuminen. Puheenjohtaja esitti ve-

toomuksen koko suvun väelle. Tu-
kea kirjan teossa tarvitaan, jotta kirja
valmistuisi seuraavaan sukukokouk-
seen mennessä.

Sukukokouksemme alkoi muistut-
taa karjalaista triptyykiä. Aamupäi-
vän ensimmäinen osio oli esitelmä
ja lounas. Toinen osio virallinen ko-
kous taukoineen ja kolmas, kuin
puuttuva osa kokonaisuudesta, su-
kuseuran oman väen esittämät tai-
teelliset esitykset.

Juhlassa kuultiin
monenlaista laulua

Tanja Rontu (äiti o.s. Lallukka)
esitti yksinlaulua suvun pelimannin
Pentti Lallukan flyygelisäestyksellä.
Ex tempore -kuvaelmana saimme
viime kesän Karjalan matkan jälki-
lämpimäiset. Sirkka Ahtisen Kale-
valaisen Karjalan runot aitoudessaan
koskettivat. Similän Pentin kuva-
us vaelluksestamme Humalaisissa,
sen rämeiköissä kohti Lallukan mä-
keä, oli kuin kuvaus jostakin karja-
laisesta näytelmästä. Kalevi Lallu-

kan kuvaus Raudun vanhojen kal-
mistojen ja muistomerkkien nykyti-
lasta veti meidät hiljaisiksi. Saimme
myös kuulla Laila Lallukan muiste-
loita ajasta, jolloin hän asui Viipu-
rissa Lallukassa. Ikimuistettava ko-
kemus.

Lallukan Penan johdolla lauloim-
me monia karjalaisia lauluja, tunnit
olivat menneet kuin siivillä.

Me Lallukat osaamme olla vaka-
via, mut  kyl myö osataan lustiakin
pittää. Mius tuntu, jot meil ol meijän
juhliis Lallukas hupa ja soma olo.
Tuntu ihan ko Maria ja Juho olisi-
vat salin etuseinältä tauluist vilku-
telleet silmää. Silviisii, silviisii.

Sukupäivämme esitysten lisäksi
päätöskahvien jälkeen oli hyvä teh-
dä kauppoja, sillä sukuseuran halli-
tuksen naiset Raija Lallukka-Rah-
konen ja Liisa Lallukka olivat puu-
hanneet mukavan ja tärkeän myy-
jäisriehan, jonka tuotolla siivitettiin
sukukirjaa.

Sukukokouksemme oli muodos-
tunut sukupäiväksi. Hyvän kotimat-
kan ja pikaisen näkemisen toivotuk-
sin hyvästelimme toisemme.

Leo Lallukka
pj. Lallukan Sukuseura ry

Sukuseuratoiminta kiinnostaa.
Sen huomasivat myös Lallukat.

Rippikoulukuvassa
Kauhanen, ei Hotti

Rautulaisten lehden numerossa
2/2004 (nro 327) oli sivulla 24
kuva rippikoululuokasta 1941.
Taimi Ramstedtin lähettämän tie-
don mukaan kuvassa on kanttori-
urkurina dir.cant. Hannes Kauha-
nen. Hän toimi vuodesta 1937 al-
kaen vuoteen 1956 kanttorina.
Aapeli Hotti oli suntiona vuosina
1932-1946.
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Seniorikerho kokoontui Joroisissa

Rautusenioreissa ei ole herroja eikä narreja
Rautuseniorikerhon vuosittainen

lounastapaaminen oli huhtikuun kol-
mantena päivänä Joroisissa, Ravin-
tola Seurasalissa. Paikka jossa ko-
koonnuimme on rautulaisen Uuno
Suokkaan tyttären Sirpan ja hä-
nen miehensä Topias Haapasen
omistuksessa. Sirpan äiti, joutsalais-
syntyinen Maire Suokas, oli lou-
nastilaisuudessa mukana.

Kerhon pääsihteeri Irma Nypelö
virpoi tulijat tuoreiksi ja terveiksi ja
kerhomestarina toiminut Armas
Komi toivotteli vieraat tervetulleik-
si  Joroisiin, kertoen muun muassa
opetusneuvos Eros Jäsken yhdes-
sä Simo Salon kanssa ideoineen ker-
hon ja valmistelleen seniorikerhon
säännöt. Kerho aloitti vuonna 2001
ja kokoontui nyt neljättä kertaa. Ko-
koontumiset ovat aina eri puolilla
Suomea ja siten toteutuu samalla
rautulaisten vierailu tuttujen ja su-
kulaisten luona. Kerhon ideana on
ettei siinä ole herroja eikä narreja.
Kaikki ovat saman arvoisia kutsu-
vieraita ja vain sie ja mie käyvät
puhuttelunimiksi.

Muistatko vielä
vaimon nimen?

Tapaamisen aluksi kajautettiin
Karjalaisten laulu, jonka jälkeen
Matti Meskanen piti alku hartau-
den muistuttaen Jeremiaan kirjan sa-
noin Israelilaisten 70 vuotta kestä-
neestä evakkomatkasta. Irma Ton-
teri Haukivuorelta ehdotti virttä 600
”Hyvyyden voimaan ihmeelli-
seen...”. Matti ja Irma lauloivat sen
duettona. Sen jälkeen vietettiin hil-
jainen hetki joukostamme poistunei-
den rautulaisten muistolle.

Seuraavaksi jokainen paikalla ol-
lut esitteli itsensä, kylän jossa oli
asunut Raudussa ja nykyisen asuin-

paikkansa. Esittelyt olivat hyvin eri-
mittaisia ja joiltakin tivattiin tiukasti
muistaako vielä vaimon nimeä vai
onko sanottava vain ”kullaksi”? Jo
esittelyssä ryöpsähtivät kielenkannat
niin reippaaseen  tarinointiin, että
vain ruokailu sai joukon lopetta-
maan hetkeksi vilkkaan sukuselvit-
telyn.

Lauri Jäskestä
kerhomestari

Kun vatsat olivat täynnä herkulli-
sen noutopöydän antimia keskustel-
tiin hetki seniorien toiminnasta,
”säännöistä”, tilipidosta ja muusta
käytäntöön liittyvistä kysymyksistä.
Kerho nimeää uuden kerhomestarin
aina kaksi vuotta eteenpäin. Kerhon
pääsihteeri Irma Nypelö virpoi vuo-
den 2006 kerhomestariksi Lauri
Jäsken Helsingistä. Vuonna 2005
kerhomestarina toimii viime vuon-
na valittu Pekka Hännikäinen Ris-
tiinasta.

Rautulaisten pitäjäseuran puheen-
johtaja Markku Paksu oli lähettä-
nyt katseltavaksi piirroksia Rautuun
tulevista hautausmaa muistomer-
keistä, joiden pitäisi olla valmiina
vuonna 2005. Muistomerkkien pää-
vastuullinen toteuttaja on Helsingin
Rautu-seura ja opetusministeriö on
myöntänyt avustuksen seuralle.

Eros Jäske esitteli ja lahjoitti ker-
holle A4-kokoisen valokopion muis-
tolaatasta jossa oli teksti:

”Täällä on rajalla Rautu
tanner taistelun tulisen,
otti uhrin, antoi voiton,
tietäin tämä vanno vala:
ilman miekan iskemättä
mene ei tää voitto meiltä.”

Eros esitti myös kysymyksen mis-
sä paikassa Raudussa oli tämä muis-

to kilpi? Aika harvat tiesivät, mutta
Meeri Virtanen o.s. Kindt osasi jo-
pa tekstinkin ulkoa.

Kilpi on Raudun 1918 vapaustais-
telun muistokilpi, joka oli kiinnitet-
ty noin kymmenen vuotta sodan jäl-
keen komean Raudun aseman odo-
tussalin seinälle. Raudun historian
mukaan taisteluun osallistui valkois-
ten puolella yhteensä 298 rautulaista
ja heistä kaatui 22 ja yksi kuoli myö-
hemmin haavoihin. Lisäksi haavoit-
tuneita oli kolmisenkymmentä. Va-
kaumuksensa puolesta taistelleiden
ja kaatuneiden rautulaisten lukumää-
rää ei Raudun historia tarkasti tun-
ne.

Muistojen Rautu
myös albumiin

Välillä nautittiin täytekakku kah-
vit ja sitten jatkettiin pienen ohjel-
man merkeissä. Vapaan sanan aika-
na luettiin Joutsassa asuvan Selma
Salon tervehdys, jossa hän kertoi
hyvin elävästi muistojaan Raudun
Potkelasta ja Monnonmäeltä tode-
ten muun muassa että, ”Ryssän
perkeleet asuvat kotonani”. Selma
oli reissunnut rajan yli 47 kertaa ja
kolunnut Raudun lisäksi Venäjän
maan hyvin tarkkaan. Elin Damski
kertoi muistojaan entisestä kotipitä-
jästään ja esitti kirjoittamansa runon
Raudusta. Milja Komi luki Simo
Salon tervehdyksen ja esitti runon
”Muistojen Rautu”.

Eros Jäske on lahjoittanut senio-
reille valokuva-albumin, johon ke-
rätään rautulaisaiheisia valokuvia.
Valokuvia lahjoitettiin jo hyvin pal-
jon ja kuvista muodostuu varmasti
mielenkiintoinen kokoelma muisto-
jen Raudusta. Albumi on pääsihtee-
ri Irma Nypelön hallussa ja hänelle
voi kuvia toimittaa liitettäväksi muis-
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toalbumiin. Irman osoite on: Koivu-
kyläntie 37-39 F 129, 01350 Van-
taa.

Juttua riitti pitkälle iltapäivään,
muistoja verestettiin tuttujen kans-
sa ja tulipa joillekin uusia tuttujakin.
Lopuksi monet lähtivät vielä pienel-
le kyläkierrokselle tuttuja tapai-
lemaan. Mukavasti kului iltapäivä ja
muistojen mattoon tuli uusia raito-
ja. Kiitos Teille jokaiselle kun tulit-
te!

Armas Komi

Tuotesuunnittelukilpailu nuorille
Lasten ja nuorten Karjala -teemaa sivuten Karjalan Liitto on julistanut

tuotesuunnittelukilpailun, jolla etsitään 2000-luvun karjalaista tuotetta ja
samalla nuorten näkökulmaa karjalaisuuteen ja Karjalaan.

Kilpailu on suunnattu 18-30 -vuotiaille käsi- ja taideteollisuusalan opis-
kelijoille, ammattilaisille ja harrastajille, jotka kaikki kilpailevat omissa sar-
joissaan. Esineen tulee tavalla tai toiselle ilmentää tai välittää karjalaisuutta.
Materiaalit ja tekniikat ovat vapaavalintaiset ja suunniteltava tuote voi olla
käyttö- tai koriste-esine.

Kilpailun suojelijana on professori Oili Mäki ja kilpailuaikaa on 17.12.
2004 saakka. Lisätietoja: Karjalan Liitto, kulttuurisihteeri Hanna-Mari Nie-
minen puh. (09) 7288 1712 tai hanna-mari.nieminen@karjalanliitto.fi.

Raudun maitotiet Pietariin

Melkein joka kylässä oli oma maitomies
Rautulaiset saivat valtaosan raha-

tuloistaan Pietariin lähtevän maito-
miehen kädestä. Yleislakko ja Kei-
sarin luopuminen vallasta 1917 mul-
listivat samalla rautulaisten maito-
markkinat Pietarissa.

Suomen itsenäistyttyä kaikki Rau-
dun tieyhteydet rajan yli Pietariin
katkaistiin kaivamalla ojat maantei-
den poikki tullipuomien paikkeille.
Marraskuussa 1917 liikennöitävään
kuntoon valmistuneelta Raudun ra-
dalta poistettiin kiskotus rajan tie-
noilta. Uusi uljas Neuvostovenäjä
katsoi tulevansa toimeen ilman rau-
tulaisten tuotteita ja palveluksia.
Myöhemmin ennen Talvisotaa siir-
rettiin Pietarin ja Suomen rajan vä-
liseltä alueelta kaikki inkeriläiset pois
ja takaisintulo estettiin.

Käkisalmesta johti päätie 1800-
luvun alkukymmeninä Kiviniemen
ja Raudun kautta Pietariin. Talvisin
tämä sama taival kuljettiin suorem-
paa reittiä Raudun itäosan kautta.
Euroopan suurimpiin kaupunkeihin
lukeutuva Pietari oli rautulaisten tär-
kein kauppapaikka. Hevoskyydillä
vajaan vuorokauden kestävä meno-
matka, 60-70 kilometriä, mahdollisti
elintarpeiden kuljettamisen tuoree-

na pietarilaisten käytettäväksi. Suo-
men puolelta vain Kannaksen eteläi-
simmistä pitäjistä tämä oli mahdol-
lista.

Maksu ajettavasta
matkasta etukäteen

Venäjä oli muodostanut Suomes-
ta erillisen hallintoalueensa ja Rau-
dun eteläinen raja oli samalla tämän
suurruhtinaan maan rajaa itäisellä
Karjalan kannaksella. Liikkumiselle
tai tavarain viennille Pietariin ei tul-
lut esteitä. Rajalle ei rakennettu ai-
toja, mutta vuonna 1858 kaikille
rajanylitysteille laitettiin puomit ja
tulliasemat, Venäjän ja Suomen puo-
lelle omansa. Rautateitä ei Kannak-
sella silloin vielä ollut, vasta 1870
valmistui rata Pietarista Viipuriin. Ve-
näjällä maanteitä ylläpidettiin tie-
maksuin, maksu perittiin etukäteen
rajatullissa Venäjällä ajettavan mat-
kan pituuden perusteella. Maksukui-
tista voitiin tarkastaa mitä tietä Pie-
tariin piti ajaa.

Raudun rajalla oli kahdessa koh-
taa tulliasemat, Raasulissa ja Sirkiän-
saaren kylän luona. Molempien ky-
lien kautta johtivat tiet Pietariin. Sir-

kiänsaaren tie oli Venäjän puolella
suorempi ja matka Pietariin oli hiu-
kan lyhempi. Raasuliin suuntautui
enemmän Raudun läpi tulevaa lii-
kennettä ja Venäjän puolella tähän
tiehen yhtyivät kaikki läntisen Kan-
naksen Pietariin johtavat maantiet.
Alkumatka Pietarista kohti Viipuria
rakennetusta rautatiestä tehtiin Raa-
sulista tulevan maantien tuntumaan
Parkkalan kylään saakka, joten Par-
galovon rautatieasemasta tuli 1870
rautulaisten lähin asema.

Vuoleen kylässä oli
sopiva pysähdyspaikka

Raudun ja Pietarin välinen hevos-
liikenne ei ollut korpivaellusta, kos-
ka molempien maanteiden varsilla
oli pitkin matkaa asuttuja kyläseu-
tuja, joissa sajun saanti oli turvattu
sainoissa ja hartsoonoissa. Toisissa
paikoissa sai ruokaa ja yösijankin,
sekä hevoselle lepuutuspaikan ka-
toksen alta.

Sirkeinsaaren kautta Pietariin mat-
kaavalle rautulaiselle maitomiehelle
Vuoleen kylä oli ensimmäinen sopi-
va lyhyen pyrähdyksen paikka
1900-luvun alkuaikoina. Vuoleella
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oli silloin kauppa ja sainoissa 10 lit-
ran samovaari.

Kun matkaa jatkettiin Vuolejärvel-
tä noin 12 kilometriä, niin Lehtoin
(Lehtoisten) kylässä Palpajärven
rannalla oli leipomo, ravintola ja
kauppa sekä lautakatos 30 hevosel-
le. Tässä Iljits Lebedevin sainoissa
matkamiehet nauttivat eväitään sa-
jun kera ja katoksessa hevoset söi-
vät ja lepäsivät pari tuntia. Lehtoilta
eteenpäin kuljettaessa oli hartsoo-
noita noin 10 kilometrin välein.

Kuismala oli
suosittu lepopaikka

Kuismalan kylä, Toksovasta noin
viisi kilometriä Pietarin suuntaan, oli
matkamiesten suosima varsinainen
lepopaikka. Aleksei Kokin omista-
man suurhartsoonan lavereille sopi
nukkumaan 30 henkilöä. Makuu-
vaatteita ei tarjottu ja leposija oli
maksuton, kunhan käytti ravintolan
ruokaa ja teetä. Kuismalan kylässä
oli Kokin hartsoonan kilpailijoina
Punainen hartsoona, Rokkanen,
Jehvina, Vilkki, Venäläinen hartsoo-
na, Kiviojan hartsoona sekä Leusun

hartsoona. Kuismala sijaitsi
lähellä Pietaria ja leposijo-
jen runsaus osoittaa paik-
kakunnan olleen suosittu
Pietarissa Sirkeinsaaren
tietä matkaavien yöpymis-
paikka. Kuismalaan johti
myös yhdystie Vartein-
mäen kylästä.

Raudun Raasulista tulta-
essa Varteinmäki oli useim-
pien maitomiesten pysäh-
dyspaikka lepuutettaessa
hevosia. Täällä oli monta
hartsoonaa ja postitalo,
jossa kerrotaan olleen 14
hevosta, ajoneuvoina kuo-
mukärryjä sekä matkusta-
jille odotushuone hevosten

Rautulaisten lähin asema Raasulista Pietariin johtavan tien varrella oli tämä Pargala (Pargalova).

valjastamisen ajaksi, joten Pietarin
matka taittui myös kievarikyydillä lii-
kuttaessa. Varteinmäki oli päätepiste
Suomesta laumassa ajamalla tuo-
dulle teuraskarjalle. Suomalaisilla ei
ollut lupa viedä nautakarjaa Pieta-
riin, joten karja myytiin Vartein-
mäessä venäläiselle välittäjälle, täs-
sä venäläisten asuttamassa kylässä.
Raasulin tulli oli tuona aikakautena
pietarilaisten karjaportti, josta kul-

jetettiin kaukaa Käkisalmen rannal-
ta koottuja myyntikarjalaumoja.

Korleen kylän
oikeita vesirinkeleitä

Tie Raasulista Pietariin johti koko
matkan tiheästi asuttujen seutujen
kautta. Myöhästen veljesten omista



Rautulaisten lehti  3/200412

sainoi Raasulissa, josta sai Korleen
kylän leipurin leipomia oikeita vesi-
rinkeleitä, oli vain viiden kilometrin
päässä seuraavasta Inkerinmaan
puolella sijainneesta sopivasta lepuu-
tuspaikasta Sahanotkosta. Täältä tie
jatkui Lempaalan järven  länsi-
rantaan. Rautatien varrella 5-7 kilo-
metrin matkalla oli useita sainoita,
joista sai kohtuuhintaista lämmintä
ruokaa, kuten kaalikeittoa ja herne-
rokkaa. Tunnetuin etappipaikka oli
Lempaalan järven eteläpäässä Mu-
ratissa Sankar-Antin talossa. Tämän
jälkeen löytyi manioita majataloja
Nakaran kylässä sekä Ohalatvassa
ennen Varteinmäkeä (Vartiamäkeä).
Päätie johti kohti Parkkalan kylää
ja Levassovassa oli sopiva pysähdys-
paikka. Levassovassa yhtyivät Teri-
joelta ja pohjoisesta tuleva tie tähän
Raasulintiehen, joten tästä alkaen tie
kohti Pietaria oli suurta valtaväylää.

Rautulaiset käyttivät yöpymis- ja
pysähdyspaikkana vielä Utelnajan
kylän hartsoonoita. Tästä oli enää
10 kilometriä Pietarin keskustaan.
Kuuluisa yöpymispaikka oli vielä
lähempänä keskustaa Samariinassa
(Samariassa). Torkuttiin lattialla tai
missä tilaa löytyi, juotiin neljän mais-
sa aamusajut ja oltiin heti aamusta
Pietarissa. Lähellä Pietaria sijainnut
suomalaisen Pekka Mennun hart-
soona oli rautulaisten suosiossa.

Maito-Mari ajoi
ammatikseen

Rautulaisten pääelinkeino oli maa-
talous. Maito oli tärkein myynti-
tuote. Melkein jokaisessa Raudun
kylässä oli ainakin yksi maitomies,
joka kuljetti hevoskyydillä oman ta-
lon ja usein toistenkin maitoja Pie-
tariin. Matka tehtiin tavallisesti kak-
si kertaa viikossa. Maito oli koko-
maitoa, kermaa tai kuorittua maitoa.
Vähittäismyynnin Pietarissa hoitivat
maitopuodit sekä erikoistuneet mai-
totinginkantajat ”ohtjankat”, jotka
olivat enimmäkseen inkeriläisiä nai-
sia. Maito voitiin Raudusta kuljet-

taa myös lähellä Pietaria oleviin ky-
liin tutuille maidon välitysmyyjille.

Muisteluissa mainitaan rautulaisten
maitomiesten sukuina Mentu, Ku-
parinen, Hänninen, Paukkunen,
Klossner, Loponen ja Paakkinen.
Ainakin yksi Maito-Marina tunnet-
tu nainen oli ammattimainen mai-
donkuljettaja. Raasulissa omista-
mansa tilan hän oli antanut piian
hoitoon. Maito-Mari ajoi Raasulista
20 kilometriä Lempaalaan, jossa
muutaman tunnin levähdettyään ja
hevosta syötettyään jatkoi seuraa-
vaan levähdyspaikkaansa Varttein-
mäkeen ja täältä suoraan Pietariin,
maitokaupan pihaan, jossa purki
kuormansa. Kotoaan hän lähti aa-
mulla ja oli illalla perillä Pietarissa.

Joitakin 1800-luvun loppupuolel-
la syntyneitä Pietarin tien maitomie-
hiä oli vielä kesäkuussa 1944 vii-
meisten Raudusta poistuvien joukos-
sa. Eräs tällainen ohjastaja oli iso-
isäni. Nyt kaikki nuo rautulaiset mai-
tomiehet ovat ajaneet rajapuomin
toiselle puolen. Me puomin tällä puo-
lella olevat voimme huolehtia ”rau-
tulaisen maidon” säilymisestä tuo-
reena tuleville sukupolville.

Viidesosa Pietarin
maidosta Suomesta

Rautulaisten ainoa merkittävä
markkina-alue keisarivallan ajalla oli
Pietari. Suomalaiset tulivat toimeen
miltei yksinomaan maatalouteen pe-
rustuvilla elinkeinoilla. Hämeestä
Pietariin johtavan rautatien valmis-
tumisen jälkeen tuli mahdolliseksi
toimittaa maitoa pilaantumatta pe-
rille Pohjolan suurimpaan kulutus-
keskukseen Pietariin.

Suomen Keisarillinen Senaatti
suoritutti vuonna 1911 tutkimuksen
Pietarin maitomarkkinoista. Väestöä
Pietarin 90 neliökilometrin kaupun-
kialueella oli silloin noin kaksi mil-
joonaa. Maito oli tärkeä jokapäiväi-
nen kulutustuote kuten nytkin. Pie-
tarissa maitoa kulutettiin henkilöä
kohti laskettuna paljon vähemmän

kuin Berliinissä tai Tukholmassa.
Tutkimuksen mukaan Pietariin tuo-
tiin noin puolet maidosta junakulje-
tuksina. Viron suunnalta Valkasta
tuleva maitojuna toi suurimmat mää-
rät, Suomesta junat toivat viidesosan
rautateitse Pietariin saapuvasta mai-
tomäärästä, päivittäin noin viidelle-
kymmenelle tukkukauppaa harjoit-
tavalle vastaanottajalle. Neljä suu-
rinta vastaanottajaa olivat Benois,
Krause, Oy Suomen maito sekä Oy
Suomen maitokauppa.

Väärennettyä
maitoa

Maito kuljetettiin enimmäkseen 60
litran vetoisissa maitotonkissa, jot-
ka olivat rautatieasemilla toimivien
yksityisten välittäjien omaisuutta.
Steriloitua pullomaitoa pakattuna 50
pullon puulaatikoihin toimitettiin
Suomesta ainoastaan Inkeroisista,
Lahdesta ja Urjalan osuusmeijeristä.
Urjala oli samalla kaukaisin maidon
toimituspaikka täällä Pohjantähden
alla.

Kaikki Pietarin maitokaupat, noin
200 kauppaa, myivät tinkimaitoa
pullossa kotiin kannettuna. Pullotus
tapahtui yleensä kaupan takahuo-
neessa. Myytävän maidon rasvapi-
toisuus piti olla vähintään kolme pro-
senttia, muuten maito oli väären-
nettyä ja myyjä joutui edesvastuu-
seen. Näin määräsi asetus, mutta
käytännössä suurin osa vähittäin
myytävästä maidosta oli tuota vää-
rennettyä, koska kauppias yleensä
otti kermat yli yön seisoneesta mai-
dosta sekä lisäksi maitoa jatkettiin
vedellä. Nykyään Suomessa myy-
dään enimmäkseen ”väärennettyä”
maitoa, koska vain punainen purkki-
maito yltää vaadittuun rasvapitoisuu-
teen.

Halutuin pietarilaisten maun mu-
kainen maito oli vastalypsettyä mai-
toa. Sitäkin saatiin asiakkaille lisää-
mällä maitoon kuumaa vettä tai
lämmittämällä maitoa ennen myyn-
tiä. Kaupankäynti ei johtanut valta-
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van suurin rahanhuijausepäilyihin,
kuten nyt on tapahtunut Italian Par-
malatin maitoliiketoiminnassa. Pie-
tarin maitokaupan kaikissa kaupan-
tekovaiheissa toimittiin käteismak-
superiaatteella ilman velkarahaa.

Juoksupoika
arvossaan

Pietarin lähialueella ryhdyttiin har-
joittamaan maidontuottajain yhteis-
toimintaa. Raudusta Sirkiänsaaren
kylän kautta johtavan tien varteen
Lehtoisten kylään perustettu maito-
osuuskunta aloitti toimintansa huh-
tikuussa 1911 maanviljelijä Simo
Rautaisen toimiessa isännöitsijänä.
Tällä maito-osuuskunnalla oli oma
myymälä Pietarissa, jonne maito
kuljetettiin hevoskyydillä Lehtoisten
kylän vastaanottopaikasta. Iltapäiväl-
lä lähdettiin kello neljän maissa ja
vain kerran lepuutettiin hevosia
Kuismalan kylässä ennen puolta-
yötä. Pietariin saavuttiin aamulla en-
nen kuutta.  Myymälänhoitaja sekä
juoksupoika toimittivat maidon ku-
luttajille. Juoksupojalle maksettiin
melkein samansuuruista palkkaa
kuin isännöitsijälle Lehtoisissa.

Vain muutama vuosi oli osuuskun-
nalla tätä rauhan toiminta, kunnes
Pietarissa räjähti. Nälkäiset työnte-
kijät lähtivät tehtaista kaduille vaa-
timaan leipää ja uudet vallantavoit-
telijat vaatimaan itselleen hirmu-
valtaa. Tyhjien maitopullojen tasa-
jako toi yleisen nälänhädän ja seka-
sorron, josta Suomi pääsi nouse-
maan itsenäiseksi valtioksi, mutta
Inkerinmaa silloisine suomalaisineen
ja inkerikkoineen katosi ainiaaksi.

Ahti Hänninen

Rautulaisten lehden
toimituksen uusi

puhelinnumero on
(015) 224 215
10.6.2004 alkaen

Piirakoiden teko luonnistuu
myös savolaiskarjalaiselta

Joulun alla piirakoita leipoessani
tuli mieleeni ajatuksia identiteetistäni
ja elämäni eri vaiheista. Niinpä ker-
ron hiukan.

Ollessani seitsemän viikon ikäinen
isäni lähti talvisotaan. Äitini jäi kah-
den pienen lapsensa kanssa taloa pi-
tämään. Ei hänen kauan kuitenkaan
tarvinnut yksin olla, kun ensimmäi-
set evakot tulivat. Yhdessä pommi-
tuksia pelkäsivät, toiset tuvan uunin
vieressä, toiset kammarin uunin
“turvassa”. Olihan kotimme rauta-
tien ja päämajakaupungin läheisyy-
dessä. Siitä minun karjalaisuuteni al-
koi.

Kotikylästämme moni karjalainen
sai uuden kodin asuttavakseen. Pie-
nessä kylässä yhteydenpito oli päi-
vittäistä. Sie ja mie vähitellen tuttu-
ja sanoja. Niin kuin piirakat, kakkarat
ja etikkatatit, jotka eivät tosin lap-
sille kovin maistuneet. Karjalaisper-
heiden lapsista tuli leikki- ja koulu-
kavereita ja heidän kodeistaan mu-
kavia kyläpaikkoja.

Ollessani nuoruusiässä avustajana
parina kesänä kesäteatterin tanssi-
ryhmässä, “kolmas tyttö oikealta”,
tapasin tulevan mieheni. Hän osoit-

tautui karjalaisperheen pojaksi. Heil-
lä oli maanviljelystila, jossa hän työs-
kenteli. Niin minusta tuli miniä kar-
jalaistaloon.

Appiukko seurasi
hieman myhäillen

Nyt oli opittava piirakat itse teke-
mään. Anoppini hyvällä opastuksel-
la se vähitellen alkoi sujua. Appeni
rauhallisena miehenä kävi myhäillen
katsomassa piirakantekoamme.
Teimme myös lanttu- ja perunakuk-
koja, maitorahkaa ja paljon muuta.

Lapset pesimme illalla yhdessä “tu-
sinoittain halvemmalla”, kuten anop-
pini tapasi sanoa. Yhdeksän yhdes-
sä eletyn vuoden jälkeenkin tiivis yh-
teydenpito mieheni vanhempiin jat-
kui, kunnes jouduimme heistä luo-
pumaan luonnollisen pois menon
kautta.

Nyt yli 40 vuoden savolais-karja-
laisen yhteiselon jälkeen haluan jat-
kaa karjalaista piirakkaperinnettä
lapsilleni ja lapsenlapsilleni.  Kiitolli-
sena Mummoa ja Äijää muistaen.

Savolaisminiä



Rautulaisten lehti  3/200414

Rautulaisten kesäjuhlat
5.-6.6.2004 Mikkelissä

OHJELMA VARSAVUORESSA

Lauantaina 5.6.

klo 13.00 Veteraanitapaaminen Hotelli Varsavuoressa (os. Anttolantie 10)
Aimo Tiainen luennoi Kannaksen evakuointisuunnitelmista

klo 14.00   Suvannon seudun sukututkijat kohtaavat Hotelli Varsavuoressa
   Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet!
   Lisätiedot: Eeva Malkamäki puh. (09) 290 3330, 0400 803 622
   tai eeva.malkamaki@visido.fi

klo 16.00   Lehtiseminaari Rautulaisten lehden tekijöille ja
   yhdyshenkilöille Hotelli Varsavuoressa.
   Paikalla myös lehden uusi toimittaja Seija Lipsanen
   ja lehden julkaisutoimikunta.
   Tervetuloa keskustelemaan ja ideoimaan lehden tulevaisuutta.

klo 19.00   Muistoloin ilta Hotelli Varsavuoressa
   Illalliskortti 20 euroa (sis. päivällisen ja ohjelman)
   Viihdyttäjänä

VARAA
MAJOITUS

tarjoushintaan
suoraan

Varsavuoresta

puh. (015) 367 111
varsavuori@nettilinja.fi

VIETÄ YÖ SAIMAAN

RANNALLA

Kuva: Erik Luukkanen
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OHJELMA MIKAELISSA

Sunnuntaina 6.6.

Klo 10.00 Jumalanpalvelus Mikkelin maaseurakunnan kirkossa,
saarnaa Reijo Sojakka
Ortodoksinen liturgia Pyhän Mikaelin kirkossa Mikkelissä
(peruttu yhteensattumien takia)

Kunniakäynnit Sankarivainajien ja Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkeillä

klo 14.00 Evakkoonlähdön 60-vuotismuistotilaisuus
Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa
Juhlapuhujana kirjailija Eeva Kilpi
Lisäksi esiintyy mm. muusikko Erkki “Evakko” Liikanen,
oopperalaulaja Mika Nikander ja Rantasalmen Karja-seuran
Majakka & Perävaunu -ryhmä.

Käsiohjelma 5 euroa.

Muutokset mahdollisia.
Toimitus ei vastaa

mahdollisista muutoksista.

Mikaelin kahvio
palvelee päiväjuhlien alla!
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Kesäleikeistä luettua:

Kuuru, kuuru kuiskaa, lapaluu luiskaa
Keväällä, kun lumi oli sulanut ja

maa oli kuivunut, alkoivat lapset ja
nuoret kokoontua lähistön leikki-
paikoille: pihoille, teiden risteyksiin
ja muille avoimille paikoille. Siellä
kansakouluikäiset leikkivät pantti- ja
arvausleikkejä sekä kuurupiiloa.
Keväisin hypättiin lautaa ja varsin-
kin tytöt hyppäsivät narua eli nuoraa
sekä ruutua. Varttuneemmat leikki-
vät sormuksen kätkemistä, olivat
parisilla, lastasivat laivaa sekä hyp-
päsivät lautaa.

Keväisin saattoivat lapset kokoon-
tua hiekkaiselle rinteelle tarhaa kuu-
ruamaan. Sitä leikittiin myös pai-
menessa ja näin saatiin pitkä päivä
paremmin kulumaan. Jokainen teki

itselleen pienistä kivistä tarhan vali-
koiden kivet niin, että ne hyvin tun-
si. Yksi leikkijöistä kävi kuurujaksi
ja kääntyi poispäin muista leikkijöistä
tai peitti silmänsä. Silläaikaa ottivat
toiset leikkijät kukin yhden kiven
kuurujan tarhasta ja laittoivat sen
omaan tarhaansa ja samalla laittoivat
paikalle oman kivensä. Luvan saa-
tuaan oli kuurujan arvattava kunkin
tarhan kohdalla omaa kiveä neljä
kertaa.

Jos arvasi ensin väärin, tarhan
omistaja sanoi: ”pippas”, toisen ker-
ran: ”poppas”, kolmannen: ”kuu-
mens” ja neljännen: ”poltti”. Jos
kuuruja ei neljännelläkään kerralla
tuntenut omaa kiveään, sai tarhan-

omistaja kiven, jonka hän asetti tar-
hansa keskelle lausuen: ”Hyyris här-
kä tarhaan!” Mutta jos kuuruja tun-
si oman kiven, sai hän sen takaisin.
Kun jokaisen tarhasta oli haettu kivi,
tuli toinen kuurujaksi.

Lumien lähdettyä
kolkkaa ja pilppua

Kolkkapeliä pelattiin aikaisin ke-
väällä, kun pihasta olivat lumet su-
laneet ja oli kyllästytty pihapeleihin,
kuten pilpun pelaamiseen tai ruudus-
sa hyppäämiseen. Yksi oli ”kolkka-
na” ja hänellä oli keppi kädessä, jolla
antoi merkin olinpaikastaan iskemäl-
lä talon seinään ja nurkkiin. Toiset

Kuva Porkulta 1944. Vasemmalta Reino Leppänen, Tauno Leppänen, Aulis Mörsky,
Pekka Mörsky, Vilho Mörsky ja Martti Mörsky.
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yrittivät etsiä kolkkaa juoksentele-
malla edestakaisin koputuksen pe-
rässä. Kuka onnistui ensimmäisenä
näkemään ”kolkan”, hän sai seuraa-
vana kolkutella.

Heittopelit olivat suosittuja poiki-
en keskuudessa ja niitä pelattiin joko
kahtena joukkueena tai yhtenä ryh-
mänä. Raudussa melko yleinen oli
kepillä ja tikuilla pelattu lyöntipeli
pilppu. Sitä pelattiin usein ajan-
kuluksi myös paimenessa. Lyön-
tikeppi oli vuoltu toisesta päästä hiu-
kan litteäksi ja lyötävänä esineenä
oli lyhyt puupalikka eli pilppu. Pilp-
pu asetetaan peukalon ja etusormen
päälle poikittain kepin tyveä vasten
käden pitäessä kepistä kiinni. Pilppu
heitetään  ilmaan ja lyödään pilppu-
kepin litteällä alapäällä sitä ilmassa.
Muut pelaajat yrittävät lyödä pilp-
pua takaisin tai ainakin osua siihen.
Osumasta sai sovitun määrän pis-
teitä. Pisteet laskettiin keppeinä ja
porina ja niiden saamiseksi oli pelis-
sä erilaisia sääntöjä ja lyöntivaiheita.

Yksinkertaisesti voitiin pelata
myös, kuka pisimmälle löi pilppua.
Haapakylän poikien eräänä pilpun
lyöntipaikkana oli Lepikkoaho, joka
oli Viidentienristiltä jonkin matkaa
Mäkrälle menevän tien varrella.

Tuli leskiä ja
mustia miehiä

Pallopeleinä pelattiin neljäämaalia
ja jalkapalloa joko tytöt ja pojat erik-
seen tai yhdessä. Erityisesti tyttöjen
suosima peli oli ”seinäpallo”, missä
palloa heitettiin yksin seinän edessä
ilmaan ja lyötiin nyrkillä, potkaistiin
jalalla, pukattiin päällä tai polvella
palloa seinään ja otettiin pompaava
pallo ilmassa kiinni. Mikäli pallo pu-
tosi maahan, oli vuoro seuraavalla.

Tytöt ja pojat myös yleisurheilivat
kesäisin ahoilla. He hyppäsivät kor-
keutta ja rimaa nostettiin ja kilpail-
tiin, kuka korkeammalta pääsi. Mi-
käli haluttiin päästä vielä korkeam-
malta, avuksi otettiin seiväs. Myös
pituus ja kolmiloikka kuuluivat laji-

valikoimaan. Eräänä tällaisena luon-
non yleisurheilustadionina palveli
Tepposen aho Haapakylässä.

Monet muutkin urheilulliset leikit
olivat entisajan Raudussa suosittuja
lasten ja nuorten keskuudessa. Sel-
laisia olivat juoksu-, kiinniotto- ja
piiloleikit, joihin liittyivät aina omat
lorunsa. Oikein mukavaa ja nuore-
kasta leikkiä oli ”takimmainen pari
ulos”. Parittain seisottiin jonossa ja
leski parittomana takaperin edessä
ja huusi: ”Takimmainen pari ulos”.
Silloin lähti viimeinen pari ja leski
yritti tavoittaa parista jompaa kum-
paa ennen kuin nämä olivat juos-
seet toisensa kiinni. Jos pari ehti yh-
teen, tulee seuraavan parin vuoro,
kunnes leski oli saanut parinsa ja
toinen oli jäänyt leskeksi.

Toinen kiinniottoleikki oli ”mus-
taa miestä”. Joku oli arvottu mus-
taksi mieheksi ja hän seisoo määrä-
tyn rajan takana. Muut leikkijät ovat
vastapäätä toisen rajan takana. Mus-
ta mies huutaa: ”Pelkäättäk työ mus-
taa miestä?” ”Ei pelätä” huutavat
toiset ja juoksevat vastakkain. Ke-
net hän saa kiinni, joutuu hänen
kanssaan mustaksi mieheksi ja lo-
pulta ovat kaikki mustia miehiä.

Tunnetteko te
pirukkeen heiton?

Piiloleikkeihin kuuluivat samanta-
paisesti leikittävät kuuru- ja karttupii-
losilla eli -peittosilla olo. Kuuruja
peittää kasvonsa ja laulaa: ”Kuuru,
kuuru kuiskaa, lapaluu luiskaa. Hiir
on huhmaren takana, kapusta  kivan
takana. Kuka ei mää peittoon, se ol-
koon peräs.”.

Laulun aikana toisten on ennätet-
tävä peittoon. Kuuruja lähtee etsi-
mään piilossa olijoita ja löydettyään
jonkun juoksevat kumpikin kuurun-
tapaikalle kilpaa. Kumpi ennättää
ensin, se koskettaa paikkaa kädellä
ja sanoo ripa. Joka jää viimeiseksi,
tulee kuurujaksi.

Juhannuskokoilla Kivennavalla
Liisa Tuomen mukaan leikittiin eri-

koista leikkiä nimittäin ”pirukkeen
heittoa”. En tiedä leikittiinkö Rau-
dussa vastaavaa leikkiä? Viikkoja
ennen juhannusta usein samaan ai-
kaan, kun kokkopuita kerättiin,
revittiin koivuista tuohisuikaleita,
jotka sitten käärittiin kevyesti syke-
rölle. Näitä sykeröitä nimitettiin ”pi-
rukkeiksi”. Pirukepallot kuivattiin
uunin reunuksilla kuiviksi juhannus-
aattoa varten.

Juhannuskokoilla lapsilla oli kepit
mukana, joihin pirukkeet oli työn-
netty kuin mansikat heinänvarteen.
Kun kokot olivat palaneet ja ilta-
kastetta oli tullut riittävästi maahan,
voitiin turvallisesti heittää ”piru-
ketta”. ”Piruke” työnnettiin kepin
nenään ja tuikattiin tuleen. Kun se
oli sopivasti syttynyt, mentiin vähän
kauemmaksi kokosta ja aloitettiin
hurja käden pyörittäminen niin, että
palava tuohi suhahteli ilmassa. Pyö-
rittämistä jatkettiin niin kauan kun-
nes jäljellä oli mustuva tuohimöh-
käle, mikä lopuksi sinkautettiin ke-
pin päästä kauas aholle, kuka kauim-
maksi heitti.

Ahon laidassa hehkuivat tuohet
vielä tovin kuin ”pirunsilmät” aina-
kin. Jokaisen oli huolehdittava tar-
koin omastaan, ettei vaan yksikään
jäänyt vahingossa paloa sytyttä-
mään. Pirukkeen heittoa leikittiin
Tuomen mukaan vielä juuri ennen
talvisotaa.

Reino Pekkanen
Lähteet:

Huttunen,Tuominen: Karjalaiset
leikit SKS:n keruukilpailu 1973

Kansanelämänkuvauksia 11
Kotiseutu 1913, 1916 ja 1957

Ruskaviikko Ylläksellä
11.-18.9.2004
Hinta 295 e

Lisätiedot ja varaukset:
Kauko Olkkonen

puh. 050 5694 201
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Toivo Loponen teki kirjan betoniveneittensä vaiheista

Uivat lomamajat seilasivat vesillä
ja byrokratian viidakoissa

Toivo Loposen kirja Betoni-
veneiden seikkailuja Saimaal-
la on mielenkiintoista luetta-
vaa. Vaikka kirja ei kieliasul-
taan häikäise, kiehtovat sen
tarinat asiaan vihkiytymätön-
täkin.

Raudusta kotoisin oleva,
Mikkelissä elämäntyönsä teh-
nyt rakennusalan yrittäjä Lo-
ponen sai 1960-luvun loppu-
puolella kuningasidean betonis-
ten, uppoamattomien veneiden
valmistamisesta.

Käytännön miehenä hän
tarttui asiassa toimeen ja aloitti
niiden rakentamisen. Vuonna
1971 ensimmäiset betonive-
neet olivat valmiina Mikkelin
satamassa. Veneissä oli pienet
asunnot, saunaosasto ja perä-
moottorit. Loponen risti ne Ui-
viksi lomamajoiksi.

Uivat Lomamajat seilasivat Mik-
kelin ja Puumalan Lietveden välillä
sekä byrokratian viidakoissa. Virka-
miehille Toivo Loposen veneet ja
yritteliäisyys aiheuttivat paljon pään-
vaivaa. He eivät tienneet, miten nii-
hin suhtautua. Olivatko veneet aluk-
sia vai kenties rakennusluvan tarvit-
sevia rakennuksia.

Loponen sai haasteita käräjille ja
asioita puitiin tuomioistuimissa.
Myös lehdistö suhtautui Loposen
ajatuksiin nuivasti. Häntä parjattiin
ja veneitä haukuttiin aina Helsingin
Sanomissa asti. Loposelle lehtikir-
joitukset olivat hyvää mainosta. Ve-
neitä ei tarvinnut markkinoida ja niis-
sä riitti lomalaisia.

Lopullisesti Loposeen hermostut-

tiin, kun hän keksi ankkuroida ve-
neet talveksi Kenkäveron kupeeseen
ja vuokrata talviasuttavat paatit opis-
kelijoille.

Loponen oli melkoinen
“Pelle Peloton”

Betoniveneiden seikkailuja Sai-
maalla kertoo yksityiskohtaisesti ve-
neiden rakentamisesta, niiden liikku-
misesta Saimaalla sekä matkailubis-
neksen karikkoisesta alkutaipaleesta
Mikkelin seudulla. Kirja myös va-
lottaa veneiden kohtaloja sekä nii-
den nykyistä käyttöä.

Kirjan luettuaan jää miettimään,
onko Toivo Loponen väärin ymmär-
retty visionääri ja keksijä, jonka aja-
tuksille ei vanhoillisessa Etelä-Savos-
sa löytynyt riittävästi ymmärrystä.
Viime aikoina on nimittäin ryhdytty

ihan virallisestikin keskustelemaan
muun muassa uivien asuntojen ra-
kentamisesta rannikkokaupunkien
ranta-alueille. Ehkäpä Loposen aja-
tuksia ei olisi kannattanut tyrmätä
niitä ensin perusteellisesti tutkimat-
ta ja ideoita eteenpäin jalostamatta.

Toisaalta, milloinkahan ”Pelle Pe-
lottomien” tie olisi missään ollut ko-
vin helppo ja ruusuinen. Toivo Lo-
ponenkin sai sen ideoineen karvaasti
kokea.

Toivo Loponen esittelee kirjaan-
sa Rautulaisten kesäjuhlilla Mikke-
lissä. Samassa yhteydessä kirjasta
kiinnostuneet voivat hankkia 114 si-
vua tekstiä ja kuvia sisältävän oma-
kustanteen itselleen.

Teksti: Seija Lipsanen

Kuva:
Toivo Loposen kirjasta

Betoniveneiden seikkailuja Saimaalla -kirja kertoo yksityiskohtaisesti
veneiden rakentamisesta, niiden liikkumisesta Saimaalla sekä

matkailubisneksen karikkoisesta alkutaipaleesta Mikkelin seudulla.
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EU-vaalit ja Karjala

nen toteaa, ettei hänellä ole mitään sitä vastaan jos
luovutettu Karjala palautettaisiin Suomelle, mutta jat-
kaa, ettei taida olla keinoja palauttamisen toteuttami-
seen. Tyttö rukka ei taida liiemmin olla perehtynyt asi-
aan noin vastatessaan. Kyllä keinoja varmasti löytyy ja
uskoisin vieläpä sellaisia, jotka tyydyttävät molempia
osapuolia. Mutta Pietikäinen tukeutuu vain Koiviston
ajan fraaseihin, että hävitty mikä hävitty.

Tällaista siis vaalien alla. Kannattaa tarkistaa ehdok-
kaiden kanta myös suhteessa Karjalaan. Lisää tietoa
EU-vaaleista ja Karjalasta saat netistä osoitteesta

Olen samaa mieltä Pro Ka-
relia -yhdistyksen kanssa sii-
tä, että Karjalan kohtalosta
kiinnostuneiden ihmisten olisi
sangen toivottavaa osallistua
aktiivisesti EU-vaaleihin ää-
nestämällä. EU:n kautta voi
avautua mahdollisuus myös
keskusteluun Karjalan kohta-
losta.

Muutamien ehdokkaiden
Karjalan kannanottoja on
kuultu ja selkeästi palautuksen
kannattajaksi on ilmoittautu-
nut ainakin Alpo Rusi. Kar-
jala lehden haastattelussa Rusi
toteaa, että Suomen ja Venä-
jän välisessä vuoropuhelussa
yhtenä otsikkona tulee olla
myös Karjalan kysymys. Tär-

keää on, että se hauta johon Karjala kysymys oli työn-
netty, on avattu ja asian käsittelylle avataan monia
foorumeita. Rajan tarkistelu on uutta eurooppalaista po-
litiikkaa ja Alpo Rusihan on juuriltaan karjalainen eli
ehkä yksi parhaimmista ehdokkaista hoitamaan Karja-
la kysymyksen esilleottoa EU:ssa.

Euroopan parlamenttiin pyrkii myös Sirpa Pietikäi-
nen, karjalaisjuurinen hänkin. Haastattelussa Pietikäi-

Kuvat: Jaana Matikainen

www.prokarelia.net. Pro Ka-
relia on vapaa kansalaisliike,
jonka missiona on viime soti-
en seurauksena Neuvostoliitol-
le pakkoluovutettujen alueiden
palauttaminen Suomen valtion
ja EU:n alueeksi.

Karjalaisen kulttuurin ja his-
torian vaaliminen tynkä-Suo-
messa on arvokasta, mutta
paljon innostavampaa koko
Suomen kehitykselle on kar-
jalaisen kulttuurin vaaliminen
sen omilla sijoillaan palaute-
tussa Karjalassa.

Markku Paksu

p.s. Kesäjuhlat on jo ovella. Suuren kysynnän vuok-
si varaa paikkasi iltajuhlaan suoraan hotelli Varsa-
vuoresta puh. (015) 367 111.

Vielä pääsee Rautuun
Rautu 23.-35.7. (Korleen kalenat)

Reitti I: Varkaus-Pieksämäki-Mikkeli-Lappeenranta
Reitti II: Jyväskylä-Kangasniemi-Mikkelin-Lappeenranta

Yöpyminen Kiviniemessä.  Matkalla mahdollisuus
osallistua Kesäpäiväjuhlaan Käkisalmessa.

Rautu-Terijoki 20.-23.8.

Reitti: Mäntyharju-Pieksämäki-Joroinen-Mikkeli-Lappeen-
ranta

Yksi yö Terijoella ja yksi Kiviniemessä. Matkalla
mahdollisuus tutustua Raivolan lehtikuusimetsään.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Markku Paksu

puh. 040 5239 645
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Sotapropagandaa esillä Päämajamuseossa
Mikkelissä toimivassa Päämaja-

museossa on esillä koko kesän ajan
talvi- ja jatkosodan aikaista lento-
lehtisten sotapropagandaa. A5-ko-
koiset lehtiset on suurennettu näyt-
telyssä julistekokoon.

Suomalaisten keskeisen propagan-
dateeman muodosti niin talvi- kuin
jatkosodassakin vihan lietsonta poli-
trukkeja, puna-armeijan päällystöä
kohtaan. Asemasotavaiheen aikana
1943 päämaja oli propaganda-ai-
heiksi määritelty muun muassa pit-
kittyvän sodan, rintamaterrorin, pu-
na-armeijan tappiot, ehtyvät reser-
vit, upseerien etuoikeudet, elintarvi-
ke- ja työvoimakysymyksen sekä
bolsevikkipuolueen valheellisen isän-

maallisuuden.
Sodan pitkittyminen ja kääntymi-

nen Suomelle yhä epäedullisempaan
suuntaan muutti kuitenkin vihollis-
propagandan sisältöjä, ja lokakuus-
sa 1943 kiellettiin vihollisen asiaton
halventaminen propagandassa.

Päämajan propagandaosasto ja
sotatoimiyhtymien valistustoimistot
valmistivat talvisodan aikana 150
erilaista lehtistä ja julistetta, joiden
kokonaismäärä oli 40 miljoonaa
kappaletta. Levittämättä niistä jäi
noin 3-4 miljoonaa kappaletta.

Jatkosodassa painatettiin yhteen-
sä miltei 170 erityyppistä lehtistä,
joiden painosmäärä oli yli 30 mil-
joonaa kappaletta. Asemasotavai-

Propagandaa singottiin vastapuolelle myös puusta tehdyllä ammuksella.

heen aikana painettiin 140 erilaista
lehtistä, joiden painosmäärä oli yli
40 miljoonaa. Sodan loppuvaihees-
sa kesällä 1944 ei propagandalehtisiä
juuri tuotettu.

Neuvostoliiton propaganda koh-
distui Suomen poliittiseen ja sotilaal-
liseen johtoon, ja myös niitä on esillä
Päämajamuseon näyttelyssä. “Ku-
vat sotivat - Sotapropagandaa 1939-
1944” -näyttely on avoinna elokuun
loppuun asti päivittäin.

Teksti ja kuvat:
Jaana MatikainenNeuvostoliiton lehtisissä hyökättiin erityisesti marsalkka

Mannerheimia ja presidentti Rytiä vastaan.
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Ihmisen vanhetessa, puhun nyt
ihan omasta kokemuksesta, muisti
alkaa käyttäytyä aivan uudella ta-
valla. Vaikka et muistakaan mihin
tökkäsit juuri äsken käyttämäsi työ-
kalun voit saada jostakin ulkoisesta
havainnosta selvän ja kirkkaan muis-
tikuvan. Asiasta, joka tapahtui jopa
monta vuosikymmentä sitten. Kuva
on niin selvä, että voit erottaa ihmi-
sen kasvojen ilmeetkin.

Näin kävi minulle ihan hiljattain
kun Suomea kohtasi suuri suru. Kan-
sakunta menetti kaikkien kunnioit-
taman sotilaan, kenraalin ja Man-
nerheim ristin ritarin Adolf Ehrn-
roothin. Mieleeni tupsahti, silloin
aikanaan, hyvinkin vaikuttanut ta-
paus, jossa oli vain sivusta katsoja-
na.

Sota Neuvostoliiton kanssa oli ohi,
mutta palvelus jatkui vielä. Olin Il-
mavoimien Viestikoulussa Hämeen-
linnassa. Toveri venäläinen oli mää-
rännyt koulun vahvuutta pienen-
nettäväksi. Miehiä lähetettiin sinne
sun tänne. Minä jouduin Lappeen-
rantaan KTR 3:een. Rykmentin esi-
kuntaan. Rahaston hoitajan kirjurik-
si, koska osasin kirjoittaa koneella.
Asuinpaikaksi saimme, me muuta-
mat lähetit, huoneen rykmentin esik-
untarakennuksesta, joka ei ollut ka-
sarmin alueella. Tämä merkitsi sitä,
ettemme olleet vartiomiehen takana
ja liikuimme iltaisin vapaasti.

Onnistunut
harhautus

Tutuistuin tamperelaiseen poi-
kaan, Hessuun. Hän oli ylioppilas
ja kaikin puolin fiksuin meistä muis-
ta. Eräänä iltana olimme Hessun
kanssa taas kaupungilla. Saattelimme
tytöt kotiin. Tytöt eivät asuneet sa-
massa paikassa ja siksi jouduimme

eroamaan. Kumpikin kävelisi sitten
omia teitään kämpille.

Kun oli sanonut tytölle hyvää yötä
hänen kotinsa ulko-ovella suunnistin
kadulle, jota pitkin pääsisin esikunta-
rakennukseen. En ehtinyt vielä
kääntyä isolle kadulle kun todella säi-
kähdin. Katupartio, vieläpä ratsuvä-
en kornetin vetämänä, he olivat nii-
tä tarkimpia tehtävissään, kääntyi
samalle kadulle. En voinut livistää
minnekään.

Mitään iltaloma tai muuta sellais-
ta lappua minulla ei ollut, joten kiin-
ni jäädessäni olisin ollut vaikeuksis-
sa. Varuskunnan päällikkö oli toden-
nut kurin huonontuneen ja päättä-
nyt palauttaa sen. Määräys oli, että
jokaiselta jonka katupartio pidätti
leikattiin tukka millin koneella. Sen
lisäksi joutui istumaan arestissa muu-
taman päivän.

Mikäpäs nyt neuvoksi?
Neuvo tuli kuin taivaasta. Kokardi

taskuun, samoin vyö ja sitten lau-
lun loilotusta ja hoippuvaa kävelyä
kuin humalaiselta. Lakki vielä mel-
kein silmille eikä vilkaisuakaan katu-
partion suuntaan. Tuohon aikaan
liikkui juuri siviiliin päässeitä mie-
hiä, joilla ei ollut siviilipukua. Toiset
heistä olivat vähän juovuksissakin.
Katupartio munasi vain itsensä jos
alkoi kyselemään näiltä miehiltä ilta-
lomatodistuksia. Alta kulmien näin
kyllä, että kornetti katsoi tarkasti
minua, mutta ei tehnyt mitään. Niin-
pä jatkoi kävelyäni ja pääsin käm-
pille.

Hessulle kävi
kuitenkin toisin

Hessulle kävi toisin. Tästä eteen-
päin juttu jatkuu sillä, mitä Hessu
kertoi minulle.

Hän oli kävellyt pahki katupar-

tioon ja joutunut heti putkaan. Jo-
nakin aamuna kun hän oli pukeutu-
massa tuli kirjava koira käytävälle
avoinna olleesta ovesta. Se oli hy-
myillyt ja heiluttanut häntäänsä mut-
ta itsekään tietämättä mistä syystä,
Hessu oli potkaissut koiran käytä-
välle ja sanonut: “Mene helvettiin,
ei täällä enää toista koiraa tarvita!”.

Silloin oli oven takaa kiepsahtanut
salamana everstin arvoinen mies,
keltaisissa kauluslaatoissaan. Hän oli
ollut oven takana lukemassa ares-
tiinpanomääräystä joka oli ilmeises-
ti nastalla kiinni ovessa. Koira oli il-
meisesti hänen. Ja silloin se rumba
alkoi.

“Minkälainen mies te oikein olet-
te kun potkitte koiraa, joka ei ole
tehnyt teille mitään? Ja miksi teiltä
ei ole leikattu tukkaa?”.

Hessu kertoi ilmoittautuneensa so-
tilaallisesti kuka hän oli ja mistä. Ja
että hän on sopinut eversti Kraeme-
rin, tykistökomentajan kanssa, että
hän saa pitää tukkansa kun on vielä
lähdössä Lapin sotaan. Suomalaiset
ja saksalaiset sotivat vielä tuohon
aikaan Lapissa.

“Te tuollainen mies, te ette sovi
eversti Kraemerin kanssa mistään.”,
vastasi eversti. Arvattavaksi jää kek-
sikö Hessu juttuaan nyt vai olisiko
hän todella sanonut:

“Herra eversti, älkää puhuko ih-
misestä noin halveksivaan sävyyn,
minä tiedän mitä te teitte kesällä
Vuosalmella, teitäkin voitaisiin hal-
veksi mutta hieno mies ei näytä si-
tä.”

Yhteen aikaan puhuttiin, että oma
komentaja käski ampua tykistöllä
tulipeitteen sellaiseen maastoon, jos-
sa oli vielä suomalaisiakin. Myöhem-
min on kyllä todistettu, että se oli
ainoa oikea tapa puolustautua sillä
hetkellä ja sen ansiosta venäläiset

Ihmisen ajatuksen juoksu on ihmeellinen

Adolf Ehrnroothista Hessun hiuksiin
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eivät päässeet Vuoksen yli.
Sanottuaan tämän Hessu kertoi

tunteneensa, että eversti räjähtää.
Tämä oli kuitenkin hillinnyt itsensä
ja kutsunut vartiopäällikön kautta
parturin. Hessu oli pantu tuoliin ja
vartiomiesten pidellessä häntä käsis-
tä parturi ajeli tukan sileäksi millin
terällä. Kun Hessu tuli kämpille niin
hän oli kuin alokas. Ja vihainen.

Menikö hän vielä Lapin sotaan,
sitä en tiedä. Itse lähdin miinan-
raivaukseen, vapaaehtoisena laivaan
sähköttäjäksi.

Veikko Jormo

Ilonpitoa ja karjalaista elämänmenoa
Karjalaiset kesäjuhlat pidetään tä-

nä vuonna Joensuussa Perjantaina
18.6. Kahden puolen rajaa -kesäjuh-
laseminaarissa valotetaan rajan mer-
kitystä karjalaisten elämässä. Illalla
tehdään retki Ilomantsiin, jossa tu-
tustutaan mm. Möhkön taistelu-
paikkoihin ja rautaruukkiin. Kesä-
juhlaseminaarin hinta 15 €, retken
hinta 30 € ja seminaarin ja retken
yhteishinta 40 €. Perjantaina klo 18
alkaen Sari Kaasinen laulattaa yh-
teislaulutilaisuudessa Joensuun laulu-
rinteellä.

Lauantaina kello 9 avataan karja-
lainen tori ja näyttelyt Vapaa-aika-
talossa sekä pidetään kyykkäkilpai-
lut Koivuniemen kentällä. Kello 11
alkaen käynnistyy urheilukentältä
Karjalan maraton ja Itä-Suomen
koululla kilpaillaan piirakkamesta-
ruudesta sekä Joensuun yliopiston
Carelia-salissa kuullaan karjalaisten
kuorojen kavalkadi. Lauantain ko-

hokohta on tervetuliaisjuhla alkaen
klo 13.30 Joensuun Areenalla, jol-
loin nähdään Karjalaisen rapsodian
ensimmäinen osa. Lauantai-iltana
jäähallissa konserttitanssiaisten yh-
teydessä jaetaan poikkeuksellisesti
toimintakilpailujen palkinnot.

Sunnuntaina klo 10 luterilaisessa
ja ortodoksisessa kirkossa jumalan-
palvelukset ja klo 12.15 alkaen näyt-
tävä juhlakulkue halki kaupungin.
Päivä huipentuu Karjalaisen rapso-
dian toiseen osaan, joka nähdään klo
14.30 Joensuun Areenalla. Karjalan
ja karjalaisten vaiheisiin kannattaa
tutustua Pohjois-Karjalan museo-
näyttelyissä Carelicumissa.

Kysy majoitusta
Karelia Expert Majoituspalvelusta,
puh. (013) 267 5319
Lisätietoja juhlista:
puh. (09) 7288 170
www.karjalanliitto.fi

RUNO-
NURKKA

Muistojen kantelo

Soi muistojen kantelo kaihoten,
minä kuuntelen sointuja sen.
Soi ilosa, riemua, tuskaakin
se ajalta armaan lapsuuden.

Se herkistää mielen menneeseen,
aika sävelten mukana haipui.
Ja unikuvien untuvakehtohon,
aatos muistojen mukana vaipui.

Uni ystävä, auttaja armahin,
sinun sylissäs’ levätä saan.
Ja siirtyä aikaan menneeseen,
kotiin, kaipuuni Karjalaan.

Aika nykyinen kaikkosi
kauvaksi pois ja
entinen sijalle siirtyi.
Entisten muistojen helmivyö
sieluni silmiin siirtyi.

Muistojen kantelo hiljaa helää,
lapsuuden muistot alkaa elää.
Muistojen portti aukenee hiljaa,
menneet ajat mielessä herää.

Minä muistojen portista
sisään astun, näen kotoiset
kunnaat ja kukkivan maan.
Minä ilosta itken ja ilosta nauran,
kun kaiken menneen näin
nähdä saan.

Siellä minä kuljen
piennarta pitkin
luo kotilähteen ja lehmähaan.
Luo joenrannan miss’ lasna leikin,
luo kukkaniittyjen, marjamaan.

Joki juoksee halki niittyjen,
kukat huojuvat partaalla sen.
Oli kaikki aivankuin ennenkin,
olin lapsi ja niin - onnellinen.

Sinne lapsuuden leikkilehtohon
ajan uuden en tulla anna.
Pidän muistot kätkössä sydämen,
siellä aarteeni kalliin kannan.

Paista päivä vaan, herttaisaan,
kunnaille rakkaan Raudun maan.
Tuudita tuulonen unehen kukkaa.
Suojaa oi Korkein, kotirukkaa.

Soi muistojen kantelo kaihoten,
minä kuuntelen sointuja sen.
Soi iloa, riemua, tuskaakin
se ajalta armaan lapsuuden.

Hilja Isolampi
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Elämä jatkui nyt omaa rataansa.
Keväällä kylvin, kesällä teimme hei-
nät ja korjasimme ne, niitimme ja
puimme viljat. Kesäsyvännä, kun
suinkin vain kerkisin, raivasin uutta
peltoa. Naapuriin oli tullut uudeksi
isännäksi Aarne Tissari. Hänen
kanssaan teimme nyt puintityöt yh-
dessä vuoron perään kummassakin
paikassa. Pentti Pusa oli puimako-
neen kanssa puimassa. Traktori oli
vielä tässä vaiheessa voimakoneena.
Toivo Kyyhkynen oli paljon meillä
töissä, samoin Tauno Vainiomäki
poikineen.

1957 syksytalvella ja 1958 kevät-
talvella olin taas oikein tosissani met-
säajoissa. Koska raha oli aika tiu-
kalla, oli tarkoitus sieltä hankkia ra-
hat puimakoneen ja lietson ostoon.
Ajoimme Kivipuron kankaalta hal-
koja kämpälle ja Vallaskankaalta
propsia Pajusyrjän laanille. Hankin
niin hyvin, että sain haaveilemani
puintivehkeet ostettua. Vuonna 1959
sain uutta peltoa raivattua 1,03 heh-
taaria. Sinä kesänä olin myös jon-
kun verran vieraissa töissä traktorin
kanssa. Muitten töitten ohella raiva-
sin seuraavana kesänä jälleen uutta
peltoa 0,87 hehtaaria. Vuonna 1960
raivasin suosta loput 0,40 hehtaa-
ria. Viljelyslaidunta olimme raivan-
neet kesällä 1953 1,60 hehtaaria.
Nyt oli koko tila raivattu ja raken-
nettu valmiiksi. Vuoden 1961 alus-
sa oli lopputarkastus. Olin aikoinani
tehnyt lisäalueesta hallintasopimuk-
sen, vuonna 1961 sain ostettua sen
itselleni.

Kätilö ehti kuin
ehtikin paikalle

Olen tähän saakka kuvailut vain
omaa toimintaani tilalla. Koko tilan
raivaaminen ja rakentaminen olisi

Karjalainen mies elämäkertakilpailun satoa

Heimo Kiuru: “Osa omaa elämääni” OSA VIII

kyllä jäänyt ilman vaimon työpanos-
ta. Aikaisemmin jo mainitsin häistä,
nehän olivat juhannuksena 1953.
Heli syntyi vuonna 1954, Arja 1955
ja Antti 1958.

Antin syntymä kuvaa hyvin olo-
suhteitamme. Lähin puhelin oli vii-
den kilometrin päässä. Meiltä puut-
tui myös sähkö. Valona meillä oli
kaksi Petromax-kaasulamppua. Ne
olivat melkein aina epäkunnossa,
ainakin toinen. Muutamia kertoja
sattui, että molemmat lamput meni-
vät rikki. Silloin olimme kynttilän
valossa.

26. tammikuuta 1958 Liisa kehotti
minua hakemaan kätilön. Ajattelin
ennen lähtöäni laittaa tulen hellaan
ja Petromaxiin. Tikkuaski oli kuiten-
kin tyhjä. Tavoittelin pimeässä uut-
ta askia, mutta turhaan. Tikut olivat
loppuneet. Tavallisesti saunassa ja
karjakeittiössä oli tikkuaskit. Kävin

molemmissa, mutta turhaan. Tikkuja
ei löytynyt mistään.

Nyt rupesin etsimään keittiöstä
uudelleen. Viimein löysin yhden ti-
kun laatikosta, missä oli kaikenlais-
ta ryönää - nappeja, ompelulankaa
ynnä muuta. Petromax oli tentulla
sytytettävä. Sytytin sillä ainoalla
tikulla tentun ja otin siitä tulen hel-
laan. Valjastin hevosen ja ajoin
Mäki-aholle, josta soitin kätilölle.

Vielä ostin Mäki-aholta askin
tulitukkuja. Kätilö tuli autolla
Liiterimäkeen, mistä toin hänet he-
vosella kotiimme. Kerkesimme so-
pivasti, Antti syntyi kohta tämän jäl-
keen.

Vaimon työ-
määrä valtava

Olimme lisänneet eläimiä. Meillä
oli nyt kuusi lehmää. Se, mitä na-

Polttopuun teossa 1960-luvulla. Oikealla kirjoittaja ja naapurit
Aarne Tissari ja Toivo Kyyhkynen.
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Sulo Kiuru 90 vuotta

Mutkainen matka Sirkiänsaarelta Joroisiin
Synnyin Sirkiänsaarella Adam

Tahvonpoika Kiurun ja Maria
Mikontytär (o.s. Pusan) 8-lapsisen
perheen toiseksi vanhimpana vuon-
na 1914. Sisaruksistamme vanhin,
1911 syntynyt Helena, menehtyi
1,5-vuotiaana Sirkiänsaarella. 1917
syntynyt Eino kaatui sodassa Au-
nuksella vuonna 1941 ja sisaruksista
nuorimmat, kaksospojat Väinö ja
Arvo, menehtyivät syntymäpäivä-
nään Käkisalmen sairaalassa vuon-
na 1931.

Syksystä 1917 kevääseen 1918
olimme äitini ja veljeni Eino sekä
minä sotaa paossa Haapsaaressa
enoni luona. Isäni oli kotona karjan
kanssa. Sotilaita oli majoitettuna
meillä. Ensimmäinen muistikuvani

sodasta on, kun palasimme kotiin,
juoksin sisälle ja näin siellä suoma-
laisia sotilaita ja palasin kiireesti isän
luokse huutaen: “äkkiä pakoon
”ryssiä” talo täynnä!”.

Kruunuhäät
tänä kesänä

Yhteinen taipaleemme Elvin
kanssa alkoi kesällä 1939. Häitä vie-
tettiin Raudussa 11. kesäkuuta 1939.
Syksyllä jouduin veljeni Einon kans-
sa kertausharjoituksiin, sisareni Sievi
meni lottatehtäviin Huhdin rajavar-
tiostoon. Äitini Maria ja sisareni Syl-
vi joutuivat silloin lähtemään pois
kotoa ja määränpäänä oli Pieksämä-
en Niskamäki. Lokakuun 19. päivä

lähtivät Elvi ja veljeni Heimo leh-
mät ja käsissä kulkevat matkatava-
rat mukanaan matkaan.

Ensimmäinen etappi oli Viipurin
läänin Pyhäjärvi ja sen jälkeen Vai-
nikkala. Isäni Adam muutti myös
syksyllä 1939 talvisodan alettua Vai-
nikkalaan saatuaan myydyksi kar-
jan armeijalle. Vainikkalasta he
muuttivat tammikuussa 1940 Piek-
sämäen Niskamäkeen, johon sodan
loputtua huhtikuulla menin myös
minä sekä sisarukseni Eino ja Sievi.

Muuttolintujen
tapaan Joroisiin

Niskamäeltä muutimme Elvin
kanssa Rautjärvelle, Raution taloon.

vettaan sopi. Lisäksi kasvatimme
kaikki vasikat ja teetin ja kasvatin
varsoja. Vuonna 1961 liityimme tar-
kastusyhdistykseen. Samana vuon-
na valmistui uusi maantie Havu-
mäestä Pajumäkeen, jota myöten
maitoauto nyt rupesi kulkemaan.
Maidon kuljetusmatka lyhenikin
kahteen kilometriin.

Vaimon työmäärä oli valtava. Kar-
jalanhoito kuului hänen tehtäviinsä.
Kesken navettatöiden täytyi juosta
katsomaan ja hoitamaan lapsia. Ruo-
kaa täytyi laittaa paljon, koska meillä
oli jatkuvasti vieraita töissä. Pyykki
oli pestävä ja huoneet siivottava kä-
sin, koska töitä helpottavia koneita
ei meillä ollut.

Olen jälkeenpäin monesti ihmetel-
lyt, miten hän on kaikki työt kerinnyt
ja jaksanut tehdä. Liisan työpäivä
alkoi tavallisesti aamukuudelta ja
kesti iltakymmeneen. Seitsemänä
päivänä viikossa, 365 päivää vuo-
dessa ilman minkäänlaisia lomia.
Ensimmäisen loman hän sai vasta

kun tuli voimaan uusi maatalousyrit-
täjien lomalaki.

Autokuume iski
1960-luvulla

Tietä olimme korjanneet pikkuhil-
jaa. Ojiin oli laitettu betonirummut.
Soraa oli tielle ajettu niin, ettei siinä
keväisinkään ollut kelirikkoa. Tämän
jälkeen pidimme tien myös talvisin
auki.

Autot olivat lisääntyneet maaseu-
dullakin valtavasti. Meihinkin iski
autokuume. Menin autokouluun ke-
vättalvella 1964. Ensimmäinen au-
tomme oli Volkswagen Standart
1200.

Samana vuonna saimme myös
puhelimen. Sen saimme normaali-
maksulla, joka silloin oli 300 mark-
kaa. Jouduimme lisäksi maksamaan
130 markkaa maan vuokrasta Tam-
pella-yhtiölle, jonka maan läpi puhe-
linlinja tuli.

Vuonna 1968 rakensin appeni

kanssa kuivaamon, vierasta työvoi-
maa ei enää ollut saatavissa. Viljat
piti puittaa puimurilla, kuivaamo oli
siten tarpeen.

Veden saannissa oli ollut harmia
koko ajan. Talvisin oli usein ajetta-
va vettä Viinilammesta kahden kilo-
metrin päästä. Siksi teetimme pora-
kaivon. Porauksen aloitimme entis-
ten asukkaiden perua olevan, käy-
töstä pois jääneen kaivon pohjasta.
Vesi tuli 40 metrin syvyydestä. Os-
tin kaivolle Nira-käsipumpun, kos-
ka meillä ei ollut vielä sähköjä. Kai-
vosta vedettiin vesijohto karjakeit-
tiöön. Ensin pumppasin käsipum-
pulla veden porareiästä kaivon poh-
jalle. Sitten pumppasin karjakeittiön
pumpulla veden säiliöön. Vaikka tä-
mä oli siis näin isotöistä, oli se parem-
pi vaihtoehto kuin ajaa vettä hevos-
pelillä järvestä.

Viimeinen osa
seuraavassa numerossa

(kirjoitus on palkittu Karjalan
Liiton Karjalaisen  miehen elämä-

kerta -kilpailussa  2002)
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Elvin ja Sulon yhteinen taival alkoi kesällä 1939. Häitä vietettiin Raudussa 11.6.1939.
Pääsiäisen aikaan he juhlistivat Elvin 85- ja Sulon 90 -vuotispäivää

sekä tulevaa 65-vuotishääpäivää Joroisissa.

Olin Rajavartiolaitoksen palveluk-
sessa 10. heinäkuuta 1940 alkaen.
Poikamme Raimo syntyi tammi-
kuussa 1941 ja siviiliin siirryin tou-
kokuun lopussa 1941 palvelusopi-
muksen päätyttyä. Rautjärveltä
muutimme toukokuun lopulla 1941
Leivonmäen Pihlasahoon.

Kesäkuussa Eino ja minä jouduim-
me taas reserviin. Kutsuntapaikkani
oli Jyväskylä, Koulutuskeskus 9.
Sisareni Sievi meni lottatehtäviin ja
juhannuksena 1941 alkoi sota. Elvi
ja Raimo sekä sisarukseni Heimo ja
Sylvi jäivät vanhempieni kanssa Lei-
vonmäelle.

Kesäkuun puolesta välistä olin
Jyväskylässä kertausharjoituksissa ja
syyskuun kolmantena päivänä siir-
ryimme Riihimäelle, jossa perustet-
tiin ErP 21. Välittömästi perustami-
sen jälkeen siirryimme rintamalle.
Heimo joutui 18 vuotta täytettyään
sotaväkeen maaliskuussa 1943. Si-
viili koitti marraskuun ensimmäise-
nä päivänä 1944.

Isäni osti Leivonmäen Ikolasta ta-
lon, johon muutimme. Tyttäremme

Raija syntyi syyskuussa 1945. Iko-
lasta muutimme syksyllä 1948 Ha-
vumäelle, Kiurulaan.

Toukokuussa 1952 muutimme
”muuttolintujen tapaan” Joroisiin,
Kolmalle. Ensin asuimme Jaakko
Lajusen talossa, josta käsin raken-
simme niin sanottua kylmää Hako-
notko -tilaa. Ensiksi valmistui sau-
na ja –tuparakennus sekä väliaikai-
nen navetta. Omaan saunatupaan
muutimme heinäkuulla 1952 ja ra-
kentaminen jatkui. Navettarakennus
valmistui 1953 ja 1954 marraskuulla
pääsimme muuttamaan omaan
asuinrakennukseen. Kesällä 1955
syntyi nuorin lapsemme, Seija.

Varusmiesura ja
luottamustehtävät

Varusmiespalveluksesta siirryin re-
serviin alikersanttina. Talvisodan
ajan toimin jalkaväen taistelulä-
hettinä välillä Rautu–Sakkola–Kivi-
niemi. Välirauhan aikana toimin raja-
miehenä Rautjärvellä, ja jatkosodas-
sa jalkaväessä taistelulähettinä, puo-

lijoukkuejohtajana ja joukkuejoh-
tajana sekä komppanian vääpelinä
vuodesta 1943. Rintama-aika alkoi
Onkamuksesta ja päättyi Ihantalaan.
Marraskuussa 1941 minut ylennet-
tiin kersantiksi ja reservissä ylivää-
peliksi kesäkuussa 1968.

Harrastuspuolella olin Raudussa
perustamassa Voimistelu- ja urheilu-
seura Alkua vuonna 1935 ja toimin
siinä puheenjohtajana vuoteen
1940. Leivonmäellä olin vuosina
1950-1951 kunnanvaltuustossa, jos-
ta tehtävästä erosin Joroisiin muu-
ton takia, sekä taksoituslautakun-
nassa (myöh. verolautakunta) ja ur-
heilulautakunnan jäsenenä.

Joroisissa toimin kunnanhallituk-
sessa kahdeksan vuotta, vuosina
1965-1972, toimien myös edustaja-
na eri lautakunnissa sekä muun mu-
assa kansanhuoltojaoston, Kansa-
koulun johtokunnan ja Kolman piiri-
kirjaston johtokunnan jäsenenä,
piirivalvojana Lapinmäen, Kolman
ja Hallamäen piireissä sekä Vaalilau-
takunnassa Kolman äänestysalueen
puheenjohtajana vuosina 1966-
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1987.
Olin myös Joroisten Osuuskaupan

ja Osuuspankin hallintoneuvostos-
sa, Maamiesseuran rahastonhoita-
jana sekä Eläkeliiton hallituksen jä-
senenä.

Eläkepäiviä
kirkonkylällä

Vuonna 1975 luovutimme suku-
polvenvaihdoksella tilan pojallemme
Raimolle ja itse muutimme omista-
maamme Hallanevan –tilalla sijait-
sevaan kiinteistöön. Vuoden 1988
syksyllä muutimme Joroisten kir-
konkylältä hankkimaamme kerros-
taloasuntoon ja siellä elämme edel-
leenkin viettäen mukavia vanhuus-
päiviä.

Pääsiäisen aikaan 2004 vietimme
Kiurujen ja Oravien sekä jälkikas-
vun sukujuhlaa Joroisten Seurakun-
tamajalla. Mukana oli myös muuta-
mia ystäviä vuosien varrelta. Juh-
listimme samalla Elvin 85- ja minun

Kuvassa Sulo (vas.) ja Elvi (vas.) sekä Sievi, Heimo ja Sylvi.

90-vuotispäivää sekä tulevaa 65-
vuotishääpäivää. ”Oikein tulj suu-
huin hyvänmakuseks, ko saimme
huastaa  ja yhes juhlii meijän yh-
teistä taivalta Raudusta tänne Savon

75 vuotta

Veikko Nalli täytti 75 vuotta Pieksämäellä 3. huhti-
kuuta. Hän on syntynyt Raudun Tokkarin kylässä.

Leo Tuomimaa täytti 25. toukokuuta 75 vuotta Piek-
sämäellä. Hän on syntynyt Raudun Tokkarin kylässä.

Timanttihäät

Esteri o.s. Vuohelainen ja Teodor Nahkuri vietti-
vät 60-vuotishääpäiväänsä Toijalassa. Heidät vihit-
tiin avioliittoon 28. toukokuuta 1944 ja molemmat
kuuluivat Aseman koulupiiriin.

Perheuutiset palstalla julkaistaan iloisia ja surullisiakin perhetapahtumia veloituksetta.
Seuraavassa lehdessä muun muassa uudet ylioppilaat.

Lähetäthän valokuvan ja tekstin toimitukseen 30. heinäkuuta mennessä.

mualle Joroisiin.”

Sulo Kiuru
kirjasi Seija Räty

ja muokkasi toimitus

Uuno Nikolai Ontronen kuoli Päijät-Hämeen kes-
kussairaalassa 20. helmikuuta. Hän oli syntynyt Raudun
Keripadassa 31. heinäkuuta 1929 Helena ja Simo
Ontrosen vanhimpana lapsena.

Lämmin kiitos osanottotervehdyksenne kauniista
ja lohduttavista ajatuksista suruumme.

Markku Onttosen omaiset
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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
Irja Jantunen, Hiomokuja 3 A 4, 00380 Helsinki, puh. (09) 5652 557,
0400 608 889, e-mail: irja.jantunen@luukku.com

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

LEHDEN ASIAMIEHET JA
YHDYSHENKILÖT:

JOUKKOKIRJE


