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Syksyn
harmaa t
päivät ja
a ika i s in
tuleva pi-
meys on
taas totta.
Muistojen
joukkoon
on häipy-

mässä ihana, aurinkoinen, lämmin ja
pitkä kesä.

Syksy on vertauskuvallisesti luo-
pumisen, kuoleman aikaa. Lehdet
tippuvat lyhyen, kiihkeän väriloiston
jälkeen puista. Kukat ja heinät la-
kastuvat.

Syksy on tuonut monille suruvies-
tejä ystävistä ja rakkaista. Heistä
luopuminen on tuskallista. Lohtua
antavat kuitenkin yhdessä eletyt
hetket.

Oma perheeni sai suruviestin poh-
joisesta viime viikolla. Läheinen ys-
tävämme, mieheni kurssikaveri, me-
nehtyi yllättäen vaikeaan sairau-
teen.

Iloinen ja avulias ikäisemme viisi-
kymppinen ihminen oli äkkiä pois-
sa. Tiedon vastaanottaminen oli jär-
kytys. Emme olleet tienneet mitään
hänen sairaudestaan. Hän ei ollut
kertonut siitä edes sisaruksilleen. Se
tuli kaikille yllätyksenä.

Olen viime päivinä miettinyt pal-
jon sitä, halusiko ystävämme surua
ja ahdistusta tuottavien asioiden sa-
laamisella säästää kanssaihmisiään.
Ilo pintaan, vaikka sydän märkänis,
taisi olla hänenkin mottonsa.

Näin ovat tehneet myös monet
karjalaisisät ja -äidit. Vaikeista asi-
oista, kuten oman kodin menetyk-
sestä ja sodan julmuuksista, ei ha-
luttu kertoa uudella asuinpaikkakun-
nalla. Monet ovat vaienneet niin
täysin, etteivät ole kertoneet koke-

muksistaan edes omille lapsilleen.
Se on surullista. Niin perheeni

ystävän kuin karjalaisvanhempien
taakka on ollut liian raskas yksin
kannettavaksi. Jakaen se olisi ke-
ventynyt.

Sitä vartenhan me kanssaihmiset
olemme. Vai olemmeko? Haluam-
meko jakaa vain ilon hetket? Onko
meissä voimaa läheistemme tuke-
miseen ja auttamiseen silloin, kun he
sitä tarvitsevat? Sitä kannattaa
meistä itse kunkin tykönämme poh-
tia.

Moni antaa kyllä apua, jos siitä
selviää rahalla. Sillä on helppo os-
taa omatunto puhtaaksi. Kun hei-
tän muutaman lantin hyväntekeväi-
syyskampanjaan, olen taas vähän
parempi ihminen. Hienoahan se tie-
tysti on, varsinkin kun osoite on oi-
kea. Pienikin summa helpottaa mo-
nen hädänalaisen arkea.

Aina lanttimme eivät mene sinne,
mihin niiden pitäisi. Hämärämiehet-
kin ovat oivaltaneet kerettiläiset aja-
tuksemme. He osaavat käyttää nii-
tä näppärästi hyväkseen.

 Sitä haluan meidän kaikkien miet-
tivän, että mitä me teemme silloin,
kun avun antamiseen rahaa ei tar-
vita ollenkaan. Kun läheisemme tar-
vitsee aikaamme ja myötäeläjää vie-
relleen. Jaksammeko kuunnella toi-
sen huolta ja ahdistusta ilman sää-
liä ja surkuttelua.

Toivon, että pohdinnan jälkeen
niin oma vastaukseni kuin sinunkin
olisi myönteinen.

Ja ilman sanaa jos.

Syksyisin terveisin

Seija

Syksyn mietteitä
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Parasta elämässä on uskaltau-
tuminen rohkeasti uusiin ympy-
röihin, sanoo toimittaja, kuvatai-
teilija Kirsi-Marja Myöhänen ja
lehteilee uutta Lennä lennä – ru-
nokirjaansa.

Kirsi-Marja halusi tehdä aivan
omannäköisensä kirjan, kauniin ja
puhtaan. Muodon ja koon sanelivat
vaakavalokuvat ja runotekstien
muoto. Kannet muotoutuivat tieto-
koneella valokuvista ja taittamisen
Kirsi-Marja kävi tekemässä kirja-
painossa teknisen avustajan kanssa.

– En missään vaiheessa edes aja-
tellut tarjota kirjan materiaalia kus-
tannustaloille vaan esitin kainon sti-
pendianomuksen “Mäkikadun kult-
tuurirahaston Suurvisiirille” ja sain
myöntävän vastauksen.

Kirjan runohenkäykset kertovat
viime talven tapahtumista kahdella
Espanjan matkalla. Kotimaisemis-
sa vilahtelee pikku-Antti, joka oli
vielä äitinsä vatsassa pari kesää sit-
ten tehdyllä Myöhästen suvun Rau-
dun ja Metsäpirtin matkalla. Siitä
retkestä Kirsi-Marja teki aikoinaan
jutunkin tähän Rautulaisten lehteen.
Kirjan tarina jatkuu kotimaassa, sil-
lä ainekset seuraavaan teokseen
alkavat jo olla kasassa.

Kaaoksen kautta voittoon /
sanoivat /
Voitto käveli kädet puuskassa

ohi kaaos ei /
Ja me kaikki vallankumouksen

aikuiset /
puristamme hiirtä rystyset val-

koisina /
ja auomme ikkunoita hiertävin

silmin /
Laiskat luovuttavat viisaasti /
pakenevat puutarhaan /
bittien väkivallasta /
lumekuvien loisteesta /
Entä poimuiset aivomme./

Runon nimi on Tietotekniikkaa
senioreille ja se saattaa olla Kirsi-
Marjan seuraavassa kirjassa. Tie-
tokone-ajokortin ja parin vuoden
multimedian opiskelun jälkeen tie-
tokoneesta tuli hyvä ystävä, joka
sykähdyttää aina jollain uudella ki-
kalla. Mediatieteen opiskelu Lapin
yliopistossa ja media-assistentin tut-
kinto paria vuotta ennen eläkkeelle
lähtöä avasivat aivan uusia ikkunoita
luovuudelle. Luovan kirjoittamisen

Luovuus ja uuden oppimisen taito eivät katoa

opiskelu Jyväskylän yliopistossa tu-
tustutti tieteellisen kirjoittamisen li-
säksi kaikkiin muihinkin kirjoittami-
sen lajeihin. Aikuisopiskelua par-
haimmillaan, neljäkymmentä vuot-
ta nuorempien joukossa.

Tietotaitoa
YLEstä

Työskentely mikkeliläisen Nettira-
dio Mikaelin toimittajana 1990-luvun

Kirsi-Marja Myöhänen.
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lopulla kasvatti tietotaitoa, joka syn-
nytti senioreille suunnatun Radio
Kirjon YLEn palvelimelle, aikana,
jolloin kotisivujen tekemistä vasta
harjoiteltiin yhtiössä.

Melkein neljäkymmentä vuotta
YLEssä näytti Kirsi-Marjalle yhti-
ön monet kasvot; mahdollisti opis-
kelun työn ohella ja vapautti toteut-
tamaan omia ohjelma-ajatuksia uu-
den tekniikan aikakaudella. Kuva,
teksti ja ääni nöyrtyivät koneessa
taitajan muottiin, vaikka puutteelli-
sen tekniikan takia tarvittiinkin kai-
kenlaisia “puupaukkukytkentöjä”
ongelmien ratkaisemiseksi.

– Oli hyvä irrota yhtiöstä digitaa-
liset taidot taskussa. Niitä on nyt voi-
nut hyödyntää monissa harrastuk-
sissa, vaikka päivittelemällä hulvat-
tomasti omia kotisivuja tai toimimal-
la kuopiolaisen Seniorinetin piirissä.

Herastuomari ja
historianystävä

Kirsi-Marja Myöhänen toimi 12
vuotta lautamiehenä Kuopion kärä-
jäoikeudessa, kunnes ikärajoitus esti
uudelleen valinnan. Hän oli ensim-
mäisten Kuopiossa nimitettyjen he-
rastuomareiden joukossa.

– Kyllä siinä ajassa sai oppia ihan
tarpeeksi juridiikkaa ja olipahan vuo-
sikaudet yhteinen puheenaihe pojan
kanssa. Toinen mieliaihe perhees-
sämme on historia ja siinä riittää
pohtimista iltakausiksi. Egyptin kor-
keakulttuuri on ollut pitkään innoi-
tuksen lähde myös kuvataiteessani.

Runsaasti
taidenäyttelyjä

Kuvataiteet; piirtäminen, kuvan-
veisto, pronssivalu ja viimeaikoina
erityisesti akvarelli ovat aina kuulu-
neet Kirsi-Marjan elämään, joskus
hyötykuvituksina televisioon ja leh-
tiin, mutta enimmäkseen omien tai-
denäyttelyiden järjestämisessä. Nii-
tä on ollut eri puolilla Suomea yli nel-
jäkymmentä ja yhteisnäyttelyihin

osallistumisia saman verran.
Savon Sanomien kriitikko kirjoit-

taa että Kirsi-Marja Myöhäsen uu-
siutumiskyky ja avoimuus uudelle
on rajaton. Hänessä on sitä uteliai-
suutta, joka vuosien mittaan on tu-
lostunut laajan yleisön iloksi, viih-
teeksi jopa henkiseksi rakennusai-
neeksi. Kriitikon mielestä valokuvi-
en tietokonekäsittely ryöpsähtää
monelta innokkaalta pelkäksi väli-
neurheiluksi. Mutta ei Myöhäsellä.
Hän kuvamanipuloi ihanan rehelli-
sesti! Hän tuottaa tavatonta raik-
kautta – todellista hyvän mielen
kuvaa. Toinen kriitikko arvioi, että
taito tuo helppoutta. Se on antanut
Myöhäselle avaimet siirtyä olemas-
sa olevan kuvaamiseen abstraktim-
min ja myös räiskyvän intohimoises-
ti.

Ja runoja esitetään runomatineas-
sa 13. joulukuuta illalla Siilinjärven
pääkirjastossa.

Toimintaa
ulkomailla

Matkustaminen pois Suomesta

pari kertaa vuodessa on sellaista
vaihtelua, että kotielämäkin maistuu
taas hunajalta. Puolison kanssa ra-
kennettu Rauhanmaja, Tusculum,
puhtaan veden ympäröimänä antaa
Kirsi-Marjan elämälle avantouima-
rin tarvitsemaa virkistystä ja luomi-
sen edellytykset.

Kirsi-Marjan yhteystietoja:
kirsi-marja.myohanen@iwn.fi

http://www.iwn.fi/~KMMYOHAN

Marja-Riitta Saastamoinen

Leppäkerttu. Mustavalkoinen kuva ei tee oikeutta Kirsi-Marja
Myöhäsen akvarelleille. Hänen herkkiä töitään voi seuraavan ker-
ran katsella tammikuussa Akvarellin lumoa -näyttelyssä Lauttasaa-
ren kirjastossa Helsingissä.

Lennä lennä -runokirjan kan-
nesta syntyi myös postikortti.
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Vierailevana professorina tä-
män vuoden New Hampshiren
yliopistossa Yhdysvalloissa
työskentelevä KTT Pekka Tu-
runen kirjoitti pari vuotta sitten
Rautulaisten lehteen jutun
Mannerheim-ristin ritari Paavo
Suorannasta (Rautulaisten lehti
2/2004, sivut 10–12). Hän val-
misteli silloin kirjaa ritarista.

Nyt kirja on valmis. Se julkis-
tettiin 4. syyskuuta Helsingis-
sä. Teoksen nimi on Salaisen
sodan asiamies – Mannerheim-
ristin ritari Paavo Suoranta ja
sen on kustantanut Ajatus Kir-
jat.

Turunen kuvaa Paavo Suoran-
nan elämäkerran kautta laajasti jat-
kosodan jälkeisiä pitkälti salassa py-
syneitä operaatioita. Kirja tuo lisä-
valoa Stella Polaris -operaatioon
sekä kumoaa aiemmin esitetyt
maanpetokselliset väitteet 1940-lu-
vun lopulta alkaneesta yhteistyöstä
länsitiedustelun kanssa. Salaisen
sodan asiamies osoittaa, että tiedus-
telussa oli mukana Pääesikunta ja
Rajavartiolaitoksen upseereita.

Rautulaisittain kirja on hyvin mie-
lenkiintoinen, sillä se kertoo useiden
rautulaisten kaukopartiomiesten so-
danjälkeisistä vaiheista (Rastas,
Paukkuset, Suikkanen jne.). Sii-
nä on myös uutta tietoa pidetyn
Heikki Määttäsen katoamisesta.

Turunen sanoo, että hänen käsit-
tääkseen ei missään muussa isojen
kustantamoiden kirjassa ole esiinty-
nyt niin paljon rautulaisia. Muuten-
kin kannaslaiset ja karjalaiset ovat
hyvin edustettuina kirjassa.

Kirjassa seikkaillaan myös tiiviis-
ti Mikkelissä, erityisesti vuosina
1944–1945. Tässä yhteydessä tu-

lee tiedustelumiesten lisäksi maini-
tuksi sodan aikana 1. komppanian
radioasemasta käytännössä huoleh-
tinut aliupseeri Antti Kaukinen.
Hän eli ja vaikutti pitkään Mikkelis-
sä.

– Sen sijaan Mikkelin suunnan
rautulaisia ei kirjassa muistaakseni
mainita kuin rajan taakse jääneen
Heikki Määttäsen veli Antti Määt-
tänen (muistaakseni asui maalais-
kunnan puolella). Lisäksi Paavo

Salaisen sodan asiamies kertoo
uutta tietoa länsitiedustelusta

Mannerheim-ristin ritari Paavo Suorannasta kertovan Pekka Turu-
sen kirjan etukansi. Kannet on suunnitellut Heikki Kalliomaa.
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Suoranta tapasi länsikontaktejaan
ainakin kerran Mikkelissä, kertoo
Turunen.

Tiedustelu ei ollut
maanpetoksellista

Turusen tutkimus todistaa, että
lännen rahoittaman Neuvostoliittoon
kohdistetun partiotiedustelun järjes-
telyissä oli mukana entisten kauko-
partiomiesten lisäksi myös Puolus-
tusvoimain ja Rajavartiolaitoksen
upseereita.

– Aikaisemmin annettiin usein
ymmärtää, että sodan jälkeiseen
partiotoimintaan osallistuneet partio-
miehet olivat maanpettureita. Tämä
ei koskenut pelkästään juridista
puolta. Aiemmin oli ehkä tarkoituk-
senmukaista, että tiedustelijat toimi-
vat sijaiskärsijöinä. Kovin kunnia-
kasta se ei kuitenkaan ollut. Paitsi
mukana olleiden kannalta, tällä het-
kellä on maan henkisen itsetunnon
edun mukaista tiedostaa, että ase-
velisosialistien lisäksi oli olemassa
kommunismia vastustaneita oikean
laidan kulkijoita. Tämän työn pää-
väittämä on, että tiedustelutoiminta
ei ollut maanpetoksellista. Työ jat-
kaa myös tutkimusta ja keskeneräis-
tä julkista keskustelua asekätken-
nästä, Turunen kertoo.

Uutta tietoa
asekätkennästä

Salaisen sodan asiamies tuo uut-
ta tietoa Päämajan kaukopartiopa-

taljoonan asekätkentään. Turunen
esittää myös kaukopartiomatkoihin
joitakin tarkennuksia. Kirja kertoo
myös uutta tietoa miehityksen va-
ralle tehdyistä peitefirmoista. Erityi-
sesti on kuvattu muista yrityksistä
poikennutta tiedusteluyksikön sa-
laista alatoimistoa, jossa valmistau-
duttiin partiotiedustelun aloittami-
seen. Aihetta on aiemmin vain hie-
man sivuttu muutamissa lähteissä.

– Todennäköisesti kaikkein sala-
isin sodan ajan operaatio oli ErP 4:n
toiminta Tornionjokilaaksossa 1944–
1945. ErP 4:n veteraanien kertomus-
ten mukaan Tornionjokilaaksossa
kuljetettiin Ruotsiin tavaratorpedo-
ja. Varmuudella tiedetään, että
Ruotsiin vietiin ainakin yksi radio-
asema. Toiminta syksyllä 1944 oli
mitä ilmeisimmin valmistautumista
ErP4:n Stella Polarikseen. On myös
viitteitä siitä, että keväällä jatkunut
toiminta oli osa Stella Polaris -ope-
raatiota.

Turunen on tuonut Salaisen sodan
asiamies -teokseen Suomessa en-
nen julkaisematonta tietoa Stella
Polariksen pääoperaatiosta

– Stella Polaris ryhmästä vuoti tie-
toa useisiin maihin. Aikaisemmin ei
ole Suomessa tiedetty, että USA:n
tiedustelu solutti täysin Ruotsin ja
Pariisin Stella Polaris -ryhmät.

Suorannan huikea ura
tiedustelussa

– Mannerheim-ristin ritari Paavo
Suorannan elämä kietoutuu mie-

lenkiintoisella tavalla Suomen koh-
talonhetkiin. Hän syntyi isänmaan
aamunkoitteessa 1917, oli suojelus-
kunta-aktiivi, suoritti varusmiespal-
veluksen sotasankari Lauri Törnin
kanssa ja toimi talvisodassa sissi-
osastossa.

Suoranta teki viime vuosisadalla
käytännön toimijana tiedustelun pal-
veluksessa huikeamman uran kuin
kukaan muu. Suoranta oli mukana
Päämajan kaukopartioiden asekät-
kennässä, Tornionjokilaakson Stel-
la Polariksen valmisteluissa sekä
perustamassa ja johtamassakin pei-
teyritystä tiedustelutoiminnan varal-
le.

KTT Pekka Turunen (s. 1970) on
monitieteellisen väitöskirjansa jäl-
keen toiminut mm. tutkimusjohtaja-
na Kuopion yliopistossa. Turunen
on historian jatko-opiskelija Joen-
suun yliopistossa. Hän on myös toi-
mittanut TV-dokumentin Jatko-
sodan agenttikoulu.

Pekka Turunen,
Salaisen sodan asiamies

ISBN 951-20-7066-9
Lk 99.1, 319 sivua

Kannen suunnittelu
Heikki Kalliomaa

Ovh. sid. 36 euroa.

Seija Lipsanen

Kekrijuhla Karjalatalossa

Kekrijuhla pidetään lauantaina 28. lokakuuta Karjalatalon Yläsalissa kello 14–18.
Ohjelmassa on muun muassa Eeva Litmasen musiikkiesitys, arpajaiset sekä

ruoka- ja kahvitarjoilu.
Tapahtuman järjestävät Rautu-, Sakkola- ja Metsäpirttiseurat.

Tervetuloa!
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Kuluneen kesän taitamattomasta tulen käsittelystä
syytämme vain veli venäläistä, vaikka samanlaiset to-
helot tulen käsittelijät löytyvät Elias Lönnrotin Kale-
valaan tallentamista sankareista Väinämöisestä ja Il-
marisesta.

Poltti parran Väinämöisen: Sepolta sitäi pahemmin
tuli poltti poskipäitä, käsiänsä kärventeli.
Meni siinä mennessänsä aalloitse Alven järven.
Karkasi katajikolle, niin paloi katajakangas;
kohautti kuusikkohon, poltti kuusikon komean.
Vieri vieläkin etemmä, poltti puolen Pohjanmaata,
Sakaran Savon rajoa, kahen puolen Karjalasta.

Lapin läänin maaherra Hannele Pokka on lakia lu-
keneena käyttänyt Kalevalaa lakikirjanaan lähettäes-
sään tulen sammuttajat Venäjälle. Kalevalassa anne-
taan Hannelelle selvä käsky maastopalon sammutta-
misesta.

Tule, tytti, Turjan maalta, neiti, laskeite Lapista
hyyssä sukka, jäässä kenkä,
hallassa hamehen helmat,
hyinen kattila käessä, jäinen kauha kattilassa!
visko vilua vettä, riittehistä ripsuttele
paikoille palanehille, tulen tuhmille vihoille!

Suomen sisäministeriö sen sijaan toheloi menettelyl-
lään. Pistää nyt kustannukset rikkaan naapurivaltion
pyytämästä sammutusavusta suomalaisten lyhyeen piik-
kiin. Sisäministeriössä ovat lukeneet varmaankin Ka-
levalan suomettuneesta painoksesta vääristeltyjä oh-
jeita.

Taiteilija Severi Suhonenkin mainitsi jo aikoinaan
Rovaniemen markkinatalouteen perehtyessään, että se
maksaa, joka tilaa.

Ahti Hänninen

Karjalasta on tuli levinnyt kautta aikojen

Maastoa paloi aivan radan vieressä Imatran ja Hiitolan välillä kesällä 1999. Tässä veturi savuttaa Hiitolan
asemalla.

Kuva:  Ahti Hänninen
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Vuosikokous ja kesäjuhla pidettiin
Matkailukeskus Vaaniassa, Paime-
lassa. Auringonpaisteinen Matkai-
lukeskus antoi kokoukselle ja va-
paalle yhdessäololle mitä parhaat
puitteet.

Kokous aloitettiin lipunnostolla,
jonka jälkeen puheenjohtaja toivotti
kokousvieraat tervetulleeksi. Tämän
jälkeen pidettiin vuosikokous.

Hallitukseen valittiin esimieheksi
Jorma Eenokinpoika Jäske, va-
raesimieheksi Leena Laurintytär
Silvonen, rahastonhoitajaksi Ris-
to Helenanpoika Nyberg, sihtee-
riksi Raili Eenokintytär Saarela
sekä muiksi hallituksen jäseniksi
Seppo Simonpoika Jäske,
Markku Johanneksenpoika Jä-
ske ja Outi Ritvantytär Ahpo-
nen.

Vuosikokouksen lopuksi sukuseu-
ran oltermanni Eros Juhonpoika
Jäske luovutti lahjoituksena suku-
seuralle Serkkuja etsimässä -kirjoi-
hin liittyvät julkaisu- ja muut oikeu-

det sekä luovutti samalla sukuseu-
ran käyttöön omaelämäkerrallisen
toimintatestamentin. Puheenjohtaja
Jorma Eenokinpoika Jäske kiitti
Erosta hänen sukuseuran hyväksi
tekemästään ansiokkaasta työstä,
saadusta merkittävästä lahjoitukses-
ta sekä sukuseuralle luovutetusta
Eroksen laatimasta toimintatesta-
mentista.

Eros Juhonpoika Jäske ja Lauri
Aleksanderinpoika Jäske kertoi-
vat vielä sukuseuralaisille Kannak-
senaikaisesta elämänmenosta.

Vuosikokouksen jälkeen nautittiin
matkailukeskuksen erinomaisista
antimista. Tarjolla oli haukea laitet-
tuna monella eri tavalla. Raili Een-
okintytär Saarela tulkitsi kalevalai-
sia runoja sisällyttäen esitykseen
myös runon kertomaa jokapäiväi-
seen elämään soveltuvaa viisautta.

Sukuseuran taiteilijoiden töistä oli-
vat esillä Kaarina Johanneksen-
tytär Jäsken sukuseuralle lahjoit-
tama maalaus sekä Aarni Een-

okinpoika Jäsken teräksinen
huuhkaja ja kotka. Näytteillä oli
myös runsaasti Marjo ja Katja
Railintytär Saarelan suunnittele-
mia ja kuvittamia kirjoja sekä leh-
tiä.

Arpajaispalkintoja oli taas run-
saasti tarjolla, kiitos lahjoittajille ak-
tiivisuudesta. Palkintoja riitti lähes
jokaiselle joko luettavaa tai työhans-
koja, jotka olivat voittajille varsin
mieluisia. Kellopalkinnosta käytiin
jopa pientä kilpaa, varsinkin väen
nuorimmaisten taholta.

Toimikuntien
työskentelystä

Sukuseuran toiminta on järjestel-
ty toimikuntiin, joita ovat juhla-, pe-
rinne-, julkaisu- ja sukututkimustoi-
mikunta. Kuhunkin toimikuntaan
kuuluu aina joku hallituksen jäsenistä
koordinaattorina.

Juhlatoimikunnan työskentely on
keskittynyt vuosikokouksen ja ke-

Sukuseura Jäske kokoontui Paimelassa

Kesäkokouksen osanottajat yhteiskuvassa Matkailukeskus Vaanian pihapiirissä. Kesäjuhlaan osallis-
tui lähes 30 sukuseuralaista.
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säjuhlien järjestämiseen sekä paikan
valintaan ja ohjelman luomiseen.
Vuonna 2007 on vuosikokous ja
kesäjuhla tarkoitus pitää edelleen
Vaaniassa mikäli vapaa viikonlop-
pu löytyy.

Suunnitelmissa ollut sukuseura-
laisten matka Kannakselle, Metsä-
pirttiin ja Rautuun toteutettiin elo-
kuun alkupuolella. Matkalle osallis-
tui yli kolmekymmentä sukuseura-
laista. Matkasta laaditaan erillinen
matkakertomus, joka toimitetaan
jäsenistölle seuraavan jäsentiedot-
teen yhteydessä.

Perinnetoimikunnan työskentely
on koostunut valokuvien, vanhoja
asioita koskevien tarinoiden sekä
muun vanhan aineiston keräämises-
tä.

Sukututkimustoimikunnan tehtä-
viin kuuluu sukutaulukkojen ylläpito
ja päivitys. Toistaiseksi täydennyk-
siä ja korjauksia vanhoihin tietoihin
on tullut yllättävän vähän. Pyydäm-
me kaikkia sukuseuramme jäseniä
aktivoitumaan ja kertomaan meille
millä tavalla asiaa tulisi lähestyä,
jotta pääsisimme eteenpäin.

Julkaisutoimikunta on työskennel-

lyt Serkkuja etsimässä -kirjan uu-
den painoksen aikaansaamiseksi.
Työ vaatii kuitenkin lisävoimia ja
artikkeleita sekä muuta aineistoa,
jotta pääsisimme hyvään lopputulok-
seen. Toivomme jäsenistöltämme
aktiivisuutta, jotta saisimme tallen-
nettua sukumme jäsenten historiaa
tuleville polville. Artikkeleita on jo
muutamia saatu, mutta lisäaktiivi-
suutta vielä tarvitaan.

Alkusyksyn terveisin

Jorma Jäske
Sukuseuran esimies

Mäkrän koulupiirin kihut järjestet-
tiin perinteisesti elokuun ensimmäi-
senä sunnuntaina Pieksämäellä kult-
tuurikeskus Poleenin kahvilassa.
Mukana oli tällä kertaa kolmisen-
kymmentä kihuajaa, joten viime vuo-
den notkahduksen jälkeen kihuilla
näyttäisi taas olevan jatkoa.

Vuoden aikana poisnukkuneita –
Heini Korhonen, Viljo Kauko-
nen, Leo Savolainen, Mauno
Pekkanen – muistettiin hiljaisella
hetkellä ja kesäkuun Rautulaisten

juhlan seppeleenlaskussa kuulluilla
sanoilla: “Kertokaa Karjalan liitävät
linnut, kumpujen kukille kuiskaus
tää. Jalka jos muualla tannerta tal-
laa, Karjalan sineen sieluni jää”.

Parituntinen kihuaminen kulki ju-
tustelun merkeissä. Hilkka Kor-
honen (o.s. Vilska) oli kihuissa
pitkästä aikaa ja puheen aiheita Ella
Marttiinin (o.s. Nahkuri) kanssa
löytyi. Voitto Ihalainen ja Alvar
Ihalainen toivat terveisiä Raudun
matkalta. Kovasti taas mahdolli-

suutta mäkräläisten omaan matkaan
pohdittiin. Viime vuosina omalle
matkalle ei ole riittänyt tarpeeksi
osallistujia, mutta ehkäpä ensi ke-
väänä valkovuokkojen aikaan pik-
kubussillinen innokkaita mäkräläisiä
ja mäkräläisjuurisia viettää muuta-
man päivän isiensä mailla.

Tervetuloa kihuihin taas ensi ke-
sänä!

Sirpa Tereska

Mäkräläiset kihusivat Pieksämäellä

Kihujen osanottajat yhteispotretissa.



Rautulaisten lehti  5/200610

– Olin juuri tullut yhdessä tädin
kanssa aamulypsyltä navetasta ja
joimme äidin keittämää kahvia. Ul-
kona oli pilkkopimeää. Istuin kas-
vot kohti ikkunaa. Yhtäkkiä pimeys
vaihtui kirkkaaksi tulimereksi. Hil-
jaisuuden tilalla oli räiskettä ja pau-
ketta. Olin parhaillaan nostamassa
kahvikuppia, mutta se jäi. Kello oli
vähän yli seitsemän, oli torstaiaamu,
marraskuun viimeinen päivä 1939.
Talvisota oli alkanut.

Eemeli ja Elisa Loposen talos-
sa Raudun Kaskaalassa tiedettiin
heti, että nyt tuli kiire. Perheen 17-
vuotias esikoistytär Kerttu sai vas-
tuun lehmistä.

Kerttu Kurikka muistelee 67
vuoden takaisen aamun ja päivän

tapahtumia kotonaan Revonlahdel-
la Pohjois-Pohjanmaalla. Ne palau-
tuvat mieleen niin tarkasti ja elävästi,
kuin hän selostaisi niitä katsomas-
taan elokuvasta.

– Äiti ja pienet lapset oli viety lo-
kakuun puolivälissä Pieksämäelle
turvaan, jos vaikka sota syttyisi. Me
vanhemmat lapset oltiin isän, sedän
ja tädin kanssa kotona. Minä hoidin
tädin kanssa karjatyöt. Me kaikki jo
luultiin, että venäläiset olivat vain
pelotelleet. Niinpä äiti palasikin las-
ten kanssa kotiin sunnuntai-iltana –
neljä päivää ennen sodan syttymis-
tä.

– Kotiin tulleitten matkatavarat
olivat vielä rautatieasemalla – Luo-
jan kiitos! Sen ansiosta minulla on

Takana tulimeri – ilmassa viholliskoneet –
edessä tuntematon

Jatkosodan aikana Loposen perhe palasi kotiin Kaskaalaan. Uusi talokin ehdittiin rakentaa valmiik-
si. Poltetun kodin raunioilla Kerttu ja Bernhard Loponen.

Kuva: Kerttu Kurikan albumi

– Tuolla on Kaskaala, ja siellä
oli koti, Kerttu Kurikka näyttää
kartasta.

Kuva: Anja Kurikka



Rautulaisten lehti  5/2006 11

– Me ajoimme lehmiä kohti rau-
tatieasemaa kolme – neljä päivää.
Lopulta tie oli tupaten täynnä eläi-
miä ja niitten ajajia. Yhteen rauta-
tievaunuun ahdettiin lehmiä niin pal-
jon kuin sinne sopi. Minä sekä 15-
vuotiaat Bernhard-veljeni ja Eila
Loponen ruokimme ja lypsimme
oman vaunumme lehmät.

– Koko ajan oli nälkä ja kylmä.
Aluksi maito vietiin junassa oleville
evakoille ja sotilaille, mutta pian se
kelpasi vain käsien pesuun, niin li-
kaista vaunussa oli. Seinäjoella kon-
duktööri kävi ilmoittamassa, että siel-
lä on meillekin vihdoin viimein “ve-
renottopaikka”. Kielikoulu uudesta
murteesta oli alkanut. Siinä me vain
odottelimme, milloin meiltä tullaan
se verinäyte ottamaan, mutta leh-
mien vedestähän siinä oli puhuttu.

Itsenäisyyspäivänä Kerttu lehmi-
neen laskeutui Lapuan asemalle ja
löysi perheensä Jokioisista. Pian
evakkomatkan päätyttyä hän sai-
rastui lavantautiin, ja siitä tervehty-
minen veikin lähes koko talvisodan
ajan.

Myös maaliskuun 13. päivä 1940
on Kerttu Kurikalla tuoreessa muis-
tissa.

– Heräsin siihen, kun äiti ja täti
tulivat sisään ja itkivät. He olivat
käyneet kuuntelemassa uutiset ra-
diosta. Vihdoin he pystyivät kerto-
maan meille lapsille, että rauha oli
tehty eikä meillä ollut enää kotia.

Jatkosodan jälkeen vuonna 1944
Loposen perhe osti tilan Revonlah-
delta. Eemeli-isä oli sitä mieltä, että
nyt mennäänkin niin länteen, ettei
enää pois ajeta.

 Liisa Jaakkola

nyt edes jotain muistoa vanhasta
kodista. Äidin mukaan oli pakattu
joitakin muistoesineitä ja valokuvia.
Näin säästyivät myös minun kudon-
takurssilla tekemäni ryijy ja puoli-
pellavainen pöytäliina.

Lähdössä ei aikailtu, ja jo aamu-
päivällä oltiin kaukana kotoa. Ainoa
tie Suvannon yli oli Kiviniemen sil-

ta, ja sinne oli ehdittävä, ennen kuin
se räjäytetään.

– Minä ja pojat ajettiin lehmiä. Siat
ja lampaat jäivät oman onnensa no-
jaan navettaan. Isä ja setä lastasi-
vat perheen kahteen hevoseen. Tai-
vaalla lenteli koneita, jotka kaiken
aikaa ampuivat tiellä liikkuvia. Jos
vain ehdittiin, mentiin metsään.

Muistojen Karjala elää Kerttu Kurikan seinillä ja piirongin päällä,
kädessä Raudun kunnan viiri.

 (Kuva: Anja Kurikka)

KIHUT 2007
HUOMAA UUSI PÄIVÄMÄÄRÄ!

AIKATAULU ON MUUTTUNUT  YHTEENSATTUMIEN TAKIA.
KIHUJUHLAT PIDETÄÄN RAUDUSSA 20.-22.7.2007.
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Alvar Loponen on kääntänyt ve-
näjänkielisestä kotiseutututkimuk-
sesta mielenkiintoista tietoa Rau-
tuun siirrettyjen venäläisten asuk-
kaiden elämästä jatkosodan loppu-
vaiheista lähtien aina 1960-luvun al-
kuun asti.

Asumista ja hallintoa
keskitetään

Raudun piiri, joka käsitti Raudun,
Metsäpirtin, Valkjärven ja Sakkolan
kuntien alueet, asutettiin vuosina
1945 – 1947. Uudet asukkaat siir-
tyivät piirin alueelle Neuvostoliiton
sisäosista kolmessa eri kuljetuseräs-
sä. Politrukit (poliittiset johtajat)
kiertelivät Kirovin ja Kalininin lää-
nien perspektiivittömissä kylissä ja
houkuttelivat ihmisiä lähtemään.
Siirtyminen oli kuitenkin vapaaeh-
toista. Kyseessä ei ollut väestön
pakkosiirto.

Rinnan maatalouden kanssa oli
uudella alueella kehitettävä myös
teollisuutta, opetustointa, kulttuuria,
turismia jne. Rajaan kirjoitukseni
koskettelemaan vain asuttamista ja
maataloutta.

Ennen kolhoosi-
perheiden saapumista

Heinänniitosta ja sadonkorjuusta
neuvostojoukkojen valtaamilla alu-
eilla Vuoksen – Suvannon – Taipa-
leenjoen linjan eteläpuolella sodan
vielä jatkuessa huolehtivat sen 10.
divisioonan joukot sotatoimien ohel-
la. Aluksi heidän avukseen komen-
nettiin osastoja Leningradin tehtaista
ja työpajoista.

Neuvostoliiton sisäosista muutta-
neet joutuivat aloittamaan elämän-
sä kokonaan toisenlaisissa oloissa
mihin olivat tottuneet. Oli eletty vä-

kirikkaissa kylissä. Nyt oli vain ase-
tuttava siellä täällä sijainneihin ta-
loihin, saunoihin, talleihin ja korsui-
hin.

Mutta rakennuskantaa ei voitu
nopeasti muuttaa. 1960-luvun al-
kuun mennessä asutus oli keskitet-
ty muutamaan perspektiiviseen ky-
lään. Tähän päädyttiin, sillä haja-
asutus ei olisi palvellut kommunis-
min asiaa.

Valtio avusti siirtolaisia. Heidät
vapautettiin maksamasta maatalo-
usveroa. Perheen käyttöön annet-
tiin asuinrakennus ja siihen liittyvä
puutarhatontti suuruudeltaan 60 aa-
ria – yksi hehtaari. Talouden perus-
tamiseen myönnettiin lainaa.

Heinäkuussa Rautuun asettuivat
siviiliviranomaiset: NKP:n piirikomi-
tea ja piirin toimeenpaneva komitea.
Kyläneuvostoja alettiin myös aset-
taa. Huuhtiin asettui NKVD -ryk-
mentin joukkoja.

Ensimmäiset kaupat ja ruokalat
avattiin Raudussa ja Valkjärvellä.
Nurmijärvellä aloitti toimintansa sa-

halaitos, Metsäpirtissä vesimylly ja
Vehmaisissa leipomo. Heinäkuussa
1944 kahdeksassa sovhoosissa oli
138 hevosta ja 171 päätä suurisar-
vista karjaa. Traktoreista ei ole tie-
toa.

Ensimmäiset kolhoosi-
perheet saapuvat

Vuoden 1945 syyskuussa, sodan
päätyttyä, saapuivat ensimmäiset
kolhoosiperheet Rautuun Kirovin,
myöhemmin myös Kalininin läänis-
tä. ensimmäiset kolhoosilaiset sijoi-
tettiin Leinikylään. Siellähän oli suo-
malaisen 18. divisioonan reservien
ja huoltolaitosten jättämiä parakke-
ja ja rakennuksia. 32. kenttäsairaa-
lan jättämissä parakeissa aloitti toi-
mintansa lääkintä-epidemiapalvelu,
infektio-, synnytys- ja lastenosasto.

Marraskuussa 1945 oli muodos-
tettu jo 24 kolhoosia. Samoin tähän
mennessä oli muodostettu 63 yritys-
ten ja järjestöjen aputaloutta maa-
pinta-alaltaan 17 368 hehtaaria.

Kolhoosielämästä Sosnovon piirissä
(1944 – 1960)

Venäläisten tekemä muistomerkki vuosina 1941-1945 kaatuneiden
venäläisten sankarihaudalla Raudussa.
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Elämän aloittaminen uusissa olois-
sa ei ollut helppoa. Oli tavallista, että
saapuneet olivat naisia ja lapsia.
Miestyövoimasta oli puutetta. Maa-
kolkkaa jouduttiin usein muokkaa-
maan hartiavoimin, lapiolla. Osa
mukana tuodusta siemenviljasta ei
menestynyt Karjalan kannaksen il-
mastossa. Lisäksi vuonna 1946 val-
linneen kuivuuden vuoksi sato jäi
pieneksi.

Maataloustuotteiden pakollisia
luovutusnormeja suurennettiin, mut-
ta tuottajille maksettiin lihasta, mai-
dosta, perunasta ja muista vihannek-
sista – entistä vähemmän.

Sodan jälkeisinä vuosina oli suuri
merkitys suurisarvisella karjalla.
Koko piirissä vuonna 1947 oli 4714
tällaista eläintä, siinä luvussa oli
2471 lehmää.

Kolhooseilla ideologiset
nimet

Kolhooseille oli luonteenomaista
“ideologiset” nimet, joiden tarkoituk-
sena oli innostaa talonpoikia kom-
munismin rakentamisessa: “Uusi
elämä” (Hatakkala), “Punainen
aamu” (Viisjoki), “Työn lippu”
(Röykkylä), “Leveä tie” (Lapinlah-
ti), “Kehitys” (Punnus), “Eteen-
päin” (Lahdenperä) jne.

Kesäkuussa 1947 julkaistiin ase-
tus aukaistavista rangaistuslaitoksis-
ta “valtion tai kolhoosin omaisuu-
teen koskemisesta”. Helposti saat-
toi saada usean vuoden työleirituo-
mion. Elämä uusilla asuinsijoilla oli
vaikeaa. Puutetta oli lähes kaikes-
ta. Sodan jälkeiset vuodet olivat
nälkävuosia. Äidit lähettivät kouluun
puolinälkäisiä ja huonosti puettuja
lapsia.

Toukokuussa 1950 annetulla ase-
tuksella suurennettiin kolhooseja.
Laskettiin, että pienissä kolhooseis-
sa ei ollut mahdollista käyttää tehok-
kaasti monipuolista tekniikkaa. Pro-
sessi kolhoosien yhdistämisestä to-
teutettiin vuoteen 1952 mennessä.

Sosnovon piirissä, missä kolhoo-

sien lukumäärä oli ehtinyt kohota jo
41:een, se pudotettiin 13:een. Nyt
jokaisessa kolhoosissa ei ollut enää
viljelykelpoista maata keskimäärin
450 hehtaaria, vaan 1500 hehtaa-
ria. ja suurisarvista karjaa 48 eläi-
men asemesta 145 eläintä. Suu-
rennoksien jälkeen Sosnovon piiris-
sä oli viisi sovhoosia, noita valtiolli-
sia mallifarmeja.

Tavoitteena asuminen
“agrokaupungeissa”

Yhteydessä vuonna 1948 annet-
tuun asetukseen “Maatalojen siir-
roista Karjalan kannaksella” alkoi
vähittäinen kolhoosilaitosten uudel-
leen asuttaminen pienistä kylistä
suurempiin kyliin. Tämä prosessi
toteutettiin 1960-luvun alkuun men-
nessä. Ihmiset muuttivat mielellään
suuriin kyliin, koska heistä oli outoa,
jopa pelottavaa, asua jossakin met-
sän siimeksessä, erossa muista ky-
läläisistä. Lisäksi kylät nyt ominai-
suuksiltaan alkoivat muistuttaa syn-
nyinkyliä.

J. V. Stalinin kuoleman jälkeen
kolhoosilaisten elämä huomattavasti
helpottui.

Syyskuussa 1953 hallitus pienen-
si yksityisten aputalouksien maata-
loustuotteiden pakollisia luovutus-
normeja. Nyt ei otettu jokaisesta
talosta enää 40 kg lihaa, vaan 30; ei
40 kananmunaa, vaan 30; ei 310 lit-
raa maitoa, vaan 110. Perheiden,
jotka eivät pitäneet lehmää, maata-
lousvero aleni huomattavasti.

Vuonna 1956 NKP:n XX puolue-
kokouksen jälkeen kolhoosilaisten
asema parani vielä huomattavasti.
Heille jopa alettiin maksaa pientä
eläkettä. Mutta kuten aikaisemmin,
heille ei myönnetty passia. Ilman sitä
rivikolhoosilainen ei voinut lähteä
kolhoosistaan.

kommunismiin
siirtymistä nopeutetaan

Aikana 1956 – 1963 lähes kaikki

edut peruutetaan. NKP:n XXI vuo-
sikokouksessa, mikä pidettiin vuo-
den 1958 alussa. Ilmoitettiin viralli-
sesti kommunismin rakentamisen
nopeuttamisesta, suorastaan hyppä-
yksen tekemisestä ja hyväksyttiin
uusi, tällä kertaa 7-vuotissuunnitel-
ma maan kehittämisestä. Valtiolli-
sella tasolla jatkettaisiin taistelua
“kapitalismin jäänteiden” kanssa
(uskonto ja yksityisomaisuus).

Kylistä, mitkä oli listattu perspek-
tiivisiksi, tulisi jonkinlaisia “agrokau-
punkeja”, missä kommunistisen
ajattelun mukaan häviäisi ero kylän
ja kaupungin välillä. Kylän keskus-
taan tulisi kerrostaloja, joiden huo-
neistot olisi varustettu kaikki muka-
vuuksin, olisi nykyaikaisia kauppo-
ja, kahvila, ruokala, jopa ravintola.

Kylän asukkaiden ei sallittu omis-
taa maata ja pitäessään kotieläimiä
he maksoivat ylivoimaisen suurta
veroa jne. Tänä aikana esimerkiksi
lehmien lukumäärä yksityistalouk-
sissa supistui kolmannekseen, kos-
ka kylien asukkaita yleensä kiellet-
tiin pitämästä karjaa ja niiden pitä-
jille ei sallittu myydä säiliörehua.

Vuoden 1960 lopulla suoritettiin
suuri uudelleen organisointi. Prio-
zerskin piiriä laajennettiin lakkaut-
tamalla Sosnovon piiri. Kolhoosit
olivat kulkeneet tiensä päähän. Ne
lakkautettiin. Priozerskin piiri käsit-
ti nyt yhdeksän sovhoosia. vuonna
1963 piirin kyläneuvostojen määrä
supistettiin 12:ksi. Näillä toimenpi-
teillä valtion ote piirin asioihin tiuk-
keni. Valtio mm. nimitti sovhoosei-
hin niiden johtajat. Kolhooseissa joh-
tajan valitsivat sen jäsenet äänes-
tämällä.

Viipurissa ilmestyivät koko Kar-
jalan kannakselle tarkoitetut sano-
malehdet Znamja kommunisma
(Kommunismin lippu) ja Viborgski
kommunist (Viipurilainen kommu-
nisti). Priozerskin piirin sanomaleh-
ti (Krasnaja Zvezda (Punatähti),
mikä oli ilmestynyt vuoden 1945 tou-
kokuusta lähtien, lakkautettiin tois-
taiseksi.
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Joulukuun alussa 1960 Sosnovo
menetti piirikeskuksen aseman. ai-
niaaksi lopettivat täällä toimintansa
Sosnovon piirin toimeenpaneva ko-
mitea, puolueen piirikomitea,
komsomol ja monet muut virastot.
tehtävät siirtyivät vastaaville elimil-
le Priozerskiin.

Tulevaisuuden
näkymät

Entä miten on tilanne tällä hetkel-
lä? Nuo piirin yhdeksän sovhoosia
jatkavat toimintaansa, nyt itsenäisi-
nä yrityksinä. Priozerskin piiri on
johtavassa asemassa maidon tuot-
tajana Leningradin läänissä. Piirillä
on myös ensimmäinen sija läänin
alueella karjarehun tuottajana. Näi-

den edellytyksenä on riittävä ja hy-
vätasoinen karjakanta.

Sosnovon maitotehdas on kyen-
nyt vuodesta toiseen laajentamaan
tuotantoaan. Tämä tietää erityises-
ti piirin eteläosan (Rautu, metsäpirt-
ti, Valkjärvi ja Sakkola) karjankas-
vattajille valoisia näkymiä. Sosno-
von maitotehtaan tuotteille on Pie-
tarin alueella rajattomat markkinat.
Kuljetusmatkat ovat lyhyitä ja arat
tuotteet saadaan suhteellisen nope-
asti perille.

Viime vuosisadan lopulla asettui
Raasuliin sveitsiläinen juustonval-
mistaja. Uutuutena hän toi suurruh-
tinaskuntaan ja Pietariin mm. em-
mental-juuston. Hänen jälkeläisen-
sä laajensivat tuotantoa. Pitkät he-
voskolonnat lähtivät säännöllisesti

viemään maitotaloustuotteita Pieta-
rin markkinoille. Näyttää siltä, että
Sosnovon maitotehtaalla on pitkät
perinteet, jos kohtain välillä on toi-
minnassa vuosikymmenien katkos.

(Johdanto toimituksen).

Alvar Loponen
Lähde: A.P. Dmitriev, A.I. Lihoi

Priozerskaja Zemlja:
Istorija i kultura

Kotiseutututkimus.
668 sivua.

Painettu Pietarissa v. 2004.

Vuoden 1656 taistelujen muistomerkki oli pystys-
sä Raudun kirkkoaukiolla suomalaisten asuttaes-
sa Rautua.

Yleisen saunarakennuksen lähellä oleva venäläis-
ten muistomerkki vuosien 1939–44 taisteluista
muistuttaa erehdyttävästi Raudun taistelujen muis-
tomerkkiä. Se onkin otettu uusiokäyttöön heidän
omia tarpeitaan varten.

Kirkkoahon kentän venäläisarkkitehtuuria.
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Raudussa taottiin
     talousmallia raudasta
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Viipurissa luotiin
     vaurautta Savoon
     ja Karjalaan
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Pietari oli kaiken
     suomalaistuotannon
     sulatusuuni
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Evakkotielle otettiin
     uutta luova toiminta
     matkaevääksi

Rautulainen toimija oli keskeinen
henkilö perustettaessa Suomeen jat-
kojalostusta rajantakaisen rautamal-
min varaan. Kauko Jaakko Ras-
tas joutui evakkotaipaleelle synnyin-
paikaltaan Raudusta. Sodan jälkeen
taloustoimillaan ja Suomen ylimmän
poliittisen johdon luottohenkilönä
suuresti ansioitunut Kauko Rastas
suoriutui kunnialla suuresta urakasta
perustettaessa rautaa jalostava teh-
das Suomeen ja kaupunki sekä al-
kutuotantolaitokset Kostamukseen.

Vuorineuvos Kauko Rastas sai
kuunnella nurinaakin niiltä tuotanto-
paikkansa menettäneiltä pienyrittä-
jiltä, jotka joutuivat siirtymään pois
tulevan ruukin paikalta Raahen Ro-
juniemeltä. Viinankeittolaitteita suo-
jaava pöheikkö hävisi kokonaan.

Sumpulan ruukki
ja Fockit

Raudussa raudan valmistukseen
houkutteli Raudun soissa melkein
kaikkialla tavattu suomalmi, jopa yli
metrin vahvuisina kerrostumina.
Suvannolta Laatokkaan vuonna
1818 kaivettu yhdysoja paljasti uu-
sia järvimalmipitoisia niittyalueita.
Osa paljastuneista niittyalueista kuu-
lui Sumpulan hovin maihin. Hovin
viinapolttimoa ja myllyjä ei ruukkia
perustettaessa tarvinnut lopettaa.

Karjalan kannakselta nostatettiin
yritystoimintaa muuhunkin Suomeen

Rautu on kuuluisa rikkaista rau-
tarouvistaan Anna Fock, Vehmais-
ten hovin omistajan tytär, meni nai-
misiin Venäjän henkivartioston rat-
sutykistön everstin Aleksander
Fockin kanssa. Erottuaan virastaan
Aleksander osti vuonna 1820 Sum-
pulan hovin, jonka lahjoitusmaalla oli
70 taloa. Aleksander oli varmaan
anopin mieleinen vävy, koska anopil-
ta tuli myöhemmän testamentin pe-
rusteella osuus Novgorodin Tihvi-
nässä sijaitsevaan Novoje Selon ti-
laan, jossa oli 11 kylää ja 232 mies-
puolista maaorjaa. Toinen testamen-
tin osakas oli Annan sisar Cathari-
na.

Eversti Fock jätti vuonna 1827
senaattiin anomuksen Rautuun Sum-
pulanjoen etelärannalle järvi- ja suo-
malmien sulattamista varten perus-
tettavasta masuunista ja valimosta.
Nämä valmistuivat samana vuonna.
Lisäksi tehtiin valmiiksi hiilihuone ja
neljä asuinrakennusta työläisille.
Rautuun oli valmistunut toimintan-
sa saman tien aloittanut ruukki.
Ruukin nimeksi tuli Sumpula.

Sumpulan ensimmäinen masuuni,
jossa malmi sulatettiin raudan erot-
tamiseksi, oli pyöreäpiippuinen ja
sulatus tapahtui hiilillä. Korkeutta
tuolla “avaruusaluksella” oli noin
kymmenen metriä.

Tämä hiilillä toimiva sulatuslaitos
muutettiin jo vuoden kuluttua puulla
toimivaksi rakentamalla uusi masuu-
ni, jossa pesä oli englantilaisesta
hiekkakivestä ja piippu tulenkestä-
vistä tiilistä. Masuunin ulkomuuri oli
tiilistä.

Polttoaineena käytettiin Raudus-
ta saatua mäntyä ja kuusta. Hiukan
yli metrin pituiset halot ladottiin
masuuniin vaakasuoraan ja niiden
päälle malmikerros. Ilmaa puhallet-
tiin masuuniin ylös ja alas liikkuvien
puisten mäntien avulla. Männät liik-
kuivat suurissa ilmatiiviissä puutii-
nuissa vesirattaan voimalla. Tulok-
sena oli epätasainen puhallus ja
tämä laite hylättiin. Tilalle saatiin
Rajajoen asetehtaassa teetetty rau-
tainen puhalluslaite.

Everstin johdolla tämä tuotanto-
laitos toimi kymmenen vuotta tulok-

Sumpulan valimossa valmistetun liesitason osasta voi tunistaa val-
mistuspaikan “Rautu” vielä vuonna 2005.

Kuva: Ahti Hänninen
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sellisesti tuottaen valimossa käyttö-
kelpoista takkirautaa, joten Korleen
kylään, Sumpulan hovin metsämail-
le anottiin lupaa perustaa toinen
masuuni. Leskeksi jäänyt Anna
Fock ei kuitenkaan rakentanut tätä
laitosta.

Sumpulan valimon tuotteille riitti
kysyntää Pietarissa. Sumpulassa
valmistettiin valutöitä, kuten kaasu-
ja vesijohtoputkia, ristikkoja, liesita-
soja, patoja, hautaristejä, tykin kuu-
lia, kadun reunaesteitä, pyöriä ja
huhmareita. Pietarin valimoihin lä-
hetettiin valutakkirautaa ja sinne
myytiin myös valutuotteet. Vuoden
1840 tienoilla valmistettiin Sumpu-
lassa enimmäkseen putkia Pietarin
kaasuvalaistukseen.

Perikunnan asioita hoitavaa les-
keksi jäänyttä Anna Fockia kohtasi
suuri taloudellinen menetys, kun
vuoden 1842 huhtikuussa paloi Sum-
pulan masuunirakennus, valimo
sekä muotti- ja kuivaushuone perus-
tuksiaan myöten. Anna rakennutti
ruukin uudelleen. Tuotanto oli jo
vuoden kuluttua täysin käynnissä.
tuotteet kuljetettiin kesäisin Vaske-
lan kylään ja sieltä eteenpäin omilla
laivoilla Laatokan ja Nevan kautta
Pietariin.

Masuunin, valimon
ja konepajan tuho

Yhteiskunnan perusasiat vaikut-
tivat osaltaan rautulaiseen raudan
valmistukseen. Lahjoitusmaakau-
den päättymisen takia myi kapteeni
Aleksander Fock maaliskuun 31.
päivänä 1875 pääosan omistamas-
taan Sumpulan alueesta valtiolle.
Ruukki ja suurin osa metsistä jäivät
kuitenkin Sumpulan hoville. Vuon-
na 1882 täytyi masuuni huonon kun-
non takia purkaa ja takkiraudan tuo-
tanto lopettaa. Perusteena lopetta-
miselle oli lisäksi malmin vähenemi-
nen ja puiden hinnan nousu.

Valimo ja konepaja jatkoivat toi-
mintaansa. Konepajassa tehtiin ko-
neita ja maanviljelyksessä käytettä-

viä työkaluja. Tulipalo 20. helmikuu-
ta 1897 hävitti valimon ja konepa-
jan lopullisesti. Raudun rautaisin
kausi kesti noin 70 vuotta, jonka ajan
vieriessä avautuivat Saimaan kana-
van myötä yhteydet Vuoksen vesis-
töalueelta Pietariin.

Ruukkeja nousi
myös Savoon

Valtavan suuret Putilovin valimot
ja konepajat toimivat Pietarissa.
Ruukkien omistuksia Putilovilla oli
runsaasti eri paikkakunnilla. Savosta

Putilov hankki omistukseensa Sor-
sakosken ruukin.

Ruotsin Savosta 1700-luvulla tu-
levista läpikulkutavaroista peri Ve-
näjän valtio kauttakulkumaksua niin
Haminassa kuin Viipurissakin. Jär-
vimalmin hyödyntämistä tapahtuikin
vain Juvan tehtaalla ennen vuotta
1809, jolloin koko Savo liitettiin Ve-
näjään. Tämän jälkeen alkoi nousta
runsaasti ruukkien savuja Savon
kaskisavujen ja tervamiilujen jouk-
koon. Varsinainen tulppa massata-
varan tuotantolaitosten perustami-
selta poistui käyttökelpoisen kulje-

Kuva: Hilma Kosunen, o.s. Husu

Sumpulan savotan höyrykoneen edessä seisoo Matti Husu ja hä-
nen oikealla puolellaan Jussi Kähäri.
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tusväylän valmistuttua kanavan
muodossa Saimaalta Viipuriin. Pit-
kän aikaa yli puolet suomalaisesta
raudasta tehtiinkin järvimalmista.

Viipurin
Hackmanit

Kansainväliseen Viipuriin muutti
vuonna 1777 syntymäkaupungis-
taan Bremenistä Johan Hackman.
Vuosikymmenen verran konttoritöi-
tä tehtyään hän perusti kauppaliik-
keen ja alkoi ensimmäisenä Viipu-
rin kauppiaana hankkia sahatavaraa
Ruotsin puoleisesta Savosta. Hän
osti jo vuonna 1801 sieltä sahoista
osuuksia vaimonsa Marian isän
Johan Lauben esimerkkiä noudat-
taen.

Leskeksi jäätyään Maria Hack-
man oli se tarmonpesä, joka nosti
Hackmanin Savon ja Itä-Suomen
suurimmaksi talousmahdiksi saho-
jensa ja metsiensä turvin Viipurista
käsin 1800-luvun alkupuoliskolla.

Vuonna 1772 Ruotsin kuningas

Kustaa III vahvisti päätöksen, joka
salli sahatavaran viennin Venäjälle.
Vientitullin perimiseksi kaikki laudat
oli Ruotsin Savosta vietävä yli ra-
jan Puumalan tulliaseman kautta.
Venäjälle vienti oli ehdoton edelly-
tys sahojen perustamiselle Savos-
sa. Valtakuntien rajojen molemmil-
le puolille jääneessä Kerimäen kun-
nassa muodostui useiden sahojen
rypäs rajan kahta puolta. Puuma-
lan tullimiehet tuskin pystyivät erot-
telemaan tullimaksullisia Ruotsista
tulevia Venäjän Savosta tulevista
tullimaksuttomista. Tullimaksujen
kiertäminen tuntuu olevan vielä nyt-
kin perinteistä pohjoisen ulottuvuu-
den toimintaa.

Raudun
Husut

Rautu sai Suomen valtion syn-
nyinrajan myötä Inkerinmaalta vä-
estöä. Husun suku kuuluu näihin
rautulaisiin. Sumpulan ruukin tienoil-
le pystytetyt Sumpulan savotoiksi

kutsutut tuotantolaitokset, mylly, tii-
litehdas, pärehöylä ja höytysaha vi-
ritettiin Husun veljesten Simon ja
Matin ansiosta vuoden 1931 jäl-
keen uuteen tuotantokuntoon. Lai-
toksia uudistettiin ja noin 40 työnte-
kijää sai toimeentulonsa Sumpulan
savotalta.

Sähkökäyttöinen viljamyllykin ehti
valmistua kuukautta ennen Talviso-
dan alkua. Rautulaiset menettivät
sodissa kaikki kotiseutunsa hyväksi
tehdyt työnsä tulokset. Rajaton usko
vääryyden voiton oikaisemisesta jäi
kasvamaan korkoa Suomen etua
puolustavassa kansassa.

Hyvinvoinnistaan ähkyn saaneet
Suomen päättäjät eivät tosin ole
tarttunet ojennettuun sovinnon kä-
teen. Ehkä suurikourainen suoma-
lainen on pelästynyt muutaman sor-
men puuttumista sovintoon ojenne-
tusta kädestä.

Ahti Hänninen

Kuten me kaikki muistamme, oli
Rautu rajapitäjä. Tästä johtuen tar-
vittiin myös rajavartijoita. Rajavar-
tijat tarvitsivat rajakoiria avukseen
ja turvakseen. Rajamies ilman koi-
raa oli turvaton ja puolikas, koiran
kanssa kokonaisuus. Siksi koiriakin
koulutettiin jatkuvasti. Leinikylässä
pidettiin suojeluskunnan talon lähellä
koirien kertausharjoituksia. Koirien
haukunta kuului hyvin kirkonkyläl-
le, jossa asuimme.

Eräänä päivänä menin katsomaan
niiden toimintaa uteliaana. Oli juuri
harjoitus käynnissä. Oli maalimies,
jolla oli paksu, iso takki päällään.
Oikean käden suojana oli paksu top-
paus. Koira hyökkäsi tosissaan
maalimiehen kimppuun.

Siinä sivussa seurasi harjoituksia

Rajamiehistä
silloinen kersantti Niilo Ojapelto.
Hänestä tuli myöhemmin kapteeni.
Ikäluokkani mukana jouduin rinta-
malle. Ojapelto oli silloin Jr 49. ryk-
mentin adjutantti. Hän otti meidät
vastaan. Mieleeni ovat jääneet muu-
tamat hänen sanansa: “Rykment-
timme on kärsinyt raskaita tappioi-
ta.”

Tämä tapahtui Siiranmäessä 1944
kesäkuussa. Sain myöhemmin tie-
tää, että komppanian vahvuus oli
enää 16 miestä.

Rajamiehistä osa siirtyi rautatei-
den palvelukseen sopimuskauden
päättyessä. Rajamiehet olivat suu-
rimmaksi osaksi alikersantteja en-
nen rajavatiostoon tuloaan. Tunsin
useita aivan henkilökohtaisesti.
Mainittakoon ensimmäisenä vääpeli

Jaromo, myöhemmin kapteeni.
Kolmen sodan veteraani. Rajavar-
tioston puhelinkeskuksen hoiti Lau-
niainen, joka maksoi rajapuhelimen
maksut valtion puhelimen keskuk-
seen. Hän palveli myöhemmin rau-
tateillä konduktöörinä.

Oli useita muitakin, muun muas-
sa Matti Petra konduktöörinä ja
Antti-veli oli järjestelymestarina
Pieksämäen asemalla. Niemen
Eino.

Vartiokomppanian komentopaikka
oli sijoitettu asemalle. Vartio-osas-
toja oli useampia. Aseman vartio,
Korleen vartio, Sirkiänsaaren var-
tio, Huhdin vartio, Raasulin vartio,
Kärsälän vartio ja Vepsän vartio.

Rajamiehet olivat kovasti kysyt-
tyjä naismarkkinoilla. Heitä meni
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useita rautulaisten naisten kanssa
naimisiin.

Omat vaaransa rajamiehen työs-
sä oli rauhankin aikana, kun venä-
läiset ampuivat rajamies Huhtamä-
en. Eräs aikalainen kertoi tapahtu-
masta seuraavasti: “Rajalinjalle oli
kaatunut puu. Suomalaiset kiersivät
puun Venäjän puolen kautta. Venä-
läiset kielsivät kiertämästä sitä kaut-
ta. Suomalaiset eivät uskoneet kiel-
topuhetta. Seurauksena oli ikävä
ampuma välikohtaus.”

Tämä rajamies oli pohjanmaan

poikia Lapualta. Osasyynä tapah-
tuneeseen oli varmaan sen ajan hen-
ki, että kyllä meillä uskalletaan.

Satuin olemaan tien varrella, kun
edellä mainittu koirakurssi marssi
kirkonkylän kautta asemalle, niin
sanotussa suljetussa muodossa ar-
meijan kielellä sanottuna. Karjalan
kannaksen poikkihiihdon voittivat
useimmiten rajamiesten joukkueet.
Matkaa oli runsas 60 kilometriä.
Vastannee nykyistä Finlandia-hiihtoa.

Kerrottakoon yksi esimerkki ra-
jamiehen ladun pituudesta. Mikke-

lissä palveli kapteeni Ollikainen.
Hän kertoi lehtihaastattelussa täyt-
täessään kymmeniä vuosia sotilas-
uransa alkuajoista. Siihen aikaan
rajamiehen latu alkoi hiihtäen Ro-
vaniemeltä Petsamoon. Matka oli
yhteen suuntaan 531 kilometriä.
Rajamiehet olivat rautaa siihen ai-
kaan.

Eipä sitten tämän kummempia, il-
man tahtia vaan marssitaan.

Unto Loponen

Karjalanpiirakka ja karjalanpaisti
ovat karjalaisten lahja muulle Suo-
melle. Mutta karjalainen ruokape-
rinne on paljon muutakin, onhan lä-
hes jokaisessa pitäjässä omat eri-
tyisruokansa. Monipuolista karja-
laista ruokaperinnettä esitellään en-
simmäisillä karjalaisilla ruokames-
suilla Karjalatalossa Helsingissä lau-
antaina 2. joulukuuta. Ruokames-
suilla karjalaiset pitäjäseurat esitte-
levät oman alueensa ruokaperinnet-

tä ja tapakulttuuria. Tarjolla on suo-
laisia ja makeita piiraita ja leivon-
naisia sekä joulunajan herkkuja.

Ruokamessuilla tulevat tutuksi
tsupukat, sultsinat, sulhaspiiraat ja
muut herkut; Miten ne eroavat toi-
sistaan Kannaksella, Laatokan Kar-
jalassa, Viipurin seudulla ja muualla
luovutetussa Karjalassa?

Messuohjelmassa on myös tietois-
kuja karjalaisruuan alueellisista
eroista ja karjalaisista ruuista sekä

tapaperinteestä. Ruokamessuilla on
leikkimielistä kisailua niin mummuille
ja muksuille. Ruokamessut on koko
perheen yhteinen tapahtuma.

Mukana on myös karjalaisia herk-
kuja valmistavia yrityksiä Etelä- ja
Pohjois-Karjalasta esittelemässä ja
myymässä tuotteitaan.

Karjalaiset ruokamessut 2.12.
klo 11 – 17 Karjalatalolla, (Käpy-
länkuja 1, 00610 Helsinki). Tilai-
suuteen on vapaa pääsy.

Karjalaisruuat tutuksi karjalaisilla ruokamessuilla

Rajavartiolaitoksen rajakoiria ennen talvisotaa “kertausharjoituksissa” Raudussa.
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Karjalainen strategia
Tulevaisuuden Karjalan Liitto -prosessiin liittyvä työs-

kentely käynnistyy syksyn aikana. Tarkoituksena on
uusien haasteiden edessä suunnitella uusien sukupovi-
en karjalaistyötä. Edellinen on suora lainaus liiton toi-
minnanjohtajan Hannu Kilpeläisen tekstistä Karja-
laista asiaa -lehdessä.

Toivon mukaan liiton tulevaisuuden strategiaan kuu-
luu selkeämpi ja aktiivisempi rooli myös niin sanotun
Karjala -kysymyksen hoidossa.

“Joka menneitä muistaa, sitä tikulla silimään”, sano-
taan. Tässä yhteydessä joudun pakosta palaamaan yli
kymmenen vuoden takaisiin aikoihin, jolloin itsekin olin
liittovaltuuston jäsen. Silloin Karjalan palautuskeskus-
telut olivat Karjalan menetyksen jälkeen nousseet en-
simmäisen kerran suuren yleisön tietoisuuteen, saaden
ymmärrettävästikin etupäässä vain vastustusta, kan-
natusta vain asiaa tuntevien taholta tai karjalaispiireis-
sä.

Maan silloisen presidentti Koiviston sekä muun ul-
kopoliittisen johdon viestittelyt Moskovaan eivät asiaa
ollenkaan edistäneet. Media yritti myös parhaansa
mukaan kieltää maassa käytävää keskustelua Karja-
lasta ja leimata palautuksen kannattajat revanssihenki-
siksi vouhottajiksi.

Tuo edellä mainittu aiheutti kuitenkin sen, että kansa
heristi korviaan ja vaati lisää tietoa.

Silloin Karjalan Liitossa luotiin palautusstrategiaa.
Puheenjohtaja Rauno Meriön johdolla liitossa todet-
tiin, ettei asiassa voida edetä, koska enemmistö Suo-
men kansasta oli aivan ymmärtämätöntä koko asiasta.
Ja yllättävää oli myös se, ettei valtaosa silloisista kan-
sanedustajistakaan tiennyt, missä sijaitsivat Tarton rau-
han rajat.

Mielipiteiden muokkaus ja tiedon lisääminen on ai-
noa tapa edetä niin valtiovallan kuin kansankin suh-
teen, todettiin. Tehtiin myös päätös tuottaa Juuret Kar-
jalassa -kansio, joka valmistuikin vuonna 1999.

Se lähetettiin jokaiseen maan peruskouluun ja luki-
oon oppimateriaaliksi. Koululaitoksessa tuo materiaali
otettiin myönteisesti vastaan. Kontrolloimatta on, onko
se edelleen käytössä.

Kansio antoi perustiedot Suomen Karjalan historias-
ta sekä siitä alueesta, joka jouduttiin sodan seuraukse-
na luovuttamaan.

Kansanedustajillekin pidettiin tiedotustilaisuuksia ja
aktiivista yhteydenottoa asian tiimoilta.

Liiton tarkoituksena oli siis oikean tiedon tuottami-
nen niin, että saataisiin kansalaisten enemmistön ym-
märtämys Karjalan palautusta kohtaan. Näin ollen pys-
tyttäisiin olemaan ikään kuin painosajan roolissa maan
ulkopoliittisen johdon suuntaan, että se aktiivisesti pyr-
kisi pääsemään neuvotteluyhteyteen Venäjän johdon
kanssa.

Suurin kunnia tästä silloisesta liiton Karjalapolitiikas-
ta kuuluu silloiselle puheenjohtaja R. Meriölle, jota myös
liiton kunniapuheenjohtaja J. Virolainen tuki.

Tuohon aikaan Karjalan Liitolla oli mielestäni selkeä
ja tavoitteisiin pyrkivä niin sanottu Karjala-kysymys-
strategia. Valitettavasti tuo työ jäi jostain suusta kes-
ken. Aktiivinen palautusstrategia hiipui ja yhä enem-
män alettiin toistella myös liiton sisällä valtiovallan fraa-
sia, seurataan milloin aika palautuskeskustelulle on so-
piva.

Meriön aloittama, hyvin alkanut aktiivinen palautus-
strategia häivytettiin.

Tosi on, että samaan aikaan liitto kamppaili taloudel-
lisissa vaikeuksissa ja mihinkään näyttäviin panostuk-
siin ei ollut varaa.

Edelleenkin oltiin kuitenkin hetken aikaa yhtä mieltä
siitä, että Karjalan Liitto, yhtenä maan suurimmista
kansalaisjärjestöistä, on oikea taho hoitamaan Karja-
lan palautuskysymystä maan ulkopoliittisen johdon suun-
taan.

Tyytymättömyyttä alkoi kuitenkin pian ilmetä, koska
mitään aktiivista ei enää tapahtunut.

Mitään suurempia ennustajanlahjoja omaamatta pi-
din eräässä liittovaltuuston kokouksessa puheenvuoron,
jossa osuin oikeaan. Totesin, että mikäli Karjalan Liitto
ei aktiivisesti hoida jatkossa enää Karjalan palautus-
asiaa, on vaara, että syntyy järjestöjä, jotka ryhtyvät
asiaa aktiivisemmin hoitamaan, ja siitä liitto ei tule pitä-
mään.

Näin on käynyt, aktiivisia palautusjärjestöjä on syn-
tynyt juuri siitä syystä, ettei liitto pystynyt tai halunnut
tarjota jatkoa.

Muun muassa Karelia Klubi on panostanut juuri tär-
keimpään, siis oikean tiedon tuottamiseen. Klubi on
tuottanut muun muassa kirjan Karjalan palautus. Tuo
kirja sai kansainvälisestikin merkittävää julkisuutta. Li-
sätietoa saat: www.kareliaklubi.com

Siitä, että jollei itse pysty tai kykene, ei pitäisi olla
katkera. Jos joku tekee yhteisen asian puolesta jonkun
paremmin, siitä pitäisi olla onnellinen.
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Niilo Pusan muistelmat

Suurlähettiläs Niilo Pusan
elämänkertajatkuu  muistelol-
la Bukarestin asiainhoitajan
lomasijaisena olosta. Hän myös
kertoo muistoja ministeriön
pikkujoulujen vietosta.

Kesällä 1959 Hallinnollinen osas-
to määräsi minut Bukarestissa ol-
leen asiainhoitajan Martti Pyykön
lomasijaiseksi. Merkittävin tapahtu-
ma tuona kesänä oli opetusministe-
ri ja rouva Heikki Hosian kaksi
viikkoa kestänyt vierailu Romani-
aan. Matka oli osittain suhteiden
rakentamista, osittain lomaa.

Toimin kaikissa tilaisuuksissa tulk-
kina. Romanialaisiin juhla-aterioihin
kuului vähintään kahdeksan ruoka-
lajia ja ateriat venyivät pitkiksi. Nii-
den aikana pidettiin useita puheita
ja nostettiin monia ystävyysmaljoja.

Vierailimme vuoristossa sekä
Mustanmeren rannalla kuuluisalla
Constanzan rantapaviljongilla sekä
Mamaiassa.

Romania oli siihen aikaan Euroo-
pan stalinistisin maa. Bukarestissa
oli Stalin Allée ja maan kuuluisin
Stalinin patsas. Maa eli täydellistä
suunnitelmatalouden aikaa.

Kansa taas eli pelon vallassa.
Omaisuus oli takavarikoitu ja ihmi-
set vihasivat kommunismia. Oli puu-
tetta kaikesta. Monet suunnitelmat
olivat epäonnistuneet. Erityisen pal-
jon oli varoja käytetty kanavaraken-
nelmiin kulkureittien kehittämiseksi
Tonavan yhteyteen. Kun kanavat
valmistuivat, todettiin, että suunni-
telmat veden saamiseksi niihin oli-
vat epäonnistuneet.

Ne jäivät kuiviksi. Vastaavanlai-
sia esimerkkejä kerrottiin teollisuu-
den ja maatalouden suurista suun-
nitteluvirheistä.

Bukarest sijaitsee vuoristojen ym-
päröimässä kattilassa. Kosteus oli

yli 90 astetta ja lämpötila yli 40 as-
tetta. Siihen aikaan ei tunnettu deo-
dorantteja ja bukarestilaiset rakas-
tivat valkosipulia. Julkisissa kulku-
neuvoissa oli kaikissa ällöttävä hien
ja valkosipulin haju.

Takaisin
Suomeen

Suomeen palattuani oikeudellisen
osaston päällikkö Atle Asanti, tie-
täessään, että olin silloisista nuoris-
ta juristeista ainoa varatuomari, ha-
lusi minut osastolleen. Hän antoi
minulle vastuun koko osastosta ja
kehotti hoitamaan kaikki asiat itse-
näisesti. Hoidimmekin asiat tehok-
kaasti Unto Tanskasen ja Osmo
Väinölän kanssa.

Osastolla vallitsi hyvä yhteishen-
ki. Saimme päivän työt yleensä teh-
dyksi puoleen päivään mennessä.
Iltapäivällä oli sitten vapaa-aikaa.
Merkittävimpiä toimitusasioita olivat
muutamat Amerikasta tulleet suu-
rehkot perinnöt, jotka yleensä me-
nivät Pohjanmaalle.

UM:n nuoret virkamiehet pyrki-
vät, mikäli mahdollista, pääsemään
poliittiselle tai kauppapoliittiselle
osastolle oman koulutuksensa edis-
tämiseksi. Myös Hallinnollinen
osasto on haluttu siitä syystä, että
siellä saattaa olla mahdollista vai-
kuttaa omaan siirtoonsa eli pääsyyn
hyvälle paikalle ulkomailla.

Ulkoministeriön
50. joulujuhla

Ulkoasiainministeriön perustami-
sesta lähtien on vanhoja perinteitä
noudattaen vietetty henkilökunnan
joulujuhlaa. Järjestämisen saa vas-
tuulleen joulujuhlaa ennen viimeksi
kotiutunut jaostosihteeri.

Tullessani UM:öön 1958 henkilö-

kunnan määrä kotimaassa oli 50 ja
ulkomaan edustustoissa 82. Ulko-
asiainhallinnon koko vahvuus oli siis
vain 132. Tällä hetkellä viranhalti-
joitten lukumäärä on 1200, joista
noin puolet on kotimaassa. Lisäksi
ulkomailla on noin 600 paikalta
palkattua.

Vuoden 1958 juhlatoimikunnan
puheenjohtajana oli Rio de Janeiros-
ta vastaikään kotiutunut jaostosih-
teeri Aarno Karhilo, myöhemmin
kahden huippupaikkamme YK:n ja
Moskovan suurlähettiläs sekä poliit-
tinen alivaltiosihteeri.

Aarno Karhilo hoiti pikkujoulun
charmikkaasti ja mieleenpainuvasi
Hänen juhlakronikkansa oli hieno-
tunteinen ja terävä. Ilonpito oli vil-
pitöntä, sillä kaikki tunsivat vielä toi-
sensa ja kaikilla oli hauskaa.

Tultuani Brysselistä syksyllä 1966,
sain vuorostani hallinnolliselta osas-
tolta ilmoituksen, että minun tehtä-
väkseni lankesi UM:n viidennen-
kymmenennen joulujuhlan järjestä-
minen. Tätä merkkitapahtumaa py-
rittiin viettämään mahdollisimman
arvokkaasti.

Juhliin sisältyy myös kotiin jäävi-
en puolisoiden haikeutta ja musta-
sukkaisuutta. UM:n rouvat ovatkin
järjestäneet vastapainoksi omia juh-
liaan. Eräs kunnioitettu rouva esitti
nuorten kadettien pyytämistä juhli-
en kavaljeereiksi, mutta en tiedä,
ovatko suunnitelmat toteutuneet.

 Ulkoasiainministeriön joulujuhlaa
oli perinteisesti vietetty valtioneu-
voston juhlahuoneistossa Smolnas-
sa. Paikasta jouduttiin kuitenkin luo-
pumaan, kun muut ministeriöt alkoi-
vat kiinnittää asiaan huomiota. Ta-
sapuolisuuden nimissä kaikilla olisi
tullut olla samanlainen oikeus.

Ensimmäinen tehtäväni oli sopi-
van paikan löytäminen. Perusteelli-
sen etsimisen ja harkinnan jälkeen

Evakkopojasta suurlähettilääksi
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päätin tiedustella merenkulkuneuvos
Harry Österbergiltä, voisimmeko
viettää joulujuhlaa laivalla. Johtajan-
sa myötävaikutuksella Bore Line
luovutti käyttöömme äskettäin val-
mistuneen lippulaivansa s/s Boren.

 Juhlavalaistu s/s Bore otti smok-
keihin ja pitkiin iltapukuihin sonnus-
tautuneen juhlayleisön vastaan Ete-
läsatamassa ystävällisesti ja juhlal-
lisesti. Tunnelma oli korkea, kun lai-
va irtautui laiturista ja samppanjat
kohotettiin. Katselimme Helsinkiä
iltavalaistuksessaan ja muistelimme
menneitä vuosia. Suuressa ravinto-
lasalissa Bore Line tarjosi upean
perinteisen jouluaterian.

Sen lomassa oli ohjelmaa, mm. ul-
koministeri Ahti Karjalaisen puhe,
jossa hän tarkasteli ministeriön al-
kuaikoja ja 50-vuotista kehitystä.
Puolen yön maissa palasimme Ete-
läsatamaan. Tanssiaisiin päättynyt
juhla jäi mieliimme erilaisuudessaan
ja osoittihan se myös ministeriön ja
Suomen merenkulun läheisiä suhtei-
ta.

Genevessä
näköalapaikalla

Kevättalvella 1960 sain tiedon, että
minua suunnitellaan lähetystöavus-
tajaksi Geneveen. Olin tästä iloinen,
sillä tiesin työn siellä olevan mielen-
kiintoista ja elämän viihtyisää. Läh-
dimme suurlähettiläs Edem Raus-
tilan kanssa virkamatkalle Euroo-
pan taloudellisen komission ECE:n
yleiskokoukseen maaliskuussa ja
sen jälkeen jäin lähetystöavustajaksi
1. kesäkuuuta. lukien.

ECE:n pääsihteerillä, Sakari Tuo-
miojalla, oli komission yleiskokouk-
sessa keskeinen asema. Tutustuim-
me toisiimme kokouksen alkuvai-
heessa. Välillämme syntyi vähitel-
len ystävyys, joka jatkui Tuomiojan
kuolemaan asti.

Työni Genevessä keskittyi
GATT:n, ECE:n ja ILO:n sekä mui-
den kansainvälisten järjestöjen työn
seuraamiseen ja raporttien laatimi-

seen niiden kokouksista. Opin kan-
sainvälisen multilateraalikaupan ja
useiden maailmanlaajuisten järjes-
töjen pelisäännöt. Kauppapoliittisesti
en siihen aikaan olisi voinut saada
parempaa koulutuspaikkaa kuin
Geneve.

Olin myös FINEFTA-neuvottelu-
jen työryhmän sihteerinä. FINEF-
TA -valtuuskuntaamme kuuluivat
valtuuskunnan puheenjohtaja, UM:n
kauppapoliittisen osaston päällikkö,
ministeri Olavi Munkki, sekä val-
tuuskunnan jäseninä Työnantajain
Keskusliiton toimitusjohtaja Johan
Nykopp, Metallityöväen Liiton pu-
heenjohtaja Valdemar Liljeström,
Puunjalostusteollisuuden Keskuslii-
ton toimitusjohtaja Lauri Kirves ja
Maataloustuottajain Keskusliiton
puheenjohtaja Veikko Ihamuoti-
la.

Nykopp, Liljeström,
Kirves ja Ihamuotila

STK:n toimitusjohtaja Nykopp oli
ollut aikaisemmin UM:n kauppapo-
liittisen osaston päällikkö ja suurlä-
hettiläs Washingtonissa. Hän edus-

ti suvereenisti Suomen teollisuuden
näkemystä FINEFTA-ratkaisus-
samme. Teollisuutemme sai tarvit-
semaansa aikaa sopeutua uuteen
markkinatilanteeseen tullinalennus-
aikataulun puitteissa.

SAK oli silloin hajaantunut. Koko
ammattiyhdistyskenttää edusti
MTL:n puheenjohtaja Liljeström.
Hänen ja Nykoppin välillä vallitsi
puheenvuorojen perusteella pitkäl-
le ulottunut yksimielisyys.

Valdemar Liljeström oli aikansa
merkittävimpiä suomalaisia ammat-
tiyhdistysjohtajia. Tehtävä Metalli-
työväenliiton puheenjohtajana oli
hyvin vaativa, sillä vasemmistopuo-
lueilla oli keskinäinen taistelu liik-
keessä. Puheenjohtajaksi 1947 va-
littu Liljeström käytti tiukoissa pai-
koissa koviakin otteita, mutta hän
rakensi MTL:n pienestä toimistos-
ta suureksi liitoksi.

Liljeström kuoli Genevessä hotel-
lihuoneeseensa 11. marraskuuta
1960 ollessaan edustamassa järjes-
töään Kansainvälisen Metallityövä-
enliiton Keskustoimikunnan kokouk-
sessa. Olin mukana, kun hänet löy-
dettiin ja sain tehtäväkseni huoleh-

Genevessä. Pöydän oikealla puolella edessä Niilo Pusa.
Kuva: J. G. Cadoux
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tia hänen maallisten jäännöstensä
lähettämisestä Suomeen.

Puunjalostusteollisuuden, sittem-
min Metsäteollisuuden Keskusliiton
toimitusjohtaja Lauri Kirves ajoi ul-
komaankaupassamme aina voi-
makkaasti avoimen talouden linjaa.
EFTA -neuvotteluissa metsäteolli-
suudellemme haluttiin luoda yhtäläi-
set markkinaedellytykset kilpailija-
maihimme Ruotsiin, Norjaan ja Itä-
vältään nähden. Myös päämarkki-
na-alueemme Englanti oli mukana
EFTA:ssa. Neuvottelujen tuloksena
solmittiin 1961 FINEFTA-sopimus.
jolla Suomi assosioitui EFTA:an.

Johtavana periaatteena EFTA:ssa
oli poistaa teollisuustuotteiden kau-
pan esteet vapaakauppaliiton puit-
teissa. Sisäisissä tullien alennuksis-
sa pyrittiin seuraamaan EEC:n tul-
lien alennusaikataulua. Suomen
osalta neuvotteluissa saatiin oma
tullien alennusaikataulu kilpailuaroil-
le teollisuuden aloille.

Lauri Kirves kuului talouselä-
mämme keskeisiin vaikuttajiin Suo-
men Tukkukauppiaiden liiton toimi-
tusjohtajana ja Metsäteollisuuden
Keskusliiton toimitusjohtajana. Hä-
nestä näkyi “kynän, puheen ja Kir-
veen jälki”. Lauri Kirves oli koke-
nut, lämmin ja voimakas persoonal-
lisuus, jolla oli paljon ystäviä ja vä-
hän vihamiehiä.

Maataloustuottajain Keskusliiton
johtokunnan puheenjohtaja Veikko
Ihamuotila johti suvereenisti Suo-
men maatalouspolitiikkaa. Hänen
puheenvuoronsa olivat selviä, eikä
niihin yleensä ollut mitään lisättävää.
FINEFTA -neuvotteluissa hänen
asiantuntemustaan tarvittiin lähinnä
elintarviketeollisuuden etujen val-
vojana.

Kauppapolitiikan
lähtökohdista

Suomen osallistuminen Euroopan
taloudelliseen yhteistyöhön tapahtui
GATT:n FINEFTA:n ja ECE:n puit-
teissa. Seurasimme GATT:n työryh-

mien työtä järjestön kehittämiseksi.
Yhtenä näistä työryhmistä on jää-
nyt mieleeni markkinahäiriöitä sel-
vitellyt työryhmä. Markkinahäiriöi-
tä aiheutti esimerkiksi halpatuonti.

YK:n alainen Euroopan taloudel-
linen komissio ECE oli yhteistyöelin
taloudellista suunnittelua ja tutkimus-
toimintaa varten. ECE:n työn pai-
nopiste oli idän ja lännen välisen
kaupan edistämisessä.

Kauppapolitiikkamme lähtökohta-
na on edellytysten luominen vien-
timme ja sen mukana myös tuotan-
tomme monipuolistumiselle riittävi-
en valuuttatulojen hankkimiseksi ja
maksutaseemme tasapainossa pitä-
miseksi. Kauppapoliittiset ratkai-
summe perustuvat siihen näkemyk-
seen, että meidän on oltava muka-
na Euroopan markkinapoliittisessa
kehityksessä, koska syrjästä seuraa-
jan osa ei vie meitä eikä talouttam-
me niin pitkälle, kuin elintasovaati-
muksemme edellyttävät.

Laajentuvaa kauppaa ja taloudel-
lista yhteistyötä tarvitaan monesta
syystä. Yhdentyvässä ja samalla
erikoistuvassa maailmantaloudessa
tehostuu kansainvälinen työnjako.
Tästä erilleen jääminen merkitsisi
eristäytymistä pieniin kotimaisiin
tuotantovoimiin epätaloudellisella
tavalla. Tämä on taloudellinen pää-
syy osallistua kaupan vapauttami-
seen ja taloudelliseen yhdentymi-
seen.

Alueellisesti laajin merkitys kan-
sainvälisen kaupan vapauttamises-
sa ja tullien alentamisessa on ollut
kauppaa ja tullitariffeja koskevalla
yleissopimuksella GATT:lla. GATT-
maiden kauppa kattaa yli 80 pro-
senttia maailman kaupasta.

Naisoikeuskonferenssi
ja tieliikennemerkit

Genevessä oli vuonna 1961 en-
simmäinen YK:n naisoikeuskonfe-
renssi. Olin siellä avustamassa va-
ratuomari Helvi Sipilää, josta myö-
hemmin tuli YK:n apulaispääsihtee-

ri. Jo tässä kokouksessa Helvi Sipi-
lällä oli keskeinen asema ja olem-
me myöhemmin muistelleet läm-
möllä näitä YK:n ensimmäisiä as-
kelia naisten asioiden ajajana

Oma värikäs historiansa on myös
Suomen tieliikennemerkeillä. Tie- ja
vesirakennushallituksen ylijohtaja
Kalle Tolonen oli edustanut Suo-
mea ECE:n tieliikennekomiteassa,
jossa sovittiin uusista tieliikennemer-
keistä Euroopassa. Sopimus edel-
lytti muun muassa, että merkit, jot-
ka osoittavat paikkakuntaa ja mat-
kaa, esimerkiksi Lahti 90 kilomet-
riä, ovat pohjaväriltään sinisiä ja
päättyvät valkoiseen kolmiokär-
keen.

Puutteellisesta kielitaidosta johtu-
en Suomen tienviitat tehtiin kuiten-
kin tylppäkärkisiksi ja valkoinen kol-
mio maalattiin siniselle pohjalle niin,
että sinistä jäi näkyviin kolmion kär-
jen molemmin puolen. Kun
TVH:ssa myöhemmin huomattiin
virhe, ylijohtaja Tolonen tuli huoles-
tuneena Geneveen ja pyysi apuani,
jotta Suomelle myönnettäisiin eri-
tyislupa saada tehdä tienviittansa
muista Euroopan maista poiketen
tylppäkärkisiksi. Hän oli keksinyt
tähän hyvän selityksenkin. Koska
Suomessa on pitkä talvi ja paljon
lunta, valkoinen kolmio erottuu lun-
ta vasten paremmin, kun sen ym-
pärillä on sinistä.

TVH oli valmistuttanut ja pystyt-
tänyt jo niin suuren määrän tylppä-
kärkisiä tienviittoja, että muuttami-
nen olisi tullut kalliiksi ja herättänyt
turhaa huomiota. Tolosen pyytämä
poikkeuslupa myönnettiin Suomelle
ja niinpä näitä viittoja näkyy edel-
leenkin teiden varsilla.

Niilo Pusan muistelmat jatkuvat
seuraavassa numerossa.

Väliotsikointi toimituksen.
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Ihmisyyteen kuuluu tietoisuus elä-
män historiallisesta luonteesta. Ai-
kakaudet, yhteiskunnat ja yksilöt
eivät aloita nollapisteestä eivätkä
rakenna tyhjänpäälle. Takana on
lukuisten sukupolvien rakennustyö,
menneisyys, jonka eri kerrokset
ovat yhä läsnä täällä, meille ja meis-
sä.

Ihmisyyteen kuuluu sen tunnusta-
minen, että aikaisempien sukupol-
vien suuret kokemukset, suuret
unelmat ja suuret uhraukset ovat
laskeneet pohjaa sille maailmalle,
johon olemme saaneet tulla. Jos jos-
sakin näemme selvemmin ja kau-
emmaksi kuin aikaisemmat suku-
polvet, niin vain siksi, että olemme
kääpiöinä päässeet istumaan jätti-
läisten olkapäille, muistuttivat jo kes-
kiajan viisaat.

Pyhäinpäivänä tämä on hyvä tun-
nustaa. Pyhäinpäivänä menneisyys
erityisellä tavalla herää eloon meis-
sä. Mieliin tulevat ja esille astuvat
autuaiksi ja pyhiksi julistetut tien-
näyttäjät ja innoittajat, yksilön elä-
mää suuremmista arvoista muistut-
taneet marttyyrit ja omat läheiset,
rakkaat vainajat.

Pyhäinpäivän viettoon valmistau-
tuessamme sekoittuvat toisiinsa kai-
pauksen, kiitollisuuden ja joskus syyl-
lisyydenkin syvät tunteet. Tunnis-
tamme omassa elämän rakennuk-
sessamme sen työn ja rakkauden,
jonka olemme saaneet toisilta ja jon-
ka ansiosta olemme vähässä ja
enemmässä sitä mitä olemme, me-
kin toisiamme ja tulevaa varten.

Näköala avartuu maisemassa,
kun lehdet putoavat puista. Taivas
on lähellä maata. Pyhäinpäivään si-
sältyy kiitos kaikesta elämän lahjas-
ta. Hetkiemme rajallisuus antaa niille
luovuttamattoman arvon. On lupa
elää täysillä kun aika on, ja tuntea
kaipausta, kun on se vaihe.

Syksyisen kaksoispyhän sunnun-
taina on alettu viettää karjalaisuu-

den päivää. Ajatellaan vain, miten
luovan produktiivinen oli Kannas, se
ei ole unikuva. Aluemenetyksen jäl-
keenkin meillä on tuo todellisuus,
värikkyyden ja eloisan spontaaniu-
den etu vaikkapa ruotsalaisiin näh-
den. Maantiede puhuu sen puoles-
ta. Menetämme ehdottomasti jotain,
jos kiellämme sen osan itsestämme.
Kareliaaninen ihminen on meille tun-
nistettavasti olemassa mm. Galle-
nin, Sibeliuksen ja Linnan taiteen
kautta. (Henri Broms, alkuvien
jäljillä).

Niin kuin ryijyn kudos muodostuu
lujista loimista ja värikkäistä kuteis-
ta samoin elämämme kudos koos-
tuu Luojan hyvää tahtovasta, lah-
joittavasta rakkaudesta ja meidän

rakkaudestamme suhteestamme
elämään, luontoon, kasveihin, eläi-
miin, ihmisiin, naiseen tai mieheen,
ystäviin (Martti Luther: Pöytäpu-
heita).

Raamatun mukaan pyhyys on
vain Jumalan. Ihmiset voivat olla
pyhiä hänelle kuuluen, hänen yhtey-
dessään. Kuulumme Jumalan etsi-
vän, eläväksi tekevän rakkauden
vaikutuspiiriin Kristuksessa.

“Hänelle kaikki elävät.” Luuk.
20:38, suomennos Uudessa Testa-
mentissa vuodelta 1938.

Myös luonto käy levolle, uuden
kevään, elämän uuden täyttymyk-
sen odotuksessa.

Simo O. Salo

Kohti Pyhäinpäivää 2006

Rautulaisia Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä Pyhäin-
päivänä 1986: monet nyt jo edesmenneitä, kuten talousneuvos Erk-
ki Vanhanen, lausuntataiteilija ja perinteentallentaja Liisa Kiesiläi-
nen, muisto- ja kunniakäynnin järjestäjinä myös tuolloin, tasan
kaksi vuosikymmentä sitten.
Hiljentävän juhlahetken tapahtumapaikkana koivujen ja havupui-
den taustoittamana oli Helsingin Hietaniemen hautausmaa, jossa
Armas Tirrosen veistos on vuodesta 1957 kertonut kävijälle tänään
ajankohtaista ja meille läheistä sanottavaansa: Mies ja nainen,
edessään lapsi, kädet kohotettuina kohti menneisyyttä tai tulevai-
suutta ja toivoa, oikealla jyhkeällä paadella Karjalan vaakuna,
muistomerkin ylle kohoaa risti, kristillisen uskomme tunnus.

Kuva: Simo O.Salo
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..Intken serkukset ottopoikineen ja
lainatyttöineen, Irma-Leidi Raasu-
lista, Mörskyn Reino, Lallukan
suvun Seija ja hänen ottopoikansa
VR:n Heikki Pieksämäeltä sekä
kuljettaja/matkanjohtajamme Ahti

Kiitokset Teille kaikille mukavas-
ta heinäkuisesta Raudun matkasta,
jota naapurin kuoppaiset tietkään
eivät suuremmin haitanneet.

Tosin, melko useinhan sitä Ese-
serkun slougania “silirimpsis ja si-
liät tiet” tuli siellä rajan tuolla puo-
lella ihan vaan huumori mielessä
käytetyksi, kun Rouhiaisen Ahti
kiidätti meitä Kannaksen maisemis-
sa. Yhdessä näet todettiin, että jos
kolmessa vuodessa ei muuta huo-
mattavampaa ole naapurissa tapah-
tunut, niin ainakin teiden kuopat oli-
vat kasvaneet “suuriksi ja mahta-
viksi”. Samalla minulle selvisi, mik-
si niin monet naapurit ajelevat ny-
kyisin maastureilla.

Olihan sinne Iljan palteille Raa-
suliin rakennettu lisää datsoja, jopa
niin paljon, että piti ottaa pari alkua,
ennen kuin löydettiin perille “koti-
pesään”. Kozarevit ottivat meidät
jälleen vieraanvaraisesti vastaan ja
saimme viettää mukavan teehetken
vanhempiemme synnyinpaikalla,
kukkivan pähkinäpensaan juurella.

Ne pähkinäpensaathan olivat aina
isänikin mielessä säilyneet ja pu-
heissa meille lapsillekin tulleet tutuik-
si.

Raudun uusi upea hirsinen orto-
doksikirkko Sunnikkalan kylässä
kuului matkakohteisiimme, samoin
Larin Parasken patsas, Tikatsun
hautausmaa, Ikuisuuden portti ja
muutamat muutkit rautulaisille tär-
keät muistomerkit.

Myöskin Raudun rautatieasema,
josta sukumme evakkotaival oli al-
kanut ja jonne isoisämme oli kuol-
lut, kiinnosti meitä kaikkia.

Lippuluukku oli auki ja junakin toi
asemalle matkustajia, mutta silmiin-
pistävintä asemalla oli kolme iloisesti
leikkivää kissanpoikaa parin asemaa
yösijanaan pitäneen laitapuolen kul-
kijan seurana.

Majoituspaikkanamme oli uusi
Hotelli Igora. Huoneet olivat siistit
mäntyisine huonekaluineen – vain
ilmastointi puuttui.

Siistiä kahvilaa sen sijaan ei Rau-
dun keskustasta löytynyt - pari ka-
pakkaa vain pauhaavine diskomu-
siikkeineen.

Uimaretki Laatokan aaltoihin
Metsäpirtissä oli pettymys rannalle
valuneiden öljyläiskien ja roskaami-
sen vuoksi. Naapureilla näyttää ole-
van tapana ajaa autoillaan rantahie-
kalle, johon sitten kertyy kaikenlais-
ta törkyä. Myöskin tuulisen Laato-
kan vesi oli likaista ja sameaa.

Poikkesimme myös ihailemassa
kaunista Kiviniemeä- mutta eivät-
pä Aulis ja Liisa tälläkään kertaa
kuunnelleet vihjailujamme ja poiken-
neet siellä kuuluisassa kihlakaupas-
sa, vaan päättivät edelleen jatkaa
“varmoilla puheilla”. Anki-serkku
sen sijaan osti Ramille tuliaisiksi
taskunauriin.

Metsäpirtin laajoja viljelemättä
jääneitä vainioita katsellessaan Ese-
serkku suonenjokelaisena totesi,
että olisipa siinä hyvät pellot viljellä
mansikoita. Ja taisipa Ese siinä mie-
tiskellä jopa  tulevaisuutta mansikan-
viljelijänä Karjalassa.. Vaan kun ne
Maire ja Nero odottivat siellä Sa-
vonmualla..

Reinon-päivää ehdittiin juhlia Äy-
räpäässä ja Seijan synttäreitä Kuu-
saan motellissa asiaan kuuluvin
menoin.

Viipurissa poikettiin pellavakau-
passa, torilla ja kauppahallissa, jos-
sa Intken suvun naiset tekivät sekä

makeita että pitsisiä hankintoja. Yl-
lytettiinpä vielä Esekin ostamaan
Mairelle tuliaiset – ja Ese ostikin
kauniit punaiset pitsit, jotka tätä kir-
joitettaessa ja luettaessa on jo tes-
tattukin.

Matkan varrella juteltiin, että aika
hinnakkaita nämä kotiseuturetket
kyllä ovat, jos ajattelee, että samal-
la hinnalla pääsee esim. Berliiniin ja
kaiken lisäksi vielä “sitä siliätä tie-
tä” ja sekä ruoka että palvelutkin
olisivat ihan toista luokkaa. Mutta
tässä tapauksessa hyvä ja mukava
seura korvasi monta puutetta..

Ja kyllähän siitä oikeastaan jo so-
vittiin, että vielä palataan Raasuliin,
kun jäi Eseltä se Monrepos näke-
mättä. Viipurissa meidät nimittäin
yllätti sadekuuro –liekö Karjala si-
ten jäänyt “itkemään” meidän läh-
töämme?

Helena (o.s. Intke)
Lappeenranta

Silirimpsis vaan..

Pähkinäpensas kukkii Intken
lasten “juuripaikalla” 15. hei-
näkuuta 2006.

Kuva: Helena Ahtiainen
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PIKKUJOULUT
VIIPURISSA

PYÖREÄN TORNIN HÄMÄRÄSSÄ
9. - 10.12.2006

               Ilmoittautuminen:
             Markulle, puh. 040 5239 645

Elokuun lopussa Kaiken kansan karjalaisilla päivillä
Juvalla puhunut kansanedustaja Katri Komi (Kesk.)
muistutti, että karjalaisuus elää voimakkaana Suomes-
sa. Komi totesi, että luovutetussa Karjalassa itse asu-
neiden ansiosta ovat perinteet ja tavat säilyneet elävi-
nä nykypäivään saakka.

Karjalan Liiton liittovaltuuston varapuheenjohtajana
toimiva Komi pitää tärkeänä, että järjestötasolla on toi-
mija, joka pyrkii vahvistamaan karjalaisuutta sen kai-
kissa muodoissa. Tällöin myös niillä, joilla ei ole karja-
laisia sukujuuria on paremmat mahdollisuudet saada
tietoa karjalaisuudesta.

Komi totesi, että rajan yli tehtävän yhteistyön Suo-
men ja Venäjän välillä tulee toimia.

– Nykyisin Karjalan kautta Suomeen liikkuu myös
laittomasti ihmisiä ja tämä ilmiö on ehdottomasti saata-
va kitkettyä pois. Ei palvele kummankaan maan etuja,
että esimerkiksi kansainvälisen ihmiskaupan reitti kul-

Katri Komi Kaiken kansan karjalaisilla päivillä:

Karjala-osasto Helsingin kirjamessuilla tarjoaa
Karjalaa käsittelevää uutta ja vanhempaa kirjallisuut-
ta, muun muassa karjalaisista pitäjistä kertovia jul-
kaisuja ja kirjoja sekä karttoja. Helsingin Messukes-
kuksessa 26. – 29.10.2006 pidettävillä kirjamessuil-
la on tuttuun tapaan Karjala-osasto, johon Karjalan
Liitto osallistuu yhdessä pitäjäseurojen, Karjala-leh-
den ja Valamon luostarin kanssa.

Karjala-osaston numero on 6 F 83.
Helsingin Messukeskus sijaitsee Pasilassa ja sin-

ne on helppo tulla junalla, bussilla tai raitiovaunulla.
Kirjamessut ovat avoinna torstaina 26.10. klo 10

– 18, perjantaina 27.10. klo 10 – 20, lauantaina 28.10.
klo 10 – 18 ja sunnuntaina 29.10. klo 10 – 18.

Karjala-osasto Helsingin
kirjamessuilla

Karjalaiset perinteet näkyvät yhteiskunnassa
kee suoraan Karjalan kautta EU-alueelle, kansanedus-
taja jatkoi.

Joroislainen kansanedustaja pitää tärkeänä, että Suo-
messa ilmestyy yhä tänäkin päivänä noin 20 luovute-
tun Karjalan omaa lehteä.

– Määrä on melkoinen ja suuri osa näistä lehdistä
ilmestyy säännöllisesti. Vanhimmat niistä ovat yli sata-
vuotiaita, Komi totesi.

Hän muistutti myös, että lehdet ovat näkyvä esimerkki
siitä, kuinka kulttuuriperinteen säilyttäminen onnistuu
yhä kiireisemmässä ja nopeatahtisemmassa maailmassa.

Komi nautti päivän annista Juvalla myös ennen päi-
väjuhlaa. Kirkonmenojen ja seppeleenlaskun jälkeen
saattoi seurata kyykän peluuta koulukeskuksen ken-
tällä. Lisäksi esillä oli karjalainen näyttely ja työnäy-
töksiä. Karjalaiselta torilta sai tehdä ostoksia kotiin vie-
miseksi. Partalassa olivat ovet auki myös Juvan karja-
laisten museoon.

Riitta Jansson kirjoittaa: “ Kuinka mahdollisista on
saada lehtenne kautta tietoa sukujuuristani? Isäni Vil-
ho Monto on kotoisin Raudusta, Potkelan kylästä.
Toivoisin yhteydenottoa, jotka ovat kotoisin samas-
ta kylästä ja tunsivat Monton perheen.”

Terveisin Riitta Jansson, Kuusamatie 21, 01390
Vantaa, puh. (09) 8250 855.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu lau-
antaina 18. marraskuuta kello 14 Helsingissä Kar-
jalatalon Laatokka-salissa.

Kello 12.30 lähtien on mahdollisuus tietojen vaih-
toon ja vapaaseen keskusteluun. Isäntinä ovat tällä
kertaa rautulaiset. Kaikki alueen historiasta ja ihmi-
sistä kiinnostuneet ovat tervetulleita tapaamiseen.

Riitta Jansson kaipaa tietoja
sukujuuristaan

Toimintaa Suvannon seudun
sukututkimuspiirissä

Aimo Tiainen:
Kertomuksia Raudun asemalta

Kirjaa saa: Aimo Tiaiselta, puh. (08) 348 940,
Markku Paksulta 040 5239 645 ja

Mauri Maisoselta, puh. (015) 213 608.
Hinta 20 euroa /kpl + postituskulut.
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Muusikko Esko Sappinen kuoli 1. huhtikuuta Hel-
singissä vaikeaan sairauteen. Hän oli syntynyt Rau-
dun Huuhdissa 14. helmikuuta 1924.

täyttää 17. lokakuuta Anttolassa Vilho Viskari.
Hän on syntynyt Raudussa, Kuninkaanselällä.

80 vuotta
 täytti 6. syyskuuta Elvi Rantala, o.s. Ihalainen,

Lempäälässä. Hän on syntynyt Raudussa.

Pentti Eerikki Alkiomaa kuoli 6. syyskuuta Mik-
kelissä. Hän oli syntynyt 21. maaliskuuta 1930
Raudussa.

Pentti Ilmari Tuokko kuoli 19. syyskuuta Mänty-
harjussa. Hän oli syntynyt 4. maaliskuuta 1922
Raudussa.

Otto Rampanen
kuoli 3. elokuuta
Mäntyhar jus sa .
Hän oli syntynyt
21. heinäkuuta
1927 Raudussa.

85 vuotta
täyttää Aleksanteri Palvimo Ylämaalla 31. loka-

kuuta. Hän on syntynyt Palkealassa.

Väinö Taavetti Loponen kuoli 3. heinäkuuta Kuo-
piossa. Hän oli syntynyt 27. lokakuuta 1920 Rau-
dussa Kuusenkannan kylässä.

Johannes “Jussi” Loponen kuoli 18. elokuuta
Hämeenlinnassa. Hän oli syntynyt 26. maaliskuu-
ta 1927 Metsäpirtissä.

Eeva Pihlakoski kuoli 7. elokuuta Turussa. Hän
oli syntynyt 19. syyskuuta 1930 Raudussa.

Helvi ja Sulo Rastaalle
22. syyskuuta tuli täyteen vuosia 6 ja 0, kun pää-

titte yhdessä olla. Onnitteluihin yhtyvät lapset per-
heineen, lastenlapset perheineen sekä isomummon
ja papan pienet kullannuput Peppiina ja Julian.
Sulo on syntynyt Raudun Korleella. Helvi taas on
Kangasniemen tyttöjä.

Timanttihääpäiväonnittelut

60 vuotta

täytti Terttu Immonen, o.s. Kolehmainen Raudun
matkalla elokuussa. Reissulla olijat kohottivat suut
muikeina maljan kuvassa keskellä olevalle päivän-
sankarille.

Rautulaisten lehden toimituksen sähköposti
muuttuu. Ensi vuoden alusta lähtien käytössä
on vain osoite rautulaistenlehti@rautu.fi. Lop-
puvuoden toimii myös nykyinen osoite.
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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

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
lauantaina 18. marraskuuta klo 14 Helsingissä Kar-
jalatalon Laatokka-salissa.

Klo 12.30 lähtien on mahdollisuus tietojen vaih-
toon ja vapaaseen keskusteluun. Isäntinä ovat täl-
lä kertaa rautulaiset.

Kekrijuhla lauantaina 28. lokakuuta Karjalata-
lon Yläsalissa klo 14.–18.

Ohjelmassa muun muassa Eeva Litmasen musiik-
kiesitys, arpajaiset, ruoka- ja kahvitarjoilu.

Järjestävät: Rautu-, Sakkola- ja Metsäpirttiseu-
rat. Tervetuloa!

Karjalaiset ruokamessut 2. joulukuuta klo 11 -
17 Karjalatalolla, (Käpylänkuja 1, Helsinki).

Pikkujoulut Viipurissa Pyöreän tornin hämäräs-
sä 9.-10. joulukuuta.

Kihut Raudussa 20.-22. heinäkuuta 2007.

 Talvisodan syttymisen valtakunnallinen muisto-
tilaisuus Lappeenrannassa 30. marraskuuta.

Helsingin kirjamessut Messukeskuksessa 26. -
29. lokakuuta.

Karjalan Liiton ja Karjalaisen Nuorisoliiton kult-
tuuriviikko Karjalatalolla 6. - 10. marraskuuta.

1. Er.Ptrin lotat ja upseerit 10.4.1940 Imatralla.
A Suutarinen, Niemioja, M. Metsola, O. Pyykkö,
Laura Loponen ja Salli Husu.

Huuhin tullimiehiä. Kuvassa on Ville Pekkanen.
Ketähän muita? Kuvan on lähettänyt Maija Tiu-
sanen.
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