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Mikkelissä helmikuussa 2005

Uudistuksia ja toiveita
Kuten huo-

maat, Rautu-
laisten lehteen
on tullut pieniä
uudistuksia.
Julkaisutoimi-
kunnassa en-
nen joulua
pähkäilimme
lehden ulko-

näköä lukijoiltamme tulleen palaut-
teen perusteella. Kesällä lehtisemi-
naarissakin keskustelimme muun
muassa takasivusta.

Niinpä sitten päätimme, että ta-
kasivu laitetaan uusiksi ja kakkos-
sivulle tulee lehden sisällöstä kerto-
va palkki. Vaakunan selitys löytyy
nyt toiseksi viimeisimmältä sivulta.

Julkaisutoimikunta keskusteli
myös lehden kannesta Harri Puo-
lakankaan tekemän ehdotuksen
pohjalta. Tähän vuoteen ei kannen
uudistusta vielä tehty, sillä painota-
lon kanssa oli jo sopimus vuoden
2005 lehdistä. Mutta ensi vuonna sii-
henkin on pieniä muutoksia tulossa.

Rautulaisten lehden joulukuun
numero innosti lukijoita ottamaan
yhteyttä toimitukseen.On tärkeää
saada palautetta työstään. Kaiken-
laista palautetta, kritiikkiä ja kiitok-
sia, oikaisuja ja lisätietoja. Parhaim-
massa tapauksessa yhteydenotot
poikivat uusia juttuideoita ja -vink-
kejä. Ne ovat tärkeitä, sillä olen uusi
ja vihreä rautulaisten parissa.

Kaikkia lukijoiden toiveita en voi
aina toteuttaa. Haastateltavaksi toi-
vottu henkilö voi kieltäytyä jutun
teosta tai en saa häntä kohtuullisessa
ajassa kiinni.

Myös lehden tekoon käytettävät
resurssit voivat olla esteenä. Teh-
täviini kuuluu toimitukseen tulleen
aineiston käsittely, lehden taitto sekä
parin, kolmen jutun tekeminen per

lehti. Se ei ole paljon, jos ajattelee,
että Rautulaisten lehti on lähes kol-
mekymmensivuinen lukupaketti.

Toisaalta ei ole kovin tarkoituk-
senmukaistakaan, että lehden teke-
minen olisi vain yhden tai muutaman
kirjoittajan varassa. Sisältö ja näkö-
kulmat pysyvät tuoreempina ja rik-
kaampina, kun meitä on paljon.

Kun elokuussa aloitin työt, näytti
siltä, että juttuja tulee lehteen riittä-
västi. Niitä jäi jopa varastoon odot-
tamaan sopivaa ilmestymishetkeä.
Mukana oli viime vuonna monta ak-
tiivisesti kirjoittavaa ihmistä. Heiltä
on ollut ilo saada postia. Toivotta-
vasti he jaksavat puurtaa edelleen
yhteisen asian hyväksi.

Tätä lehteä tehdessäni tilanne oli
toinen.Varastot olivat huvenneet.
Lieneekö Kaakkois-Aasiasta tulvi-
neet suru-uutiset uuvuttaneet rau-
tulaisetkin siinä määrin, että lehden
postilokero ja sähköposti ovat py-
syneet melkoisen tyhjinä.

Jotta Rautulaisten lehti olisi jatkos-
sakin odotettu ja mielenkiintoinen,
se tarvitsee entisten kirjoittaja-ak-
tiivien lisäksi myös uusia kynänkäyt-
täjiä. Vanhimmasta päästä rivit su-
ruksemme harvenevat, joten uuden
sukupolven on aika ottaa haaste leh-
den elävänä pysymisestä vastaan.
Aikuisten tekemien juttujen lisäksi
kaipaan toimitukseen kirjoituksia
myös lapsilta ja nuorilta.

Mitä kirjoittamiseen sitten tarvi-
taan? Reseptini on tämä: hieman
rohkeutta, kynää ja paperia (tai tie-
tokonetta) ja vähän aikaa laittaa aja-
tuksiaan, kokemuksiaan, tietojaan tai
haastatteluja ylös.Mielenkiintoisia
rautulaisaiheita kyllä riittää.

Odottelen viestiäsi.

Aurinkoista kevättä kaikille.

Seija
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Raimo Jenu tekee väitöskirjaa siirtokarjalaisten syrjinnästä ja identiteetin rakentumisesta

Syrjinnästä on tietoisesti vaiettu Suomessa
Siirtokarjalaisiin sotien jäl-

keen kohdistuneesta syrjinnäs-
tä ja karjalaisen identiteetin
rakentumisesta on valmisteilla
väitöskirja. Sitä tekee Mikke-
lissä Suomen Nuoriso-opiston
rehtorina toimiva Raimo Jenu.
Hän sanoo, että syrjintä on ol-
lut aiheena tabu. Valtaväestö ei
ole  halunnut siitä puhua eikä
siitä ole tehty tutkimuksia.

Jenun väitöskirjassa tarkas-
telun kohteena ovat rautulais-
ten ja salmilaisten kokemukset.
Kyselyyn vastanneista nuorim-
mat ovat olleet jatkosodan jäl-
keen seitsemänvuotiaita eli
sen ikäisiä, että ovat jo muis-
taneet  asioita.

Raimo Jenu toteaa, ettei hän tar-
vitse tohtorintitteliä mihinkään eikä
hän sen avulla pyri mihinkään. Mo-
tiivit väitöskirjan tekemiseen ovat
aivan muualla. Opiskelu on harras-
tus, johon  on vaikuttanut hänen oma
siirtokarjalainen taustansa. Teema
puolestaan johtuu siitä, ettei aiheesta
ole tehty tieteellistä tutkimusta.

- Olen syntynyt Pielavedellä 60
vuotta sitten kymmenlapsisen evak-
koperheen nuorimpana lapsena.
Vanhempani olivat lähteneet evak-
koon Laatokan Karjalan Salmista.

 Raimo Jenu sanoo kuulleensa pal-
jon  syrjintään liittyviä kertomuksia.
Hänelle onkin ollut yllätys se, ettei
se ole ollutkaan niin laajaa kuin pu-
heiden perusteella saattoi ymmär-
tää.

Syrjinnän vähättelyyn ei kantavä-
estöllä ole kuitenkaan mitään syy-
tä. Vajaa kolmannes tutkimukseen
osallistuneista on kokenut jonkinlais-
ta syrjintää muilta suomalaisilta.
Pahinta on ollut, että sen kohteena

ovat  usein olleet puolustuskyvyttö-
mät lapset.

Kolme syrjivää tahoa
Aineistoa väitoskirjaansa varten

Raimo Jenu on koonnut kahdella
tavalla. Kyselylomake lähti 300 sal-
milaiselle ja parille sadalle rautulai-
selle. Lisäksi hän kävi henkilökoh-
taisesti haastattelemassa salmilaisia
siitä, miten he pystyivät syrjinnästä
huolimatta rakentamaan identiteet-
tiään.

- Mauri Maisonen auttoi minua
rautulaisten tavoittamisessa ja hän
laati kyselylomakkeen mukaan  saa-
tekirjelmän, jossa hän vetosi kyse-
lyyn vastaamisen puolesta. Salmi-
laisista oli käytössäni rekisteri ja siitä
otin satunnaisella otannalla 300 hen-
kilöä. Kyselyn vastausprosentti oli
erinomainen.

Vastauksista ilmeni, että salmilai-
sista 28 prosenttia koki tulleensa
syrjityiksi. Rautulaisista 22 prosent-

tia vastasi samoin.
Vastaajien oli mahdollista kertoa

vapaamuotoisesti lomakkeessa sii-
tä, keiden taholta syrjintää ilmeni.
Aineiston perusteella Jenu on jaka-
nut ne kolmeen eri tahoon. Heitä oli-
vat opettajat, kaverit/kyläläiset ja si-
joitusperhe.

Opettajat syrjivät
Jenun mukaan vastauksissa mai-

nitaan usein nämä kaikki tahot ja  yl-
lättävää on se, kuinka yleistä oli
opettajien taholta tullut syrjintä.
Monet vastaajista ilmoittivat joutu-
neensa joko passiivisen tai aktiivi-
sen syrjinnän kohteeksi koulussa.

Passiivisessa syrjinnässä opetta-
jat eivät puuttuneet tilanteisiin , jos-
sa koulukaverit kiusasivat evakko-
ja. Aktiivista syrjintää edustivat ne
tavat, joissa opettajat suoraan kiu-
sasivat tai nöyryyttivät evakko-op-
pilaita. Opettajien taholta tullut syr-
jintä näkyi myös huonoina numeroi-

Raimo Jenulla ei ole valkolakkia, mutta kansanopiston kautta
avautui tie yliopistoon. Tohtorinväitöskirjastaan hän sanoo, ettei
vielä tiedä, milloin se valmistuu.

Kuva: Seija Lipsanen
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na ja karjalan kielen käytön kieltä-
misenä. Joissakin tapauksissa opet-
tajat jopa kieltäytyivät ottamasta
evakkoja  oppilaikseen ja suostui-
vat siihen vasta viranomaisten puu-
tuttua asiaan.

 Koulukaverit ja muut kyläläiset
syrjivät nimittelemällä. Ryssittely oli
sen yksi muoto. Joskus syrjintä piti
sisällään fyysistä väkivaltaa sekä
kaveriporukoiden ja muiden sosiaa-
listen tilanteiden ulkopuolelle sulke-
misen. Jotkut vastaajista kylläkin
huomauttivat, ettei kaikki  kiusaa-
minen johtunut karjalaisuudesta
vaan oli niin sanottua normaalia kou-
lukiusaamista.

Isäntäperheen armoilla
Sijoitusperheet aiheuttivat myös

usein ongelmia. Syrjintä ilmeni muun
muassa kovan työn teettämisenä
nuorillakin. Ruokaa saatettiin kiel-
täytyä antamasta ja majoittumiseen
tarjottiin asumiskelvottomia tiloja.

 Jenun mielestä sijoitusperheiden
asenteet ovat toisaalta varsin ym-
märrettäviä. Ihmisillä ei  tuohon ai-
kaan ollut samanlaisia valmiuksia
kulttuurien kohtaamiseen kuin ny-
kyään. Isäntäperheille ei myöskään
annettu mahdollisuutta vaikuttaa sii-
hen, halusivatko he majoittaa evak-
koja vaiko eivät. Syrjinnässä ei siis
välttämättä ollut kyse rasismista
vaan siitä, että heidän oli vaikea so-
peutua vieraisiin ihmisiin kodissaan.

Huomattava on myös se, että si-
joitusperheissä oli paljon eroja. Jot-
kut ottivat evakot vastaan hyvin
myönteisesti. Toiset vaativat sopeu-
tumisajan, mutta olivat sen jälkeen
ystävällisiä.

Erilaisuus syynä
Raimo Jenu kertoo valinneensa

salmilaiset ja rautulaiset tutkimuk-
sensa kohteiksi sen takia, että hän-
tä kiinnosti se, onko kielellä ja us-
konnolla ollut syrjinnän kannalta
merkitystä.

-  Salmi ja Rautu erosivat kuntina
paljon toisistaan. Salmissa puhuttiin
karjalan kieltä ja 90 prosenttia vä-
estöstä oli ortodokseja. Raudussa
puhekielenä oli karjalan murre ja
suurin osa oli uskonnoltaan luteri-
laisia.

- Vastauksista ilmenee, että syr-
jintään riitti se, että oli karjalainen.
He olivat erilaisia kuin sijoituspaik-
kakuntansa kantaväestö, toteaa
Jenu.

Yleinen syrjinnän syy oli myös
ymmärryksen puute. Sijoituspaikka-
kunnilla ei aina tajuttu, miksi karja-
laiset olivat lähteneet kotoaan. Hei-
dät nähtiin vieraina tunkeutujina sen
sijaan, että heitä olisi pidetty sodan
uhreina.

Syrjintä jätti jäljet
Syrjintä on vaikuttanut karjalais-

väestöön monin tavoin. Koulussa se
johti kouluvaikeuksiin ja huonoon
opintomenestykseen. Jotkut lopet-
tivat koulun kesken tai koulutusta-
so jäi muuten heikoksi. Sillä on taas
ollut omat vaikutuksensa myöhem-
missä elämänvaiheissa.

Osa syrjinnän kohteeksi joutuneis-
ta kertoo salanneensa juurensa niin,
ettei ole puhunut omaa kieltään tai
harjoittanut omaa ortodoksista us-
kontoaan. Jotkut vastaajista sano-
vat unohtaneensa oman kielensä
tyystin.

Monille syrjintää kokeneelle se on
jättänyt jäljen, joka ei ole kadonnut
muistoista  monien kymmenien vuo-
sien jälkeenkään.

Vahva identiteetti auttoi
- Suurimman painon tutkimukses-

sani annan kuitenkin sille tulokselle,
että syrjintä oli noinkin vähäistä, var-
sinkin kun otan huomioon lähtökoh-
tatilanteen ja kuulemani jutut.

- Se johtuu karjalaisista itsestään.
Karjalaisten vahva identiteetti aut-
toi heitä siinä.

- Karjalaiset nostivat itsenä sa-

manarvoisiksi muiden kanssa. He
eivät alistuneet syrjintään, painottaa
Jenu.

Syrjimättömyyden syinä Jenu nä-
kee henkilökohtaiset ja yhteiskun-
nalliseen asemaan perustuneet vah-
vuudet.

 Syrjimättömyyden perusteet Rai-
mo Jenu on luokitellut saamiensa
vastausten perusteella kuuteen ryh-
mään.

Ne ovat hyötynäkökohta, asenne-
valmius, henkilökohtaiset avut tai
asenne, oma tai vanhempien yhteis-
kunnallinen asema, käyttäytymis-
mallin muutos ja avioliittomalli.

Hyötynäkökohdassa paikalliset
ihmiset kokivat itse hyötyvänsä sii-
tä, etteivät syrjineet karjalaisia.

Paikallisilla ihmisillä saattoi myös
olla eri syiden perusteella sellaiset
asennevalmiudet, että he suhtautui-
vat tasavertaisesti karjalaisiin.

Henkilökohtaiset avut, kuten esi-
merkiksi se, että oli hyvä urheilija,
vaikutti siihen, että vastaajaa ei syr-
jitty.

Vastauksissa ilmeni myös, että
vastaajan yhteiskunnallinen asema,
kuten se, että vanhemmat olivat
opettajia tai että hän itse pääsi mu-
kaan kunnallishallintoon, hillitsi syr-
jintää.

Karjalainen saattoi myös muuttaa
käyttäytymistään, ryhtyä esimerkik-
si puhumaan kirjakieltä syrjimisen
estämiseksi.

Syrjimättömyyttä perusteltiin
myös sillä, että vastaaja solmi avio-
liiton paikkakuntalaisen kanssa.

Raimo Jenun mukaan karjalaiset
integroituivat valtaväestöön omilla
ehdoillaan omat tapansa ja kulttuu-
rinsa säilyttäen. Heitä auttoi myös
se, että he olivat solidaarisia toisil-
leen ja karjalaisyhteisöjen toiminta
oli vahvaa.

- Valtiovalta teki viisaasti siinä, et-
tei se hajoittanut yhteisön jäseniä lii-
an kauas toisistaan, uskoo Jenu.

Seija Lipsanen
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Toimittaja Markus Lehtipuun
tekemä Karjalan kylätutkimus on
valmistunut. Sen mukaan tyhjillään
tai lähes tyhjillään olevia kyliä on
Karjalassa jopa tuhat. Kannaksella
asuttuja kyliä Lehtipuu laskee ole-
van 351. Tyhjiä kyliä Kannaksella
ja saarilla on yhteensä 514.

Ennen sotia Karjalassa ja Suo-

Raudun kylistä yli puolet tyhjillään

Raudun Liippuan kylä. Jalmari Termosen kotipaikka ennen sotia ja nykypäivänä

menlahden saaristossa oli 1284 ky-
lää. Nyt niistä 814 on tyhjillään. Jois-
sakin kylissä asuu vain muutama
asukas.

Moni kannakselainen pitäjä, kuten
myös Rautu, on kokenut kylien tyh-
jenemisen. Raudun kirkonkylä on
nykyään vilkas kauppapaikka Sos-
novo, mutta sen ulkopuolella on asu-

mattomia seutuja, niittymäisiä enti-
siä kyliä ja todellisia autioita seutu-
ja. Raudun kylistä asuttuja on 17,
mutta 23 kylää on jäänyt tyhjilleen.

Lisätietoja Karjalan kylistä inter-
netistä osoitteessa:
 http://kareliaklubi.com/web-4/16.pdf

SL

Viattomat uhrit ja käsittämättömän
suuren määrän ihmishenkiä vaati-
nut Aasian katastrofi pysäytti suu-
rimman osan ihmiskuntaa tapanin-
päivänä ja sen jälkeisinä päivinä.
Tapaninpäivää vietetään marttyyri-
en päivänä. Vuosi sitten tuolle päi-
välle osui Iranin 50 000 ihmishen-
keä vaatinut maanjäristys, nyt lähes
kolminkertaisen määrän uhreja tuot-
tanut hyökyaaltojen sarja Kaakkois-
Aasiassa. Ihminen kysyy avuttoma-
na: miksi? Vastausta armottoman
luonnon edessä me emme saa.

 Onnettomuus koskee tuhansia
eurooppalaisia sekä kodin ja kaiken
muun menettämisen kautta miljoo-
nia aasialaisia. Jokainen maanosa,

koko maailma on joutunut koettele-
musten kohteeksi. Tuhon seurauk-
sia ajatteleva väsyy ja mykistyy.

Karjalainen kansa on yli tuhat-
vuotisen historiansa aikana kokenut
lukemattomia armottomia menetyk-
siä, tuskaa, kuolemaa. Pääasiallisin
syy näihin onnettomuuksiin voidaan
hakea ihmisen armottomuudesta,
jopa pahuudesta. Kuitenkin elämä
ja toivo on aina voittanut. Nyt olem-
me saaneet olla tekemisissä sellais-
ten voimien kanssa, minkä hallitse-
miseen ihmisen mahdollisuudet ei-
vät riitä. Me voimme vain hiljaa olla
niiden rinnalla, joita kärsimys ja tus-
ka ovat eniten koetelleet. Mutta me
voimme myös ojentaa auttavan kä-

temme niin lähelle kuin kauaksikin,
yli rajojen.

Karjalan Liitto ry vetoaa jäsenis-
töönsä läsnäolon, tuen ja avun vä-
littymiseksi kärsimysten uhreille.
Karjalan Liitto haluaa myös välit-
tää hiljaisen osanottonsa niille kar-
jalaisille, joita onnettomuus on välit-
tömästi koetellut: “Minä olen kurja
ja kipua täynnä, mutta sinä, Jumala,
autat minut turvaan” (Ps. 69: 30).

Karjalan Liitto ry

Markku Laukkanen
puheenjohtaja

HannuKilpeläinen
toiminnanjohtaja

Karjalan Liitto ry:

Aasian maanjäristys on koko ihmiskunnan
tragedia
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Hämeenlinnan lähellä Hattulan
Parolannummella asuva Kerttu
Kivikari (Korlekoff) joutui sisa-
rustensa kanssa Raudun lastenko-
tiin talvella 1935.

- Menin kolmen sisarukseni kans-
sa Leininkylän lastenkotiin ehkä
helmikuussa 1935. Olemme kaikki
syntyneet Raudun Orjansaaren ky-
lässä. Veljeni Reino oli 10 -vuoti-
as, minä seitsemän, veljeni Veikko
viisivuotias ja sisareni Laina kolme
vuotta vanha, kertoo Kerttu Kivi-
kari.

Lastenkoti sijaitsi Leinikylän ho-
vin vanhassa asuinrakennuksessa.
Kesällä 1938 se muutti Raudusta
Sakkolan kunnan Kiviniemeen.

- Kiviniemessä meillä oli koulu
lähellä ja kävimme lastenkodissa
ruokatunnilla syömässä. Tämä Ki-
viniemen aika on jäänyt muistiini
hyvänä ja onnellisena aikana. Isä
kävi meitä katsomassa milloin työ-
maat sattuivat lähelle.

- Joulukuun ensimmäisenä päivä-
nä vuonna 1939 jouduimme lähte-
mään evakkoon koko lastenkoti.
Mukaan ei saanut ottaa mitään.
Vain sen,  mitä ylle mahtui. Mitäpä
meillä pienillä olisi ollutkaan. Tädit
olivat tehneet kaksi  pyykkikorillis-
ta voileipiä. Koko matka, noin kol-
me kilometriä, Kiviniemen asemal-
le kuljettiin jalan. Isän työpaikka oli
silloin samassa kylässä ja hän saat-

Leinikylän lastenkodin vaiheita
Kerttu Kivikari muistelee

Leinikylän lastenkodin lapsia ja hoitajia Kiviniemessä otetussa kuvassa. Mukana on lähes koko las-
tenkodin väki. Vain joitakin isompia lapsia puuttuu kuvasta, kuten esimerkiksi Kerttu Kivikarin isoveli
Reino Korlekoff, sillä he olivat vielä kesäpaikoissaan, muun muassa paimenpoikina.
Kuvassa seisomassa vasemmalta: tuntematon (kenties Matti Jääskeläinen?), Olavi Frang, tuntematon,
Kerttu Korlekoff, Riku Kettunen?, Inkeri Läärä, Aino Sykkä, Anna Savinen, Vuokko Summanen, Bert-
ta Pullinen, Saima Lehtola, Onni Paavilainen, Eila Titoff, Väinö Kaulio, Onni Virolainen, Onni Jääs-
keläinen, Toivo Savinen, Nestori Jääskeläinen, Mauno Lehtola. Istumassa  vasemmalta Aulis Virolai-
nen, Laina Korlekoff, Elvi Sykkä, Sohvi-täti (Sofia Kaitala), Elvi Piiparinen, Annikki Sykkä, Helena-
täti, Aarre Sykkä, Viljo Läärä, Veikko Korlekoff, Erkki Savinen, Emma-täti (Emma Kokka) ja Eino Pii-
parinen.

Kerttu Kivikari 1980-luvulla.
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teli meitä puoliväliin matkaa. Hänen
oli jäätävä sinne evakuoimaan kar-
jaa ja odottamaan vanhempaa vel-
jeäni Reinoa, joka oli vielä kesäpai-
kassaan.

- Lastenkodin johtajatar Emma-
täti oli kertonut minulle, että lasten-
koti evakuoidaan Oulun lähelle
Maikkulaan, jossa oli samantapai-
nen Inkerin pakolaisasutuskeskus.
Kerroin tämän isälle. Emme kuiten-
kaan menneetkään Maikkulaan
vaan Rantasalmen Kolkontaipaleel-
le Pirilän koululle. Niinpä emme sit-
ten koskaan enää nähneet isää. Hän
ei tiennyt missä me olimme, emme-
kä me missä hän oli.

- Emma-täti laittoi sitten siirtovä-
en tiedusteluun, missä isämme mah-
toi olla. Siihen tuli alkukesästä 1939
vastaus, että hän oli kuollut jo tal-
vella ja hänet oli sairaalasta toimi-
tettu hautaan Tampereelle Kalevan-
kankaan hautausmaalle. Veljeeni
Reinoon saimme myöhemmin yh-
teyden, muistelee Kerttu Kivikari.

 Keväällä 1940 lastenkoti muutti
Kyminlinnaan Kotkan lähelle. Siel-
lä se toimi kesään 1941,  jolloin se
evakuoitiin  Jämijärvelle uuden so-
dan sytyttyä.

- Olin silloin jo lähtenyt Helsinkiin
aikeenani myöhemmin päästä ilta-
oppikouluun, koska olin  liian vanha
aloittaakseni normaalia oppikoulua.

Olojen vakiinnuttua lastenkoti siir-
rettiin Jämijärveltä Lahden lähelle
Hollolan kunnan Kukkilan kylän
Alastaloon, jossa se sijaitsi toimin-
tansa lopettamiseen asti.  Siellä
Kerttu Kivikari sanoo käyneensä
joskus loma-aikoina.

- Toiminnan lopettamisen takia
Kukkilasta lastenkodin lapset, jotka
olivat vähentyneet, vaikka uusia lap-
siakin oli tullut, siirrettiin Toijalan
lastenkotiin ja muistaakseni joitakin
sinne Maikkulaankin, kertoo Kert-
tu Kivikari.

Leinikylän lastenkoti oli perustet-
tu vuonna 1918  inkeriläisiä pako-

laislapsia varten, joita sinne tuli Vi-
rosta asti. Jotkut lapset tulivat las-
tenkotiin äitinsä kanssa.

Kerttu Kivikarin asuessa lasten-
kodissa sen johtajana oli Emma
Kolkka. Lapsia oli yhteensä noin
35 ja heitä Kolkan ohella hoiti kol-
me muuta tätiä.

- Mielestäni lastenkoti oli hyvä
paikka. Me olisimme sieltä päässeet
Raivolassa olleeseen ammattikou-
luun, mutta sota sekoitti monet suun-
nitelmat, toteaa Kerttu Kivikari.

- Meidän lisäksemme lastenkodis-
sa oli siihen aikaan toinenkin täys-
orpo sisarussarja, jossa oli neljä las-
ta. Emma –täti hoiti meitä hyvin ja
olemme kaikki pärjänneet hyvin elä-
mässä.  Meistä kaikista tuli kunnon
ihmisiä. Veljeni Veikko on toiminut
tilanhoitajana ja me sisaret pankki-
virkailijoina. Toisen sisarussarjan
lapsista tuli ainakin karjakko, puu-
tarhuri ja ylikonemestari. Veljeni
Reino Johannes, jota kutsuttiin Jus-
siksi, antoi kuitenkin suurimman lah-
jan synnyinmaalleen. Hän kaatui 19
-vuotiaana 4. kesäkuuta 1944 jat-
kosodassa Siiranmäen taistelussa.
Hän jäi kentälle, mutta hänellä on
muistolaatta Lahden sankarihaudas-
sa kirkon vierellä.

Leinikylän lastenkodin  lapsia noin vuonna 1943.  Kuvassa on pal-
jon uusia Viron kautta Inkeristä tulleita lapsia. Tämä on kesäkuva,
jossa on vain sattumalla paikalla olleita. Kuvauspaikka on Hollo-
lan pitäjän Kukkilan kylän Alastalon piha.

Kerttu Kivikari sanoo, että Rau-
dun kirkonkirjoista ei tämä asia sel-
viä, sillä he olivat kirjoilla Inkerin pa-
kolaisseurakunnassa.

Kerttu ja Laina Korlekoff kesä-
juhlilla 1950-luvun alussa.

Kerttu Kivikarin muistiinpanojen
ja puhelinhaastattelun pohjalta kir-

joittanut Seija Lipsanen
Jutun yhteydessä julkaistut ku-

vat omistaa Kerttu Kivikari.
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Lista suuressa hyökkäysaallossa
vuonna 1939 ja 1944 kotinsa me-
nettäneiden rautulaisten tuhoutu-
neista kotikylistä ja Suomea kohdan-
neen suurimman katastrofin aikana
rautulaisille osoitetuista sijoituspaik-
kakunnista.

Tuhoalueille päästäneen jälleenra-
kentamaan alueen vapauttajan saa-
dessa asianmukaisen puhelinyhtey-
den tukkoisiin viranomaisiin. Kulu-
van vuoden tammikuussa Suomen
ulkoministerin antama vastaus kan-
sanedustajan kyselyyn vauhditti toi-
veita jälleenrakentamaan pääsemi-
seksi.

Suomen armeijan ylipäällikkö läh-
tenee toukokuussa Moskovassa vie-
tettävään Suuren isänmaallisen so-
dan muistotilaisuuteen juhlimaan
Suomelta vallattujen alueiden mie-
hitystä ja suurentamaan surua Kar-
jalan tuhosta kärsivien mielissä. Juh-
la-ateria tarjotaan kultalautaselta ja
kristallilasista juodaan suurta kan-
sanosaa halveksivien malja.

Kadonneiden lista
Kadonnut kotikylä Raudussa Sijoituspaikkakunnat
Aliska
Haapakylä
Haukkala
Huuhti
Huttula
Joussee
Kaskaala
Kelliö
Keripata
Kopola
Korlee
Kuusen kylä
Kuusenkanta
Kuninkaanselkä
Kärsälä
Leinin kylä
Liippua
Luukkolanmäen kylä
Maanselän kylä
Miettilä
Miitronmäen kylä
Mäkrä
Niittyjärven kylä
Nuijala
Palkeala
Pienautio
Pienporkku
Potkela
Raasuli
Raudun kylä
Riikola
Ristautio
Räiskölä
Savikkola
Savola
Sirkiänsaaren kylä
Suurhousun kylä
Suurporkun kylä
Sumpulan kylä
Suvenmäen kylä
Sunikkala
Tervola
Tokkeri
Vakkila
Variksela
Vehmainen
Vepsä
Vapaaehtoisia ja tunnistamaton kylä

Ahti Hänninen

Pieksämäki, Joroinen
Pieksämäki
Mäntyharju
Jäppilä
Kangasniemi
Hartola
Pieksämäki
Ristiina
Pieksämäki
Hartola
Jäppilä
Kangasniemi
Kangasniemi
Anttola, Ristiina
Joutsa
Mikkelin mlk, Mikkeli
Mikkelin mlk, Hirvensalmi
Ristiina
Ristiina, Hirvensalmi
Mäntyharju
Jäppilä
Pieksämäki, Virtasalmi
Jäppilä
Luhanka
Kangasniemi
Haukivuori
Virtasalmi
Joutsa, Kangasniemi
Joroinen, Jäppilä
Mikkeli, Mikkelin mlk
Virtasalmi
Pertunmaa
Pertunmaa, Mäntyharju
Mäntyharju
Haukivuori
Leivonmäki, Luhanka
Kangasniemi
Haukivuori, Virtasalmi
Mäntyharju, Pieksämäki
Pertunmaa
Virtasalmi, Pieksämäki
Haukivuori
Virtasalmi
Virtasalmi
Mikkelin mlk
Mikkeli, Mikkelin mlk, Haukivuori
Pertunmaa
Haukivuori

Suvannon seudun suku-
tutkijat kokoontuvat

Suvannon seudun sukututki-
muspiiri kokoontuu seuraavan
kerran lauantaina 2. huhtikuu-
ta 2005 kello 14.00 Helsin-
gissä Karjalatalon Galleria-sa-
lissa.

Aiheena on Rautu, rautulai-
set suvut ja kirjallisuus. Terve-
tuloa mukaan!

Seuraavatkin tapaamiset tänä
vuonna on alustavasti sovittu eli
ne ovat 1.syyskuuta 2005 ja
19.marraskuuta 2005.

Eeva Malkamäki
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Porilainen sotaveteraani Vil-
ho Murto on syntynyt Vehmais-
ten kylässä 29. huhtikuuta
1922. Hänen synnyinpitäjänsä
Rautu koki sodan aikana kovan
kohtalon, sillä lähes koko pitä-
jä tuhoutui vihollisen tulessa.
Se oli kauniin rajapitäjän Rau-
dun kohtalo, lähes kaikki oli
mennyttä sodan päättyessä.

Ikätovereidensa tapaan komen-
nettiin myös 19 -vuotias Vilho Mur-
to suorittamaan asevelvollisuuttaan
1941, mutta annetaanpa Vilho Mur-
ron itse kertoa sotaretkestään näin:

- Lähdin sitten sotaretkelle ja jou-
duin kutsunnan jälkeen vuonna 1941
Koulutuskeskus viitoseen Kouvo-
laan. Ennen valalle pääsyä jouduim-
me Lappeenrantaan ratsuväen kou-
lutukseen, jossa meitä oli tuhat poi-
kaa. Siellä saimme toisen alokas-

koulutuksen.
- Sotaan jouduimme ratsuprikaati

URR:ään Äänisen rannalle, prikaa-
tin kolmanteen eskadroonaan, sen
kolmanteen joukkueeseen, jota ko-
mensi luutnantti Koivisto.

- Äänisen rannalta pääsimme Ki-
viniemeen. Saimme siellä hieman
huilatakin. Mieleen jäi paraatikatsel-
mus, jonka marsalkka Manner-
heim otti vastaan yhdessä URR:n
komentajan, eversti von Essenin
kanssa.

- Kiviniemestä jouduimme Kan-
nakselle asemasotaan Lempaalaan.
Sitä kesti kahdeksan kuukautta.
Lempaalasta jatkui matka Vammel-
suuhun, jossa kesähyökkäys alkoi
14. kesäkuuta 1944. Haavoituin siel-
lä lievästi.

- Täältä jatkoimme yksikkömme
kanssa kohti Viipuria, jossa jouduim-
me puolustamaan Viipurinlahden

Rakuuna – korpraali Vilho Murron
sotaretki

saaristoa. Siitä tuli kohtalon reissu,
sillä jouduin tulemaan uimalla kaksi
kilometriä Ravansaaresta mante-
reelle Karppilainniemeen. Parempia
kulkuneuvoja ei meille enää ollut
antaa, sillä venäläiset olivat ampu-
neet veneemme seuloiksi.  Viipurista
meidät siirrettiin Ilomatsiin mot-
tisotaan Möhkön suunnalle.

- Koko sodan ajan taistelin kone-
pistoolimiehenä etulinjassa ja sivii-
liin pääsin muiden kanssa vasta so-
dan päätyttyä. URR:n kolmannes-
sa eskadroonassa oli minun aikana
viisi päällikköä: von Wrede, Haan-
pää, Pärssinen, Järvinen ja Hip-
peläinen, ratsumestareita kaikki.

Vilho Murto täytti viime vuoden
huhtikuussa 82 vuotta.

Juttu on julkaistu Porin Seudun
Sotaveteraanien Joululehdessä
vuonna 2004. Sen  on koonnut

 Paavo Punkari.
Vilho Murto (kuvassa keskellä) kumppaneineen varmistuksessa
Äänisen rannalla.

Nuoi asevelvollinen Vilho Mur-
to Kouvolassa vuonna 1941.
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Karjalaiset kesäjuhlat pidetään
Lahdessa 17. - 19. kesäkuuta 2005.

Kesäjuhlien suunnittelu on hyväs-
sä vauhdissa. Karjalaisten kesäjuh-
lien tapahtumapaikat sijaitsevat
Lahden kaupungin keskeisillä pai-
koilla; päätapahtumapaikkana on
Urheilukeskus. Konsertit ja kuoro-
kavalkadi järjestetään maailman-
kuulussa Sibelius-talossa.

Lahti on Päijät-Hämeen maakun-
takeskus, jossa Salpausselän harju-
ja Vesijärven rantamaisemissa asuu
yli 98 000 asukasta. Kesäjuhlia aja-
tellen juhlapaikkakunta sijaitsee erin-
omaisella paikalla hyvien kulkuyh-
teyksien varrella. Sinne on helppo
päästä kaikista ilmansuunnista.

  Vuosi 2005 on Lahdelle merkit-
tävä, sillä Lahti täyttää silloin 100
vuotta.

Karjalainen yrittäjäkaupunki

Sotien jälkeen Lahteen muutti 10
000 siirtokarjalaista. Lahteen kar-
jalaisia tuli erityisesti Viipurin seu-
dulta. Lahti tunnetaankin lukuisista
yrityksistä, jotka siirtyivät sodan jäl-
keen jatkamaan toimintaansa Lah-
den seudulle. Karjalaisten katsotaan
perustaneen kaupunkiin peräti yli
tuhat yritystä.

Kaikki kaupungin ja osa ympäris-
tön hotelleista ja majataloista on
varattu juhlavieraiden käyttöön.

Karjalaiset Kesäjuhlat Lahdessa
Huomio, huomio, täällä Lahti, jossa kuuluu karjalainen tahti

Majoitusvaraukset hoitaa Lahden
Valmismatkat Oy, jossa yhteyshen-
kilönä on Piia Akkanen.

Hänen puhelinnumeronsa on 03
872 7528, ja sähköpostiosoitteensa:
piia.akkanen@lahdenvalmismatkat.fi

Karjalaiset Kesäjuhlat on Karja-
lan Liiton vuosittainen päätapahtu-
ma. Se pidetään vuosittain aina viik-
koa ennen juhannusta eri puolilla
Suomea.

Järjestelyissä on mukana kukin
15:stä karjalaisseurojen piiristä, riip-
puen siitä, missä kaupungissa kesä-
juhlat järjestetään. Tänä vuonna jär-
jestelyvuoro on Karjalaisseurojen
Lahden piirillä.

Turun Torkkelin Kilta ja Turun
suomenkielinen työväenopisto jär-
jestävät yhteistyössä Viipuri - van-
ha suomalainen kaupunki –semi-
naarin lauantaina 19. maaliskuuta
kello 10-15.30.

Opistotalon luentosalissa Kasken-
katu 5:ssä toteutettavassa seminaa-
rissa kuullaan vanhaan iloiseen ja vi-
reään suomalaiseen Viipuriin liitty-
viä muisteluksia ja asiantuntijaluen-
toja.

Äidin puolelta viipurilainen opis-
ton rehtori, kasvatustieteiden tohtori
Ilkka Virta kertoo, että tilaisuuteen
on ilmoittauduttava ennakolta.

- Seminaarin osallistumismaksu
20 euroa sisältää lounaan ja kahvin.
Meillä on käytössä 300-paikkainen
auditoriotyyppinen juhlasali. Tilojen
ja lounasjärjestelyjen vuoksi on ti-
laisuuteen ilmoittauduttava ennakol-
ta 8. maaliskuuta mennessä opiston

toimistoon, puh (02) 262 9811. Pu-
helinilmoittautumisen yhteydessä
annetaan tarkemmat ohjeet maksu-
käytännöstä.

- Yleisöllä on lisäksi mahdollisuus
tutustua seminaaripäivän aikana
Viipuri-aiheiseen valokuvanäytte-
lyyn opiston ala-aulassa, kertoo Ilk-
ka Virta.

Viipurilaisia esitelmöitsijöitä

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii
Turun Torkkelin Killan puheenjoh-
taja, dosentti Eero Aantaa, joka
kertoo odottavansa seminaaria mie-
lenkiinnolla.

- Meidän tehtävänämme oli hank-
kia esitelmöitsijät. Onnistuimmekin
saamaan Viipuri-henkisiä huippu-
luokan asiantuntijoita, joista useat
ovat lisäksi viipurilaissyntyisiä tai
muuten karjalaiset juuret omaavia,

iloitsee Eero Aantaa.
Aamupäivän esitelmät aloittaa

valtionarkeologi Carl Jacob Gard-
berg käsittelemällä Viipurin perus-
tamiseen ja syntyyn liittyviä piirtei-
tä. Viipurin neljä kieltä on seuraa-
vana aiheena, kun professori Ma-
rika Tandefelt astuu puhujapönt-
töön. Hänen jälkeensä Ilkka Virta
esitelmöi aiheesta Viipuri koulujen
kaupunki.

Lounaan ja kahvin jälkeen Viipu-
rissa 1926 syntynyt kotitalousopet-
taja Heljä Salonen kertoo omista
muistikuvistaan lapsuutensa Viipu-
rista.

- Olin 13- ja 18-vuotias, kun jou-
duin jättämään Viipurin. Kerron
omalta kannaltani asioista. Siitä mitä
lapsi muistaa kotiseudusta, minkä on
joutunut jättämään poikkeuksellisissa
oloissa taakseen, valaisee Heljä.

Viipurin loistokauden kehitys ja

Turussa pidetään Viipuri-seminaari
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tuho -teemaa käsitellessään Terijo-
ella syntynyt teatterineuvos Ritva
Heikkilä pohtii karjalaisen väestön
vaikutusta monikansallisen Viipurin
kokonaisuuteen.

- Eri puolilta Kannasta Viipuriin
tullut karjalainen asutus löi oman
leimansa Suomen oloissa ainutlaa-
tuiseen kansainväliseen ja monikult-
tuuriseen satamakaupunkiin. Eri
syistä johtuen Viipurista tuli myös
koulukaupunki ja taidekaupunki,
missä voitiin nähdä ja kuulla maail-
man tähtiä. Viipurin kohtalo oli rik-
kaampi ja kauheampi kuin yleensä
Suomessa. Sen ilmapiiri oli avoin,
iloinen, elämän- ja ihmismyönteinen.
Miksi? Siihen esitän oman näke-
mykseni, toteaa Ritva Heikkilä.

Esitelmäsarjaan päättää arkkitehti
Riitta Thuneberg, joka syntyi Vii-
purissa vuonna 1925 ja ehti kirjoit-
taa siellä ylioppilaaksi vuonna 1944.
Hän pohtii Viipuria vuosina 1941 –
1944.

- Olen tutustunut kaupungin vai-
heisiin yli 15 vuotta kestäneen Vii-
purin museosäätiön rakennuttaman
kaupungin pienoismalli -projektin
puitteissa. Pohdin kaupungin nope-
aa elpymistä yksityisen rahan voi-
min ja maaseudulle palanneen vä-
estön antaman ruokahuollon toimes-
ta, valaisee Riitta Thuneberg aihet-
taan.

Loppukeskustelusta ja tilaisuuden
päätössanoista huolehtii dosentti

Turun suomenkielisen työväenopiston rehtori Ilkka Virta, Turun
Torkkelin Killan pj. Eero Aantaa ja varapj. Ritva Teriaho ideoivat
Viipuri-seminaarin toteutusta.

Eero Aantaa. Häneltä, puh. 050 524
9191 ja rehtori Ilkka Virralta (02)
262 9807 voi myös tiedustella  se-
minaarista. Tietoja löytyy myös in-

ternetistä http://www.tkukoulu.fi/
~tsuto/.

Kullervo Huppunen

Yksinkertaisin neulakintaiden neu-
laamistekniikoista opetetaan Karja-
latalossa Helsingissä maaliskuussa
pidettävällä neulakinnaskurssilla.

Nauhakurssilla puolestaan keski-
tytään kutomaan pirta- ja lautanau-
hoja, mutta sillä voi tutustua myös
muihin nauhatekniikoihin kuten vii-
telöityihin ja iskettyihin nauhoihin.

Neulakinnaskurssin kurssipäivät

Karjalaisia käsitöitä opetellaan Karjalatalossa
ovat 10., 19. ja 20. maaliskuuta.
Nauhakurssi alkaa 7. huhtikuuta. Se
kokoontuu myös 16. ja 21. huhtikuu-
ta. Molemmille kursseille mahtuu
enintään 15 osallistujaa.

Kurssien hinnat ovat Karjalan Lii-
ton jäsenille (Karjala-kortilla) 35
euroa ja muille 40 euroa. Hinnat si-
sältävät opetuksen ja opintomonis-
teet. Materiaalikuluista jokainen

vastaa itse. Opettajana toimii teks-
tiiliartenomi Marjut Nordberg.

Ilmoittanutumiset kurssisihteeri
Sinikka Niemiselle, p. (09) 7288 1713
tai sinikka.nieminen@karjalanliitto.fi.
Lisätietoja tarvittavista materiaa-
leista ym. kulttuurisihteeri Hanna-
Mari Niemiseltä, p (09) 7288 1712,
hannamari.nieminen@karjalanliitto.fi.
Kurssit järjestetään yhteistyössä
OK-opintokeskuksen kanssa.
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käymässä. Senhän tietää miten sii-
nä kävi. Nehän kaato tynnyrit, että
saivat syyväksee maasta sen ran-
kin. Pari kertaa siinä kävi sillä lail-
la. Sitte tuli sotilaat ja sano meille,
että ettekö työ vois paimentaa  niin,
ettei ne särkis niitä. Nii myö sitte
tehtii.

Myö käytii paimenessa mäen ta-
kana. Lähettii Sappise talolta, siitä
Sappise ja Rikulaisii välistä sinne.
Palkealan mäen alalaitaa ja siitä
vasemmalle. Joku kilometri, pari me
ajettii lehmiä. Siinä oli aukeita pel-
toja.

Desantit vierailevat

Siellä oli linnoitustyömaa. Sinne
tehtii oikee semmosia betonibunk-
kereita. Siin oli suomalaiset rikos-
vangit niitä rakentamassa. Ne oli
näitä säännöstelymääräysten rikko-
jia sun muita. Me käytii Leon kans-
sa monesti jututtamassa niitä kun
lehmät rauhassa söi pellolla.

Kerran sattu semmonenkin tapa-

Osa 1.

Onni Ontronen kotonaan Suomussalmella.

Onni Ontrosen viimeinen evakkotaival

Raudusta Suomussalmelle
Onni Ontronen muistelee

Rautulaisten lehdelle lähettä-
mässään äänikirjeessä omaa
evakkotaivaltaan ja elämään-
sä.

Kasetilta Onnin tarinaa pur-
kaessani olen pyrkinyt säilyt-
tämään hänen murteensa ja
kertomistapansa niin autentti-
sena kuin se kirjalliseen muo-
toon pantuna vain on mahdol-
lista. Joitakin toistoja ja side-
sanoja olen karsinut pois ja lau-
seita muotoillut lukemisen hel-
pottamiseksi.

Tarinaa purkaessani sain su-
ruviestin, että Onni Ontrosen
evakkotaival on päättynyt.
Hän menehtyi lokakuussa Suo-
mussalmella.

Olen  kiitollinen siitä, että
Onni ehti tallentaa oman elä-
mäntarinansa. Se on arvokas ja
yksityiskohtainen kuvaus
evakkoon lähdöstä ja yksittäi-
sen ihmisen evakkotaipaleesta
läpi vuosikymmenten.

  Tässä  Onnin tarina vuodes-
ta 1944 alkaen.

Oli oikein kaunis kevät. Käytiin
koulua ja sitten se loppu. Äiti pani
minut Sappisen Liisalle paime-
neks, koska Liisalla oli enemmän
karjaa. Meillä ei ollut kuin kaks leh-
mää. Minä siinä samalla paimensin
omatkii lehmät.

Koska lehmät kävi Välijoella, Pe-
täjämäen Leo, saman ikäne po-
jankloppi, oli mulla kaverina paime-
nessa. Ja siellä oli Petäjämäen leh-
mät kanssa.

Siellä sattu mukaviakin, kerrankin
esimerkiks  lehmät löys sotilaitten
pontikkatehtaan. Siellä oli rankit

us, että Leo nous korkealle puuhun
kattomaan, että mihin lehmät on
hävinneet, ja minä jäin siihen alas.
Siihen tuli kaks suomalaisissa soti-
laspuvuissa olevaa miestä ja toinen
alko sitten kyselemmää kaikkea sii-
nä vähän noin niiku kautta rantain.
No, enhä minä tienny mittää. Sitte
ne kysy, että ootko sinä yksin tiällä.

Minä, että en oo. Kaveri on tuola
puussa. Minä sitte kysyin niiltä, että
minkä porukan sotilaita ne on, ku
meijänkii kylässä oli niitä. Ne sano,
että ne on tykistön hevosia vahti-
massa. Että hevospaimenia. No, sii-
nä oli tykistön hevoset jonkii mat-
kan piässä aijatussa alueessa lai-
tumella, nii mehä uskottii.

Ne lähti sitte pois siitä.
Ku ajettii lehmät iltasella kottii,

niin tuli puhuttua siitä sotilaille, ku
ne kävi maijon haussa. Voi perkule,
meijät kyllä äkkiä vietiin toimistolle
ja sitte kuulusteltiikii tarkkaa ja sa-
nottii, että jos vastasuuvessa sattuu,
niin tulkaa heti sanomaa.
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Ne ol desantteja tai rajan yli tul-
leita kuulemma. Ja ne ol yhen suo-
malaisen vänrikin tappaneet tulles-
saasa. Ei niitä löytyny. Ei ainakaa
me kuultu, että niitä olis löytyny.

Tehtävä is-pojille

Päivämääriä en muista tarkkaan,
joten en puhu päivämääristä mittää.
Silloin oli lauvantai-ilta. Sen muis-
tan. Kymmenen maissa tulin Sap-
pisen Aaron kanssa, siis sen talon
pojan, missä mie olin paimenessa,
elokuvista  Sappiselle. Kanttiinissa
näyttivät elokuvia eikä matkakaan
ollut pitkä, puolen kilometriä sitä tais
olla, ehkä vähän reilummin.

Serkkupoika Ontrosen Uuno oli
Rauvun kirkolta Sappisessa ja uotti
meitä. Sano Aarolle, että minkälai-
ne ol tilanne ja että lähe nyt äkkiis-
tää,  ja herätä kaikki is-pojat sieltä
kylältä. Nehän tietysti ties tehtävää-
sä. Niilehän ol ne annettu etukät-
tee. Ne ol käyneet kuuve viiko is-
kurssin kirkola eelimmäisenä kesä-
nä.

Uunon ohje oli, että ne pojjaat
männee ja sannoo siviili-ihmisille,
että tavarat kassaa eikä sua lähtee
mihikää. Aarolla oli pyöränkumi rik-
ki ja se rupes paikkaamaan pyörän-
kummii. Sitte se lähti tehtävätä suo-
rittammaa ja minä läksi kottii. Siitä
oli kilometri verra meille matkaa.

Sen jäläkee en oo Aaroa nähny.
Se ei jääny muute sille tiellee, mut-
ta tiet kulki nii erillee, että ei satuttu
missää vastakkain.

Minä tulin kotia. Meillä oli toisen
komppanian toimisto, pioneeripatal-
joonan toisen komppanian toimisto,
ja siellä oli jonkinlaista hässäkkää jo
silloin iltayöstä.

Annan ripillepääsy

Annan piti päästä seuraavana
päivänä ripille Rauvun kirkolla.
Myö ollaan ortodokseja. Taimi sii-
nä oli kanssa kotona ja jahkailivat,
että lähteäkö kirkolle.

Tulivat sitten siihen tulokseen, että

lähetään kattomaan.
Niin se yö nukuttiin. Loppuyö.

Mikäli nukuttii. Anna ja Taimi lähti
sitte kävelemään kirkolle rippipalve-
lukseen ja me jäätiin äitin kanssa
kattelemmaa tavaroita kassaa.

Siellä oli Uuno tullu tyttöjä taas
vastaan ja sanonu että hän männee
sanomaa teijä kyläle, että kylä pit-
täis iltaa männessä tyhjentää.

Anna ja Taimi menivät kirkolle ja
olivat ripilä siellä ja sanoivat, että
ryssä pommitti aina välilä heitä tai
sitä talloo ja tavara-asemaa. Siinä-
hän ne oli aika lähekkäin. Että iki-
muistettava ripilepääsy oli siskolika-
la.

Kodista lähtö

Sitten tytöt tuli kottii ja sinä aika-
na Uuno, is-lähetti,  oli käyny sano-
massa, että nyt pittää ruveta lähte-
mää.

Myö oltiin viimeinen siviiliasutet-
tu kylä. Etulinjat oli 10 kilometrin
päässä meistä. Eikä se Pietarikkaa
kaukana ollu, alta 100 kilometriä.

Sieltä alako jo kylän periltä tule-
maa karjaa tietä myöten. Niin ne
Anna ja Taimikin lähtivät meijän leh-
mien kanssa siihe sammaa joukkoo.
Me jäätii äitin kanssa kottii. Meillä
ei ollu hevosta, eikä sitä ollu monel-
la muullakaan. Niitä oli vähän. Ne
oli etupäässä viety sottaan.

Sitte rupes Hokkane ja komp-
panian päällikkö, kapteeni Horén
muistaakseni, Satakunnan miehiä,
hommaamaan meille kyytiä. Ei sii-
nä autoa suatu mistään sillo sunnun-
taina, mutta muanantaiaamuks oli
sitten luvattu auto. Että  tullee aika-
see.

Myö otettii vasikka laatikosta pois.
Samaten sikapossu. Niitä ei pantu-
kaa mukkaa, kun ei tiietty mihin jou-
tuu lehmät ja mihin jouvutaa ite.
Sanottii Sorjolalle, että tappakaa,
teurastakaa ja syökää pois. Ei se
vasikkakkaa ollu iso, olisko ollu sem-
mone parinkymmenenviijen kilon
vasikka.

Maanantaiaamuna tuli Pohjolan
Liikenteen auto. Se oli armeijan
käytössä, rekkavaunu puolperälä.
Siihen nostettii tavarat. Ja sitte lä-
hettii. Siihen jäi uus talo. Yks vuos
kerittii asumaa koko talossa. Sinne
piti jättää.

Eihä meijä tavaroista täyttyny se
kuorma-auto. Siinähä ne sitte keräs
tienvarresta tavaroita, kun oli annet-
tu semmone ohje, että kellä ei ole
kulkuneuvoa talossa, nostaa tava-
rat tien vartee. Siitä sotilaat kuljet-
taa ne asemalle, kun kerkii. Meki
kerättii niitä, tai automiehet keräs.
Autos oli täys kuorma ja ajettii Pe-
täjärve asemalle, koska Rauvun
asema oli semmone arka paikka,
jota ryssä poltti hyvin taajaan. Nii
sitä mentii Petäjärven asemalle. Se
oli vissii yheksä hujakoila ku oltii
sielä. Eihä se pitkä matka ollukkaa.

Aseman pommitus

Ruvettii purkamaa sitten tavaroi-
ta siitä autosta pois. Sieltä sitten
ykskaks ilmesty, en tiä mistä ne tuli,
poikittain meijä autoo nähe, kolome
venäläistä konetta. Matalalla tulivat
siihe. Siinä tuli kyllä kiire meillä ku
karja lastaus ol menossa junnaa.
Siellä lastasivat laiturilta ja laituri
vierestä. Nostamalla nostivat lehmiä
ja muita sinne umpivaunuun ja kova
kiire oli päällä.

Myö ei keretty muualle ku autoo
ja junan alle karkuu. Mutta ne ei
tehny mittää ne konneet. Myö ka-
tottii kun ne lähti Kiviniemee päin.
Vanhemmat miehet sanovat, että
joo, ne männee pommittammaa Ki-
vinieme siltaa, ku ne löys radan-
suunnan. Ne lähtee sinne.

Ei ku äkkiä takasi siihe. Lastuu
käyntii ja niin se jatku taas kovalla
tohinalla.

Siinä ol lentokenttä. Viimene
kaks´tasokone lähti lentoon aamu-
sella, ku myö mentii Petäjärvele.
Siinä ol myös sellane metikkö len-
tokentän ja ratan välissä. En ossoo
sannoo, miten leviä, mutta ei se oi-
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kein leviä ollut. Siinä oli lehmät, kun
alko olla kuuma päivä. Ne yritti saa-
ha ne elukatkii pilvekkeesee ja oli-
ha siinä ihmisiäkii.

Sitte vissii puolepäivän seutuvilla,
yhentoista, kahentoista maissa, tuli
laivue piäle ja samanlailla lähti Ki-
viniemee päin. Taas ihmiset tuli ta-
kasi kiireesti lastaamaan. Niitä oli
yheksän konetta. Ne ajoivat sen
verran Kiviniemee päin, että pääsi-
vät pommitusetäisyyvelle, niinku
sanovat asiantuntijat. Ja sitte rupes
tippumaan. Ihmiset eivät kerinneet
ennää mihinkää.

Lentokentä laijassa oli juoksuhau-
vantapaisia. Siihen minäkin juoksin
ja kävin pitkäksee. Jäin vielä seläl-
lee. Kun ne konneet sai pomminsa
puotettua, ne alko rullaamaa siinä
poikittain ja ampuivat niin vietäväs-
ti. Näky ihan selevään ne lentäjät-
ki. Niin matalalta ne mäni. Minä olin
siinä montussa semmosessa kul-
massa vissiinkii, että ne mäni ohi.

Täytyy sannoo, että mahto olla
ensimmäene kerta elläessäen, mutt
sillo minä rukkoilin. Oikein tosissaa.
Sillo oli hätä. Henken puolesta.

Surkea näky

Sitä kesti jonkin aikaa ja sitte ne
lähti pois. Ol se surkia näky. On-
neksi siinä ei ihmisiä menny mon-
taa. Kuulin, että olis yks äiti tyttä-
rinne mennyt ja puolenkymmentä
olis haavottunu. En tiiä tarkkaan.
Mutta elukoita, niitä oli kyllä, kellä
ei ollu jalakoja ja utareet repsotti.
Voe mahotonta, oli se huonon nä-
köstä. Kuolleitahan ol paljon kanssa.

Siihen ilmesty sitten sotilaita. Ne
tuli lopettammaa niitä ja  katsomaan
tietysti mitä on tapahtunu. Ampu-
malla ne lopetti niitä haavoittuneita
elukoita. Tarkastivat ensin. Niilä oli
vissii eläinlääkäri mukana.

Kattovat, että mitkä on haavottun-
neet, tai mitkä on paranemmaa päin,
niin niitä ei tapettu ja sitte vaikeim-
min haavottunneet tapettiin. Meil-
läkin oli toisesta lehmästä menny

sirpale läpi: Kaulan alla on semmo-
nen hetula, siitä lihaksesta, ettei se
ollut mitenkään vaarallinen. Sonnin
Matilla meijän kylästä taes olla
useampiakii lehmiä haavottunu. Nii-
tä ol sitte meijän vaunussa, ku vau-
nu ol lastattu, niitähä ol siinä aina-
kin puolet.

Lastaus jatkuu

Sitte lastaus taas alako. Heti kohta
sen jäläkee siihen tuli ilmatorjunta-
kiväärit kahta puolen rattaa. Se oli
sinänsä ihmeellinen juttu, että ne ei
pommittanu muuta ku sitä metsik-
köä siinä rautatien ja lentokentän
välissä. Esimerkiksi junassa ei kuollu
kettää eikä mittää särkyny. Juna jäi
ihan ehjäks. Eikä niile elukoille ja
ihmisile tapahtunu mittää. Samate
se asemarakennus siinä. Sama jut-
tu. Se jäi kans ehjäks ja rata jäi eh-
jäks.

Ne ties vissiin, että siinä metikös-
sä on siviilit ja elukat. No, mistäpä
heijän ajatuksiaan ties. Siviilit ker-
kes äkkiä monttuihin, että sillei ne
säily.

Kävi ne venäläiset konneet yölä
johkuu aikaan, ku juna ol lastattu
täyteen. Ja oliko siihen tullu jo toi-
nen tilale, ja sitä ne lastas. Kävi ne,
ku louskutti ne konekiväärit siinä.
Sattuvat olemaan siinä meijän vau-
nun lähelä. Myö oltiin aikalailla hän-
täpäässä sitä junnaa. Viijes vaunu
häntäpäästä laskettuna. Mut ei
pommitusta tapahtunu ennää. Sitte
se juna lähti. Miekii olin herreilä sil-
lo ku se lähti. Se ol pitkä ja raskas
juna.

Elisenvaaran ratapihalla

Ja niin me tultii, kölökyteltii sieltä.
Kiviniemen sillat oli ehjänä vielä ja
niistä tultii yli ja siin oli Hiitola ja sit-
te tultii Elisevaaraa uamusella.
Suatto se olla uamupäiväkii, ku ol-
tii. Kuitenkii päivävalolla oltii ja au-
rinko paisto lämpimästi.

Elisevaara ratapiha oli täynnä ta-
varaa. Voi mahotonta, että sitä oli.

Sotilasjunnaa oli paljo. Sehän oli ris-
teysasema ja ne tuli tiältä pohjoises-
ta päin. Mie olen jälkeenpäin luke-
nu kirjoista, että Sallasta asti mie-
het marssivat Kajaaniin ja sieltä jun-
naa ja sieltä junala Kannakselle.

Ku Kannas murtu, siellä tarvittii
apua. Samaten Rukajärvestä, Ont-
rosenvaarasta, heti Iksasta asti tuli
kansa, kun sieltä hiljenty ja rintama
käänty Maanselän kannaksele ja
tännepäin. Sieltä kun kansanmiehiä
tuotiin ja kalustoa Kannakselle, osa
Ihantallaa asti, nii siinä mahottomas-
ti oli tavaraa.

Evakkojunathan joutu aina uotte-
lemmaa sotilasjunia. Siinä ne kas-
saantu kaikki. Nyt jäläkeepäin ol-
laa kuultu, miten surullinen tapaus
se oli. Ja siihehä se meijänkii juna
jäi.

Mutta meilä oli kova poika sielä,
tai mieshä se oli. Se oli vissii sen
nykyisen Laurilan Irjan ukki. Ei se
isä voinut olla, sillä Irjahan on niin
paljon nuorempi, myöhä ollaa sa-
manikäisiä melkein.

Se Sonnin Matti meni, sillä oli leh-
miä haavoittunu, se meni noitumaan
sille asemapäällikölle, että meijän
pittää päästä lähtemää. Sitä ei sei-
soteta sitä junnaa. Asemapäällikkö
ol sanonu, että ku sotilasjunia on
tulossa, ei sinne voi laskee siviiliju-
nia. Meijän on uotettava.

Kyllä täytyy Matti-vainaale olla
kiitollinen vieläkii hengestää. Se kävi
niin monta kertaa ja kovan porun
pitämässä asemapäällikölle, että se
juna katkastii. Puolustuksena Ma-
tilla ol se, että meilä on haavottu-
neita lehmiä vaunussa ja Savonlin-
nassa uottaa eläinlääkäri. Meilä on
kiire. Viimeseltä ne johonkii aikaa
yölä katkas meijän vaunun eestä sen
junan poikki ja otti ne viis viimestä
vaunua ja liitti jonkun muun junan
perrää.

En tiijä, minä sillo jo nukuin, min-
kä junan perrää ne meijät liitti, mut-
ta jonku junan perrää. Se muu evak-
kojuna jäi siihe.



Rautulaisten lehti  1/2005 15

Savonlinnassa aamusellla

Sitte Savonlinnassa aikasee ua-
musella ku oltii, nii sielä huuti siree-
ni ja juostii pommisuojaa. Sanoivat,
ettei ne tule Savonlinnaa, että ne Eli-
senvuaraa pommittaa. Oltiin me
kyllä hyvillään, että päästiin pois.
Kiitettii Mattia siitä, että oli ollut niin
kovana jämynä asemapäällikölle. Se
tais vissii jo uhkailla sitä, että pääs-
tää lähtemää.

Sielä tuli kauhiat tuhot Elisenvaa-
ran pommituksessa. Siinä meni sa-
toja miehiä, kuljetuksessa olevia
sotilaita. Siinä mäni evakoita ja sii-
nä mäni ammusvaunuja ja kalustoa.
Kaikkea mäni hirmusen paljon Kan-
naksen puolustuksesta. Olisko se
ryssä niin pitkälle päässytkään, sin-
ne Ihantallaa asti, jos sekin poruk-
ka olis ollu sitä vastaanottamassa.

Täältä Suomussalmeltakkii on ollu

miehiä siinä Kannaksen halkijuok-
sussa. Muutamat sano, ett he marssi
Sallasta Kajaaniin ja sitte junnaa ja
Kivennavala oltii ottamassa ryssää
vastaan.

Rantasalmelle tulo

Savonlinnassa huilattii ja eläinlää-
käri kävi tutkimassa elukat ja hoita-
massa ne. Juna lähti etteenpäin taas
kun oli laskettu sotilasjunia eelle. Se
oli uamuyötä, ku oltii Rantasalamel-
la. Hitaasti ne kulukee. Ei siinä pit-
kä matka oo Savonlinnasta Ranta-
salmelle.

Rantasalmesta sanovat, että se on
päätepaikka. Siinä meijät puretaa
pois. Mutta ei saa lähteä mihinkää
ennen ku tullee vastaanottajat sin-
ne.

Hirmusen iso olkikasa ol siinä ase-
malla tavarapuolella ja sinnehän sitä
mäntii lämpösee. Sinne olkikassaa.
Ja uamusella, ku aurinko alko nou-
semaa, niin sehän ol ku muurahais-
pesä, ku sieltä olkikasasta alko tulla
väkkee. Kellä ol kahvivehkeitä, he
teki tulet, nuotiot ja keittivät kahvit.

Siihen tuli sitte, ku aikamme uo-
tettiin, kun virka-aika alako, niitä
paikkakunnan  isäntiä ja ne rupes
jakamaa meitä.

Semmoset perheet, joissa oli vä-

Onni Ontronen

hänkii miespuolisia, niin ne oli ky-
syttyä tavaraa. Meki siinä sitte jou-
vuttii Lammasmäkkee. Siitä ase-
malta ei ollu sinne ku pari ja puol
kilometriä matkaa. Semmosee tal-
loo, että siinä ol kaks sisarusta. Niillä
ol kummallaki omat huushollit, mut-
ta ne oli samassa pihapiirissä. Mies-
väkkee ei ollu kettää. Se Serafiina
sano, Jantusia vissii, että miehet oli
kummaltaki rintamalla.

Serafiina kerto, että hän sano sil-
lo naapurin isännälle, ku ne mäni
evakoita asemalle jakamaan, että
ku heile laitatte, nii laittakaa sem-
monen perhe, jossa on mies, vaikka
huonompikkii. Ja sillo me jouvuttii
sinne.

Enhä minä vielä oikein mies ollu,
elokuussa täytin vasta neljätoista.
Mutta kyllä siinä mukavasti ja hy-
vin meni. Minä talon hevosella tein
töitä ja auttelin naapureita. Aina
porukalla tehtiin siihen aikaan.

Että se ol siihen asti semmosta se
elämä.

Onni Ontrosen elämäntarina jat-
kuu seuraavassa numerossa.

Kasetin purku, tekstin muokkaus
ja otsikointi:

Seija Lipsanen

Ontrosten sisarusten kotipaikan paikka Raudun Riikolassa.
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Rautulaisten lehti 6/2004 sai  leh-
den lukijoita soittamaan ja kirjoitta-
maan kommentteja, antamaan lisä-
tietoja ja tekemään oikaisuja lehdes-
sä olleista jutuista ja kuvista.

Arvo Vaskelainen Raumalta lä-
hestyi toimitusta kirjeellä:

Rautulaisten lehti 6/2004: Kansi-
kuva ja siihen liittyvät kertomukset
joihin haluaisin lisätä, että kenttäsai-
raala jatkui tämän arvostetun lotan
kertomuksen jälkeenkin, koska mi-
nut vietiin haavoittuneena Lempaa-
lassa 8. maaliskuuta 1943 (merkit-

ty sotilaspassiin) Suvenmäen kou-
lun kenttäsairaalaan, jossa tohtori
Nyberg minut leikkasi. Viittaan
Rautulaisten lehden 1980 syyskuun
n:o 5 kertomukseen Asevelikorjaa-
molla nimimerkki “arkko”. Kerto-
mus jatkui kolmessa seuraavassa
lehdessä.

Samassa lehdessä oli kuva Rau-
dun suojeluskunnasta, ei ole talvi-
sodan alku (kuva sivulla 19). Kuva
on viimeinen Raudun suojeluskun-
nan kokoontuminen Pieksämäen
Haapakosken kansakoulun pihalta.
Olin tässä mukana.

Luin yllättäen Rautulaisten lehden
6/2004 numerosta isäni Hannes
Ihalaisen kirjoituksen “Ensimmäi-
nen joulu evakkona”. Koska kirjoit-
tajasta ei toimituksella ollut tietoa,
katson aiheelliseksi kertoa, että ky-
seessä oleva muistelma on isäni,
lehden ensimmäisen toimittajan kä-
sialaa.

Tuo evakkojoulu oli ensimmäinen
joulu, josta minullakin on selkeitä
muistikuvia – olin täyttänyt neljä
vuotta kuukausi aikaisemmin. Aina-
kin muistan sen ihanan omenoitten
tuoksun ja lasten suuren piirin kuu-
sen ympärillä. Hiukan muistan myös
Tyrväisen Veikon laulua, mutta
vielä paremmin muistan hänen lau-
lelleen kuskipukilla reessä, jossa
olimme menossa kirkkoon tai kyläi-
lemään. Hänen nuorin sisarensa

Arvo Vaskelainen

Myös Liisa Hämäläinen ja Ilk-
ka Pietiäinen soittivat samasta ku-
vasta. Heidän tietonsa kuvasta oli-
vat yhtäpitävät Vaskelaisen kanssa.
Kuva on otettu Raudun ja Metsä-
pirtin suojeluskuntalaisten viimeises-
tä komennuksesta huhtikuussa 1940
Pieksämäen Haapakoskella. Ko-
mentoa on antamassa vänrikki Tik-
ka. Ilkka Pietiäisen isä Veikko
Pietiäinen on mukana kuvassa ää-
rimmäisenä oikealla.

Senja, myös ihanan lauluäänen
kaikkien sisartensa tavoin omaava,
oli kaverini.

Multalan talon, evakkoajan kotim-
me, isäntäväki oli kai siitä parhaas-
ta päästä ihmisiä. Ystävällisiä, lem-
peitä, myötäeläviä. Varsinkin pal-
voin isäntää, jonka kirjoituspöydän
laatikossa oli aina minulle piirustus-
paperia, jota olin kova kuluttamaan.
Piirtelin ison tuvan leveillä penkeil-
lä, jotka muistan ikuisesti.

Aika, jolloin isäni toimitti Rautu-
laisten lehteä, on hyvin muistissani.
Lehti oli hänelle erittäin tärkeä ja
rakas. Muistan joskus ajatelleeni,
että se oli melkein kuin yksi hänen
lapsistaan. Kirjoituskoneen naputus
oli kuin tuutulaulua korvissani pitkälle
yöhön. Siihen aikaan lehdenteko ei
ollut yksinkertaista. Isänikin kulki ti-

Rautulaisten lehden toimitukselle

heään paksun salkun kanssa linja-
autolla kodistamme Jäppilän Kota-
mäestä Pieksämäelle Raamattuta-
lon kirjapainoon. Vielä Pieksämäelle
muutettuaan hän ahersi lehden
kanssa, kunnes se häneltä vietiin –
näin olen ymmärtänyt.

Rautulaisten lehti on ollut Jaanan
toimittamana hyvä ja virkeä, kiitok-
set hänelle vieläkin! Hän sai minut-
kin tekemään keramiikkanäyttelyn
vuosia sitten Mikaeliin pitäjäjuhlien
yhteyteen. Se oli hyvä kokemus,
tapasin paljon vanhoja ystäviä.

Paljon onnea lehdellemme ja uu-
delle toimitukselle, joka on kovan
haasteen edessä, mutta näyttää sel-
viävän hienosti.
Sinikka Häyrinen, o.s. Ihalainen

Keraamikko
Juuka

Onnittelen Sinua ja toivotan puo-
lestani sinut tervetulleeksi meidän
rautulaisten pariin. Lehteämme
onnittelen myös, kun olemme saa-
net aivan selvästi tehtäväänsä an-

Rautulaisten lehden toimittaja Seija Lipsanen

taumuksella paneutuvan henkilön
perinteitämme vaalimaan. Kiitos
myös  Jaanalle arvokkaasta ja an-
siokkaasta työstäsi Rautulaisten leh-
dessä.

Erikoisesti olen pannut merkille
lehdessä runsaiden valokuvien “löy-
tymisen”. Aika harvahan niitä va-
lokuvia ehti ottaa mukaansa evak-
koon lähtiessään.

Palautetta lukijoilta
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milloin Vaskelan Kirkkojärveä?
Lahjoitan lehdelle oheisena olevan

Raudun sellaisen kartan kopion, joka
on vuonna 1939 olut tykkimiesten
käytössä Raudussa. Se kyllä leik-
kaantuu etelässä noin Vepsän seu-
tuvilla – valitettavasti. Se on mitta-
kaavassa 1-50 000. Länteen päin
siinä näkyy osa Valkjärveä, pohjoi-
seen Sakkolaa - Suvanto melkein
kokonaan ja itään päin osa Metsä-
pirttiä. Siitä voi kyllä antaa kysyjille
kopioitakin.

 Minä voisin kyllä joskus kirjoitel-
lakin lehteesi etenkin, kun pitäjäseu-
ran johto uskoo Sinulle virallisesti-
kin päätoimittajan vastuun.
     Kunnioittavasti – rautulaisittain

Eros Jäske

Numerossa 5/2004 kirjoitti Ahti
Hänninen ainakin minulle opetta-
vaisen kalajutun. Onkireissuiltani
muistan järvikaloista vain särjen,
ahvenen, kiiskin ja lampien ruuta-
nan. Taisi joskus vilahtaa hauki ja
lahnakin. Lisäksi muistan talvisin
liikkuneet hailin kauppiaat ja kaup-
pojen seltin. Kurvii lienee käytetty
vain Suvannon rannoilla Raajun ja
Vaskelan tienoilla. Sampea ja nie-
riää en muista kirkonkylän seutu-
villa esiintyneen ruokapöydässä ol-
lenkaan.

Meidän koulupiirissä tarkoitettiin
muuten Kirkkojärvellä pappilan län-
sipuolella olevaa lampea. Olisiko
näissä lehtijutuissa mainittava, mil-
loin tarkoitetaan Kuninkaanselän,

Rautulaisten lehti sai kirjeen
myös Saksasta. Lehden osoite oli
saatu vanhasta, vuoden 1997 leh-
destä. Se oli aikansa postissa seik-
kailtuaan saavuttanut Jaanan. Hän
lähetti sen sitten tänne toimituk-
seen. Kirjeessä rautulaista synty-
perää oleva Ulla Unrath, o.s.
Mörsky, tiedustelee, kuinka hän
pääsisi käymään Raudussa ensi
kesänä. Hän myös haluaisi tilata
lehtemme Saksaan. Ulla Unrath
lähettää lämpimiä terveisiä kaukai-
seen kotimaahan.

Tässä osa hänen kirjeestään:
Varmaankin hämmästyttää tällai-
nen äkillinen posti kaukaa Saksan
maalta, mutta kaikkeen löytyy aina
selityksensä, mikä juuri tähän kuu-
luu näin:

Olen 63-vuotinen Ulla-rouva, joka
nuorena meni naimisiin Klaus Un-

rath –nimisen saksalaisen kanssa,
ja elelee yhä perheineen Saksan
Ruhr –alueen Dortmundin kaupun-
gissa. Minulla on omia omaisia enää
kaksi sisarta Ruotsissa, ja toinen
siskoni, Riitta Hanski (asuu nyt
Rimbossa Ruotsissa), on tilannut
Rautulaisten lehteä monia vuosia.
Hän antoi minulle kerran vanhoja
numeroita luettavakseni, koska pi-
din täällä Saksassa karjalais-iltaa
kontaktipiirissämme.

Asiani on: Minulla on haaveena
nähdä Rautua ja Viipuria vielä kun
jaksan, olinhan äidille (syntyi Viipu-
rissa) luvannut ennen kuolemaan-
sa, mennä joskus Karjalaa katso-
maan. Olen itse syntynyt Pihtipu-
taalla evakossa vuonna 1940, isä oli
rautulaisia Suvenmäeltä, ja äiti tie-
noon kansakoulun opettajistoa.

Ulla Unrath

Kirje Saksasta löysi perille

RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY

VUOSIKOKOUS
18.3.2005 KLO 19.00 MIKKELISSÄ HOTELLI KALEVAN

KURIIRIKABINETISSA.

Hengelliset päivät Oulussa

Karjalan Liiton hengelliset päi-
vät pidetään pääsiäisajan kynnyk-
sellä 12. – 13. maaliskuuta 2005
Oulussa. Hengellisillä päivillä ai-
heena on karjalaisille läheinen it-
kuvirsiperinne, joka on liittynyt niin
iloon kuin suruunkin.

Hengellisten päivien tunnukse-
na on itkuvirsiperinteeseen liitty-
en “Kyynellaaksossa ja ilon läh-
teillä”. Päivien ohjelma rakenne-
taan teeman ympärille, joka sisäl-
tää myös ajankohtaan sopivan
Marian päivän ilosanoman. Ää-
nellä itkeminen on ikivanha kar-
jalainen traditio, jolla on perintei-
sesti ilmaistu kuolemaa, menetys-
tä ja siirtymisen kokemusta, mut-
ta myös lykkyä da osua eli onnen
toivotuksia. Teema koskettaa
kaikkia ihmisiä. Erityisesti Aasi-
an katastrofi on koskettanut mo-
nia suomalaisia ja se on nostanut
esille myös evakkojen menetyk-
sen kokemukset.

Hengellisten päivien tapahtu-
mat pidetään pääosin luterilaises-
sa seurakuntasalissa. Jumalan-
palvelukset lauantaina ja sunnun-
taina ovat Oulun tuomiokirkossa
ja Pyhän Kolminaisuuden Kated-
raalissa. Lauantaiaamun eku-
meeninen muistopalvelus pidetään
Vanhassa kappelissa hautaus-
maalla, josta on lyhyt matka sep-
peleen laskutilaisuuteen Karja-
laan jääneiden vainajien muisto-
merkille. Jumalanpalvelusten li-
säksi ohjelmaan sisältyy avajais-
juhla lauantaina ja pääjuhla sun-
nuntaina.

 Päivät tarjoavat runsaasti pait-
si hengellistä, myös kulttuurian-
tia. Hengellisten päivien yhtey-
dessä nähtävillä Evakkojen elä-
mää 1941 – 1944 -näyttely.

Järjestelyistä vastaavat Oulun
Karjalaseura ja Karjalaseurojen
Pohjolan piiri.
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LIITAN IÄRELTÄ

Tarvitaan ensin:
1½ kg vasikanlihaa – edullista, ei halpaa!
1½ kg sianlapaa – läskiä pitää olla tai
½ sianpäätä – kauppias halkaisee ja paloittelee – ota kärsä ehjänä!

Sitten:
Paloittelen lihat ja keitän – Vettä niin paljon, että lihat peittyvät. Kun vesi
kiehuu, otan kauhalla vaahdon pois ja lisään:

1½ rkl suolaa – käytän merisuolaa
10 kpl musta-, valko- ja maustepippurimarjaa – yhteensä 30!
pari laakerinlehteä
4 mausteneilikkaa
sipulin ja porkkanan kuorittuina ja keitän kannen alla noin 1½ tuntia.

Ja sitten:
Annan jäähtyä liemessä vaikka yön yli ja viillän lihat ohuiksi siivuiksi la-
jeittain.

Teen mausteseoksen:
1 rkl suolaa
1 tl murskattuja valko- ja maustepippuria kumpaakin ja
½ tl murskattuja neilikoita.

Otan kulhon (pilkkumin) tai kakkuvuoan ja:
Asetan astiaan märän sideharson niin, että harso ylittää reilusti reunat ja
ladon pohjalle ensin kärsän keskelle ja kamaraa nahkapuoli päin pohjaa
sivuille ja sitten vuoroin vasikan ja sian siivuja kuitenkin niin, että sirotte-
len mausteseosta aina kerrosten väliin.

Lopuksi:
Sidon harson tiukasti kiinni ja panen äskeiseen keittoliemeen kiehumaan
(muhimaan) noin 30 minuutiksi. Otan liemestä, asetan esimerkiksi tarjoi-
luvadille ja panen viiden kilon punnuksen (tai vastaavan) painoksi päälle.
Kylmään vuorokaudeksi - valmis nautittavaksi!

Ennen tarjolle panoa muista poistaa sideharso ja pane syltty esille kärsä
ylöspäin. Leikkaa siivuja terävällä veitsellä. Nauti!

Heikkilän klaanin rituaali jouluaamuna:
- Sylttyä ja sinappia joululimpun siivulle ja lasillinen punaviiniä tykö –

kyllä maistuu!!

Voit myös tehdä useamman pienen syltyn ja pakastaa tai antaa hyvälle
ystävälle. Kaupastahan tätä et saa!

Heimo Heikkilä
mm. entinen vasenprokuristi,

 nykyinen VSK (vapaan sektorin kansalainen)

Heimopäällikön wanhanajan parempi sianpääsyltty

Liitan iäreltä kaipaa
uusia kirjoittajia

Suositun Liitan iäreltä -pals-
tamme tekijä Liisa Rouhiainen
on ilmoittanut Rautulaisten leh-
delle  jättävänsä kirjoittamisen
uusille tekijöille. Jos siis karja-
lainen ruokaperinne tai ruokaan
ja sen hankintaan liittyvät asiat
ylipäänsä innostavat sinua, tar-
tu rohkeasti kynään ja kirjoita
reseptejäsi ja tietojasi kaikkien
lukijoittemme iloksi.

Karjalaisesta ruokaperintees-
tä on suomalainen keittiö saanut
paljon.Karjalan sijainti kahden
kulttuurin kohtauspaikassa on
synnyttänyt rikkaan ruokalajis-
ton. Se sisältää  paljon sellaisia
asioita ja tietoja, jotka on hyvä
saada talteen jälkipolville.

Puhtaista, yksinkertaisista ruo-
ka-aineista kotona tehtyä ruokaa
on aina osattu  valmistaa. Pide-
tään huoli siitä, että ne taidot säi-
lyvät ja siirtyvät sukupolvelta toi-
selle.

  Keskuudessamme elää vie-
lä ihmisiä, jotka muistavat, mil-
laisia ruoka-aineita ennen van-
haan kotona Karjalassa käytet-
tiin, miten niistä ruokaa tehtiin ja
miten sitä säilöttiin.

Nuoren polven edustajat, ky-
selkää heiltä tietoja, kirjatkaa nii-
tä ylös ja lähettäkää niitä myös
tänne Rautulaisten lehden toimi-
tukseen julkaistavaksi.  Ruoka-
perinteen uusiutuminen ja muun-
tuminen on myös kiinnostava
asia ja niitäkin reseptejä kai-
paamme.

Liisalle iso kaunis kiitos työs-
täsi Liitan iärellä. Vielä yksi jut-
tusi on meillä odottamassa jul-
kaisemista. Se tulee ulos huh-
tikuussa.Kesäkuun lehteen  tar-
vitsemme jo uutta Liitan iäreltä
kirjoittavaa ihmistä, naista tai
miestä. SL
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Mikkeli 28. tammikuuta 2005

Tapaninpäivänä alkoi tietoomme tulvia uutisia Aasi-
an suunnalta tapahtuneesta luonnon onnettomuudesta,
jonka suuruus järkytti koko maapallon vuodenvaihdet-
ta. Suru, pelko ja epätieto valtasi myös monen suoma-
laisen mielen. Luoja oli näyttänyt mahtiaan yllättävällä
tavalla. Miksi, siihen tuskin saamme vastausta.

Luojan teot ovat ihmisen ymmärtämystä ylempänä.
Sanotaan, halusiko Hän luonnonkatastrofillaan pysäyt-
tää maailman ajattelemaan miten pieniä todellisuudes-
sa olemmekaan me ihmiset. Piispankin usko Jumalaan
tuntui horjuvan. Sitä tosin suuresti ihmettelen.

Joulun jälkeisenä tiistai-iltana televisiosta tuli doku-
mentti, joka kertoi natsi-Saksan tuhoamisleireistä. Se
näytti, kuinka pelkästään Auschwitzin leirillä tuhottiin
mitä julmimmalla tavalla lähes 1,5 miljoonaa ihmistä,
joista suurin osa oli juutalaisia.

Kun seurasin tuota ohjelmaa kuolemanleiriltä, järky-
tykseni oli paljon suurempi kuin tieto Aasian onnetto-
muudesta. Kyyneleeni valuivat lähes koko tuon tunnin
kestäneen ohjelman ajan. Tuo kärsimys, tuska ja täy-
sin epäinhimillinen kauhu, josta ihmisyys oli tyystin ka-
donnut, oli kaikki jotain täysin käsittämätöntä. Pääni
oli haljeta ajatellessani niiden leirillä olleiden ihmisten
tuskaa. Leirillä, jolta vain harvat selvisivät. Ajatelles-
sani lapsia, joita jaloista kiinni pitäen murskattiin auton

laitaa vasten ja niin edelleen.
En tiedä, ovatko nämä kaksi asiaa vertailukelpoisia

keskenään, mutta mielestäni on kuitenkin helpompi
ymmärtää tapahtunut luonnonkatastrofi kuin se, että
toinen ihminen järjestelmällisesti tuhoaa toista ihmistä
mitä mielettömimmillä tavoilla, mitä vain keksii. Kai-
ken kaikkiaan natsit surmasivat noin kuusi miljoona ih-
mistä pelkän syntymäperän takia.

Kesää kohti ollaan menossa ja monia varmaan kiin-
nostaa, mitä kesä tuo tullessaan. Kesän odotetuimpaan
tapahtumaan, Kihujuhliin, lienee syytä luoda tilannekat-
saus. Viime syksynä alkanut, Rautuseuran käynnistä-
mä hautausmaa-alueiden ja Palkealan kirkonpaikan
merkitseminen jatkuu hyvää vauhtia heti lumien hävit-
tyä. Viime kesänähän saatiin jo Palkealan kirkonpai-
kan muistomerkin teksti uudelleen kullattua. Syksyllä
suoritetun talkoomatkan ansiosta saatiin koko kirkko-
puisto raivattua, sekä osa ortodoksista hautausmaan
laitaa. Hautausmaan portinpylväät saavat myös uudet
portit heti kesän alussa.

Tavoitteena on myös luterilaisen hautausmaa-alueen
kunnostus niin, että sille tullaan pystyttämään muisto-
merkki sankarivainajille ja nyt jo siellä oleva yhdiste-
tään muistokäytävällä. Kaikki nämä suunnitelmat pi-
täisivät olla valmiina niin, että ne voitaisiin paljastaa
Kihujuhlien yhteydessä heinä-elokuun vaihteessa.

Rautulaisten lehti ilmestyy edelleen kuusi kertaa vuo-
dessa. Toivon, että se tavoittaa edelleenkin mahdolli-
simman monta rautulaista ystävineen.

Hyvää alkanutta vuotta 2005

Markku Paksu
ikuisti Ahti Hänni-
sen suururakan jäl-
keen.
Palkealan kirkko-
puisto raivattuna
syksyllä 2004.



Rautulaisten lehti  1/200520

Suurlähettiläs Niilo Pusan
elämänkerta jatkuu.

Jatkokertomuksen toisessa
osassa hän  kertoo kodistaan,
käynnistään  Raudussa vuon-
na 1975 sekä ensimmäisestä
evakkoreissustaan Jokioisiin
ja Kangasniemelle.

Kotini oli Kannaksen oloihin näh-
den keskikokoinen maalaistalo. Pel-
toa oli 18 hehtaaria ja metsää 63 heh-
taaria.

Talossa oli pietarilaisen puutarhu-
rin, Paavo Sirkiän, perustama ja
hoitama puutarha omena-, kirsikka-
ja luumupuineen sekä musta-, puna-
ja valkoherukkapensaineen, ruusu-
tarhoineen, lukuisine erilaisine pen-
saineen sekä monivuotisine kukki-
neen.

Meillä oli myös suvussa perintö-
nä kulkenut paja. Olin usein pajas-
sa isoisäni apuna sepänsällinä pal-
keita puhaltamassa.

Kotini ei ollut varakas. Rahaa oli
niukalti, mutta talosta saimme toi-
meentulon ja nälästä emme tien-
neet. Elämä oli kovaa työtä. Oli to-
tuttu yksinkertaiseen, parempaa ei

osattu kaivatakaan. Iloittiin pienistä
asioista ja oltiin tyytyväisiä.

Käynti Raudussa

Sain tilaisuuden käydä Raudussa
Neuvostoliiton hallituksen erikoislu-
valla juhannuksena 1975. Sain va-

paasti tutustua kaikkeen. Presidentti
Kekkosen oppaana ollut Anja Iva-
novna toimi myös minun oppaana-
ni ja matkan järjestelyt olivat muu-
tenkin suurenmoiset. Valokuvasim-
me ja kiertelimme Rautua ristiin ras-
tiin.

Leningradista johtaa asvalttitie
Kuolemanlaakson ja Raudun ase-
man kautta kirkolle. Kirkon paikal-
la on kulttuuritalo. Kirkkoaho on säi-
lytetty entisellään ja ympärillä on
useita rakennuksia, sekä vanhoja
että uusia. Kirkonkylälle on lisäksi
rakennettu kerrostaloja.

Raudun kylällä, entisen Juho Pie-
tiäisen talon paikalla oli isohko kol-
hoosi. Sieltä käsin hoidetaan usean
ympärillä olevan kylän viljelykset
aina Palkealaa myöten. Käynti en-
tisen kotini raunioilla ja puutarhas-
sa oli syvästi meiltä liikuttavaa ja
lämmittävää.

Suurporkulla oli maansiirtokoneilla
tasattu niin sanotun Paksunmäen

Evakkopojasta suurlähettilääksi
Niilo Pusan muistelmat

osa 2

Venäläisiä lapsia Porkunjärvellä vuonna 1975.

Sosnovossa 24. kesäkuuta 1975. Niilo ja tulkki Anja Ivanovna.
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puoleiset pellot ja niille oli rakennettu
kaksi isohkoa minkkitarhaa. Por-
kunjärvi, Kirkkojärvi ja Leinikylän-
järvi, jotka sattuivat matkamme var-
relle, olivat kuin ennen.

Kävin Porkunjärvessä uimassa
kylän lasten kanssa ja muistelin
omaa lapsuuttani. Muutoksista huo-
limatta maatalous jatkuu edelleen
Raudussa.

Kannasta linnoitetaan

Kesällä 1939 aloitettiin Kannak-
sen linnoittaminen ja vapaaehtoisia
saapui ympäri Suomen. Koteihin
majoitettiin nuoria miehiä, jotka aa-
muisin linnoitustöihin lähtiessään
lauloivat “Kuullos pyhä vala, kallis
Suomenmaa”. Pelloille ja metsän
reunaan rakennettiin Mannerheim-
linja.

Kotini pihalla oli kenttäkeittiö, josta
lotat jakoivat säännöllisesti ateriat.
Maanpuolustusinto täytti mielet, niin
paikallisten kuin linnoittajienkin, tun-
nelma oli korkealla ja työmoraali
hyvä.

Myös isäni ja setäni osallistuivat
linnoitustöihin työkaluinaan lapiot ja
hakut. Miehet lähtivät tankkiesteen
kaivamiseen seitsemältä heti aamu-
teen jälkeen.

Esteestä tehtiin pari metriä syvä,
Neuvostoliiton tulosuunnasta katso-
en loiva ja Suomen puolelta pysty-
suora. Vierimisen estämiseksi pys-
tysuora seinä tuettiin turpeella, jota
tarvittiin paljon. Noin 50 metrin pää-
hän tankkiesteestä rakennettiin
metrin levyinen piikkilankaeste.
Tämän taakse, tavallisimmin pellon
reunaan metsikköön, rakennettiin
puolustusasemat konekivääripesäk-
keineen, juoksuhautoineen ynnä
muine puolustuslaitteineen.

 Tällaisena Mannerheim-linja saa-
tiin kotikyläni osalta valmiiksi ennen
sodan syttymistä.

Sodan uhatessa syksyllä 1939 läh-
dimme äitini ja kahden minua nuo-
remman sisareni kanssa evakkoon
Pieksämäen maalaiskunnan Niska-

mäen kylään. Isäni ja setäni olivat
kertausharjoituksissa seitsemännes-
sä Rajakomppaniassa. Isovanhem-
pani jäivät hoitamaan taloa.

Majoituimme Niskamäellä van-
haan autiotaloon, jonka suureen tu-
paan asettuivat asumaan kanssam-
me myös Mörskyn, Leppäsen ja
Kirveen perheet. Talo oli rappeu-
tunut ja alahirsistä paistoi päivä si-
sälle.

Marraskuun puolivälissä olimme
saaneet evakossa olosta tarpeek-
semme ja palasimme Rautuun. En-
nätimme olla kotona kaksi viikkoa,
kun talvisota syttyi ja todellinen
evakkokierros alkoi.

Sodan alta evakkoon

Marraskuun 30:ntenä päivänä olin
jo hereillä, kun yhtäkkiä idän taivas
leimahti tuleen kello seitsemän.
Kodistamme oli rajalle linnuntietä
noin seitsemän kilometriä.

Venäläisten tykistötuli oli murs-
kaava. Sodan ensimmäisinä tuntei-
na oma tykistömme ei edes vastan-
nut tuleen. Vihollisen kranaatit ul-
voivat ylitsemme tavoitteenaan
Mannerheim-linja.

Ilman eri käskyä ymmärsimme
valmistautua pikaiseen lähtöön. Iso-
isäni, joka muisti, minkälainen puu-
te vapaussodan aikana oli ollut elin-
tarvikkeista, teurasti kiireesti sian,
irrotti siitä puolikkaan ja nosti sen
kirkkorekeen. Lisäksi otettiin mu-
kaan kaksi säkkiä vehnäjauhoja ja
lämpimiä talvivaatteita. Kiireissään
isoisä unohti kotiin vihkisormuksen-
sa. Kaikki muut tavarat jäivätkin
paikoilleen kelloista lähtien.

Yhdeksältä olimme valmiit läh-
töön. Kirkkorekeen asettuivat iso-
isän lisäksi isoäitini sekä seitsemän-
ja viisivuotiaat sisareni Irma ja Lau-
ra. Vanha tamma alkoi evakkomat-
kan.

Seurasimme äitini kanssa peräs-
sä lehmiä ajaen. Oli pakkanen ja
lunta oli runsaasti. Onnistuimme
pääsemään venäläisten tykistökes-

kityksen läpi vahingoittumatta.
Suuntasimme Sakkolaan Lapinlah-
den kylään.

Jouduimme matkalla poikkea-
maan monta kertaa talvitieltä met-
sään vihollisen hävittäjien yrittäes-
sä tuhota meidät ja eläimet koneki-
vääritulella. Selvisimme illalla noin
kello 18 Lapinlahteen, johon majoi-
tuimme.

Illalla katselimme, kuinka kotiky-
lämme paloi yhtenä tulimerenä. Suo-
malaiset sotilaat sytyttivät polttopul-
loilla talot tuleen estääkseen venä-
läisiä majoittumasta niihin. Olimme
tietoisia, ettei venäläisillä ollut käy-
tössään telttoja.

Ensimmäisenä päivänä matkaa oli
kertynyt 12 kilometriä. Yövyimme
talon lattialla ja jatkoimme seuraa-
vana aamuna matkaa suuren evak-
kojonon mukana kohti Myllypeltoa,
jossa Puolustuslaitos osti suurimman
osan karjastamme.

 Loput neljä lehmää lastattiin ju-
naan ja osoitteeksi merkittiin Joki-
oinen. Myös itse pääsimme junalla
Käkisalmeen, jossa yövyimme suu-
ren kansakoulun lattialla.

Junalla Jokioisiin

Seuraavana päivänä jatkoimme
matkaa härkävaunussa tietämättä
tarkempaa osoitetta Sisä-Suomes-
sa. Saavuimme lopulta Humppilaan,
josta jatkoimme kapearaiteisella ju-
nalla Jokioisiin, Minkiön asemalle.

 Siellä meitä oli vastassa Anselm
Klemelä, joka vei meidät taloonsa
Kiipun kylään. Majoituimme talon
pirttiin, johon lisäksemme asettuivat
myös Antti ja Eino Pusan perheet.

 Söimme kaikki yhteistaloudessa
talon pöydässä. Karjalaisiin ruokiin
tottuneelle oli aluksi vaikea syödä
hämäläistä ruokaa siitä huolimatta,
että Klemelän talon ruoka oli erit-
täin hyvää.

Meillä lapsilla oli tässä suhteessa
helpompaa. Tykkäsimme aamuises-
ta kaurapuurosta. Valtio maksoi
Klemelän talolle täysihoitomme.
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Omat vähäiset säästömme käytim-
me taskurahoina.

Vapaahuolto alkoi vähitellen toi-
mia. Sieltä saimme välttämättömiä
vaatteita. Talvisodan pakkasluke-
mat olivat tunnetusti yli 40 astetta.

 Sopu talonväen ja siirtoväen kes-
ken oli erinomainen. Talvisodan hen-
ki vallitsi myös kotirintamalla, kaik-
ki ymmärsivät asian olevan yhtei-
nen. En muista yhtään riitasointua
Jokioisten ajastamme.

Myös lomalaisia alkoi vähitellen
saapua rintamalta. Muistan erityi-
sesti isäni ja setäni saapumisen lo-
malle, kuinka syvää kunnioitusta ta-
lonväki tunsi rintamasotilaita koh-
taan. Näin myös evakkojen asema
nousi isäntäväen silmissä.

Siirto Kangasniemelle
Toukokuussa saimme tiedon, että

meidät siirretään Savoon Kangas-
niemelle. Pakkasimme vähäiset ta-
varamme ja matkasimme junalla
Mikkeliin, josta jatkoimme kuorma-

auton lavalla
K a n g a s n i e -
melle Harjun-
maan kylään.

Majoituim-
me siellä ystä-
välliseen Hiek-
kaharjun ta-
loon. Isäntä
Albin Romo
oli nuoruudes-
saan ollut kah-
teen eri ker-
taan Ameri-
kassa ja oppi-
nut siellä kivi-
miehen taidot.
Vaimonsa Hil-
dan kanssa
heillä oli kaksi
lasta, Hilma ja
Väinö. Albin
ja Hilda olivat
isovanhempie-
ni ikäisiä ja lap-
set minua noin

15 vuotta vanhempia.
Kesäisin nukuimme talon aitassa

ja tila riitti hyvin. Talon vieraanva-
raisuus oli ylitsevuotavaa ja sopu
erinomainen. Ystävällisempää koh-
telua emme olisi saaneet mistään.
Muistan myös, miten erinomaista
uunissa haudutettua läskikastiketta
ja herkullista kokkelipiimää saimme
talossa.

Alkukesästä saapui taloon kesä-
vieraaksi Kouvolan kirjapainon fak-
tori Tahvo Viiliäinen. Hän oli ar-
moitettu onkimies. Hän pyysi minut
soutajaksi ja niin vietimme päivät
luodolla onkien. Keskityimme pyy-
tämään täkyongella isoja ahvenia.
Puulavedessä oli silloin vielä run-
saasti kalaa. Ensimmäisen päivän
saaliini oli 17 isoa ahventa, joista
suurin painoi 750 grammaa.

 Tunsin syvää ylpeyttä kantaessa-
ni kalat koivuvitassa äidilleni. Muis-
tan vieläkin, kuinka onnellinen olin
siitä, että ahvenia riitti oman väen
lisäksi vielä naapureillekin.

Vietimme onnellisia päiviä, mutta

Tahvonkin loma loppui aikanaan.
Saatoin hänet linja-autolle ja kan-

noin matkalaukkuja. Palkkioksi Tah-
vo työnsi taskuuni 50 markan rahan,
joka pienen pojan ensimmäiseksi
ansioksi oli suuri. Läpi elämäni olen
muistanut Tahvoa yhtenä elämäni
rakkaimmista lapsuudenystävistäni.

Apurina halonteossa

Kesä jatkui. Aloin käydä isäni mu-
kana halkometsässä. Isälläni oli ha-
lontekourakka Pykälistön talon met-
sässä yhdessä Juho Pietiäisen ja
Väinö Kirveen kanssa. Yhtiö vaati,
että halkopinon korkeudessa oli ol-
tava kuivumisen varaa ja halkomet-
riin lisättiin vielä 20 senttiä.

 Ajoimme joka päivä pyörillä noin
kolme kilometriä, jonka jälkeen kä-
velimme lähes viisi kilometriä, osan
matkaa pitkospuita pitkin. Työurak-
kamme oli viisi metriä päivässä eli
kuusi metriä kuivumisvara mukaan
lukien.

Miehillä oli pienoinen kisa keske-
nään päivittäin, hyvät ystävät kilpai-
livat kaikessa sovussa.

Olin juuri täyttänyt yksitoista vuot-
ta ja autoin isääni kantamalla hal-
koja pinoon. Näin hänen työurak-
kansa oli muita parempi. Muuten
kaikki olivat taidoiltaan ja voimiltaan
tasaveroisia.

Illalla töistä tullessa poikkesimme
Ravolaisen kaupassa. Janoonsa
miehet joivat pullon pilsneriä ja minä
sain limonadia. Työskenneltyämme
kuuman kesäpäivän hyttysten kiu-
saamina olimme usein kotiin pala-
tessamme niin väsyneitä, ettemme
tahtoneet jaksaa “kissaa sanoa”.

Niilo Pusan elämänkerta jatkuu
seuraavassa numerossa.

Niilo, Irma ja Laura Pusa äitinsä Maijan kanssa.

www.rautu.fi
Katso Raudun kotisivut

osoitteesta:
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KIHUJUHLAMATKA RAUTUUN

11. - 14.8.2005

Yöpyminen Terijoella Gelius-hotellissa

Reitti I:

II: Jyväskylä-Kangasniemi-Mik-
keli-Laappenranta-Viipuri

Kuopio-Varkaus-Pieksämäki-
Lappeenranta-Viipuri

III: Mäntyharju-Kouvola-Vaali-
maa-Viipuri

Ilmoittautumiset Markulle
puh. 040 523 9645

IV: Helsinki-Vaalimaa-Viipuri
Ilmoittautumiset

Maijalle
puh. 040-
577 8064

Karjalatalossa toteutetaan helmi-
maaliskuun aikana luentosarja, jois-
sa perehdytään suomalais-ugrilai-
seen kansanperheeseen. Sarja jat-
kuu syksyllä 2005.

Useat sukukansoistamme elävät
suuremman valtakulttuurin keskel-
lä ja kaikkien historiasta löytyy ajan-
jaksoja, jolloin niiden identiteetti tai
jopa olemassaolo on koettu uhan-
alaiseksi. Missä, miksi ja miten lä-
hisukukansamme ovat eläneet kar-
jalaisille tutun “rajan kansan synd-
rooman”?

 Karjalan Liiton vuoden 2005 tee-
mana on Karelianismi, Karjala ja
Suomi. On syytä pohtia niin karja-

laista kuin suomalaistakin identiteet-
tiä, ja on tarpeellista jopa välttämä-
töntä peilata sitä kielisukulaisiimme.
Mitä yhteistä on esimerkiksi karja-
laisten ja marien kohtaloissa, kieles-
sä, uskonnoissa ja perinteessä yleen-
säkin? Mikä yhdistää suomalaisia ja
virolaisia? Mistä me olemme näille
raukoille rajoille tulleet ja miksi?
Mikä on suhteemme naapurikansoi-
himme, esimerkiksi slaaveihin ja
ruotsalaisiin?

Luennot pidetään puolentoista tun-
nin jaksoissa tiistai-iltaisin klo 18
Karjalatalon juhlasalissa:

Ti 15.2. Johdanto – keitä ovat suo-

malais-ugrilaiset? TT Hannu Kil-
peläinen

Ti 22.2. Vienan karjalaiset – ka-
levalakielen viimeiset taitajat ja
muinaisuskon vaalijat. Dos. Matti
Polla

Ti 1.3. Marit – elinvoimaiset edus-
tajamme slaavikansojen keskellä.
FT Lidia Toidybekova

Ti 8.3. Virolaiset, kieliperheemme
ikkuna Keski- Eurooppaan – ihmis-
susiperinnettä ja laulun taikaa. FL
Tiina Vähi

Ti 15.3. Tverin karjalaiset – Laa-
tokan rantamilta Venäjän rintamail-
le, ja yhä elossa. Prof. Veijo Salo-
heimo.

Sukukansat tutuiksi

Viipurin läänin historian toi-
nen osa, nimeltään Viipurin lin-
naläänin synty,  julkaistiin Hel-
singissä 11. tammikuuta. Kar-
jalan alueen keskiaikaista his-
toriaa vuoteen 1534 asti  kä-
sittelevän teoksen on kirjoitta-
nut professori Jukka Korpe-
la Joensuun Yliopistosta. Vii-
siosaiseksi suunnitellun kirja-
sarjan ensimmäinen osa, Kar-
jalan synty,  ilmestyi runsas
vuosi sitten. Kolmas osa val-
mistunee vielä tänä vuonna.

Viipurin  läänin historian
toinen osa on ilmestynyt

SL
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Sano kuule luutnantti, millo myö
aletaa saamaa lommii. Miekii tääl
perreellinen mies olt jo monta kuu-
kautta.

Antti Rokalle Linnan Tuntemat-
tomassa sotilaassa kaikki olivat si-
nuja. Sama luonteva karjalainen ta-
sakäytäntö toimii rautuisseniorien
parissa.

Vuotuiset kokoontumiset kunnioit-
tavat Raudun taistelun vuosipäivää
vapaussodassa. Tänä vuonna saa
ansaitsemansa korostuksen eku-
meeninen piirre. Sekin nousee ra-
japitäjän omasta historiasta sukupol-
vien aikana elämään vaikutteita an-
taneena kulttuurisena ja hengellise-

Seniorikerhossa tapahtuu
Sinnuu mie sanon teiks!

nä rikkautena. Iloitsemme siitä tu-
levan heinäkuun kihuilla ja jo nyt,
kun huhtikuisena kokoontumispaik-
kana on ortodoksinen seurakunta-
sali Mikkelissä.

Ensi vuonna ollaankin taas täällä
valtakunnallisella maakuntakierrok-
sella Karjala-talolla Helsingin Kä-
pylän tuntumassa, kerhomestarina
Lauri Jäske.

Avoimen klubin nimessä “rautuis-
seniorien kerho” tunnistaa rautulai-
nen korva ja puhemuisti kotoisan
murresävyn, oman brändin, jo siltään
lähentävän. Voi siis myös sanoa,
että tiedotteiden piiriin ja jäsenyy-
teen pääsee tavalla tai toisella (puo-

lisokin ja jälkikasvu) nimenomaan
rautuisjuurinen asiasta harrastunut,
mielellään sopuisa, iloa pelkäämä-
tön. Pääsihteeristä ja muista ideoi-
jista kertoo Rautulaisten lehti 3/
2004, sivuilla 9-10.

Näistä kasvokkain -yhteyksissä
virkistyy ja “voimaantuu”, kuten
sanatulokas viime vuodelta kuuluu.
Karjalaiset sanomiset ja parhaat
kaskut kuulee rautuissenioreissa: -
Tarja tupsahti kylään siirtolapuutar-
hanaapurinsa luo. Oli taas kissalla-
kin avausosuus: “Ja työ kissa pois
siit tuolilt! Käy sie resitentti istu-
maa!”

Kerhomestari

RAUTUISSENIORIEN

MIKKELISSÄ 4.4. 2005 KLO 12 - 16

Mikkelin Ortodoksisen seurakunnan seurakuntasali,
Paavalinkatu 4

Kirkkoherra Markku Toivanen on lupautunut kertomaan
seurakunnan toiminnasta. Ohjelma on vapaata
seurustelua ruokailun ja kahvittelun merkeissä.

Tervetuloa kaikki mukaan.

Sihteeri Irma Nypelö, Koivukyläntie 37-39 F 129,
01350 Vantaa, puh. 09 –971 1426.

Paikka:

LOUNASTAPAAMINEN

Ilmoittautumiset 30.3.2005 mennessä:

Kerhomestari Pekka Hännikäinen, Koivakkalantie 1054,
50670 Otava, puh. 015 –418 403.

Akkiloi kuivan ko
Paukun Vilppo

Rautuisseniori luki iltapäivä-
lehdestä tavattomaksi mainittua
uutista: Mellunkylässä piispan
näkemykset eivät riittäneet eh-
toollispöytään päsyyn.

-  Muistat sie Paukun Vilppoo?
-  Muistaha mie.
-  Vilpol käi jo varrei puolhuo-

viset. Sai ripil leivän, mut ei vii-
nii.

-  No mitä Vilppo?
-  A mie akkiloitsin kuivan, ker-

to Vilppo.
-  Siit se onkii tult, ko meil Rau-

vus sanottii; nii syöp kuivan ik-
kää Paukun Vilppo ripil.

Seniorikerhossa kuultua:
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Sara Sappinen Varkau-
desta on suorittanut Eng-
lannissa, The University
of Westminsterissä,  BA
Honours Business Stu-
dies –tutkinnon  pääai-
neenaan Finance, arvo-
sanalla First Class De-
gree (ensimmäisen luo-
kan arvosana), jonka
vain kahdeksan prosent-

tia koko valtakunnasta saavutti. Saralle avautui
työpaikka Euroopan Investointipankin Lontoon
konttorista. Sara Sappinen on Raudun Palkealas-
ta vuonna 1939 evakkoon lähteneen Lauri Sappi-
sen Juha-pojan toinen tytär.

täytti Tyyne Inkeri
Paukkunen, o.s. Kä-
häri 23. tammikuuta.
Tyynen kotikylä oli
Raasuli, jossa olemme
poikenneet joka ker-
ta kotiseutumatkoil-
lamme. Tyyne on ollut
monilla matkoilla mu-
kana vointinsa mu-
kaan ja esitellyt lap-
suuden ja nuoruuden

paikkoja myös lapsilleen ja lapsenlapsilleen. En-
simmäisiä matkoja hän teki yhdessä kaukopartio-
miehensä Olavi Paukkusen kanssa.

Mekin toiskyläläiset olemme saaneet paljon mie-
lenkiintoisia ja arvokkaita tietoja Raasulista. Usein
olemme poikenneet myöskin Lempaalan puolella,
josta Kähärin suku on lähtöisin.

Sotien aikaan Tyyne toimi lottana. Muonituslo-
tan tehtävät alkoivat jo syksyllä 1939, ja jatkuivat
toistamiseen 1941, kun Rautu oli vallattu takaisin.

Monien evakoille tyypillisten muuttopaikkakun-
tien jälkeen pysyvämmäksi paikaksi tuli Reisjärvi,
josta vuonna 1956 perhe muutti Riihimäen Hiivo-

täyttää Heimo Kiu-
ru Leivonmäellä. Hän
on syntynyt Raudun
pitäjän Sirkiänsaaren
kylässä Adam Kiurun
ja Marian, o.s. Pusan
kolmanneksi vanhim-
pana poikana. Heimo
Kiurun syntymäpäivä-
vastaanotto on 19.
helmikuuta 2005 kel-
lo 12.30 Leivonmäen
seurakuntakodissa.

täytti rautuisseniori, geriatri ja kotiseutuhistori-
an ystävä Anneli Yli-Kerttula, o.s. Parkkonen  15.
marraskuuta Tampereella.

 täytti 1. tammikuuta
2005 Sinikka Salonen,
o.s. Salo. Sinikka on
toisen polven rautulai-
nen. Hänen äitinsä Sel-
ma Salo on kotoisin
Raudun Potkelan ky-
län Mannonmäeltä. Si-
nikkaa onnittelevat
lämpimästi äiti, sisko ja
veljet.

Valmistunut

85 vuotta

80 vuotta

60 vuotta

55 vuotta

laan. Tyyne asustaa nykyisin yksin ja vaalii kun-
non ylläpitoa ulkoilemalla. Merkkipäivänään hän
oli matkoilla.

Rautulaisina naapureina toivomme Tyynelle hy-
vää vointia ja terveyttä sekä myös siunausta tule-
ville päiville.

Raili Partanen

 täyttää 13.
m a a l i s k u u t a
Pentti Loponen.
Hän on syntynyt
Raudun Veh-
maisten kylässä.

70 vuotta
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Sirkka Eila Nuora kuoli 14. joulukuuta 2004
Mikkelissä. Hän oli syntynyt 15. tammikuuta 1924
Raudussa.

Samuli Lattunen kuoli 14. joulukuuta 2004
Kemijärvellä.Hän oli kahdessa sodassa taistellut
sotaveteraani ja teki elämäntyönsä  poliisina. Hän
toimi myös aktiivisesti Karjalaseurassa. Samuli
Lattunen oli syntynyt 1. huhtikuuta 1917 Raudus-
sa.

Onni Ontronen  kuoli Suomussalmella  21. loka-
kuuta 2004  Hän oli syntynyt  20. elokuuta 1930
Raudussa Nikolai ja Maria Ontrosen nuorimpana
lapsena.

Anni Ahonen, o.s. Sorvali kuoli 13. marraskuuta
Joutsassa. Hän oli syntynyt 15. joulukuuta 1923
Raudussa.

Lahja Helena Viljakainen kuoli 26. marraskuu-
ta 2004 Helsingissä Terhokodissa. Hän oli synty-
nyt 26. joulukuuta 1923 Raudussa.

In memoriam Mauri Partanen
Mauri Partanen

syntyi 24.toukokuuta
1912 Raudun Orjan-
saaressa ja kuoli
22.syyskuuta 2004
Kyyhkylän kuntoutus-
sairaalassa Mikkelis-
sä

Kyyhkylästä tuli
Maurin koti vuoden
2003 alkupuolella.
Hän sai osasto viides-
tä oman huoneen, jos-
sa hän viihtyi ja josta
hän iloitsi suuresti.  Tuon ilon ylle lankesi kuiten-
kin pian varjo, kun hänelle kerrottiin, että huonet-
ta tarvittaisiin muuhun käyttöön.

Syyskuussa 2004 muutto oli sitten päätetty toteut-
taa.  Menin syyskuisena sunnuntaina Mauria ta-
paamaan  Hän kertoi, että huomenna hän muuttaa
alakertaan osasto kahteen  toisen miehen kanssa
samaan huoneeseen.  Ei Mauri valittanut, mutta hä-
nen olemuksensa kertoi paljon. Elämästä vietiin se
viimeinenkin mahdollisuus omaan itsenäiseen elä-
mään.

Sisarelleen Salmelle Mauri oli pilke silmäkulmas-
saan kertonut vertauksenomaisesti kahdesta evak-
komatkastaan.  Ensimmäinen oli tapahtunut hänen
ollessaan vasta nelivuotias. Isovanhempiensa mu-
kana hän pakeni sisällissotaa turvallisempiin oloi-
hin.  Tuolta matkalta oli jäänyt mieleen  yksi sär-
kynyt ikkunalasi.  Vilkkaan pikkupojan käsistä
kivetkin lentelivät vilkkaasti ja osuivat joskus paik-
koihin, mihin niiden ei olisi pitänyt osua.  Viimeise-
nä evakkomatkanaan Mauri piti muuttoa osasto
viideltä osasto kahdelle.

Mauri oli nuorena taistellut isänmaamme itsenäi-
syyden puolesta.Hän oli haavoittunut vakavasti ja
maksanut kovan hinnan itsenäisestä Suomesta.

Ihtsenäistä elämää hän eli yli 90-vuotiaaksi. Au-
toakin hän ajoi vielä 88-vuotiaana.

Syyskuun 22. päivänä Mauri sai muuttaa Taivaan
Isän kotiin ja sieltä hänen ei tarvitse enää koskaan
lähteä mihinkään evakkomatkalle. Sinne pääsyn
varaan hän elämänsä rakensi aina nuoruusvuo-
sista lähtien.  Mauria on ikävä.  Hänen taidollinen
elämänsä ja luja luottamus Jumalaan  puhutteli
viimeisiin päiviin asti.  Maurin tapaaminen ilah-
dutti aina. Mauri ei koskaan valittanut.  Aina hän
näki elämässä sen valoisamman puolen ja tyytyi
osaansa.

Mauria jäivät kaipaamaan Asser -poika perhei-
neen Ruotsissa, Salme-sisar perheineen, Aira-sis-
ko ja lukuisa joukko muita sukulaisia ja ystäviä.

Seija Taskinen

 täytti majuri evp Markku P T  Jantunen 14. jou-
lukuuta 2004 Haminassa. Markun suku on lähte-
nyt Raudun Orjansaaren Pärttylin paikalta.

50 vuotta

Toini Annikki Mynttinen, o.s. Rastas kuoli 18.
tammikuuta Mikkelin keskussairaalassa. Hän oli
syntynyt 27. syyskuuta 1930 Raudussa.

Kirjailija Jussi Kylätasku kuoli 7.tammikuuta.
Hän oli syntynyt 19. kesäkuuta 1943 Tampereella.
Jussi Kylätasku oli äitinsä puolelta vahvasti
karjalainen.Hänen äitinsä oli kotoisin Kivennavan
Raivolasta, äidin isä oli Kannisia Raudusta ja iso-
äiti Vakkilaisten sukua Viipurin maalaiskunnan Yli-
vedeltä.
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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakunan on suunnitellut taiteilija Lauri Takala. Se on merkitty Suo-

men 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 tulen-
lieskat rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punai-
nen ja kulta.

Tapahtumakalenteri

Orjansaaren koulupiirin kesäjuhla Haukivuores-
sa touko-kesäkuun vaihteessa. Lähemmin huhti-
kuun lehdessä.

Palkealan koulupiiri kokoontuu Jaalassa 28. tou-
kokuuta 2005. Tarkemmin asiasta seuraavassa leh-
dessä.

Kokoukset
Rautulaisten Pitäjäseura ry:n vuosikokous 18.

maaliskuuta 2005 kello 19.00 Hotelli Kalevan Ku-
riiri-kabinetissa.

Karjalan Liiton tapahtumia

Rautuisseniorien lounastapaaminen Mikkelissä 4.
huhtikuuta 2005 kello 12 –16 Mikkelin Ortodok-
sisen seurakunnan seurakuntasalissa,  Paavalin-
katu 4.

Rautuisseniorit

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
seuraavan kerran lauantaina 2.huhtikuuta 2005
kello 14.00 Helsingissä Karjalatalon Galleria-sa-
lissa. Aiheena on Rautu, rautulaiset suvut ja kir-
jallisuus.

Sukututkijat

Karjalan Liiton Hengelliset päivät Oulussa 12. –
13. maaliskuuta 2005.

Kalevalan ja karjalaisuuden päivän juhla 28.hel-
mikuuta 2005 kello 10.00 Karjalatalolla Helsin-
gissä.

Karjalaiset Kesäjuhlat Lahdessa  17. - 19. kesä-
kuuta 2005

Suomalais-ugrilainen kansanperhe -luentosarja
Karjalatalossa. Seuraavat luennot ovat 22. helmi-
kuuta, 1. maaliskuuta, 8. maaliskuuta ja  15. maa-
liskuuta. Luennot alkavat kello 18.00.

Juhlat
Kihujuhlat Raudussa 11. - 14. elokuuta 2005.

Arvid Monto ja vaimonsa Ida, Orjansaaren Partasia, sekä tyttäret Selma ja Sanna kissa sylissään
kuvattuna vuonna 1932 perheen karjatilalla Potkelassa. Noin kolmen kilometrin päässä sijaitsi päätila
Monnonmäki. Perhe muutti sieltä keväisin karjan kanssa tilalle, jossa oli torppa ja kesänavetta ja
syksyllä takaisin. Oikella karjatilalla ollut tattaripelto. Kuvat lähetti Selma Salo.
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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


