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Vanhin rautulainen Lyydia Maisonen täytti 100 vuotta

Perinne siirtynyt jo neljännelle
sukupolvelle

Sata vuotta täyttäneitä ihmi-
siä elää Suomessa noin 350.
Yksi heistä on rautulainen Lyy-
dia Maisonen. Hän viettää elä-
kepäivään Mikkelissä. Sata-
vuotisjuhliaan pirteä Lyydia -
mummo vietti maaliskuussa
perhepiirissä. Rautulaisten leh-
ti kävi jututtamassa häntä juh-
lien jälkeen.

Sataan vuoteen mahtuu monen-
laista.   Kun Lyydia Maisonen,
o.s. Nahkuri syntyi Raudun Mäk-
rän kylässä 8. maaliskuuta 1905,
Suomessa elettiin vielä tsaari Niko-
lai II:n  vallan alla. Suomen nais-
ten äänioikeutta alettiin senaatissa
valmistella. Sen suomalaiet naiset
saivat seuraavana vuonna, ensimäi-
sinä maailmassa.

Lyydian vanhemmilla Maria ja
Mikko Nahkurilla oli kaikkiaan
seitsemän lasta. Heistä vanhin ja
nuorin olivat poikia. Siinä välissä oli
syntynyt viisi tyttöä,  Lyydia heistä
nuorimpana.

Sotia pakoon

Kun Lyydia täytti kuusitoista, Rau-
tu oli veristen taistelujen näyttämö-
nä. Lähestyttiin vapaussodan ratkai-
sevia hetkiä.

- Vuonna 1918 olimme evakossa
Sakkolassa. Menimme Vuoksen yli
taisteluja pakoon, kertoo Lyydia ja
muistaa, että tuohon aikaan Raudun
seurakunnassa oli kaksi pappia.

Kun olot rauhoittuivat, palattiin
kotiin. Nahkurien tilalla oli maata
250 hehtaaria ja kotina hirsinen
asuinrakennus.

- Lehmiä oli toistakymmentä sil-

loin kun työntekijöitä oli enemmän.
Hevosia oli kaksi. Elimme tavallis-
ta maalaiselämää. Töitä piti alkaa
tekemään heti kun kynnelle kykeni,
kuvailee Lyydia kotiaan Mäkrällä.

Vuonna 1930 Lyydia meni naimi-
siin Lempaalasta kotoisin olleen
Paavo Maisosen kanssa.

Nuoripari aloitteli omaa elämään-
sä Raudun Orjansaaressa. Kotina
oli torppa ja leivän perheelle antoi-
vat maataloustyöt. Välillä he asui-
vat kaksi ja puoli vuotta Maaselän
hovissa, sillä Paavo Maisonen oli
töissä siellä.

Perhekin kasvoi. Raudussa Mai-
sosille syntyi viisi lasta. Sitten syttyi
talvisota. Kotiseutu piti jättää ja läh-
teä evakkotaipaleelle.

Evakkomatka suuntautui  Pieksä-
mäen maalaiskunnan Peiposjärvel-
le. Evakkoperheitä Pohjois-Kivilah-
den talossa asui viisi, kaikkiaan 35
henkilöä.Peiposjärven vuosiin kuu-
luivat myös asuminen kylmässä
Mujukon talossa ja Lyydian omakä-
tisesti vanhasta kanalasta kunnos-
tama asunto.

Rautuun Maisoset eivät enää jat-
kosodan aikana palanneet.

- Meillä oli pieniä lapsia niin pal-
jon, ettei meitä päästetty sinne, to-
teaa Lyydia.

Paavo Maisonen oli rintamalla.
Kolmessa sodassa sotinut mies  va-
pautettiin palveluksesta toukokuus-
sa 1944.

Haukivuorelle koti

 Sotien jälkeen Maisoset muutti-
vat Haukivuorelle. He asuivat en-
sin Mansikkakankaalla  ja saivat sit-
ten rintamamiespika-asutustilan.
Haukivuoren asemankylästä. Nurk-
kalan kahden hehtaarin tontille nou-
sivat talo, navetta, sauna, kellari ja
aitat.

Paavo oli saanut sodasta tultuaan
toitä VR:n palveluksesta ja kävi
töissä Pieksämäellä. Lyydia hoiti
kotona eläimet ja perheen. Lasten
lukumäärä oli kasvanut kymme-
neen.

- Meillä oli yksi tai kaksi lehmää,
sika ja lampaita.Äiti oli kätevä lei-
poja ja ompelija ja hän luotti maa-
han ja luontoon. Se antoi meille lei-
vän, sanoo Lyydian vanhin lapsi
Mauri Maisonen.

Paavo Maisonen kuoli 1971.
Vuonna 1975 Lyydia muutti talvikau-
siksi Mikkeliin poikansa Kalevi
Maisosen talon yläkertaan.. Ke-
sät hän vietti Nurkkalassa Hauki-
vuorella.

- Jos äiti on elossa, niin kesällä hän
istuu Haukivuoressa aitanrapulla.
Vielä kaksi vuotta sitten hän oli
mukana perunapellolla, Mauri jat-
kaa.

Ikäisekseen pirteä Lyydia Mai-
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sonen arvioi pitkän ikänsä salaisuu-
den olevan kovassa työssä ja ter-
veissä elämäntavoissa.

- On suuri lahja, että olen saanut
elää näin kauan, hän toteaa.

Työn vastapainona Lyydialla on
ollut henkisiä harrastuksia. Nuorem-
pana hän piirsi ja hän on ollut aina
kova lukemaan.

- Äidillä on ollut taito tehdä mon-
ta asiaa yhtä aikaa. Hän luki kirjaa,
kutoi sukkaa tai lapasta, uuni läm-
pesi kamarissa ja ruoka oli valmis-
tumassa hellalla.Hän luki myös
meille lapsille ääneen paljon kirjoja.
Olen kuunnellut muun muassa Mon-
te Criston kreivin äidin lukemana,
kertoo Raili Jyräs.

Perinne siirtynyt

Maisosten perheessä karjalaisen
ja rautulaisen perinteen vaalimises-
ta on pidetty hyvää huolta. Lyydia
on siirtänyt sitä jo neljänteen pol-
veen asti. Hän kertonut Rautuun ja
omaan perheeseen liittyneitä tieto-
ja ja Mauri on kirjannut niitä talteen.
Perheen muisteloista ja tarinoista on
syntynyt kirja Siirtokarjalainen per-
he, jossa on myös kirjoituksia suvun
muilta jäseniltä.

- Kaikkiin kysymyksiini on äidiltä
tullut vastaukset kuin apteekin hyl-
lyltä.

 Sen Mauri kuitenkin myöntää,
että omista juuristaan hän innostui
vasta iän myötä. Kiinnostus Rau-
tuun on tarttunut myös hänen tyttä-
riinsä Tuijaan ja Päiviin ja Tuijan
poikaan Ilkkaan.  Tuija ja Päivi käy-
vät Raudussa vuosittain ja heillä on
ystäviä siellä.

-Kun isäukko eli ja pyysi mukaan-
sa rautulaisten juhliin, ei se silloin
kiinnostanut. Nyt tuntuu, etten pää-
se siitä enää millään irti, Mauri huo-
mauttaa.

Ikimuistoiset juhlat

Lyydia Maisosen 100-vuotisjuhlis-

sa olivat mukana hänen kaikki lap-
sensa. Lapsenlapsistakin vain yksi
puuttui. Lapsenlapsenlapsia oli mu-
kana 22. Nuorin juhlijoista oli vain
kolmeviikkoinen vauva.

- Meitä oli 66 henkilöä suoraan
alenevassa polvessa. Lisäksi muka-
na oli seitsemän serkkuamme, ker-
too Mauri.

Lyydian lasten yhteenlaskettu ikä
juhlapäivänä oli 640 vuotta yhdek-
sän kuukautta ja 20 päivää. .

Juhlassa Kalevi Maisonen piti äi-
dilleen koskettavan puheen. Van-
himmalle rautulaiselle oman tehr-
vehdyksenä oli lähettänyt myös
Kansaneläkelaitokseen pääjohtaja.

Seija Lipsanen
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Viime vuoden lopulla pidettiin
Tieteellinen Valistuskonfe-
renssi Larin Parasken kunni-
aksi Priozerskin läänin alueel-
la. Tällöin oli kulunut 170 vuot-
ta Parasken syntymästä ja 100
vuotta hänen kuolemastaan.
Konferenssipäivä oli 16 loka-
kuuta.

Päivän ensimmäinen puolisko oli
omistettu luennoille ja toinen puo-
lisko käynneille hänen elämänsä liit-
tyvillä paikoilla. Tilaisuudesta oli il-
moitettu hyvissä ajoin Käkisalmes-
sa ilmestyvässä Krasnaja Zvezda –
lehdessä. Lehden samassa nume-

Larin Parasken kunniaksi järjestettiin
Tieteellinen Konferenssi

rossa oli selostettu Larin Parasken
elämää ja hänen runoutensa laatua.
Onhan hän kokolailla tuntematon
Venäjällä.

Lisäksi oli painettu ohjelmalehti-
nen. Sen etusivulla oli päivän ohjel-
ma varustettuna Larin Parasken ja
hänen mökkinsä kuvilla. Esitteen
toisella puolella olivat hänen elä-
mänsä tärkeimmät tapahtumat päi-
vämäärineen.

Sosnovolainen tuttavani lähetti
minulle kyseisen esitteen lisäksi ti-
laisuuksiin osallistuneen ja luennoit-
sijana toimineen Alina Zelionkon
artikkelin päivän tapahtumista. Kir-
joitukseni perustuu näihin kahteen
lähteeseen.

Luentojen aiheet
Luentojen ja esitelmien pitopaik-

ka Käkisalmessa oli Priozerskin pii-
rin 140 hallinnon luentosali. Luen-
tojen pitäjiksi oli kutsuttu Kansan-
runoudesta ja Larin Paraskesta tut-
kimuksia tehneitä tiedemiehiä ja –
naisia, kirjailijoita, runoilijoita ja ko-
tiseuduntutkijoita. Tilaisuudessa oli
läsnä myös Larin Parasken jälke-
läisiä.

Tilaisuuden alussa Leningradin
läänin alkuperäiskansojen kuoro
värikkäissä kansallispuvuissaan
esitti inkerikkojen kansanlauluja.

Mistä aiheista sitten luennoitiin?
Maanmiehemme Larin Paraske -

otsikolla puhui Armas Mišin Pet-
roskoista. Hän on Karjalan Kirjaili-
jaliiton puheenjohtaja, runoilija, kään-
täjä ja filosofian kandidaatti.

Uskonnolliset aiheet Larin Paras-
ken luomistyössä oli aiheena Andrei
Dmitrievin luennossa. Käkisalme-
lainen Dmitriev on Korelan linna-
museon vanhempi tieteellisen työn
tekijä ja filosofian kandidaatti.

Inkerikkojen folklore oli pietarilai-
sen Olga Konkovan aiheena. Hän
on Venäjän tiedeakatemian johtava
tieteellisen työn tekijä ja Leningra-
din läänin alkuperäiskansojen kuo-
ron johtaja.

Inkerikkojen tulo Rautuun ja in-
kerikkojen maan pohjoisosaan –lu-
ennon pitänyt Aleksei Krjukov on
Vsevolodziskistä, ammatiltaan lää-
käri ja kotiseutututkija.

Viimeisen luennon aiheena oli
Kaksi kohtaloa (Larin Paraske ja
Maria Krivopolenova). Maria oli
Paraskea kymmenen vuotta nuo-
rempi runolaulaja Pinegasta kaukaa
Jäämeren rannikolta.

Tähän arvostettujen tiedemiesten
ja –naisten joukkoon oli kelpuutettu
Sosnovon keskikoulun ja lukion 11.
luokan oppilas Alina Zelionko. Ali-
na tunsi itsensä hyvin levottomaksi
odottaessaan esiintymisvuoroaan.
Joutuihan hän pitämään esitelmän
henkilöille, jotka jo vuosikausia oli-
vat tehneet tutkimustyötä. Levotto-
muus katosi, kirjoittaa Alina, kun hän
totesi yleisön kuuntelevan hänen
esitelmäänsä täyden hiljaisuuden
vallitessa.

Paraske –kiertoajelulla
Lounaan jälkeen noustiin autoihin

ja tehtiin kiertoajelu Larin Parasken
elämään liittyviin paikkoihin. Pal-
kealassa oli sielunmessu hänen hau-
dallaan. Sen jälkeen muun muassa
runoilijat A. Mišin ja O. Mišina
esittivät Larin Paraskelle omistami-
aan runoja. Paikalla olleet ihmiset,
kirjoittaa Alina, kuuntelivat haltioi-
tuneina runoja ja lauluja. Syntyi vai-
kutelma, että he olivat lähellä suo-
malais-karjalaista runonlaulajaa, joka
kirjoitti omalla sydänverellään ja lau-
loi suomeksi vanhemmistaan, syn-

Osa ohjelmalehden kannesta.
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nyinseudustaan, kokemistaan vas-
toinkäymisistä.

Tähän tilaisuuteen olivat saapu-
neet Sosnovon keskuskirjaston
edustajat. He olivat huolehtineet
muistomerkin paikan kunnossapi-
dosta vuodesta toiseen.

Tämän jälkeen käytiin Vaskelas-
sa, missä Larin Paraske asui. Tai-
paleenjoella käytiin kuuntelemassa
Padunetsin vesiputouksen kohinaa.
Myös se liittyy Larin Parasken elä-
mään ja luomistyöhön. En tiedä pu-
touksen suomenkielistä nimeä. Joka
tapauksessa se on Taipaleenjoen
kolmesta vesiputouksesta lähinnä
Vuoksea oleva, sijaiten Koukunnie-
men eteläkärjen alapuolella.

Juhlavastaanotto
Sosnovossa

Sosonovon kunnantalolla konfe-
renssilaiset otti vastaan kunnanjoh-
taja A.N. Sokolova. Vieraat ohjat-
tiin vastikään vattuun näyttelyyn,
jossa oli esillä muun muassa taulu-
ja, ompeluksia, kutomatuotteita,
nuorten kasvintuntijoitten keräilytu-
loksia ja asutustaajaman historiasta
kertovia valokuvia. Osa näistä oli
omistettu Larin Paraskelle.

Näyttelyyn tutustumisen jälkeen
oli ohjelmassa juhlakonsertti. Sen

jälkeen nautittiin vielä juhlaillallinen,
jonka aikana kuultiin vuorotellen
venäläisiä ja suomalaisia lauluja ja
runoja.

Päätäntä
Larin Paraske keräsi runoja hän-

tä lähellä olevista paikoista (Lem-
paalasta, Raudusta, Metsäpirtistä ja
Sakkolasta). Hänen muistamien ru-
nojen määrä nousi kahteentuhan-
teen. Taidemaalari Eero Järnefelt
kirjoitti vuonna 1893: “Mitä enem-
män uppoudun Parasken luomistyö-
hön, sitä enemmän hän ihastuttaa
minua, ja hän itse – hämmästyttä-

vän lahjakas ja viisas ihminen, niin
ehjä kaikessa, ja jopa hänen orto-
doksinen uskonsa on niin harmoni-
sesti sulautunut kalevalaiseen hen-
keen.”

Alvar Loponen

Ps. Inkeriläiset asuivat Peipsijär-
ven ja Laatokan välisellä alueella.
He ja vatjalaiset ovat alueen van-
himmat tunnetut asukkaat. Inkerik-
kojen lukumäärä ei koskaan ylittä-
nyt 20 000. Ruotsin valloitussotien
seurauksena inkeriläiset alkoivat
saapua alueelle vuonna 1617 solmi-
tun Stolbovan rauhan jälkeen.

Palautettu hautapatsas
Tuttavani Sosnovosta on lähet-

tänyt minulle postitse värivaloku-
van Manu Peltosen hautakives-
tä. Kirjeessään hän kertoo, että
kivi on löydetty “vanhalta hauta-
usmaalta”. Aikaisemmin se ei ol-
lut tällä paikalla. Meitä Rautulais-
ten lehden lukijoita kiinnostaa tie-
tää, kuka oli Manu Peltonen.
Kuka tietää kertoa hänestä?

Alvar Loponen

Larin Parasken muistomerkki.

Larin Parasken kotimökki.
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Äänikirjeen toisessa osassa
Onni Ontronen muistelee evak-
koaikaansa Rantasalmella ja
siitä eteenpäin aina Suomussal-
melle muuttoon asti.

Siinähä sitä sitte kateltii, tien lai-
jassa kun asuttiin, niitä kulkijoita.
Siinä meni moniaita evakkokuormia,
meinaan hevoskuormia, jotka tuli
Savonlinnasta päin ja menivät Ran-
tasalmelle asemaa kohti. Sattu sii-
nä tuttujakin isäntiä ja kun tunsvat,
niin kysyivät, että tiijätkö missä hei-
jän väki on. Minä en tienny muita
kun mitä Korholan talossa asu. Enkä
minä tienny sieltäkään muita asuk-
kaita kun Äikkään Anna-Marin ja
Reinon.

Näin oli Karjalan kansa hajotet-
tu. Sieltä Kannakselta astikii ku he-
voskuormila tulivat tänne Savvoon
vanhat miehet, nuoretha oli rintamal-
la. Vanhat miehet ja nuoret pojjaat.

Parikkalassa ja Turussa

Minä vielä välillä jouvuin käymään
Parikkalassa takasi, kun veljeni per-
he asui siellä. Äiti laitto minut sin-
ne, koska sielläkii oli evakuointiuh-
ka päällä. Siellä oli Hilma-vaimo
kahden pienen lapsensa kanssa. Toi-
nen oli vielä kapaloasteella. Siellä-
hän oli pakattuna Hilman kaikki ta-
varat lähtöä vaille.

 Se oli siellä  se rajanpinta. Särki-
salamee vai Särkisaloko se oli, en
muista ennää. Sitte Kannaksen rin-
tama rauhottu jonkun verran. Eva-
kuointiuhka meni päältä pois ja mi-
näkii tulin takasi Rantasalmelle.

Talon töitä tehen meni syksyyn.
Siinä tuli sitten rauhakii ja varmistu,
että koti on menneitää taas toisen
kerran.

Syksyllä minä lähdin Turkuun

enon luokse. Äiti laitto sinne minut
kun niiläkin oli apu tarpeen. Sillo alko
tulla se saksalaisten lähtö ja ne tar-
vitti liikkeessä apua.

Minä menin sinne, mutta en minä
sielä viihtynyt. Kun kesä tuli, sen tal-
ven minä olin sielä, mutta en minä
viihtynyt kessää sielä vaan tulin
Haukivuorelle, kun äiti ol tullu sii-
hen sammaan paikkaan, mistä lä-
hettiin Rautuun. Sammaan talloon.
Lietlahen emäntä oli sanonut, että
tulokaahan takasin. Niin me men-
tiin sinne.

Äiti saa evakkosian

 Me oltiin Lietlahessa jottain pari,
kolome vuotta. Siellä sattu aina
semmosia mukaviaki juttuja, näissä
evakkojutuissa, meilä silloin.

Sotilaat oli pannu sen porsaan laa-
tikkoon ja laittaneet sen tulemaan
junassa Rantasalameen, mutta ei-
hän sitä ikänään tullu meile. Sielä
oli kunnalliskodissa Saksalassa Hau-
kivuorella yks evakkosika. Sehän oli
jo iso ku vuosia vanha. Nehän ru-
pes sitte sanomaan, että se mennee
hukale, että se pitäs hävittää pois,
että turha sitä on syöttää.

Siirtoväen huollossa sitten rupe-

sivat kyselemmää, että onko kel-
lään hävinny sikkaa tai jääny Kar-
jalaan, että sieltä sais sian.

Valtosen Tauno, oli evakoita
kanssa, niin se ol sanonu siirtoväen
huollossa Haukivuorela, että Ont-
rosen Marilta on sika hävinny, että
hänpä sannoo Marille. Äiti sitten
mäni siirtoväen huoltoon ja niinhä ne
teki paperit ja me saatiin siitä sitte
iso sika. Emakko se oli, ei se karju
ollu.

Sitte tuli, että millä se lihotettaa.
Siinä oli tilanhoitaja siinä talossa ja
sille kuulu muonan mukana sian ruo-
ka. Sian jauhot, määrätty kilomää-
rä mikä oli vuodessa, mut se ei ollu
käyttänyt niitä, ko se ei pitänyt sik-
kaa.

Niinpä äiti ja  tilanhoitaja kävi po-
rukkaa, ottivat talosta ne sikajauhot
ja lihotettii sika. Saatto se olla, ett
se piettii, mutt saatto siitä osa män-
nä luovutukseekii jo. Se ol niin pa-
hukse iso. Semmostakii sielä sattu.

Sotakorvausanomukset ol jo teh-
ty, ja sitte ko ajastaan tuli päätökset
näistä sotakorvauksista, ni sielä oli
pyyhkästy sika pois. Että kyllä se
tarkkaa on tuo valtionkirjanpito ol-
lut silloinkin, vaikka oli poikkeusai-
kaa.

Rippikoulu Joroisissa

Pitihän se käydä  rippikoulukin jos-
sain vaiheessa ja senkii huolehti
Paavo Rajamo, meijän pappi. Val-
kealan seurakunnan kirkkoherran-
virasto oli sillon Joroisissa. Se piti
rippikoulun, oisko ollu –45 tai –46 –
vuosina sitten.

Se oli Joroisissa. Siinä Pieksämä-
entien varressa oli semmonen seu-
rantalo, muistelin vähä, että se ol
maamiesseurantalo, siinä oltiin rip-
pikoulussa viikko. Minä Manti-tä-

Onni Ontrosen viimeinen evakkotaival

Raudusta Suomussalmelle
Osa 2
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tin luona asuin Joroisissa.
Sielä ol meleko aikuisiakin, jo

tuommosia 18 -vanhoja rippikoulu-
laisia. Niin sitä suatiin naimalupa-
kin kun ei mittään sillon siirtolaise-
na ollessa.

Sitä en muista yhtään, ketä siellä
rippikoulussa oli, mutta kyllä meitä
oli  aika monta, oli ainakin joku sem-
monen viistoista – parikymmentä
kappaletta kaikestaan, mutt se oli
Palkealan seurakuntakii aika iso. Se
ei ollut yksistää sielä Palakealassa.

Jaalasta Mäntyharjuun

Haukivuorelaha myö oltii. Sinne
tuli tieto, että meijät on sijoitettu Jaa-
laan, Uudisjärven kyllään, että siel-
tä saahaan maapaikka, että pittää
männä sinne Peltolan Väinön tal-
loo asumaan.

Niinhä sitä lähettii Jaalaa ja oltii
sielä se kesä. Minä olin sillo kevvää-
lä tukin uitossakii. Meilä oli Pelto-
lan Väinön maista vuokraviljelykset,
oli pottumaat, heinämaat ja viljaaki
oli kylvössä ja niin päinpois.

Meni sitte syksyy ja syksylä tuli
ilmotus, että ei  saahakkaa Jaalasta
sitä paikkaa, että pittää muuttaa
Mäntyharjuu. Sieltä saahaa Niini-
mäen kylästä mua.

Nii sitä lähettiin taas sitte syksyl-

lä, ku oli viljat korjattu ja potut kai-
vettu. Eiku lehmät autoo ja tavarat
ja  kölökyteltii Mäntyharjuu. Että
tällä tavalla sitä evakossa kuljettii.

Sieltä  saatii maapaikka ja ruvettii
asumaan ja rakennettiin talo ja na-
vetat ja kaikki. Ensin tehtiin sauna
ja siinä asuttiin ensimmäinen talavi
ja sitten tehtii asuinrakennus.

 Se ol niin hankala ja pien paikka
ja vielä kolomessa eri palasessa ne
muat ja metsäpalstakii oli siinä jo-
tain kuuden, seittemän kilometrin
päässä tiettomän taipaleen takana,
niin ei se oikein miellyttäny. Mutta
siinäpähä häntä oltii reilut kymme-
nen vuotta ja siinä tuli emäntä ja
kolme mukulaakin sinä aikana han-
kittua. Perekin kasvo siinä.

Elämää Orivedellä

Sitte myytii se pois ja tultii Ori-
vetteen. Sattu sieltä semmonen
isompi paikka. Sen myi yks siirto-
lais-, Vuohjärveläinen porukka, pe-
rikunta. Siinä oli vanhukset kuolleet
ja lapset myivät sen kun olivat kau-
pungissa töissä.Sehän alako jo
muuttumaan mualima semmoseks,
että ei ne pientilat ennää elättäny.

 Se alko sitte vähä huonostee
mulla se homma siinä. Siinä palo
ensin asuinrakennus. Sitte emäntä

sairastu,  parin vuojen sissään kuo-
likin ja jäin leskeks kolomen alaikä-
sen lapsen kanssa, alle kouluikäsiä
olivat vielä.

 Äitin kanssahan me, kun myö ol-
tii aina kulettu siitä asti ku isä kuol
vuonna –31, niin äiti kulki minun
mukanain, tai minä äitin mukana ja
loppuaikana päinvasto, niin ei siitä
talonpijosta tullu mittään. Seki  myy-
tiin pois ja muutettiin Oriveen kir-
kolle ja asusteltiin sielä. Lapset kävi
koulut.

Metsätöihin Kainuuseen

Lapset lähti ajastaan Tampereel-
le kouluun ja töihin ja äitikin  kuoli.
Minä taas yksinnää siinä olleilin. Olin
sillon jo siirtynyt traktorihommiin
tuonne metsäpuolelle. Sitten Kai-
nuusta tarjottiin hommia mettäkon-
neele ja minä, että sama kai se on,
käyväänpä kattomassa Kainuutaki
välillä. Niin minä jouvuin tänne Suo-
mussalmelle.

Täällä sitten heti ensimmäisenä
kesänä tapasin semmosen tyttöih-
misen. Kaipa se vissiin siinä kun tu-
tustuttiin, se tyttöihminen meinas,
että otanpahan pois kuleksimasta
tuon evakkopojjaan. Niin siinä sit-
ten kävi, että alettiin olleilemmaa yk-
sissä ja täytyy sanoa, että hyvä talo
on ollut tämä viimeinen evakkotalo.

Tässä on vierähtänyt nyt jo yli 30
vuotta. Sen verran on aina ollut
pientä kiirettä, että ei olla vielä ke-
ritty vihilläkkää käymään.

Onni Ontrosen elämäntarina jat-
kuu seuraavassa numerossa.

Kasetin purku, tekstin muokkaus
ja otsikointi: Seija Lipsanen

Onni ja emäntä kotiseutumatkalla Raudun Riikolassa.

www.rautu.fi
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Aivan Mäkrän kylän rajalla Valk-
järven pitäjän puolella sijaitsi aikoi-
naan suuri valtion omistama Nur-
mijärven kruununpuisto. Puistossa
oleva metsä oli Karjalan kannaksen
komeimpia mäntymetsiä.

Vuosina 1899- 1901 tässä männi-
kössä kuivuivat kuitenkin lähes pa-
rinsadan hehtaarin suuruiselta alal-
ta melkein kaikki puut mäntypistiäi-
sen syöminä. Mäntypistiäistä oli
noina vuosina erittäin runsaasti liik-
keellä ja ne saivat metsässä pahaa
tuhoa aikaan.

Nyt oli valkjärvöisille ja rautulai-
sille tarjolla paljon kuivaa mäntypuu-
ta ja hintakaan ei päätä huimannut.
Koska tällaisen puun kysyntää ei
paikkakunnalla näyttänyt olevan,
alkoivat Mäkrän ja Haapakylän
isännät polttaa joutoaikoina puusta
hiiltä eli sysiä.

Sysi oli umpitilassa hiillettyä puu-
ainesta, jota poltettiin pajanahjossa.
Puuta oli ja hinta oli vain markan
syleltä.

Isännät latoivat tiiviille maapohjal-
le puukekoja, jotka peitettiin havul-
la ja turpeilla. Umpitilaan peitetyis-
sä miiluissa puut hiiltyivät.

Polttajan tehtävänä oli valvoa vii-
kon verran yötä päivää sysimiilun
kytemistä. Hän sääteli kytemistä
vetoreikien aukomisella ja sulkemi-
sella sekä nuijimalla pintaa ja lisää-
mällä turvetta pitäen näin miilun kun-
nossa .Polttaja asui lähellä miilua
pystyttämässään majassa eli moi-
kassa.

Joskus saattoi sattua, mutta erit-
täin harvoin, että kuumuus nousi lii-
kaa ja syntyi kaasua ja miilu ampui
kaikki mullat ilmaan, jolloin koko
hauta syttyi tuleen ja paloi ilmilie-
kein poroksi. Se tiesi sitä, ettei näistä
sysistä polttaja saanut   penniäkään.
Työ ja ponnistelut olivat valuneet

hukkaan. Silloin ei auttanut muu kuin
polttajan sanoa itselleen hiljaa pari
lohdutuksen sanaa:”Miilu mänj
Ronstattii”.

Valkjärven hiilet hupenivat omien
kyläseppien tarpeisiin, sillä vaativat
sepät halusivat pajansa ahjossa polt-
taa nimenomaan vain kovia ja heli-
seviä mäntysysiä.

Rautulaiset polttajat tuottivat hiil-
tä yli oman pitäjän tarpeen ja veivät
ylijäämän Pietariin, sillä Raudun
huomattavin teollisuuslaitos, Sumpu-
lan rautatehdaskin sai silloin tarvit-
semansa puuhiilen omista metsis-
tään.

Sysiä tarvittiin tuolloin huomatta-
via määriä kotikäytössäkin, ja sen
vuoksi jokainen, jolla oli metsää,
osasi niiden pottamisen.

Paitsi Pietariin, niitä tiedetään vie-
dyn myös ihan oikeasti Kronstadtiin
ja Siestarjoen asetehtaalle sekä
Raivolan ruukkiin. Hiiltä käytettiin
myös  ruudin valmistukseen.

Valmiit hiilet pantiin noin kaksi
hehtoa vetäviin niinisäkkeihin eli
kuleihin. Tällaisissa säkeissä oli tuo-
tu Venäjältä kauraa tai jauhoja ja
niitä oli jäänyt tarpeettomina tyhjil-
leen.

Yhdestä suuresta miilusta tuli noin
sata säkillistä ja yhteen hevoskuor-
maan mahtui tavallisesti 12-15 hiili-
säkkiä. Niiden hiilenpolttajien, joilla
ei ollut omia hevosia täytyi turvau-
tua välittäjien apuun saadakeseen
hiilensä viedyksi Pietarin markki-
noille.

Hiilen myyntipaikka Pietarissa oli
yleensä Sennoin tori, joka oli kan-
nakselaisten keskeisin ja suosituin
myyntipaikka. Hiili oli  kysyttyä tuo-
tetta Venäjällä ja se meni hyvin kau-
paksi ja siitä sai siellä erittäin hyvän
hinnan.

Vaikka hiilenpoltto  oli hyvin pö-

lyistä ja nokista työtä, niin sitä siis
kannatti polttaa ja kuskata myytyä-
väksi venäläisille.

Tunnettuja rautulaisia miilunpolt-
tajia oli Pekka Mörsky, Adam
Naappi sekä Mikko ja Matti
Hännikäinen. Muitakin hiilenpolt-
tajia oli, kuten Timon Vassu Huh-
dista, Antti Pietinen ja Simo Pie-
tinen Niittyjärveltä, mutta he polt-
tivat miilun tai kaksi kesässä.

Lisäksi voidaan mainita Potkelas-
ta olevat miilunpolttajat: Juho ja
Antti Hännikäinen, Paavo ja Ar-
vid Monto sekä Matti Vanhanen.

Simo Hännikäinen Potkelasta
kertoi, että Hännikäisten metsässä
sattuneen palon jälkeen puut poltet-
tiin hiiliksi ja kuljetettiin Pietariin ja
näin tuhoutuneesta metsästä saatiin
vielä jonkinlaista korvausta.

Mieluiten hiilet vietiin resorikär-
ryissä, mutta jos nämä kärryt eivat
joutaneet ajoon, kuljetettiin hiilet ta-
vallisesti pakkakärryissä.

Reino Pekkanen

Lähteet:
Rautulaisten lehti 1979-1980;

Markku Onttonen:Raudun-Pieta-
rin kauppa

Rautulaisten lehti  2/1960;Arvid
Monto:Miilunpoltosta.

Rautulaisten lehti  3/1966;Eino
Rahikka:Hiilenpoltosta

Miilu mänj Ronstattii
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Palkealan kylä lakkasi olemasta
rauhallinen Suomen karjalaisten
asuinkylä 30. marraskuuta 1939.
Tuon päivän aamuna lähti viimeinen
asukkaita poiskuljettava juna Rau-
dun asemalta ja muutamaa minuut-
tia myöhemmin aloitti Stalinin ar-
meija hyökkäyksen yli valtakunnan
rajan.

Suomen etelärajalta oli Palkealaan
noin yhdeksän kilometriä. Suoma-
laiset sotilaat määrättiin vetäyty-
mään rajalta noin 20 kilometrin pää-
hän Taipaleenjoen taakse puolustus-
asemiin. Vetäytyessään he sytytti-
vät Palkealan kylän rakennukset
palamaan. Näin tapahtui ensimmäi-
sen tunnin aikana hyökkäyksen al-
kamisesta.

Suomalaiset valtasivat syyskuus-
sa 1941 Palkealan kylän alueen ta-
kaisin Suomelle. Jo seuraavana ke-
väänä entisiä Palkealan kylän asuk-
kaita sai muuttaa viljelemään maa-
ta ja hoitamaan karjaa entisille
omistamilleen tiloille. Terveet mie-
het olivat kuitenkin jossain sotarin-
tamalla joten vain vanhukset, nai-
set ja lapset pääsivät takaisin vailla
rakennuksia olevaan kotikyläänsä.

Muihin lähempänä rajaa sijainneisiin
kyliin ei asukkaiden muuttoa sallit-
tu.

 Sotatoimialueella

Palkealan kylä oli noin kolme vuot-
ta suomalaisten sotatoimien alueel-
la, divisioonan esikunnan ja puolus-
tuslinjan välissä. Palkealan korke-
alla, noin 100 metriä merenpinnas-
ta olevalla peltoaukealla sijaitsi ilma-
valvontatorni. Ammuksia oli varas-
toituneena alueelle ja sotilasliiken-
ne rajalle tapahtui kylän kautta.

Palkealan kylän jatkeena olevas-
sa Riikolan kylässä rakennettiin so-
tilaiden viihdyttämiseksi elokuvien
esitystilat.Vihollisen tykistön am-
mukset lensivät Palkealan kylän alu-
eelle harvoin. Silminnäkijän kerto-
man mukaan ylsi tykin ammus yh-
deksän laukauksen sarjasta upposi
vesiseen maahan räjähtämättä. Kir-
joittajan serkku sai pienen sirpaleen
jalkaansa tykin ammuksen osuessa
pihalla leikkivien lasten lähelle.

Palkealan kylään palanneet asuk-
kaat saivat lähtökäskyn 12. päivä-
nä kesäkuuta 1944. Isovanhempa-

ni, äitini, minä ja kuusivuotias van-
hempi veljeni olimme silloin isäni
omistamalla maatilalla Palkealassa.
Isä oli sotarintamalla. Poissiirtyvät
joutuivat vihollisen pommikoneiden
ja matalalla lentäneiden maataiste-
lukoneiden maalitauluksi.

Stalinin joukot valtasivat Palkea-
lan kylän alueen 16. kesäkuuta
1944. Suomalaiset pysäyttivät hyök-
kääjät samalle Suvannon - Taipa-
leenjoen linjalle kuten edellisessäkin
Suomen rajan yli tulleessa hyökkä-
yssodassa oli tapahtunut.

Vaurautta ennen sotaa

Vuonna 1939 viereiset kylät Pal-
keala ja Riikola muodostivat yhte-
näisen kyläkokonaisuuden, jonka
keskus, kaupat ja koulu olivat suu-
remmassa Palkealan kylässä. Näis-
sä vierekkäisissä kylissä asui noin
500 asukasta, asuintaloja oli 96.
Asukkaat olivat suomenkielisiä.
Kylän alueella oli kolme kauppaa,
koulu, ortodoksisen seurakunnan
kirkko, pappilan rakennukset, hau-
tausmaa, nuorisoseuratalo ja urhei-
lukenttä.

Rautua tutuksi Pietarissa

Palkealan historiaa

Elämä Palkealan kylässä sodan aikana sekä sitä
ennen ja sen jälkeisenä aikana kiinnostaa Pietarissa
asuvaa opiskelijaa. Hänen perheensä kesänviettopaik-
ka, “datsha” on Raudun Palkealassa asuneiden Raa-
tikaisten tuhoutuneen kotitalon luona.

Tänä lukukautena pietarilainen nuorukainen kirjoit-
taa historiaan liittyvänä koulutyönään Palkealasta. Olen
lähettänyt hänelle tammikuussa valokuvia, karttapiir-
roksen Palkeala-Riikola –kylästä ja tekemäni selvi-
tyksen 60 vuoden takaisesta historiasta. Selvitettäes-
sä asioita toisille oppii itsekin. Tässä on tuokiokuvia
oppimistani.Palkealan kylään rakennetaan “datshaa” kesäl-

lä 2003.
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Pääosa asukkaista sai toimeentu-
lonsa maanviljelystä ja karjanhoidos-
ta. Pellot ja metsät olivat asukkai-
den henkilökohtaisessa omistukses-
sa, joten he itse voivat määrätä nii-
den käytön sekä vapaasti ostaa ja
myydä tilojansa.

Maatiloilla asuintalot sijaitsivat
yksitellen. Karjarakennukset ja va-
rastorakennukset oli rakennettu eril-
leen asuinrakennuksista samoin sau-
na. Nuori aviopari asui yleensä toi-
sen aviopuolison vanhempien talos-
sa ja lapset hoidettiin kotona.

Palkealan nuorisoseuratalolla ky-
läläiset järjestivät tansseja ja teat-
teriesityksiä.

Ikivanha  kylän nimi
Karjalaisten pysyvällä asuinalu-

eella kunta (Pogosta) Rautu ja sen
kylä Palkeala ovat vanhoja nimiä.
Venäjänkielisen Novgorodin verolu-
ettelon mukaan vuonna 1500 Pal-
kealassa oli 11 taloa. Raudussa oli
silloin yhteensä 352 verotettua hen-
kilöä ja taloja 249. Kyytimiehenä
Palkealassa toimi Ofonashko Ki-
rilov. Lähin kirkko oli Raudunky-
lässä.

Ruotsin ja Novgorodin valtioiden
välillä vuonna 1323 tehdyssä raja-
sopimuksessa karjalaisten asuinalu-
een läntisin osa oli jäänyt Ruotsille.
Rautu kuului Novgorodiin. Novgo-
rod antoi kuitenkin tämän alueen
useiksi kymmeniksi vuosiksi vero-
alueeksi Liettuan ruhtinaalle ja myö-
hemmin hänen pojalleen. Tämä
Liettuan kausi päättyi vuonna 1384.

Ruotsi valtasi 1500-luvun loppu-
puolella pitkään kestäneissä sodis-
sa lisää alueita Novgorodilta. Sitä
ennen Raudun rajalla virtaava ka-
pea Saijanjoki oli pysynyt valtioiden
välisenä rajana.

Rautu joutui sotatantereeksi ja
perusteellisesti hävitetyksi. Vuonna
1585 oli Raudussa asuttuina vain 13
taloa. Osa elävinä selvinneistä ih-
misistä oli siirtynyt muualle. Uutta
väkeä muutti Rautuun. Suurin osa

tulokkaista oli karjalaisia Viipurin
puoleiselta Karjalan kannakselta.

Vuonna 1613 Palkealassa oli kol-
me taloa, joissa asuvat perheineen
Tuomas Törö, Lauri Mälkiä ja
Antti Ahtiainen. Riikolan kylän ai-
noassa talossa asuivat Ivan Ivan-
off ja Olli Lausunen.

Vuosien 1656-57 aikana Palkea-
lan kylä lienee ollut täysin asuma-
ton, koska Raudussa käytiin Ruot-
sin ja Venäjän välisen sodan ratkai-
sutaistelut. Alue jäi kuitenkin edel-
leen Ruotsin haltuun.

Olot vakiintuvat
Vuonna 1703 Palkealaan asu-

maan tulleet joutuivat lähtemään
pakoon, koska Inkeristä virtasi so-
taa pakoon lähteneitä ja lisäksi Ruot-
sin sotajoukkoja majoittui alueelle.
Olot rauhoittuivat vasta 1710, jolloin
Pietari I:n  sotajoukot valtasivat
alueen Venäjälle. Venäjän osaksi
tämä alue jäi myös 1721 Uudessa-
kaupungissa solmitun rauhansopi-
muksen mukaisesti.

Vuonna 1728 oli Palkealassa
asukkaita kahdeksassa talossa. Suu-
ri osa näitä samoja sukuja asui täs-
sä kylässä tämän jälkeen yli 200
vuoden ajan. Näitä sukuja olivat:
Sappinen, Kuoppa, Sonni, Sido-
roff, Pohamoff, Onttonen, Jun-
ni, Hänninen ja Riikolan kylässä
Ontronen ja Poduschkin.

Palkealan ja Riikolan kylien asuk-
kaat saivat selvän omistusoikeuden
viljelemiinsä maatiloihin vuonna
1883. Tällöin Rautu oli osa Venä-
jään kuuluvaa Suomen Suuriruhti-
naanmaata. Pietarin kaupunkiin kul-
jettiin silloin Palkealasta hevosella
vajaassa vuorokaudessa. Kaikki
mahdollinen tavara meni Pietarissa
hyvin kaupaksi.

Palkealassa tuotettu maito kulje-
tettiin kesällä ja talvella talojen omil-
la hevosilla Pietariin. Maito oli pää-
asiallinen tulon lähde. Venäjän ra-
jalla olivat tulliasemat maanteiden
kohdalla. Kulkeminen sujui kuiten-

kin viivytyksettä ja tullimaksut koh-
distuivat vain muutamiin tavaroihin.

Kylä Suomessa
Suomesta tuli itsenäinen valtio

Pietarissa vuonna 1917 alkaneiden
mellakoiden jälkeen. Pietarissa
hyökkäsi sotaväkeä “punaisia” vas-
tavalmistunutta rataa pitkin panssa-
rijunalla Raudun asemalle. Tänne
linnoittautui noin 2000 henkilöä, joi-
den huolto ja ammuskuljetukset ta-
pahtuivat rautateitse.

Rautu oli muilta osin suomalais-
ten “valkoisten” hallussa. Palkea-
lan kylään koottiin taistelujen kes-
täessä valkoisten komppania ja yl-
lätyshyökkäyksellä tuhottiin rauta-
tiesillat. Sen jälkeen rautatieasemal-
ta hyökänneitä punaisia kuoli Rau-
dussa noin 900 henkilöä.

Suomen itsenäistymisen myötä
katkesivat Palkealasta kaikki tieyh-
teydet ja kaupankäynti Pietariin.
Rajan yli liikkuminen kiellettiin, jo-
ten Palkealan kylän asukkaat jou-
tuivat äkillisesti muuttamaan toi-
meentulotapojaan. Asukkaiden hy-
vinvointi kuitenkin lisääntyi ja väes-
tön lukumäärä kasvoi aina vuoden
1939 pakkolähtöön saakka.

Isäni ja äitini ovat syntyneet Pal-
kealassa. Heitä ennen syntyneet
sukujeni esivanhemmat ovat elänet
Raudussa ainakin 200 vuotta.

Ahti Hänninen
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Elettiin maaliskuun viimeisiä
päiviä 1918. Raudussa taiste-
lut kiihtyivät. Kranaatit alkoi-
vat räjähdellä asemalla. Tykis-
tö lähetti Kiviniemen suunnas-
ta tulisia terveisiä. Piiritys kesti
yhdeksättä vuorokautta.

Matti Kiuru oli tuolloin 16-
vuotias. Hän muisteli kalliit lun-
naat puolin ja toisin vaatineita
tapahtumia 70-vuotispäivänään
12. syyskuuta 1971 Simo O.
Salolle.

- Vietimme viimeistä iltaa Raudun
asemalla. Oli sellainen pieni tauko
kaiken melskeen keskellä. Minulle
oli määrätty paikka tiilikasoista ky-
hätyssä poterossa. Lähettyvillä oli
pitkä jono rautatievaunuja. Rättivä-
syneenä olin kavunnut sisälle. Kes-
ken unia minut kiskaistiin ulos. Oli
tekeillä läpimurtoyritys heti kun saa-
daan joukot järjestymään. Avatus-
ta vaunusta löysin lisää varusteita.
Ne olivatkin tarpeeseen sen varalle
mitä oli tulossa.

- Huhtikuun viidennen päivän
aamu oli sumuinen ja lämmin. Kii-
rehdin aseman Maanselän puolei-
selle sivustalle. Edellisenä iltana
kiinni otettu väki oli valkoisten tu-
lenjohdosta. Saatiin tietää, että olim-
me kolmen teräsketjun ympäröimiä.
Heikoin kohta oli Maanselän kylän
suunnalla. Sinne murtautumisyritys
tehtäisiin.

- Tykeille ei ollut ammuksia hyök-
käyksen valmisteluun. Kivääripa-
nokset olivat myös vähissä. Tiesim-
me tilanteen vakavuuden, mutta
muuta vaihtoehtoa ei ollut. Asekun-
toisia oli tuhannen verran. Varustau-
duttiin miten voitiin. Sairaat ja haa-
voittuneet kuormattiin. Valkoisten
kärkijoukot tulittivat läheltä, mutta
koukkasivat sitten Leinikkälän tien

risteykseen, josta haarautuu tie
Maanselän kylään. Siellä oli ketjus-
sa myös raskas konekivääri, pihan
tuntumassa, josta alkaa Kylmäojan
notko. Siitä tuli näyttämö tapahtu-
mille, jotka antoivat sille nimen Kuo-
lemanlaakso.

Konekivääritulen alla

- Konekiväärituli teki tuhoisaa jäl-
keä metsästä tielle ryntääviin jouk-
koihin, Matti Kiuru toteaa ja jatkaa
tilitystään:

- Tuolla yhdellä konetuliaseella
olisi voitu tehdä tyhjäksi koko suun-
niteltu operaatio. Sijainti oli valittu
niin, että voitiin hallita koko lähitie-
noota. Ampuja kuitenkin kaatui, ja
ase vaikeni. Osa suunnitelmasta
saattoi toteutua siten, että oman
puolen miehet yrittivät kulkea lähi-
tuntumassa toisiinsa. Elossa olevat
auttavat vaikeasti haavoittuneet ys-
tävänsä pois kärsimyksistä, toimit-
taakseen aikanaan myös tiedon
omaisille.

- Tyttöystäväni oli kuormaston
mukana huoltamassa haavoittunei-
ta. Asemalta johtava tie oli ruuhkau-
tunut. Hevonen, jonka reessä hän
oli, sai osuman, ja häneltä itseltään
oli rinta ammuttu läpi. Hän oli vielä
tajuissaan. kun kysyin, miten voin
auttaa. Hän puristi kättäni ja tuskin
kuuluvalla äänellä kuiskasi viimesa-

noikseen: “Minun elämäni sam-
muu…älä unohda…auttaa toverei-
ta..”

- Jakauduimme siten, että toinen
osasto pyrkii vasemmalta tien tun-
tumassa aina Liippuan mäen ja Ki-
vennavan tien risteykseen. Samal-
la oikealta puolelta tuleva osasto
koukkaa Hovin oikealta puolen. Sen
jälkeen osastot yhtyisivät tien riste-
yksessä.

- Sain käskyn oikean puoleiseen
osastoon. Se joutui kovaan yhteen-
ottoon valkoisten kanssa. Heillä oli
ampumaketju Hovin oikealla puolen
peltoa. Siitä emme päässeet läpi,
Sortanlahden miehistä kaatui muun
muassa Kustaa Stopp. Täälläkin
konekiväärillä oli hovin ullakolta es-
teetön näköala taistelupaikalle.

- Meidän oli pakko peräytyä ta-
kaisin metsän suojaan. Silti Liippu-
alle johtava tie oli yhä tavoitteem-
me. Onnistuimme saamaan yhden
kevyen konekiväärin kuntoon ja sitä
mukaa repeytymän valkoisten ket-
juun. Rohkaisevien hurraa-huutojen
kaikuessa hyökkäsimme Hoviin joh-
tavalle tielle. Se oli niin sanottu Koi-
vutie. Puihin vedetyt puhelinlinjat
katkoimme. Siinä meidät tavoitti
masentava surunviesti. Ylipäällik-
kömme tykistöupseeri Rikoroushi
oli ampunut itsensä. Joukot järjes-
telivät antautumista.

- Jälkijoukkona saapui paikalle

Matti Kiurun selviytymistarina Raudun vapaustaistelussa

Tyttöystävä jäi Kuolemanlaaksoon

Kirkonkylän ja Leinikylän pommitus 1918.
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venäläisiä tovereita. He olivat pari
viikkoa aikaisemmin tulleet täyden-
tämään harvoiksi käyneitä rivejäm-
me. Samassa oli hovin ullakolla ole-
va konekivääri saatu ampumakun-
toon. Lyhyen matkan takia se teki
tarkkaa työtä. Tiellä tungeksivat
kaatuivat viimeiseen mieheen.

-  Ennätin heittäytyä suojaan am-
pumahautaan. Kaatuneista enin osa
oli venäläisiä. Näytti siltä, ettei heil-
lä ollut taitoa käyttää maastoa hy-
väkseen senkään vertaa kuin meil-
lä. He sulloutuivat lähituntumaan
ampumaketjussaan. Menetykset
olivat suuret.

Valkoiset vetääntyivät

- Kiväärini oli paljosta ampumises-
ta mennyt epäkuntoon. Panosta en
saanut piippuun kuin hakkaamalla
kammiotappia puun kylkeen. Kun
vihdoin uskalsin nostaa päätäni, huo-
masin, että toiset olivat jo puolessa
välissä peltoa. Ihmeekseni pellon
toisesta reunasta irtosi joukko val-
koisia juoksemaan tietä pitkin kohti
Liippuan mäkeä. Tänäkään päivä-
nä en osaa sitä arvoitusta ratkaista,
miksi he laskivat meidät tulemaan
pellon yli. Sellaisella porukalla olisi
ollut vain kädenkäänne napsia mei-
dät joka ikinen siihen aukealle pel-
lolle.

- Olen myöhemmin puhunut sen
aikaisen suojeluskuntalaisen kans-
sa. Hän oli samassa porukassa mu-
kana. Hän sanoi, etteivät he tilan-
teen jo Kuolemanlaaksossa lauet-
tua, nähneet hyväksi listiä maan-
miehikseen havaitsemiaan, vaan
vetäytyivät toisaalle. Sanoin hänel-
le: “Te säästitte meidät. Samoin
teimme mekin heille. Laukausta-
kaan ei ammuttu, vaikka siihen olisi
ollut mahdollisuus. Ehkä oli jo kai-
ken koetun jälkeen tuntu, että elä-
män on määrä vielä jatkua”.

- Raudun taistelun viimeiset lau-
kaukset ammuttiin Maanselän pel-
lolla muistettavana huhtikuun viiden-
tenä päivänä keskipäivän aikaan.

Läpimurto oli vaatinut kalliit ja liiat
uhrinsa, puolin ja toisin. Taistelupai-
kalta päästyäni katsoin Raudun ase-
man suuntaan. Näin tulipalon loimut
ja sakeaa mustaa savua.

Pietarin kautta, 17 vuotta täyttä-
neenä, Matti Kiuru palasi lopussa
vuotta synnyinsijoilleen Vernitssan
Vpl. Pyhäjärvelle hänelle aatteen
antaneen Työväentalon tuntumaan.
Varhaisnuoruuden suuri seikkailu
historian tuulissa ja tulimyrskyissä
säilyi muistajalla tallessa. Keskeisel-
lä paikalla oli myös Rautu, sen ase-

ma ja Kuolemanlaakso.

Vilho, Aili, Tauno ja Armas saat-
toivat kaipaavin ja kiittävin mielin
heistä vanhempien lailla huolta kan-
taneen Matti -isoveljen joulun alla
1974 Honkanummen hautausmaa-
han kappelissa pidetyn siunaustilai-
suuden jälkeen.

Simo O. Salo
Rautuisseniorit

Valkoisten konekivääri ampuu Raudun aseman ketjuja 26.3.1918.

Konekiväärin tuhoa Kuolemanlaaksossa 1918.

Raudun asemalla palavat punaisten varastot.

Väliotsikointi toimituksen. Kuvat
kirjasta?
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LIITAN IÄRELTÄ

MUNUAIS-PURJOPANNU

400 g porsaanmunuaisia
1 iso purjo
2 rkl voita
2 rkl tomaattisosetta
1 dl tomaattimehua
1 appelsiinin mehu
½ tl suolaa
¼ tl mustapippuria
2 rkl hienonnettua persiljaa

Halkaise ja huuhdo munuaiset.
Leikkaa ne viipaleiksi ja liota viipa-
leita kylmässä vedessä tunnin ajan.
Puhdista ja huuhdo purjo ja leikkaa
se ohuiksi suikaleiksi. Valuta munu-
aissuikaleet hyvin ja ruskista ne ras-
vassa paistinpannussa. Lisää pur-
jorenkaat ruskistamisen lopulla pan-
nuun ja kiehauta ne rasvassa peh-
meiksi. Lisää tomaattisose ja –
mehu, sekä appelsiinimehu munu-
aisten mausteeksi ja hauduta ruo-

kaa muutamia minuutteja. Mausta
ruoka suolalla ja pippurilla ja ripot-
tele persilja sen pinnalle. Tarjoa li-
sänä keitettyä riisiä tai perunoita.
Jos muhennosta jää, siitä saa iltat-
sajulle maittavan hiukkapalan paah-
toleivälle levitettynä.

KEITETTYÄ KIELTÄ JA
KAPRISKASTIKETTA

1 naudankieli n. 1 kg
2 tl suolaa/1 l vettä
1 sipuli
1 porkkana
( pala inkivääriä)

Kastike:
2 rkl voita
4 rkl vehnäjauhoja
8 dl kielen keitinlientä
¼ tl valkopippuria

2-3 rkl sitruunamehua

Herrojen herkkuja menneiltä vuosikymmeniltä

Seurasin eräänä iltana televisionäytelmää jossa herraseurue kokoontui maistelemaan ateriaa, jonka raaka-
aineen yksi seurueen jäsenistä oli hankkinut ja kokki valmistanut ruuaksi. Ideaan kuului, että ruoka olisi sellaista,
etteivät muut heti arvaisi mistä raaka-aineesta on kysymys. Homma huipentui maittavaan ateriaan joka oli val-
mistettu lasten kitarisoista.Onneksi se oli vain satua.

 Tämä herätti kuitenkin mielessäni ajatuksen kirjoittaa kielistä ja munuaisista. Niitä on ennen käytetty runsaas-
ti, mutta nykyisin niitä tuskin löytää monenkaan ruokapöydästä. Saattavatpa ne joidenkin mielestä tuntua yhtä
vastenmielisiltä kuin kitarisat muhennettuna.

Maalla sisäelimiä oli saatavilla niin kauan kun eläimiä teurastettiin kotona. Yleensä ne keitettiin ja syötiin
suurena herkkuna leivän päällä. Munuaisia pilkottiin myös karjalanpaistiin ja joillain paikkakunnilla valmistettiin
tappaiskeittoa johon käytettiin sisäelimiä.

1 dl kermaa
2 rkl hienonnettua kaprista

Huuhdo kieli kylmällä vedellä ja
kaavi se veitsellä puhtaaksi. Pane
se kattilaan ja lisää vettä niin paljon
että kieli peittyy. Lisää suola, kie-
hauta ja kuori vaahto pinnalta. Li-
sää sipuli, porkkana ja inkivääri kei-
tinliemeen. Keitä, kunnes kieli on
kypsää (2 ½ tuntia). Nosta kieli lie-
mestä, irrota siitä nahka ja leikkaa
se viipaleiksi. Pidä viipaleet lämpi-
minä. Sulata kastikkeen rasva,
imeytä siihen jauhot ja lisää siivilöi-
ty keitinliemi vähitellen joukkoon.
Keitä kastike kypsäksi, vähintään 10
minuuttia. Mausta ja lisää kerma.
Ripottele lopuksi kaprikset kastik-
keeseen. Tarjoa kieli kastikkeen ja
keitettyjen perunoiden kanssa.

1. Keitä ovat Inkerin vanhimmat
tunnetut asukkaat?
2. Mitä tarkoittaa venäjänkielinen
sana matuška?
3. Entä ulitsa?
4. Kuka on Sosnovon kunnanjoh-
taja tällä hetkellä?

5. Sosnovon lasten ja nuorten kult-
tuuritalo sijaitsee asutustaajaman
keskustassa osoitteessa Ulitsa Ni-
kitina 2. Kuka on Nikitin?
6. Kenen tyttönimi on Paraskeva
Nikitina?
7. Kuka on Heikki Määttänen?

8. Kuinka monta rautulaista sivii-
lihenkilöä oli sotavankeina Rau-
dussa Talvisodan aikana?
9. Minä vuonna alettiin tehdä ko-
tiseutumatkoja Rautuun?
10. Milloin Neuvostoliitto hajosi?

Vastaukset sivulla 25.

Kymmenen kysymystä
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Koivisto – ääni menneisyydestä!

Mauno Koivisto on jälleen kerran katsonut asiak-
seen antaa lausuntoja luovutetun Karjalan kohtalosta.
Ihmettelen, mikä on se hänelle traumoja aiheuttanut
kokemus viime sodissa, ja sen jälkeisissä alueluovu-
tuksissa, että hän katsoo asiakseen toistuvasti loukata
Suomen kansaa. Lieneekö trauma tullut siitä, ettei Sta-
lin pystynytkään nielaisemaan koko Suomea.

Hyvin on vielä muistissa kuinka Koivisto yritti tuomi-
ta Baltian maiden itsenäisyyspyrkimykset toistakym-
mentä vuotta sitten. Sen sijaan, että hän olisi ottanut
oman maansa viime sotien vääryyden hoitaakseen, hän
yhdessä Paasion kanssa juoksenteli Moskovassa va-
lehtelemassa, ettei Suomessa edes keskustella pakko-
rauhassa luovutetuista alueista tai niiden palauttami-
sesta.

Koiviston viime päivinä esittämät kannantoto ovat
pöyristyttäviä. Koivisto maalailee uhkakuvia siitä, että
mikäli Karjalan palautuksesta keskustellaan, se mer-

kitsee sotaa. Lausahduksellaan hän on saanut heikko-
hermoisimmat uskomaan, että näin kävisi. Yksikään
suomalainen Karjalan palautusta haluava ei ole halua-
massa rautaa rajalle, pyrkimyksenä on vain, että neu-
votteluteitse, molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla
voidaan tämä suomen ja Venäjän suhteita raatava asia
poistaa.

Koivisto, kuten Juri Derjabinkin ovat ääniä men-
neisyydestä, joiden sanomisilla ei ole merkitystä tämän
päivän politiikassa. Harmi vain, ettei kumpainenkaan
heistä ole vieläkään valmiina rakentamaan todellista
maittemme välistä ystävyyttä.

Maaliskuun alussa julkistettiin Veikko Saksin toi-
mittama Karjalan palautus –kirja. Se on erinomaisen
hyvin toimitettu, niin ettei asiaan perehtymättömälle-
kään jää epäselväksi miksi Karjalan palautus on niin
tärkeä. Kirja tuo esille esimerkiksi laskelmilla jälleen-
rakentamisen kustannuksia.

Saksin kirja on saanut todella paljon julkisuutta. Muun
muassa Helsingin Sanomat uutisoi kirjasta puolen si-
vun kokoisella artikkelilla. Se on saanut myös osak-
seen paljon kansainvälistä huomiota muun muassa Ve-
näjän ja Ranskan tiedotusvälineissä.

Kirjaa on saatavan Karjala Klubi –kaupoista sekä
tilattavissa myös allekirjoittaneelta.

Karjalaterveisin

Mikkeli 31. maaliskuuta 2005

Oletko kiinnostunut osallistumaan unitutkimukseen?
Etsimme osallistujia tutkimukseen, jossa selvitetään
miten valvemaailman kokemukset vaikuttavat uniin.
Haluaisimme löytää henkilöitä, joilla on ollut sodan ai-
kana pelottavia ja henkeä uhkaavia kokemuksia.

Tutkimukseen kuuluu haastattelu sekä tehtävä, jossa
Sinun tulee kirjata uniasi ylös. Tutkimus suoritetaan täy-
sin luottamuksellisesti ja tutkijoita sitoo vaitiolovelvolli-
suus. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä tutkimusryhmääm-
me, niin kerromme lisää.

Tutkimusta johtavat Turun yliopiston psykologian lai-
toksella professori Antti Revonsuo ja tutkija Katja
Valli. Tutkimusryhmässä ovat mukana psykologian opis-
kelijat Hanna Aitta-aho, Liisa Myllymaa ja Ella Tu-
runen. Voit ottaa meihin yhteyttä joko sähköpostitse
tai puhelimitse.

Yhteydenotot:hamaai@utu.fi tai emturu@utu.fi,  puh:
045-65 01 531 ma-pe kello 10-15

Unitutkimus
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Suurlähettiläs Niilo Pusan
elämänkerta jatkuu. Hän aloit-
taa oppikoulun Kangasniemel-
lä ja palaa sitten perheensä
kanssa jälleenrakentamaan
sodassa tuhoutunutta Rautua.
Evakkoon lähtö on kuitenkin
pian uudelleen edessä.

Syksyllä alkoi koulu ja pääsin suo-
raan kolmannelle luokalle toisen
koululuokan jäädessä sodan takia
väliin. Olin lukenut innokkaasti se-
dälleni tulevaa Suomen Urheiluleh-
teä ja lisäksi kaikki Martti Juko-
lan kirjat, jotka osasin lähes ulkoa.
Tästä johtuen olin ajatuksissani usein
urheilukentällä. Kun opettaja suo-
men kielen tunnilla pyysi antamaan
jonkun esimerkin lauseesta, viitta-
sin innokkaasti ja sanoin: ”Taisto
Mäki verryttelee kentällä”. Saman-
tapaisia olivat kaikki esimerkkilau-
seeni.

Oppikouluun pääsyni oli ihmeel-
listä johdatusta. Olin ollut Harjun-
maan kansakoulussa noin kuusi –
seitsemän viikkoa, kun kuulin samal-
la luokalla olleiden Aira ja Meeri
Arolaisen lähteneen Kangasnie-
men yhteiskouluun. Kangasniemen
rouvat olivat päättäneet kouluttaa
kaksi monilapsisen, varattoman
evakkoperheen lasta ja valitsivat
tytöt yhteiskouluun lähetettäviksi.
Kangasnimen kappalainen Kojo otti
heidät luokseen asumaan ja niin al-
koi tyttöjen koulu.

Isän palattua halkometsästä sa-
noin hänelle, että minäkin haluaisin
oppikouluun. Äitini sattui onneksi
olemaan tervehdyskäynnillä Oulai-
sissa evakkona olevan vanhan äi-
tinsä luona. Hän halusi varjella mi-
nua maailman synneiltä, ainakin
oman perustelunsa mukaan, eikä

olisi todennäköisesti päästänyt mi-
nua oppikouluun. Äitini oli pyhäkou-
lun opettaja ja harras uskovainen.

Seuraavana aamuna isäni nousi
polkupyörälleen ja ajoi 25 kilomet-
riä Kangasniemen kirkolle. Yhteis-
koulun pihalla ensimmäinen vastaan
tullut opettaja oli Arvi Blom, Kan-
gasniemen yhteiskoulun varsinainen
johtaja ja yleismies, joka opetti ma-
tematiikkaa, voimistelua ja laulua.
Lisäksi hän oli partiolippukunnan
puheenjohtaja.

Varsin perustellusti voi sanoa, että
hän oli koko koulun primus motor,
jonka vaikutus ulottui kaikkeen.
Koulun rehtori Peljo kuului maan
hiljaisiin. Isän tiedusteluun Arvi
Blom vastasi suoralta kädeltä: ”Il-
man muuta evakkopoika pääsee
kouluun”.

Seuraavana aamuna minä vuo-
rostani nousin polkupyörälle jo kel-
lo viisi ja lähdin ajamaan Kangas-
niemelle ehtiäkseni kouluun yhdek-
säksi. Vein eväsreppuni entisen naa-
purimme ruotiukon, Martti Långin,
kolme kertaa kolmen metrin hella-
huoneeseen, jossa Martti oli keittä-

nyt lihakeittoa. Tuskin koskaan li-
hakeitto on maistunut niin hyvältä
kuin silloin, 25 kilometriä poljettua-
ni.

Koulua Kangasniemellä
Tulin koulun pihalle ja asettauduin

jonoon tietämättä yhteiskoulun
käynnistä yhtään mitään. Vaistoni
sanoi, että pienimmät oikealla kuu-
luivat ensimmäisen luokan jonoon.
Päästyäni jonoon tunsin äkkiä voi-
makkaan potkun takapuolessani.
Luokkatoverini Moilasen Paavo
toivotti minut näin tervetulleeksi kou-
luun.

Sain kuulla, että minun oli itse os-
tettava kirjat. Ensimmäinen oppi-
tunti oli kasvioppia. Ryhdyin seuraa-
maan opetusta. Opettaja Hedman
tankkasi oppilaiden päähän: ”Saha-
laitainen, teräreunainen”: kesken
lukukautta, seitsemän viikkoa kou-
lun alkamisen jälkeen tulleena en
ymmärtänyt tästä enkä muustakaan
opetuksesta yhtään mitään.

Filosofian maisteri Maire Kare-
lahti auttoi minut ruotsin kielessä al-

Evakkopojasta suurlähettilääksi osa 3

Niilo Pusan muistelmat

Maija, Irma, Niilo, Laura ja Matti Pusa.
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kuun. Hän oli erinomainen opettaja
ja hieno ihminen. Luimme Jacobso-
nin oppikirjasta kappaletta: ”Huru-
dan är tavlan? Tavlan är svart. Hu-
rudan är kritan? Kritan är vit”: ja
niin edelleen.

Välitodistuksessa samoin kuin jou-
lutodistuksessakin minulla oli vielä
kasviopissa nelonen. Vähitellen pää-
sin opetukseen sisälle ja sain muut
oppilaat kiinni niin, että selvisin luo-
kaltani ilman ehtoja.Kävin Kangas-
niemen yhteiskoulussa kaksi luok-
kaa, sen jälkeen lähdin jälleenraken-
tamaan Rautua.

Perheemme muutti kouluni vuok-
si Kangasniemen kirkolle, jossa
asuimme ylikersantti Kaarlo Jung-
in Kotirannassa. Meillä oli vuokralla
Kotirannan sali, johon rakensimme
hellan. Tulimme hyvin toimeen
Jungin perheen kanssa, joka oli hy-
vin isänmaallinen ja jonka kaikki jä-
senet äitiä myöten kuuluivat suoje-
luskuntaan. Ensimmäisen oppikou-
luvuoden jälkeen meille annettiin
pika-asutustila Haukivuorelta ja niin
muutimme sinne Saaren Kohvak-
kaan.

Palasin syksyllä kouluun Kangas-
niemelle ja asuin siellä Marttisen
ystäväperheen luona. Koulussa pa-

ras ystäväni oli Tapio Kinnunen.
Hän oli minua luokkaa ylempänä ja
oli kuin isoveli. Hänen aloitteestaan
lähdimme kesken koulun Haukivuo-
relle sotilaspoikien ryhmäjohtaja-
kurssille ja jatkoimme koulutustam-
me vielä Virtasalmella niin, että minä
aikanani ylenin tältä pohjalta Rau-
dun sotilaspoikajoukkueen johtajak-
si.

Ajatus oppikouluun lähdöstä oli
syntynyt jo Raudussa syksyllä 1939.
Sain nähdä paljon sotilaselämää ja
huomasin, miten suuria herroja up-
seerikokelaat ja upseerit olivat ta-
vallisiin sotilaisiin verrattuna ja ha-
lusin itsekin päästä samaan. Minul-
le syntyi salainen halu pyrkiä oppi-
kouluun.

Takaisin Rautuun
Koulun loputtua keväällä 1942

palasimme Rautuun. Kotikylässä oli
jäljellä ainoastaan Mörskyn riihi,
jonka yläosan lävitse oli tykillä am-
muttu kahdesti. Toinen säilynyt ra-
kennus oli Vuorikkisen peruna-
kuoppa. Puolet kyläläisistä majoit-
tui riiheen ja loput kylän toiselle lai-
dalle rakennettuun parakkiin.

Sotilaat avustivat meitä toukotöi-

den teossa. Näin saatiin kaikki maat
viljelykseen.

Kesän aikana rakensimme isoisä-
ni kanssa kotini lähelle palteeseen
korsun, jonka katon rajassa oli kak-
si pientä ikkunaa. Korsu sijaitsi pe-
runakuopan tapaan maan sisällä.
Syksyllä saimme viljat korjatuiksi
osittain sotilaiden avustaminen ja
talvet asuimme korsussa.

Kotini oli noin 12 kilometrin etäi-
syydellä rintamalinjoista, niiden ja
kenraalimajuri Niilo Hersalon
10:nnen divisioonan esikunnan puo-
livälissä. Desantteja oli liikkeellä jat-
kuvasti. Naapurikylässä emäntä oli
juuri paistamassa leipää, kun de-
santti tuli sisään. Saatuaan pyytä-
mänsä lämpimän leivän hän ampui
emännän. Tapaus järkytti meitä ja
sai varuilleen.

Olin löytänyt venäläisten raken-
tamasta korsusta kiväärin ja riittä-
västi patruunoita. Nukuin korsus-
samme kaksikerroksisen vuoteen
yläosassa. Pidin vieressäni ladattua
kivääriä, että voisin tarvittaessa
ampua desantin. Jälkeenpäin ajatel-
len tämä oli tietysti lapsellista, sillä
todellisuudessa desantin olisi ollut
helppo voittaa pelokas poika.

Noin kilometrin päässä kodistani
oli metsään sijoitettu ammustarvike-
täydennyspaikka ATP. Piikkilanka-
aidan sisälle kahden - kolmen heh-
taarin alueelle oli varastoitu koko
Itä-Kannaksen ammustäydennyk-
set. Aluetta vartioi komppania.

Elimme siis keskellä sotatoimi-
aluetta ja strategisesti erittäin vaa-
rallisessa paikassa. ATP oli hyvin
tärkeä kohde vihollisen ilma- tai
muulle hyökkäykselle.

Sotilaiden arvion mukaan ATP:n
tuhoaminen olisi merkinnyt myös
lähellä olevien asukkaiden kuole-
maa. Vartiota suorittavat sotilaat
vierailivat lähes joka ilta korsussam-
me ja erityisesti lauantai-illan toivo-
tut levyt keräsi korsun täyteen ra-
dion kuuntelijoita.

Korsussa viihtyivät myös luteet.
Vaikka niitä myrkytettiin rikkihapol-Juho Pusan asevelitalo Suurporkulla. Taustalla puutarhaa.
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la säännöllisesti, toivat vierailevat
sotilaat niitä aina lisää.

Tänä aikana alkoi jälleenraken-
nuskausi. Sahautimme kaikki raken-
nustarpeet ja keväällä alkoi raken-
taminen. Setäni kuoltua aseveljet
lahjoittivat hänen vanhemmilleen
asevelitalon. Rakensimme siihen
samana kesänä lisätilaa sekä kaik-
ki tarpeelliset ulkorakennukset lato-
ja myöten. Kaikki oli saatu valmiik-
si ja jäi sinne, kun suurhyökkäys
Kannaksella alkoi 1944.

Syyskesällä 1943 sain tiedon, että
Valkjärvellä alkaa vuoksen keski-
koulu. Olin niittämässä kauraa ja
siitä paikasta lähdin Valkjärvelle,
jonne oli matkaa vähän yli 30 kilo-
metriä, ilmoittautumaan rehtori Lil-
jebladille. Syksyllä aloitin koulun.
Se sijaitsi sotatoimialueella, eikä
siellä ollut montakaan täysin päte-
vää opettajaa, mutta täytti kuiten-
kin koulun tehtävät. Omaa koulun-
käyntiäni vaikeutti se, että kokonai-
nen vuosi oli jäänyt väliin. Selvisin
kuitenkin välttävin arvosanoin luo-
kaltani.

Uudelleen evakkoon
Keväällä 1944 isäni oli saanut

maanviljelyslomaa ja auttoi meitä
saamaan touot maahan. Hän oli
myös pyytänyt siirtoa Rukajärveltä
Raappanan divisioonasta Hersalon
divisioonaan Rautuun ja saanut sen.
Kevätkesästä kaikki näytti vielä
erittäin lupaavalta, kunnes kesäkuun
11. päivänä alkoi Kannaksen teräs-
myrsky.

Kylän viljelyspäällikkö Heikki
Paakkinen kiersi iltayöstä talosta
taloon kehottaen väkeä pakkaa-
maan evakkoon lähtöä varten. Tä-
mäkin lähtö tuli täysin yllättäen.
Teimme koko yön laatikoita laudois-
ta ja pakkasimme tavaroita. Aamul-
la laatikot kuljetettiin maantien vie-
reen, josta sotilaat ajoivat niistä osan
autoilla Raudun asemalle.

Osa saapui aikanaan uuteen evak-
kopaikkaamme Rantasalmelle, osa

jäi sille tielleen. Aamulla 11. kesä-
kuuta lähdimme lehmiä ajaen Petä-
järven asemalle, josta meidät oli tar-
koitus kuljettaa junalla edelleen.

Olimme suunnilleen kaikki rautu-
laiset karjoinemme Petäjärven ase-
malla rauhallisesti lastausvuoroa
odottamassa, kun yllättäen alkoi hir-
veä verilöyly. Kaksitoista uutta ve-
näläistä maataistelukonetta syöksyi
puiden latvojen korkeudelle ja pom-
mitti avuttomia siviilejä ja karjaa.
Suomalaiset eivät olleet järjestäneet
minkäänlaista valvontaa tai it-tyk-
kiä. Koneet jylisivät ylitsemme
edestakaisin tuhoa kylväen.

Hävitystä kesti yli 20 minuuttia.
Mitään tähän verrattavaa en ole
elämässäni kokenut. Se oli kauhis-
tuttavaa. Jokainen pommi, joka ir-
tosi koneesta, näytti aina tulevan
suoraan kohti. Makasin Sylvi-tätini
kanssa puun juurella. Meistä noin
20 metrin päähän jysähti pommi ja
surmasi naapurikylän seitsemännel-
lä kuukaudella raskaana olevan
emännän kertaosumalla.

Ryömimme tätini kanssa tähän
pommikuoppaan, jossa tunsimme
olevamme enemmän suojassa kuin
puun juurella. Tätini asetti itsensä
minun suojakseni. Luimme Isä mei-
dän –rukouksen ja Herran siunauk-
sen moneen kertaan. Vapisimme
pelosta, uskoimme kuolevamme
varmasti. Haavoittuneet eläimet ja
ihmiset huusivat karmeaa kuolon-
huutoaan. Maataistelukoneet tans-
sivat kuolonleikkiään.

Yhtäkkiä vihlova huuto kantautui
pommien keskeltä. Noin viiden met-
rin päässä meistä ollut ja lastausta
johtanut Raudun suojeluskunnan pai-
kallispäällikkö oli menettänyt reides-
tä toisen jalkansa. Verenvuoto oli
raju ja tuskat hirveät. Pommituksen
jatkuessa koko ajan kukaan meistä
ei voinut häntä auttaa. Paikallispääl-
likkö huusi tuskissaan kunnes kuoli
verenhukkaan. Aikansa tuhoa kyl-
vettyään koneet poistuivat, mutta
metsikössä jatkui hätä.

Minkäänlaista ensiapua ei ollut

saatavissa. Vain ystävät ja omaiset
saattoivat sitoa ja lohduttaa niitä,
jotka jäivät eloon. Tuskissaan huu-
tavia eläimiä lopetettiin siihen paik-
kaan ja koko tienoon peitti veren ja
kalman haju. Saimme lopulta lastat-
tua eläimet vaunuihin ja lähdimme
itse härkävaunuissa kohti Rantasal-
mea. Vihollisen maataistelukoneet
tulittivat meitä vielä lähdettyämme
junaan, mutta selvisimme ehjinä.

Sotilaspoikien toimintaa
Jatkosodan ajalta maininnan an-

saitsee vielä Raudun suojeluskun-
nan sotilaspoikaosaston toiminta.
Keräsimme Taipaleenjoen ja Kir-
vesmäen aavemetsästä, jonka puut
olivat kokonaan silvottu, sirpaleita ja
suutareita kuorma-auton lavalle.
Toimintaamme johti Petäjärven
pommituksessa kaatunut paikallis-
päällikkö, sotilasarvoltaan vänrikki.
Päivän päätteeksi lähdimme aina
Kirvesmäeltä kuorma-auton laval-
la suutarien päällä istuen kotimat-
kalle. Eräänä iltana, minun jo jää-
tyä matkan varrella kotiin kyydistä,
eräs poika heitti varomattomasti
suutarin kärki edellä lastia puretta-
essa jolloin se räjähti. Henkilövahin-
koja sattui, vaikka oltiinkin vain so-
tilaspoikatyössä.

Suoritettuani ryhmänjohtajakurs-
sin olin itseoikeutettu joukkueenjoh-
taja. Hoidimme ilmavalvontaa, osal-
listuimme Viipurin suojeluskuntapii-
rin järjestämiin murtomaa-, yleisur-
heilu- ja hiihtokilpailuihin. Merkittä-
vin muisto näistä kilpailuista on Vii-
purin keskusurheilukentältä, jossa
nykyisin kirjailijana tunnettu Oska-
ri Reponen voitti alle 17-vuotiai-
den poikien viisiottelun vuonna 1943.
Paras rautulainen oli kolmanneksi
sijoittunut Kauko Rastas, myö-
hemmin tunnettu Polarin vuorineu-
voksena.

Valkjärvellä osallistuimme sk-pii-
rin hiihtomestaruuskilpailuihin. Oli
suojasää ja satoi vettä. Meillä rau-
tulaisilla ei ollut minkäänlaista huol-
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tajaa eikä voiteita joten tuloksissa
ei ollut kehumista. Itse olin 48. eli
toiseksi viimeinen. Viimeinen oli toi-
nen Raudun edustaja Taisto Ha-
mu.

Elämää Vaahersalossa
Saavuttuamme Rantasalmelle

meidät majoitettiin Vaahersalon kau-
niiseen kartanoon, jota ympäröi re-
hevä puisto. Vaahersalo sijaitsi Sa-
vonlinna –Varkaus –laivareitin var-
rella. Sen luonto oli erittäin kaunis-
ta ja kasvillisuus rikasta.

Perheemme käytössä oli kaksi ti-
lavaa huonetta. Toisessa asuviat
mummo ja äijä. Heidän huonees-
saan oli muurattu hella ja sitä käy-
tettiin yhteisesti, koska elimme sa-
maa taloutta.

Kartanon päärakennuksessa asui-
vat Vuorikkisen, Mörskyn, Ant-
tosen ja Partisen perheet. Sopu
säilyi, enkä muista yhtään ainoata
riitaa. Syksyllä 1944 ennen koulun
alkua vietettiin Partisen vanhimman
tyttären häitä ja tanssia oli joka ilta
kahden viikon ajan. Sodasta palan-
nut sulhanen oli tuonut mukanaan
käsin veivattavan gramofonin, johon
hänellä oli kuusi – seitsemän levyä,
muun muassa Savotan Sanni, Mar-
ja-Leena ystäväin sekä Dallapen
levyjä sotaa edeltäneeltä ajalta.

Evakkojen pääsy tähän herrasvä-
en kartanoon tapahtui nimismiehen
toimenpiteiden avulla vastoin karta-
nonomistajan, Schauman-yhtiön,
tahtoa. Kartanossa ei ollut varsinai-
sia asukkaita, sitä käytettiin lähinnä
lomatarkoituksiin yhtiön johdon pur-
jehtiessa Rantasalmen vesillä tai
sorsastaessa Vaahersalon mainioil-
la riistamailla. Evakoiden suhteet
omistajaan säilyivät silti hyvinä. Jä-
timme kartanon yhtä hyvään kun-
toon kuin se oli ollut tullessamme-
kin.

Niilo Pusan elämänkerta jatkuu
seuraavassa numerossa.

MATKOJA RAUTUUN
KIHUMATKAT 4 PV 11.-14.8.2005

Yöpyminen Terijoella Gelius -hotelli

Reitti I: Kuopio-Varkaus-Pieksämäki-Lappeenranta-
Viipuri

II: Jyväskylä-Kangasniemi-Mikkeli-Lappeen-
ranta-Viipuri

III: Mäntyharju-Kouvola-Vaalimaa-Viipuri
Ilm. Markulle puh. 040 523 9645

IV: Helsinki-Vaalimaa-Viipuri
Ilm. Maijalle puh. 040 577 8064

KIHUMATKA 2 PV 13.-14.8.2005
Reitti: Pieksämäki-Mikkeli-Lappeenranta-Viipuri

Ilm. Markulle  puh. 040 523 9645

RAUTU 10.-12.6.2005
3 pv

Yöpyminen Terijoki/Sakkola
Leivonmäki-Pieksämäki-Mikkeli-
Kouvola-Viipuri

Reitti:

Ilm. Markulle
puh.040 523 9645

JOS MIELIT RAUTUUN OMALLA RYHMÄLLÄSI
Pyydä tarjous majoitus - viisumi - bussi 19 hlöä

Pohjanmaan Matkatoimisto Oy
puh. 040 5239645
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Sana koti tuo monille mieleen tur-
van ja paikan, missä saa olla rau-
hassa. Koti ei ole aina talo, joka
omistetaan. Koti voi olla kallio met-
sässä tai vaikka komero. Koti on
paikka, missä tunnet olevasi rauhas-
sa sielusi kanssa. Joillakin koti voi
olla jopa toisessa maassa.

Olen kuullut monet kerrat ihmis-
ten sanovan: “Täällä olen kotona:”
Sieltä pois ollessaan näillä ihmisillä
on rauhaton olo. Ja he palaavat sin-
ne uudestaan ja uudestaan.

Koti myös symboloi sitoutumista
ja uutta alkua. Esimerkiksi kun nuori
muuttaa ensimmäisen kerran
omaan asuntoon, nuori itsenäistyy
ja aloittaa oman elämän. Tai kun
pari muuttaa yhteen tai ostaa uu-
den talon, he sitoutuvat toisiinsa.
Muutto kodista on usein raskas, sil-
lä siellä on koettu paljon muistoja.

Sodissa ihmisten on usein jätettä-
vä kotinsa. Kävimme muutama
vuosi sitten mummoni lapsuudenko-
dissa Raudussa. Mummo kuitenkin
oli jo niin huonossa kunnossa, ettei
voinut lähteä mukaan, mutta silti
muistan aina puolisokean naisen
kasvot, kun hänelle kerrottiin enti-
sestä kodistaan. Niissä kasvoissa

paloi ilo ja kyyneleet valuivat hänen
silmistään, kun hän sai koskettaa
Raudun, kotinsa multaa. Monet ker-
rat lauloi Raudusta ja itki ikäväänsä
sinne.

Kun mummo kuoli, hänen hauta-
ansa siroteltiin Raudun multaa ja
haudan päälle tuotiin kukkia Rau-
dusta. Niin tärkeä koti on.

Nuoren koti ei useinkaan ole siel-
lä, missä on vanhemmat ja muu per-
he, vaan siellä, missä on ystävät.

Laura Väisänen
 15 vuotta

Lauran mummo Aino Leppä-
nen, o.s. Paukku oli Raudun

Korleen kylästä.

Koti

Karjalainen Nuorisoliitto ry on
valtakunnallinen lasten ja nuorten
kulttuuri- ja harrastusjärjestö, jonka
toiminnan tarkoituksena on ylläpitää
ja tehdä tunnetuksi karjalaista kult-
tuuria. Liitto järjestää 25-vuotisjuh-
lavuotensa kunniaksi Minun Karja-
lani -piirustus-kilpailun. Onko Minun
Karjalani maisema, mummon teke-
mät lapaset, äidin laittama ruoka vai
vaarin kertoma tarina? Onko se lau-
lua, tanssia vai ihan jotakin muuta?

Kilpailusarjat: peruskoulun luokat

Käki voitti
Karjalan Liiton Erräämp esine

– 2000-luvun karjalainen tuote -
suunnittelukilpailun voitti helsin-
kiläinen opiskelija Maikki Ryt-
könen Käki-nimisellä ehdotuk-
sellaan. Käki sisältää pyöreän
tarjottimen, huopapannunalusen
sekä lautasliinat – kaikki iloisella
ja ilmaisuvoimaisella käkiaiheel-
la koristettuna.

Toisen sijan jakoivat Paula Su-
sitaival ja Heidi Turunen Hel-
singistä sekä Venla Törmä Hä-
meenlinnasta ehdotuksillaan
Muistojen Karjala -muistipeli,
Kukkilintu -kattovalaisin ja Mum-
moni käsiaseet -pulikka-, kauha-
ja lastasetti seinätelineessä.

Karjalan Liiton viime vuonna
järjestämän Erräämp esine –kil-
pailun voittajat julkistettiin Kale-
valan päivän juhlan yhteydessä.
Kilpailussa haettiin uudenlaisia
käsityö- ja muotoilutuotteita, jot-
ka modernilla tavalla ilmentävät
Karjalaa tai karjalaisuutta.

1-3, peruskoulun luokat 4-6, perus-
koulun luokat 7-9, lukio. Mukaan
voivat osallistua joko kokonaiset
koululuokat tai yksittäiset lapset.
Kilpailu on kaikille avoin.

Kilpailutyöt tehdään A3-kokoisel-
le valkoiselle paperille. Tekniikka on
vapaa. Sarja, henkilötiedot ja osal-
listujan yhteystiedot merkitään pii-
rustuksen kääntöpuolelle. Työt lä-
hetetään 31.5.2005 mennessä osoit-
teella: Karjalainen Nuorisoliitto ry,
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki.

Kunkin sarjan parhaat palkitaan.
Tulokset julkistetaan Karjalaisen
Nuorisoliiton 25-vuotisjuhlassa 8.lo-
kakuuta 2005 Helsingissä sekä lii-
tonwww-sivuilla:
www.karjalainennuorisoliitto.fi. Pal-
kituille ilmoitetaan myös henkilökoh-
taisesti. Palkituista töistä on tarkoi-
tus koota näyttely.

Lisätietoja saa Karjalaisesta Nuo-
risoliitosta: puh. (09) 7288 4630,  (09)
72884619 tai
 toimisto@karjalainennuorisoliitto.fi

Minun Karjalani -piirustuskilpailu
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Kiitos mummo ihanista lapsuuden kesistä! Kiitos
mummolan lämpimästä ja rakkaasta ilmapiiristä!.
Kiitos, että olen saanut siellä sinun turvallisessa ja
hellässä huomassa olla, mummon vieressä mullitel-
la.

Mummolasta tulee mieleen aina kesä ja kiireetön
olo. Lapsen huoleton meno ja leikit. Serkut ja naa-
purinlapset leikkimässä kirkonrottaa ja uimareis-
sut. Mummolan rannan kirkas vesi ja rantakoppi.
Yläkerran perähuoneen tuttu tuoksu ja siankäm-
pän jännittävä salamyhkäisyys. Kodikkaasti sisus-
tetut huoneet ja erityisesti se mummolanhenki, joka
huokuu puhtautta ja rauhaa.

Kiitos, että olit meille lapsille läsnä. Kaiken kii-
reen keskellä keksit tekemistä ja teit vaikka nenä-
liinasta pupujussin tai tulitikkulaatikoista junan.
Ja ne herkut muistamme kaikki. Lanttukukko, rii-
sipiirakat, tutut mummolan tuoksut ja maut. Vaik-
ka oma lapsuus on kaukana takana, on muistot
tallessa. Nyt Poppelitien mummolassa on se sama
tunnelma, vaikka paikka on talvella eri. Sinun läs-
näolosi tuo lapsuuden muistot mieleen.

Kiitos ennen kaikkea esirukouksistasi. Ne kan-
tavat meitä kaikkia. Saamme yhdessä iloita siitä,
mitä Jumala on meidän puolestamme tehnyt. Hän
on kantanut pahat tekomme ristillä, että meillä rau-
ha olisi. Hän on lähettänyt Jeesuksen, että miellä
olisi elämä ja yltäkylläisyys. Siinä on usko, toivo
ja rakkaus, jonka varassa saamme elää, Sinä, minä
ja kuka ikinä haluaa. Sen toivon varassa saamme
kerran ylittää ajan rajan ja varmuudella tietää,
että tapaamme taivaassa. Aina ei tämä maan pääl-
linen elämä ole helppoa. Mutta rauha Jumalan
kanssa antaa voimaa jokaiseen päivään kerral-
laan.

Tyttären tytär
Mari Mäkeläinen

Lyydia-mummolle

100 vuotta

täytti 8. maaliskuuta
Lyydia Maisonen, o.s.
Nahkuri Mikkelissä.
Hän on syntynyt Rau-
dun Mäkrän kylässä.

Salme, o.s.
Partanen ja Veik-
ko Ilola viettivät
kultahäitä lähi-
piirissä Saarijär-
vellä 31. Joulu-
kuuta 2004. Sal-
me Ilola on ko-
toisin Raudun
Orjansaaresta.
Häämatka tehtiin
Kairon pyrami-
deille.

Kultahääparia
onnittelevat po-
jat perheineen.

Pinja Emilia Pulliai-
nen syntyi 29.11.2004.
Hänen vanhempansa
ovat Maija Paksu ja
Nisse Pulliainen. Mai-
jan pappa Arvi Paksu
on Raudun Vehmaisis-
ta ja Nissen mummo
?Pulliainen, o.s. Kiiski
Raudun Kuninkaanse-
lästä.

Kultahäät

Syntynyt

Kymmenen kysymystä
Vastaukset:
1. Vatjalaiset ja inkerikot. 2. Muun muassa äiti pieni,

rouva kulta, naisluostarin johtajatar. 3. Osoitteessa ka-
tua. 4. E. N. Sokolova. 5. Muolaassa Talvisodan aikana
kaatunut Neuvostoliiton sankari. 6. Larin Parasken. 7.
Rautulainen kaukopartiomies. 8. Eräitten tietojen mukaan
16. Kuka voi vahvistaa tai kumota tiedon? 9. Vuonna 1990.
10. 8. joulukuuta vuonna 1991, jolloin Venäjä, Valko-Ve-
näjä ja Ukraina muodostivat itsenäisen valtioitten yhtei-
sön.

Kysymykset ja vastaukset laati Alvar Loponen.
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Toivo Johannes Pusa nukkui ikiuneen 1. maalis-
kuuta Varkauden aluesairaalassa. Hän oli synty-
nyt 21. lokakuuta Raudun Mäkrän kylällä.

Suomen itsenäisyys oli Sinulle tärkeä.
Näithän niin läheltä sodan kauhut
ja sodan muistot, ne säilyivät mielessä aina.
Silloin kotoa lähettäessä kuten
aikojen saatossa myöhemminkin.
Jäi kotiin odottamaan omenapuut.
Nyt olet siirtynyt taivaan puutarhaan.
Siellä sodan muistoja ei enää ole
Ja aina on kukassa omenapuut.Isä syntyi Raudun

Orjansaaren kyläs-
sä 25. toukokuuta
1923 Edvard ja
Maria Junnin van-
himpana lapsena.
Hän kuoli 81-vuo-
tiaana 16. helmi-
kuuta 2005.

O r j a n s a a re s t a
evakkotie vei Kangasniemelle Tenha -nimiselle ti-
lalle, joka sijaitsi Kyyveden rannalla. Isä työsken-
teli maatalouden parissa myös Imatralla, Hämeen-
linnassa ja Mikkelin maalaiskunnassa. Takaisin
Kyyveden rannalle hän palasi vuonna 1965, kun

Liisa Aune Mäkelä, o.s. Huuhka kuoli 28. tam-
mikuuta Pieksämäellä. Hän oli syntynyt 5. heinä-
kuuta 1930 Raudussa.

Lea Maria Lehtinen, o.s. Lallukka kuoli 23. hel-
mikuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt 5. tammikuu-
ta 1924 Raudussa.

Elvi Kaarina Räsänen, o.s. Tolvanen kuoli 5. tam-
mikuuta Elim –kodissa. Hän oli syntynyt 23. tou-
kokuuta 1922 Raudussa.

Alpo Kirves kuoli 12. maaliskuuta Kouvolassa.
Hän oli syntynyt 3. elokuuta 1922 Raudussa.

perheemme muutti Haukivuorelle. Isä oli valittu
kunnan omistaman maatilan tilanhoitajaksi. Sak-
salanharjulla sijainneelta maatilalta oli linnuntie-
tä noin 15 kilometriä Tenhan rantaan.

Karjalaisen perinteen ja omien juurien vaalimi-
nen sekä yhteydet omaan sukuun olivat isälle sy-
dämen asia. Hän oli aktiivisesti mukana Rautulais-
ten pitäjäseuran ja Haukivuoren Karjalaisten toi-
minnassa. Isä osallistui yhdessä äitimme kanssa
lähes vuosittain Rautuun tehdyille kotiseutumatkoil-
le. Joka vuosi hän odotti innolla tulevaa matkaa
Rautuun ja Orjansaareen, ja uuden passinkin hän
ehti hankkia tämänvuotista matkaa varten. Orjan-
saaren ojanvarsi, jolla isän synnyinkoti sijaitsi, oli
yksi hänen mielipaikkojaan. Matkaeväänä oli aina
äitimme leipoma kalakukko, jota syötiin isän syn-
nyinkodin paikalla. Kotipihalla Haukivuorella kuk-
kivat, Orjansaaresta tuodut valkovuokot olivat isäl-
le suuri ilonaihe keväisin.

Isä siunattiin Haukivuoren kirkossa 11. maalis-
kuuta 2005.

Tyttäret Pirkko ja Riitta

Isämme Oiva Junnin muistolle

 täyttää 4. toukokuuta
Kalevi Ensio Salo. Kalevi
on toisen polven rautulai-
nen. Hänen äitinsä Selma
Salo on kotoisin Raudun
Potkelan kylän Monnon-
mäeltä- Kalevia onnittele-
vat lämpimästi äiti, siskot ja
veli.

 täytti 27. maaliskuuta
Kalevi Valkonen Mäntyhar-
jun Ollikkalassa. Hän on
syntynyt Raudun Savikko-
lassa.

60 vuotta

75 vuotta

täyttää 10. toukokuuta Martta Rytkönen, o.s.
Paukku Varkaudessa. Hän on kotoisin Raudusta.
Kahvitarjoilu 7. toukokuuta kello 14 – 17 osoit-
teessa Osmajoentie 95 as 6,  Varkaus.

80 vuotta
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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerol-
la 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

Huhdin (Huhti-Sirkiänsaari-Korlee) koulupiirin
juhla heinäkuun toisena lauantaina (9. heinäkuu-
ta) kello 13.00 Leivonmäellä. Järjestelyjen takia
alustavat ilmoittautumiset (tärkeä) toukokuun 15.
päivään mennessä. Lyyli puh. 040 596 7444 tai
Heimo 050 357 5523.

Orjansaaren koulupiirin kesätapahtuma pidetään
näillä näkymin heinäkuun puolenvälin tienoilla,
aiemmin ilmoitetussa paikassa. Myöhästetty aika
johtuu Partasten tilan kevätkiireistä. Pauli Jantu-
nen, puh. 015 335 970.Palkealan koulupiiri kokoontuu Jaalassa ravin-

tola Herttareetissä 28. toukokuuta 2005 kello
12.00. ennakkoilmoittautuminen ruokailua varten
15. toukokuuta mennessä puh. 05 334 211 tai 050
355 2427.

Hyvien muistojen ilta to 21.huhtikuuta 2005 kel-
lo 18 Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa, Sa-
lomonkatu 21, Helsinki.

Katkelmat vanhoista elokuvista, elokuvaneuvos
Kari Uusitalon kiinnostava selostus ja Huijelit-
kuoron kauniit laulut luovat viihtyisän tilaisuuden.

Arpojen, kirjojen ym. myynti alkaa kello 17. Va-
paa pääsy. Järj. Uudenmaan Karjalaisseurojen Pii-
rin Kulttuuritoimikunta

Juhlat

Karjalaa elävissä kuvissa

Kihujuhlat Raudussa 11. - 14. elokuuta 2005

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

Vasemmanpuoleinen kuva on otettu Palkealan mäeltä vuonna 1943. Kuvassa on keskellä Kumpulan tilan rakennuk-
set, asuinrakennus on viety pois talvisodan jälkeen. Omistaja oli isäni Teppo Purjemaa. Vasemmalla on mökki, jonka
omisti Maria Pahomov. Kauimmaiset rakennukset kuuluivat Kiurula-tilaan, omistajat olivat Nikolai ja Aleksanteri
Hänninen. Kuvassa vasemmalla ylhäällä häämöttää Joussein ja Vaskelan pellot. Oikealla ylhäällä näkyy Metsäpirtin
puolelta Hatakanmäki. Kuva on otettu 12. kesäkuuta 1984 melkein samalta paikalta kuin vuonna 1943 otettu kuva.
Kuvat omistaa Arvi Purjemaa
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