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RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

50. VUOSIKERTA 1/2007 (344)
HELMIKUU 2007

Sodan aikaista rintamahygieniaa Kannaksella Rautu - Lempaala –alueella 1943. Tarkka
täisyyni on käynnissä ja kirveen hamara on varma tappoase. Kuvan keskellä on Vuokko
Pöyhösen isä, joutsenolainen Valtter Lääti.  Hän tutustui rautulaiseen Helmi Partaseen so-
dan aikana. Valtter kävi hakemassa maitoa Helmin kotoa. 1945 juhannuksena sitten vie-
tettiin Valtterin ja Helmin häitä Joutsenossa. (Kuva Helmi Partasen tyttären Vuokko Pöy-
hösen arkisto. Kuvan lähetti Raili Partanen).
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Alkuvuoden mietteitä
Alkutalven

leutojen keli-
en jälkeen
S u o m e s s a
käpristellään
kunnon pak-
k a s ä ä s s ä .
Tätä kirjoit-
taessani läm-
pömittari on

laskeutunut reilusti yli 30 asteen.
Valkoisena hohtavat hanget ja au-
ringonpaiste kuitenkin piristävät.
Pimeä kausi on voitettu. Kevät ja
kesä lähenevät kukonaskelin.

Kesän lähetessä taitaa matkavar-
vasta alkaa monilla kutittaa. Koti-
seutumatkoja ryhdytään suunnitte-
lemaan. Ensi kesäksi niitä on jo tar-
jolla, joten laittakaapa päivämäärät
kalenteriin.

Kihut pidetään Raudussa 20.-
22.heinäkuuta. Sinne on bussikyy-
tejä tekeillä monesta suunnasta.

Alkanutta vuotta värittävät edus-
kuntavaalit. Karjalaisille ja karjalais-
ten ystäville vaaleilla on oma erityi-
nen lisämerkityksensä. Josko nyt
Suomeen saataisiin sellaiset päättä-
jät, jotka tohtisivat nostaa kissan
pöydälle, eli ryhtyä puhumaan avoi-
mesti ja rakentavasti Karjala-kysy-
myksen ratkaisemisesta.

Karjala hiertää monen päättäjän
kenkää, ja siitä muistuttaminen ai-
heuttaa kiusaantuneen hiljaisuuden.
Vaikenemalla asiaa ei kuitenkaan
voi poistaa.

Muutamat lähiviikot näyttävät,
kuinka asiassa käy. Siihen me jo-
kainen voimme vaikuttaa äänestä-
mällä vaaleissa. Valinnanvaraa löy-
tyy Etelä-Savossa myös rautulais-
lähtöisten ehdokkaiden joukosta.

Miten lie muualla Suomessa?

Rautulaiset näyttävät olevan kii-
tettävän toimeliaita hengen viljelijöi-
tä. Nyt oma kirjan on julkaissut Lei-
vonmäellä asuva Heimo Kiuru. Hän
on ahkerana sukututkijana tallenta-
nut muistiin sukunsa historiaa ja
oman elämänsä vaiheet Sirkiänsaa-
relta Leivonmäelle.

Kirjan tekeminen on kovaa työtä.
Se ei kaikilta synny. Voi vain ihas-
tella yli 80-vuotiaan Kiurun saavu-
tusta.

Alkanut vuosi on tuonut uusia
muutoksia Rautulaisten lehteen.
Markku Paksu aloitti väliaikaisena
päätoimittajana jo joulukuussa. Nyt
hän on ottanut harteilleen väliaikai-
sesti myös Rautulaisten lehden tila-
us- ja talousasioista vastaamisen,
kun Raimo Lepistö irtisanoutui teh-
tävästä perhesyiden takia.

Huhtikuun lehdessä tiedämme
ehkä jo tarkemmin, ketkä ottavat
vetovastuun Markulla nyt olevista
pesteistä.

Rautulaisten lehden tilausmaksua
ei ole tämän lehden välissä. Se tu-
lee aikanaan postitse jokaiselle leh-
den tilaajalle.

Rautulaisten lehden ulkoasussa
tarkkasilmäiset huomaavat pieniä
uudistuksia. Lehden kansi on muut-
tunut juhlavuoden kunniaksi viime
kesänä Pieksämäellä tehdyn pää-
töksen mukaiseksi.

Piristävää pakkaskautta ja muka-
vaa alkanutta vuotta kaikille lukijoille
toivottaen

Seija
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Etelä-Savon vaalipiiristä eduskun-
taan yrittää ponnistaa ainakin kol-
me rautulaisjuurista. Keskustan ri-
veistä ehdolla ovat nykyinen kan-
sanedustaja Katri Komi sekä opis-
kelija Pirkko-Liisa Kopakkala.
Katrin isän suku on Maanselän
Kuusenkannan kylästä ja äidin puo-
lelta Heikkisten suku on lähtöisin
Kärsälästä läheltä Rajajokea. Pirk-
ko-Liisan isoisä Aaro Säde on ko-
toisin Raudun Riikolasta.

Lisäksi Mäntyharjulta on ehdolla
47-vuotias varastomies Ari Harto-
nen (sdp.), jonka Lempi-äiti on
Raudun Palkealasta. Rautulaisten
lehden viime hetkellä lähettämä ky-
sely ei teknisten ongelmien vuoksi
tavoittanut Hartosta, joten hänen
vastauksiaan ei saatu ajoissa tähän
juttuun.

Näitä
kysyttiin:

1) Tiedätkö kuinka paljon Suomi
joutui luovuttamaan maata viime
sotien seurauksena Venäjälle?

2) Tiedätkö kuinka paljon Suomi
antaa lähialuetukea Venäjälle?

Eduskuntaan on tarjolla useampikin
rautulaisjuurinen

3) Onko mielestäsi oikein, että
Suomi ohjaa rahaa sinne vastikkeet-
ta?

4) Mikäli sinut valitaan eduskun-
taan, pyritkö aktiivisesti vaikutta-
maan, että luovutettujen alueiden
kohtalosta edes keskustellaan ja
mikä on kantasi Karjalan palautuk-
seen?

Näin vastasi
Katri:

1) Luovutettuja alueita olivat pää-
osa Suomen Karjalaa, n. 24 700
neliökilometriä, mikä oli noin kym-
menesosa Suomen pinta-alasta. Li-
säksi Sallan alue, Petsamo, ja ulko-
saaria Suomenlahdelta. Yhteispin-
ta-ala noin 40 000 neliökilometriä.

2) Suomi antaa lähialuetukea Ve-
näjälle pääasiassa ulkoministeriön
kautta. Viime vuonna summa oli
noin 23 miljoonaa euroa, josta kan-
salaisjärjestöjen tuen kautta annet-
tiin 1,3 milj. euroa. Tänä vuonna
summa tulee olemaan samaa tasoa.

Tuen kehityssuunta on ollut ale-
nemaan päin. Tämä johtuu siitä, että

hallituksessa on katsottu, että Ve-
näjällä on edellytyksiä hoitaa tietty-
jä asioita omastakin takaa. Yhteis-
työ kuitenkin on tärkeää.

3) Tuo, että onko raha täysin vas-
tikkeetonta on suhteellista. Periaat-
teessahan näillä rahoilla ei esim.
mitään konkreettista osteta, mutta
sen myöntämiseen kyllä liittyy tiet-
tyjä kriteerejä. Hankkeisiin täytyy
osallistua myös Venäjän puolelta
esim. jokin organisaatio, järjestö
tms. Rahoitusta on tultava Venäjäl-
täkin, ei siis ole kyse yksipuolisesta
suomalaisesta rahoituksesta.

Suomesta annettava avustus on
luonteeltaan teknistä, sillä pyritään
siis aina kehittämään ja edistämään
jotain tiettyä tarkoitusta/kohdetta,
eikä rahoittamaan yksipuolisesti
venäläisten omia projekteja. Jotain
jää usein Suomeenkin, kun käyte-
tään meidän asiantuntijoitamme.
Lisäksi saamme esimerkiksi ympä-
ristöhyötyjä.

4) Olen tätä työtä tehnytkin Kar-
jalan liiton liittovaltuuston varapu-
heenjohtajana. Asiasta keskustel-
laan jatkuvasti ja eri tahoilla. Silloin

Ari Hartonen

Kuva:Jaana Matikainen

Katri Komi

Kuva: Jaana Matikainen

Pirkko-Liisa Kopakkala.
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Rauta-Säätiö järjestää syntype-
räisille rautulaisille, Raudussa ennen
vuotta 1939 asuneille ja heidän puo-
lisoilleen virkistyspäivän Kyyhkylän
kuntoutuskeskuksessa Mikkelin lä-
hellä (Kyyhkyläntie 9) tiistaina 17.
huhtikuuta. Päivä alkaa klo 10 ja oh-
jelmaan kuuluu tervetulokahvi, oh-
jattua kevytliikuntaa, lounas ja lou-
naan jälkeen liikunta- tai terveystie-
toaiheinen luento jostakin ajankoh-
taisesta aiheesta. Ohjelmaa on aina
klo 14:ään saakka.

Päivä on osallistujille ilmainen.
Matkasta Kyyhkylään jokaisen on
kuitenkin vastattava itse.

- Säätiössä on mietitty, kuinka sää-
tiön varoja voitaisiin käyttää synty-
peräisten rautulaisten hyväksi aivan
konkreettisesti ja tällä pienimuotoi-
sella tapahtumalla halutaan saada
ainakin kokemuksia siitä, miten vir-
kistäytymismahdollisuus otetaan
vastaan. Samalla rautulaisilla on oi-
vallinen mahdollisuus tavata toisiaan,
sanoo säätiön valtuuskunnan pu-
heenjohtaja Matti Laitsaari.

Tapahtumaan voidaan ottaa usei-
ta kymmeniä osallistujia ja jos tuli-
joita on enemmän, järjestetään ke-
vään aikana toinen vastaava päivä,
että kaikki halukkaat pääsevät mu-

kun tapaan karjalaisia tästä keskus-
tellaan, olen ollut tapaamassa pre-
sidenttiämme Karjalan liiton edus-
tajana, ollut antamassa pääministe-
ri Matti Vanhaselle Karjala takai-
sin T-paitaa jne.

Tuen liiton kantaa siinä, että mei-
dän on toimittava hyvässä yhteis-
työssä maamme ulkopoliittisen joh-
don kanssa Karjala-kysymyksessä.
Meidän on tärkeätä olla läsnä luo-
vutetussa Karjalassa.

Näin vastasi
Pirkko-Liisa:

1) Tiedän. Suomi joutui luovutta-
maan silloiselle Neuvostoliitolle noin
10 prosenttia pinta-alastaan.

2) Tietojeni mukaan kokonais-
summa on jo noussut yli miljardiin
euroon.

3) Ei ole. Lähialuetuki ei nimensä
mukaisesti ohjaudu Karjalaan, Pet-
samoon tai Sallaan, vaan jonnekin
aivan muualle.

4) Ehdottomasti. Asiasta tulee
pystyä jo avoimesti keskustele-
maan. Karjala tulee palauttaa Suo-
melle Tarton rauhansopimuksessa
määriteltyjen rajojen mukaisesti.

Rauta-Säätiö tarjoaa syntyperäisille rautulaisille
ja heidän puolisoilleen virkistyspäivän

kaan.
Tapahtumaan osallistuminen edel-

lyttää ilmoittautumista. Ilmoittautu-
misia ei kuitenkaan vastaanoteta
Kyyhkylässä.

Ilmoittautumiset helmikuun aika-
na Rauta-Säätiön hallituksen pu-
heenjohtajalle Ilkka Pietiäiselle,
puh. (015) 176 031 tai 0400 250 289,
s ä h k ö p o s t i :
ilkka.pietiainen@dnainternet.net.
Kerro ilmoittautuessasi osallistujien
nimi ja ikä.

Virkistyspäivään sopii vapaa-ajan
varustus. Sisäjalkineet ovat eduksi
ainakin liikunnan aikana.

KARJALAISET PITÄJÄMESSUT
14.4.2007

Karjala-talolla Helsingissä

Mikkelistä bussikuljetus
jos vähintään 15 lähtijää.

Ilm. Railille 044  317 1244
tai

Markulle 040 523 9645

Rautulaisten
pitäjäseuran

VUOSIKOKOUS

23.3.2007 klo 19
Hotelli Cumuluksessa

Tervetuloa!
Rautulaisten
pitäjäseuran

hallitus
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Leivonmäellä asuva rautulainen
Heimo Kiuru on tallentanut oman
sukunsa ja elämänsä vaiheita kirjak-
si. 240-sivuista, juuri ilmestynyttä
kirjaa voi tilata tekijältä omakustan-
nushintaan.

Mies monessa mukana Rautu -
Leivonmäki –kirjan tekemiseen hel-
mikuussa 82 vuotta täyttävä Heimo
Kiuru käytti aikaa toista vuotta.

- Sain inspiraation siihen vuoden
2005 kotiseutumatkan jälkeen. Kir-
joitin tietokoneella ja sen käytön
kanssa oli vähän ongelmia. Välillä
tunnin, parin työ saattoi hävitä, kun
painon vahingossa väärää nappia.

Kirjan kansikuvana on kuva Kiu-
run suvun kanta-asuinpaikalta Rau-
dun Sirkiänsaarelta.

- Sukuni on asunut sillä paikalla ai-
nakin vuodesta 1674, kertoo Kiuru.

Kirjaan hän on koonnut sukutau-
lut omasta suvustaan edellä maini-
tusta vuodesta alkaen aina viime
vuoden loppuun asti. Tiedot löyty-
vät 106 perheestä.

- Aloitin sukututkimuksen 1980-
luvulla. Aluksi hain tietoja Luovute-
tun Karjalan seurakuntien arkistos-
ta Mikkelin maakunta-arkistosta, ja
jatkoin selvittelemistä ottamalla yh-
teyttä eri seurakuntiin. Välillä har-
rastuksessa oli tosin noin kymme-
nen vuoden tauko. Sinä aikana tuli
mukaan toinen mokoma perheitä.

Heimo Kiurun omaa elämää ku-
vaavassa osiossa on kertomuksia
Heimon ja hänen edesmenneen
puolisonsa Liisan elämästä. Lisäksi
se sisältää kuvauksia Kiurun luot-
tamustoimista Leivonmäen kunnas-
sa, seurakunnassa ja pankissa, kir-
joitelmia sekä muisteluja Raudun
Sirkiänsaarelta ja Leivonmäeltä.

Heimo Kiuru on ollut aktiivinen
toimija kunnassaan. Hän on ollut
mukana Sotaveteraaneissa, Eläke-
liiton paikallisyhdistyksessä, Maata-
loustuottajissa ja Karjalaseurassa.
Toimintaansa niissä Kiuru valottaa

kirjassaan myös.
Kirja sisältää runsaasti kuvia. Nii-

tä on kaikkiaan lähes sata.
- Kuvista osa on omasta arkistos-

tani, osan olen saanut suvulta.
Heimo Kiurun kirjaa Mies mones-

sa mukana Rautu - Leivonmäki voi
tilata tekijältä 30 euron omakustan-
nushintaan. Hinta sisältää lähetys-
kulut. Yhteydenotot postitse: Heimo
Kiuru, Tuomitie 2 as 13, 41770 Lei-
vonmäki, puh. 050 357 5523 tai säh-
köpostitse heikiu@suomi24.fi

Seija Lipsanen

Heimo Kiuru kirjoitti kirjan suvustaan ja elämästään

Heimo Kiurun kirjan kannessa
on kuva Sirkiänsaarelta.

Kirjan tekijä Heimo Kiuru 80-
vuotispäivänään 19.2.2005.
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Mikkeliläismuusikot, tenori Kari
Kanto ja harmonikkataiteilija Arto
Kivekäs, johdattavat kuulijat uudel-
la, vähän ennen joulua ilmestyneel-
lä levyllään sota-ajan tunnelmiin.
Muistoja Syväriltä cd:llä on yhteen-
sä 15 laulua, joista suurin osa on
sävelletty ja ensimmäisen kerran
levytetty 1940-luvun alkupuolella.

– Mikkelissä pidetyiltä Sotaeloku-
vapäiviltä tämä alkoi. Teimme sin-
ne sota-ajan lauluilla ensimmäisen
keikan. Sen jälkeen olemme kiertä-
neet esittämässä niitä eri tilaisuuk-
sissa, kertoo Kari Kanto.

Viimekesäisten Rautulaisten pitä-
jäjuhlien osanottajille Kanto ja Ki-
vekäs ovat myös tuttuja. Yleisö otti
Pieksämäellä pääjuhlassa esiinty-
neen komeaäänisen tenorin ja hä-
nen säestäjänään toimineen Kivek-
kään lämpimästi vastaan.

Levyn tekoon Kanto ja Kivekäs
ryhtyivät, kun sota-ajan musiikilla
tuntui olevan kysyntää. Levyä ky-
seltiin heiltä paljon keikkojen jäl-
keen.

Levyllä Kanto ja Kivekäs tulkit-
sevat tunteella levyn nimikappaleen
lisäksi muun muassa laulut Äänisen
aallot, Elämää juoksuhaudoissa, Pie-
net kukkivat kummut, Eldankajär-
ven jää ja Iso Iita. Uudempaa, le-
vyn teeman mukaista musiikkia
edustavat laulut Veteraanin iltahuuto
ja Veteraanin joulu.

– Laulut ovat vanhemmalle väel-
le hyvin tuttuja. Suurin osa on va-
kavahenkistä musiikkia, mutta mah-
tuu joukkoon myös pikkuisen huu-
moriakin.

Kari Kanto sanoo, että veteraa-
nien konserteissa voi hyvin aistia ne
tunteet, joita laulut herättävät kuuli-
joissa.

– Tämä levy on meidän kunnian-
osoituksemme sotiemme veteraa-
neille ja Savon prikaatille.

Levyn Kanto ja Kivekäs urakoi-
vat lähestulkoon kahdestaan, sillä
Kivekäs hoiti myös äänityksen ja
miksauksen. Studiona oli Mikkelin
seurakuntakeskuksen Ristimäki-
sali. Äänen masteroinnin teki Ter-
ho Heinonen ja kansikuvan otti
Harri Räisä.

Muistoja Syväriltä –cd:tä on myyn-
nissä Mikkelin Prismassa, Kahden
Kaupassa, Savon musiikissa ja Ris-
tiinantien Shellillä.

Konsertti
Mikkelissä

Kannon ja Kivekkään suunnitel-
missa on muutamia konsertteja le-

Viime kesän pitäjäjuhlilta tutut Kari Kanto ja Arto Kivekäs tekivät levyn yleisön pyynnöstä

Sota-ajan laulujen mikkeliläistulkit

vyn tiimoilta. Yksi niistä pidetään
sunnuntaina 11. maaliskuuta Mikke-
lin Naisvuoritalossa (entinen Työvä-
entalo). Sen järjestelyissä on muka-
na Rautulaisten pitäjäseura.

Seija Lipsanen

Arto Kivekäs ja Kari Kanto armeijan harmaissa. Muistoja Syväril-
tä cd kertoo taiteilijoiden asuvalintaa myöten sota-ajasta.
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Pitkään kypsynyt ajatus saattaa
Rautu kuvina kansien väliin on saa-
nut pitäjäseuran hallituksen siuna-
uksen. Teos on tarkoitus rakentaa
kylittäin tai ns. koulupiireittäin.

Jonkun verran meillä jo aineistoa
on, mutta lisää kaivataan. Mikäli al-
bumisi aarteissa on kuvia lähinnä ta-
loista, maisemista, tapahtumista lä-
hetä ne meille tallentamista varten.

 Merkitse myös kuvaan mistä ky-
lästä tai tilaisuudesta kuva on. Muis-
ta myös laittaa yhteystietosi kuvan
palauttamista varten.

Lähetä kuvat osoitteeseen: Mark-
ku Paksu, Harju-Sairilantie 3, 50180
Mikkeli.

Karjalaiset pitäjät ja pitäjäseurat
tehdään tutuksi huhtikuussa järjes-
tettävillä pitäjämessuilla Karjalata-
lolla. Tilaisuudessa esitellään Kar-
jalankannasta, Laatokan ja Raja-
Karjalaa erityisesti nuoremmille kar-
jalaissukupolville ja muille karjalai-
suudesta kiinnostuneille.

Parina edellisenä vuonna on jär-
jestetty karjalaiset kirjamessut. Tänä
keväänä järjestettävillä pitäjämes-
suilla esitellään karjalaisia pitäjiä ja
pitäjäseuroja. Tarkoituksena on tuo-
da esille kaikki luovutetun Karjalan
pitäjät niin niiden sijainti ja historia,

Karjalaiset pitäjämessut huhtikuussa
kuin murre ja muut ominaispiirteet.
Omilla esittelypöydillään seurat ker-
tovat pitäjästään, toiminnastaan ja
kauppaavat julkaisuja ja muita seu-
ran tuotteita. Pitäjien kuva täyden-
tyy pitäjän kansallispuvun esittelyl-
lä.

Karjalaisuus herättää tänä päivä-
nä monen muunkin kuin karjalais-
ten mielenkiintoa. Laita sinäkin sana
karjalaisista pitäjämessuista sana
kiertämään. Huhtikuun tapahtumas-
sa on myös alustuksia Karjalan his-
toriasta ja muita tietoiskuja, matka-
kuvauksia ja pitäjiä esitteleviä näyt-

telyitä, kuvia vanhasta Viipurista,
vanhoja matkailufilmejä ja kuvia ko-
tiseutumatkoilta. Infopisteissä on
tietoa karjalaisista vaakunoista, kar-
toista ja sukututkimuspiireistä.

Karjalaiset pitäjämessut Karja-
latalolla Helsingin Käpylässä,
(Käpylänkuja 1), lauantaina
14.4. klo 11–17. Messuille on va-
paa pääsy ja tilaisuus on kaikil-
le avoin. Lisätietoja:
www.karjalanliitto.fi

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Alkaa olla viimeistet hetket käsillä vanhojen kuvien ja niiden sisäl-
tämien tietojen tallentamista varten. Kuvassa Liippuaa ennen so-
taa.

KEVÄTKOKOUS JA TARINAILTA
ke 7.3.2007 KLO 18.00

Karjalatalo, Sortavalasali
Rautuseura ry.

Hallitus
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Luonto jyllää Karjalasssa Osa 2

Kimmo Laulajaisen artikke-
lin toisessa osassa paneudu-
taan  luonnonmullistukseen
Taipaleessa toukokuussa 1818
sekä 1800-luvun puolen välin
tienoilla tapahtuneeseen Kivi-
niemen kannaksen avaami-
seen.

Eteläisen Suvannon alueella ja
varsinkin ns. Terenttilän nousun (Te-
renttilän lahden) loivilla rannoilla
tulvat haittasivat maanviljelystä ja
muutakin rantojen talouskäyttöä.
Lähinnä kevättulvat olivat joskus
hyvinkin hankalia, kun ainoa lasku-
joki Suvannosta oli pikkuruinen, sel-
västi alle 10 metriä leveä, Kivinie-
men kannaksen poikki kulkeva puro.
Myöhemmin, kun Vuoksen virtaus
ohjautui Suvannon ja Taipaleenjoen
kautta Laatokkaan, alkoi näilläkin
vesillä vaikuttaa Vuoksen toinen,
elokuulle sattuva tulva, jonka ai-
kaansaavat Saimaan vedet. Tällä
tulvalla oli merkitystä kalastukselle,
sillä noin 75 prosenttia saaliista
Vuoksessa saatiin elokuun tulvien
aikana.

Taipaleenjoki
syntyy

Kevättulvien haittojen vähentämi-
seksi ryhdyttiin suunnittelemaan tul-
vajuoksutuksia Suvannon ja Laato-
kan välisen harjanteen yli.

Suvannon vedenpinta oli normaa-
listi noin 15 metrissä ja tuon harjan-
teen korkeus oli nykyisen Taipa-
leenjoen kohdalla Linnakankaalla
runsaat 20 metriä. Harjanteen lä-
päisevää ojaa oli kaivettava ehkä
runsaat 300 metriä ja sen jälkeen
ehkä hieman pitempi matka kaivan-
toa, joka ohjaisi veden valumista
harjanteen rinnettä alas Laatokkaan
(Kuva 2 viite E).

Vanhan, muun muassa Maamme-

kirjassa kerrotun version mukaan,
paikalliset talonpojat päättivät ke-
vättulviin kyllästyneinä kaivaa Tai-
paleen kannaksen poikki tulvaojan.
Ilmeisesti ojaan ei ollut suunniteltu
minkäänlaisia sulkulaitteita eikä vah-
vistuksia veden virtauksen aiheut-
tamaa syöpymistä vastaan tai sit-
ten ylikorkea tulva aiheutti vahingon
kesken rakennustöiden. Suunnitte-
lijathan olivat innokkaita, koulunkäy-
mättömiä talonpoikia, joiden joukos-
sa oli varmasti myös Laulajaisen
sukuun kuuluvia, kun sen nimisiä
asui moniaita tuon ajan Taipaleen
kylässä.

Kävi kuitenkin niin, että vesi ryös-
täytyi ja Suvannon vedenpinta aleni
yhdessä yössä kahdeksan metriä –
niin kertoo Maammekirja. Suvan-
nosta yhtäkkiä poistuneen veden
määrä oli puolen kuutiokilometrin
luokkaa. Syntyi Taipaleenjoki, joka
pahimman myräkän mentyä ohi oli
varsin vähäinen joki - Suvantoon
laskevien pikkujokien vesimäärä
kun oli varsin vähäinen (Viisjoki,
Riiskanjoki, Tuusnaoja ja Kivinie-
messä Vuoksesta Suvantoon virtaa-
va joki). Vuoksen vesihän virtasi
vielä tämänkin jälkeen Käkisalmeen
kun Kiviniemen kannas esti merkit-
tävän virtauksen Suvantoon ja edel-
leen Taipaleenjoen kautta Laatok-
kaan.

Toinen versio kertoo, että tulva-
ojan rakentamista oli kehitelty jo
vuosia aikaisemmin venäläisten so-
tilaiden toimesta, sillä venäläisten
sotilaiden tiedetään jo 1740-luvuilla
ensimmäisen kerran aloittaneen
kaivamisenkin samaan aikaan kuin
Taipaleen kannakselle piti rakentaa
pieni linnoitus – redutti. Mutta ns.
Hattujen sota Ruotsin ja Venäjän
välillä vei miehet rintamalle ja ope-
raatio sekä kanavan että linnoitteen
osalta lopetettiin kesken. Ehkä myös
seuraukset alkoivat pelottaa jotakin
vesistötöistä enemmän tietävää.

Vuoden 1740 tienoilla Vuoksen var-
rella tehtiin linnoitustöitä ja raken-
nettiin Kiviniemeen ja Käkisalmen
pohjoispuolelle Pärnään linnoitukset
(redutti). Myös Muolaaseen, muun
muassa Sudenojan kylän tuntumaan
ja Muolaan moisioon(?) rakennet-
tiin jonkinlaisia linnoitteita.

Kun Vanhan Suomen linnoittaja-
na tunnettu kenraali Suvorov teki
1790 tienolla tarkastusmatkan alu-
een linnoituksilla, mainitsee hän Tai-
paleen redutin olevan kelvottomas-
sa kunnossa. Tämä viittaa siihen,
että Taipaleeseen olisi 1740 tienoil-
la suunniteltu linnoitusta, mutta ra-
kentamista ei ehditty kunnolla edes
aloittaa ennen kuin Hattujen sota vei
sotaväen sotimaan. Ja sen jälkeen
koko Taipaleen redutin rakentami-
nen unohdettiin ja rakentaminen aloi-
tettiin vasta Suvorovin moitteiden
jälkeen uudelleen.

1780 Taipaleen alueesta piirretys-
sä asutusta kuvaavassa kartassa on
merkitty kanavan paikka juuri ky-
län eteläpuolelle mutta ei reduttia,
jonka rakenteita kartoittajat eivät
olleet ilmeisesti edes huomanneet
maastossa. Redutti ilmeisesti raken-
nettiin 1700 luvun loppuvuosina,
mutta kanavaa ei tuolloin toteutettu
ja tuo talonpoikien aloitteellisuus
kanavan osalta 1818 lienee totta.

Tämä Suvannon lasku toi lähinnä
nykyisen Taipaleenjoen rantamille
huomattavan määrän (Metsäpirtin
alueelle vähinään 2000, toisten tie-
tojen mukaa 5000 hehtaaria) vilje-
lykseen kelpaavaa maata, jonka
ensimmäinen jako talonpojille (lam-
puoteille) tapahtui vuoden 1826 tie-
noilla.

Olisi luullut, että näin suuren ve-
simäärän purkautuminen osittain
jopa Taipaleen kylän läpikin olisi ai-
heuttanut aineellisten vahinkojen li-
säksi melkoisen määrän ihmishen-
kien menetyksiä. Kun olen lueskel-
lut Sakkolan kirkonkirjoja tuolta ajal-
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ta jäljittäessäni Laulajaisen suvun
vaiheita, ei tuo mullistus näy miten-
kään esimerkiksi kuolleiden ja
haudattujen luettelossa. Ainoata-
kaan hukkumiskuolemaa tai muuta

onnettomuutta ei mainita kuolinsyy-
nä. Koko kevään 1818 aikana kuoli
Taipaleen kylässä vain yksi henki-
lö, 66-vuotias Thomas Turkin
(Tuomas Turkkinen) korkeaan

kuumeeseen. Tämä panee minut
ajattelemaan, että Suvannon lasku
tapahtuikin todellisuudessa selvästi
hallitummin kuin mitä legendat
Maammekirjasta alkaen tapaukses-
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ta kertovat.
On kuitenkin mahdollista, että

seuraava kirkonkirjoissakin mainit-
tu tapaus liittyy ainakin välillisesti
Taipaleenjoen syntyyn. Vuoden
1829 kesällä (23. päivänä heinäkuu-
ta) kerrotaan kirkonkirjoissa vesijät-

tömailla Koselassa ja Koukunnie-
messä sattuneesta suuresta tappe-
lusta, jossa sai surmansa kaksi il-
meisestikin tappeluun osallistunutta
henkilöä, 38-vuotias Matts Kuopa
(Matti Kuoppa) Metsäpirtin kyläs-
tä ja seuraavana päivänä kuolleek-

si merkitty 54-vuotias Johan Eva
(Juho Eeva) Koselasta. Seuraavil-
la talvikäräjillä Juho Ilonen - hä-
nen kotikyläänsä ei mainita tietoläh-
teenäni olleessa kirjoituksessa - oli
syytettynä tapahtuneesta, mutta to-
disteiden puutteessa häntä ei tuo-
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mittu. Mikä sitten lieneekään ollut
tapahtumien kulku.

Tuo ajankohta sopii hyvin heinän-
korjuuseen vesijättöalueelta, jolloin
väkeä on ollut paikalla enemmän-
kin ja voisi hyvin kuvitella, että tap-
pelun alkusyynä olisi ollut syntynei-
den vesijättömaiden jako kyläkunti-
en ja talojen kesken tai erimielisyy-
det ehkä epämääräisesti sovittujen
niittopalstojen sijainnista ja rajoista
– ehkä vauhdittajana on ollut lisäksi
kannu paloviinaa.

Kiviniemen kannaksen
avaaminen 1857

Kun luonnonmullistus Suvannolla
oli onnellisesti ohi ja tieto viljelys-

kelpoisesta vesijättömaasta ja sen
määrästä tuli tunnetuksi, alettiin Ki-
viniemen pohjoispuolella jahkailla
samanlaisesta lisämaaprojektista
puhkaisemalla Kiviniemen kannas.
Tällä kertaa kuitenkin todella halli-
tusti ja viranomaisten luvalla. Kesti
kuitenkin aina vuoteen 1856 ennen
kuin lupa saatiin. Saimaan kanavan
rakentaminen oli juuri saatu päätök-
seen ja osa kanavan rakentajista
päätettiin siirtää Kiviniemeen ja työt
aloitettiin. Myös Taipaleenjoen
juoksulla tehtiin valmistavia töitä,
joilla estettiin veden ryöstäytyminen
suunnitellusta uomasta kun työpa-
dot avattaisiin Kiviniemessä (Kuva
2 viite F ja E).

Syyskuun 17 päivänä 1857 työpa-
dot avattiin suuren kutsuvieras- ja

katsojajoukon seuratessa näytel-
mää. Veden lasku tapahtui ilman
suurempia vahinkoja ja kun tilanne
oli saavuttanut tasapainon, oli ve-
denpinta Vuoksessa Kiviniemen
padon yläpuolella laskenut noin 6,5
metriä. Vuoksen laskuhaara Käki-
salmeen oli kutistunut paikoitellen
lähes olemattomiin ja siellä olleet
luostareiden kalastuspaikat menet-
täneet merkityksensä. Äyräpään-
järvestä Vuokseen johtava noin puo-
li kilometriä leveä salmi kutistui ny-
kyiseksi Salmenkaitajoeksi ja muu-
toinkin matalasta Äyräpäänjärves-
tä tuli kaislojen peittämä kuuluisa
lintujärvi, jonka kokokin pieneni ehkä
40 prosenttia.

Viljelykelpoista vesijättömaata
paljastui melkoisesti. Olen nähnyt
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mainittavan 5000 hehtaaria pelkäs-
tään Suvannon - Taipaleenjoen alu-
eella ja enimmillään 20000 hehtaa-
ria Vuoksen vaikutusalueilla Kivinie-
men yläpuolella (Aulis Ukkonen,
Metsäpirtin Sanomat 1977). Nuo
luvut saattavat kuitenkin olla hieman
yläkantissa. Käytössäni olevissa
teksteissä yksityiskohtaisemmin eri-
teltyjä määriä ei mainita, mutta to-
detaan kuitenkin vesipinnaan laskun
kannattaneen (Kuvat 3 ja 4).

Kiviniemen kannaksen aukaisun
jälkeen koko Vuoksen vesimäärä
ohjautui Taipaleenjoen kautta Laa-
tokkaan. Vuoden 1818 mullistuksen
jälkeisestä pikkujoesta tuli nykyinen
suurjoki, joka on Talvisodan kun-
niakkaiden päivien ansiosta tullut
tutuksi koko Suomen kansalle. Ehkä
useimmin toistettu lause talvisodan
aikaisissa uutisissa oli “Taipaleessa
tavanomaista tykistötulta”. Joinakin
päivinä tuo lause piti sisässään eräi-
den kirjallisuustietojen mukaan, to-
sin ehkä liioitellut, 100 000 puna-ar-
meijan tykistön ja kranaatinheitinten
ammusta varsin lyhyelle rintaman
pätkälle Kirvesmäestä Terenttilään.
Taipale ei kuitenkaan Talvisodan
myllerryksissä murtunut.

Kimmo Laulajainen

Orjansaaren
koulupiirin
tapahtuma,

kokoontuminen,
pidetään

 Kangasniemen
Läsäkoskella
16.6. klo 12.

Tarkempi  ilmoitus
huhtikuun numerossa.

Orjansaarelaiset ja
ystävät, pitäkääpä asia

muistissa.

Rautulaisten lehdessä 3/2006
kerrottiin Mentujen sukuseuran
perustamisesta. Sen toiminta on
alkanut lupaavasti, seura on vi-
rallisesti rekisteröity ja sen halli-
tus on edellisen sukukokouksen
toiveiden mukaisesti ruvennut
työstämään suvusta kertovaa kir-
jaa. Tavoitteena on saada se val-
miiksi vuoden 2008 aikana.

Kirjaan on tarkoitus tulla mm
laaja sukuselvitys suvun jäsenis-
tä. Maire Uosukainen kantaa
tästä työstä päävastuun ja hän
olisi kiitollinen kaikista pienistä-
kin tiedon palasista. Tietoja voi
luonnollisesti kertoa myös muille
hallituksen jäsenille. Jos tunnet
kuuluvasi tähän sukuun, ole hyvä
ja kerro siitä.

Kirjaan kaivataan myös tieto-
ja suvun vaiheista ja yksittäisten
henkilöiden elämän kohtaloista.
Mitä enemmän tietoa saamme
kerättyä, sitä elävämmäksi ja
monipuolisemmaksi sukumme

historiasta kertova teos muo-
dostuu. Näistä tiedoista olisivat
kiinnostuneita Marja-Liisa
Lumaja ja Vilho Mentu.

Ensiarvoisen tärkeitä ovat
myös vanhat valokuvat, mutta
huomatkaa, että kuvien henki-
löt tai paikat täytyy pystyä mää-
rittelemään tarkasti, muussa ta-
pauksessa niillä ei ole historial-
lista arvoa, vaikkakin ehkä tun-
nearvoa paljonkin. Eero Jan-
tunen olisi kovasti kiinnostunut
näistä valokuvista.

Mainio tilaisuus kaikenlaisen
tiedon keräämiseen on myös
seuraavassa sukukokouksessa
21. huhtikuuta 2007 Lahden
hiihtokeskuksessa, jonne toi-
vomme sukumme runsaslukui-
sesti kokoontuvan.

Mentujen sukuseura ry.
Vilho Mentu
Puheenjohtaja

Vilho Mentu, pj
Urheilukentäntie 2
24910 Halikko as

0440-122288
vilho.mentu@elisanet.fi

Ari V. Mentu, vpj
Lokkikuja 1 A 3
00200 Helsinki
040-5151757
ari@mentu.fi

Eero Jantunen
Laihokatu 8
15840 Lahti
040-7194180

eero.jantunen@pp.phnet.fi

Ajankohtaista Mentujen sukuseurasta

Maire Uosukainen,
sukututk.vast
Vehaksenkuja 5

02330 Espoo
040-8673250

maire.uosukainen@elisanet.fi

Marja-Liisa Lumaja, siht
Tiaisenkatu 3 A 10

15610 Lahti
050-5907116

marja.lumaja@pp.inet.fi

Tuula Hämäläinen
Tammitie 30

02400 Kirkkonummi
0500-455603

tuumi.hamalainen@columbus.fi

Mentujen sukuseura ry:n hallitus:
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Vanhan Suomen karjalainen elä-
mäntapa ja henkisyys sisälsivät suo-
malaisuuden perusteet. Itsenäisyy-
temme kasvoi näille vankoille kar-
jalaisille juurille tavoitellen tasaver-
taisuutta kansalaisilleen. Sopuisasti
pantiin Suomen itäraja aavalla ula-
palla vapaasti lainehtiville Laatokan
aalloille sekä nostettiin Suomen toi-
nen käsivarsi jäättömälle Jäämerel-
le.

Pääosa Raudun asukkaista sai
riippumattoman taloudellisen ase-
man valtiovallan siirrettyä maaomai-
suuden lahjoitusmaahoveilta tiloja
viljelevälle väestölle. Ruotsin suur-
vallan luoma ja venäjän keisarival-
lan tekemät muutokset kokenut lah-
joitusmaajärjestelmä purettiin tuol-
loin 1800-luvun lopulla rauhanomai-
sesti.

Tilojen lunastus omaksi tapahtui
vuotuisin maksuin. Lunastusmaksut
seurasivat perintönä tilojen myötä
seuraavalle sukupolvelle. Alkuaikoi-
na vasarat paukkuivat tiheään pak-
kohuutokaupoissa, koska läheskään
kaikki eivät kyenneet suorittamaan
noita vuotuisia maksuja.

Lunastusmahdollisuus omaksi ti-
laksi poisti vihan siemenet Raudus-
ta ja muusta vanhasta Suomesta,
muualle Suomen suurruhtinaan-
maahan siemenet jäivät itämään
seuraavalle vuosisadalle saakka.
Aikaisempiin Ruotsin “siirtomaa-
Suomen” maakuntiin jäi edelleen
voimaan valloittajan, ruotsalaisyli-
mystön tilojen kartanojärjestelmä,
jossa vuokratorpparit hoitivat maan-
viljelyn ja kartanoherrat valtion vir-
koja ja tuotantolaitoksiaan.

Suomalaisen väestön määrä oli
kääntynyt jyrkkään kasvuun Venä-
jän vallattua Suomen maakunnat
Ruotsilta. Väestö lisääntyi, koska
miehiä ei raahattu sorarintamille
kuolemaan vuosikymmeniä jatkuvis-
sa taisteluissa.

Parasken
perintötilalla

Karjalassa sopua pidettiin yllä
henkisin asein. Larin Paraskena
tunnettu Vaskelan kyläläinen asui 90
hentaarin omaksi perintötilaksi sa-
tua tilaa miehensä, lastensa ja hoi-
tolastensa kera. Hänen miehensä
Gavril Stepanov kuoli vuonna 1888
ja Paraske menetti yksitoista vuot-
ta myöhemmin perintötilan pakko-

huutokaupassa. Rutiköyhä Paras-
keva asui kuitenkin tilan mökissä
kuolemaansa saakka ja haudattiin
Palkealan hautausmaalle Rautuun.
Larin Parasken virittämä suomalai-
suuden hengen liekki palaa vieläkin.

Parasken yhden huoneen mökis-
sä asui hänen naimisiin menneen
tyttärensä Tatjana Litmasen per-
he Suomen itsenäistymisvuonna
1917. Karjalassa ymmärrettiin ih-
mistä ja sopu antoi tilaa. Itsenäisyys-

Suomen juhlakakun ainekset Karjalasta

Palkealan seurakuntatalon piirustuksista. Paraske ja Jekaterina
kuuluivat tähän 1800-luvun loppupuolella muodostettuun kreikka-
laiskatoliseen seurakuntaan. Tässä talossa aloitettiin Palkealan
koulun toiminta ennen koulurakennuksen valmistumista.
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vuonna myynnissä olleen entisen
Parasken kotitilan uusimmat omis-
tajat, Läpikivet, naapurikylästä
Raudun Jousseilta muuttivat asu-
maan toiseksi perheeksi tuohon pie-
neen mökkiin uuden talon rakenta-
misen ajaksi. Sopua varmaan tar-
vittiin puolin ja toisin.

Katariinan
mailla

Palkealan kirkon viereen on hau-
dattu vuonna 1881 kuollut, satumai-
sen vauraissa oloissa ikänsä elänyt
“Katariina”. Tämä valtioneuvokse-
tar Jekaterina Laskovskaja syn-
tyi Petäjärven hovin rikkaan omis-
tajan tyttäreksi. Tämä hovi-valta-
kunnan “prinsessa” Jekaterina meni
naimisiin valtioneuvokseksi ylene-
vän “prinssin” kanssa.

Petäjärven “kuningas” Petr
Freederiksz antoi avioituneille
puolet valtakunnastaan. Lohkaistus-
ta valtakunnan osasta tehtiin Sak-
kolan hovi. Jekaterina myi hiukan
ennen kuolemaansa suurimman
osan Sakkolan hovista valtiolle. Sitä
kautta maat siirtyivät edelleen omis-
tustiloiksi paikallisille asukkaille, joita
oli tuhatmäärin. Näiden joukossa

Vaskelassa oli Larin Paraske. Oma
maa oli mansikka.

Nyt Palkealan kirkon raunioiden
vieressä avoimeksi kaivettu hauta
ja runnellut jäänteet Jekaterina Las-
kovskajan hautamuistomerkistä tuo-
vat vääjäämättä mieleen järjettö-
myyden ja vihan hedelmät ihmisen
toimissa.

Satumaasta
taistelutantereeksi

Itsenäisessä Suomessa alkoi en-
simmäinen sota 27.1.1918. Vallan-
kumousjulistus annettiin silloin. Val-
tuutuksen sotaan antoi Sosiaalide-
mokraattinen puoluetoimikunta.
Vallankumousjulistuksen allekirjoit-
ti ja toimitti julkisuuteen Eero Haa-
palainen, joka myös aloitti välittö-
mästi vallankumouksen toimien pu-
nakaartin sotapäällikkönä. Rautukin
junailtiin oitis sotatantereeksi Pieta-
rista käsin.

Kun Pietarin suunnalta hyökättiin
vuonna 1939 ja 1944 niin hyökkä-
ykset pysäytettiin Raudun pohjois-
rajan tuntumaan niin, että Vaskelan
kylä jäi hyökkääjän jalkoihin. Näi-
den sotien tunnetuimmat pysäytys-
taistelut käytiin Jekaterina Laskovs-

kajan entisessä satumaassa, Kou-
kunniemessä, Terentilässä, Vaske-
lassa ja Lapanaisissa.

Tämän Katariinan satumaan ja-
kaa kahtia Tuonelan virta, Taipe-
leenjoki. Tuonelanjoki virtaa edel-
leen vapaana ja Karjalaa voimme
juhlia Suomen synnyinmaana.

Ahti Hänninen

KIHUJUHLAT RAUDUSSA 20.-22.7. 2007
Majoitus Raudussa hotelli Igora

Reitti I Varkaus - Joroinen - Juva - Mikkeli - Rautu
Reitti II
Reitti III

Reitti IV

Pieksämäki - Mikkeli - Lappeenranta - Rautu
Lahti - Riihimäki - Helsinki - Rautu

Turku - Helsinki - Vaalimaa - Rautu

Ilmoittautumiset: Markku, puh. 040 523 9645

Ilmoittautumiset: Maija Johansson, puh. 040 577 8064

Halutessasi tarjouksen omalle ryhmällesi, kysy lisää. Käytössä on 8 - 19 hlön pikku-
busseja halukkaille.

Kumollaan oleva Katarinan
hautakivi Palkealan kirkonra-

uioiden vieressä.

Kuva: Seija Lipsanen
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Laskiainen merkitsi käännettä
vuoden kulussa. Kevääseen oli vielä
matkaa, mutta eteenpäin jo katsot-
tiin.

Toivo oli uudessa kasvukaudessa.
Ennen kuin käytiin voimaannutta-
maan peltomaita tallin ja navetan
tuotoksin, vietettiin kunnon juhla las-
kiaisherkkujen ja kelkkamäen paris-
sa. Laskettelussa oli jokaiselle paik-
ka ja lupa antaa oma äänensä hy-
vää vuodentuloa varmistamaan.

-Eihä se pellavakkaa kasva, jos ei
mäkkii lasketa!

-Hei suijaa, pitkii pellavii!
-Nauriita ko lautasii, räätiköit ko

nurkanpäitä!
-Aatto joulus on parret, iltapuol

laskiaista!

Pienten tuikkujen aikana kun taas
alkoi nähdä, sisällä ja ulkona.

-Päivä pärreeks, varis kukoks!

Valoa tulvillaan, aurinkoa helmi-
kuun hohtoisilla hangilla häikäisyksi
asti. Raudun kumpuilevat maisemat
olivat kuin omiaan mäen laskuun.
Saadut vauhdit riittivät pitkälle nou-
suun uudelle rinteelle. Mitä huike-
ampi liuku, sitä laatuisampi latinki ja
sakeampi tuleva sato.

Näitä tuntuja ja tunnelmia on saa-
nut piirrokseensa osaava kynän-
käyttäjä ajalta, jolloin elettiin viime
vuosisadan aattoaikoja, vuonna
1895. Tuolloin Raudun kirkonkyläs-
sä oli kansakoulunopettajana Johan
Högblom. (RL I/2006, ss. 12-13).
Hän oli tullut virkaansa 1890 ja vai-
kutti paikkakunnalla kaksitoista
vuotta, vuoteen 1902.

“Jussi” eli oppilaskatraansa muis-
toissa hyvänä opettajana ja vaikut-
tavana hahmona, osallistujana myös
paikallisiin rientoihin. Näkemyksis-
sään hänellä oli, Jyväskylän semi-

Tie auki taivasta myöten!
Laskiaisena Raudussa

naarin peruja,
Gygnaeuksen
virittämää ava-
rakatseisuutta
ja innoituksen
henkeä.

Näyttönä sii-
tä on hänen
vävynsä laati-
ma vauhdikas
ja kansatieteel-
lisesti kiinnos-
tava ajankoh-
dan kuva laski-
aisen vietosta,
signeeraukse-
naan, J.E.K.-
95.

Pienoisreen
malliin tehtyä
kelkkaa ohjaa
jalaksilta Jussi-
appi itse tukka
tuulessa valtoi-
menaan ja pää-
hine vapaassa kädessä kuin valos-
tuvaa aikaa ja yhdessä kohdattavaa
tulevaisuutta tervehtien.

Rekeen mahtuneilla on huivit kie-
taistu aitoon karjalaiseen tapaan ja
karvahatussa tuttu kannakselainen
malli. Kyydissä on monen ikäistä ja
kuvan keskeistä laskettelukuormaa
kehystää kanssalaskijoiden monen-
laisuus, yksityiskohdissaan hilpeä ja
tarkka. On suksea ja sivakkaa, yh-
den ja kahden sauvan tyyliä ja kah-
den, kelkkaa vetäjineen.

Alamäki on silkkaa onnea, ellei
muutoin niin laskiaisena. Tie auki
taivasta myöten! Laskiainen oli ar-
vossaan. Siitä sopi jatkaakin omin
eväin ja kirkkonsa ohjein ja sitä
mukaa koitua vihdoin ylös Jerusa-
lemiin, pääsiäiseen.

Suomen kirjakielessä laskiainen
mainitaan ensi kertaa herra Martin

maanlain suomennoksessa vuoden
1570 tienoilla. Se on osana yhdys-
sanaa paastonlaskiainen. Itsenäise-
nä sanana se on vuoden 1642 Raa-
matussa.

Idän ja lännen rajalla rautulaisilla
oli tuntuma laskiaisen viettoon Pie-
tarissa. Parhaat hevoset ja ajurit
kyyditsivät väkeä kulkuset helisten
ali siltojen, pitkin jäistä Nevaa, Tal-
vipalatsin maisemissa. Maalitsasta
laulettiin Raudussa: “Ei joo herjoilla
hevosta, konnii ei koko kylässä,kaikk
on sveikat saantiloissa, tienestiä tin-
kaamassa, lapsil leipeä pyytämäs-
sä.”

Simo O.Salo
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Viime numerossa aloitti Aimo
Tiainen juttusarjan evakkotai-
paleestaan. Hänen omien evak-
kokokemustensa lisäksi artik-
keleissa käsitelllään Suomen ja
maailmanhistoriaa yleisimmin-
kin. Artikkelit ovat kukin oma
itsenäinen kertomuksensa.

Evakkotaival oli alkanut sodan
tuulten saattamana. Joulu, rauhan
juhla oli vietetty uutisten kertoessa
katkerista taisteluista vihollisen
hyökkäyksen pysäyttämiseksi. En-
simmäiset voitot Tolvajärvellä jou-
lukuun alussa vahvistivat henkises-
ti suomalaisia kamppailussaan itse-
näisyyden puolesta.

Vähin erin “kenraali Talven”
avustamana sotilaamme pysäyttivät
Puna-armeijan etenemisen ja suo-
malaiset siirtyivät vastahyökkäyk-
siin. Itärajalla oli Suomussalmella
eversti Hjalmar Siilasvuon johdol-
la tuhottu Puna-armeijan valiodivi-
sioona, ja saatu runsas sotasaalis.
Kollaa kesti, ja Laatokan pohjois-
puolella oli osa hyökkääjistä moti-
tettu. Taipaleessa oli torjuttu vihol-
lisen hyökkäykset ja Länsi-Kannak-
sella oli Puna-armeijan eteneminen
tyrehtynyt Mannerheim-linjaan.

Neuvostoliittolaiset yrittivät mur-
taa suomalaisten pääpuolustuslinjan
joulukuussa. Hyökkäyksen tarkoi-
tuksena oli antaa Josif Stalinille
voitto syntymäpäivälahjaksi. Neu-
vostoliittolaiset uskoivat valtaavan
Suomen kahdessa viikossa.

Joulun jälkeen jäimme edelleen
asumaan Parikkalaan. Neuvostoliit-
tolaiset pommittivat pääkaupungin
lisäksi muita siviilikohteita sekä rau-
tateiden risteysasemia ja siltoja.
Parikkalassa voitiin seurata Elisen-
vaaran pommituksia ja naapurissa
olevat Särkisalmen sillat joutuivat
hyökkäyksen kohteiksi.

Kyläreissu
sukulaisten luo

Uuden vuoden alussa isän veli
Pekka-setä tuli hakemaan minua ja
sisartani Eevaa isän syntymäkotiin
Tarnalan Pihlajakallioon. Rekeen
hyvin peitettynä lähdimme sinne.
Matkaa oli noin neljä peninkulmaa,
joten yövyimme välillä hänelle tu-
tussa talossa. Seuraavana päivänä
saavuimme illan hämärissä perille.

Kirkas petromaksi valaisi pirttiä.
Sen lisäksi oli öljylamppuja ja lyhty-
jä käytettävissä valaistukseen. Illal-
lisen jälkeen vetäydyimme nukku-
maan. Seuraavana päivänä tutus-
tuimme paremmin serkkuihimme
Arviin, Aimoon ja Esteriin.

Eeva sai heti pikku-Esteristä us-
kollisen ystävän. Hänen herkkuna
oli suolakurkku. Niitä hän tarjosi
mielellään Eevallekin sanoen: “Tah-
too ieva nurttua!” Jostain syystä hän
osasi lausua ärrän, muttei ollut op-
pinut vielä koota.

Päivän valjettua huomasimme,
että Pekka-sedän talo oli muurattu
harmaasta savitiilestä. Puutalo oli
palannut pari vuotta aikaisemmin, ja
koska lähellä oli valmistettu savitii-
liä, päätti setä valmistaa niistä pa-
laamattoman talon. Harmaana val-
koisten hankien keskellä se oli mi-
nusta kolkon näköinen.

Navetta oli kivi-hirsirakennus.
Talon jokapäiväisiin tehtäviin kuului
veden tuonti läheisestä lammesta.
Iso tynnyri oli sijoitettu rekeen, ja
se pumpattiin täyteen lammella sekä
vedettiin hevosella pihaan. Siitä saa-
tiin talous- ja karjan tarvitsema vesi.

Isän nuorin veli Fredrik eli Reeti
toimi hevosmiehenä. Hän oli neli-
kymppinen vanhapoika. Sairauden
vuoksi häntä ei oltu kelpuutettu so-
taväkeen. Ennätin käydä heinän
ajossa ja metsätöissä, kunnes koti-
ikävä voitti, ja palasimme takaisin

äidin ja Martin luokse. Parin vii-
kon loma oli äidille tarpeellinen, vaik-
ka emme ymmärtänet sitä silloin si-
ten ajatella.

Lähetin
tehtävissä

Vanha tuttavani Matti Välitupa
pyysi yllättäen minua kaveriksi lä-
hetin tehtäviin Ilmasuojelukomppa-
niaan, jonka toimisto oli Parikkalan
suojeluskunnan Harjulinna-nimises-
sä talossa. Lupauduin, ja niinpä mi-
nun piti ilmoittautua komppanian
päällikölle reservivänrikki Kaarlo
(Kalle) Ilovaaralle. Hän oli komea
urheilija, kolmiloikan Suomen mes-
tari, kotoisin Hiitolasta.

Matti antoi käytösohjeita, ja sovit-
tiin että ikää kysyttäessä ilmoitan
olevani kaksi vuotta todellisuutta
vanhempi eli 14-vuotias. Sitä ei ky-
sytty, ja Matti sai opettaa minulle
tulevat tehtävät.

Työt alkoivat kello kahdeksan ja
kestivät seuraavaan aamuun. Päi-
vällä piti hakea posti ja jakaa se sekä
tehdä muut asiat vääpelin ja komp-
panian päällikön käskyjen mukaises-
ti. Kello 16 jälkeen alkoi päivystys-
vuoro kestäen aamuun. Siihen liit-
tyi toimiston ja komppanian päälli-
kön huoneen siivoaminen sekä Ilo-
vaaran saappaiden kiillotus! Aamul-
la suoritettiin Matin kanssa tehtävi-
en vaihto.

Päivät kuluivat rutiininomaisesti.
Asemalla postinhakureissulla saat-
toi nähdä sotilaskuljetuksia. Kerran
tammikuun puolella avovaunuun oli
lastattu kaatuneita jäätyneitä hevo-
sia. Usealla niillä oli vielä kuolaimet
suussa ja päitset. Ne tulivat Laato-
kan pohjoispuolelta, ja vanhemmat
miehet arvelivat niiden menevän
sotavankileirille ravinnoksi.

Siihen aikaan meillä ei vielä käy-
tetty hevosen lihaa ihmisravinnok-

Vuoden vaihtuminen
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si. Säännöstely oli vasta alkamas-
sa. Toisen kerran oli asemalla sota-
vankikuljetus. Vangit seisoivat ase-
malla suljetussa muodossa. Heillä oli
käynnissä “täydennys ja helpotus-
huolto” eli ruuan jakelu ja puusees-
sä käynti ratapihan takana. Jo saa-
puessani asemalle olin saanut tie-
don asiasta.

Uteliaana menin katsomaan rys-
siä. Odotin näkeväni resuisia mie-
hiä, mutta hämmästyin kun tapasin
hyvissä varustuksissa olevia “piip-
polakkeja”. Jokaisella oli pitkä
mantteli ja hyvät jalkineet. Ulkoasu
oli parempi kuin useilla omilla jou-
koilla.

Vasta myöhemmin kuulin, että
heiltä puuttuivat käsineet, villapai-
dat ja välihousut, joita tarvittiin ko-
villa pakkasilla. Nykyään puhutaan
kerrospukeutumisesta, jota termiä ei
silloin tunnettu, mutta osattiin kui-
tenkin pukeutua lämpimästi pakka-
sella.

Motti-
ja sissisotaa

Sota jatkui itärajalla motti- ja sis-
sisotana. Suomalaiset pystyivät ali-
voimaisilla joukoilla saarrostamaan
teihin sitoutuneet viholliset, muttei-
vät tuhoamaan näihin “motteihin”
kaivautuneita puna-armeijalaisia.
Saarrostettu-termi korvattiin koti-
maisella metsätöissä tutulla puuta-
varan pinomitalla.

Metsätyömiehiä olivat usein nuo
korpisoturit. Motit kypsyivät huol-
lon puuttuessa, ja pakoyritykset sy-
vässä lumessa kahlaten päättyivät
suksilla liikkuvien saalistajien lauka-
uksiin. Legendaariset tuhoamistais-
telut käytiin Suomussalmella ja Laa-
tokan pohjoispuolella Lemetissä.

Kannaksella pystyttiin pysäyttä-
mään “vanjojen” hyökkäykset, mut-
ta oma suuri vastahyökkäys epäon-
nistui. Vihollisen ilmavoimat jatkoi-
vat siviilikohteiden pommituksia ai-
heuttaen aineellisten tappioiden li-

säksi lukuisia siviiliuhreja. Samalla
jaettiin lentolehtisiä, joissa kerrottiin
vapautettavan suomalaiset “Cajan-
derin-Erkon-Tannerin kurjan hal-
lituksen rikollisesta politiikasta.”

Terijoen
hallituksesta

Jo joulukuun 1. päivänä Neuvos-
toliiton suostumuksella oli Otto V.
Kuusinen perustanut Terijoelle
Suomen Kansanhallituksen, jonka
Neuvostoliitto tunnusti ainoaksi lail-
liseksi Suomen hallitukseksi. Sen
kanssa päästiin sopimukseen Lenin-
gradin puolustukseen liittyvien alu-
eiden, Suomenlahden saarien ja
Hankoniemen luovutuksesta. Sa-
malla luvattiin sotilaallista tukea
Kansanhallituksen perustamalle
“ensimmäiselle suomalaiselle armei-
jakunnalle, josta on määrä tulla tu-
levan Suomen Kansanarmeijan luja
ydinjoukko”. Sille annettiin Terijo-
en hallituksen lehden Kansanvallan
kirjoituksen mukaan kunniatehtävä
tuoda “pääkaupunkiin Suomen Kan-
sanvaltaisen Tasavallan lippu ja pys-
tyttää se presidentin linnan harjalle,
työtätekevien riemuksi ja kansan

vihollisten kauhuksi”.
Neuvostojohto oli arvioinut pää-

kaupungin Helsingin valtaamisen ja
Suomen katkaisemisen Oulun-Tor-
nion tasalta kestävän kaksi viikkoa.
Niinpä heille oli annettu ohje käyt-
täytymisestä ruotsalaisia viranomai-
sia kohtaan Torniojoen rajalla. Sen
mukaan tuli kohdatessa tervehtiä
sotilaallisesti viemällä kättä päähi-
neeseen. Valitettavasti ruotsalaiset
eivät kohdanneet Torniojoella puna-
armeijalaisia.

Suomi sai runsaasti moraalista
tukea ulkomailta. Vapaaehtoisia ja
muuta aineellista tukea tuli jonkun
verran, mutta ulkovaltojen diplo-
maattiset kannanotot olivat varovai-
sia. Erityisen hämmästyttävää oli
Pohjoismaiden veljeskansojen hyl-
käävä asenne Suomea kohtaan.
Ehkä syynä oli osittain sekin, että
yleisesti sodan arveltiin kestävän
vain lyhyen ajan, mutta taistelujen
pitkistyessä myöskin asenne muut-
tui. Ainoa ulkovalta, joka tunnusti
“puolittain” epävirallisesti Kuusisen
hallituksen oli Hitlerin Saksa, joka
näin antoi Ribbentrop-sopimuksen
mukaisesti tukensa etupiirijaolle,
missä Baltian maat ja Suomi kuu-

Terijoen hallituksen lehti Kansanvalta agitoi näin suomalaisia.
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luivat Neuvostoliiton etupiiriin.
Suomessa suoritettiin myös halli-

tuksen vaihto. Cajanderin-Erkon-
Tannerin hallituksen tilalle muodos-
tettiin Rytin-Paasikiven-Tanne-
rin hallitus.

Uusi hallitus pyrki presidentti Kal-
lion johdolla rauhan neuvotteluihin.
He olivat realistisia ja arvelivat, että
oli vain ajankysymys, jolloin Neu-
vostoliitto tulee murtamaan maam-
me puolustuksen. Mannerheim kan-
natti myös heitä. Stalin ei ollut val-
mis neuvotteluihin, koska rauhan
tunnustelujen ajankohtana suomalai-
set olivat sotilaallisesti voitolla.

Neuvostoliitto suoritti Uudenvuo-
den (1940) alussa sotilasjohdon jär-
jestelyjä ja keskitti Karjalan kannak-
selle runsaasti lisäjoukkoja. Suoma-
laiset pyrkivät nopeasti koulutta-
maan uusia joukkoja kutsumalla
nuorempia ikäluokkia ja rauhanai-
kana palveluksesta vapautettuja lip-
pujen alle.

Aimo Tiainen

LIPUT 12 EUROA, SIS. MUNKKIKAHVIT

KATRI KOMI
eduskuntaan

- Karjalan Liiton liittovaltuuston varapj.
- Kansanedustaja, agronomi Joroisista

Työtä karjalaisuuden hyväksi 
eduskunnassa edelleen - tuellanne!

www.eduskunta.fi/Komi_Katri Etelä-Savon vaalipiiri
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Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista

Valtakunnan sir-
kus on jälleen
käynnistynyt. Maa-
lisvaalit lähestyvät
ja ehdokkaat kät-
televät innokkaasti
tavatessaan ja lu-
pailevat maat ja tai-
vaat äänien toivos-
sa. Valintansa jäl-
keen useimmat tun-
tuvat unohtavan lu-
pauksensa ja kät-

telyyn. Saatikka puheillepääsyn, siihen ei juuri tunnu
liikenevän aikaa.

Minua ja uskoakseni useimpia meistä näissäkin vaa-
leissa kiinnostaa ehdokkaan mielipide Karjalasta ja halu
vaikuttaa nk. Karjalan kysymykseen. Lähes 50 pro-
senttia suomalaisista haluaa, että Karjalasta käytäisiin
poliittisella tasolla keskustelua.

Tähän mennessä istuvista kansanedustajista ei kui-
tenkaan ole löytynyt aloitteen tekijöitä. Poikkeuksen
tekee kuitenkin Risto Kuisma. Hän on eduskuntatyös-
sään lähes ainoana ottanut esille myös Karjalan palau-

tuksen.
Keskustelun siirtyessä poliitikon kanssa Karjalaan,

on reaktio yleensä sangen vaivautunut. Vastaus tulee
kiemurrellen, epäselvästi mumisten, että on niin kovin
vaikea asia….tai jotain siihen suuntaan.

Minunkin persoonallani on ollut viime aikoina yllättä-
vän paljon kysyntää. Tiedossahan on, että edustan var-
sin suurta joukkoa Suomen parasta A-ryhmää - siis
karjalaisia ja heidän ystäviään. Ihmisiä, jotka haluavat
oikeuden voittavan myös Karjala kysymyksessä.

Tulevaisuus on nuorten. Nyt pitäisikin saada edus-
kuntatyöhön uusia rohkeita aloitteen tekijöitä, joita ei
suomettuneisuus paina. Edustamaan meitä, jotka vielä
haluavat nähdä kukoistavan Karjalan.

Täällä Mikkelissä on nyt mielestäni hyvä suunta.
Ehdolle entisten lisäksi on asettunut ainakin kuusi uutta
kasvoa, enemmän tai vähemmän Karjalasta kiinnostu-
nutta ehdokasta. Kaksi heistä vieläpä juuriltaan rautu-
laista, yksi Metsäpirtistä.

Varmaa on, että molempien maiden etu olisi kehitty-
vä Karjala ja sen suomat mahdollisuudet. Tämä tekee-
kin aiheesta nuoria kiinnostavan. Yhteinen tekijä näillä
kuudella uudella ehdokkaalla on kyky keskustella Kar-
jalasta kiihkottomasti ja ilman puolueen ohjausta.

Toivon totisesti radikaalia muutosta politiikan tekoon
niin, että valittavat kansanedustajat jatkossa toimisivat
kansan eikä puolueen edun mukaisesti. Äänestäjinä
meillä on oikeus tietää oman ehdokkaan mielipide myös
Karjalasta.

Lahden kaupunginmuseosta tuli seuraavanlainen kirje:
“Lahden kaupunginmuseon amanuenssi FT Hannu

Takala tekee parhaillaan tutkimusta luovutetun Karja-
lan museoista ja esinekokoelmista. Itse toimin tutkimus-
projektissa tutkimusapulaisena.

Parhaiten Karjalan museoista tunnetaan Viipurin,
Sortavalan sekä Käkisalmen museot. Tietojemme mu-
kaan alueella oli kuitenkin myös lukuisia muita museoi-
ta, kotiseutu- ja pitäjänmuseoita, joita perustettiin eri-
tyisesti 1930-luvun aikana.

Arkistolähteet eivät kuitenkaan näistä museoista tai
niiden kokoelmista mitään kerro. Arkistoissa ei myös-
kään ole säilynyt tietoa siitä, miten näille museoille kävi
– ehdittiinkö niitä evakuoimaan ja mikäli ehdittiin, mis-
sä näiden museoiden kokoelmia nykyisin säilytetään.

Raudun museosta kaivataan tietoja
Tietojemme mukaan myös Raudussa olisi ollut koti-

seutumuseo. Koska emme ole löytäneet arkistolähtei-
tä, tarvitsisimme nyt yleisön apua. Lehden lukijoilla
saattaa olla arvokasta muistitietoa museosta tai tietoja
siitä mihin museo evakuoitiin vai evakuoitiinko sitä.
Kaikki museota koskevat tiedonrippeetkin ovat meille
tervetulleita.Tietoja voi toimittaa sähköpostilla:
eaarto@utu.fi ,puhelimella: (03) 814 4497, postitse: Lah-
den kaupunginmuseo/Hannu Takala, PL 153, 15111
Lahti.

Ystävällisin terveisin:
Akuliina Aartolahti, Huk

Tutkimusapulainen”
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Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettiläksi
Niilo Pusa kertoo lähetystö-

sihteerin työstään Tukhomassa
ja muistelee ystäväänsä Armi
Ratiaa.

Suurlähettiläs Sakari Tuomiojan
lähettämä kirje Ulkoasiainministeri-
ön Kauppapoliittisen osaston pääl-
likölle, ministeri Olavi J. Mattilal-
le, kuvannee työtäni parhaiten:

Hyvä Veli,
Viitaten suomalais-ruotsalaisen

kauppakamarin vuosikokoukses-
sa käymäämme keskusteluun
Tukholman merkityksestä kaup-
papolitiikkamme tietolähteenä
nykytilanteessa sekä ministeriön
ja suurlähetystön väliseen kaup-
papoliittiseen yhteistyöhön siitä
lähtien, jolloin Pusa siirtyi suur-
lähetystön II sihteeriksi, olen har-
kinnut aiheelliseksi kiinnittää
huomiotasi seuraaviin seikkoi-
hin.

Kuten asioiden hoidosta olet
voinut todeta, suurlähetystö on
saanut nyt luoduksi sen ja toi-
saalta ulkoasiain- sekä handels-
departementin ja Ruotsin elinkei-
noelämän järjestöjen (Industri-
förbund, Lantbruksförbund, Ex-
portförening jne.) välille sellai-
sen yhteistyön, joka nähdäkseni
on ollut kauppapolitiikkamme
hoidolle suureksi hyödyksi. Lä-
heinen yhteistyö UD:n kanssa
erityisesti EFTA-kysymysten kä-
sittelyssä on saanut toisaalta
myös UD:n tunnustuksen ja joh-
tanut siihen, että olemme saavut-
taneet UD:ssa eräänlaisen suo-
situimmuusaseman.

Käsitykseni mukaan on meille
erittäin hyödyllistä jatkaa edel-
leen tätä, erityisesti Pusan täällä
alkamaa ja kehittämää linjaa,

jonka tavoitteena on ruotsalais-
ten tietojen ja selvitysten saami-
nen UM:n tietoon kaikissa meil-
le tärkeissä kauppapoliittisissa
kysymyksissä. EFTA:ssa, Kenne-
dy-neuvotteluissa, EEC:ssä ja
YK:n kauppakonferenssissa seu-
raa nyt tärkeä ja mielenkiintoi-
nen kausi, jolloin näihin liittyvät
kysymykset tulevat olemaan myös
täällä kauppapolitiikan pääkysy-
myksinä. Lisäksi useat näistä asi-
oista sivuavat meitä samoin kuin
Ruotsia, jonka vuoksi UD:n tie-
dot muodostuvat edelleen ensiar-
voisiksi.

Niiden samoin kuin Ruotsissa
suoritettujen integraatio- ym.
kauppapoliittisten tutkimusten
saaminen käyttöömme on kuiten-
kin tunnetusti erittäin vaativaa
työtä ja edellyttää paitsi kysymys-
ten perusteellista tuntemista myös
erityistä kykyä tarvittavien tieto-
jen saamiseksi.

Ensi vuoden alkupuolella Pusa
on siirtovuorossa jaostosihtee-
riksi. Tällöin on ilmeisesti vaike-
aa löytää hänelle näitä asioita
perusteellisesti tuntevaa seuraa-
jaa. Siirtymävaiheessa syntyisi
asioiden hoidossa joka tapauk-
sessa huomattava aukko ennen
kuin ja mikäli seuraaja saisi  ra-
kennetuksi vastaavat kontaktit,
koska tietojen saaminen perus-
tuu ensi sijassa henkilökohtaisiin
tietolähteisiin. Toisaalta Pusan
tänne jääminen ei mielestäni saa
tapahtua hänen virkauransa kus-
tannuksella, vaan jaostosihteeri-
nimityksen asemasta eteneminen
olisi kompensoitava nimityksellä
täällä.

Huomioon ottaen ko. asioiden
merkityksen kauppapolitiikal-
lemme ja Pusan henkilökohtaisen

osuuden edellä esitetyn yhteis-
työn edelleen kehittämisessä kat-
son asioiden tehokkaan hoidon
vaativan, että hänet nimitetään
suurlähetystöön ensimmäiseksi
sihteeriksi, jota myös Tukholman
asema kauppapolitiikkamme en-
sisijaisena tietolähteenä edellyt-
tää.

Sakari Tuomioja “

Sain 500 markan erityisedustus-
lisän henkilökohtaisena tunnustuk-
sena työstäni. Siihen aikaan ei vielä
tunnettu edustuslisää UM:n palkka-
uksessa. Saatoin entistä runsaskä-
tisemmin tarjota tietolähteilleni lou-
nasta Oopperakellarissa, joka sijaitsi
suurlähetystömme ja UD:n puolivä-
lissä.

Oikea edustaminen on juuri sitä.
että sillä luodaan varojen käyttöä
vastaavat, merkittävät ihmissuhteet.
Aikanaan työssäni näin myös vä-
hemmän harkittua edustamista.
Alaiseni oli kutsunut päivällisilleen
ensi sijassa Guatemalan Hondura-
sin tai Haitin kollegoita unohtaen
täysin suhteiden hoitamisen asema-
maansa viranomaisiin. Edustuston
päällikkönä en hyväksynyt tällaista
edustuslaskua.

Muistoja Tukholman
ravintoloista

Lounasravintolaamme Ooppera-
kellaria johti tuolloin Tore Wret-
man. Ooppera-kellari -nimen suo-
jassa oli kolme ravintolaa: Ruoka-
sali, Oopperagrilli ja Oopperakella-
ri, joista viimeksi mainittuun vali-
koidut kanta-asiakkaat saivat oman
avaimen. Ruokasali oli varsinainen
gourmétpaikka, joka tunnettiin kaik-
kialla Euroopassa. Oopperagrillissä
syötiin myös hyvin, vaikkakin kevy-
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emmin ja siellä järjestettiin sunnun-
tai-iltapäivisin ja –iltaisin tanssiaiset
Tukholman seurapiireille. Yksin ol-
lessani pistäydyin siellä silloin tällöin.

 Kellarissa oli tapana syödä olu-
en ja snapsien kera sekä ottaa kah-
vin kanssa lasillinen konjakkia. En
ole koskaan arvostanut erityisem-
min alkoholia, joten se ei ollut mi-
nun paikkani. Viini ja samppanja
kuuluvat hallitusti käytettyinä louna-
ille ja päivällisille, samoin lasi vis-
kiä, mutta kaikkein eniten pidän kau-
niitten silmien katselemisesta.

Tukholman ravintoloista korkeas-
sa kurssissa olivat myös Stallmäs-
targärden ja Den Gyliene Fre-
den sekä lähetystön henkilökunnan
kantaravintola Victoria.

Lounaalla Streltsovin
kanssa

Samaan aikaan kanssani siirtyi
Helsingistä Tukholmaan Neuvosto-
liiton suurlähetystöön ensimmäiseksi
sihteeriksi Mihail Streltsov. Hän
tuli esittäytymiskäynnille ja ehdotti
ensimmäistä lounastamme hotelli
Strandiin.

Streltsov puhui hyvää suomea,
jonka oli oppinut Helsingissä. Söim-

me sisäfliettä Cour de Filet ála Pro-
vencale ja ruokajuomamme oli Mar-
ques-punaviiniä. Koska en halunnut
votkaa, kohotimme viinilasit ja
Streltsov sanoi: “Tervetuloa, Poh-
janmaan kautta tulivat jääkärit Suo-
meen”. Niin joimme pohjanmaan
kautta lasimme tyhjiksi ja tunnelma
oli iloinen ja vapautunut.

Mihail Streltsov oli sittemmin
1970-luvun alkupuolella ministeri-
neuvoksena Helsingissä.

Kauppakamarin
ongelmia

Säännöllisesti pari kertaa kuukau-
dessa tarjosimme päivälliset koto-
namme. Vaimoni oli Genevessä ol-
lessamme perehtynyt ranskalaiseen
keittiöön. Kokkinamme oli suurlä-
hetystön talonmiehen rouva, joka
tunnetusti osasi valmistaa erin-
omaista ruokaa.

Työhöni kuului myös suomalais-
ruotsalaisen kauppakamarin johta-
minen. Sen puitteissa kokoontuivat
Tukholmassa olevien suomalaisyri-
tysten toimitusjohtajat lounaalle ker-
ran kuussa.

Jouduin työni puolesta selvittele-
mään myös eräiden kilpailevien yri-

tysten välisiä suhteita. Suurimmat
vaikeudet olivat aikoinaan Tukhol-
massa Metexin ja Mekesin välillä.
Nämä riidat päättyivät vasta sitten,
kun surullisen kuuluisa Mekes lope-
tettiin.

Fennica Form ja
suomalainen muotoilu

Yhtenä parhaimmista suomalais-
ruotsalaisen kauppakamarin piiris-
sä toimineista yrityksistä pidän Fen-
nica Formia. Suomalainen muotoi-
lu, finnish design, eli 1960-luvun alus-
sa suurta loistokauttaan. Ruotsalai-
nen muotoilu ei ollut vielä kehitty-
nyt.

Suomalaissyntyinen Greta Sjö-
ström, joka avioeronsa jälkeen oli
jäänyt pienen poikansa yksinhuolta-
jaksi, päätti ryhtyä yrittäjäksi. Hän
teki viisaan valinnan ja keskittyi
myymään yksinomaan uuden suo-
malaisen muotoilun tuotteita. Malli-
tilkut mukanaan hän kiersi lähes
kaikki Tukholman sisustusarkkiteh-
titoimistot. Seurauksena oli. että
useimmat sisustusarkkitehdit ryhtyi-
vät käyttämään suomalaisia Metso-
vaaran, Marimekon, Helmi Vuorel-
man, Tampellan ja Iittalan tuotteita.
Ensimmäisten joukossa hankkivat
Dagens Nyheterin ja Svenska Dag-
bladetin suuret toimitalot uusiin ik-
kunoihinsa suomalaiset verhot Fen-
nica Formilta.

1960-luku oli suurta rakentamisen
aikaa. Tukholmaankin rakennettiin
runsaasti julkisia tiloja, kirkkoja ja
yritysten toimitiloja. Fennica Formin
myynti kasvoi niin kauan kuin suo-
malainen muotoilu kukoisti. Greta
Sjöström sijoitti rahojaan moniker-
roksiseen kivitaloon. Fennica For-
mia esiteltiin ruotsalaisissa alan leh-
dissä ja siitä kehittyi kuninkaallinen
hovihankkija.

Kuningatar Silvia kalusti yhden
lastenhuoneistaan suomalaisilla
tekstiileillä ja designtuotteilla.

Ajat ovat kuitenkin täysin muut-
tuneet. Suomalaista muotoilua eiKimolan kesäjuhlilla.
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enää erityisemmin tunneta Ruotsis-
sa. Tilalle ovat tulleet italialaiset ja
ranskalaiset, skandinaaviset veljes-
maat ja ruotsalaiset itse. Greta Sjö-
ström olisi valmis lopettamaan liik-
keensä, mutta siihen liittyy myös niin
paljon tunteita, että luopuminen on
vaikeaa.

Armi Ratia ja
Marimekon menestys

Toinen Tukholmassa silloin me-
nestynyt suomalaisyritys oli Mari-
mekko. Armi Ratia sai Marimekol-
le keväällä 1962 pienen näyttelyti-
lan Tukholman suurimmasta tava-
ratalosta NK:sta. Marimekolla oli
kuitenkin niin paljon tavaraa, ettei-
vät ne alkuunkaan mahtuneet esille
tavaratalon varaamiin tiloihin. Suur-
lähetystön arvovaltaa hyväksi käyt-
täen sain neuvoteltua tavaratalosta
Marimekolle riittävän suuret näyt-
telytilat.

Armi Ratia pyysi minua näytte-
lyn avaajaksi kanssaan, mutta ym-
märsin suurlähettiläällä olevan suu-
remman pr-arvon kuin lähetystösih-
teerillä, joten pyysin Tuomiojaa leik-
kaamaan avajaisnauhan yhdessä
Armi Ratian kanssa. Suurlähettiläs
Tuomiojalle tästä oli verraten vähän
vaivaa, koska NK:n:tavaratalo sijait-
see vain parin sadan metrin päässä
suurlähetystöstä.Armi Ratia taas
ilahtui suuresti.

Marimekon näyttely NK:ssa sai
erittäin myönteisen vastaanoton ja
palautetta yli sille asetettujen
tavoitteiden.

Orkideat
katoavat

Armi Ratia osasi myös arvostaa
saamaansa apua ja meistä tuli
elinikäiset ystävät. Näyttelypäivänä
kotonani oli herralounas erään
Tukholmassa olleen kansainvälisen
kokouksen osanottajille. Kiitokseksi
vieraat lähettivät suuren orkidean.
Illalla Armi ja Viljo Ratia olivat

luonamme juhlimassa onnistunutta
näyttelyn avausta ja kun he olivat
poistuneet, huomasimme orki-
deamme kadonneen.

Seuraavana aamuna kukkakau-
pan lähetti toi kolme suurta orkide-
aa  Armin kiitosten ja anteeksipyyn-
töjen kera. Armi kertoi syöneensä
meidän orkideamme ja saimme sii-
hen myöhemmin selityksenkin. Syy-
nä oli hänen kiintymyksensä orki-
deoihin. Avioliittonsa alussa Armil-
la ja Viljolla oli ollut ensimmäinen
riita, jonka sovittelemiseksi Viljo oli
ostanut orkidean pienestä upseerin

palkastaan. Vielä leppymätön  Armi
oli syönyt orkidean heti sen saatu-
aan. Siitä lähtien hänellä oli ollut ta-
pana syödä kaikki näkemänsä or-
kideat niin kotona kuin kylässä.

Jackie Kennedy
myynnin vauhdttajana

Armi Ratia oli ihminen, joka osasi
arvostaa myös muita. Hän oli syn-
tynyt karjalaiseksi kauppamieheksi,
jolla oli kyky tulla toimeen erilaisten
ihmisten kanssa. Hän ymmärsi luo-
da Marimekosta uuden ja erilaisen.

Armi Ratia ja Tarmo Manni Kimolan laiturilla.
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Toimintalinja oli varsin yksinker-
tainen: puuvillakankaalle painettiin
käsin suunnitellut kuviot. Armi syn-
nytti käsitteen Marimekko. Pian
suunnittelu siirtyi Maija Isolalle,
Vuokko Nurmesniemelle ja An-
nika Pihalle. Armi keskittyi Mari-
mekon johtamiseen ja hänestä tuli
kuuluisa pr-käsite. Marimekko oli
yhtä kuin Armi Ratia.

Kun Jacqueline Kennedy oli
ostanut kolme Marimekon pukua,
seurasi tästä Amerikassa valtava
kiinnostus Marimekkoon. Pukuja
myytiin siellä niin paljon kuin sinne
ennätettiin tuoda. Marimekko oli
hetkessä maailman laajuinen käsite
ja tavaramerkki.

Armi sai lukemattomia esiintymis-
pyyntöjä eri puolille Amerikkaa, ra-
dioon, televisioon ja mitä erilaisim-
piin tilaisuuksiin. Loppuaikoina Ar-
min englanti oli jo kohtuullisen hy-
vää ja hän osasi aina ottaa amerik-
kalaisen yleisönsä. Hänellä tuntui
olevan ehtymättömästi tarmoa,
charmia ja viehätysvoimaa.

Auringonkukkamaljassa
Bökarsissa

Amerikassa ollessani olin muuta-
man kerran suunnittelemassa näitä
esiintymisiä. Ensimmäinen vierai-
lumme Bökarsissa kuvaa hyvin
Armi Ratiaa ja hänen vieraanvarai-
suuttaan.  Hän osasi elää leveästi,
“täyslaidallisesti”.

Rikastuminen ei ollut hänelle elä-
män päätarkoitus. Hän ei pyrkinyt
saalistamaan rahaa. Ennen kaikkea
hän osasi elää.

Tultuamme Bökarsiin Armi ja Vil-
jo olivat meitä pihalla vastassa. Vie-
railuamme varten Bökarsiin tulleet
Marimekon viehättävät tytöt ohja-
sivat meidät rantasaunaan, jossa
saunamestarina toimi Viljo Ratian
isä, vanha merikapteeni Anton
Ratia.

Saunan ja uinnin aikana Marime-
kon tytöt vaihtoivat vaatteemme ja
meidät puettiin Marimekon uusiin

vaatteisiin.
Saunasta lähdimme päivällis-

pöytään, jossa odotti yllätys.
Armi oli hakkauttanut Bökarsin

pihasta ainakin sata auringonkuk-
kaa, jotka oli sijoitettu keltaisen ruo-
kasalin pöydän ympärille suuriin
Marimekon maljakoihin siten, että
istuimme auringonkukkamaljassa.
Pöytään siirtymistämme tahditti
vanhanaikaisesta torvigramofonista
kaikuva “Jos sitten mentäisiin tuon-
ne Keltapaviljonkiin...”

On vaikea kuvitella, että kukaan
muu kuin Armi olisi voinut luoda täl-
laisen päivällistunnelman. Ystävil-
leen hän oli aina valmis antamaan
kaiken.

Tunsimme Armin kanssa olevam-
me sukulaissieluja alusta lähtien,
ymmärsimme toisiamme ilman sa-
noja. Lisäksi meitä molempia vai-
vasi elefanttitauti.

Kolme viehättävää Marimekon
pitkiin pukuihin pukeutunutta neitos-
ta palveli meitä päivällispöydässä.
Tästä eteenpäin myös meillä koto-
na naispuolisilla tarjoilijoilla oli sään-
nöllisesti pitkät Marimekon puvut,
jotka loivat oman erikoisen suoma-

laisen tunnelman lounaisiin ja päi-
vällisiin. Ne sopivat myös hyvin yh-
teen miestarjoilijoitten smokingin
kanssa.

Armin ensivisiitti
Kimolassa

 Eräänä kesäaamuna Armi ilmoitti
tulevansa käymään kesäasunnol-
lamme Kimolassa ohikulkumatkal-
laan Kuopioon, johon hän oli seuru-
eineen menossa vuorineuvos Osmo
P. Karttusen vieraaksi.

Parin tunnin päästä laskeutui ve-
sitaso rantaamme. Armin mukana
tulivat hänen tyttärensä Erika, ke-
ramiikkataiteilija Birger Kaipiai-
nen ja lentäjä.

Kesäasuntomme oli valmistunut
edellisenä keväänä. Tupaantuliaisik-
si Armi toi lentokonelastillisen Ma-
rimekon astioita ja tekstiilejä, mm.
tusinan tarjottimia. Joimme tervetu-
liaissamppanjat, söimme kuuluisaa
Kimolan lohta, jota kasvatti näytte-
lijä Rauni Luoman poika Matti, ja
saunoimme.

Vieraat viihtyivät ja jäivät taloksi.
Kuopioon meno siirtyi seuraavaan

Armi Ratia oli Kimolan kesätapahtumien säännöllinen vieras. Ku-
vassa häntä eskoteeraa itse isäntä Niilo Pusa.
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Niilo Pusan muistelmat jatkuvat
seuraavassa numerossa

Väliotsikointi toimituksen

kertaan.
 Heräsin seuraavana aamuna au-

ringonnousuun ja huomasin, ettei
taiteilija Kaipiainen ollut vuotees-
saan. Kun en löytänyt häntä, herä-
tin vieraat ja lähdimme etsimään
taiteilijaa. Huomasimme myös sou-
tuveneemme kadonneen. Otimme
moottoriveneen ja lähdimme järvel-
le. Noin kolmen kilometrin päästä,

Säynätlahdesta, tavoitimme taiteili-
ja Kaipiaisen poimimassa lumpeen-
kukkia Armille.

Vielä sunnuntaipäiväkin kului iloi-
sen seurustelun merkeissä ja illalla
vieraat lähtivät paluumatkalle Hel-
sinkiin miellyttävän tunnelman val-
litessa.

Tämän jälkeen Armi Ratia oli kul-
loisenkin seurueensa kanssa sään-

Tämä kuva kertoo enemmän kuin
sata sanaa näistä nuorista jotka ovat
neljän perheen lapsia kolmatta pol-
vea ja serkkuja keskenään.

Aloitan vasemmalta Samulista ja
Sannasta, he ovat edesmenneen
Matin lapsia. Hän kuoli vuonna 1991
Lapissa Levitunturilla moottorikelk-
kaonnettomuudessa. Samuli oli sil-
loin kaksi vuotta ja Sanna 10 vuotta
vanha. Nyt he ovat isoja, Samuli on
lukiossa ja Sanna koulut käynyt,
töissä Helsinki Energiassa. Hän
meni naimisiin viime vuoden loka-
kuussa Mikon kanssa. Mikko sai
työpaikan Vantaan lennonjohdosta.
Heillä on kaksi lasta. Onni on kol-
me vuotta ja Liinu yhden vuoden
ikäinen.

Seuraavana on Markun perheen
kolme tyttöä Sara, Elli ja Reetta.
Sara sai valkolakin 3. kesäkuuta
2006. Hänellä oli keväällä kiirettä
koulusta luistinradalle, sillä hän har-
rastaa muodostelmaluistelua. Ke-
väällä heidän joukkueensa voitti
Suomen mestaruuden. Sara on nyt
töissä Porin Sokoksen Hesburgeris-
sa. Reetta on aloittanut syksyllä
opiskelut Porin palveluopistossa
hoitoalalla sekä nuorimmainen Elli
käy ala-asteen kolmatta, kuvaama-
taitoon erikoistuvaa luokkaa.

Sitten tulee Marjan perhe. Marja
on ollut Suomen pankissa töissä 30
vuotta. Kuvassa Miia oikealla reu-

nöllisesti vieraana Kimolan kesäta-
pahtumissa. Jaalan kunta ojensi
Armille Jaalan viirin tunnustuksek-
si hänen ystävyydestään kesä-Jaa-
laa kohtaan.

nassa ja Janne vasemmalla ylhääl-
lä, Jannelta on oma yritys Sound
Group, mikä hoitaa ääni-, valo-ja
tapahtumatekniikkaa erilaisiin tilai-
suuksiin. Miia on valmistunut mer-
konomiksi ja hoitelee myyntihom-
mia Sound Groupille.

Seuraavaksi tulevat Jukan per-
heen pojat takarivissä Sami ja Jani.
Sami on autoliikkeessä töissä ja lu-
kee iltaisin insinööriopintoja, valmis-
tuu keväällä. Sami menee myös
keväällä naimisiin kihlattunsa kans-
sa. Helinä valmistui sairaanhoitaj-
aksi ja hän on keskussairaalassa
töissä. Jani on myös autoliikkeessä
töissä.

Minä kirjoitan pintapuolisesti vaan
näistä muksuista. Saa olla kiitollinen
yhdeksästä lapsenlapsesta. joista
kahdeksan on töissä, osa opiskelun
ohessa kesäapulaisina. Sitten on
neljättä polvea neljä lasta, Miialla
kaksi poikaa ja Sannalla poika ja
tyttö.

Hyvää kevättä toivoo
Vilho Murto,

84 vuotta,
entinen Raudun poika

Satakunnasta

Vilho Murron muistelmat jatkuvat

Kuva otettu Sannan häistä keväällä 2006. Alarivissä vasemmalta:
Samuli, Sanna, Sara, Elli, Reetta, Miia. Ylärivissä vasemmalta:
Janne, Sami ja Jani.
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80 vuotta
täytti Pauli Viljam

Naumanen 25. tammi-
kuuta.

Pauli syntyi Raudun
Raasulissa. Suoritettu-
aan kaupalliset opinnot
hän antautui liikealalle
pääasiallisena toiminta-
sektorinaan naisten
vaatetus; erikoisaluee-
na nuorisomuoti, mihin
hän sai virikkeitä lukuisilta ulkomaan matkoiltaan.
Eläkkeelle jäätyään hän harrasti edelleen matkai-
lua, nyt vapaamuotoisena kohteiden löytyessä kau-

Markus ja Reetta Mentulle syntyi 1.marraskuuta
2006 poika, joka sai Lauttasaaren kirkossa Hel-
singissä 9. joulukuuta kasteessa nimen Pyry Ari
Veikko.

Lapsen isä on vuonna 1980 kuolleen rautulai-
sen Veikko Mentun pojanpoika ja Mentujen suku-
seuran varapuheenjohtajan Ari Veikko Mentun
vanhempi poika.

Syntynyt
24. elokuuta 2006

Anni Mäkisen (omaa
sukua Orava) tyttären
tyttärelle poika. Kuva
kastetilaisuudesta, 7.
lokakuuta 2006, jossa
hän sai nimekseen Veeti
Valtteri. Vanhemmat Sari
ja Sami Olin. Ilmoituk-
sen lähetti Sarin äiti
Eira Peräniitty (omaa
sukua Mäkinen).

90 vuotta
täytti Mynämäellä10. helmikuuta Taimi Kujan-

pää, entinen Sipponen, o.s. Pietiäinen. Hän on syn-
tynyt Raudussa.

Mentujen
sukuseura r.y.

Sukukokous pidetään 21.4.2007
Lahden hiihtokeskuksessa

alkaen klo 10.
Kokouksessa käsitellään säännöissä mainitut

asiat. Lounaan jälkeen Rautulaisten pitäjäseuran
puheenjohtajan Markku Paksun puheenvuoro

sekä muuta mielenkiintoista kuultavaa sekä
vapaata seurustelua iloisen yhdessäolon

merkeissä.

Tervetuloa!
Mentujen sukuseura ry.

Hallitus

KESKUSTELUTILAISUUS
KARJALASTA

KANSANEDUSTAJAEHDOKKAILLE
Mikkelin seurakuntakeskuksen

Ristimäki-salissa
 torstaina 1. maaliskuuta 2007 klo 18.

Tervetuloa!
Vapaa pääsy.

KESÄLLÄ
KARJALAAN!
Matka Rautuun

8.-10. kesäkuuta

Reitti: Mikkeli-Lappeenranta-
Viipuri-Rautu

Yöpyminen: 1 yö Rautu Igora
1 yö Terijoki

Tied. ja var. Markku
puh. 040 523 9645
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Serkkuni Anastasia Jalometsän
muistolle

Viime helluntai-iltana sain ystävältäni Paulalta
suruviestin, että Oleksein suvun vanhin, Anastasia
(Asta) Jalometsä, oli nukkunut pois 3. kesäkuuta
2006. Tuo suruviesti kosketti minua kovasti. Se
pysähdytti ajattelemaan, miten aika, joka meille itse
kullekin on annettu, voi päättyä milloin vain.

Astan kohdalla maallisen elämänkaaren pituus
oli lähes 92 vuotta. Minä koin Astan pois menon
hyvin raskaana menetyksenä. Aivan kuin olisin
menettänyt vanhimman sisareni.

Olin 5-vuotiaasta poikasesta asti saanut olla As-
tan kotiperheessä aivan kuin muutkin perheen jä-
senet. Olimme siis kasvinkumppaneita lapsuus- ja
kouluiästä alkaen. Elävinä muistoina palaavat mie-
leen monet yhteiset kotitouhut kuten marja- ja sie-
niretket, sekä paimenajat. Sota-aika katkaisi kui-
tenkin rauhallisen ja niin muistorikkaan elämän-
menon.

Aikuistuttuaan Asta meni Elisenvaaran karjan-
hoitokouluun vuonna 1938. Koulu kesti vuoden ja
kuusi kuukautta. Talvisodan syttyessä 1939 Asta
oli Maaselän hovin karjanhoitajana ja joutui läh-
temään 25-päisen karjan kanssa evakkoon. Maa-
selän hovin herra patruuna Fock luotti Astaan ja
antoi hänelle kirjallisen lupakirjan, joka oikeutti

menettelemään karjan kanssa tilanteen mukaan,
miten parhaaksi näkee.

Asta olisi voinut myydä koko karjan vaikka heti
ja olisi säästynyt monelta vaivalta. Hän ei kuiten-
kaan tehnyt niin, vaan lähti seikkailemaan niin
kuin hän itse kertoi. Välirauhan tultua Asta myi
teurastamoon muun karja paitsi kaksi lehmää, jot-
ka oli luvattu hänelle hoitopaikaksi.

Jatkosodan jälkeen Asta toimi vielä karjanhoi-
tajana Nummella. Viimein kotipaikaksi tuli Mänty-
harju. Jalometsän perheen asutustila löytyi Män-
tyharjun Pärnämäestä. Sinne Astakin tuli kotitöi-
hin.

Voimien ja terveyden vähentyessä Asta siirtyi
Mäntyharjun asemanseudulle.

Asta oli luonteeltaan vaatimaton ja huolehtivai-
nen. Hymy oli aitoa. Asta on joskus sanonut, että
hän voi nauraa ja itkeä yhtä aikaa. Hyvin usein
Astaa pyydettiin kertomaan muistoja menneistä
ajoista. Hänellä oli yhteisissä tilaisuuksissa aina
mielenkiintoista kerrottavaa. Astalla oli myös luon-
tainen taito kuunnella toista ihmistä. Olen kiitolli-
nen siitä, että sain oppia tuntemaan mietiskelevän
ja syvämietteisen Asta-serkun.

Nyt on Asta nukkunut pois. Hiekka elämän tii-
malasissa on valunut loppuun. Astan viimeinen le-
posija on Mäntyharjun hautausmaalla mamman
sekä toisten sisarusten vierellä. Astaa oli saatta-
massa viimeiselle matkalle runsas surevaisten
omaisten ja ystävien joukko.

Lämmöllä ja kaipauksella muistaen

Mikko Valtonen

Elina Vesalainen kuoli 14. joulukuuta 2006 Pert-
telissä. Hän oli syntynyt 24. huhtikuuta 1915 Rau-
dun Mäkrän kylässä.

Hilda Maria Näränen, o.s. Paakkinen kuoli 14.
marraskuuta 2006 Pieksämäellä. Hän oli syntynyt
15. toukokuuta 1912 Raudun Raasulissa.

Suremaan jäivät lapset ja lapsenlapset perhei-
neen, sisar perheineen ja sukulaiset ja ystävät.

Helena Oksanen o.s. Kuhalainen kuoli 26. jou-
lukuuta Hämeenlinnassa. Hän oli syntynyt 1. lo-
kakuuta 1916 Raudussa.

Alina Sofia Salmi  kuoli 31. joulukuuta 2006 Van-
taalla. Hän oli syntynyt 20. heinäkuuta 1909 Rau-
dussa.

70 vuotta

Lämpimät kiitokset
merkkipäiväni muista-
neille 3. tammikuuta
2007.

Eino Naskali.

Eino on syntynyt Rau-
dun Vehmaisten kylässä.

komailta; Kiina ja lukuisat muut kaukoidän maat
sekä Karibianmeren saaret. Merkkipäiväänsä Pauli
viettää kotonaan Helsingissä.
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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.

Tässä on Eino Naskalin 4 su-
kupolvea vasemmalla vaimo
Anja tytär Auli,Aulin
tytär.Inga ja Ingan sylissä
Kiia -tyttö 2 vuotta Kuva on
otettu Einon 70-vuotispäivänä
Otavassa 3. tammikuuta 2007.

Tapahtumakalenteri Rautulaisten pitäjäseuran vuosikokous 23. maa-
liskuuta klo 19 Hotelli Cumuluksessa Mikkelissä.

Rautuseura ry:n kevätkokous ja tarinailta ke 7.
maaliskuuta klo 18 Karjalatalon Sortavalasalissa.

1. maaliskuuta klo 18 Mikkelin seurakuntakes-
kuksen Ristimäki-salissa keskustelutilaisuus Kar-
jalasta kansanedustajaehdokkaille.

Muistoja Syväriltä -konsertti 11. maaliskuuta klo
15 Mikkelin Naisvuoritalossa. Esiintyjinä tenori
Kari Kanto ja harmonikkataiteilija Arto Kivekäs.

Karjalaiset Pitäjämessut 14. huhtikuuta Karja-
latalolla Helsingissä.

Mentujen sukuseura ry:n sukukokous 21.huhti-
kuuta Lahden hiihtokeskuksessa alkaen klo 10.

Orjansaaren koulupiirin kesätapahtuma Kangas-
niemen Läsäkoskella 16. kesäkuuta klo 12.

Virkistyspäivä Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa
syntyperäisille rautulaisille ja heidän puolisoilleen
17. huhtikuuta klo 10-14.

Kihut Raudussa 20.-22. heinäkuuta.

Matka Rautuun 8.-10. kesäkuuta.

Karjalan Liiton ekumeeniset hengelliset päivät
17. - 18. maaliskuuta Raumalla.

Karjalan Liiton Hiihtomestaruuskilpailut Mikke-
lissä 3. maaliskuuta.
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