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RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

47. VUOSIKERTA 4/2004 (329)
ELOKUU 2004

Nuorissa on karjalaisen kulttuurin tulevaisuus.
Rantasalmen karjalaisten Majakka ja perävaunu-ryhmän
nuoret esiintyjät ja heidän  iloiset tanssinsa valloittivat

evakkoonlähdön 60-vuotismuistotilaisuuden  yleisön Mikaelissa.
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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 elokuussa 2004

Helteinen tervehdys työpöydän äärestä
Ensimmäinen lehteni alkaa olla

kasassa. Myönnän, että se on ollut
hikinen urakka. Ulkona on kesän
ensimmäiset helteet sitten touko-
kuun ja meillä ikkunat pimen-
nettynä, ettei auringon valo häiiritse
monitorin ääressä työskentelyä.

Jos joku työni on  alkanut vastoin-
käymisillä, niin sitten tämä.

Taittoviikkoni Rautulaisten lehden
parissa alkoi katastrofaalisesti. Vii-
me viikon lopulla tietokoneemme
alkoi reistailla Sen kanssa työs-
kentely  kävi mahdottomaksi..

Mieheni paiski koneen kanssa
töitä koko viikonlopun, tallensi
tiedostot, tyhjensi sen ja asensi
ohjelmat uudelleen.

Kun kone vihdoin viimein saatiin
taas pelaamaan, Rautulaisten lehden
sähköpostissa olleet viestit olivat
hävinneet jonnekin bittiavaruuteen.

 Oletimme, että se toimii samoin
kuin oma hotmailimme. Siten, että
postit jäävät palvelimelle, josta ne
sitten saa.

Olin joitakin lähetettyjä meilejä
siirtänyt omiin tiedostoihini ja ottanut
viimeeksi tulleista jopa paperikopiot,
mutta osa katosi. En pysty pyydys-
tämään niitä takaisin.

Jos siis huomaat, että juhannuksen
jälkeen sähköpostilla lähettämäsi
perheuutinen tai juttu ei ole
lehdessä, lähetä se uudelleen tänne.

Nyt posti toimii ja kokemuksesta
viisastu-neena osaan olla sen
kanssa varo-vainen.

Mutta ei tässä vielä kaikki. Olin
ostanut netin kautta itselleni taitto-
ohjelman. Sellaisen, jota olin ke-
väällä käynyt muutaman päivän
kurssilla opiskelemassa. Myyjä
vakuutti, että saan sen viimeistään
perjantaina.

 Maanantaina piti aloittaa työt,
mutta ohjelmaa ei ollut. Soitin
myyjälle. Hän vastasi, että se on
loppunut maahantuojalta ja  että sitä
tulee Suomeen aikaisintaan viikon
päästä.

 Rääkäisin puhelimeen, että
minulla pitää olla silloin lehti
valmiina. Eihän se mitään auttanut.

Kun kansainvälinen monopolifirma
ei saa tavaraa Suomeen, niin siinä
yksittäinen kuluttaja on aika avuton.

Mietin kuumeiseti ongelman
ratkaisua ja avuksi tuli tämä ihana
ja kamala internet. Imuroimme
sieltä ostamani ohjelman englan-
ninkielinen kokeiluversion. Se
hidastaa suomenkieliset ohjeet saa-
nutta, kokematonta, ensimmäistä
kertaa elämässään lehden taittoa
tekevää toimittajaa.

Itse työ on mielenkiintoista
näpertämistä ja tehdessä oppii uutta
koko ajan. Kun olen ikäni kirjoit-
tamisen lisäksi värkännyt myös
kuvien kanssa, niin tunnustan
nauttivani siitä. Uuden opettelu on
kiehtovaa.

Muitakin pienempiä vastuksia on
ollut. Kun kävin Paksun Markulta
hakemassa puheenjohtajan palstalle
tulevan tekstin, en saanut autoa
sieltä lähtiessä käyntiin. Siitä oli
mennyt akku. Onneksi sen takuu oli
vielä voimassa.

Jaanan saappaisiin astuminen on
haastava tehtävä. Jotta onnistuisin
siinä edes jotenkin, pyydän
tehtävässä nöyrästi Teidän kaikkien
apua.

Pietään lehti jatkossakin hengissä.
Terveisin

Seija

Kuva:Jaana Matikainen
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Karjalaisten pitäjäjuhlat tar-
joavat vuosittain tilaisuuden yh-
teiseen herkistymiseen ja muis-
teluun, ja etenkin tänä vuonna kun
viimeisestä evakkoon lähdöstä on
kulunut 60 vuotta, herää myös tar-
ve tehdä ajankohtaisia yhteen-
vetoja ja tarkastella Karjalan koh-
taloa suhteessa maailman tapah-
tumiin.

Olen syntynyt Hiitolassa, noin
8000 asukkaan pitäjässä Laatokan
luoteiskulmassa vuonna 1928 ja
tunnen edelleen tuon maailman-
kolkan olevan varsinainen koti-
seutuni ja minulla on alitajuinen koti-
ikävä sisimmässäni, vaikka olen
asunut nykyisessä kodissani
Espoon Tapiolassa jo yli 40 vuotta
ja viihdyn siellä.

Kesäisin viihdyn erinomaisesti
myös täällä Mikkelissä metsä-
mökissäni, jonka rauha ja hiljaisuus
on ollut minulle tarpeen kirjoit-
taessani.

Olen joutunut määrittelemään
omaa karjalaisuuttani kirjoissani ja
erilaisissa puhetilaisuuksissa ja
huomannut, ettei tämä “elämän
evakkous” ole mikään kerralla
ilmaistu asia.

Ei se mahdu edes yhteen ko-
konaiseen kirjaan, niin kuin luulin
kirjoittaessani vuonna 1964 kirjan
Elämä edestakaisin, jossa käsittelin
juuri noita 60 vuoden takaisia ta-
pahtumia, siis jatkosodan loppu-
vaihetta ja Karjalan menetystä.

 Silloin oli kulunut 20 vuotta sodan
päättymisestä ja luulin, että nyt olen
käsitellyt tuon sisuksiani jäytävän
trauman. No, niin ei ollut. Ei yksi

kirja riittänyt siihen.
Oli edettävä siitä sekä eteenpäin

että taaksepäin, kerrottava evak-
kokarjalaisten nykyisyydestä - se
tapahtui kirjassa Elämän evakkona
vuonna 1983.

Sen jälkeen oli palattava taakse-
päin ja kuvattava sota-aika lapsen
kannalta - minähän olin 11-16 -
vuotias sodan aikana ja tunsin
olevani eräänlainen sotaveteraani
minäkin, vaikken ollutkaan taistellut
rintamalla, vaan äidin, sisaren, leh-
mien ja lampaitten kanssa maan-
tiellä ja toisten nurkissa. Näistä so-
tamuistoista syntyi sarja, jota on
ruvettu miettimään sotatrilogiaksi;
se on ilmestynyt yhteisniteenä ni-
mellä Muistojen aika. Kirjoitin sen
vuosina 1989-93.

Silloin oli sodasta kulunut puoli
vuosisataa, ja tuntui tarpeelliselta

käydä läpi omat tyttölapsen ko-
kemukset ja suhteuttaa ne miesten
sotahistorioihin ja arkistojen ti-
lastoihin.

Mutta en sittenkään päässyt
evakkoudeltani rauhaan. Minun oli
edettävä vielä pitemmälle taak-
sepäin, aikaan joka väikkyi onnel-
lisena ja rajattomana sotien takana
- varhaislapsuuden aikaan, jolloin
asuin vanhempieni kanssa Hiito-
lassa Raivattalanlammen rannalla,
Linnavuoren juurella ja jolloin
mummini piti ravintolaa Hiitolan
risteysasemalla, josta junia tuntui
kulkevan joka suuntaan, muun
muassa Rautuun, Kannakselle, rajan
pintaan, ja tietenkin Viipuriin,
Sortavalaan ja Käkisalmeen, näihin
houkutteleviin, eläväisiin Karjalan
kaupunkeihin.

Kirjailija Eeva Kilpi Evakkoonlähdön 60-vuotismuistotilaisuudessa
Mikaelissa:

“Meillä ja jälkipolvillamme tulee olla
valmius ottaa Karjala vastaan”

Rautulaisten pitäjäseuran puheenjohtaja Markku Paksu,kirjailija
Eeva Kilpi ja Rautuseuran puheenjohtaja Osmo Valkonen.

Kuva: Jaana Matikainen
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Syntyi kirja Rajattomuuden  aika
-tosin tuskalla. Kirjoitin sitä seit-
semän vuotta. Sen lopussa on päi-
väkirjan muotoinen  epilogi, joka on
kirjoitettu talvella 1999, kun tal-
visodan alkamisesta oli kulunut 60
vuotta.

Näin olen tullut kirjoissani pyö-
rineeksi evakkouteni jäljillä vuosi-
kymmenestä toiseen ja tehnyt sie-
lullisia kotiseutumatkoja lapsuuden
maisemiin.

Puhuin ensimmäisen kerran
hiitolaisille vuonna 1974 Porissa. Se
oli tuota aikaa, jolloin Karjalan
kaipuusta ei ollut muodikasta pu-
hua. Jollei se nyt ollut suorastaan
kiellettyä, niin ei se ollut suota-
vaakaan.

Kuitenkin karjalaiset urheasti
nostivat kaikissa juhlatilaisuuk-
sissaan esiin muistojensa merki-
tyksen. “Ihmisellä on oikeus muis-
toihin”, tunsin minäkin tarpeelliseksi
julistaa puheessani, ja muistan vie-
läkin kuinka uhanalaisilta muistot ja
karjalaisen perinteen säilyminen
silloin tuntuivat.

Ne tuntuvat uhanalaisilta yhä
vieläkin, mutta muista syistä. Silloin
oli vastassa suomettuneisuuden

ilmapiiri ja itsesensuuri, nyt se to-
siasia, että muistajat alkavat olla
vähissä ja vähenevät väistämättö-
mästi kaiken aikaa. Meidän jäl-
keemme sodista ja Karjalasta on
saatavilla vain kirjatietoa.

Kun 17 vuotta myöhemmin,
vuonna 1991, puhuin taas hiito-
laisille ja karjalaisille, oli tapahtunut
se ihme, että olimme saaneet nähdä
kotiseutumme jälleen - tosin muut-
tuneena, alennustilassa, ränsis-
tyneenä, laiminlyötynä... mutta näh-
dä kuitenkin.

 “Miksi te tämän halusitte, kun
tämä ei ole merkinnyt teille tämän
enempää? Miksi te ette ole pitä-
neet Karjalasta huolta?” nousi
mieleen kysymys entistä kotiseutua
katsellessa. Silti jälleennäkeminen
oli riemukas - hartaasti toivottu,
sydäntäsykähdyttävä, ainut-
laatuinen kokemus.

 Kotini oli yhä jäljellä siellä
Raivattulanlammen rantatöyräällä
ja paikoillaan olivat myös lähimpien
naapuriemme talot. Paikoillaan oli
ennen muuta koko Hiitolaa symbo-
loiva Linnavuori.

Talvisodan aikana palaneen ase-
marakennuksen ja mummini
ravintolan tilalla oli parakki, jonka jo

suomalaiset olivat aikoinaan pys-
tyttäneet, ja ennen niin komean ja
leveän ratapihan paikalla oli pari
pahaista, miltei käyttämättömän
näköistä raidetta.

Pahimmalta tuntui nähdä Hiitolan
nimi venäläisin kirjaimin kirjoi-
tettuna. Onneksi kuitenkin nimi oli
yhä sama Hiitola - Laatokan Karja-
lassahan suomalaiset nimet ovat
saaneet olla ennallaan.

Arvaan, että Raudun laita on toi-
sin. Karjalan Kannaksella paikan-
nimet on muutettu venäläisiksi, ja
sekin riipoo suomalaisen sydäntä.

Tuo jälleennäkemisen riemua
pursuava 4. heinäkuuta 1991 pi-
detty puheeni päättyy maltillisiin
mutta toiveikkaisiin sanoihin:
“Karjalan tulevaisuutta en käy
ennustamaan. Elämä on niin usko-
maton asia että mikä tahansa on
mahdollista.”

Kuitenkin omaan mieleeni tuosta
Porissa pidetystä tilaisuudesta ovat
jääneet hiitolaisen Juhani
Roinisen sanat: “Karjala tulee
olemaan ongelma niin kauan kuin se
ei kuulu Suomelle.”

Elämä on arvaamatonta, mikään
ei ole täysin ennakoitavissa ja vii-
sautta on vain jälkikäteen. Kuka
olisi voinut ennustaa, että näemme
ajan, jolloin Neuvostoliitto lakkaa
olemasta niin kuin se lakkasi 8.
joulukuuta 1991.

 Jo sitä ennen oli Euroopassa
tapahtunut valtavia eheytymisiä.
Berliinin muuri oli murtunut ja Saksat
yhdistyneet - yllättäviä,  ennalta
aavistamattomia tapahtumia ja
kuitenkin luonnollisia: toisen maa-
ilmansodan jälkeiset väkivaltaiset
ratkaisut murenivat, olosuhteet
palautuivat aiempiin muotoihinsa.

Baltian maat itsenäistyivät vas-
toin Suomen herrojen varoituksia.
Viron itsenäisyys palautettiin 20.
elokuuta 1991, siis jo ennen Neu-
vostoliiton lakkaamista.

Virolaisissa on ollut spontaani-
suutta ja valmiutta ja kyky käyttää

Yeisön mieleen tulvi monenlaisia muistoja  ohjelmaa seuratessa.
Kuva: Jaana Matikainen
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hyväksi oikeat silmänräpäykset. He
ovat myös ihailtavasti pystyneet
ilmaisemaan tahtonsa kansan-
omaisin keinoin sen lisäksi että
heillä on ollut karismaattisia johtajia
kuten Lennart Meri.

Viron laulavaksi vallankumouk-
seksi kutsutut spontaanisti synty-
neet yhteislaulutilaisuudet saavat
ajattelemaan, etteivät meidänkään
kansanlaulumme ja tanhuamisem-
me ole aivan merkityksetöntä tou-
hua olleet, eivät liioin piiraitten ja
pyörösten leipomiset eivätkä vuo-
sittain toistuvat pitäjäjuhlatkaan ja
muut tilaisuudet:

 Karjalaa ja karjalaisuutta on pi-
detty sillä tavalla esillä ja elossa jo
yli 60 vuotta.

Viimeksi kuluneet 4-5 vuotta
ovat tuoneet paljon uutta Karjala-
keskusteluun. On perustettu määrä-
tietoisia, aktiivisia kansalaisjär-
jestöjä kuten ProKarelia, Tarton
rauha ry, Aluepalautus ry ynnä
muutamia muita, jotka avoimesti ja
pelottomasti vaativat pakkoluovu-
tetun Karjalan palauttamista Suo-
melle.

Pidän suurena saavutuksena jo
sitä, että käsite Karjalan Palautus
on tullut sanastoomme, ja viimeksi
olen nähnyt molemmat sanat
kirjoitettuina isolla alkukirjaimella,
aivan kuten Talvisotakin on jo
melkein vakiintunut erisnimeksi.

 Viime viikolla olin seminaarissa,
jossa käsiteltiin Unkarin ja Baltian
maiden parlamenttien aloitteesta
syntynyttä ehdotusta Stalinin ai-
kaisten vääryyksien oikaisemiseksi
EU:n piirissä tai ainakin niiden
toteamiseksi EU:n puitteissa.

Siis uutta on tapahtunut ja ta-
pahtuu. Historian mannerlaatat
liikahtelevat, Suomen valtiovalta
vain on hiirenhiljaa.

Tekee mieli kysyä suoraan:
Mikä estää meitä tekemästä aloi-
tetta, perustamasta esimerkiksi
neuvottelukuntaa, joka esittäisi

Venäjälle Karjalan palauttamis-
suunnitelman?

Useita suunnitelmiahan on jo laa-
dittu, jopa yksityiskohtaisia las-
kelmia myöten, ja osoitettu vieläpä
kuinka edulliseksi tällainen konk-
reettinen oikeudenmukaisuuden
toteuttaminen Venäjälle koituisi
kaiken sen kunnian lisäksi jonka se
siitä tietenkin maailman silmissä saisi
imagolleen.

Viimeaikaiset mielipiteet näyt-
tävät kuitenkin luottavan enemmän
Euroopan Unionin aurinkokatoksen
suojissa tapahtuviin tunnusteluihin,
mutta minä - mie pitäisin mah-
dollisena myös kahdenkeskisten
yllätysten ilmaantumista - myös
hyvässä mielessä - kun meillä ker-
ran nämä vuosikymmeniä ylistetyt
ystävyyssuhteet ovat varmaan yhä
voimassa ja karjalaiset evakotkin
ovat osoittautuneet niin sivistyneiksi
ja hyväkäytöksisiksi, ettei heidän
puoleltaan ole odotettavissa ikä-
vyyksiä.

Kunhan vain tämä yleissuoma-
lainen passiivisuus saataisiin voi-
tettua.

Ja valtionjohdon välinpitämät-
tömyys - tai ehkä on parempi sanoa

perusteeton pidättyvyys.

Joka tapauksessa me elämme
nyt Euroopassa, jossa uskomat-
tomia korjausliikkeitä on jo ta-
pahtunut.

Karjalan palautuskeskustelu
purkaa sitä taakkaa, josta psykiatri
Martti Siirala on kirjoittanut
Karjala-lehdessä ja kirjassaan Sy-
vissä raiteissa, vaikenemisen taak-
kaa, jonka hän näkee siirtyvän
seuraaville sukupolville, ellemme me
ala sitä purkaa ilmaisemalla omat
tunteemme ja toivomuksemme ja
kertomalla maailmalle, että
pidämme kotiseutumme ryöstöä
vääryytenä, joka tulisi korjata.

 Meidäthän johdatettiin sotien
jälkeen teeskentelemään, tukah-
duttamaan todelliset tunteemme ja
ymmärtämään hyökkääjää. Ja sitä
nimitettiin reaalipolitiikaksi.

Nyt on koittanut näiden tunk-
kaisten asioitten tuulettamisen aika
- mikä ei kuitenkaan merkitse
minkäänlaista väkivaltaisuutta, vaan
omien tuntemusten ja kipujen ja
toiveiden avointa myöntämistä.

Karjalaisten kohtalo on lähi-

Taiteilijat Mika Nikander ja Erkki Liikanen ilahduttivat ja liikut-
tivat muistotilaisuuden yleisöä musiikillaan.

Kuva: Jaana Matikainen
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historiamme suuri kertomus. Se on
selviytymistarina, jossa me kaikki
olemme päähenkilöitä. Karjalaisten
kohtaloissa huipentuu ja ruumiil-
listuu koko suomalaisuuden ihanuus
ja kurjuus, niin kuin Karjalaisten
laulussakin lauletaan vuoroin kau-
niista vuoroin kurjasta Karjalasta.

On ollut suurenmoista saada
olla osa sitä kertomusta, karja-
laisuutta, elämän evakkoutta, hii-
tolaisuutta, rautulaisuutta, suo-
malaisuutta. Se on ollut elämän
rikkautta kaikkine menetyksineen-
kin, suruineen, traumoineen ja kai-
pauksineen. Kellä muilla on täl-
laista tausta kuin meillä, tragiikkaa
josta huolimatta on pärjätty joutu-
matta toisten armoille...

Emme vielä tiedä, miten ker-

tomus päättyy tai päättyykö se
yleensä lainkaan.Se saattaa ollakin
päättymätön tarina joka toteuttaa itse
itseään tai se saattaa kehittää itsel-
leen loppuhuipennuksen, josta ku-
kaan ei ole osannut uneksiakaan.
Voi tapahtua jotain niin odottama-
tonta, että se ylittää huikeimmatkin
haaveemme.

Siltä varalta että niin tapahtuu,
meillä tulee olla sydämissämme
valmius ottaa Karjala vastaan ja
sulkea se syliimme.

Se valmius meidän tulee jättää
perinnöksi myös jälkipolvillemme.

Saarnan pitäneellä Reijo Soja-
kalla on juuret Raudussa. Hä-
nen isänsä Armas Sojakka on
lähtöisin Kärsälän kylästä.

Sateisella maaseurakunnan kirkonmäellä, seppeleet sankarivainajien
ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkeille laskivat Raili
Ilvonen, Markku Paksu, Irma Nypelö, Mauri Maisonen, Osmo
Valkonen ja Kauko Olkkonen.

60-vuotismuistotilaisuuden sunnuntain ohjelma alkoi jumalanpalve-
luksella  Mikkelin maaseurakunnan kirkossa. Siellä saarnasi Leppävir-
ralla  kappalaisena  toimiva Reijo Sojakka. Liturgina oli  maaseurakunnan
vt. kirkkoherra Mauri Laine. Jumalanpalveluksen jälkeen laskettiin
seppeleet  Sankarivainajien  ja  Karjalaan jääneiden  muistomerkeille.

Jumalanpalvelus ja seppeltenlaskut aloittivat sunnuntain ohjelman

Kuva: Seija Lipsanen Kuva: Seija Lipsanen

Jaana Matikaisella oli kerrankin
Muistoloin illassa aikaa tuttujen
tapaamiseen ilman työvelvolli-
suuksia.

Kuva: Seija Lipsanen
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   Sodassa ei ole  voittajia.
Sanotaan, että sota jättää jälkeensä
raunioita ja tuhkaa. Sota jättää
jälkeensä sankarivainajia, sota-
invalideja, sotaveteraaneja, sota-
leskiä, sotalapsia, sotaorpoja, rin-
tamalottia, sotapakolaisia, evak-koja
- kotinsa menettäneitä. Paljon
kärsimystä sekä fyysistä että
henkistä.

  60 vuotta sitten ei ollut krii-
siryhmiä auttamassa näitä asioita
kohdanneita. Vasta viime vuosina
ovat esimerkiksi sotalapset ja -orvot
voineet perustamissaan ryhmis-
sään purkaa tuntojaan, joita ovat
kantaneet mukanaan  jo  yli 60
vuotta.

   Kolmen  päivän kuluttua tulee
kuluneeksi 60 vuotta siitä kun taivas
repesi.  9.6.1944 kello  6.00 alkoi
ryssän  hyökkäys länsi-Kannak-
sella  Valkeasaaren lohkolla. 12. ke-
säkuuta  tulee kuluneeksi  60 vuotta
siitä  kun  Rautu oli  jätettävä. “Rys-
sät ko tulliit ovesta ni myö lähettiin
ikkunasta.“, näin kuvailee lähtöä
eräs rautulainen.

  Pala palalta mureni Suomen
Karjala, maa  jota  oli  vuosituhan-
sia  asuttanut  karjalainen heimo. 44
kuntaa kokonaan, 16 osittain, kau-
pungeista Viipuri, Käkisalmi  ja
Sortavala, kaikki tuo oli jäävä vi-
hollisen  haltuun.

  Evakkoonlähtö kesällä 1944
oli, en tiedä oliko helpompaa, mutta
kokemusta  oli  jo talvisodan ajalta.
Ukko Kivennavalta teki evakkoon-
lähtöä, mutta hieno käkikello  ei
sopinut kuormaan. Ukko aatteli, jot
hää ei jätä sitä ryssän käsiin ja haki
halon liiteristä ja alkoi pieksämään
kelloa palasiksi ja totesi kellolle: jos
nyt se siun käyntiis loppu ko miul se
vasta  alkaa.

“Vääryys ei unohdu”
   Jatkosodan puhjetessa 1941

valtaosa karjalaisista oli palannut
kotiseudulleen takaisin vallattuun
Karjalaan, mutta ryssän suur-
hyökkäyksen alettua kesällä 1944
oltiin jälleen mieron tiellä. Jat-
kosodan seurauksena jouduttiin
uudelleen sijoittamaan yli 420 000
siirtolaista. Silloisessa  Mikkelin
läänissä siirtoväen määrä oli vuoden
1945 lopussa lähes 30 000 henkeä.

   Osansa evakoista sai siis
myös Mikkeli. Valitettavasti kovin
paljon ei  Mikkeli halunnut ottaa
vastaan luovutetulta alueelta siirty-
vää teollisuutta, peläten Mikkelin
muuttuvan poliittisesti liian punai-
seksi mikäli työväestön osuus kau-
pungissa kasvaisi.

  Toisin teki Lahti, joka vastaanotti
Havin, Starkjohanin, Hackmanin ja
monet muut Karjalasta siirtyneet
yritykset. Niinpä Lahdesta kasvoi
maan business-city, sillä luovutettu
Karjala  oli  maan  teollistunein  alue.

  Siirtyi Mikkeliin kuitenkin
useita kauppaliikkeitä, muun muassa
Vaatehuone Pusa ja ainakin van-
hemmat muistavat  Nakarin,
Montosen, Villasen, Kelkkalan
Puusepänliikkeen. Siirtyi tänne
myös maakunta-arkisto, Käki-
salmen naisteollisuuskoulu, Viipurin
ammattikoulu.

  Karjalaiset ovat osa tämänkin
päivän Mikkeliä. Onhan täällä
Karjalan tyttö maaherranakin,  eikä
liene ainoatakaan asukasta, jonka
sukuun  tai tuttavapiiriin ei  kuului-
si  osa Karjalaa. Muistan entisen
työnantajani,  erään  mikkeliläisen
toimitusjohtajan joskus minulle
todenneen, “jot sie Paksu se oot
sellane  suupaltti karjalaine“, mutta
taisi hälläkin pilkka osua omaan
nilkkaan, koska sai  myöhemmin

miniäkseen  metsäpirtintytön.

  Lähes puolta miljoonaa suo-
malaista koskettanut niin  kutsuttu
Karjalan kysymys  on yritetty  saa-
da valtiollisella tasolla poispyyh-
käistyksi uudelleenasutuspolitiikan,
integroinnin ja muka poliittisen rea-
lismin tuloksena.

    On vain ihasteltu kuinka hyvin
Suomi  hoiti  siirtoväen  asuttami-
sen, jota ei voi kieltääkään, luullen,
että Karjalan kysymys  on ratkaistu
kun viimeinenkin evakko on mullan
alla.Turha luulla, että vääryys, jota
Suomi on kokenut, unohtuisi suku-
polvienkaan saatossa.

  Ihmettelenkin miksi Suomi vai-
kenee Karjalasta,  mutta  sen  sijaan
on täysin rinnoin samaan aikaan
esimerkiksi Kosovossa ja muissa
konfliktipaikoissa vaatimassa,  että
pakolaisilla tulee olla oikeus palata
kotiseuduilleen. Vaatii siis muualla
oikeutta, jota ilman suomalaiset ovat
jääneet.

  Karjalaisen kulttuurin  ja his-
torian vaaliminen on arvokasta työtä
täällä jäljelle jääneessä Suomessa,
mutta paljon innostavampaa on
koko Suomen kehitykselle karja-
laisen kulttuurin vaaliminen sen
omilla sijoillaan palautetussa
Karjalassa.

Rautulaisten  pitäjäseuran puheenjohtaja Markku Paksu:

Rautulaisten lehden
toimituksen uusi
puhelinumero on
 (015)  224 215

Parhaiten toimittajan
tapaa kännykästä

numerosta
 040  547 7115
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  Syksyllä 1943 Suomen
poliittinen ja sotilaallinen johto oli
vakuuttunut “sotaonnen” kään-
tyneen Liittoutuneiden hyväksi.
Seuraavan vuoden tammikuussa
Puna-armeija aloitti Suomenlahden
ja Ilmajärven  välillä hyökkäyksen,
joka vapautti Leningradin saksa-
laisten saarrosta, ja muutti maamme
sotilaallista tilannetta.

  Samalla  avautuivat suorat  yh-
teydet Leningradiin Neuvostoliiton
sotavoimien tukialueilta. Tämä
sotatoimi oli vain osa Neuvostoliiton
sodanjohdon suunnitelmaa, joka
tunnettiin “Neljännen strategisen
iskun” nimellä. Sen tarkoituksena oli
valloittaa Suomi.

      Muutoksesta huolimatta
oma sotilaallinen  tilanne  näytti
yleisesti ottaen vakaalta. Itäkarjala,
Aunus ja Karjala olivat joukko-
jemme hallussa, ja pohjoisessa

Viena sekä Petsamo olivat ase-
veljien, saksalaisten käsissä.

    Kuitenkin aloitettiin Kannaksel-
la ja Laatokan Karjalassa eva-
kuointivalmistelut. Niitä pyrittiin
alussa salaamaan, jotta ne eivät
herättäisi  levottomuutta siviilien
keskuudessa.

  Näiden Talvisodassa menetet-
tyjen pitäjien asukkaat olivat
palanneet runsaslukuisesti takaisin
entisille kotipaikoille pois vieraiden
nurkista.

       Rautulaista 1040 henkeä oli
palannut 1944 mennessä kotiinsa,
kaikkiaan palasi 260 000 siirtolaista
entisille kotiseuduilleen Karjalaan.
Raudussa oli Talvisodan tuhoilta
säästynyt vajaa 10 prosenttia raken-
nuksista.

   Vuoksen  eli Talvisodan vii-
meisen rintamalinjan pohjoispuolella
oli  hävitys vähäistä, joten palaajia

oli sinne huomattavasti runsaammin
kuin vanhan rajan pitäjiin.

   Vuoden 1941 kesäkuussa
ennen Jatkosodan syttymistä eva-
kuoitiin uuden rajan pitäjien väestö.
Heidät palautettiin kesällä takaisin
koteihinsa. Tästä saatiin kokemusta
myöhempään väestön palauttami-
seen Karjalaan.

      Evakuoinnin suunnittelua johti
Päämajan sotilashallinto-osasto,
jonka komentajana oli eversti J. V.
Arajuuri. Osastoon pyrittiin si-
joittamaan alueen oloja tuntevia
asiantuntijoita. Niinpä väestön-
siirtotoimiston päälliköksi valittiin
reservin vänrikki Johannes
Virolainen.

     Alueellisina johtopaikkoina
toimivat Sotilasläänien esikunnat.
Kannas ja Laatokan-Karjala kuu-
luivat Kaakkois-Suomen soti-

Jää hyvästi Rautu
Varsavuoren Veteraanitapaamisessa luennoi everstiluutnantti Aimo Tiainen:

Kuva: Seija Lipsanen
Hotelli Varsavuoren auditoriossa Veteraanitapaamisen osanottajat kuuntelivat keskittyneesti
rautulaislähtöisen Aimo Tiaisen luentoa Kannaksen ja Raudun evakuointisuunnitelmista.
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laslääniin.  Se oli  jaettu Viipurin-,
Käkisalmen- ja Sortavalan suo-
jeluskuntapiireihin. Rautu kuului
Viipurin suojeluskuntapiiriin.

    Piirin esikunnassa johti eva-
kuointisuunnittelua piirin ye-upseeri
Erkki Hirvonen ja evakuoin-
tiasiain toimistoupseerina oli luut-
nantti Seppo Härmälä.

      Evakuointisuunnitelman
pohjaksi  otettiin Kannaksen puolus-
tussuunnitelma. Sen mukaan eva-
kuointi tuli suorittaa kuudessa
kiireellisyysvyöhykkeessä. Rin-
tamaan rajoittuvat kunnat eli
Kannaksen rajapitäjät Terijoki,
Kivennapa, Rautu ja Metsäpirtti
kuuluivat ensimmäiseen kiireel-
lisyysvyöhykkeeseen.

   Evakuointi suunniteltiin  suo-
ritettavan näissä pitäjissä  kuudessa
päivässä. Kolme päivää käytet-
täisiin valmisteluihin ja kolme
toteutukseen. Evakuointi tulisi
tapahtua ensisijaisesti junakul-
jetuksin sekä sen lisäksi maanteitse
kuorma-autoilla ja hevosilla.

  Paikallinen organisaatio
muodostettiin  siten, että  valittiin
kunnan omasta väestä luotettava
henkilö  evakuoinnin päälliköksi  ja
hänelle apulainen kunnan pääl-
likkö.

    Raudun evakuointipäällikkö oli
vääpeli I. Ihalainen, kunnan
päällikkö oli Albert Puhakka. Sen
lisäksi oli jokaiseen kylään nimetty
kyläpäällikkö. Paikalliset viran-
omaiset kutsuttiin koulutettaviksi ja
heille annettiin yhtenäiset yksi-
tyiskohtaiset suunnitteluohjeet.
Suunnitelmat tarkastettiin paikan
päällä kuntatarkastuksen yhtey-
dessä.

      Kunnissa järjestettiin myös-
kin opetustilaisuuksia mahdollisesta
evakuoinnista. Ensimmäinen pi-
dettiin Raudussa huhtikuun alussa
1944. Siihen osallistui noin 60 rau-
tulaista. Kouluttajina oli omien

miesten lisäksi Sotilaspiirin esi-
kunnasta muun muassa luutnantti
Seppo Härmälä.

   Koko evakuointisuunnitelma
selvitettiin yksityiskohtaisesti. Peri-
aatteessa  se jakaantui kolmeen
osaan. Ihmisten, karjan ja irtonaisen
omaisuuden evakuointiin.

  Ihmiset piti koota Mäkrän
seisakkeelle, eläimet Petäjäjärven
asemalle ja tavarat Raudun ase-
malle, jonne oli palautettu juna-
yhteys Kiviniemen sillan raken-
tamisen jälkeen syksyllä 1943.
Tavaroiden siirtoon oli varattu
runsaasti autoja ja 300 hevosta.

  Organisaatioon oli sijoitettu
työkykyiset henkilöt. He eivät
saaneet poistua Raudusta ennen
kuin evakuointi oli suoritettu lop-
puun. Heille annettiin V-kirjaimella
varustettu passi. Huhtikuun lo-
pussa pidettiin toinen koulutus-
tilaisuus.

   Yleinen mielipide oli, ettei eva-
kuointia tarvitse suorittaa. Jäl-
leenrakentamista jatkettiin ja
kevätkylvöt suoritettiin. Armeija
auttoi rakentamisessa ja pelto-
töissä. Normandian maihinnousu

kuudes päivä kesäkuuta ei paljon-
kaan  muuttanut  asennetta.

 Aamulla yhdeksäs päivä kesä-
kuuta kuului Rautuun Terijoen
suunnalta taistelun ääniä, mutta
niihin ei kiinnitetty suurempaa
huomiota. Kello yhdeksän jälkeen
vihollinen suuntasi voimakkaan
ilmahyökkäyksen Raudun ase-
malle. Sama toistui neljä kertaa.
Viimeinen hyökkäys suoritettiin kello
20.50. Aineelliset vahingot jäivät
vähäisiksi.
  Aseman välittömässä läheisyy-
dessä oli joitakin parakkeja, joihin
oli majoitettu Linnoitusraken-
nuspataljoona 501:n esikunta ja
autokorjaamo. Kaatuneita oli kah-
deksan ja haavoittuneita  kaksin-
kertainen määrä  eli 16.

     Haastattelin tämän pommituk-
sen johdosta kerran pataljoonan
esikunnassa työskennellyttä
pyhäjärveläistä lottaa Paula
Hoikka o.s. Hanskia. Hän kertoi:
“Aamiaisen jälkeen kello yh-
deksän alkoi toimiston normaa-
li työpäivä. Pihalla lentelivät

Kuva: Seija Lipsanen

Everstiluutnantti Aimo Tiainen on syntyisin Raudun asemalta. Hän
oli tutkinut tarkasti Raudun evakuointiin liittyneitä asioita.



Rautulaisten lehti  4/200410

ahkerina pikkulinnut syöttä-
essään poikasiaan. Yhtäkkiä an-
nettiin ilmahälytys. Lentoko-
neiden pauhaava jylinä kuului jo
ulos juostessa ja vaistomaisesti
heittäydyin parakin kivijalan
suojaan. Viereeni suojautui
työtoverini Riitta. Nostin käteni
ystävättäreni selän päälle. Siten
tuntui turvallisemmalta.

  Samalla parakki sai täysosu-
man. Räjähdyspaine kaatoi sei-
nät ulospäin. Olimme seinän alla
loukussa. Onneksi puut ottivat
vastaan ja seinä jäi vinosti nii-
den varaan. Pommitus jatkui
jonkun aikaa ja loppui yhtä
yllättäen kuin oli alkanutkin.
Pommitus oli karistanut lehdet
puista. Pikkulinnut hyppelivät
neuvottomina lehtien seassa.”

   Neuvostoliittolaiset eivät tyy-
tyneet  asemanseudun massiivi-
seen pommitukseen, johon oli
osallistunut toista sataa lento-
konetta vaan perästä tulivat muu-
taman minuutin kuluttua maatais-
telukoneet parin, kolmen koneen
partioina keskeyttäen avustustyöt.

    Aseman pommitus perustui
luultavasti vääriin tietoihin, sillä ra-

kentajapataljoonan esikunnan ja
korjaamon tuhoaminen olivat
sodankäynnin kannalta merki-
tyksettömiä.

   Pommitukset lamaannuttivat
työt Raudussa, mutta seuraavana
päivänä kymmenes kesäkuuta
jatkettiin samoja kevättöitä, kunnes
tuli virallinen evakuointikäsky.
Organisaatio aloitti toimintansa
kahden tunnin kuluttua.

    Ensin evakuoitiin rajaan liittyvät
kylät. Ne saatiin tyhjennettyä
nopeasti ja hyvässä järjestyksessä.
Siten estettiin ruuhkautuminen
tiestöllä. Rintama oli silloin vielä
Venäjän maaperällä Lempaalan
järvellä.

    Seuraavana  päivänä  aloi-
tettiin soveltaen evakuointisuun-
nitelman kolmevaiheinen Raudun
tyhjentäminen. Ihmisten kokoon-
tumispaikkana oli Mäkrän seisake.

  Naisten, lasten vanhusten  ja
sairaiden tuli olla siellä 11. ke-
säkuuta kello 18. Suurin piirtein
kaikki saapuivatkin sinne määrä-
aikaan mennessä. Odotettiin sa-
teessa  kunnes tuli ilmoitus, että juna
saapuu yöllä kello kaksi. Haettiin

suojaa lähitaloista ja keitettiin
ruokaa. Juna myöhästyi vielä kaksi
tuntia.

  Kuormauksen johtajaksi oli
määrätty nuori vänrikki, joka kohteli
sopimattomalla kielenkäytöllä
evakuoitavia. Vaunut sullottiin
kiireesti täyteen. Kuljetuksen
johtajaksi määrättiin Eino Miina
Kopolasta ja juna  lähti  kohti
Pieksämäkeä.

    Karjan evakuointi tapahtui
siten, että se koottiin sopiviin kohtiin
tien varteen pieniin laumoihin, jotka
sitten paimennettiin lastausasemalle
Petäjäjärvelle. Sinne karja saatiin
kokoon 12. kesäkuuta iltaan men-
nessä.

  Päivän kuluessa ja illalla  venä-
läiset pommittivat useamman kerran
lastausaseman seutua aiheuttaen
kahden naisen kuoleman ja 11
haavoittumisen. Karjasta kuoli 25
nautaa ja haavoittui 12. Rauta-
tiekaluston puutteen vuoksi saatiin
loppuosa karjaa kuormatuksi vasta
14. ja 15. päivän välisenä yönä.

   Ihmiset ja eläimet siirtyivät
evakuointipaikkoihinsa omin jaloin,
mutta  tavarat oli kuljetettava.
Luvattuja autoja saatiin  vain
osittain. Alun perin lastausase-
maksi oli määrätty Raudun asema,
mutta se piti muuttaa Sakkolaksi.

  Hevosille sinne oli liian pitkä
matka, joten niillä tavarat kuljetettiin
Mäkrälle ja Petäjäjärvelle. Hevos-
ten omistajat saivat viedä lastinsa
Sakkolaan. Mitään tarkkaa ohjetta
kuljetettavista tavaroista ei annettu,
mutta huonekalut ottivat turhan
paljon kuljetuskapasiteettia.

    Kauppojen evakuointiin käy-
tettiin  kuorma-autoja. Viimeiseen
kuormaan  otettiin  mukaan kunnan
toimiston paperit, koneet ja kalusto
sekä kansanhuollon arkisto ja
kalusto.

  Lopuksi vielä tehtiin tarkas-
tuskierros kirkonkylässä, jolloin

Raudun osuuskauppa jatkosodan aikana 1942. Vasemmalla Ville
Kukkonen, Annikki Sipari ja Maija Kiiski.
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huomattiin Osuuskassaan jääneen
kaksi isoa matkalaukkua, johon
oletettiin palatuksi arvopapereita tai
rahaa. Ne otettiin mukaan  ja  vie-
tiin Petäjäjärvelle. “Siellä Osuus-
kassan hoitaja riensi avopäi-
senä, hätääntyneenä vastaan
huutaen, että Osuuskassan varat
jäivät!”

   Onnellisena hoitaja vei ne junan
vaunuun, jossa ne olivat lähellä
tuhoutua pommituksessa. Puna-
lentäjä onnistui särkeään vaan
toisen laukun kannen, johon osui
pommin sirpale. Evakuoinnista jäi
viholliselle paljon viljaa ja raken-
nustarvikkeita sekä muuta omai-
suutta.

   Huolellisena miehenä tava-
roista vastaava Raudun osuus-
kaupan johtaja Kaarlo Asomaa
tarkisti evakuoinnin päätteeksi
pyörällä lähiympäristöä.

 Läksiäissaunan jälkeen hän
apulaisineen jätti hyvästi Raudulle
ja he lähtivät polkemaan Petä-
jäjärvelle ja edelleen sieltä Sakko-
laan, missä vielä kuormattiin
evakuoituja tavaroita. Omat joukot
olivat alkaneet vetäytyä Lem-
paalasta.

   Luutnantti Seppo Härmälä pyrki
valvomaan ja johtamaan koko
Viipurin piirin evakuointia.
Viestiyhteydet olivat huonot
Puhelimen äärestä ei voinut pois-

tua. Länsikannaksen kunnat
tyhjenivät paonomaisesti. Paikalliset
viranomaiset sovelsivat käytäntöön
annettuja evakuointiohjeita.

  Niistä oli varmasti hyötyä pai-
kallisen tason johtamiseen. Tär-
keää oli, että kuntalaiset tunsivat,
ettei heitä oltu hylätty.

    Itäkannaksella olivat olosuh-
teet kiivaista pommitukista huo-
limatta paremmat. Rintama-
karkureiden määrä oli vähäinen ja
vetäytyvät joukot olivat johtajiensa
komennossa.

  Rautatietä  voitiin myöskin
käyttää enemmän hyödyksi eva-
kuointikuljetuksiin.

   Neuvostoliittolaiset lentoko-neet
aiheuttivat vakavia tuhoja evak-
kojunille Simolassa ja Elisenvaa-
rassa.

 Silloin ei vielä aavistettu, että
edessä olivat Jatkosodan ratkai-
sevat taistelut, ja että Pariisin rau-
hassa  vuonna 1947 vahvistettiin
välirauhan  ehdot  ja sinetöitiin
Karjalan menetys.

Karjalaisilla  ei  enää ollut  paluu-
ta takaisin. Katkerin mielin oli
rakennettava uusi elämä Kanta-
Suomessa. Muistoissa ei kuiten-
kaan voida kieltää paluuta Kar-
jalaan!

Valokuvat kertoivat evakkoonlähdöstä

Mikaelin aulaan oli pystytetty Evakkoonlähdön 60-
vuotismuistotilaisuuden  ajaksi  Karjalan Liitosta  lainak-
si saatu 70 valokuvan näyttely. Vanhoihin kuviin oli
vaikuttavasti  taltioitu jälleenrakentamisen toiveikkuus,
Karjalasta lähdön vaikeat hetket ja tunnelmat sekä
evakkojunien lohduttomat matkat kohti pohjoista.

Rautulaisten pitäjäseura yrittää saadan Karjalaisten
evakkoonlähdöstä kertovan näyttelyn uudestaan
Mikkeliin  pitemmäksi  aikaa  vielä tänä syksynä.

                                                                       SL

KolmekymppinenRiikka Sum-
manen on neljännen polven rautu-
lainen, Kuparisen Toivon  edes-
menneen Päivi-tyttären lapsi.

Riikka sanoo kuuntelevansa mie-
lellään papan tarinoita ja on lukenut
paljon sodista ja kaukopartiomie-
histä kertovaa kirjallisuutta.

- Olen käynyt usein Raudussa. Oli
mielenkiintoista, kun pappa piirsi
kartalle, että missä mikäkin paikka
oli.

Rautulaisten pitäjäjuhlissa hän on
käynyt kolme kertaa. Muistoloin
illassa hän tapasi tuttuja ja oli ilah-
tunut, kun nuoria oli paikalla enem-
män kuin edelliskerralla.

- Kun pappa pyytää, niin onhan
se lähdettävä, sanoi Riikka ja tanssi
itsensä pyörryksiin ikinuoren Topin
kanssa.

SL

Riikka tykkää Raudusta
Kuva. Seija Lipsanen

Kuva:Jaana Matikainen
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Viimeisestä evakkoon lähdöstä
on kulunut 60 vuotta. Vielä näiden
monien vuosikymmentenkin jälkeen
uskon tänään  monen palanneen
noihin päiviin ja hetkiin, joiden pois
pyyhkiminen muistoista on mah-
dotonta.

Sanotaan ajan kultaavan muistot,
näin ainakin ajattelin kirjatessani
kymmeniä evakkokertomuksia pari,
kolme vuotta sitten siirtokarjalaisten
kirjaa varten.

Halusin koota jälkipolville osan
niistä omakohtaisista tuntemuksista,
joita pakon edessä kotinsa jättäneet
perheet kokivat paetessaan sodan
jaloista ja alkaessaan rakentaa uusia
asuinsijoja tuntemattomille seuduille
vieraitten ihmisten pariin.

Rivien välistä voi aistia petty-
myksiä, joita ajattelemattomat pu-
heet tai teot aiheuttivat kaikkensa
menettämisen herkistämissä mie-
lissä. Kovat sanat: Miksi lähditte,
miksi tulitte ja mitkä oikeudet teillä
on vaatia jotain menettämänne
tilalle? olivat katkeraa kuultavaa.

 Silti hyvin harvoilta evakoilta
kirposi ensimmäistäkään pahaa
sanaa ihmisistä joiden joukkoon
heidät sijoitettiin. Ne olivat unoh-
tuneet tai oli haluttu unohtaa. Uusien
kotien rakentaminen ja elämän pe-
rustarpeiden kuntoon saattamisen
oli päällimmäisenä mielissä. Usko
selviytymiseen oli kova.

Itse näin yhden perheen selviy-
tymistarinan hyvin läheltä. Oma
isäni oli 57 -vuotias aloittaessaan
perheensä kanssa uuden kodin ra-
kentamisen. Lapsia oli viisi, joista
vanhin oli 11 vuotta vanha. Uusi koti
kaikkine rakennuksineen  nousi si-

sulla ja kovalla työllä. Työpäivät
alkoivat usein kesällä kello neljä ja
päättyivät puoleen yöhön. Isäni
ikäiselle rakentamisen rasitukset
olivat kohtuuttomat, mutta hän
jaksoi siihen saakka kun muu perhe
varttui mukaan.

Tiedän samanlaisia selviytymis-
tarinoita olleen kymmeniätuhansia.
Mielestäni he kaikki olivat san-
kareita. Sankareita, jotka eivät odot-
taneet kunniaa tai arvomerkkejä,
vaan he tekivät kaikkensa kotiensa,
perheidensä hyväksi, samalla ra-
kentaen sitä hyvinvointi-Suomea,
jossa me olemme saaneet vuosi-
kymmeniä elää.

Haastattelin myös paikallisia
ihmisiä joiden joukkoon karjalaisia
sijoitettiin. Tavalliset paikalliset
ihmiset, jotka eivät olleet menet-
täneet maitaan asuttamisen seu-
rauksena, muistivat olleensa enem-
mänkin uteliaita seuratessaan, kuin-
ka uudet perheet asettuivat kylille
usein kylmään korpeen aloittaen
raivaamisen ja rakentamisen aivan
alusta.

Heitä tuntui kiinnostavan pär-
jäävätkö nämä tulokkaat noin vai-
keissa olosuhteissa. Kun uudet kodit
nousivat ja elämä elpyi, antoi se
uutta puhtia myös paikalliselle väes-
tölle ja koko seutukunta kehittyi.
Kehitys oli tietysti osaksi sadan seu-

rausta, mutta useimmat myönsivät
siirtokarjalaisten esimerkin olleen
innoittajana ripeämpään toimintaan.

Ymmärrettävästi he, joilta lunas-
tettiin maita asutustarkoituksiin,
olivat katkeria menetyksistään.
Heidän saamansa korvaukset olivat
vielä heikompia kuin evakkojen
korvaukset.

Olen monesti ajatellut niitä olo-
suhdeeroja, missä evakkojen ja pai-
kallisten kotien isät ja pojat ko-
tiutettiin rintamilta. Evakot palasivat
etsimään omaisiaan tuntemattomille
seuduille. Monet kertoivat etsi-
neensä vaimojaan ja perheitään
kuka mistäkin. Minkiö, Jokioinen,
Pieksämäki, Kantala, Jäppilä,
Virtasalmi ja monet muut paikat
palasivat mieliin.

Paikallisilla oli koti johon palata.
Ehkä sota tasoitti omalla tavallaan
tuota eroa. Ja koko kansa teki voita-
vansa omalla paikallaan.

Jälkeenpäin meidän on myön-
nettävä Suomen hoitaneen olosuh-
teisiin nähden hyvin niin evakkojen
kuin rintamamiestenkin juurrut-
tamisen uuteen elämään.

 Itse evakkoperheen lapsena
tunnen syvää kiitollisuutta ja
kunnioitusta heitä kohtaan siitä
uskomattomasta osuudesta, jonka
siirtokarjalaiset tekivät koko maan
jälleenrakentamisessa.

Armas Komi Evakkoonlähdön muistotilaisuudessa:

Siirtokarjalaisten esimerkki innoitti
toimintaan
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  Maaherra Pirjo Ala-Kapeen
mielestä on tärkeää siirtää Karjala-
tietämystä uusille sukupolville.

-  Juuret ovat henkistä arvope-
rintöämme ja vanhemmalla suku-
polvella on aina ollut tärkeä tehtävä
siirtää  elämänkokemustaan ja
henkistä perintöä jälkipolville. Tätä
tehtävää ei sovi unohtaa nytkään.

- Arvoperintö kulkee mukanamme
elämän ajan kaikkialle olipa koti-
seutumme missä tahansa. Karja-

Maaherra Pirjo Ala-Kapee Karjalaisten kesäjuhlilla:

“Karjalaisuus on rikkautemme asuimmepa
missä tahansa“

laisuus on rikkautemme asuim-
mepa missä tahansa, totesi maa-
herra Ala-Kapee Karjalaisten ke-
säjuhlien päätöstilaisuudessa Joen-
suussa  kesäkuussa.

  Ala-Kapee lainasi päätössa-
noissaan myös kirjailija Eeva Kilpeä:

- Karjalaiset ovat parantaneet
suomalaisten rotuominaisuuksia
naimalla hämäläisiä, levittäneet
tasa-arvoisuutta ja demokratiaa
Pohjanmaalle, sovitelleet sata-

kuntalaisten riitoja, liennyttäneet
uusmaalaisten  jäykkyyttä  ja  tul-
leet toimeen jopa savolaisten
kanssa.

Seuraavan kerran Karjalaisten
kesäjuhlat järjestetään 17.-19. kesä-
kuuta 2005 Lahdessa. Järjestyk-
sessään ensi kesän heimojuhlat ovat
57:nnet ja juhlien pitopaikka kiertää
vuodesta toiseen eri karjalais-
piireillä.

J.M.

  Karjalan palautus osoittautui
araksi aiheeksi Karjalaisten ke-
säjuhlien järjestäjille Joensuussa.
Järjestäjät nimittäin häätivät Kar-
jalan palautusta vaativat järjestöt
pois Karjalaisten kesäjuhlien juhla-
alueelta  vedoten  siihen, että kyse
on Karjalan Liiton juhlista.

  Aluepalautus ry. ja Tarton rauha
ry. varasivat kuitenkin oman tori-
paikkansa lauantaiksi Joensuun
kauppatorille ja sunnuntaiksi
“Mäkkärin“ kulmalle kävely-
kadulle.

   Järjestöjen mukaan osastolla
kävi kahden päivän aikana  runsaas-
ti  yleisöä.

   Karelia Klubilla puolestaan oli
oma osasto juhlien sisätorilla Joen-
suun  vapaa-aikakeskuksessa.
Klubin lehti vedettiin kuitenkin
sunnuntaina  pois näkyvistä   siinä
olleen jäsenhankintalomakkeen
takia.

 Kyseisen lehden päätoimittaja  oli
saanut osansa toiminnan rajoi-
tuksista jo lauantaina kauppatorin

Karjalan palautus oli arka aihe kesäjuhlilla

ohjelmalavan äärellä.
   Häneltä kiellettiin esiintyjien

kuvaaminen, vaikka hänellä oli
kuvattavien   lupa  ja  esiintyminen

Tarja ja Markku Paksu sekä Raili Ilvonen tutustuivat juhlakulku-
eeseen mennessään Aluepalautuksen ja Tarton rauhan esittelypöy-
tään Joensuussa.

tapahtui yleisellä paikalla.

J.M.

Kuva:Jaana Matikainen
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Rautua ei pyyhitä kartalta!

Kuva: Jaana Matikainen

   Jatkosodan  eräs  kiivaimmis-
ta torjuntataisteluista käytiin Sii-
ranmäellä.

  Taisteluja johti silloinen evers-
tiluutnantti ja sittemmin suurta
mainetta saavuttanut jalkaväen-
kenraali Adolf  Ehrnrooth.

  Kesäkuun 13. järjestettyyn
muistomerkin paljastustilaisuuteen
osallistui   veteraanien lisäksi arvo-
valtainen kutsuvieras-  ja noin 300
hengen yleisöjoukko.

  Kivennapaseuran  kunniapu-
heenjohtaja Kauko Ilosen suun-
nittelema  monumentti  koostuu
kolmesta  sodanaikaisesta  betoni-
sesta panssariestekivestä ja yh-
destä Siiranmäen lähialueelta
tuodusta  luonnonkivestä.

  Monumentti kohoaa karun
vaikuttavana ja ajatuksia herät-
tävänä Siiranmäen rinteellä. Se on
sijoitettu paikalle, jossa tulimyrsky
1944 raivosi kovimmillaan.

    Muistomerkissä on suomeksi ja

 Siiranmäellä paljastettiin vuoden 1944
torjuntataistelujen muistomerkki

venäjäksi teksti:
SIIRANMÄKI  1944
KUNNIA SANKAREILLE.

   Siiranmäki  sijaitsee Kiven-
navan kirkonkylästä kymmenisen
kilometriä koilliseen.

   Siiranmäellä ja  sen lähialueella
oli riveissä sadoittain panssari-
esteeksi tuotuja betonikiviä. Sank-
ka metsä peittää nyt taistelu-
paikkoja, mutta sammaloituneita
kiviä on vieläkin nähtävissä muis-
tuttamassa  noista vaikeista  ajoista.
Samoin näkyvillä on sortuneita
betonikorsuja ja satoja metrejä
juoksuhautakaivantoja.

   Erityisvieraina tilaisuudessa
olivat sotien veteraanit. Juhla-
puheen pitäjä prikaatikenraali
Jouko Allasjärvi esitti kiitokset
veteraaneille.

 - Te, sotiemme veteraanit
takasitte meille itsenäisyyden ja
vapauden. Suomi  savutti pää-
määränsä.

  Alasjärvi korosti Siiranmäen
taistelujen merkitystä. Hän  totesi
taistelujen päättyneen molem-
minpuolisin suurin uhrauksin
ehdottomaan torjuntavoittoon.

 Suomen valtiovallan terveh-
dyksen tilaisuuteen toi kan-
sanedustaja Maija-Liisa Lind-
qvist.

   Hänkin osoitti puheessaan kiit-
ollisuutensa ja kunnioituksensa
Siiranmäen sankareita kohtaan.
Eduskunnan puolesta hän kiitti
Kivennapaseuraa sen patsas-
hankkeen hyväksi tekemästä työstä.

  Lindqvist esitti myös kult-
tuuriministeri Tanja Karpelan til-
aisuuteen lähettämän terveh-
dyksen.

Kauko Äikäs

Helena Sidoroff (vas.) ja Helmi Vasenius
seuraavat sivusta kun Eija Vasenius tekstaa
Raudun nimeä juhlakulkueen kylttiin.

- Rautuahan ei kartalta pyyhitä, tokaisi Eija Vasenius
Karjalan Liiton kesäjuhlilla Joensuussa havaittuaan,
ettei pitäjän nimikylttiä todellakaan ole muiden kylttien
joukossa.

Nokkelana naisena Eija lähti tyttärensä Helmin
kanssa läheiseen kioskiin hakemaan pahvia ja niin he
askartelivat vielä viittä vaille kulkueen lähtöä pitäjän
nimikylttiä.

Pahvinen kyltti valmistui ajoissa ja sitä kantoi Helena
Sidoroff kansallispukuisten Eijan ja Helmin välissä.

JM
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Taistelujen myötä Raudusta takaisin 1944

Keppi ja jalkavammat ovat Oiva Junnilla muistoina täältä Sii-
ranmäestä.

Vuoksen kaunis rantamaisema
Äyräpäässä oli vastapainona
Veijo Kaartisen synkille jatko-
sodan ajan muistoille.

  Raudusta kesäkuun kolman-
nentoista päivän tienoilla tapahtunut
evakkoon lähtö  on osa 60 vuoden
takaista suomalaisten koette-
lemusta. Silloin jokainen suoma-
lainen eli myötä Karjalan Kan-
naksen tapahtumissa, ajatukset
olivat alinomaa Kannaksella.

  Vanhasta Pietarista hyökkäsi
vihollinen maitse, meritse ja ilmassa.
Pietarin porteilla Valkeasaaressa
kolmisen  vuotta ollut suomalaisten
korsupuolustuslinja oli jo menetetty.

Tiet täynnä kulkijoita

   Evakkotietä taivaltavat eivät
1944 kesäkuussa olleet ainoita
kulkijoita. Koko Suomen armeijan
päävoimat olivat tuolloin lii-
kekannalla. Asemasotavaiheen
puolustuslinjoista ja Laatokan ta-
kaisesta valtausalueesta luovuttiin.

Äänislinnaan suomaisten pe-
rustamasta keskitysleireistä pääs-
tettiin   vapaaksi omille teilleen yli
12 000 vallatun alueen asukasta.
Ratakiskot kuumina siirrettiin Itä-

Karjalasta sota-joukkoja Karjalan
Kannakselle ja siellä olevia joukkoja
perääntymistaistellen uusiin puo-
lustusasemiin.

  Ajanlaskumme ensimmäisellä
vuosituhannella pelkästään kar-
jalaisten hallitsema Viikinkive-
neiden  vesireitti  Viipurinlahdelta
Suvannon kautta Laatokalle osoit-
tautui vuoden 1944 kesällä linjaksi,
johon kilpistyivät hyökkääjien
tavoitteet vallata koko Karjalan
Kannas ja hävittää muu Suomi.

Viljapellot viholliselle

    Kotikonnuilleen palanneet
asukkaat lähtivät Raudusta ja
Metsäpirtistä  takaisin  evakkotielle
vain hiukan ennen korsulinjalta Viis-
joelta ja Sirkiänsaarelta vetäytyviä
taistelijoita.

  Kylvetyt pellot oli jätettävä,
vaikka leipäviljan niukkuus toi nälän
suomalaisten arkeen. Tuota tär-
keintä sotatarviketta, leipäviljaa, oli
saatu aiemmin hankittua Saksasta,
mutta tieto talvella tehdystä Suomen

hallituksen erillisrauhan tunnus-
telusta Moskovasta aiheutti sak-
salaisten viljatoimituksen lopet-
tamisen.

    Ruotsi  ei  suostunut  myymään
Suomelle  viljaa, koska  rauhaa ei
oltu  saatu aikaan Moskovassa.
Kauppasulkua voimassa pitävien
maiden  kanssa oli toivotonta edes
neuvotella.

Lähistoria avautuu

   Evakkoon lähdön 60-vuotis-
päivänä   lähtöpaikalle   Rautuun
saapui Mikkelistä Mauri Mai-
sosen johtama matkaseurue.

  Eri puolilta Suomea lähteneitä
nuoria ja iäkkäämpiä matkalaisia
yhdisti kiinnostus  selvittää itselleen
tuon 1944 kesäkuussa alkaneen
maahamme tunkeutumisen tapah-
tumia sekä silloista suomalasten
puolustautumista.

    Retket Kannaksen taistelupai-
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Sodan kestäneellä pihapihlajalla ja Kalmien jälkikasvulla ovat juuret
samassa paikassa Taipaleen jokivarressa.

koille selkiinnyttivät monia mie-
likuvia ja kohensivat ryhtiä olla
suomalainen.

Siiranmäen asemat

   Savonlinnasta matkalle läh-
teneet nuoret saivat vastaukset
Siiranmäen taistelupaikalla moniin
esittämiinsä kysymyksiin. Sodassa
kaukopartiossa toiminut mat-
kakumppani osasi selvittää be-
tonibunkkerin äärellä tämän suo-
javarustuksen tarkoituksen.

  Suojabunkkereista johtavia
taistelukaivantojen jäänteitä on vielä
lähimaastossa, samoin kivistä ra-
kennettua panssariestevyöhykettä.

  Nämä Siiranmäen puolustus-
asemat olivat osa jatkosodan ai-
kana rakennettua puolustuslinjaa,
joka erkani “Mannerheimlinjasta”
kohdassa, jossa Raudun raja on
Suvannon rannalla ennen Taipaleen
jokea.

  Täältä puolustuslinja rakennettiin
Raudun pitäjän alueella lähelle
Palkealan hautausmaata, jonka
luona maantien lähellä on vielä
nytkin panssariestekiviä näkyvissä.
Tästä puolustuslinja suuntautui
Liippuan mäen kautta Kivennavan

pitäjän puolelle Siiran-mäkeen ja
sieltä edelleen Suomen-lahdelle
Vammelsuuhun, lähelle Terijokea.

Veteraanin Siiranmäki

   Raudun matkalle Haukivuorelta
lähtenyt Oiva Junni valotti mat-
kaseurueelle Siiranmäessä 14.
kesäkuuta 1944  käytyä  taistelua.
Suomalaisilta puuttui  silloin tyystin
panssarintorjuntaan  soveltuva
aseistus.

  Juuri tässä, nyt 13.6.2004
paljastetun Siiranmäen taistelujen
muistomerkin  kohdalla  suoma-
laisten taisteluosasto  teki vasta-
hyökkäyksen jalkaväkiasein pans-
sariosastoa vastaan. Oiva Junni
kertoi noiden panssariesteiksi
tarkoitettujen kivien antaneen
suojaa vihollisen luodeilta suo-
malaisille sotilaille.

  Edessä oli kuitenkin takaisin
Karjalaan palanneen evakon kyl-
vämä oraalla oleva peltorinne.
Hyökkäyssuunta oli vastamäkeen ja
mäkikumpareen päällä oli ve-
näläisten panssarivaunut ryh-
mittyneenä muuriksi vierekkäin.
Panssarivaunujen takaa ampuivat
venäläiset sotilaat.

   Oiva Junnin hyökkäys päättyi
puolessa välissä tuota lyhyttä pel-
toaukean ylitystä. Panssarivaunusta
ammutun karanaatin sirpaleet
osuivat hänen molempiin jalkoihinsa.

   Vuolteen kylä Rautu - Kiven-
napa –tien varrella noin kahden
kilometrin   päässä  Siiranmäestä
oli ensisidontapaikka haavoittu-
neille. Täältä lähti taistelutilanteen
aikana ambulansseja tiheään tahtiin
kohti Viipuria.

  Oiva Junnilla oli runsaasti koh-
talotovereita. Venäläisten hyök-
käys Siiranmäen kautta hyytyi
joksikin aikaa Adolf Ehrnroothin
johtaessa vastahyökkäystä.

Inkeriläiset auttoivat

    Oiva  Junni antoi  nyt  60 vuot-
ta myöhemmin Siiranmäessä en-
sikäden tietoa rautulaisten matka-
seurueen tavoittaneelle venäläiselle
historioitsija Jevgeni Balatso-
ville, joka laatii Venäjällä histo-
riankirjoitusta tosiasioihin pe-
rustuvaksi.

Täällä Siiranmäen suomalaisten
taistelujoukkojen osana oli Rau-
dussa koulutettu saksalaisten
valtaamalta inkeriläisalueelta koot-
tu  heimopataljoona, noin 700 – 800
miestä. Paluumuutto Suomeen
koitui  näille Suomen puolesta
taistelleille inkeriläisille kohtalok-
kaaksi.

    Taisteluista hengissä selvinneet
Suomi luovutti vihollisen käsiin
sodan päätyttyä. Upseerit ja ali-
upseerit ammuttiin luovutuksen
jälkeen Viipurissa ja muut saivat noin
20 vuoden työleirituomion.

Isän taistelu

   Siiranmäki oli pääkohde Mikke-
listä Mauri Maisosen matkalle
lähteneelle Reijo Tarkiaiselle.
Hänen isänsä taisteli täällä Siiran-
mäessä  ja siitä taistelusta muo-
dostui isälle 30-vuotinen sota.



Rautulaisten lehti 4/2004 17

Mauri Maisonen selvittää tyttärensä kera nykyvenäläiselle Sii-
ranmäessä entistä lähitienoota ja tiestöä.

    Siiranmäen taistelu  oli koko lop-
puelämän sodassa ryhmänjohtajana
taistelleen isän mielessä. Mielen
vammojen hoito ainoalla valtion
tarjoamalla terapialääkityksellä
kasvatti vain valtion tuloja Alkon
kassaan.

   Suomalaisten puolustuslinjaan
kohdistunut voimakasa hyökkäys-
paine Siiranmäessä sai aikaan
Suomen sotajohdon päätöksen
luopua Raudun ja Metsäpirtin
alueista ja puolustusasemien siir-
tämisen täältä Taipaleenjoen ja
Suvannon  toiselle rannalle. Täällä
suomalaisten puolustus pysyi sodan
loppuun  saakka.

Muistoja Äyräpäästä

    Menomatkalla Rautuun tutus-
tuimme  entisen  Äyräpään  kirkon
ja hautausmaan kohdalla olevaan
taistelumaastoon.

    Näillä tantereilla ja Vuosalmes-
sa käydyssä taistelussa Adolf
Ehrnroothin komentoon uskotut
näännyksiin asti sotineet suoma-
laiset pysäyttivät lopullisesti Stalinin
sotajoukkojen etenemisen tähän
suuntaan.

    Mikkelistä Raudun matkalle
lähtenyt Veijo Kaartinen halusi
tulla  nyt Äyräpäähän  mukanaan
muistot  60  vuoden takaa. Silloin
Veijo tuli näille tienoille 17-vuo-
tiaana nuorukaisena vetämään
puhelinlinjoja taistelujen taka-

maastoon. Sodassa tärkeää tietoa
kulki puhelinlinjoja pitkin eri tahoille
ja Päämajaan saakka.

   Veijo siirtyi tänne  “piuhanve-
toon” Äänislinnasta, jossa hän toimi
keskitysleirin vartijana. Siitä kes-
kitysleiristä kuljetettiin leiriläiset
päivittäin työntekoon Vilgan kylään.
Veijo sanoi naisten olleen miehiä
ahkerampia työntekijöitä. Ruoka oli
siellä ala-arvoista. Kurjat keski-
tysleirit lopetettiin Kannaksen
läpimurron tapahduttua.

Pihapihlaja löytyy

  Taipaleenjoen rannalla, Metsä-
pirtin  entisen  lossipaikan luona

aloitti Hangosta matkalle lähtenyt-
tä Tuula Kalmia ja  varkautelais-
ta  veljeään Tuomasta riemullinen
hetki.

   Kännykällä enolta Suomesta
kysytyn maastotunnisteen pe-
rusteella  suunnattiin  kulku  suvul-
le kuuluneen pihapihlajan alle.
Vanha  pystyyn  kuoleva  pihlaja  oli
versonut juuristaan uutta  kas-
vustoa.

   Suomalaiset elinvoimaiset nuo-
ret imevät pihlajan tavoin kas-
vuvoimaa Karjalasta sitkeillä
sukujuurillaan.

Teksti ja kuvat: Ahti Hänninen

Rautulaisnuoret kokoontuvat
syyskuun alussa Mikkeliin,
Ravintola Nuijamiehen kabinettiin
pohtimaan oman kerhotoiminnan
käynnistämistä. Hankkeen puuha-
miehenä on Ville Kopakkala,
Rouhiaisen Liisan poika.

 Hänen mukaansa nuoret kai-
paavat myös ikäistensä seurassa
tapahtuvaa toimintaa, matkoja ynnä

Nuoret suunnittelevat omaa toimintaa
muuta. Villen mielestä Rautu ja
rautulaisuus ovat niin tärkeitä ja
vaalimisen arvoisia  asioita, että
nuoret pitäisi sada tavalla tai toisella
innostumaan mukana olosta.. Kipinä
muuhunkin yhteiseen toimintaan
lähtee heillä ehkä helpoimmin
muiden nuorten avulla.

Nuoten kokoontumispäivä on
lauantai, 4. syyskuuta. Rautulaisten

pitäjäseura on luvannut auttaa
nuoria pienen purtavan kustan-
tamisessa. Ville vastaa asiaa kos-
keviin kyselyihin  numerossa 050
544 8396. Samaan paikkaan voi
soittaa myös ennakkoilmoittutu-
miset tapahtumaan.

Ensimmäisessä tapaamisessa
nuoret suunnittelevat mm.
yhteistämatkaa Rautuun.          SL
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  Vuosikokous ja kesäjuhla pi-
dettiin 12.6.2004 Seppo Simon-
poika ja Anna-Liisa Jäsken
maatilalla, vinkkiläläisessä
“katajaisessa” perinnemaisemassa.

    Isäntäväki oli rakentanut tilal-
leen upeat puitteet kokous- ja juhla-
tiloiksi. Varsinkin lapset olivat

Sukuseura Jäske piti  kesäkokouksen
Vehmaan Vinkkilässä

   Kolme aurinkoista kesäpäivää,
satakielen laulu Hovinmäellä ja
käenkukunta aamuvirkuille Ka-
sakkamäellä, nykyisen luksus-
hotellin metsässä, antoivat loistavat
puitteet   Hovinkyläseuran järjes-
tämälle Hovinkylän ja  Ojaniemen
koulupiirin   juhlamatkalle  4.-
6.6.2004.

   Siellä olivat myös  lähikylät
edustettuina Petäjärveä, Lapin-
lahtea, Riiskaa, Keljaa ja Vuokselan
Uuttakylää myöten.

  Juhla alkoi Hovinmäellä muis-
tohetkellä, missä seppeleen lah-
joitusmaatalonpojille  laskivat lam-
puotien jälkipolvien edustajat
Maija-Liisa Lamppu ja Markku
Nuora, evakkomatkoille lähteneille
Senja Ollikainen ja Matti
Väyrynen, sekä  kukkakimpun
emäntäkoulun väelle Meeri Häk-
kinen.

    Kukkatervehdykset toivat Sak-
kola-Säätiön edustajana Hannu J.
Paukku, sekä  paikallisista  muun
muassa  Käkisalmen piirin vara-
johtaja, Sosnovon kunnanjohtaja
Aleksander Sokolov  Petrovs-
koen kunnan apulaisjohtajattaren
kanssa, paikallisten kesäasuk-

kaiden edustajat Maria ja Olga
Kisinit  ja  vuonna 1945 Pekka-
sen talossa syntynyt Viktor Jego-
rov poikansa kanssa.

   Pääjuhla kansakoulun vierei-
sessä RPK –lomakeskuksen ho-
tellin  auditoriossa vietettiin juh-
lavassa, mutta leppoisessa ilma-
piirissä.   Juhlapuheen  piti  opetta-
ja Riitta Nikkonen, o.s. Lau-
rintytär Lamppu, isä-Laurin
ollessa estyneenä saman aikaisesti
sotainvalidien kuntoutuksessa.

   Puhe oli niin mahtava muis-
telmien ketju Laurin ja muiden
sisarusten, yhteensä kuuden sisa-
ruksen,  koulun käynnistä, että
paperilla jaetun lyhennetyn kään-
nöksen lisäksi tulkit halusivat kom-
mentoida lisää yksityiskohtia juh-
lasalin paikallisvieraille.

     Monia  liikuttavia  tervehdyk-
siä ja lahjoja annettiin ja Petrovs-
koen keskuskoulun värikäs ryhmä
esitti loistavan tanssi- ja musiik-
kiohjelmansa.

   Hovinkyläseura palkitsi ansi-
oituneimpia jäseniä. Karjalan Liiton
hopeisen ansiomerkin sai Kaija
Ryyppö. Pronssisen saivat Matti

Väyrynen ja Juhani Leppänen,
sekä Siirtoväen muistomitalin sai-
vat Senja Ollikainen, Senja Mä-
kihonko, Annikki Pekkanen,
Timo Ryyppö ja Unto Loponen.

    Lisäksi Rautulaisten Pitä-
jäseura ry. antoi Soini Har-
tikaiselle Karjalan Liiton hopeisen
ansiomerkin yhteisen lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkin
hyväksi tekemästään työstä.

   Merkin luovutti Meeri Häk-
kinen, puoliksi rautulainen Ant-
tosten suvusta ja puoliksi sak-
kolalainen Jyräksen suvusta, mui-
den rautulaisten ollessa omassa
kesäjuhlassaan Mikkelissä.

   Lopuksi paikalla olleet entiset
seitsemän kansakoululaista saivat
muistoksi kirjan “Karjalan Kannas
sotien jälkeen” ja lauloivat kuoro-
na juhlaväen kanssa Karjalaisten
laulun.

  Juhlan musiikin johti opettaja
Reetta-Kaija Mäkihonko ja
tulkkeina olivat Olga Shitova ja
Jevgeni Balasov.

  Tarkempia kuvakertomuksia on
seuraavassa lehdessä. Hovinkylä-
seura kiittää yhteistyöväkeä.

Päivänpaistetta ja mitalisadetta
Hovinkylässä

innoissaan päästessään tutus-
tumaan tilan kotieläimiin, lampai-
siin, pikkupossuihin ja vähän
suurempiinkin possuihin.

 Vieraille tarjottiin tilan omaa
tuotantoa olevaa herkullista, suus-
sa sulavaa rosvopaistia laatikoiden
ja salaattien kera. Ennen ruokailua

Turun Ortodoksisen seura-kunnan
kirkkoherra Petri Ratilainen ja
kanttori Pasi Torhamo pitivät
lyhyen siunaushetken.

   Kanttorin johdolla pidettiin rei-
pas yhteislauluhetki, jonka yh-
teydessä kuultiin myös Raili
Eenokintytär Saarelan piristävät
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Eenokin-poika Jäske esitteli
eläinaiheisia patsaitaan kuten kotka,
saukko, metsäpeura ja riikinkukon
komea sulkaviuhka. Jäsken töitä on
löy-tänyt tiensä jopa rajojemme ul-
kopuolellekin.  Hän kertoi töiden
tekemisprosessin vaiheista sekä
oman taiteilijauran alkuun vaikut-
taneista  osin  odottamattomista-kin
tapahtumista.

  Graafikkojen Marjo ja Katja
Railintyttärien Saareloiden töi-tä
sekä talon emännän kudonnaisia ja
lankoja oli runsaasti nähtävillä
pihapiirin aittarakennuksessa

    Vuosikokouksessa hallitukseen
valittiin edelleen esimieheksi Jor-
ma Eenokinpoika Jäske, va-
raesimieheksi Lauri Aleksan-
derinpoika Jäske, rahaston-

hoitajaksi Risto Helenanpoika
Nyberg, sihteeriksi Raili Eeno-
kintytär Saarela ja muiksi halli-
tuksen jäseniksi Seppo Simon-
poika Jäske, Markku Johan-
neksenpoika Jäske ja Ulla
Martintytär Jäske-Nurminen.

   Kesäkokouksen päätteeksi
talon aurinkoiselle seinustalle
istutettiin koko vierasjoukon voimin
sukuseuran käynnin muistoksi
päärynäpuu tuottamaan herkullisia
päärynöitä isäntäväen iloksi. Raili
Eenokintytär Saarela esitti
istutuksen onnistumiseksi  kauniin ja
sykähdyttävän kii-tosrunon
isäntäväelle.

tulkinnat kansanrunoista Metsä-
pirtin ja Raudun  alueelta.

   Sukuseuran järjestämiin arpa-
jaisiin oli saatu lahjoituksina
mielenkiintoisia palkintoja, joista
käytiin jopa melkein pientä kilpaa.
Voitot näyttivät löytävän tiensä
hauskalla tavalla eri puolelle vieras-
joukkoa, lapsia unohtamatta.

  Sukuseuramme laajasta taitei-
lijajoukosta olimme saaneet  edus-
tavan joukon mukaamme Vink-
kilään.  Taiteilijoistamme tunnus-
tetuin, kuvataiteilija Olavi Elisa-
betinpoika Pajulahti kertoi tai-
teestaan, sen muoto- ja värikielen
kehittymisestä sekä näyttelyssä
olleiden taideteosten kuvan-
tumisesta  katsojien  mielissä.

   Veistostaiteilija Aarni

Nyt on oiva mahdollisuus opetella järjestämään ja tallentamaan seurojen paperit niin, että ne säilyvät tulevillekin
sukupolville.Karjalan Liitto järjestää syyskuussa yhdessä  OK-opintokeskuksen kanssa  Arkistot kuntoon –
kurssin  aluekoulutuksena neljällä paikkakunnalla: Opintopäivä on lauantai.

11.syyskuuta arkistointia opiskellaan Helsingissä, OK-opintokeskuksen tiloissa sekä samana päivänä Turun
maakunta-arkistossa. Oulun maakunta-arkistossa kurssi jarjestetään 18. päivä ja  25:ntenä päivänä on vuorossa
Mikkelin  maakunta-arkisto.

Kurssin aiheina ovat vanhan arkiston järjestäminen, kertyvän arkistoaineiston hallinta ja arkistoaineiston
säilyttäminen oikealla tavalla. Koulutus on maksuton ja se velvoittaa sinua järjestämään omalla paikkakunnallasi
vähintään yhden arkistointiopintokerhon ja osallistumaan joulukuussa 2004 pidettävään arviointiseminaariin.

Opintokerhon vetäjiä tarvitaan vielä eri puolille Suomea. Ota yhteyttä Karjalan Liittoon, puh. 09 – 7288 1713.
Opintokerhotoiminta alkaa syyskuun loppuun mennessä. Seurojen toimintakilpailussa opintokerhot tuovat runsaasti
pisteitä.

Arkistojen järjestäminen on erinomainen näköalapaikka tutustua karjalaisten seurojen ja karjalaisten henkilöiden
historiaan. Lisäksi nyt on hyvä mahdollisuus saada seuran arkistot järjestykseen opintokerhon puitteissa. Hyvin
järjestetyistä arkistoista on iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi eteenpäin.

. Mukaan mahtuu rajoitettu määrä osallistujia. Sitovat ilmoittautumiset Karjalan Liittoon, puh. 09 - 7288 1713,
saija.pelvas@karjalanliitto.fi.

Arkistot kuntoon opintokerhojen avulla
Kerhojen vetäjiä tarvitaan!
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    Monet luonteeltaan urheilulliset
leikit olivat erittäin suosittuja lasten
ja nuorten keskuudessa Raudussa.
Oltiin lumisotaa, painittiin, vedettiin
kapulaa ja sormikoukkua sekä
käveltiin puujaloilla.

    Juoksutettiin perunaa lusikassa
sekä sisällä että ulkona. Se voitti,
joka ennätti ensimmäisenä perille
pudottamatta perunaansa. Samoin
pussijuoksua juostiin kesällä ulkona
ja talvella sisällä. Jalat pistettiin
säkkiin, säkin suu vedettiin ylös ja
sidottiin vyötäisiin.

   Lähtömerkin kajahtaessa yrit-
tivät pussijuoksijat parhaansa mu-
kaan kipittää maaliin. Kovimmat
ryntääjät kompuroivat heti. Siinä oli
katsojilla naurussa pitelemistä, kun
kaatuneet pyristelivät avuttomina
pystyyn jatkaakseen kilpailua.

Paimenten  hevosleikit

    Kesäisin paimenet paimensivat
lehmiä ja kulkivat niiden perässä
metsässä. Keskenkasvuisten pai-
menpoikien mielestä karjan peräs-

Syysleikeistä luettua:

Hei  hutiputtii, ukko nurkasta nurkkaan
sä  juokseminen ei   aina tuntunut
niin mielekkäältä työltä, vaan mie-
lessä kangasteli joskus paljon
miehekkäämmät puuhat, nimittäin
hevosleikit.

  Lehmien syödessä ja märeh-
tiessä paimenpojat alkoivat leikkiä
ahon vieressä, sopivassa paikassa
“kauran syömistä”.

   Osanottajia sai olla niin paljon
kuin paimenia oli läsnä. Taitettiin
noin puolentoista metrin pituinen
koivun tai mieluummin lepän vesa,
jonka oksat leikattiin noin parin
kolmen tuuman pituisiksi tyngiksi.
Oksikas iskettiin maahan pystyyn.

     Jokaisella leikkijällä oli josta-
kin  oksanhaarukasta tehty koukku,
“hevonen”.  Puusta vuoltiin vielä
lattea arpakapula, jonka toiselle
puolelle kaiverrettiin ristinmerkki.

    Leikkijät asettuivat oksikkaan
ympärille ja leikki aloitettiin. Kukin
heitti vuorollaan ilmaan arpa-
kapulaa. Jos ristipuoli sattui olemaan
ylöspäin, sai heittäjä siirtää  hevo-
sensa yhtä oksanväliä ylemmäksi,
kun ensin oli onnistuttu heiton avulla

saamaan hevonen maasta alim-
malle oksalle.

  Se, jonka hevonen ensimmäi-
senä saavutti päämäärän eli ylem-
män oksan, oli voittanut ja sai
hevosensa “kauraa syömään”.

Nopanheittoa kivillä

   Myös noppaa pelattiin pai-
menessa. Noppapeli oli pienillä
kivillä pelattava lasten leikki, joka
perustui taitoon kyetä saamaan
samalla kertaa kouraansa sekä
ilmaan heitettyjä että maahan
asetettuja  kiviä.

   Käteen otettiin viisi peuka-
lonpään kokoista kiveä. Heitettiin
kivet ilmaan ja otettiin käden
selkäpuolella vastaan. Joka sai
eniten sai aloittaa.

  Aloittaja otti yhden kiven
käteensä ja muut neljä hän heitti
hajalleen maahan. Sen jälkeen hän
heitti kädessä olevan kiven  ilmaan
ja  samalla piti  ennättää  ottaa  yk-
si kivi maasta sekä myös ylhäältä
tuleva kivi.

   Jos hän ei ennättänyt ottaa
ilmassa olevaa kiveä, niin vuoro
siirtyi toiselle. Mutta jos ennätti, hän
heitti jälleen kiven ilmaan ja otti
kaksi kiveä maasta. Näin jatkettiin,
kunnes neljä kiveä oli otettu maasta
ja kaikki kivet oli kädessä.

    Sitten hän heitti kiven ilmaan
ja toiset kivet maahan ja taas kivi
ilmaan ja kaikki kivet maasta sekä
ilmasta tuleva kivi. Mikäli noin
pitkälle oli päästy. Mutta usein vuoro
vaihtui jo paljon aikaisemmin.

Tippasilla hippaa

  Tippasilla eli hippaleikki oli
kiinniottoleikki, jota leikittiin samalla
tavoin melkein kaikkialla. Siihen

NUORI RAUTULAINEN!
 TULE

LA 4.9.2004 KLO 17.00
HOTELLI NUIJAMIEHEN

KABINETTIIN
SUUNNITTELEMAAN OMAA TOIMINTAA

Illan ohjelmassa mm.
 Nuorille suunnatun Raudun matkan suunnittelu ja

pientä suuhun pantavaa.

Tervetuloa!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 27.8. mennessä Ville Kopakkala,
 puh. 050 3448396.
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liittyviä lukuja oli paljon.
     Leikkijät kokoontuivat piiriin ja

tippa määrättiin luvulla, jonka yksi
piirissä olijoista luki, esimerkiksi:
“Ykötin, tokotin, toukan mou-
kan. Vikutin, vakutin, varman
koukan. Oravia käpäliä, keilan
veilan. Hukkas, pukkas pois” ja
viittasi jokaisen tavun kohdalla
vuoroon kutakin piirissä olijaa. Se,
kenen kohdalle sattui viimeinen
tavu, pois, sai lähteä piiristä pois.
Viimeiseksi jäänyt jäi hipaksi ja toisia
kiinni ottamaan. Kenet hän sai kiin-
ni, siitä tuli hippa.

  Lepopaikaksi rauhoitettiin ta-
vallisesti joku pihan nurkkaus. Mutta
sieltäkin sai sentään pois lukemalla
kymmeneen tai  johonkin muuhun
sovittuun lukuun. Joka ei sen ajan
kuluessa tullut pois lepopaikasta, jäi
hipaksi.

Pappina kirkkoleikissä

   Kirkkoleikkiä leikittiin ulkona
isolla kivellä tai sisällä tuvassa, jolloin
“pappi” nousi kaapu päällä penkille,
joskus vanhempien poissa ollessa
jopa pöydälle ja alkoi messuta:
“Hospotti, hospotti, pomiluijaa
kaikki venäläiset yhtee kuijaa”.
Tämä oli tietysti pilailua, mutta
yleensä kirkkoa leikittiin ihan
vakavasti, jopa oikeaoppisesti.

    Papilla oli ihan oikea raamattu
tai muu vastaava kirja kädessä,
josta hän luki tekstiä ja seurakun-
tana lapset ympärillä kuuntelivat.
Lopuksi veisattiin kovalla äänellä
virsiä niin,  että lähitienoo  tai huone
raikui. Kirkkoleikeissä papin tehtävä
oli kunniatehtävä, johon liittyi kilpailu
siitä, kuka kulloinkin katsottiin
soveliaaksi papin arvostettuun
asemaan.

Syksyn sisäleikki

  Syksyisin leikittiin sisällä
“nurkkaleikkiä”, jossa lapset olivat
huoneen nurkissa. Yksi seisoo

keskellä huonetta  ja  lukee runoa
ja joka sanalla kopauttaa jollakin

puulla lattiaa. “Keitä huttu, keitä
velli, anna taikinan hapata. Mie-
het metsästä tulevat, pojat puita
pilkkomasta. Hei hutiputtii, ukko
nurkasta nurkkaaan!” viimeisellä
sanalla yrittävät nurkissa olijat
vaihtaa nurkkaa. Samoin keskellä
huonetta oleva lukijankin yrittää
ehtiä vapaaseen nurkkaan. Joka ei
ennätä ennen toisia nurkkaan, jää
keskelle lukemaan ja koputte-
lemaan.

Nuorison nurkkatanssit

   Öitsit olivat eräs nuorison syk-
syiltojen seurustelumuoto ja ne olivat
nuorten itsensä ilman viran-
omaisten lupaa järjestämiä tansseja.
Kun kesän työt olivat ohitse ja saapui
syksyn joutilaampi aika ja illat
pitenivät ja pimenivät, pitivät
naapurikylän pojat vuoron perään
nurkkatanssitilaisuuksia, joihin
kutsuttiin lähikylien nuorisoa.

    Voitiin myös varata tupa naa-
purikylästä tai vieläkin kauempaa,
joskus vuokraakin vastaan, ei
yleensä kuitenkaan omasta kylästä.

    Ainakin Mäkrällä oli hyvin
usein kalenoita.  Ehkä se johtui siitä,
että siellä oli helposti saatavissa
sopiva tupa siihen tarkoitukseen.
Kyllä muissakin kylissä nurkka-
tansseja pidettiin. Haapakylässä oli
myös usein, samoin Maanselällä ja
Vepsassa.

Pelimannille kolehti

     Öitseihin eli öisiin juhliin lähti-
vät illansuussa tytöt ja pojat eväät
mukana. Tieto kalenoista levisi, ties
miten, hyvinkin nopeasti, joten
sakkia  oli, tyttöjä ja poikia  tuvan
täydeltä. Soittaja oli myös hankittu
tahdittamaan tansseja.

   Pelimannin palkka maksettiin
kolehdin keruulla, jos tarve niin vaati.
Yleensä tarve vaati. Perillä syötiin
eväitä, keitettiin kahvia, teetä ja
tanssittiin. Varsinaisesti mitään
muuta ohjelmaa ei ollut.

  Vuokraajatalon väki oleskeli
jossakin muussa huoneessa. Har-
voin he tulivat katsomaan tuvassa
pidettävää menoa. Aamuyöhön
saakka tanssittiin ja sitten oli aika
palata kotiin.

  Kun nuorisoseurat ja suoje-
luskunnat alkoivat järjestää seu-
rojentaloilla  ohjelmallisia   iltamia,
joissa  oli lopuksi puolitoista tuntia
tanssia, nurkkatanssien pito alkoi
vähitellen hiipua.

  Kannakselaisia leikkejä –sarja
päättyy tältä erää tähän.

Reino Pekkanen

Lähteet:
Huttunen, Tuominen:

Karjalaiset leikit SKS:n
keruukilpailu 1973

Kansanelämän kuvauksia 11
Kotiseutu 1916 ja 1957

Hottia kuin hottiaHottia kuin hottiaHottia kuin hottiaHottia kuin hottiaHottia kuin hottia
Häyrisentie 1940-luvulla
Aapeli Hotti oli tunnettuja ja arvonantoa nauttivia paikkakuntalaisia

Pieksämäellä.Hän toimi suntiona 1932-1946, ja oli pian tunnettu ja pidetty
Savoon saapuneiden evakkojenkin keskuudessa.

Hot music, yksi jazzin tyyleistä oli tuohon aikaan livenä ja levyillä puoleensa
kutsuvaa rytmiä, hottia, hiinkuin sitä suomeksi ja arkikielellä sanottiin.

- Oot sie kuullut? Hotti soip tääl kirkoskii.
Osaavastihan siellä soitteli kaunisäänisiä kellojaan suntio itse, niinkuin

kuului.

Seniorikerhossa kuultua
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  Rakennuksia kunnostimme joka
vuosi. Hannes Tiitto maalasi kaiki
rakennukset kesällä 1968. Uusimme
kaikki katot pellillä. Katsoimme
aina yhden rakennuksen kesässä.
Vuoden 1971 kesällä läksimme
hommaamaan sähköjä. Ensin oli
tarkoitus saada sähköt Pajumäestä
päin. Kävin siellä kokouksessa,
mutta hinta oli niin korkea, etten
katsonut olevan mahdollista saada
sähköjä sieltä päin.

 Emme kumminkaan lannistuneet,
vaan yritimme nyt sähköjä Etu-
Ikolasta päin. Kutsuin kokouksen
koolle meille, ja niin kävi, että al-
lekirjoitettiin paperit sähköyhtiöön
liittymisestä. Sähköt saimme jo
samana syksynä.

 Hintaa sille tosin tuli. Liittyminen
maksoi 6000 markkaa ja asennus-
töineen sähköt maksoivat alun tois-
takymmentä tuhatta markkaa. Säh-
kön saanti oli merkkipäivä elämäs-
sämme. Samana syksynä ostimme
television. Seuraavana kesänä
asennettiin vesijohdot painesäh-
köineen.

Ostimme vähän kerrassaan myös
erilaisia kodinkoneita, joiden myötä
emännän työtaakka helpottui.
Navettaan ostimme lypsykoneen ja
maidonjäähdyttimen.

Sairaus hiljentää tahtia

 Tässä vaiheessa ei enää ollut vie-
raita ajoja, vaan olin talvisin töissä
omassa metsässä. Autoin myös Lii-
saa navettatöissä kun ehdin. Kaikki
jatkui mukavasti vuoden 1975
talveen asti, jolloin sairastuin va-
kavasti. Tämä tapahtui juuri ennen
50-vuotissyntymäpäivääni. Seu-
raavana kesänä oli jo vaikeuksia
korjuutöissä. Lapset olivat kaikki
lähteneet koulutielle, joten jatkajaa
ei ollut tiedossa. Meidän oli siis

Karjalainen mies elämäkertakilpailun satoa

Heimo Kiuru: “Osa omaa elämääni” OSA IX

pakko pikkuhiljaa supistaa tuotan-
toa.  Lehmät hävitimme pari vuotta
sitten ja teimme tuotannonmuutos-
sopimuksen. Pellot ovat nyt kaikki
heinällä. Navetassa on lihamulleja
ja tallissa hevonen.

 Kesällä 1977 teimme asuinraken-
nuksessa pienen remontin; kellariin
tehtiin sauna ja entiseen vaate-
komeroon wc. Laitoimme suoran
sähkölämmityksen, mutta jätimme
vanhat uunit paikoilleen, joten niitä
voi käyttää edelleen lisälämmi-
tyksessä.

Työ palkitsee tekijänsä

 Nyt varmaan tekee mieli kysyä,
kannattiko tämä kaikki. Mielestäni
kannatti. Olemme tehneet työtä yli
kolmekymmentä vuotta. Työ on ollut
mielenkiintoista, tosin kovaa. Vas-
toinkäymisiäkin on ollut, mutta ne

ovat unohtuneet, vain hyvät ja iloiset
asiat ovat mielessä.

  Olemme kasvattaneet lapsemme
kodin ilmapiirissä aikuisiksi ja kou-
luttaneet heidät. Suurempia puut-
teita ei ole ollut. Elämä ei tosin aina
ollut leveää, mutta muuten se on ol-
lut turvallista. Olemme myös kerän-
neet omaisuuden, jota emme aina-
kaan vieraan töissä olisi saaneet ko-
koon. Myös eläkeikämme ja van-
huutemme on näillä näkymin tur-
vattu.

 Meihin asutustilan raivaajina voi
kiteyttää Raamatun lauseen: “ Sil-
loin kun elämä on parasta ollut, on
se tuskaa ja vaivaa ollut.”

 Sarja päättyy tähän.

(Kirjoitus on palkittu Karjalan
Liiton Karjalaisen miehen
elämäkerta-kilpailussa 2002)

Elämänkerran kirjoittaja Heimo Kiuru ja vaimonsa Liisa viettävät
kovalla työllä ansaittuja eläkepäiviä Leivonmäellä.
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60 vuotta evakkoon lähdöstä ja sodan päättymisestä
on ollut lähtökohta moniin järjestettyihin muis-
totilaisuuksiin kummallakin puolen rajaa, pakko-
luovutetussa Karjalassa sekä täällä tynkä-Suomessa.
Karjala on kohonnut otsikoihin paremmin kuin aikoihin,
mielipiteet Karjalan palautukseenkin ovat selkeästi
muokkautuneet positiivisempaan suuntaan.

Viimeisimmän gallupin mukaan 38 prosenttia haas-
tatelluista kannattaa Karjalan palautusta. Koko väes-
töön verraten se tarkoittaa siis, että noin kaksi miljoonaa
suomalaista kannattaa meiltä riistettyjen alueiden
palauttamista Suomen yhteyteen. Huomattavasti
pienempi määrä suomalaisista kannatti EU:hun
liittymistä. Kuitenkin sekin toteutui.

On ollut yllätys, että myös useat tv-kanavat ovat
uutisoineet eri tapahtumista myös rajan tuolta puolen,
viimeisimpänä 24. heinäkuuta olleesta evakkoon lähdön
60-vuotismuistotilasuudesta Käkisalmesta. Sen juhla-
puhujana oli entinen ilmavoimien komentaja kenraali
Rauno Meriö. Puheessaan Meriö peräänkuulutti re-
hellisyyttä käydyissä keskusteluissa, sillä venäläinen on
hyvin herkkävaistoinen ja tietää, milloin mielistellään,
milloin ei.

Olen aivan samaa mieltä. Nuoleskelu saa riittää. Kyllä
koira tuntee milloin sitä pelätään.

Venäläinen ystäväni kysyi miulta kerran jot voinko
vastata hänelle,  miksi suomalaiset pitävät heitä toisen
luokan kansalaisina edelleenkin. Mie kysyin, jot
kestääks häne korvat kuulla totuuden, johon hän vastas

jot kyllä kestää. Niinpä vastaukseni oli hänelle: “Niin
kauan kun te pidätte varastettua omaisuutta hallus-
sanne, suomalaiselle ryssä on ryssä vaikka voissa
paistais. Korjatkaa vääryys ja suhtautuminen varmasti
muutttuu. Totuuden sanoista huolimatta ystä-vyytemme
jatkuu edelleenkin.

Tali-Ihantalan juhlassa ystävällisyyteni oli lop-pua
suomalaisturistiin. Arvokkaan juhlan loppu-puolella
taakseni osui kolmen miehen porukka, joka keskittyi
loppujuhlan ajan keskustelemaan Karjalan palautuksen
tärkeydestä Suomelle. Kaksi kannatti ja yksi vastusti.
Tämä vastustaja, Imatralta kotoisin ollut, katsoi
asiakseen kova-äänisesti todistella Karjalan olevan niin
tärkeä Pietarin turvallisuudelle, ettei sitä pidä ottaa edes
kultalautasella. Kalliiksikin tuntui tulevan koko ryteikkö.

Karjalan arvoista meille suomalaisille hänellä tuntui
olevan ainoana arvona kontaktit vas-takkaiseen
sukupuoleen Svetogorskissa. Jos oi-kein kuulin, sen
pitemmälle hänen Karjala-tuntemuksensa ei yltänyt.
Kantaa piti kuitenkin ottaa tietämättä muista Karjalan
arvoista tuon taivaallista.

Mikäli juhla ei olisi loppunut tai miehen todistelut
Karjalan mitättömyydestä olisi jatkunut, en ehkä olisi
enää pystynyt hillitsemään itseäni. Ihan-talassa olisi
nähty pienimuotoinen taistelu Imatra vastaan Rautu.
Tyynnyttelin kuitenkin itseäni todeten jot viisas vaikenee
ja tyhjät pöntöt kali-sevat eniten. Toki ymmärrän
tietämättömyydestä johtuvan palautusta vastustavat
kannanotot, mutta rajansa kaikella. Tali-Ihantala -juhla
oli kyllä kokonaisuudessaan vaikuttava.

Kunnia suomaiselle sotilaalle joka taisteli mieletöntä
ylivaltaa vastaan, uhrille joka isänmaan puolesta kaatui
sekä Karjalalle, jolla tukittiin idänsuu.

Lämmintä loppukesää toivottaen

Molemmin puolin rajaa...

Nuorille kilpailu karjalaisen käyttöesineen suunnittelusta

Karjalan Liitto hakee nuorille suunnatulla kilpailulla
2000-luvun karjalaista käyttöesinettä. Karjalaiseen
perinteeseen pohjaavan nykyaikaisen käyttöesineen
ensimmäisen ehdotelman pitäisi olla raadin tutkittavana
syyskuun lopulla.

Ensimmäisessä vaiheessa kilpailun tuomaristolle
riittävät pelkät tuotepiirrokset. Kymmenen parhaan
ehdotelman tekijän on kuitenkin varauduttava
toteuttamaan tuote jouluun mennessä. Niiden joukosta
valitaan sitten kolme palkintosijoille yltänyttä esinettä.

Kilpailun esimmäinen palkinto on 1500 euroa, toinen
800 euroa ja kolmas 500 euroa.

Erräämp esine -teemalla julkistettu kilpailu on
tarkoitettu  19-30-vuotiaille käsi- ja taideteollisuus- sekä
muotoilu- ja käsityöalan opiskelijoille, ammattilaisille ja
harrastajille.

Lisätietoja kilpailusta saa Karjalan Liitosta,
kilpailusihteeri Hanna-Mari Niemiseltä, puh. 09-
72881712 tai liiton nettisivuilta osoitteesta
www.karjalanliitto.fi.                                          SL
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Luovutetun Karjalan pitäjät ovat
yksi toisensa jälkeen saaneet kylä-
kirjansa. Salmin pitäjässä sijain-
neella Ylä-Uuksun kylällä ei omaa
kirjaa toistaiseksi ole ollut. Aulis
Oljakan kirjoittama Salmin Ylä-
Uuksu ja Ol’okan sugu korjaa puut-
teen. Teos julkistettiin Juankoskella
24. Heinäkuuta 2004. Julkista-
mistilaisuuteen kerääntyi kolmisen-
kymmentä kirjan valmistumista
edesauttanutta uuksulaista.

Teoksen on kustantanut Ol’okan
Sugu ry. Sukuseuran puheenjohtaja
Seppo Ohisalo kertoo teoksen
olevan merkittävä historiankirja.

- Sitä varten on toteutettu noin 90

haastattelua ja haastattelutunteja on
kertynyt oli sata, muistelee Seppo
Ohisalo. Teos pitää siis sisällään
Ylä-Uuksun asukkaiden itsensä
kertomana. Mikä sai pienen su-
kuseuran noin suureen ponnis-
tukseen?

- On tärkeää, että kylän ja suvun
historia on tallennettu jälkipolvien
luettavaksi.

Ol’okan Sugu ry on varsin nuori
yhdistys, sillä se on perustettu vasta
lokakuussa 2003.

- Kuitenkin suku oli aivan
yksimielinen siitä, että kirja  kust-
annetaan, kertoo Ohisalo.

Julkistamistilaisuuteen kerääntyi

Salmin Ylä-Uuksu sai kirjansa

lestaan esimerkiksi laajojen laho-
puustoisten ikimetsien puuttuminen
ja järjettömästä jätehuollosta joh-
tuvat metsäkaatopaikat”, kirjoittaa
Jyri Mikkola Aikamatka Kannak-
sella -artikkelissaan.

SL

Suomen Luonnonsuojeluliitto on
huolissaan Kannaksen luonnon ja
sen metsien tulevaisuudesta.

Karjalan Kannaksen ja Etelä-Suo-
men metsät ovat eteläistä taigaa,
jonka metsiä on maailmanlaajui-
sestikin suojeltu vähän.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa,
että luonnonarvojen menetykset
Kannaksella ovat myös menetyksiä
eteläsuomalaiselle luonnolle. Sen
takia Kannaksen luonnonsuojeluun
olisi sen mielestä syytä panostaa.

Suomen Luonto -lehti käsittelee
heinäkuun numerossaan laajasti
Kannaksen luontoa Jyri Mikkolan
kirjoittamassa artikkelissa. Mikkolan
mukaan nykyisin Kannaksen
luontoon tutustuminen käy aika-
matkasta siihen, millaista Etelä-Suo-
messa luonto on saattanut olla en-
nen sotia - niin hyvässä kuin pa-
hassa.

“Soista on ojitettu vain murto-osa,
puroluonto ja lehdot ovat säilyneet

Suomen pitäisi panostaa Kannaksen
luonnonsuojeluun

kohtuullisen hyvin, samoin erilaiset
luhdat.Metsäpaloaukeita ja laidun-
nettuja metsiä on runsaasti. Metsiä
ei ole juurikaan käsitelty tehometsä-
talouden keinoin, ja rantarakenta-
minen on vähäistä”

“Toisessa vaakakupissa ovat puo-

kirjan valmistumista edesauttaneita
henkilöitä. Suurin osa heistä on itse
syntynyt ja elänyt lapsuutensa
Uuksulla. Ylä-Uuksu heräsi heidän
tarinoissaan uudelleen eloon. Van-
hoja tuttuja, naapureita ja melkein
sukulaisia löytyi lähes jokaiselle
tilaisuudessa olleelle.

Aulis Oljakan teos on laa-
juudeltaan noin 400 sivua ja se on
jaettu kahteen osaan. Ensim-
mäisessä osassa käsitellään itse
kylää, sen elämää, elinkeinoja,
kulttuuria, uskontoa ja tietysti siellä
asuneita perheitä. Aulis Oljakka on
käynyt läpi kaikki Ylä-Uuksussa
vaikuttaneet suvut ja sen mistä

Kannakselaista nykyluontoa. Raudun ja Venäjän välinen rajajoki
Koskitsassa virtasi vuolaana esäkuussa 2004. Rautu oikealla.

Kuva: Ahti Hänninen



Rautulaisten lehti 4/2004 25

Keravan ammat-
tilukiosta valmistui
Hotelli- ja ravintola-
kokiksi Antti Tuomas
Valkonen v. 2003. Tou-
kokuun lopulla  2004
Antti sai ylioppilaslakin.
Ystäväpiirissä juhlis-
timme valmistumisia.
Kiitos ystäville muista-
misesta.

Ristiinan lukiosta kir-
joitti ylioppilaaksi 29.
toukokuuta 2004  Satu
Mirja Helena Haap-
saari. Sadun isän Antero
Haapsaaren vanhem-
mat, Matti ja Katri
Haapsaari asuivat en-
nen sotaa Raudun Kor-
leen kylässä. Sadun
äidin, Anneli Haapsaa-
ren o.s. Suikki isä Arvi

Valmistuneita

 Antin vanhemmat ovat Kaija ja Osmo Valkonen.
Osmo on Antinpoika Raudun Savikkolasta.

Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden
koulutusyksiköstä (Nikkarila,Pieksämäki) valmis-
tui 28.5.2004 metsätalousinsinööriksi (AMK) Ville
Juhani Pätynen.

Ville on syntynyt Pieksämäellä ja hän on Raudun
Orjansaaressa syntyneen Oiva Junnin Pirkko -
tyttären poika.

Täytti Hilkka Laiho  o.s. Ihalainen 2. kesäkuuta
2004 Hyvinkäällä. Hän on syntynyt Raudussa
Mäkrän kylässä Olga ja Vilho Ihalaisen 10-lapsisen
sisarussarjan vanhimpana.

täytti Helena Perilä o.s. Läpikivi 25. toukokuuta
Hankasalmella. Hän on syntynyt Raudun Joussein
kylässä Gabriel ja Katarina Läpikiven kah-
deksanlapsisen perheen toiseksi vanhimpana
lapsena.

täyttää Helsingissä 4. lokakuuta rautuisseniori
Freddi W Gunst, valokuvaaja ja indologi.
Muistelmissaan hän on tallentanut tarkasti ja
eloisan hauskasti elämää Käkisalmessa ja sen
lähiympäristössä, myös Raudun radan suuntaan
kouluaikaisten tuttavuuksiensa kautta.

Suvun muistot ulottuvat vanhaan Pietariin,
ehtymättömien kaskujen ja anekdoottien
monitasoiseen kulta-aikaan.

75 vuotta

80 vuotta

90 vuotta

Suikki oli syntyisin Uudeltakirkolta ja äiti Toini
Suikki o.s. Mustonen oli syntyisin Vuoksenran-
nasta.

kyseinen suku on Uuksulle tullut. Kylän sankarivainajat
on huomioitu näyttävästi ja jokainen kaatunut on saanut
nimensä viereen sururistin muis-tutukseksi uhrauksesta.
Teoksessa esitellään varsin monipuolisesti myös alueen
kansanperinnettä, jota ei Raja-Karjalan alueelta ole järin
paljoa tallennettu. Kirjan toinen osa on laaja selvitys
Oljakan suvusta.

Suurin kirjan anneista Uuksusta kiinnostuneille on
kuitenkin Aulis Oljakan ja Kauko Ohisalon laatima
tarkka Ylä-Uuksun kartta. Kartta on laadittu haastat-
telemalla alueella asuneita ihmisiä ja näin on saatu

merkityksi 116 eri taloa ja rakennusta. Talojen numerot
ovat selventämässä myös itse tekstiä ja niiden avulla
lukijan on helppo katsoa kartalta missä päin Ylä-Uuksua
tarina kertoo. Kartta on suuri helpotus myös koti-
seutumatkailijoille, jotka etsivät talojen paikkoja
maastossa.

Kirjan tiedot:
Salmin Ylä-Uuksu ja Ol’okan sugu

Aulis Oljakka
ISBN 925-91-7308-3
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Simo Antero Lallukka kuoli 11. kesäkuuta Piek-
sämäellä. Hän oli syntynyt Raudun Haapakylässä
4. syyskuuta 1934.

Hilma Katariina Köninki, o.s. Loponen kuoli
Pieksämäen sairaalan vuodeosastolla 18. heinä-
kuuta. Hän oli syntynyt Raudun Potkelan kylässä
9. elokuuta 1910.

Lauri Arolainen kuoli Kouvolan keskussai-
raalassa  25. kesäkuuta. Hän oli syntynyt 10. kesä-
kuuta 1926 Raudussa.

Väinö Salovainio kuoli 15. maaliskuuta  Vantaalla.
Hän oli syntynyt Raudussa 3. kesäkuuta 1925.

Armas Nahkuri kuoli 18. toukokuuta Vantaalla.
Hän oli syntynyt Raudussa 28. helmikuuta 1924.

Anna Maria Ihalainen kuoli 1. kesäkuuta Hel-
singissä. Hän oli syntynyt Raudussa 18. lokakuuta
1912.

Pentti Einari Pekkanen kuoli 15. heinäkuuta
Mikkelissä. Hän oli syntynyt Raudussa10. maa-
liskuuta 1932.

Synnyit Karjalassa,
Raudun Kuusenkan-
nan kylässä 28. hel-
mikuuta 1924, Simo
ja Anna-Maria Suvi-
sen perheeseen kol-
mantena kaikista
kuudesta lapsesta.
  Jo nuorena, 15-
vuotiaana jouduit
ensimmäiselle evak-
kotielle. Jouduit iso-
siskona huolehti-
maan meistä kol-
mesta nuoremmas-
ta, kun tulimme Jäp-
pilän Hietakylään
Hynnisen taloon isän
ja äidin jäädessä
karjan ja hevosten
kanssa taivalta-

Laila Suvinen

Laila-siskon muistolle

maan perässä raskasta evakkopolkua.
   Jäppilästä siirryttiin Humppilan kautta  Some-
rolle Kaurakedon kartanoon yhdessä 20:n muun
maanviljelijäperheen kanssa. Sieltä olit isän kans-
sa taas keväällä menossa koti-Karjalaan peltoja
kylvämään. Siellä äiti paistoi taivaan alla pala-
neen kodin jäljelle jääneessä leivinuunissa leipää.
Asetuimme kaikki seitsemän pieneen saunaan
asumaan.
   Välirauhan aikana sinusta tuli muonituslotta.
Tällöin Suur-Suomi oli rajan takana Syvärillä.
Toisen kerran jouduit evakkotaipaleelle, nyt ar-
meijan mukana. Rauhan tultua asetuit Virta-
salmelle. Sieltä hakeuduit töihin Pieksämäelle
Raamattutalon kirjapainoon. Siellä kätesi jäi pai-
nokoneen väliin. Siitä toivuttuasi sinusta tuli
kirjansitoja eläkkeelle pääsyysi asti.
Laila, olit onnellinen, kun saimme yhdessä vielä
kerran käydä Karjalassa kotitilan raunioilla
jättämässä viimeiset jäähyväiset synnyinseudulle.
Viime syksynä alkoi sairaalakierre, mutta jaksoit
kuitenkin viettää 80-vuotissyntymäpäiviä Piek-
sämäellä ystäviesi ja sukulaistesi kanssa, kunnes
voimasi uupuivat ja nukahdit 19.5.2004 rau-
halliseen ikiuneen. Nyt laskemme sinut isän ja
äidin viereen Joroisten hautausmaalle.
Kiitollisuudella muistaen  veljesi Arvo

Perheuutiset -palstalla julkaistaan iloisia ja surullisiakin perhetapahtumia veloituksetta. Lähetettyjen
kirjoitusten toivomme olevan lyhyitä. Tarvittaessa toimitus lyhentää niitä. Lähetäthän valokuvia ja tekstejä

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

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

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

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

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

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski,  Reinolankatu 5 C 24, 48600 Karhula,
puh. (05) 263 356
Veikko Jormo, Ukonvaaja 1 L, 02130 Espoo, puh. (09) 465 708

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkalantie 1054, 50670 Otava,
puh. (015) 418 403
Jaana Matikainen, Karjalantie 13, 50600 Mikkeli, puh. (015) 177144
Sirpa Koskela, Äijänkalliontie 11, 46800 Anjalankoski,
puh. 0440 310 136

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

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Ilmari Seijamaa, Hämeenkatu 9, 76100 Pieksämäki,
puh. (015) 482 096
Armas Komi,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
Väinö Loponen,  79600 Joroinen, puh. (015) 573 123
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Veikko Huuhka, Hällinmäki, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B, 50100 Mikkeli, puh. 044 317 1244
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
Ilona Kopakkala, Rentukkaraitti 13, 50170 Mikkeli, puh. 050 5004 035
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
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


