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Juurista ja talkootyöstä
Omat juuret

alkavat kiin-
nostaa meistä
monia vii-
meistään  kes-
ki-iän kynnyk-
sellä. Kyse-
lemme miksi
olemme sel-
laisia kuin

olemme ja mistä olemme tulleet.
Haluamme tietää, kuinka pitkään
oma suku on asunut samoilla sijoilla
ja mistä he ovat sinne muuttaneet.

Kun omat juuret pikkuhiljaa sin-
nikkään tutkimisen myötä alkavat
selvitä, se avaa eteemme uuden
maailman. Sen myötä saatamme
löytää uusia sukulaisia ja jännittä-
viä, traagisiakin kertomuksia esi-isi-
emme vaiheista.

Sukututkimuksen avulla myös
omien vanhempien ja isovanhempi-
en elämä saa lisää ulottuvuutta.
Ymmärrämme heitä, heidän  käyt-
täytymistään ja ratkaisujaan eri ta-
valla kuin ennen.

Sukututkimuksen tekeminen voi
olla avain myös laajempaankin his-
torian tutkimiseen. Haluamme tie-
tää lisää siitä yhteiskunnasta, jossa
menneet sukupolvet ovat eläneet.
Meitä alkaa kiinnostaa entisaikojen
elinkeinot ja elintavat sekä kulttuu-
ri.

Suvannon seudun sukututkimus-
piiri on tehnyt valtaisan talkooura-
kan saattaessaan Raudun, Sakko-
lan ja Pyhäjärven henkikirjat vuo-
delta 1818 kaikkien tutkittaviksi.
Internetistä kätevästi löytyvät ja
helposti luettavat tiedot auttavat
varmasti monta sukututkimuksesta
kiinnostunutta harrastajaa löytä-
mään tien esi-isien luo.

Sukututkimuspiirin urakka on
myös erinomainen esimerkki yhdes-

sä tekemisen voimasta. Samasta
asiasta innostuneet ihmiset antavat
energiaa toisilleen. He saavat yh-
dessä aikaan enemmän.

Samanlaista yhdessä tekemisen
riemua ja voimaa on ollut myös sillä
talkooporukalla, joka on käynyt Rau-
dussa kunnostamassa vanhoja hau-
tausmaita ja muita tärkeitä paikko-
ja.

Talkoissa rakkaus omia juuria ja
omaa menetettyä kotiseutua koh-
taan on konkretisoitunut toiminnak-
si, josta on myös iloa meille kaikille.
Kihujuhlilla elokussa saamme vii-
meistään nähdä, mitä he ovat saa-
neet Raudussa aikaan. Toivottavasti
sinne on mahdollisimman monella
mahdollisuus lähteä mukaan.

Rautulaisten lehti on myös oiva
esimerkki rautulaisten kotiseuturak-
kaudesta ja talkootyöstä kaikkien
yhteiseksi hyväksi. Vaikka kirjoitta-
jat puurtavat sen eteen kukin omilla
tahoillaan, ilman yhteisiä ponniste-
luja lehteä ei olisi.

Se on kuitenkin tosiasia, että leh-
teen kirjoittava porukka on melko
pieni ja keski-iältään varsin korkea.
Miten lehden käy, kun kirjoittajien
voimat ehtyvät. Mikäli lehti halutaan
pitää myös tulevina vuosina yhtä
elävänä kuin nyt, uusia innokkaita
talkoolaisia tarvitaan mukaan.

Toivonkin, että tämän kesän koti-
seutumatkat, yksi omien juurien et-
simisen ja arvostamisen muoto, in-
nostaisi mukana olijoita myös leh-
dentekotalkoisiin. Yhdessä teemme
enemmän!

Iloa kesääsi!
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Marja Kousa kiinnostui rautulaisista juuristaan yrityksen myötä

Miekankosken kahvilassa tarjotaan
kotitekoisia karjalanpiirakoita

Marja Kousa kutoo punaista vil-
lasukkaa Mäntyharjussa, kivenhei-
ton päässä viitostieltä olevan Mie-
kankosken kesäkahvilan terassilla.
Miekankosken punamullalla maala-
tut rakennukset ovat pienessä saa-
ressa.

Sen molemmin puolin virtaa kir-
kas vesi Lahnavedestä Tarhave-
teen. Saarta halkoo viitostieltä Män-
tyharjuun menevä vanha tie.

Kahvilarakennuksen takana, tien
toisella puolella perhostelija narraa
virtaavasta vedestä lohta. Kahvilan
vieressä on paja. Sieltä kuuluu taon-
nan kalke.  Museon ovet ovat vielä
kiinni.

- Olen kutonut vuoden aikana ti-
lauksesta ainakin sata paria sukkia.
Nämäkin ovat tilaustöitä. Asiakas
haluaa kevyet villaiset kesäsukat,
joissa on koristeena lammaskuvio.

Kesäkahvilan emäntää tilanne hy-
myilyttää. Kahvila aukeaa viikonlo-
pulla ja hän on tässä vain kutimet
kädessä.

Kahvia museomiljöössä

Miekankosken kahvila on  idylli-
nen keidas, jossa kiireinen ihminen
saa hetken rauhassa hengähtää ja
levähtää.

- Se kuuluu yrityksemme filosofi-
aan. Kahvilamme ovat perinteistä
elämänmuotoa henkivissä paikoissa,
tässä Miekankoskella ja Lyytikkä-
län talomuseolla Suomenniemellä.
Lisäksi yrityksemme järjestää pito-
palveluja ja eräuokailuja maastossa,
kertoo kumppainsa Tapio Sinkon
kanssa yrittävä Marja.

Jo Miekankosken ja Lyytikkälän
miljööt vaikuttavat ihmiseen rauhoit-
tavasti. Miekankoskella koko miljöö

ja museo kertoo uittohistoriasta, Lyy-
tikkälästä vauraan etelä-karjalaisen
talonpoikaistalon elämästä.

Piirakat luomujauhoista

Miekankosken kesäkahvilan tuot-
teet Marja Kousa leipoo itse. Apu-
rina häärii oma, leipuriksi opiskele-
va Eeva-tytär.

Perinteiset, ruiskuoreen tehdyt
karjalanpiirakat ovat kahvilan suo-
sikkituote. Ne valmistetaan oman
luomutilan jauhoista.

Marjaa kiinnostavat piirakoiden li-
säksi myös muut karjalaiset perin-
neruoat.

- Miekankosken kahvilatyön kaut-
ta innostuin karjalaisuudesta ja
omista juuristani. Mietin, että mitä-
hän tässä ryhtyisi tekemään. Tut-
kin perinteisiä ruokaohjeita ja siitä
se lähti. Taustalla on myös ollut
oman ravintola-alan opettajani kan-
nustava suhtautuminen ruokaperin-

nettä ja siitä ammennettavaa yritys-
toimintaa kohtaan.

Mummon opit elävät

Piirakoita Marja oppi tekemään jo
pikkutyttönä rautulaisen mummon-
sa opastamana.

- Nuppi yletti juuri ja juuri pöydän

Marja Kousa on Miekankosken
kesäkahvilan iloinen emäntä.

Miekankosken miljöö löytyy aivan viitostien läheltä, Mäntyharjun
ja Pertunmaan rajamailta.

Kuva: Seija Lipsanen

Kuva: Seija Lipsanen
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reunalle, kun mummo löi pulikan kä-
teen. Siinä ei auttanut sanoa vas-
taan. Meillä leivottiin piirakoita joka
lauantai.

Mäntyharjussa Mynttilän kylässä
varttuneen Marja Kousan  isän suku
on kotoisin Raudun Ristaution ky-
lästä.

- Rautulaisia asutettiin Mynttilään.
Tyllilän tilalla toimi silloin valtion
omistama lastenkoti ja sen maista
lohkottiin ainakin viidelle perheelle
maat.  Meidän sukumme sai niistä
yhden.

- Isäni on Aarne Hännikäinen.
Hänen äitinsä nimi on Helena. Hän
oli myös omaa sukuaan Hännikäi-
nen.

- Meitä on seitsemän sisarusta.
Olen heistä ainoa, joka on kiiinnos-
tunut karjalaisuudesta. Omista vii-
destä lapsestani vain nuorimmainen
jakaa kiinnostukseni. Olen nyt kol-

me - neljä vuotta toiminut aktiivises-
ti Mäntyharjun Karjalaisissa, selvit-
tää Marja.

Rautuun tekee mieli

Raudussa Marja Kousa ei ole käy-
nyt koskaan, mutta hänestä olisi
mukava matkustaa omien esi-isien-
sä maille.

- Lähden mukaan heti, kun se on
mahdollista. Tähän asti työ mennyt
matkustamisen edelle. Kun leivom-
me tänne joka päivä tuoreet leipo-
mukset,  se on vienyt ajan tarkkaan.
Lisänä ovat olleet viikonloppujen juh-
lat, jonne juhlapalvelumme järjestää
ruoat. Nyt oma tyttäreni voi jo tuu-
rata minua Miekankoskella, joten
jos sattuu juhlista vapaa viikonlop-
pu, pääsen matkaan, Marja suun-
nittelee.

- Minua on alkanut kiinnostaa

oman sukupuuni tutkiminen ja men-
nyt aika. Kun mummo vielä eli, niin
ei sitä silloin tullut kyseltyä häneltä
mitään. Nyt se harmittaa.

Karjalaisuudesta Marjalle Kous-
alle tulee ensimmäisenä mieleen ilo.
Nauru, laulu ja puheensorina.

Karjalaisuus näkyy myös hänen
omassa olemuksessaan. Iloinen ja
välitön Marja on puolisonsa, Etelä-
Karjalasta olevan Tapio Sinkon
kanssa luonut Miekankoskelle ilma-
piirin, jossa matkailija viihtyy. Kah-
vilapalvelujen ja pienimuotoisen kä-
sityömyynnin lisäksi heiltä löytyy
pari majoitushuonetta, kanoottien
vuokrausta ja sauna matkailijoiden
käyttöön.

Isäntäparilla on myös aina aikaa
vaihtaa muutama sana kulkijan
kanssa.

 Seija Lipsanen

Lahdessa 17. – 19. kesäkuuta
järjestettävät Karjalaiset Kesä-
juhlat kokoavat yhteen tuhansia
karjalaisia ja karjalaisuudesta
kiinnostuneita. Kesäjuhlille osal-
listuvat myös tasavallan presi-
dentti Tarja Halonen ja pääminis-
teri Matti Vanhanen.

Presidentti Halonen puhuu sun-
nuntain päiväjuhlassa 19. kesäkuu-
ta ja juhlien suojelija, pääministeri
Matti Vanhanen on lauantain 18.
kesäkuuta avajaisjuhlien juhlapuhu-
ja.

Karjalaiset kesäjuhlat järjestetään
jo 57. kertaa. Kesäjuhlat palaavat
Lahdessa juurilleen, sillä niiden pit-
kä perinne alkoi Lahdessa vuonna
1949 järjestetyistä vaatimattomista

urheilukilpailuista. Viimeksi juhlat on
järjestetty Lahdessa vuonna 1982.

 Kesäjuhlat alkavat jo perjantai-
na 17. kesäkuuta siirtokarjalaisten
vaikutusta suomalaiseen yhteiskun-
taan käsittelevällä Kun karjalaiset
tulivat -kesäjuhlaseminaarilla Kon-
servatorion Felix Krohn–salissa.

 Seminaarissa perehdytään karja-
laisen evakkouden vaikutuksiin suo-
malaisessa yhteiskunnassa valta-
kunnallisesti. Lisäksi seminaarissa
kuullaan tieteellistä tutkimustietoa
karjalaisista Lahdessa ja “business-
cityn” historiasta. Seminaarissa sel-
vitetään, miten siirtokarjalaisuus on
vaikuttanut ja näkyy edelleen Lah-
den ja ympäristökuntien miljöössä.

Perjantai-iltana Eki Jantunen
laulattaa yleisöä yhteislaulutilaisuu-

dessa.
 Juhlaohjelmassa on piispojen joh-

tamat jumalanpalvelukset, piirakka-
kisat sekä VIP-henkilöille että muil-
le halukkaille.  Kesäjuhlaviikonlop-
puun sisältyy runsaasti musiikkia  ja
kansantanssia.

 Juhlien päätilaisuudet pidetään
Lahden Suurhallissa.

 Viikonloppuohjelmaan sisältyvät
lisäksi Karjalaisen Nuorisoliiton ke-
säjuhlat, kyykän SM-kisat ja Artjär-
vellä järjestettävä Karjalan maraton
sekä karjalainen tori ja karjalaisiin
sukuihin, asutustoimintaan ja Kar-
jalan valistaja Sergei Okuloviin
liittyvät näyttelyt Messuhallissa.
Juhlille odotetaan yli 15 000 vieras-
ta, joten karjalainen puheenparsi
täyttää torit ja tienoot.

 Lahdessa tavataan 17. - 19. kesäkuuta

Presidentti Halonen ja pääministeri
Vanhanen mukana Kesäjuhlilla
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Karjalan Liiton liittokokous valitsi
23.huhtikuuta uudelleen puheenjoh-
tajaksi kansanedustaja Markku
Laukkasen.

Ensimmäiseksi varapuheenjohta-
jaksi valittiin  kansanedustaja Ris-
to Kuisma ja toiseksi varapuheen-
johtajaksi kansanedustaja Esko
Kurvinen. Molemmat varapu-
heenjohtajat valittiin ensimmäistä
kertaa.

Karjalan Liiton liittovaltuuston
puheenjohtajana jatkaa johtaja Mat-
ti Puhakka, ensimmäiseksi vara-
puheenjohtajaksi valittiin kansan-
edustaja Katri Komi ja toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi uutena kansan-
edustaja Marjo Matikainen-Kall-
ström.

Karjala-ohjelma
keskustelutti

Noin 500 henkistä kokousyleisöä
puhutti uusittu Karjalan kysymys –
Karjala-toimenpideohjelma.

Ohjelmassa Karjalan Liitto julkai-
see ohjelmallisen tavoitteensa ja
määrittelynsä Karjalan kysymyk-
seen. Karjalan kysymys määrittyy
kulttuurisista lähtökohdista karjalai-
suuden säilyttämiseksi ja kehittämi-
seksi osana suomalaista elämän-
muotoa. Karjalan kysymykseen si-
sältyy myös kannanotto Karjalan
palautukseen, sen mahdollisuuksiin
ja realiteetteihin.

Kokouksessa keskustelun jälkeen
hyväksytty liiton esitys perustuu
Karjalan kysymyksen maltilliseen
käsittelyyn ja eteenpäin viemiseen.

Ohjelmassa todetaan, että Karja-
lan Liitto toimii asiassa kansalais-
järjestölle kuuluvalla tavalla, missä
ovat keskeisintä Karjalan kysymyk-

sen selvittäminen ja tutkiminen, vai-
kuttaminen maamme poliittiseen
johtoon ja yleiseen mielipiteeseen,
asiaa koskevan aineiston valmiste-
lu sekä oikean tiedon tuottaminen
ja sen välittäminen kotimaahan ja
ulkomaille.

Liitto toimii Karjalan kysymykses-
sä maan ulkopoliittisen johdon kans-
sa ja sen kautta. Se valmistelee
myös aiheeseen liittyvää aineistoa
Euroopan unionin ja Euroopan neu-
voston parlamenttien jäsenille.

Edellisen Karjala-ohjelmansa
Karjalan Liitto julkaisi vuonna 1997.
Sen jälkeen Suomen, Euroopan,
EU:n ja Venäjän yhteiskunnallises-
sa ja poliittisessa ilmastossa on ta-
pahtunut suuria muutoksia, jotka
vaikuttavat olennaisesti myös Kar-
jalan kysymykseen ja sen ratkaisu-
periaatteisiin. Tämän johdosta liiton
hallitus ryhtyi valmistelemaan liitto-
kokouksen 2002 jälkeen uutta päi-
vitettyä versiota Karjala-ohjelmak-
seen.

Kokouksessa julkaistiin myös
Karjalan Liiton Taloustutkimuksel-
la teettämä kysely Karjalan palau-
tuksesta. Tutkimuksesta käy ilmi,
että palautuksen kannatusta vähen-
tävät selvästi palautukseen liittyvät
kustannukset ja siihen liittyvät ulko-
poliittiset uhat. Tutkimukseen osal-
listuneista 25 prosenttia vastaajista
kannatti sodissa luovutettujen Kar-
jalan alueiden palautusta Suomelle.
57 prosenttia ei kannattanut ja 16
prosenttia ei osannut tai ei sanonut
kantaansa.

Säännöt ja jäsenmaksut
uudistuivat

Liiton vuodelta 1999 oleviin sään-

töihin tehtiin joitakin tarkistuksia,
joista keskeisin on liiton jäsenmak-
suja koskeva kohta. Liitto perii jä-
senseuroilta ja liittoyhdistysten jä-
senseuroilta niiden jäsenmäärän
mukaisen vuotuisen jäsenmaksun.
Kultakin henkilöltä jäsenmaksu pe-
ritään vain yhden jäsenseuran kaut-
ta. Jäsenseurat voivat maksaa ha-
lutessaan ylimääräisiä kannatusjä-
senmaksuja.

Ensi vuonna voimaan tuleva jä-
senmaksu on viisi euroa/henkilö.
Jäsenmaksu-uudistuksella pyritään
aiempaa yhdenmukaisempaan jä-
senmaksukäytäntöön.

Liittokokouksessa tehtiin myös
muutoksia liiton sääntöihin ja jäsen-
maksuihin sekä palkittiin ansioitunei-
ta seurojen toimijoita ja aktiivisia
karjalaisia yhteisöjä.

Pro Carelia -ansiomerkki
arkkipiispa Leolle

Karjalan Liiton Pro Carelia –an-
siomerkki myönnettiin  KP Arkki-
piispa Leolle. Pro Carelia on kor-
kein huomionosoitus karjalaisuuden
hyväksi toimimisesta liiton järjestö-
kentän ulkopuolella.

Arkkipiispa Leo on toiminut Kar-
jalan kielen seuran puheenjohtaja-
na vuodesta 1995, ortodoksisukujen
tutkijapiirin puheenjohtajana vuosi-
na 1993-1995, vuodesta 1990 hän
on ollut salmilaisjärjestöjen yhteis-
työtoimikunnan puheenjohtaja. Hän
on osallistunut Karjalalle ominaisen
kahden kirkkokunnan suhteiden ke-
hittämiseen ja hän on työllään vai-
kuttanut Suomessa ja ulkomailla
karjalaisuuden ja karjalaisen kult-
tuurin tunnetuksi tekemiseen ja sen
myönteiseen kuvaan.

Karjalan kysymys puhutti Karjalan Liiton
liittokokouksessa

Markku Laukkanen valittiin puheenjohtajaksi
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Suvannon seudun sukututki-
muspiirin talkootyönä kokoa-
masta ja  vuoden 1818 Raudun,
Sakkolan ja Pyhäjärven henkikir-
joihin perustuvasta aineistosta on
Osmo Tuokko laatinut Rautua
koskevan yhteenvedon.

Itäisen kannaksen vanhat pogos-
tat eli kirkko- ja hallintopitäjät Rau-
tu, Sakkola – vanhalla nimityksellä
Sakkula ja Pyhäjärvi, ovat muodos-
taneet kiinteän ja yhtenäisen alueen.
nämä kolme pitäjää kuuluivat käki-
salmen läänin eteläiseen kihlakun-
taan ja jakoivat samat historialliset
kohtalot. Vuosisatojen aikana ne
joutuivat jatkuvasti sotien jalkoihin
kuuluen vuoroin Ruotsin ja vuoroin
Venäjän valtapiiriin.

1720-luvulta alkaen nämä pitäjät
kuuluivat valtiollisesti Venäjän kei-
sarikuntaan, mutta rauhanehtojen
mukaan niissä noudatettiin ruotsa-
laista hallinto- ja oikeusjärjestelmää
sekä virkakielenä ruotsin kieltä.
Koko Suomen alueen joutuessa
Haminan rauhassa 1809 Venäjän
keisarikuntaan, muodostettiin sitä
ennen Venäjälle kuuluneesta Kar-
jalasta, eli venäläisten kannalta kat-
sottuna Vanhasta Suomesta, ja nyt
tulleesta “Uuden Suomen” aluees-
ta yhtenäinen Suomen suurruhti-
naskunta.

Tähän tarkoitukseen liittyen koot-
tiin vuodelta 1818 hallinnollisena toi-
menpiteenä muun muassa Raudun,
Sakkolan ja Pyhäjärven alueilta hen-
kikirja. Se sisältää alueesta yksityis-
kohtaisia väestön nimi-, omistus- ja
verotustietoja. Perusteellisempaa,
selkeämpää ja täydellisempää vas-
taavan ajan aineistoa muun Suomen
alueelta en ole tavannut. Ja mikä
suku- ja historiantutkijan kannalta on
tärkeää, henkikirjan kaikki sivut ovat

arkistossa tallella sekä laadittu erit-
täin huolellisesti ja selvästi luettaval-
la käsialalla.

Sukututkimuspiirin
talkootyö

 Käkisalmen läänin eteläisten pi-
täjien Raudun, Sakkolan ja Pyhäjär-
ven historiasta ja sukututkimukses-
ta kiinnostuneet henkilöt ovat muu-
taman viime vuoden aikana kokoon-
tuneet käsittelemään alueen yhteistä
menneisyyttä ja väestötietoja. Toi-
mintaa varten on muodostettu Su-
vannon seudun sukututkimuspiiri. Se
on järjestänyt asiasta kiinnostuneil-
le avoimia tilaisuuksia neljä – viisi
kertaa vuosittain.

Sukututkimuspiiri otti talkooura-
kakseen saattaa vuodelta 1818 teh-
dyt Sakkolan, Raudun ja Pyhäjär-
ven henkikirjoitustiedot selkokielel-
le ja toimittaa ne internetissä kaik-
kien kiinnostuneiden luettavaksi. Ta-
voite oli harrastajille mittava ja kun-
nianhimoinen, sillä vanhalla ruotsil-
la käsinkirjoitettuja sivuja on satoja,
kyliä yhteensä 139, alueen “savulu-
ku”, eli talouksien määrä yli 2000 ja
väestöä yksin nimin luetteloituna

lähes 15 000 henkeä.
Urakkaan osallistui noin 20 moti-

voitunutta sukututkimuksen harras-
tajaa, joiden sitkeydellä ja ahkeruu-
della vuoden 1818 henkikirjoitustie-
dot on saatu selkokieliseen muotoon
ja nyt viimein myös nettiin kaikkien
asiasta kiinnostuneiden luettavaksi.

Tietojen kokoamisesta
ja lukemisesta

Kansallisarkiston 1818 henkikirjo-
jen mikrofilmeiltä (mf.rulla ES 4338)
otettiin 270 kappaletta sivukohtaisia
valokopioita, jotka jaettiin työstettä-
väksi talkoisiin osallistuneille. Jokai-
nen tulkitsi kykyjensä mukaan saa-
mansa aineiston käsinkirjoitetut tie-
dot ja kirjoitti ne selkokielellä tieto-
koneen muistiin. Levykkeillä tai säh-
köpostilla selkoteksti välitettiin tut-
kimuspiirin omalle “operaattorille”,
joka muokkasi aineiston nettiin
www-sivulle toimivaan muotoon.

Tiedot on koottu pitäjittäin henki-
kirjoissa käytettyjen nimien mukai-
seen kylä- ja talojärjestykseen. Jo-
kaisen talon kohdalla esitetään
omistuksen perustiedot, eli talon
numero ja murtolukuna talon omis-

Vanhan Raudun väkeä 1818
Kaakon kulman historiaa

Reikanuskoiset siunattiin lepoon Palkealan hautausmaalle.
Kuva:Rautulaisten lehti 6/1959
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tusosuus ja manttaaliosuus. Henki-
löt on merkitty kirjaan kylittäin ja
taloittain siten, että ensin mainitaan
perheen päämies puolisoineen ja sit-
ten perhetalouden muut jäsenet.
Kaikkien henkilöiden tiedot on kir-
joitettu puhtaaksi alkuperäisessä
henkikirjassa olevilla omilla nimi-
muodoillaan ja ikävuosillaan. Poik-
keuksen tekee perheen päämiehen
puoliso, josta on käytetty vain mer-
kintää “vaimo” (med hustru, m.h.,
hu) ja ikävuodet.

Perheen jäsenten kohdalla on ta-
vallisesti merkitty myös heidän suh-
teensa talon päämieheen, esimer-
kiksi poika, tytär, pojan leski, isän
veli, yhtiömies ja niin edelleen. Kun-
kin perhetalouden asukkaat on yn-
nätty vielä sukupuolen mukaan ja
yhteensä.

Raudussa 51 kylää

Raudun pogostan kylistä 32 kuu-
lui hovineuvos Johan Briskornin
hovitilaan eli donatioon ja 19 kylää
kenraaliluutnantti Fockin rouvan
donation hallintoon. Kylien koot
vaihtelivat suuresti. Suurimmissa
kylissä kuten Mägrälässä, Vehmai-
sissa ja Orjansaaressa on väkeä yli
250 henkeä ja pienimpiin, esimer-
kiksi Kelliaan ja Pienautioon riittää
vain pari taloutta ja kymmenkunta
asukasta.

Koko pitäjän alueella oli kaikkiaan
651 savua (rökar) taloutta, joista
547, eli 84 prosenttia oli talollisia ja

torppareita ja 104, eli 16 prosenttia
tilattomia eli niin sanottuja itsellisiä.
Kaikista talouksista yhteensä muo-
dostui 195 laskennallista kokotaloa
vastaten 101 manttaalia.

Henkikirjatietojen mukaan Rau-
dun asukasmäärä oli tällöin 4040
henkeä, joista naisia oli 2110 ja mies-
puolisia 1930. Naapuripitäjän Sak-
kolan vastaavat luvut olivat 5300
asukasta, 723 savua ja 178 kokota-
loa, vastaten 80 manttaalia.

Tämän mukaan Raudun pienem-
millä väestö- ja savuluvuilla oli hal-
lussaan Sakkolaa suuremmat mant-
taaliluvut, mikä selittynee Raudun
alueen suurikokoisilla hovitiloilla.

Kaikille miespuolisille henkilöille
ikään katsomatta on merkitty niin
sanottu podusnie-maksu, mikä vas-
tasi jonkinlaista henkirahaa. Tämän
suorittamisesta olivat vapaita nais-
ten lisäksi vain sotapalvelusta tai
vastaavia valtion virkatehtäviä suo-
rittavat miehet. Raudun alueella
podusnie-maksusta oli vapautettu
50 miestä.

Itäisen Kannaksen pitäjien väes-
tössä oli uskonnoltaan sekä luteri-
laisia että ortodokseja, joita arkikie-
lessä sanottiin reikanuskoisiksi. His-
toriallisesti he olivat näiden alueiden
alkuperäistä väestökantaa, suomea
puhuvia karjalaisia, suomalaisia, jot-
ka olivat säilyttäneet vanhan uskon-
tonsa.

Vaikka näissä henkikirjatiedoissa
ei väestön uskonnosta ole mitään
merkintää, voi henkilöiden venäläis-

peräisistä suku- ja etunimistä kui-
tenkin tehdä uskontoon liittyviä
johtopäätöksiä. Niiden perusteella
Raudun alueella oli tänä aikana ai-
nakin noin 500 kreikkalaiskatolilais-
ta, joista huomattavat määrät asui-
vat Karinpadan, Riikolan ja Vakki-
lan kylissä. Mainittakoon, että naa-
puripitäjän Sakkolan alueelta voi-
daan vastaavan nimikartoituksen
mukaan tunnistaa reikkalaisiksi noin
200 henkilöä.

Monen perheen
suurtalouksia

Keskimääräisen talonpoikaisper-
heen koko oli 8 – 10 henkeä. Sa-
maan yhteistalouteen saattoi kuulua
useamman veljeksen ja sisaren per-
heitä, jolloin perheenjäsenten luku-
määrä nousi kahteenkymmeneen ja
ylikin. Raudun alueella oli yli 16 hen-
gen perhetalouksia vain 15, kun esi-
merkiksi naapuri Sakkolassa niitä
löytyi nelisenkymmentä. Raudun
suurin väkimäärä oli 24 -henkises-
sä kenraaliluutnantti Fockin lesken
taloudessa.

Pitäjän suurimmat talonpoikaista-
loudet olivat Kuninkaanselän Nuutti
(Cnut) Loposella ja Kaskaalan
Risto (Christer) Loposella, kum-
mallakin 21 henkeä. Molemmissa
suurtalouksissa joukkoon kuuluivat
varsinaisen isännän oman ydinper-
heen lisäksi hänen kolme, neljä vel-
jen perhettä. Todettakoon, että vuo-
den 1818 henkikirjoituksessa Rau-
tu on kirjattu Äyräpään kihlakuntaan
yhdessä Kivennavan, Muolaan ja
Valkjärven kanssa.

Heinä- ja paloviinaverot

Alkuperäiseen henkikirjaan on
omille sarakkeilleen merkitty vielä
heinäveron ja paloviinaveron luvut,
joita ei näihin puhtaaksi kirjoitettui-
hin tietoihin otettu mukaan. Luvuis-
ta voi päätellä, että heinävero oli
määrätty perhetalouden miespuolis-
ten henkilöiden lukumäärän mukaan

Henkikirjan 1818 pitäjäkohtaisia numerotietoja.
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ikään katsomatta.
Yhden miehen heinäveron arvo-

na oli kaksi leiviskää ja seitsemän
naulaa eli 8,5 kilon leiviskän arvolla
noin 20 kiloa, kolmen miehen talous
maksoi seitsemän leiviskää ja yh-
den naulan eli noin 60 kiloa heiniä
ja niin edelleen. Epäselväksi jää,
käytettiinkö tässä leiviskän arvona
Suomen 8,5 kilon vai Venäjän 16,
38 kilon leiviskää. Taksa näyttää
olleen sama kaikkien talouksien mie-
hillä, olivatpa ne sitten talollisia, torp-
pareita tai itsellisiä. Raudun pitäjän
heinäveron laskennalliseksi koko-
naismääräksi saadaan leiviskän ar-
vosta riippuen runsaat 37 tai 72 ton-
nia.

Paloviinavero on merkitty vain ta-
lollisille, sillä sen perusteena käytet-
tiin maanomistusta. kaikkein pienim-
miltä manttaaliosuuksilta viinaveron
arvo oli vain yksi leiviskä ja siitä sen
määrä kasvoi maanomistuksen suu-
ruuden mukaan siten, että 0,5 mant-
taalin suuruisella talolla paloviinave-
ron arvo oli seitsemän leiviskää.

Koko Raudun pitäjän paloviinave-
roksi on yhteenvetoon kirjattu 1946
leiviskää eli laskenta-arvoista riip-
puen noin 17 tai 32 tonnia. Missä
muodossa nämä leiviskäarvoiset
verot on suoritettu – työnä, rahana,
heininä, viinana vai muina suorittei-
na – ei käy selville henkikirjatiedois-
ta. Eikä se ole selvinnyt muustakaan
lähdeaineistosta. Jos jollakin on tar-
kempia tietoja näiden aikojen vero-

jen maksamisesta, ottaisin mielellä-
ni niitä tietoja vastaan.

Keitä he olivat

Meille nyky-suomen kansalaisille
on itsestään selvää, että me kaikki
– pohjalaiset, hämäläiset, savolaiset,
karjalaiset ja niin edelleen, olemme
samoja tasa-arvoisia suomalaisia.
Kun vuoden 1818 henkikirjatietoja
aikanaan koottiin, oli suomalaisuus
käsitteenä näillä alueilla vielä ver-
raten outo asia. Silloiset esivanhem-
pamme itse lienevät nimittäneet it-
seään kotipaikkansa mukaan rautu-
laisiksi, sakkuloisiksi tai pyhäjärvöi-
siksi. Heitä tuskin kukaan arkielä-
mässä sanoi suomalaisiksi.

Käydessään kauppamatkoilla tai
laskiaisajoissa Pietarissa, heidät tun-
nettiin siellä maalaisina, karjalaisi-
na tai jopa hieman halventavalla ni-
mityksellä tsuhnina.

Elettyään lähes kahdensadan vuo-
den ajan kiinteästi Venäjän keisari-
kunnan alaisuudessa, olivat he ruot-
salaiseen hallintoon kuuluneen Suo-
men kannalta katsoen Venäjän kar-
jalaisia, venäläisiä tai jopa ryssiä
kuten muutkin rajan takan asuvat.
Vain harvat suomalaisuuden aatet-
ta hahmottelevat sivistyneistön jä-
senet saattoivat silloin tunnistaa hei-
dätkin suomalaisina.

Yhtä kaikki, he olivat suomea pu-
huvia suomalaisia esivanhempiam-
me ja elivät Venäjän keisarikunnas-

sa mutta ruotsalaisen hallintokulttuu-
rin ja oikeuslaitoksen alaisina.

Henkikirjan viimeiselle sivulle hei-
dän omat luottamusmiehensä – lau-
tamiehet ja kirkon kuudennusmiehet
– piirsivät puumerkkinsä tietojen oi-
keellisuuden varmistamiseksi. Kir-
joitustaito ei vielä ollut levinnyt kan-
san keskuuteen, mutta osa puumer-
keistä oli jo nimien etukirjaimia.

Omia esivanhempia

Näiltä alueilta peräisin olevista
suvuista löytää sukututkija helposti
lukuisia esivanhempia ja heidän per-
heitään. Nyt esipolviaan selvittävä
50 - 60-vuotias kohdehenkilö, jonka
suvut ovat eläneet 1800-luvn alku-
kymmeninä itäisen Kannaksen näis-
sä pitäjissä, saattaa 1818 henkikir-
joista löytää jopa 100 esivanhem-
paansa.

Vanhimmat heistä ovat vanhus-
ikäisiä ämmiä ja äijiä, nuorimpien
ollessa vielä imeväisiässä. Omia
suoranaisia esivanhempiani olen tun-
nistanut kyseisen vuoden henkikir-
joista nimeltä 60, joista Kaakon kul-
man alueen suvuista 28 ja toisten
sukuhaarojen 32 nimeä Laatokan
pohjoisen rannan Sortavalan alueen
vastaavista kirjoista.

Näiltä samoilta henkikirjan sivuil-
ta selviävät meille oikeaan mittasuh-
teeseen myös ne suvun kertomat
omistukset ja manttaalit, joista asia-
kirjojen puuttuessa on ollut vain suul-
lisia perimätietoja. Samalla rakentuu
käsitys siitä elinympäristöstä naapu-
ri- ja kyläyhteisöineen, missä esivan-
hemmat ovat aikanaan eläneet.

Netissä selkokielellä olevia henki-
kirjoja lukevan on syytä ottaa huo-
mioon, että ne ovat harrastajien ko-
koamia. Tiedot sisältävät sekä alku-
peräisiä että nyt tehtyjä tulkinta- ja
kirjoitusvirheitä eikä niitä tule käyt-
tää suoraan suku- tai historiantutki-
muksen lähteenä.

Huolellinen tutkija tarkistaa tiedot
alkuperäisten asiakirjojen mikrofil-
meiltä, joista tässä mainitaan kansal-

Rautulaisten omat luottamusmiehet ovat vahvistaneet 29.6.1818
päivätyn henkikirjan tiedot oikeiksi. Puumerkeistä ja tunnuskir-
jaimista voidaan tunnistaa ylhäältä vasemmalta: Samuel Sappinen,
kihlakunnan lautamies Arvid Termonen, Petter Paukku ja alhaalta
vasemmalta: Johan Loponen, Johan Sappinen ja Ignatie Jäske.
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Juhannus on tänä vuonna lähes
alkuperäisellä kohdallaan. Juhlatu-
lia sytytellään nyt aattona 24. kesä-
kuuta, Johanneksen merkeissä.

Suomen luonto näyttää parhaita
puoliaan. Saamme viikkokaupalla
ihastella valon tulvaa, päivän kirkas-
ta hehkua, leutoja öitä, vehmasta
luontoa, kesän ääniä, lämmintä maa-
ta ja vettä.

Ymmärrämme kirjailijaa, joka ko-
tomaamme koko kuvaa piirtäessään
puhuu ystävällisistä äidinkasvoista.
Luonto ympärillämme on täynnä
äidin hymyä ja lämpöä. Se avaa ys-
tävällisen äidinsylinsä meille kaikil-
le, kiitollisille ja kiittämättömille, van-
hurskaille ja väärille, ketään erotte-
lematta ja hylkimättä.

Yöttömän yön taivasta vasten
nousee siniristilippu.

Kansamme vanhempi sukupolvi
ei ole saanut isänmaataan ilmaisek-
si. Sen tietävät veteraanit ja heidän
omaisensa. Ennen muita sen tietä-
vät ne, joiden lähiomaisen nimi on
kaiverrettu sankarihautausmaittem-
me muistokiviin. Sen tiedämme me,
jotka menetimme omimman kotiseu-
tumme, lapsuutemme kunnaat.

Vapaus on tallella, toivo oikeuden-
mukaisuuden toteutumisesta on voi-
massa.

Perinne elää ja yhdistää.
Kannaksella kokkoperinne on ai-

koinaan ollut erityisen rikas. On
poltettu monia erikokoisia ja erilai-
sia kokkoja, tunnelmaa kasvatellen
kohti juhannusyön huipentumaa.

Alkuillasta sytytettiin “uottokok-
ko”, kun odotettiin väen kokoontu-
mista. Paikoin sitä nimitettiin kut-
su-, kutsuma- tai kutsujaiskokoksi.
Säkkijärven perinneasioissa tunnet-
tu Antti Seppä (“Määppäs sano-
maan” ym.), kertoo, että polkkapi-
täjässä juhannuksenviettäjiä houku-
teltiin paikalle pienellä narrikokolla.
Lemin säränpaistajat taas sytyttivät
hätäkokon tulimerkiksi siitä, että

pian on vuorossa itse isokokko.
Koivistolla puolestaan iloteltiin
omaan viisiin polttamalla kuivista
katajista koottu rätisevä ja paukah-
televa sättikokko.

Kannaksen eteläosissa kokoista
ensimmäisenä sytytettiin pieni
ämmä- eli ämmäiskokko. Sen jäl-
keen lapset ja vanhukset menivät
yöpuulle. sitten olivatkin vuorossa
tyttö- ja poikakokot. Aattoilta hui-
pentui mahtavasti jopa seitsemän
metriä korkeaan ukkokokon poltta-
miseen.

Raudussa ja Sakkolassa on raken-
nettu korkeita säärikokkoja. Neljä
pitkää puuta eli “säärtä” lyötiin maa-
han kehikoksi ja sidottiin yläpäästä
yhteen. Kukin sääri nimettiin kylän
naimaikäisille tytöille. Se neito, jon-
ka sääri ensimmäisenä kaatui, pää-
si ensimmäisenä naimisiin. “Jos ei
Rauvust, nii ain Sakkulast”, tai “Se
raukka Rauvusta naipi, ken ei saa
Sakkulasta”, kisailivat kihunaapurit
keskenään.

Valoa ja pimeyden voittoa juhlivat
riitit alkoivat saada 850 vuotta sit-
ten uutta hahmoa ja sisältöä. Me-
not ristittiin uusiksi. Juhannus kaik-
kineen juontuu Johannes Kasta-
jan nimestä.

Hän on tulenkantaja, tien näyttä-
jä Valon tuojan tulla, pelastavan van-
hurskauden toteutua, oikeuden pa-
lautua, kun aika on.

- Hän oli palava ja loistava soih-
tu. (Joh. 5:35).

 Nyt paistaa aurinko sydän-
tenne sisimpään
ja täyttää kaiken

väkevänä niin kuin met-
sä, meri

vuodenajat.
(Edith Södergran).

Juhannusterveisin
Simo O. Salo

Toivon palautuslisarkiston vuoden 1818 henkikirjo-
jen mikrofilmirulla ES 4338.

Internetissä tässä esitettyjä tieto-
ja voi lukea osoitteessa www.
sukuni.fi  >Sukututkimus >Sukutut-
kimuspiirit >Suvannon Seudun su-
kututkimuspiiri >Henkikirja 1818
>Rautu.

Osmo Tuokko

Ilomantsin Parppeivaaralla si-
jaitsevan Runonlaulajan Pirtin
kesässä  karjalainen kulttuuri on
vahvasti läsnä, muun muassa
kurssitarjonnan kautta.

Heinäkuun toinen päivä salmi-
laissyntyinen Sanni Tikka opas-
taa karjalankielen sekä rajakar-
jalaisen kulttuurin saloihin. Pirtil-
lä pidettävän kurssin nimi on Kar-
jalaisuutta karjalaisessa ympäris-
tössä. Heinäkuun 16.-19. päivä
tarjoillaan monipuolinen, nelipäi-
väinen runonlaulukurssi.

 Olli Mustosen Pianopirttis-
sä  maestro pitää pianon mesta-
rikurssia 18.-20. heinäkuuta.
Mustonen konsertoi Ilomantsin
evankelis-luterilaisessa kirkossa
sunnuntaina 17.heinäkuuta.

Heinäkuun 29.-31. päivinä soi
vaaralla ortodoksinen kirkkomu-
siikki. Romanialainen luostari-
kuoro Iasista, hatsinalainen las-
ten ja nuorten kuoro sekä Orto-
doksinen kamarikuoro Suomesta
laulavat kirkkolauluja. Pääkon-
sertti on Ilomantsin evankelis-lu-
terilaisessa kirkossa sunnuntaina
31.heinäkuuta.

Elokuun puoleenväliin asti on
esillä Martti Malisen valokuva-
näyttely Tverin Karjalasta. Valo-
kuvia on näyttelyssä kaiken kaik-
kiaan yli viisikymmentä.

Runonlaulajan Pirtillä
tapahtuu

Runonlaulajan Pirtti on avoin-
na yleisölle päivittäin elokuun
puoliväliin saakka.
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Pääsin eläkkeele tuossa vuonna -
88, Neuvostoliitto romahti ja rupes
pääsemään taas tuone ommaan
Karjalaankin käymään. Ja se oli vis-
siin -91, kun läksin ensimmäisen ker-
ran sinne ryhmämatkalle linja-autos-
sa. Kävin kait parikin kertaa sinä
kesänä sielä.

Sielähän ei ollut paljon kotikyläs-
sä paikat muuttunu, hyvin osas sin-
ne. Parina kesänä kuljin ryhmämat-
kan mukana vielä, mutta se ei oi-
kein mielestäni antanut täyttä kuv-
vaa kotiseutumatkasta, millä nimel-
lä sielä kuljettiin. Se tuppas aina vie-
rähtämmään paremminkii sinne viih-
teen puolelle.

Reissuja vuosiviisumilla

Minä sitten rupesin ja hommasin
vuosiviisumin, rajattoman, jolla pää-
see kulukemaan niin paljon ku ker-
kiää tuosta itärajan ylitte ja joka
puolta. Sillä pääsee matkustelemaan
myös Venäjän maata. Mihin tahan-
sa Venäjällä pystyy kulukemaan sil-
lä.

Minä rupesin kulukemaan omalla
autolla yksinnää siellä. Se oli tietys-
teen, ku pysty pysähtymmään mi-
hin halusit, ja suatto olla vaikka vii-
kon siellä ja kiertää Karjalaa, se oli
paljo mukavempi. Siinä pääs syven-
tymmää niihi lapsuusmuistoihin pa-
remmin kun omissa mietteissään sai
olla. Ei ollu kukkaa höpöttämässä
aina korvan juuressa. Joskus tuo
emäntä oli mukana, mutta se on sen
verran harvapuhheinen, että siitä ei
ollut kyllä haittaa.

Minä kävin aina semmosen pari
– kolme kertaa kesässä sielä. Mo-
nesti olin tuossa Mikkelissä yötä
kaverin tykönä. Täältä ajoin ensin,
meiltä on neljä ja puolsattaa kilomet-
riä Mikkeliin ja siitä mikä on sitten
Rautuun, niin ei yhtä mittaa tarvin-
nut sitä ajjaa.

Venäjän Karjalassa

Ja sitten siinä samalla tuli ruvet-
tua Venäjän Karjalaakin kuluke-
maan. Sitten se rupes menemään
kesät siinä, että ruohonleikkuun ker-
kes täällä kotona tekemään ja sit-
ten taas läksin matkaan.

Siellä tuli hyviä ystäviä. Oon kier-
tänyt tuon Venäjän Karjalan. Muu-
alla päin Venäjää en oo käynyt,
mutta Venäjän Karjalan oon kiertä-
ny ihan tarkkaan. Äänisjärven oon
kiertäny sieltä ympäriinsä ja suosit-
telen kyllä monile muilekkii. Se on
melekeinpä mukavampi ku se oma
Karjala sen takia, että omassa Kar-
jalassa ei kuule suomen kieltä tai
karjalan kieltä, mutta tuola Venäjän
Karjalassa aina jossain päin kuulee.

Sielä tullee ihmisten kanssa hyvin
toimeen ja siellä sitten tuli tutustut-
tua. Ja jopa yhdelle nuorelle parille
tuossa Vuokkiniemessä tekasin ta-
lon. Jouvuin vähän niinku vahingos-
sa siihen hommaan ja siinä tuli aina
viikko yhtä mittaa oltua. Sielä tutustu
sitten kyläläisiin. Samaten niin kuin
Uhtuallakin.

Kirkontekoa Uhtualla

Uhtualle alettiin 90-luvun lopulla
rakentammaa luterilaista kirkkoa ja
siellä tarvittii talakoomiehiä taas
vuorostaa. Ja niin läksin sinnekkii ja
kaks vuotta hurahti nopeasti siinä-
kin talakoorojektissa. Meitä oli sem-

monen määrätynlainen joukko. Aina
vuorotellen siellä käytiin. Viikko ol-
tiin kerrallaan. Ja siinä tuli tutustut-
tua tuohon karjalaisporukkaan.

En oo koskaan pelänny missään
liikkua eikä oo mitään sattunut. Siel-
lä on hyvin onnistunut. Kyllä siinä,
mitä Suomen puolella lehissä ja
muissa mainostettaan, on aika pal-
jon, sen verran olen sitä seurannut
kymmenen vuoden aikana, kyllä sii-
nä on itessään usiammassa tapauk-
sessa vika.

Monilla on vielä se isotteleva kan-
ta venäläisii nähe. Niitä ei pietä ih-
misinä eikä minnää, mutta ne on
erittäin hienoja, mukavia, hyviä ih-
misiä.

Kirkkoja ja luostareita

Siellä Karjalan alueella on esimer-
kiksi nämä luostarit ja kirkot, orto-
doksinen kirkko Terijoella ja Vala-
mon luostarit. Konevitsassa en ole
käyny, mutta Valamossa, vanhassa
Valamossa Laatokalla oon käyny ja
sitten Aunuksessa. Lotinapellossa
Syvärin luostari on erittäin ihana
paikka. Samaten Solovetski Vie-
nanmeressä.

Ne on rappiolle menneet, mutta
Syvärin luostaria on kyllä kunnos-
tettu hirveesti. Ne on tehneet töitä
lyhyessä ajassa. Se on osittain jo
hyvässä kunnossa ja siellä voi olla
yötäkin. Solovetskia on kanssa kun-
nostettu.

Sitte nämä kirkot. Kun kiertää
Äänisen ympäri, ni Äänisen takana
näkkee Neuvostovallan aikuisen
pahan teon. Siellä melekeen joka
kylässä on ollu komia hirsikirkko.
Senhän tietää, missä kunnossa ne
on, kun ne on jonain perunavaras-
tona tai muuna olleet. Mutta erit-
täin antosata siellä on kierrellä.

Onni Ontrosen viimeinen evakkotaival Osa 3

Raudusta Suomussalmelle
Aänikirjeen kolmannessa

osassa Onni Ontoronen muis-
telee lukuisia matkojaan Rau-
tuun ja Venäjän  Karjalan alu-
eelle.
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Kiertelyä omalla autolla

Siellä täytyy kierrellä omalla au-
tolla ja pienellä porukalla. Ei siellä
linja-auton penkiltä katottuna ja kier-
reltynä, ei sielä oikeastaan näe pal-
jon mittää. Se on hyvin pientä. Sen
näkkee minkä näkkee, mutta sielä
ei saa kuvaa koko maasta.

Meilä puhutaa, että sielä ei tehä
mittään. Esimerkiks Viipuristaki sa-
notaa, että sielä ei oo venäläiset teh-
ny mittää. Sielähän on rakennettu
kokonaan uus Viipuri. Ku ajatellaan,
että jos ne olis niitä vahoja raken-
nuksia ruvenneet kunnostammaa, nii
siinä olis menny ikä ja terveys, en-
nen ku niitä olis saanu asuttavvaa
kuntoo. Mutta ku on rakennettu
uuvet, ne on mitä on ne venäläisten
tekeleet, mutta kuitenkin siell on
kymmenien tuhansien asukkaitten
asunnot rakenneltu sinne. Kun lin-
ja-autolla mennään Viipurin läpitte,
niin eipä niitä näe siihen. Mutta kun
pikkuautolla liikkuu, pystyy kiertä-
mään.

Rautu on tärkeä paikka

Tuosta Rauvusta käymisestäkin
on mullekin sanottu, jopa jotkut su-
kukunnastakin ovat sanoneet, että
mitä siellä tarvii juosta. Eihän siellä

ole mittää muuta kun niitä roskia ja
roskatunkioita ynnä muita. Niitä ei
ole pakko katella sillä silmällä. Kat-
telee sitä luontoo.

Mutta kyllä siellä on meikäläisillä,
sieltä lähteneillä ihmisillä, niin kuin
itsellänikin. Siellä on syntymäpaik-
ka, syntymäkirkon rauniot, ortodok-
sinen hautuumaa, jossa leppää kuus
sisarusta, isä leppää siinä hautuu-
maassa ja vanhempi suku, taatot ja
maamot ja niin päin pois.

Muistan kun joskus, aena pääsi-
äisenä, käytiin äitin kanssa siinä isän
ja muun suvun hauvalla, missä ne
sisaruksetkii oli, ni käytiin syömäs-
sä aena evväetä, vietiin puoliset sin-
ne vainajille ja sielä syötiin itekkii.
Se oli niin kuin piknikillä kävis sielä.
Kyllä siellä aihetta on meilä kulu-
kee niin kauvan kuin jaksetaan.

Paljon jäänyt näkemättä

Omalta osaltani alakaa tuo mat-
kailupuol olemaa loppu. Voimat ala-
kaa väsyä, ei jaksa ennää sillä lail-
la. Se on hirmusen rasittavvaa kun
aina pittää lähteä. Venäjän Karja-
lan puolessa on meleko huonojakin
teitä. Se on rasittavvaa ajjaa. Vaik-
ka matkailu avartaa, se on raskasta
meikäläisen ikäiselle ihmiselle. Nyt
oon alkanu lopetella sen, niin koti-

seutumatkat kuin nämä muutkin.
Paljon on jääny näkemätä vielä.

Olen historiaa lukenu ja oon kulu-
kenu ja oon ajatellut, että ois muka-
va käyvä sielä ja sielä. Esimerkiks
yks mainittava paikka sielä Äänisen
takana on Vuottulajärvi. Se ois kan-
sallispuisto joka on Euroopan suu-
rin. Siellä on jossain saaressa tsa-
souna, missä pietään kerran kesäs-
sä jotkut pruasniekat. Semmoset
olis erittäin mukava käyvä, mutta
kuten sanottu, voimat alakaa väyvä
vähhiin, ettei sitä jaksa ennää.

Että tällä lailla se on tämä evak-
kotaival mennyt.

Ehkä syynä siihen, minkä takia
täällä Suomussalmellakii oon viihty-
nyt, on, että suomussalmelaiset on
olleet evakossa kaks kertaa niin
kuin mekin. He on olleet, mutta he
on päässeet kotiin takaisin. Me ei
olla päästy. Olen monasti sanonut
näille suomussalmelaisille, kun ne
sannoo, että kun me on oltu kaks
kertaa evakossa, niin mie, että niin-
hän työ ootte olleet, mutta mie oon
vieläkin. Kuutisenkymmentä vuot-
ta siitä tullee, mitä oon ollu evakos-
sa.

Hyvihän tämä loppuaika on men-
ny ja päätökseen päin.

Loppu.

Onni Ontrosen evakkotaival päät-
tyi Suomussalmella 21. lokakuuta
2004.

Kasetin purku, tekstin muokkaus
ja otsikointi: Seija Lipsanen

Onni Ontronen Vienassa.

www.rautu.fi

katso
internetistä
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Valkjärven Vaalimon kylässä
eli aikoinaan historiallinen hen-
kilö, Vaalimon ämmä, joka kut-
sui itseään myös Erkin ämmäk-
si miehensä Erikin mukaan. Hä-
nestä yleisesti käytettyjä nimi-
tyksiä olivat näkijä, parantaja
ja noita. Näkijänä häntä tarvit-
tiin silloin, kun jokin esine tai
eläin oli hävinnyt tai varastettu
taikka ihminen oli kadonnut.
Parantajana häneen turvaudut-
tiin erilaisissa sairauksissa ja
vaivoissa ja noitana hän saattoi
esimerkiksi kostaa.

Kertomusten mukaan hän oli vie-
lä vanhalla iälläkin rivakka eukko,
joka oleskeli uunilla, poltti piippua,
kirosi ja tuoksui joskus miestä vä-
kevämmälle. Lapsia hänellä tiedet-
tiin olleen elossa ainakin kaksi, mutta
rouvaksi puhuttelua hän ei sietänyt.
“Em mie mikkää rouva oo, sellane
köyhä ämmän-kääkki vaa, pova-
rämmä.”

Asiakkaita kohtaan hän saattoi
olla joskus hyvin oikukas: väliin koh-
teli erittäin hyvin, väliin lennätti
ovesta ulos. Noitien tapaan hän oli
etukäteen selvillä vieraiden saapu-
misesta ja osoitti kernaasti heille it-
selleen, mistä he ovat ja millä asial-
la liikkuivat. Turha oli siis lähestyä
Vaalimon noitaa vilpillisin mielin.

Eräs asiakas kertoi hänen luok-
seen mennessään panneensa va-
sempaan kenkään vanhan hopea-
ruplan, koska hän oli kuullut noitaa
voitavan pettää sillä tavalla. Ämmä
oli heti kysäissyt: “Mitä sie kenkä-
häis panit? Siul on kaik ne valkjär-
vöisiin kotkotukset, et muka Erkin
ämmä ei mittää tiijä.”

Kadonneitten näyttäjä
Ämmän luo mentiin, kun jotakin

arvokasta oli varastettu tai hevonen

oli metsästä
kadonnut. Sil-
loin piti viedä
hänelle pullo
kirkasta viinaa.
Tulijalta hän
tiedusteli ensi
töikseen onko
pirttiä eli priitä.
Hänellä saattoi
kyllä olla ainet-
ta edellisten
asiakkait ten
jättämänä va-
rastossaankin,
mutta sitä hän
ei suostunut
käyttämään,
sillä toiselle
katsottuna se
ei näytä. Pul-
lon läpi katsot-
tuaan hän sit-
ten näytti esi-
merkiksi missä
hevonen oli.

Kerran eräs
ukko luuli leh-
mänsä varastetuksi, mutta ämmä
näytti lepikon, jossa salama oli is-
kenyt lehmään. Edelleen pulloa hei-
jastaen hän näytti tien lehmän raa-
dolle.

Kivennavan mies tuli tiedustele-
maan hevosensa varkaita. Ämmä
näytti hänelle pullon varjoja ja sa-
noi: “Katso, eiks tuos oo teijän niit-
ty ja eiks hevonen olt tuos puus
pientareen reunas kii? Itse päästit
hevosen irti ja panit suitset veljeis
kättee - vel on paraikaa ottamas
rahhoi Vennäil. Tullimiehiin tautta
tulit.”

Varastetun tavaran ämmä joskus
toimitti heti takaisin. Pölläkkäläisel-
tä  naiselta oli viety pyykit narulta
kuivamasta. Ämmä näytti vaatteita
levittelevän varkaan ja kysyi: “Pit-
tääks täl tehhä kui kiire?” Samassa
varas alkoi hamuilla niitä kokoon.

Ennenkuin omistaja ehti kotiin oli-
vat vaatteet entisellä paikallaan na-
rulla kuivumassa.

Jos varastamisesta oli kulunut pit-
kä aika, saattoi ämmä olla hyvin
epätoivoinen varastetun tavaran ta-
kaisin saamisesta. Kerran Nirkko-
lan pojalta oli viety hevonen reki-
neen. Ämmä heijasti pullon läpi pa-
perilleen hevosen kuvan, mutta sen
vetämää rekeä valkoisine aisoineen
ei näkynyt missään.

Nyt läksi ämmä hiukan epävar-
mana ulos ja kehotti poikaa kuulos-
tamaan. Jos kuului ampumista, vie-
dään hevosta rajan yli, jos kuului
hirnumista, saadaan hevonen takai-
sin. Ämmän huudettua:”Piiju tule
kottiin”, kuului iloista hirnuntaa. Sil-
loin häneltä epävarmuus laukesi  ja
hän ilmoitti, että kolmen päivän pääs-
tä kello kahdentoista aikaan naapu-

Vaalimon ämmä – tietäjä Valkjärveltä

Vaalimoin ämmä.
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rin naiset näkevät hevosen metsäs-
sä ja tuovat sen kotipihaan. Näin oli
sitten myös tapahtunutkin ja poika
oli saanut hevosensa takaisin.

 Tunnettu parantaja

Parantajana ämmä oli hyvin tun-
nettu lähiseudulla ja vähän kauem-
panakin varsinkin äkillisissä saira-
ustapauksissa. Hän saattoi silloin
turvautua noituuteen, mutta yleen-
sä hän käytti lääkkeitä. Kerran oli
Metsäpirtin miehen sormea särke-
nyt niin kovasti, ettei mies saanut
kolmeen vuorokauteen nukutuksi.
Parantaja oli ottanut lääkkeeksi tu-
pakkaa, rasvaa, kermaa, pirunpas-
kaa (hajupihka, rohdoksena ilmas-
sa kuivunutta hartsinestettä) ja van-
haamiestä (arsenikkiä) ja teki niistä
sekoituksen ja laittoi sitten miehen
kipeälle sormelle. Särky loppui heti
ja mies rauhoittui nukkumaan.

Eläimiä ämmä paranteli yhtä tai-
tavasti kuin ihmisiä. Eräältä lem-
paalaiselta mieheltä oli lehmä kuo-
lemaisillaan. Hän käski miehen
mennä heti kotiin ja lyödä maassa
makaavaa lehmää kolme kertaa
mukaan antamallaan rautaketjulla ja
sen jälkeen piti ottaa mukaan ruis-
jauhoa, poroa, punaista verkaa ja
lankaa, orjantappuraa ja vanhaa-
miestä, kaikki eri pusseissa. Lyön-
tien ja lääkesekoituksen vaikutuk-
sesta parani lehmä myöhemmin
kokonaan.

 Tyttöjen säikyttelyä

Joskus ämmän ollessa leikkisällä
tuulella hän halusi ilveillä asiakkait-
tensa, varsinkin nuorten tyttöjen
kustannuksella. Kerran eräs tyttö
halusi tietyn pojan rakastuvan hä-
neen. Hän sai käskyn tulla puolen
yön aikaan rajalinjalle kolmen kilon
suolapussi mukanaan. Etukäteen
ämmä huomautti, ettei karkuun saa-
nut lähteä, tapahtuipa mitä hyvän-
sä. Niin tyttö saapui puolen yön ai-
kaan ja ämmä huusi poikaa nimel-

tä, mutta silloin alkoi kiviraunioista
näkyä tyttöä luokseen viittova käsi.
Tyttö säikähti sitä niin, että suola-
pussi putosi hänen käsistään ja hän
lähti juoksemaan kiireen vilkkaa tie-
hensä. Silloin ämmältä pääsi heleä
nauru, niin että koko metsä raikui.

Kaksi tyttöä tuli näkijän luo sul-
hasiaan katsomaan. Kun näkijä oli
juuri metsään menossa, hän otti ty-
töt mukaansa ja lupasi perillä näyt-
tää sulhaset. Matkan aikana vaan
ei saanut katsoa taakseen, mutta
eiväthän tytöt malttaneet olla vilkai-
sematta ja näkivät takanaan yhtäk-
kiä pääkalloröykkiön ja luukasan.
Sinä hetkenä sulhaset unohtuivat
tytöiltä ja he saivat jalat alleen ja
painelivat hiukset suorina niin nope-
asti kuin pääsivät pois metsästä ih-
misten ilmoille.

Käynti tietäjän luona

Rautulainen Adam Nuora kertoi
aikoinaan käynnistä näkijän luona
Erkki Vanhasen kirjoituksen mu-
kaan (Rautulaisten lehti syyskuu/
1984) seuraavaa: “Olin Valkjärven
Nurmijärven kylässä vuonna 1926
Liiuksen Viljamilla kortteeria.
Veistin silloin ratapölkkyjä valtion
metsässä. Työ oli elämäni rahak-
kaimpia töitä, mitä siihen aikaan tein.
Kuljin silloin ympäri Kannasta puu-
laakin mukana ratapöllien veistos-
sa.

Oli kaunis keväinen sunnuntaiaa-
mu, kun Viljami sanoi, että pitää läh-
teä viemään Vaalimon ämmälle voita
ja muita maataloustuotteita. Kun
olin kuullut puhuttavan kyseisestä
henkilöstä, niin pyysin uteliaisuutta-
ni päästä mukaan. Hän lupasi ja
sanoi, että onhan se rattoisampaa-
kin kävellä, kun matkaa oli noin kak-
si kilometriä metsäpolkua pitkin.

Kun mentiin perille, niin ämmä
sanoi tyttärelleen, että keitä kahvit,
sillä meille tuli sellaisia vieraita, joil-
le kannattaa kahvit keittää. Otti ta-
varat vastaan ja selvitteli ne kahvia
juotaessa. Silloin minä pyysin, että

voisitko povata minulle? Hän vas-
tasi, että mitä povaamista sinulle on,
sillä uteliaisuudestahan sinä tänne
läksit. Kun tässä on hyvää aikaa,
niin voidaanhan niitä korttejakin
katsella, mutta ei niistä paljon apua
ole. “Eihä pahvi mittää tiijä, ämmä-
hä se itse asjaa tietää”. Otti kortti-
pakan kuitenkin taskustaan, nostat-
ti ja pani ne kahteen pakkaan, ei
paljon katsellut korttien päälle vaan
ikkunasta ulos ja silloin tällöin nosti
kortin toisesta pakasta toiseen.

Alkoi jutella, että sinähän olet tääl-
lä hankehommissa etkä ole yksin
vaan joku lähiomainen on kanssasi.
(Velipoika oli pintoja lohkomassa
mukana.) Edelleen hän jatkoi, että
työhän olette poikamies, ettekä vielä
moneen vuoteen naimisiin mene-
kään, mutta tunnette hänet, jonka
otatte aviopuolisoksenne. Kun mi-
nua alkoi hymyilyttää, niin hän sa-
noi: “Etkö usko?”

Sanoi vielä: “Kysytään auringol-
ta” ja otti peilin taskustaan, pyöräytti
sitä ja sanoi: “Katso, kuvasi on sei-
nällä.” Siitä kuvasta tunsin itseni,
mutta en tuntenut naista. Olimme
ilman vaatteita ja pidimme toisiam-
me olkapäistä kiinni ja kolme mu-
kulaa oli siinä polven korkeudella
meidän välissä.

Hän kysyi, että tunsitko ketä oli-
vat? Sanoin itseni tuntevan, mutta
en toisia. Hän sanoi että kyllä sinä
sen tunnet, oot joskus tanssittanut-
kin häntä. Hän ei ole teijän naapu-
rista, on vähän kauempaa. Kun
menette naimisiin ja perustatte
oman kodin, tulet elämään pienes-
sä perheessä, mutta siinä on monta
vaihetta. Muutenkin elämässä on
monta vaihetta, tulette usein muut-
tamaan, ja edessä on kovat ajat.
Näytti aivan siltä, että hän säikähti
ja huudahti ai, ai nyt mennään liian
pitkälle.

Ämmä tiesi lapsiluvun

Lopuksi kysyin, että mitä povaus
maksaa? Sain vastaukseksi: “Kuka
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Viime vuoden lopulla sukututki-
muspiiri vahvisti itselleen toimin-
taohjeet, jotka sopivat tässä yh-
teydessä lyhyesti esiteltäväksi.
Niiden mukaan piirin tavoitteena
on tarjota yhteistyötilaisuus niille
sukututkijoille, joiden kiinnostus
kohdistu 1930-luvulla Viipurin lää-
nissä olleiden Raudun, Sakkolan,
Pyhäjärven, Metsäpirtin ja Vuok-
selan pitäjien alueilla eri aikoina
eläneiden sukujen tutkimiseen.

Tutkimuspiirin toimintaan voivat
osallistua kaikki edellä mainitun
alueen sukujen tutkimuksesta kiin-
nostuneet.

Piirin toimintamuotoja ovat:
♦ Yhteiset kokoukset, joissa

osanottajat voivat kertoa omista
tutkimuksistaan ja asiantuntijat
esittelevät sukututkimukseen tai
kohdealueen historiaan liittyviä
asioita.

♦ Yhteistyöprojektit, joiden
sukututkimuksellinen sisältö ja laa-
juus on yhdessä sovittu ja joiden
toteuttamiseen osanottajat osallis-
tuvat.

♦ Tutustumiskäynnit ja mat-
kat, jotka liittyvät sukututkimuk-
seen ja erityisesti tutkittaviin su-
kuihin tai kohdealueeseen.

♦ Keskustelupalsta interne-

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri kutsuu

minkä haluaa antaa”. Annoin 20
mk, johon mummo sanoi, että tässä
on liian kanssa.”

- Sikäli povaus kävi toteen, että
menin naimisiin Sakkolan Lapinlah-
delta olevan tytön kanssa vuonna
1933. Perheeni on ollut pieni, kol-
me lasta niin kuin povattiin.

Rehellinen noita

Ämmä peri työstään maksun joko
rahana tai luontaistuotteina. Povaa-
misesta piti maksaa heti ja “kymppi
haastoi vähän”. Hän oli erittäin re-
hellinen maksujen suhteen. Usein
hän määräsi maksun maksettavak-
si vasta sitten, kun sairas oli paran-
tunut. Petosta hän ei myöskään sie-
tänyt asiakkaan taholta, sillä sitä
yritettäessä osasi noita kostaa sen
moninkertaisesti.

Mistä sitten Vaalimon ämmä oli
saanut tietonsa ja taitonsa? Toisten
mukaan hän oli saanut tietonsa pa-
hoilta hengiltä ja hänen salaisuutensa
oli spiritismi ja musta raamattu. Ylei-
sesti oletettiin, että noidat olivat tuol-
loin tehneet paholaisen kanssa kont-
rahtin, jonka mukaan tämä apurei-
neen auttoi heitä tässä elämässä,
mutta tulevassa elämässä korjasi
sielun.

Reino Pekkanen

Lähde ja kuva:
Kansatieteellisiä kuvauksia III.

SKS. Helsinki 1931.

tissä sukututkimuspiirin osanotta-
jien keskinäiseen tietojenvaih-
toon.

♦ Sukututkimusten tulokset
pyritään esittelemään mahdolli-
simman laajalti muun muassa in-
ternetissä ja kohdealueen pitäjä-
lehdissä.

Toimintamme suunnittelusta ja
toteuttamisesta vastaa vetoryh-
mä, johon kuuluu yksi kutakin koh-
dealueen pitäjää edustava jäsen
ja hänelle oma varahenkilö. Tut-
kimuspiiri nimeää ryhmän vuoden
viimeisessä yhteisessä kokouk-
sessa seuraavaksi vuodeksi.

Vetoryhmä tekee toimintasuun-
nitelman ja vastaa käytännön jär-
jestelyistä sekä ohjelman toteut-
tamisesta. Tilaisuuksien ennakko-
ilmoitukset julkaistaan sekä inter-
netissä että kohdealueen pitäjä-
lehdissä ja Karjala-lehdessä. Ryh-
män toimesta tilaisuuden pöytä-
kirja ja muut tiedotteet toimitetaan
tutkimuspirin osanottajien käytös-
sä oleville edellä mainituille inter-
net-sivuille. Niihin kannattaa tu-
tustua ja tulla piiriin mukaan!

Osmo Tuokko

Muistojeni Karjala –ohjelmasar-
ja lähetetään kymmenosaisena sar-
jana TV2:ssa. Ensimmäinen osa
nähtiin 31.toukokuuta.

Puolen tunnin ohjelmat perustu-
vat siirtokarjalaisten haastattelui-
hin heidän omista kokemuksistaan.
Haastatteluaineistoa on täydennet-

ty valokuvilla, musiikilla ja vanhoilla
dokumenttifilmeillä.

Yleisradiosta sarjan tekemisessä
ovat mukana olleet tuotantopäällik-
kö Maija Roivainen, Riina Les-
kelä, Vesa Saarinen ja Lotta
Ventelä. Sarjan on leikannut Riina
Leskelä.

Ohjelmasarjan teon aloitti rau-
tulainen ohjaaja Markku Ontto-
nen, jonka kuoleman jälkeen työn
viimeistelivät Riina Leskelä ja
Lotta Ventelä.

Sarjan tuottaja on Vesa Saari-
nen Ylen dokumenttiohjelmista.

Karjala esillä TV 2:ssa toukokuun lopulta lähtien
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Rautulaisten Pitäjäseura on tilan-
nut Raudun Asemanseudusta pie-
noismallin, joka valmistuu tämän
vuoden aikana. Pienoismalli on 2,6
metriä pitkä ja 1,2 metriä leveä.
Aimo Tiaisen alustavien suunnitel-
mien pohjalta on pyydetty tarjouk-
sia. Mikkelissä Pitäjäseuran kunnia-
puheenjohtaja Mauri Maisonen on
ottanut pienoismalliasian sydämen
asiakseen ja kutsuu lukijoita mukaan
hankkeeseen, jotta saataisiin myös-
kin kirkonkylästä pienoismalli teh-

tyä.
- Nyt haemme henkilöitä, jotka

muistavat Raudun kirkonkylän ja
olisivat valmiit yhteistyöhön Pitäjä-
seuran kanssa, että saataisiin suun-
nitelmat valmiiksi. Kirkonkylän kes-
kustassa oli muun muassa kirkko,
osuuskauppa ja muitakin rakennuk-
sia, kertoo Mauri Maisonen.

- Kaipaamme piirroksia ja valo-
kuvia kirkonkylän alueelta.

- Pienoismalli sijoitetaan Mikke-
lin Rautulaisten perinnehuoneeseen.

Raudun Asemankylän pienoismalli
Palkealan pienoismalli on jo valmii-
na ja varastossa, sanoo Maisonen
ja lähettää kutsun lehden lukijoille.

Kaikki henkilöt, jotka ovat valmii-
ta pienoismallien suunnitteluun ja
materiaalien keräämiseen, voivat
ottaa yhteyttä Mauri Maisoseen.
Hänen yhteystietonsa löytyvät leh-
den takakannesta.

Arja Vähämäki

Rautulaisten tulevia projekteja:

- Mitäs pokkarii sie siin?
- Kekkostaha mie.
- Ai, Urkkii?
- Urkkii, Urkkii. “Siirtoväki ja

sen huolto”. Vuos on 1940. Mik-
kelin läänii pääsööt Korpiselkä,
Metsäpirtti, Rautu ja Ruskeala.

- Neljän koplas oltii.
-Väkkii on olt 5880. Niist Piek-

sämäkkee 1620, Kangasniemel
1020, Jäppilää 932, Virtasalmee
286, sit viel Pieksämää 104.

- Se ol sillo se kauppala.
- Ne lyhensiit nimijää ko Otto

Mannise runos peloteltii: “Sun pieni
pieksämäksesi se siellä peitotaan.”

- Kurinpalautusta entisee mallii.
- Kekkone ei kerro, et myö oltii

ensiks Jokioisis.
- Nii oltii. Meskase pojat panniit

pystyy tallukkatehtaan.
- Ja töppöstä tuli.
- Hämäläiset ei hättäilleet. Joki-

läänissä oli iso kartano ja työmie-
hii sitä mukkaa. Pehtori sano aa-
mulla jot entisii hommii. Oltii jo
kesäkuul mut ei se mittää. Sinne

saapastelliit ikkää lunta mättämää
Tuomine ja Viikmanni, kessutte-
lemaan.

Liekö perrää?
Tsarskoje Selos pantii ain yks

vahtisotilas seisomaa niityl niinko
tyhjän pääl. Ei olt aitaa, ei olt port-
tii, ei olt mittää. Yks Mannerheim
rupes sit tutkimaa asjaa ja selvis-
hä se. Keisarinna aikanaa tek kä-
velymatkaa luonnos. Hiä ihastu
kukkasii siin niityl, kutsu sotamie-
he vahtimaa jot kukkaset saap
kukii rauhassaa. Sit ei olt ennää
keisarinnaa, ei muistoo kukistkaa,
vahti vaa seiso seisomistaa vuo-
rollaa…

-Siu juttujais.
- Max Jakobsonilt mie. Siin on

usot sie viisas mies. Viipurilaisia
lähtöjää.

Lupimestar

Seniorikerhossa kuultua:

Kekkonen, Mannerheim, Jakobson
Jalkaväkimuseo esittelee ke-

sän näyttelyssään Lotta Svärd -
perinneyhdistyksen Mikkelin
seudulta kokoamaa aineistoa.

Näyttely koostuu  vuonna 1997
perustetun yhdistyksen toimeen-
paneman keräyksen tuloksista.
Yhdistys vetosi vuonna 2001
kaikkiin Mikkelin seudun lottiin
materiaalin keräämiseksi lotta-
perinteen säilyttämistä varten.

Yhdistys sai paljon yhteyden-
ottoja ja haastatteluaineistosta
Leena Niemi teki gradun ja
rom-levyn Sota-Mikkeli sekä
kirjan Päämajan varjossa. Kir-
jaa on saatavilla muun muassa
Jalkaväkimuseosta.

Näyttelyssä on esillä valoku-
via, kuva-albumeja, muistivihko-
ja, merkkejä sekä osa Anttolan
lottien alkuperäisestä omasta
astiastosta. Sen on tehnyt Ara-
bian tehdas.

Näyttely on auki Mikkelin van-
halla kasarmialueella toimivassa
Jalkaväkimuseossa elokuun lop-
puun asti päivittäin kello 10 - 17.

Lottien muistot esillä
Jalkaväkimuseossa



Lapin sodan päättymisestä tuli
kuluneeksi 27. huhtikuuta 60
vuotta. Päivä on omistettu Suo-
men sotaveteraanien juhlapäi-
väksi. Veteraanien valtakunnal-
linen juhla oli Torniossa, jossa
käytiin sodan ratkaiseva taiste-
lu.

Neuvostoliiton kanssa oli solmittu
4. päivänä syyskuuta 1944 aselepo,
jonka mukaan suomalaisten tuli kat-
kaista välittömästi suhteensa Sak-
saan ja internoitava saksalaiset ase-
voimat elleivät ne ole poistuneet
maastamme 15. syyskuuta mennes-
sä. Etelä-Suomesta saksalaiset pois-
tuivat määräaikaan mennessä, mutta
Lapissa 200 000 saksalaista joudut-
tiin karkottamaan taistellen. Sotatoi-
met aloitettiin 28. syyskuuta 1944
napapiirin eteläpuolella.

Napapiiriltä Jäämerelle

Saksalaiset olivat materiaalisesti
varautuneet erittäin hyvin taistele-
maan napapiirin alueella neuvosto-
liittolaisia ja suomalaisia vastaan.
Puna-armeija pysäytti hyökkäyk-
sensä saksalaisia vastaan Suomen
rajalle, mutta jatkoi taistelua Petsa-
mon ja Ruijan alueella. Rajaprikaa-
ti oli seurannut saksalaisten vetäy-
tymistä itärajan suunnassa joutu-
matta taisteluun.

Rovaniemen ja Tornionjoen suun-
nissa jatkuivat taistelut kiivaina.
Suomalaisten etenemistä hidastivat
saksalaisten laajat hävitykset sekä
miinoitukset että runsassateinen
märkä syksy. Lapin sodan ratkai-
sevat taistelut käytiin Torniossa,
Ranualla, Vuotsossa ja Muoniossa.

Marraskuun alussa oli joukkojen
pääosa kotiutettava ja palvelukseen
jäivät nuoret ikäluokat 1925 ja 1924
syntyneet. Heidän tehtäväkseen jäi
taistelun loppuun vieminen.

Heistä muodostettujen joukkojen
tehtäväksi jäi eteneminen pohjoi-
seen Inarin – Utsjoen suuntaan sekä
luoteeseen Enontekiöön ja Kilpisjär-
velle. Jäämeren suunnassa syntyi
kiivaita taisteluja muun muassa Kau-
nispään tunturin vaiheilla sekä Ina-
rissa. Valtakunnan raja saavutettiin
Utsjoella ja Karigasniemellä 20.
marraskuuta 1944.

Sturm Bock Järämässä

Kilpisjärven suuntaan oli muodos-
tettu Ryhmä Puroma, johon kuului
neljä pataljoonaa ja kaksi tykistöryk-
menttiä. Suomalaiset yrittivät hyök-
käyksellä karkottaa saksalaiset Pa-
lojoki – Enontekiö linjalta. Tämä oli
suomalaisten viimeinen suuri hyök-
käys Lapissa. Se epäonnistui suu-
rin tappioin.

Marraskuun lopussa saksalaiset
vetäytyivät Lätäsenenon länsipuo-
lelle kenttälinnoitettuun Sturm Bock
-nimiseen puolustusasemaan. Sen
Mukkavaaran tukikohta on nykyi-
sin entisöity museokohteeksi. Sak-
salaisia oli Kilpisjärven suunnalla
enemmän kuin suomalaisia ja he
ajoittivat vetäytymisensä Skibotte-
nin linjalle Puna-armeijan etenemi-

seen Ruijassa. Suomalaisten voimat
eivät riittäneet saksalaisten lyömi-
seksi.

Kaamos eli vuoden pimein aika oli
alkanut. Sitä kesti tammikuun puo-
liväliin. Pimeä, pakkanen ja syvä
lumi vaikeuttivat sotimista. Aika
kului jokapäiväisen elämisentarpeen
tyydyttämisessä, vartiotehtävissä ja
joskus partiossa. Päävastustajaksi
alkoi muodostua ikävystyminen.

Viimeiset taistelut Lapissa

Saksalaisten asemia Mukkavaarassa on kunnostettu museoksi.

Mukkavaran linnoitusta.
Kuva: Seija Lipsanen

Kuva: Seija Lipsanen



Lomia sai harvoin. Lotta “Lunkree-
ni” oli kotiutettu ja järjestö kielletty.
Sotilaskotia ei ollut. Laulettiin mitä
osattiin, pelattiin korttia, kerrottiin
juttuja, uudet vitsit olivat kiven alla
ja ei uskallettu edes unelmoida si-
viiliinkään pääsystä. Kirjeet ja pa-
ketit olivat tervetulleita.

Aikansa pimeässä haakuroitua
alkoi maailma valjeta tammikuussa.
Molemmin puolin virkistyi partiotoi-
minta. Kumpikin huomasi, että hen-
kikulta säilyi parhaiten pysyen omal-
la reviirillään.

 Tähystys havaitsi saksalaisten
puolella liikenteen vilkastuvan. Hei-
dän todettiin luopuvan Sturm Bock-
asemistaan tammikuun puolivälissä.
Varovasti miinoja ja ansoja vältel-
len lähdettiin seuraamaan heitä kah-
den pataljoonan voimin.

Huoltovaikeuksien vuoksi joukko-
jen määrää oli pienennettävä ja pe-
rustettiin Osasto Loimu. Hitaasti se
seurasi saksalaisten vetäytymistä
aina Kilpisjärven tuntumaan Pikku-
vaaralle asti, joka saavutettiin 16.
tammikuuta 1945. Sinne oli Lätäse-
nolta matkaa lähes sata kilometriä.

Kilpisjärven tiellä

Ruotsin avustamana saatiin moot-
toriajoneuvoilla elintarvikekuljetuk-

set Karesuvantoon ja sieltä sairaat
pois hoitoon. Kilpisjärven tielle jou-
duttiin kehittämään eräänlainen
“kievarilaitos”. Noin 30 kilometrin
välein perustettiin etappitukikohdat,
joissa olivat levänneet ajomiehet ja
hevoset valmiina lähtöön.

Näillä järjestelyillä yhdeksän pe-
ninkulman matka sujui vajaassa vuo-
rokaudessa. Poikkeuksellisesti muo-
naa saatiin myös lentopudotuksin.
Ruoka oli armeijan vahvennettua
“sapuskaa”, jonka keittämisestä
huolehdettiin useimmiten itse.

Lapin lisänä saatiin hieman isom-
pi voinokare, joskus maitosäilyket-
tä eli milkkiä sekä ruotsalaisia voi-
leipäkeksejä, marmeladia ja lihasäi-
lykkeitä. Ne maistuivat hyvältä ja
toivat vaihtelua ruokaan. Näkkilei-
västä ja kuivatuista perunalastuista
ei ollut puutetta. Perunasäkki oli tel-
tan ulkopuolella, josta sitä sai rou-
haista pakkiin keitettäväksi sopivan
annoksen.

Teltat majoitteina

Majoittuminen perustui telttoihin,
koska korsun kaivaminen olisi ollut
jäätyneeseen maahan lähes ylivoi-
mainen tehtävä ja korsupuut olisi
pitänyt tuoda Muoniosta asti. Paras
lahja oli kun matalien “sammakko-

kamiinoiden” tilalle saatiin pystyka-
miinat, joissa voitiin polttaa vaivais-
koivua. Tavallisesti teltan pohjat
havutettiin, mutta täällä oli tyydyt-
tävä risuihin ja paperisäkkeihin.

Pikkuvaarassa jatkui sotiminen
vanhaan tapaan, kunnes saksalaiset
valtasivat sen yöllä 27. tammikuuta
voimakkaan tulivalmistelun jälkeen.
Vielä samana yönä ottivat suoma-
laiset sen takaisin vastaiskulla. Hel-
mikuun alussa tapahtui suomalais-
ten kannalta kohtalokas partiomat-
ka.

Sotavankeina Norjaan

Luutnantti A. Laakso lähti pime-
än tultua 14 miehen kansa partioon
Saanan taakse Jehkatstunturiin.
Siellä osasto joutui taisteluun ja al-
koi vetäytyä takaisin saksalaisten
ahdistamana Paihkisvarrille. Viisi
tuntia kestäneen taka-ajon jälkeen
se joutui saksalaisten väijytykseen.

 Laakso jäi vangiksi viiden haa-
voittuneen kanssa. Vain yksi mies
palasi tältä kohtalokkaalta retkeltä.
Muut joutuivat sotavankeuteen Ete-
lä-Norjaan, josta palasivat rauhan
tultua. Saksalaiset kuuluttivat tapah-
tumasta kaiuttimella ja julkaisivat
tapahtuman kunniaksi lentolehtisen
valokuvan kanssa vangeista.

Vähitellen saatiin tie korjatuksi ja
voitiin etulinjaan siirtää lisäjoukko-
ja. Taisteluosasto Loimun vahvuus
oli helmikuun lopussa 600 miestä.

 Huhtikuun alussa vilkastui toi-
minta saksalaisten puolella. He näyt-
tivät tyhjentävän eteen työnnettyjä
tukikohtia. Suomalaiset olivat liian
kärkkäitä miehittämään niitä ja jou-
tuivat saksalaisten kanssa taisteluun
Salmivaarassa Kilpisjärven itäpääs-
sä. Se saatiin vallatuksi 10. huhti-
kuuta.

Saksalaiset lähtevät

Sieltä aukeni näköala Kilpisjärvel-
le. Saksalaiset olivat vielä kiinni
Mallan-Saanan-Maasselivarrin lin-

Järämään, aivan Kilpisjärvelle menevän tien viereen on rakennettu
Lapin sodan museorakennus.

Kuva: Seija Lipsanen
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jalla ikään kuin härnätäkseen suo-
malaisia. Rintamalle olivat saksalai-
set tuoneet uudet miehet, jotka kuu-
luivat 6. Vuoristodivisioonaan. Suo-
malaiset havaitsivat saksalaisten ir-
taantumisvalmistelut Kilpisjärveltä
23. huhtikuuta.

Suomalaiset seurasivat varovasti
saksalaisia kiertäen komppanian
voimin Saanan pohjoispuolitse. Tun-
turin takana komppania jaettiin kah-
teen osaan, joista Osasto Sutela
eteni rajaa seuraten Skibottenin tiel-
le ja Osasto Valkonen Mallan
kautta kolmen valtakunnan rajapyy-
kille, jonne se saapui 25. huhtikuuta
1945.

 Vielä käytettiin kaksi päivää maas-
ton tarkistamiseen, jonka jälkeen
todettiin saksalaisten jättäneen Suo-
men. Sen merkiksi nostettiin Suo-
men sotalippu kolmen valtakunnan
rajapyykille ja rajalle Skibotteniin
johtavalla tiellä.

Kenraaliluutnantti Hjalmar Sii-
lasvuo ilmoitti Suomen marsalkka,
presidentti C.G. Mannerheimille:
“Ilmoitan täyttäneeni ylipäälliköltä
syyskuussa 1944 saamani tehtävän.
27. huhtikuuta kello 13.30 mennes-
sä saksalaiset sotavoimat on karko-
tettu Pohjois-Suomesta.”

Rajan vartiointia

Vihollinen lähti, mutta poikien oli
jäätävä vielä rajan vartiointiin hei-
näkuulle asti. Kauneinta aikaa oli-
vat kevättalven aurinkoiset hanget
ja kesän tuleminen tunturiin.

Mieliin jäivät Siilastuvan rakenta-
minen ja hiihtokilpailut juhannukse-
na Saanalla. Siilastupa oli ensimmäi-
nen sodanjälkeinen asuinrakennus
Kilpisjärvellä.

Tähän aikaan liittyi harvinainen
luonnonilmiö, auringonpimennys.
Sen he näkivät ensimmäistä kertaa
elämässään.

He olivat joutuneet kokemaan
luonnon hiljentymisen edellisenä tal-
vena kaamosaikaan. Nyt hiljeni elä-
mäntäyteinen luonto uneen auringon

sammuessa keskellä kirkasta päi-
vää. Tunnelma oli kuin manalassa.

Sodan päätösparaati

Kaaresuvannosta oli edessä siir-
tyminen Ouluun., missä pidettiin juh-
lava sodan päätösparaati 13. heinä-
kuuta 1945. Sen vastaanotti kenraa-
liluutnantti Hjalmar Siilasvuo.

Joukko ryhdistäytyi marssiessaan
Lapin sodan komentajansa ohi. Va-
rusteet olivat kaukana paraatiasus-
ta, mutta tunne oli siitä riemuisa, että
sota oli ohi. Olimme kestäneet sen
rasituksen ja olimme elossa.

Rykmentin komentaja eversti Väi-
nö Oinonen antoi viimeisessään
sotaan liittyvässä päiväkäskyssään

heille koruttomat kiitokset: “Palat-
tuani rykmentin pääosan kanssa 13.
heinäkuuta 1945 Lapin rintamalta
varuskuntaan kiitän teitä sotaretken
aikana osoittamastanne kunnosta.
Teidän kanssanne teen kunniaa kaa-
tuneille aseveljillemme.”

Kilpisjärvelle kokoontui 27. huh-
tikuuta näihin taisteluihin osallistu-
neita 1925 syntyneitä veteraaneja.
Eräs heistä on nimeltään Veikko
Korkka. Hän on kotoisin Metsä-
pirtistä ja toimi joukkueen johtajana
osasto Loimussa. Artikkelini perus-
tuu osittain hänen kokemuksiinsa.

Aimo Tiainen

Kuva: Leena Tiainen

KIHUJUHLAT RAUDUSSA
 12. - 14.8.2005

Ohjelma:
  Kotikyläkäynnit omilla kotikylillä

klo 15 Kihujuhla kulttuuritalolla

pe 12.8.
la 13.8. klo 12 Muistomerkin paljastustilaisuus

        Palkealassa
klo 14 Sankarihautausmaan
        muistomerkin siunaus

su 14.8. klo 11 Jumalanpalvelus ja kirkkokahvit

Kilpisjärvi, Kolmen valtakunnan rajapyykki 27. huhtikuuta 2000.
Veteraanit Juhani Kröger ja Pentti Pitkänen rajapyykillä.
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Vapunpäivän jälkeen matkasimme Rautuun jatkamaan
syksyllä aloitettua projektia. Keskiviikkoaamun valje-
tessa sateisena lähdimme kohti Palkealaa.

Allekirjoittaneella oli pieniä vaikeuksia saada edellis-
syksyn risukasat sytytettyä, ja juuri kun olin saanut
hyvän lekon, paikalle saapui kolme miliisiä kyselemään,
jot mitähän herra täällä puuhailee. Luultavasti tulin
ymmärretyksi kun olin esitellyt heille kirkkopuiston jota
olimme raivanneet. Kovasti olivat kiinnostuneet van-
hasta hautakivestä, joka oli auki kaivetun haudan lai-
dalla.

Mie lissäilin lekkoo puita ja hyö katteliit ja sanoivat,
jot teette hyvvää työtä, jatkakaa vaan. Dasvidanja.

Näin muuttuu aika ja suhtautuminen myös Venäjällä.
Mikäli olisimme tehneet metsurinhommia Raudussa reilu
kymmenen vuotta sitten, ois saattanu viel Siperian juna
odottaa.

Kihujuhliin on vielä reilut kaksi kuukautta aikaa ja
aiotut muistomerkkihankkeet valmistunevat juhliin men-
nessä. Talvi- ja jatkosodan rautulaisia uhreja oli 159.
Jatkosodan aikana oman kotipitäjän multaan heistä tuli
haudatuksi noin 80.

Sankarivainajien hauta-alue on onneksi säilynyt, jo-
ten sinne on jo siirretty Porkunkylässä olevasta tankki-
estelinjasta suuri kivi, josta tullaan toteuttamaan san-
karivainajien muistomerkki.

Nämä tulevat kihujuhlat ovat siis siinäkin mielessä
merkittävät, että silloin myös Raudun sankarivainajien
muistomerkki paljastetaan. Toivon, että mahdollisimman
monella teistä on mahdollisuus saapua Rautuun, koska
silloin “vaan kauneimman katseen Rautu antaa, Sos-
novo hymyn suo.”

Kesäterveisin

Kihuille kilpaa!

Torstaina 11. elokuuta lähdemme Helsingistä Mikon-
kadun turistipysäkiltä Charter Tuomen turistibussilla
kohti Vaalimaata. Myös muut paikkakunnat huomioi-
daan kuten Jyväskylä-Lahti-Heinola-Kouvola-Vaali-
maa. Tullimuodollisuuksien jälkeen ajamme Viipuriin ja
edelleen Summan kautta Uudellekirkolle ja Terijoelle
missä majoitumme hotelli Gelioksessa. Illallisen syöm-
me hotellissa.

Perjantaina ajamme aamiaisen jälkeen  Kuokkalaan
Ilja Repinin kotimuseoon jossa on suomalaisen Aune
Kuokkasen ikoninäyttely. Tämän jälkeen menemme
Rautuun ja kuljemme tuttuja kotipolkuja. Illaksi palaam-
me hotelliin.

Lauantaina lähdemme Raudun Palkealaan jossa al-
kaa muistomerkkien paljastustilaisuus kello 12 sekä
sankarihautausmaan muistomerkin siunaus kello 14.
Mukana on rovasti Simo Salo.

Kihujuhla on kulttuuritalolla kello 15, juhlapuhujana
on prikaatinkenraali Kari Hietanen. Myös musiikki-
ja lauluohjelmaa on tiedossa. Meille esiintyvät nyky-
rautulaiset lapset ja nuoret. Tilaisuuden jälkeen ajam-
me takaisin hotelliin.

Sunnuntaina ajamme jälleen Rautuun jossa alkaa ki-
hujumalanpalvelus kello 11. Saarnan pitää rovasti Simo

Salo. Kirkkokahvit juomme kirkkoaukiolla ennen kuin
suuntaamme kohti Viipuria jossa on ostosaikaa toreilla
ja kauppahallissa.

Sitten kohti rajaa ja kotimatka alkaa.

Kotiseutu- ja kihumatka Rautuun

Maija Johansson

Sankarihautajaiset jatkosodan aikana. Muisto-
merkin  sijoituspaikka tulee olemaan keskellä
seisovien henkilöiden vasemmalla puolella.

Kuva:Raudun historia
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Suurlähettiläs Niilo Pusan elä-
mänkerta jatkuu. Hän aloittaa
koulunkäynnin Savonlinnassa ja
saa asunnon Anna Liesvirran luo-
ta.

Marraskuun alussa alkoivat kou-
lut ja kävin ilmoittautumassa rehto-
ri Veikko Ervolalle Savonlinnan
lyseoon. Savonlinna oli täynnä so-
tilaita ja evakkoja, joten kouluasun-
non saaminen oli täysin mahdoton-
ta. Vaahersalosta oli 20 kilometriä
Rantasalmen asemalle ja hevoskyyti
oli ainoa yhteys. Rantasalmelta Sa-
vonlinnaan taas oli rautateitse 42
kilometriä.

Pääsin asumaan Rantasalmen
asemalta noin kahden kilometrin
päähän rautulaisten Juho ja Ma-
ria Oravan perheeseen. He olivat
kotoisin omasta kotikylästäni Suur-
porkulta. Perheeseen kuului kaksi
lasta, Toini ja Kauko. Käytössä oli
viisi kertaa neljän metrin huone, jo-
hon oli muurattu itse hella.

Kävimme Toinin kanssa molem-
mat Savonlinnan lyseota. Lähdim-
me aamulla puoli kuudelta asemal-
le, juna lähti kuuden aikaan. Se oli
varsinainen maitojuna, joka pysäh-
tyi Hiltulasta lähtien jokaisella mah-
dollisella pysäkillä keräten aamuiset
maitotonkat Savonlinnaan. Savon-
linnassa olimme noin kahdeksan ai-
kaan ja koulun alkuun meillä oli kuu-
si tuntia, koska aamu-vuorossa kou-
lu oli tyttölyseolaisten käytössä.
Oma koulumme oli sotasairaalana
täynnä haavoittuneita, joten meille
oli varattu kello 14 alkava iltavuoro
tyttölyseosta.

Savonlinnassa oli ainoataan yksi
ruokala, jossa saatoimme korttian-
noksilla saada jonkinlaista ruokaa.
kaikesta oli pulaa. Vietimme aikaa
aseman odotushuoneessa ja kau-

pungilla kävellen. Aika kävi tuskas-
tuttavan pitkäksi, mutta muutakaan
vaihtoehtoa ei ollut. Kello 19 läh-
dimme sotilasjunalla Rantasalmelle.
Rintamalla palaavat sotilaat lauloi-
vat junasta riippumatta aina samaa
Georg Malmstenin laulua.

Ilta skanssissa

Kun ilta tummentuu ja syttyy täh-
det taivaan,
niin taistot unhoittuu ja rauha on
saapunut laivaan.
Mä sua muistelen ja luokses kai-
pailen,
kun iltataivahan tähtien alla mä
sulle laulelen.

Kuin kaunis olikaan tuo armas
onnen aika.
Jäi mieleen ainiaan tuo ihana lem-
pemme taika.
Mä huultes hurmaa join ja lem-
men haaveet koin
ja kaikki eloni kauneimmat aa-
tokset sulle yksin toin.

Nyt istun skanssissa ja aina muis-
tan illoin,

kun kerran tanssissa mun rinnal-
lain liitelit silloin.
Kun katsoin silmiisi, niin löysin
onneni
ja vielä olet mun eloni ainoa aar-
re armahin.

Rantasalmelle saavuimme noin
kello 21. Söimme hyvällä ruokaha-
lulla Oravan Marin laittamaa ruo-
kaa. Mari oli nuoruudessaan Pieta-
rissa oppinut erinomaiseksi ruoan-
laittajaksi. Hän pystyi vähäisistäkin
tarpeista saamaan aikaan herkullis-
ta syötävää. Hänen paistamansa
pulla oli niin kuohkeaa ja maukasta,
etten sen veroista ole saanut mis-
sään, vaikka olen pitkän elämäni
aikana jo työni puolesta maistanut
yhden jos toisenkin emännän veh-
nästä. Ystävystyimme Toinin kans-
sa tuona aikana niin, että se on säi-
lynyt läpi elämäni yhtenä parhaista
ihmissuhteistani.

Asunnon etsintää

Kun talon omistanut vanhaisäntä

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi osa 4.

Niilo koulussa.
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kuoli, hänet siirrettiin paareilla van-
haan riiheen, joka oli koulutiemme
varrella metsän reunassa. juoksim-
me riihen ohi aamuin illoin henkem-
me edestä peläten pimeässä kuol-
lutta. Meillä ei ollut edes taskulamp-
pua, koska pattereita ei sodan jäl-
keen saanut mistään.

Monta kertaa kastelimme jalkam-
me jo aamulla kouluun mennessäm-
me, kun sukelsimme tiellä olevaan
lätäkköön. Kuljimme sitten koko
päivän märissä jalkineissa ja saim-
me jatkuvasti nuhaa, yskää ja kurk-
kukipua. Tällainen koulunkäynti oli
niin hankalaa ja rasittavaa, että Toini
teki osaltaan päätöksen lähteä ta-
kaisin Pieksämäen yhteiskouluun,
jossa hän oli aloittanut koulunkäyn-
tinsä.

Minulla ei ollut muuta keinoa kuin
ruveta etsimään Savonlinnasta asun-
toa, niin vaikeaa kuin se olikin. Kul-
jimme ystäväni Kalevi Laitsaaren
kanssa ovelta ovelle reppu selässä
Kalkkuinniemellä ja kyselimme kou-
luasuntoa. Hyvät ihmiset tulivat
avuksemme ja tiesivät neuvoa, että
Anna Liesvirta ehkä saattaisi ot-
taa meistä toisen. Häneltä oli kuol-
lut poika sotasairaalassa haavoitut-
tuaan ja hän oli yksin ja ikävissään.

Kolkutimme Annan ovelle Linnan-
rakentajankatu 3A:ssa. Asunto si-
jaitsi toisessa kerroksessa Taavet-
ti Mielikäisen omistamassa talos-
sa. Annan asuntoon kuului huone ja
keittiö. Näkymä huoneesta oli Ruis-
lahdelle. Ystävällinen Anna avasi
oven ja vastasi tiedusteluumme:
“Minä otan tuon kauniin pojan,”
osoittaen minua.

Annan lapsuus
Tiittalassa

Anna oli tuohon aikaan noin 50 -
vuotias. Hänen elämänsä olisi sinän-
sä jo kirjan arvoinen. Hän oli kotoi-
sin Sulkavalta, 11 -lapsisen perheen
nuorimpia. Hän joutui jo seitsemän-
vuotiaana paimeneksi Tiittalan ho-
viin Sulkavalla. Tiittalan ja Tannilan

hovin omisti siihen aikaan maanmit-
tausinsinööri Emil Lindfors. Hä-
nen vaimonsa oli omaa sukua von
Born.

Yksitoistavuotiaana Anna pääsi jo
pikkupiiaksi ja viisitoistavuotiaana
hänet ylennettiin kartanon tyttären
kamarineidoksi. Hänelle opetettiin
herrasväen käytöstapoja, muun mu-
assa ettei naisen alusvaatteita sopi-
nut kuivattaa miesten näkyvissä pi-
halla.

Lindforsin perheessä oli lisäksi
kaksi poikaa, vanhempi Einar ja
nuorempi Pekka. Savonlinnassa ei
silloin vielä ollut oppikoulua ja mo-
lemmat kävivät keskikoulun Kot-
kassa. Muotiin olivat juuri tulleet
rautatiet ja molemmat antautuivat
sähköttäjiksi rautateille.

Sähköttäjä oli suuri herra, työs-
sään hän käytti kovakauluksista tär-
kättyä valkoista paitaa. Junien piti
pysyä aikatauluissaan ja sähköttäjä
hoiti yhteydet. tuntuu silti ihmeelli-
seltä, ettei kumpikaan pojista halun-

nut ryhtyä isännäksi Tiittalaan tai
Tannilaan, jotka molemmat olivat
mahtavia tiloja Savossa.

Naimisiin Einarin
kanssa

16-vuotiaana kaunis Anna meni
salakihloihin Einarin kanssa. Kun
Einar pari vuotta myöhemmin il-
moitti perheelleen avioliittoaikeis-
taan Annan kanssa, herrasväki kau-
histui ja aikoi lähettää Annan Ruot-
siin. Einar piti kuitenkin päänsä ja
nuorenparin häät vietettiin.

Einar ja Anna muuttivat Kämä-
rän asemalle Viipurin lähelle. Siellä
oli Einarin toimipaikka sähköttäjä-
nä. Pian nuorelle parille syntyi poi-
ka, jolle annettiin nimeksi Emil iso-
isän mukaan. Perhe oli onnellinen.
Vajaan kahden vuoden kuluttua
Emilin syntymästä Einar sairastui
espanjantautiin ja kuoli.

Anna muutti takaisin Tiittalaan,

Niilo Pusa ja Kalevi Laitsaari.
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mutta pian tämän jälkeen kuolivat
maanmittausinsinööri ja hänen vai-
monsa. Jälkeenjääneet perilliset
myivät molemmat tilat kultamarkan
aikaan ja jakoivat rahat kolmeen
osaan. Anna ja Emil muuttivat Sa-
vonlinnaan.

Savonlinnalainen pankinjohtaja
neuvoi Annaa, että rahojen paikka
on pankissa. Anna talletti kaikki ra-
hansa pankkiin korkoa kasvamaan
ja vuokrasi itselleen ja pojalleen
edellä mainitun puutalohuoneiston
Taavetti Mielikäiseltä Kalkkuinnie-
meltä. Ellei pankinjohtaja olisi anta-
nut neuvoaan, olisi Anna voinut os-
taa perintörahoillaan parhaan saa-
tavilla olleen kivitalon, joka olisi säi-
lyttänyt arvonsa. Anna hyväntahtoi-
suudessaan uskoi varansa pankin
haltuun, joka tietysti lainasi ne edel-
leen korkeaa korkoa vastaan.

Annan poika menehtyy

Anna koulutti Emilin, joka pääsi
ylioppilaaksi Savonlinnan lyseosta ja
valmistui varatuomariksi. Samalla
Emil otti innokkaasti osaa suojelus-
kuntatyöhön ja oli Savonlinnan suo-
jeluskunnan aluepäällikkö, sotilasar-
voltaan kapteeni. aikalaistensa ker-
toman mukaan Emil oli varsin kes-
keinen vaikuttaja Savonlinnassa ja
erittäin pidetty johtaja kaikissa nuor-
ten yrityksissä. Sotaväessä Emil
Lindforsia alettiin kutsua Linkslonk-
siksi ja niin nimi suomennettiin Lies-
virraksi.

Vuonna 1943 Emil haavoittui sel-
kärankaan, hänen alaruumiinsa hal-
vaantui ja hänet tuotiin sotasairaa-
laan Savonlinnan lyseolle. Siellä
hänet vihittiin rullatuolissa avioliit-
toon kihlattunsa, hammaslääkäri
Annikki Viianlinnan kanssa. Pian
tämän jälkeen Emil kuoli tulehduk-
seen ja kuumeeseen, koska penisil-
liiniä ei vielä tunnettu.

Näin Anna jäi aivan yksin. Hän
eli miehestään ja pojastaan saa-
miensa eläkkeiden varassa. Inflaa-
tio oli syönyt pankkiin tallennetut

varat, säästöjä oli enää muutama
sata tuhatta silloista markkaa.

Ystävyys säilyi koko
elämän

Anna ikävöi suuresti poikaansa ja
näki minussa Emilin seuraajan. Hän
rakasti minua ilman ehtoja. Sain
periä Emilin tavarat täytekynästä
lähtien. Emilin vaatteet olivat minulle
erittäin tervetulleita, koska sodan
jälkeen niitä oli lähes mahdoton saa-
da. Pian myös Kalevi Laitsaari sai
muuttaa asuintoverikseni Annan
keittiöhuoneeseen. Se merkitsi mi-
nulle ikistäni seuraa ja viihtyvyyteni
parani entisestään.

Anna olisi halunnut adoptoida mi-
nut lapsekseen. Siteet omaan per-
heeseeni olivat kuitenkin niin lujat,
etten voinut edes ajatella sitä. Kun
isälleni tarjottiin pika-asutustilaa Jaa-
lasta, muutimme sinne keväällä
1946 ja siirryin Kouvolan lyseoon
lukioluokille.

Läheinen ystävyytemme Annan
kanssa jatkui koko hänen elämänsä
ajan. Kävin häntä tervehtimässä
säännöllisesti kesäisin Suomessa

ollessani. Jokainen tapaaminen oli
suuri juhla, se oli kuin äidin ja pojan
kohtaaminen.

Anna valmisti joka kerta mieliruo-
kaani. Hän kävi ostamassa Savon-
linnan torilta metsämansikoita. Pe-
rinnettä noudattaen hän kävi myös
Savonlinnan sokerileipomossa ja osti
sieltä mieliherkkujani. Hän oli aina
kattanut pöydän valmiiksi kuin suu-
rimpaan juhlaan. Pöytää koristivat
mieheltä perityt aatelislautaset ja
pöytähopeat.

Toin aina tuliaisia eri maista,
useimmiten henkilökohtaisia vaat-
teita. Luonteelleen tyypillisesti hän
rakasti kirkkaita ja iloisia värejä.
Tunsin Annan maun ja osasin valita
Annaa ilahduttavia lahjoja. Tunsin
olevani Annalle hänen rakkaimpan-
sa hänen kuolemaansa asti.

Viimeiset yhdeksän vuottaan anna
vietti Savonlinnan kaupungin sairaa-
lassa. Hänen jalkansa olivat hal-
vaantuneet, eikä hän pystynyt liik-
kumaan. Sairaalan ikkunasta sata-
maan päin hänen näköalanaan oli-
vat vain koivu ja tähti. Kävin häntä
tervehtimässä sairaalassa niin usein
kuin se oli mahdollista Amerikasta
käsin.

Joka joulu lähetin henkilökohtaisi-
en kukkaistervehdykseni joulukirjei-
neen Annalle hyvän ystäväni, Sa-
vonlinnan kaupunginjohtaja Tauno
Pulkin henkilökohtaisesti perille toi-
mittamana. Tauno Pulkki oli sydä-
mellinen, lämmin ja hieno ihminen,
joka osasi välittää terveiseni Annalle
ja luoda oikean joulumielen ja joulu-
tunnelman sairaalaan.

Myös sairaalan lääkärit osasivat
arvostaa kaupunginjohtajan vierai-
lua Annan luona. Annan mieltä läm-
mitti suuresti, kun hänelle ilmoitet-
tiin, että kaupunginjohtaja tulee tuo-
maan suurlähettiläs Pusan jouluter-
vehdyksen. Jälkeenpäin kuulin An-
nalta, kuinka onnelliseksi hän tunsi
itsensä, kun 21. joulukuuta 1973
kuuli radion päiväuutisista: “Tasaval-
lan presidentti on tänään tapahtu-
neessa esittelyssä nimittänyt Suo-

Anna ja Einar Liesvirta.
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men Washingtonissa olevan suurlä-
hetystöneuvoksen Niilo Juhani Pu-
san, suurlähettilääksi Ottawaan.”

Anna oli rukoillut ja toivonut, että
saisi kuolla kesällä, jotta voisin olla
hänen hautajaisissaan. Annan toive
toteutui. Hän kuoli Montrealin olym-
pialaisten aikaan kesällä 1976. Hau-
tajaiset järjestettiin olympialaisten
jälkeen, koska olin Montrealissa
Suomen virallisena edustajana.

 Anna haudattiin miehensä vie-
reen Sulkavan hautausmaahan. Pi-
din Annan haudalla erään elämäni
aidoimmista puheista, siihen ei tar-
vittu papereita.

Niilo Pusan elämänkerta jatkuu
seuraavassa numerossa.

(säv. Ack, Värmeland, du sköna)

On Rautu kotiseutumme vailla vertaistaan:
se helmenä muistoissamme hohtaa.

Kun vallassa on vieraan maan, sen lumo kuitenkaan
ei harhaan voi kulkuamme johtaa.

Kas missä keinui kehtomme ja leikit leikittiin,
vain sinne kuului juuremme, ei maihin vieraisiin,

vain Raudussa synnyinseudun kohtaa.

Tuo kannas Karjalamme on meillä määränpää,
käy kulkumme kohti taivaanrantaa.

On välke monen veden, maan kuin tulta säihkyvää,
vaan kauneimman katseen Rautu antaa.

Ja siksi sinne kiiruhdamme kotikyläin luo.
Taas kihuilla me saamme. Sosnovo hymyn suo.

Ja sinnuu saan käsilläin mie kantaa.

Kihukansalle 18.-20. heinäkuuta 2003
omistaa Simo Osk. Salo

alias Semana Puavonpoika.

Rautulainen kihulaulu 2003

KIHUMATKAT
11.- 14.8.2005

4 pv Reitti: Kuopio-Varkaus-Mikkeli-Lappeenranta-
Rautu
Mäntyharju-Mikkeli-Lappeenranta-Rautu

3 pv Reitti: Juva-Mikkeli-Lappeenranta-Rautu

2 pv Reitti: Pieksämäki-Mikkeli-Lappeenranta-Rautu
Ilm. Markku Paksu,
puh. 040 523 9645

4 pv Reitti: Turku-Helsinki-Vaalimaa-Rautu
Jyväskylä-Lahti-Kouvola-Vaalimaa- Rautu
Ilm. Maija Johansson,
puh. 040 - 577 8064

Hinnat: 4 pv 250, -
3 pv 210,-
2 pv 150,-

RUSKARETKI
PYHÄTUNTURILLE
10.-17.9.2005

Lisätiedot
ja

varaukset:

Kauko Olkkonen
puh. 050 569 4201
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Synnyin 24. huhtikuuta 1922 Rau-
dun Vehmaisissa. Kävin kansakou-
lun Vehmaisissa Haukkalan koulus-
sa ja siihen aikaan meillä oli hyvä
hiihtojoukkue. Koulujen välisissä
kisoissa olimme aina kärkisijoilla.

Meillä oli koulussa hyvä opettaja
Vilho Meronen. Kun Saksassa oli
talviolympialaiset, Suomi voitti vies-
tihiihdon. Opettaja veti luokkaan
kovaäänisen ja saimme kuunnella
radiosta kun Jalkanen, Karppinen
ja Alakulppi sekä Vanninen voit-
tivat. Se oli jännää.

Kirjoitan tässä itsestäni ja koti-
oloistani ja tuli mieleeni joulu 1927,
kun lähdettiin joulukirkkoon. se oli
mieleen jäävää, olin noin viisi vuot-
ta vanha. Äijä valjasti hepan kirk-
koreen eteen, oli paksut vällyt, kul-
kuset ja aisakellot soivat sekä kirk-
koreen perässä oli ryijy. Oli kaunis
talvimaisema ja kirkkoon lähdettiin
kello viisi aamulla. Joulukirkko al-
koi kello kuusi ja kirkolle oli matkaa
neljä kilometriä. Kirkossa laulettiin
enkeli taivaan ja Joulu, joulu tullut
on. pappi kertoi joulun sanomasta.

Kotona meillä oli karjaa ja maan-
viljelystä, lehmiä oli kahdeksan ja
hevosia kaksi sekä kymmenen si-
kaa, jotka porsivat porsaita. Niitä oli
joskus kahdellakin sialla yhtä aikaa.
Sanonta oli “Raudun ja Sakkolan
rotuporsaita” ja porsaat menivät
hyvin kaupaksi.

Siihen aikaan ei saatu tukiaisia niin
kuin nykyään, vaan piti tulla toimeen
omillaan, eli karjanhoidolla ja maan-
viljelyksellä. Lasten piti auttaa kai-
kessa työssä vanhempia.

Koulu loppui 1936 keväällä ja sain
päästötodistuksen. Raudun kirkolla
oli lääkäri Mauno Airola, joka oli
perhetuttu. Toimitimme heille ruo-
katarvikkeita. Oli semmoinen tapa-
us, että heiltä lähti kotiapulainen pois

Vilho Murron muistelmia Raudusta
lapsuusajalta 1927 -1937

ja rouva pyysi minua heille pikku-
pojan seuraksi. Ei se jäänyt siihen
vaan työt lisääntyivät päivä päiväl-
tä, piti auttaa siivouksessa ja ruu-
anlaitossa. Ensimmäinen ruoka oli
uunissa haudutettua haukea, johon
piti tehdä munakastike, sekä keit-
tää kuoritut perunat.

Heillä oli huvila Leinikkälänjärven
rannalla. Perheen rouva oli kova
automies ja hän vei minut ja pikku-
pojan huvilalle kello kymmenen aa-
mulla. Lääkäri ja rouva tulivat itse
kello neljätoista, kun lääkärin vas-
taanotto oli loppunut. Kaikki meni
hyvin.

Yhtä asiaa en suostunut teke-
mään. Heille syntyi tyttövauva ja
minun olisi pitänyt pestä hänet, mut-
ta siihen en suostunut, eikä rouva
sitten pakottanutkaan siihen. Sitten
tuli vappu 1937 ja oli vappujuhlat.
Heille tuli arvovaltaisia vieraita, ap-
teekkari ja nimismies puolisoineen.
Minun piti tarjoilla kahvia, simaa ja
viiniä sekä tippaleipiä. Kaikki meni
hyvin omalta osaltani.

Sitten tuli aika, kun lähdettiin Rau-
dusta pois. Minun piti lähteä per-
heeni mukana, kun isämme osti
maatilan Taipalsaarelta Saimaan
rannalta. Lääkäripariskunta olisi

halunnut pitää minut Raudussa, sil-
lä olin hoitanut tehtäväni hyvin.

Palaan vielä Rautuun. Siellä vie-
raili Dallapé -orkesteri joka kesä. Se
kiersi isolla linja-autolla missä luki
Dallapé.

Porin prikaati taisteli Raudussa ja
Vehmaisten hovissa oli prikaatin
komennuspaikka Hersalon korsu.
Olisi paljon asiaa, mutta lopetan tällä
kertaa tähän.

“Rautu on rautaa, Kivennapa kes-
tää ja Metsäpirtti auttaa.”

Hyvää jatkoa rautulaisille toivoo

Vilho Murto
sotaveteraani

SUKUSEURA JÄSKESUKUSEURA JÄSKESUKUSEURA JÄSKESUKUSEURA JÄSKESUKUSEURA JÄSKE ry:n sääntömääräinen
vuosikokous järjestetään 18.6.2005 alkaen kello

12.00 (ilmoittautuminen klo 11.45-).
Kokous pidetään JuvallaJuvallaJuvallaJuvallaJuvalla Järvenpäänkylässä ToivionToivionToivionToivionToivion

lomakodissa.lomakodissa.lomakodissa.lomakodissa.lomakodissa.
Kaikki Jäskensukuiset ovat tervetulleita

kesäkokoukseen.
Lisätietoja puh. 0400-408185/Jäske.

Sukuseura Jäske ry:n hallitus

KOKOUSKUTSUKOKOUSKUTSUKOKOUSKUTSUKOKOUSKUTSUKOKOUSKUTSU
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täyttää Erkki
Kaino Naumanen
4. heinäkuuta Jo-
roisissa. Hän on
syntynyt Raudun
Raasulissa.

80 vuotta

täytti 16. helmi-
kuuta Taimi Kau-
lio Kangasniemel-
lä. Hän on synty-
nyt Raudun Kopo-
lan kylässä Inke-
ristä pakolaisina
Suomeen vuonna
1919 tulleiden
vanhempien lapse-
na. Taimi Kaulio
lähti sieltä äitinsä
kanssa talvisotaa
pakoon sodan al-

kaessa marraskuun viimeisenä päivänä. Hänen
isänsä on haudattu Raudun hautausmaahan 1931.

85 vuotta

Rautulaisten pitäjäseuran puheenjohtaja Mark-
ku Paksu sai vastaanottaa 25. helmikuuta 2005  Si-
nisen Ristin, työstä, jota hän on tehnyt Karjalaan
suuntautuvilla matkoilla vuosikaudet Vapaussotu-
rien hengessä. Kuvassa Markku Paksu saa ristin
ja myöntökirjan Jukka Lehtiseltä, Pirjo ja Jukka
Lehtisen kodissa Hirvensalmella.

Kuva: Pirjo Lehtinen

Ansiomerkit

täytti 7. huhti-
kuuta Seppo Pauk-
ku Jyväskylässä.
Hän on syntynyt
Raudun Korleella
Kokkolan talossa
Kustaa ja Anni
Paukun viidentenä
lapsena.

70 vuotta

Viipuri-keskus järjestää

3.-4.syyskuuta 2005
Tunnelmallinen ravintolailta
Viipurin pyöreässä tornissa

1930-luvun tanssiaisineen Wiipuri viisiin
 Illan juontaa Jaakko Salonoja,

suomalaiset soittajat.
Kaupunkikierroksella ja ravintolassa

intendentti Juha Lankinen kertoo
Viipurin 1930-luvun ravintolaelämästä.

Koko ravintola on varattu käyttöömme.
Matkan hinta 200 euroa.

Hintaan sisältyy:
bussimatka Helsinki-Viipuri-Helsinki,

 ryhmäviisumi, majoitus kahden hengen huoneessa
Viipurin Gerkon hotellissa (huoneissa kaikki

mukavuudet), illallisruoat ja ohjelma.
Ilmoittautumiset 1.7.2005 mennessä

Viipuri-keskukseen: puh. 09-2722430; 09-7288170
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Veljemme Terho Pulakan muistolle
Terho syntyi Raudussa 7. kesäkuuta 1920. Hän

nukkui pois 12. maaliskuuta kotonaan Halonhar-
jussa Haukivuorella. Terho haudattiin Haukivuo-
ren kirkossa 3 huhtikuuta.

Elina Selkee, o.s. Vaskelainen kuoli 25. maalis-
kuuta Tampereella. Hän oli syntynyt 23. joulukuu-
ta 1922 Raudun Keripadassa.

Isäni Martti Nikolainpoika Puolakangas meni
tuonilmaisiin Valkeakosken terveyskeskuksen osas-
to 2:ssa keskiviikkona 18.toukokuuta 2005 myö-
hään illalla.

Martti Nikolainpoika syntyi Raudussa Huhdin ky-
lässä 10. marraskuuta 1935 Nikolai Vasilinpoika
Puolakankaan (Borovikoff) ja Jeudokia Ivaniny-
tär Puolakankaan o.s. Ontrosen kahdesta pojasta
nuorempana.

Lahja Ojala o.s.
Sorvali syntyi Rau-
dun Maaselänky-
lällä 26. tammikuu-
ta 1922.

1950-luvun alus-
ta lähtien Lahja on
asunut Ruotsissa.
Lahja kuoli 24.hel-
mikuuta 2005 Ruot-
sin Norbergissa 83-
vuotiaana.

Häntä jäi kai-
paamaan kahdek-

san lapsen lisäksi sukulaiset ja ystävät.

Altti Sappinen kuoli 20.toukokuuta Joroisissa.
Hän oli syntynyt 20.lokakuuta 1924 Raudun Pal-
kealassa.

Lahjan muistolle

Isäni Martti Puolakankaan muistolle

Sulo Pellervo Pekkanen kuoli 30. huhtikuuta Mik-
kelissä. Hän oli syntynyt 26. heinäkuuta 1921 Rau-
dussa.

Aimo Valkonen kuoli 4. huhtikuuta Mäntyharjun
terveyskeskuksessa. Hän oli syntynyt 11. lokakuu-
ta 1927 Raudussa.

Tauno Kärkkäinen kuoli 30. maaliskuuta Turus-
sa. Hän oli syntynyt 5. marraskuuta 1920 Raudus-
sa.

Evakkoon läh-
dön ja sodan jäl-
keen hän teki jo
nuorena poikana
kyntötöitä hevosen
kanssa. Isäni työ-
ura evakkopaik-
kakunnallaan Val-
keakoskella alkoi
Yhtyneet Paperi-
tehtaiden palveluk-
sessa. Hän oli
myös Koitossa myy-
mälänhoitajana.
Parhaiten isäni tunnettiin Valkeakoskella elintar-
vikealan yrittäjänä.

Sen jälkeen hän työskenteli Kemiran Säterin teh-
taan laitosmiehenä vesi- ja jätevesilaitoksella. Isäni
kävi Vuoksenniskan kansa- ja kansalaiskoulun
hyvin arvosanoin ja luki Valkeakoskella yrittäjän
uransa jälkeen työteknikoksi. Martti Puolakangas
kuului tunnettuihin valkeakoskelaisiin aktiivikala-
miehiin.

Harri Martinpoika Puolakangas

täytti Ruotsissa Hannu Haukka. Hän on synty-
nyt 8. huhtikuuta Raudun Maanselän kylässä.

Onnittelut 70-vuotiaalle äidillemme!
Eira Seppänen, o.s. Röksä on syntynyt 20. tou-

kokuuta  Raudussa.
Hän asuu Kuopiossa mutta viettää kesät lapsuus-

maisemissaan Ristiinan Minkkilänkylässä Suojär-
ven rannalla.

Lapset perheineen

70 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.

Muistathan! Huhdin (Huhti-Sirkiänsaari-Korlee)
koulupiirin juhla heinäkuun toisena lauantaina
(9.7.) kello 13.00 Leivonmäellä. Paikka avoin.
Paikan määrää osanottajien lukumäärä. Laitam-
me viitoituksen. Ruokailun takia ilmoita (ehdotto-
masti) heti. Lyyli 040 596 7444, Heimo 050 357
5523.

Mäkräläiset kihuavat kahvittelun ja tarinoinnin
merkeissä Pieksämäellä kulttuurikeskus Poleenin
kahvilassa sunnuntaina 7.elokuuta kello 12.00. Sa-
malla keskustellaan mahdollisesta loppukesän
Mäkrän matkasta.

Tervetuloa! Terveisin Sirpa.

Orjansaaren koulupiiri kokoontuu 16.heinäkuuta
2005 kello 13.00 Partasilla Haukivuoren Taipa-

Tapahtumakalenteri
Juhlat

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

Kihujuhlat Raudussa 12.-14.elokuuta 2005.
♦ 12.8. kotikyläkäynnit
♦ 13.8. Muistomerkin paljastustilaisuus

Tässä tyttäreni Saila Sirkiä, o.s. Jalava, koulunrauniot ja koivut sekä meidän kotirantamme Suurpor-
kulla. Vitikaisjärvi nykyisin. Kuvat on lähettänyt Helvi Jalava.

♦ 17.6. Kesäjuhlaseminaari
♦ 18.6. Karjalan maraton, Artjärvi
♦ 18.6. Karjalaisten kesäjuhlien avajaisjuhla
♦ 19.6. Karjalaisten kesäjuhlien päiväjuhla

leen kylässä Onnela –nimisessä talossa. Talo löy-
tyy Taipaleen koululta Halkokummun suuntaan noin
kilometrin verran, Huuhantie 250. Osallistumisil-
moitukset 1. heinäkuuta mennessä Pauli Jantusel-
le, puh. 015 335 970 tai 050 581 3695. Onnelassa
tavataan.

Palkealassa, muistomerkin siunaus
sankarihautausmaalla ja kihujuhla

♦ 14.8. jumalanpalvelus ja kirkkokahvit
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