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Ahdit Hänninen ja Rouhiainen, Markku Paksu ja Osmo Valkonen toukokuussa
Tikatsun hautausmaalla kunnostetun sankarivainajien muistomerkin äärellä

hetki ennen lähtöä kotimatkalle.

Kuva: Seija Lipsanen
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Kohu pronssipatsaan ympärillä
Virossa näyttäisi lopultakin laantu-
neen. Melkoiset mittasuhteet saa-
nut kohu näytti kuumentavan Venä-
jän tunteet äärirajoille.

Kävin muutama viikko sitten kat-
somassa tuota pronssisoturia ja mie-
lestäni se sijaitsi aikalailla sopivalla
paikalla venäläisten sankarihautojen
keskellä.

patsas- ja hautarauhojen kohdal-
la Venäjällä olisikin aikalailla peiliin
katsomisen paikka. Hyvin tiedossa
on, miten vuoden 1944 jälkeen luo-
vutetun alueen kalmistot ja hauta-
muistomerkit tuhottiin useimmilta
paikkakunnilta. Meilläkin Raudussa
Tikatsun hautausmaan vanhempi
puoli tuhottiin rakentamalla kerros-
taloja hautausmaalle, kuten hyvin
tiedämme. Tuolla hautausmaalla on

ainoastaan yksi suomalainen hauta-
kivi, T. Tukian vuodelta 1928, joka
on siellä sikakoppien välissä.

Kun 18 vuotta sitten menin ensim-
mäisen kerran Palkealan ortodok-
siselle hautausmaalle, kohtasin siel-
lä useita auki kaivettuja hautoja,
pääkallot ja sääriluut haudan poh-
jalla. Että ryssän työtä, sanoisin.

Noin kolme viikkoa sitten kävim-
me talkoissa Raudussa, jälleen ker-
ran kunnostamassa noita alueita.
Sankarivainajien muistomerkin luo-
na olevat pienet risti oli kaikki tu-
hottu ja iso ristikin hajotettuna. vuon-
na 1993 pystytettyyn muistopatsaa-
seen oli töhritty maalilla teksti “me
olimme täällä”. Palkealassa tosin
kaikki oli kunnossa.

Laitoimme Tikatsulle uudet risti ja
korjasimme ison ristin, mutta mitä
näinkään taas viikon kuluttua, kun
pistäydyin Raudussa. Osa pienistä
risteistä oli jälleen kerran rikottu ja
viskelty hujan hajan.

Toki täytyy myöntää, että jotain
positiivistakin oli tapahtunut. Venä-
läiset olivat löytäneet Sumpulan ho-
vin vanhan omistajan, Boris Fockin
hautakiven ja toimittaneet sen Tikat-
sun hautausmaalle vuonna 1993
pystytetyn muistomerkin viereen.

Että tällaista patsastelua Raudus-
sa.

Mikkelissä kesäkuussa 2007

Patsastelua

Rautulaisten lehden sähköpostiosoite on muuttunut.

Uusi osoite on:

rautulaistenlehti@rautu.fi

(Vanha osoite ei enää toimi).
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Kuhinaa Karjalaisilla pitäjämessuilla
Huhtikuun puolessa välissä Kar-

jala-talolla Helsingissä pidetyt Kar-
jalaiset pitäjämessut kiinnostivat
pääkaupunkiseudun asukkaita. Talo
suorastaan kuhisi tuttuja tapaamaan
tulleita vanhempia karjalaisia ja tie-
donjanoista nuorempaa väkeä.

Pitäjämessuilla jokaiselle luovute-
tun alueen karjalaiselle pitäjälle oli
varattu oma osastonsa Karjala-ta-
lon juhlasalista. Niissä seurojen ja
säätiöiden edustajat kertoivat omas-
ta alueestaan ja sen historiasta, esit-
telivät toimintaansa sekä myivät jul-
kaisujaan ja muita tuotteitaan.

Pitäjiä esiteltiin jo sisääntuloaulas-
sa, jossa jokaisesta pitäjästä oli oma
esittelytaulunsa. Karjala-talon ra-
vintolan seiniltä löytyi  valokuva-
näyttely Viipurista. Eino Partasen
ottamat kuvat veivät katsojan 1930-
luvun kauniiseen ja tunnelmalliseen
Viipuriin.

Ylemmissä kerroksissa jaettiin
myös monenlaista Karjalaan liitty-

vää tietoa muun muassa tietoisku-
jen ja elokuvien muodossa.

 Ensiesityksen messuilla sai Pent-
ti Veijalaisen (Illume Oy) tuotta-
ma ja KJ Kosken ohjaama Unel-
ma Karjalasta -dokumenttielokuva.
Se kertoi Karjalasta kotiseutuna

Julia Keski-Mäenpää ja Helka
Korpela Metsäpirtti Seurasta
sekä Kaarina Raatikainen Rau-
tuseurasta.

kahdesta näkökulmasta: niiden, jot-
ka joutuivat lähtemään ja niiden, jot-
ka pakotettiin tilalle.

Elokuva kiinnosti yleisöä niin pal-
jon, että siitä jouduttiin samaksi päi-
väksi järjestämään toinen näytös.
Televisiossa elokuva nähdään kesäl-

Kaarina Raatikainen, Tyyne Viljakainen, Raili Lameranta ja Mark-
ku Paksu Karjalaisilla Pitäjämessuilla.

Raudun karttaa esittelemässä Marja Johansson ja Tyyne Viljakai-
nen. Pöydän takana Reino Pekkanen, Tyyne Vanhanen, Aila Pekka-
nen, Väinö Veikko Paavonpoika Vanhanen, Kaarina Raatikainen ja
Heikki Niemi, jonka äiti Elli Honkanen oli kotoisin Raudun Kärsä-
lästä.

Kuvat: Seija Lipsanen
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lä 2008.
 Käkisalmesta kotosin oleva Unto

Komonen on rakentanut 30 vuo-
den ajan tultikuista Karjalan kirkko-
jen pienoismalleja. Hänen näyttelys-
tään löytyi myös Raudun kirkko.

Rautulaisten edustus tapahtumas-
sa oli näkyvä. Rautu-tietoa jakoivat
Raili Lameranta,  Kaarina Raa-
tikainen, Maija Johansson ja
Tyyne Viljakainen Rautuseurasta
sekä Markku Paksu Rautulaisten
pitäjäseurasta.

Ensimmäistä kertaa pidettyjen Pi-
täjämessujen järjestelyistä vastasi
Karjalan Liitto. Tapahtuma veti pai-
kalle noin tuhat kävijää.

Seija Lipsanen
Unto Komosen tulitikkukirkoista löytyi myös etualalla oleva Rau-

dun kirkko.

Kihuille lähdössä ennätysmäinen osanottajajoukko
Ainakin kahdeksan bussilastillis-

ta rautulaisia ja heidän ystäviään on
lähdössä eri puolilta Suomea 22. –
22. heinäkuuta Raudussa pidettäville
kuudensille Kihujuhlille.

– Näistä kihuista on tulossa vä-
kimäärältään ennätysmäisen isot,
kertoo Rautulaisten pitäjäseuran
puheenjohtaja Markku Paksu.

Kihujen ohjelmassa kuljetaan pe-
rinteiseen tapaan tutuilla kotipoluil-
la ja osallistutaan mieleenpainuvaan
juhlaan.

Päiväjuhla pidetään lauantaina kir-
konmäellä kulttuuritalossa. Juhlas-
sa esiintyvät  Mika Nikander,
Sanna-Riitta Mutanen sekä ve-
näläinen lapsiryhmä. Juhlapuheen
pitää kansanedustaja Katri Komi
ja tervehdyspuheet Markku Paksu
ja Sosnovon  kunnan edustaja.

Mika Nikander on rautulaislähtöi-
nen komeaääninen baritoni, jonka
esiintymisestä olemme ennenkin
saaneet nauttia rautulaisten juhlis-
sa. Hänen äidinäitinsä Lilja Sappi-
nen, o.s. Holttinen, on kotoisin
Raudusta. Myös Katri Komin juu-
ret ovat vahvasti Raudun mullassa.

Kuva: Seija Lipsanen
Vuoksen rannalle Ojaniemeen on noussut uusi, tasokas hotelli ja

lomakylä Datsa. Markku Paksu kävi toukokuisen talkoomatkan yh-
teydessä katsastamassa sen. Taustalla olevassa hirsisessä  majoitus-
rakennuksssa on kuusi henkilöä majoittavia lomahuoneistoja. Niis-
sä yöpyy osa Kihumatkan osanottajista. Rakennus oli kuvaushet-
kellä vielä viimeistelyvaiheessa.

Markku Paksu kertoo, että lauan-
tai-iltana halukkailla on mahdollisuus
osallistua Raudun uudessa ortodok-
sisessa kirkossa pidettävään vigili-
aan.

Sunnuntaina kulttuuritalolla pidet-
tävän jumalanpalveluksen toimittaa
rautulaislähtöinen pappi Tuula Yli-
kangas.

Seija Lipsanen
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Tarinaillat toivat mukaan toimintaan
Rautuseuran puheenjohtaja Raili Lameranta:

Rautuseuran puhenjohtajan nuijaa
vajaat kaksi vuotta heiluttanut Rai-
li Lameranta, o.s. Viljakainen,
innostui toiminnasta Rautuseuran
tarinailtojen kautta.

– Olen osallistunut niihin jo pitkälti
toistakymmentä vuotta. Raudussa
kävin ensimmäisen kerran vuonna
1991, hän laskee.

Rautuseuran puheenjohtajaksi
hänet valittiin syyskokouksessa
2005.

– Osmo Valkonen ilmoitti, ettei
enää jatka puheenjohtajana, ja kun
olin toiminut kaksi edellistä vuotta
varapuheenjohtajana, valinta osui
minuun.

Lameranta sanoo, ettei hän ollut
ajatellut puheenjohtajuutta kohdal-
leen.

 – Mutta jonkunhan se on hoidet-
tava, sillä ei näihin tehtäviin kovin
paljon ole halukkaita.

Hän kiittää pitkään seuraa luot-
sanneen Osmo Valkosen toimeliai-
suutta ja tieto-taitoa Rautu-asioiden
hoidossa.

– Minulla ei ole sellaista tietomää-
rää kuin Osmolla, mutta aikaa myö-
ten opin lisää.

Tämä vuosi tarjoaa Rautuseuran
tuoreelle puheenjohtajalle tulikas-
teen. Heinäkuussa Rautuseura isän-
nöi Kihuja Raudussa ja syksyllä ovat
vuorossa Rautuseuran 50-vuotisjuh-
lat.

Juuret
Potkelassa

Raili Lameranta on syntynyt Sää-
mingin Loikansaaren Luvelahdessa.
Hän on isänsä Soini Viljakaisen
puolelta savolainen ja äitinsä Tyy-
nen puolelta rautulainen.

– Äitini on omaa sukuaan Van-
hanen ja kotoisin Raudun Potkelas-
ta.

Tyyne Viljakainen asuu nykyisin
myös Helsingissä ja osallistuu aktii-
vesti Rautuseuran toimintaan. Hän
kuuluu seuran hallitukseen.

– Kesät äiti viettää Luvelahdes-
sa. Lapsuuskotini mailla Saimaan
rannalla on myös oma kesäpaikka-
ni.

Savonlinnan kupeelta Raili Lame-
ranta muutti vuonna 1966 Helsinkiin
kotiapulaiseksi.  Parin vuoden pääs-
tä hän pääsi töihin laboratorioon ja
on sillä tiellä vieläkin.

Hän on opiskellut työn ohessa la-
borantiksi ja työskentelee Helsingin
yliopiston soveltavan kemian ja mik-

robiologian laitoksen mikrobiologian
osastolla laboranttina.

– Olemme mieheni kanssa joskus
miettineet Mikkelin seudulle muut-
toa, jotta olisimme lähempänä ke-
säpaikkaamme. Työpaikat ja hyvät
harrastusmahdollisuudet pitävät
meidät kuitenkin Helsingissä.

Raili Lameranta sanoo, että hä-
nen harrastuksensa liittyvät kulttuu-
riin.

– Käyn mielelläni konserteissa,
oopperassa ja teatterissa. Lisäksi
laulan Suomen Kodály-kuorossa.

Seija Lipsanen

Kuva: Seija Lipsanen
Raili Lameranta johtaa toista vuotta Rautuseuraa.
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Rautuseura ry:n 50-vuotisjuhlien valmistelut käynnissä
Ensi syksynä Rautuseura tulee miehen ikään kun se viettää toimintansa 50-vuotisjuhlia. Juhlavalmistelut ovat

jo täydessä käynnissä. Juhlat pidetään Helsingissä Karjalatalolla 6. lokakuuta 2007, joten laittakaapa kaikki
rautulaiset ja Raudun ystävät päivämäärä muistiin kalentereihinne.

Rautuseura perustettiin syksyllä 1957 pääkaupunkiseudulla asuvien rautulaisten toimesta. Alun toimintavuo-
sien tavoitteena oli seuran tunnetuksi tekeminen ja jäsenmäärän kasvattaminen. Alkuvuosien kokoontuminen
sisälsi sajuiltoja ja Mikkelinpäivän tilaisuuksia ja pikkujoulujen viettoa. Perustajajäsenistä Hemmo Venesjärvi
toimii edelleenkin aktiivisesti Rautuseurassa.

Nykyisin Rautuseura kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Karjalatalolla tarinaillan
merkeissä. Illoissa on ollut keskimäärin 20–30 osanottajaa. Kihuperinnettä seura on jatkanut joka toinen
vuosi Raudussa. Rautuseuran puheenjohtajana toimii seuran ensimmäinen naispuheenjohtaja Raili Lameranta.

TERVETULOA KARJALATALOLLE 6.10.2007!

Rauta-Säätiö järjesti 17. huhtikuuta virkistyspäivän syntyperäisille rautulaisille ja heidän puolisoil-
leen. Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa järjestettyyn päivään osallistui noin 80 henkilöä. Kuvassa ter-
vetulokahvilla etualalla ovat Leena ja Yrjö Termonen Keuruulta ja taaempana Kalevi ja Salme Valko-
nen Mäntyharjulta.
Virkistyspäivän ohjelmaan kuului liikuntahetki, johon mukana olleet osallistuivat napakasti, lounas
sekä luento ikäihmisten liikunnasta. Siitä käytiin luennoitsijan kanssa vilkasta keskustelua.
Rauta-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pietiäinen sanoo, että ihmisistä oli mukava tavata toi-
siaan ja tapahtuma onnistui hyvin. Hän lupaa siihen jatkoa mahdollisesti jo syksyn aikana. Tulevan
tapahtuman pitopaikka ja tarkka ajankohta on vielä harkinnassa.

Rautuseurassa tapahtuu
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Mäkrän koulupiirin tapaaminen

eli perinteisesti
“Mäkrän kihut”

Pieksämäellä

kulttuurikeskus Poleenin kahviossa
sunnuntaina 5.8. kello 12.00.

Tervetuloa!

Seniorikerhossa kuultua
– A siit mie ain kottii tunnen kui aurinko järvee paistaa. Ikkää ol

mummol jo vuosii kertynt evakos. Mut tutut olis kunnaat ja paikat ko
vaa viel pääsis ja jaksais.

– Eiks vaa Jussi se oo sil viisii jot sellasta veenselkää ko se meijä
Leinikkälänjärv ei oo näkynt viel muual missää. Multakii ol mustaa
ko yö. Näist kiven kuppeist en virka mittää. Jussit olliit kaimaksii ja
saman kylän miehii. Toisissaa käivät paperossin verran, niinko naa-
purit Rauvuskii.

– Jussin päiväs sitä jo ollaan.
– Tuuli tuo apilan tuoksun, kukkii valkoinen apilas.
– Juhannusta on Ågrenin Kössil, vai mitä: “Heidän kesänsä on

aurinkoa täysi ja pihakoivun luona ilma värisee hiljaisuutta ja antaa
tilaa työn kaikille äänille.”

– Miul on tääl Rintalan Paavoo, naapurpitäjäst lähtöjää: “Liiku-
tuksen säteet läpäisevät lapsuuden joet, kulleropellot, Särkisiin ravut
ja hiekkatiet, Kuukaupin, unen maan, joka uudessa Suomessani, uu-
dessa kielessäni elää kaipauksen tähtien hehkuvissa latvoissa. Kul-
leronkukka, kaikki sinun kuohuva keltasi reininviinin maljassa, kaikki
sinun sinesi ja vihreäsi Vuosalmi, Vuoksela - tähdet tummuvat ja me
jotka vielä muistamme, olemme huomenna unohdetut, kaipauksella
ei ole uudestisyntymisen ja ylösnousemuksen armoa. Se sulautuu
osaksi maapallon pakolaisten surun yhteyttä. Kaipaus ei pyydä mi-
tään omalle minälleen.”

– Aikaa ja unta, niinkö muistosanoiks itsellee ja omillee, on Rinta-
lan Paavoo täs miulkii, niinkö luvattu: “Olen alkanut tuntea kaipausta
äitini puhumiin sanoihin, niihin joilla hän herätti eloon menneen ja sai
läsnä olevaksi tulevan, sen jonka odotuksessa ihminen voi saavuttaa
rauhan.

– Kaikki on tuhoutunut, äiti aloitti, sydämeni jäi Vuoksen rannalle
missä mieheni kaatui. Minulla ei ole muuta kuin sanat, joita sinä et
edes kuuntele. Vielä kuoltuani ne tulevat suustani läpi arkun ja hau-
takummun. Niin täynnä ne ovat tulevaisuuden odotusta. Tänne Ou-
luun ne eivät jää. Sinne ne palaavat missä on sydämeni. Karjalaan,
Vuokselle ja Viipurissa niitä odottaa ylösnousemuksen kesä.”

Rautulaisten lehden
laskutuksesta

Rautulaisten lehden laskutus on
hämmentänyt monia lukijoitamme.
Kun lasku saapui postissa vastaan-
ottajalle, se oli monen mielestä ou-
don näköinen. Ihmiset eivät löytä-
neet siitä pankkitilin numeroa ja las-
kun eräpäiväkin oli jo vanha.

Lasku oli tehty uudella laskutus-
ohjelmalla, mutta kyllä se oli aivan
oikea lasku, vaikkei sen perästä löy-
tynytkään pankkisiirtolomaketta.
Pankkitilin numero laskusta löytyi
laskun alareunasa kolmanneksi vii-
meiseltä riviltä.

Se, että laskun eräpäivä oli jo
mennyt, johtui postitusongelmista.
Laskut oli ehditty tulostaa ennen
kuin selvisi, ettei niitä saada postiin
ajoissa.

Nyt alkukankeudet on voitettu ja
uusi tilausasioistamme vastaava
yrittää saada Rautulaisten lehden
tilaus - ja osoiterekisterin ajan ta-
salle. Jos osoitteesi on muuttunut,
ilmoita uusi osoitteesi sähköpostilla:
lehtitilaus@rautu.fi tai postikortilla:
Veijo Moilanen, Nuottakatu 4 C
23, 50100  MIKKELI tai soita se
numeroon 040 - 8482 759.

Pahoittelemme lukijoille aiheutta-
maamme hämmennystä.
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“Älykkäät ja oppineet Karja-
lan kasvatit kuninkaan käskyläi-
sinä.”

Viipurin latinakoulussa menestyk-
sen juuret kasvattanut viisas Mika-
el oli syntynyt vauraisiin oloihin Per-
najan pitäjän suurtilallisen perhee-
seen 1500-luvun ensimmäisellä vuo-
sikymmenellä, joten maanviljelyyn
viittaava sukunimi Agricola kertoo
osuvasti hänen lapsuutensa oloista.

Mikael Agricolaa kymmenisen
vuotta nuoremman viipurilaissyntyi-
sen Paavali Juustenin opinnot al-
koivat samassa opinahjossa kuin
Mikaelin. Viipuri oli kansanvälinen
kulttuurikeskus, johon tuon aikakau-
den saksalaisvetoinen kaupankäynti
toi sivutuotteenaan tiedot uusista
eurooppalaisista aatevirtauksista.

 Karjalasta uudet uskontoaatteet-
kin kulkeutuivat Viipurin oppineiden
miesten myötä Turkuun, toiseen
Ruotsin Itämaan maakunnan kes-
kukseen.

Viipurista Turun
kouluun

Latina oli papiston ja oppineiden
yleiskieli silloisessa Euroopassa.
Ummikkoruotsalaisten alueelta syn-
tynyt Mikael oppi Viipurissa tieten-
kin latinaa ja saksaa, mutta hänen
suomenkielen täydellistä hallintaan-
sa voi vain ihmetellä. Hänen elinai-
kanaan julkaistuihin kirjoihin kuului
ensimmäinen suomenkielellä painet-
tu aapinen sekä lukuisia muita pa-
pistolle tarkoitettuja suomenkielisiä
kirjoja.

Samankaltaista suomenkielelle
kääntämistä ja painatustyötä jatkoi
sittemmin Paavali (Paavo) Juusten.

Molempien Viipurin kasvattien,
Mikaelin ja Paavalin opintojen täy-

dentäminen tapahtui Turun koulus-
sa, jossa Mikael oli toiminut jo opet-
tajana Paavalin saapuessa vuonna
1536 Turkuun opiskelemaan.

Turku oli aiemmin saanut uudeksi
piispaksi koko Ruotsin valtakunnan
dominikaaniluostarin esimiehen
Martinius Skytten, joka puoles-
taan otti kanslerikseen Viipurin kou-
lun rehtorin Johannes Erasmin ja
kirjuriksi Mikael Agricolan.

Mikael sai hoidettavakseen reh-
torin tehtävät Erasmin kuoltua koh-
ta Turkuun tulonsa jälkeen. Paavali
Juusten jatkoi Mikael Agricolan työ-
tä Turussa, koska Mikael lähti lisä-
oppia saamaan Lutherin johtamas-
sa ylipistossa Wittenbergissä.

Mikael palasi Turkuun ja kolmen
vuoden kuluttua vuonna 1543 Paa-
vo lähti Lutherin oppiin Wittenberg-
iin. Oppi-isä Luther kuoli Paavali
Juustenin opiskeluaikana. Saksan
maaperällä puhkesi uskonsota ja
Lutherin yliopisto lakkasi toimimas-
ta. Paluumatkansa aikana Paavali
opiskeli kahdessa yliopistossa.

Kustaa Vaasan
nimitykset

Turkuun palattuaan Paavali sai
Mikaelilta Turun koulun rehtorin teh-
tävät, koska Mikaelille näytti lan-
keavan arvokkaampi virka. Tätä
virkaa ei kuitenkaan silloin tullut,
koska Turkua pidettiin useita vuo-
sia ilman piispaa. Piispan kuolema
olikin vienyt mennessään viran.

Kustaa Vaasa sai sotimalla Ruot-
sin irtaantumaan Tanskan johtamas-
ta liittovaltiosta ja valittiin välittö-
mästi kuninkaaksi vuoden 1523 ke-
sällä. Piispojen taloudellinen ja po-
liittinen mahti oli kasvanut yli koh-
tuuden rajan, joten Kustaa Vaasa
ryhtyi rajoittamaan kirkon valtaa

sekä päätti peruuttaa kirkon “liian
omaisuuden” valtiolle.

Ruotsissa oli Paavilla suuri valta
piispojen kautta, jotka Paavi itse ni-
mitti. Kustaa Vaasa otti tämän ni-
mitysvallan itselleen ja heikensi
muutenkin piispojen asemaa pilkko-
malla toiminta-alueet pienemmiksi.

 Luther oli näyttänyt aiemmin esi-
merkkiä Wittenbergissä haukkuen
katolisia piispoja “paskapiispoiksi”,
joten Lutherin opin kannattajat oli-
vat etusijalla Ruotsin kuninkaan te-
kemissä virkanimityksissä.

Nykyisin Suomessa saa helposti
sen käsityksen, että muutamat pa-
pit katsovat joutuvansa tekemään
“paskaduunia”, koska piispat pakot-
tavat työskentelemään naispappien
seurassa.

Kustaa Vaasa jakoi Turun piispan
toiminta-alueen kahtia, nimittäen
Turun piispan tehtäviin Mikael Ag-
ricolan ja valtakunnallisesti tär-
keämmän Viipurin alueen piispan
tehtäviin Paavali Juustenin. Viipu-
rin hiippakuntaan kuului uloimpana
lännessä pieni Helsingin seurakun-
ta, Hämeen suunnalla nykyinen
Lahden seutu sekä silloinen Savo ja
ruotsinpuoleinen Karjala.

Molemmat hiippakunnat rajoittui-
vat vuonna 1323 Novgorodin ja
Ruotsin kesken sovittuun valtakun-
tien rajaan. Rautu oli Novgorodia
kuten Maaninka ja muu nykyinen
Pohjois-Savo. Novgorodin alue ulot-
tui Pohjanlahdelta jäämerelle.

Kuningas omii
maat itselleen

Kustaa Vaasa lakkautti valta-
kunnastaan luostarilaitoksen taka-
varikoiden kaiken luostarien omai-
suuden rakennuksineen ja maineen.
Viipurin kaupungissa kerjäläisveljes-

Mikael Agricola ja Paavali Juusten
Viipurin koulusta
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töillä, dominikaaneilla ja fransiskaa-
neilla olivat omat luostarit sekä maa-
seudulla useita lahjoituksena saa-
tuja maatiloja ja kappelikirkkoja,
joissa munkit pitivät jumalanpalve-
luksia maaseutua kiertäessään.

Stalinin tavoin Kustaa Vaasa
osoittautui suureksi karjalaisten
maiden ryöstäjäksi. Hän peruutti

valtiontiloiksi kirkon ja aateliston
etuisuuksiin kuuluneita maatiloja
sekä otti niitä itselleen henkilökoh-
taiseksi omaisuudeksi.

Viipurin läänissä Kustaa Vaasa
omisti itse hallituskautensa loppuai-
koina 112 maatilaa. Yli puolet tilois-
ta oli vanhan Äyräpään alueella
Karjalassa. Kaikki muukin omaisuus

joutui kruunun kynsiin.
Mikael Agricola teki Turun piis-

pana ollessaan runsaasti piispantar-
kastuksia eri seurakunnissa heti piis-
paksi vihkimisvuonna 1554. Veh-
maan seurakunnan tarkastus tapah-
tui heinäkuun 15. päivänä. Tarkas-
tuksien yhteydessä tehtiin aina pik-
kutarkat luettelot kaikista kirkon
esineistä. Ruotsin valtiolle joutui
myöhemmin tuo luetteloitu esineis-
tö, joten sen takia ehtoolistakin nau-
tittiin puulusikoista.

Ruotsalainen Pyhä Birgitta (kuol-
lut v. 1373) perusti laajalle levinneen
luostarilaitoksen. Turun hiippakun-
nan alueella Naantalissa ollut Py-
hän Birgitan nimeä kantava luosta-
ri lakkautettiin Kustaa Vaasan toi-
mesta.

Agricolan viimeinen
matka

Pyhän Birgitan tieksi kutsuttiin
Mikael Agricolan elinaikana ja sen
jälkeenkin vilkasliikenteistä tietä,
joka johti Viipurista Suomenlahden
rantakylään Hännilään.

Uuden kirkon seurakunnan suo-
jeluspyhimys oli Pyhä Birgitta ja tien
varrella sijaitsi tuolle pyhimykselle
nimetty kappelikirkko. Hännilästä
on lyhyt venematka lahden toiselle
puolelle Inkerinmaalle Harjavaltaan,
nykyisen Venäjän suuren atomivoi-
malan alueelle.

Mikael Agricola koki elämänsä
viimeisen päivän matkatessaan he-
vosreessä Suomenlahden rautajääl-
lä. Viimeksi oli ohitettu Uudenkir-
kon pitäjän kalastajakylät, Hännilä
ja Seivästö.

Saavuttaessa Kyrönniemen me-
renrantakylään Turun Hiippakunnan
ordinarius, maisteri Mikael Agrico-
la kuoli hevosreessä ylösnoustes-
saan huhtikuun 9. päivänä vuonna
1557. Hänet vietiin Viipuriin haudat-
tavaksi kolme päivää myöhemmin.

Mikaelin rasittava ja kuukausia
kestänyt rajarauhan sopimismatka
Iivana Julman luo Moskovaan ku-

Piispana ollessaan Mikael Agricola kävi tarkastamassa ja luette-
loimassa tämän Vehmaan kirkon omaisuuden. Nyt, 450 vuotta Agri-
colan kuoleman jälkeen, lukee karjalaisten pystyttämässä
muistokivessä:“Kunnailla Karjalan asuitte kerran…”

Agricolan hautapaikalla Viipurissa aika on pysähtynyt odottamaan
parempia aikoja vuonna 2007.

Ahti Hänninen

Ahti Hänninen
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lutti Mikaelin elinvoimat loppuun.
Suuri valtuuskunta sai kuitenkin ai-
kaan sopimuksen rajarauhasta.
Ruotsin rajat pysyivät entisinä Nov-
gorodin kanssa sovittuina.

Neuvotellun rauhansopimuksen
sisällön hyväksyjänä Venäjän valtion
puolesta oli Iivana IV, joka myöhem-
min sairastui vakavaan mielisairau-
teen ja sai tekojensa ansiosta kan-
salta lisänimekseen Julma.

Iivana Julma eli vielä Kustaa Vaa-
san pojan Juhanan hallitessa Ruot-
sia kuninkaana. Juhana oli mennyt
naimisiin Puolan kuninkaan sisaren
Katariinan kanssa, jota Iivana Jul-
ma vaati puolisokseen. Mielisairaa-
na kuninkuudesta syrjäytetty Juha-
nan veli Eerik olikin luvannut Kata-
riinan Iivanalle ennen Juhanan ku-
ninkaaksi tuloa.

Juusten Iivana Julman
 nöyrytettävänä

Tällaisen tilanteen vallitessa ku-
ningas Juhana III lähetti Mikael
Agricolan jälkeen Turun ja Viipurin
piispaksi nimitetyn Paavali Juuste-
nin johtaman neuvottelukunnan Ve-
näjälle sopimaan rauhasta ja poliit-

tisista kysymyksistä.
Ensimmäisen karjalainen yliopis-

tollisen sivistyksen saanut Paavali
Juusten hoiti Viipurin ja Turun hiip-
pakuntia Turusta käsin Eerikin hal-
lituskauden loppuun vuoteen 1568
saakka. Idän politiikan asiantuntija-
na Paavali Juusten oli perinyt Mi-
kael Agricolan manttelin sovinnon
hieronnassa Venäjällä.

Iivana Julma nöyryytti Juustenin
lähetystöä kuukausikaupalla ja laittoi
Paavali Juusteninkin vankilaan, kos-
ka Iivanan mahdottomiin vaatimuk-
siin ei suostuttu. Tämän Juustenin
kolme vuotta kestäneen sovittelumat-
kan ja vankilareissun aikana venäläi-
set aloittivat sodan Ruotsia vastaan.

Paavali Juusten päästettiin palaa-
maan takaisin Viipuriin. Kotiin pa-
lattuaan Paavali sai kuninkaalta pal-
kinnon kärsimyksistään, korotuksen
aateliseksi.

Monet Ruotsin lähetyskunnan jä-
senet kuolivat nälkään Moskovan
takana sijainneessa vankilassa.

Karjalainen väestö
riiston kohteena

Vuonna 1570 aloitettu sota kesti

25 vuotta. Tämän sodan seurauk-
sena Rautu ja koko Käkisalmen lää-
ni irrotettiin Novgorodin Venäjästä
siirtomaaksi Ruotsille.

Karjalainen väestö joutui tämän
jälkeen suunnattoman taloudellisen
riiston kohteeksi ja Käkisalmen lää-
nin asukkaisiin kohdistui joukkotu-
ho, joka huipentui Raudun taistelun
(1656) jälkeen Kaarle X Kustaan
toimeenpanemaan täydelliseen kan-
sanmurhaan.

Piispoja ja muita kirkollisia virka-
miehiä ei pidä tuomita näistä kau-
heuksista, koska kirkko oli Kustaa
Vaasan ajoista alkaen Ruotsin ku-
ninkaan peukalon alla.

Tänä vuonna Ruotsin nykyinen
pääministeri närkästyi, kun YK:n ih-
misoikeuskokouksessa Kuuban
edustaja otti esiin nämä Ruotsin
1600-luvun ihmisoikeusrikkomuk-
set.

Valta ja vapaus näyttävät sellai-
silta, että sivulliset määrittelevät ra-
jat karjalaisille.

Ahti Hänninen

Raudun raja-
jokea, Saijan
jokea, ala-
juoksulla Pe-
täjärven tie-
noilla. Agri-
colan aikai-
nen Ruotsin
ranta on ku-
vassa vasem-
malla ja Nov-
gorodin Kar-
jala oikealla.

Ahti Hänninen

(Väliotsikot toimituksen).
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Aimo Tiaisen evakkotaipalet-
ta käsittelevässä artikkelisar-
jassa on päästy kolmanteen
osaan. Ilmansuojelukomppani-
assa lähettinä toiminut Tiainen
kertoo muistojaan Talvisodan
päättymisestä sekä valottaa
samalla Suomen ja maailman-
historiaa.

 Ensimmäinen sotajoulu oli ta-
kanapäin. Uuden vuoden 1940 al-
kaminen tuntui valoisammalta Itä-
rajalla saavutettujen näyttävien voit-
tojen johdosta.

Suomalainen “korpisoturi” tuli tun-
netuksi kautta Euroopan. Paavo
Nurmen sanottiin juosseen Suomen
maailman kartalle.

“Suomalainen sotilas pelasti itse-
näisyyden, ja osoitti pienen kansan
oikeuden itsenäisyyteen”, sanoi
Englannin pääministeri Winston
Churchil  20. tammikuuta 1940.

 Myötätunnon ja vapaaehtoisten
lisäksi maamme haki poliittista ja so-
tilaallista tukea Kansainliitosta.
Neuvostoliitto ei antanut mitään ar-
voa Kansainliiton päätökselle, joka
tuomitsi sen hyökkäyksen Suomeen.

 Neuvostoliitto erotettiin
14.12.1939 Kansainliitosta. Sen jä-
seniä pyydettiin antamaan Suomel-
le aseellista ja humanitääristä apua.
Sotamateriaalia saatiin Länsivalloilta
ja Pohjoismaista. Vapaaehtoisia tuli
peräti 28 maasta. Taisteluun mu-
kaan ennättivät pohjoismaalaiset ja
amerikkalaiset.

Merkittävintä oli se, että Ranska
ja Englanti saivat kansainvälisen oi-
keuden mukaiset perusteet Suomen
avustamiseksi Pohjois-Norjan ja
Ruotsin kautta. Tästä kansainväli-
sen politiikan luvasta oli myöhem-
min hyötyä Suomelle rauhanneuvot-
teluissa.

Joulukuun lopussa 1939 totesi

Neuvostoliiton sodanjohto, että Suo-
men valloittaminen parin-kolmen
viikon salamasodalla oli epäonnis-
tunut. Sen sotilaallinen voima oli
saanut pahan arvokolahduksen.
Niinpä se ryhtyi nopeisiin toimenpi-
teisiin sodan johdon uusimiseksi ja
joukkojen lisäämiseksi Kannaksel-
le ja Laatokan Karjalaan.

Sotatoimia tuli johtamaan armei-
jan komentaja, myöhemmin Neu-
vostoliiton marsalkka S.K. Timo-
shenko.

Neuvostoliiton
suurhyökkäys alkaa

Suomea vastaan keskitettiin kaik-
kiaan 960 000 miestä, 11 238 tyk-
kiä, 300 panssarivaunua ja 3 250 len-
tokonetta. Tammikuun lopulla alkoi-
vat venäläiset murtaa Summan-Läh-
teen alueella suomalaisten puolus-
tusta massamaisella tykistötulella.

Jatkuva tykistötuli ja paikalliset
hyökkäykset aiheuttivat suomalaisil-
le tappioita ja uuvuttivat puolusta-
jat. Varsinainen yleinen hyökkäys
alkoi 12. päivä helmikuuta 1940.
Summan puolustus murtui kahdes-
sa päivässä, ja suomalaiset joutui-
vat vetäytymään sitkeästi taistellen
helmikuun loppuun mennessä Viipu-
rinlahden - Vuoksen tasalle. Viipu-
rin kaupunki oli kuitenkin säilynyt
suomalaisten hallussa.

Maaliskuun 4. päivänä venäläiset
ylittivät Viipurin lahden ja rantautui-
vat Häränpään- ja Vilaniemeen
sekä katkaisivat 8.3. Viipuri - Hel-
sinki valtatien. Myös Vuosalmella
puna-armeija oli ylittänyt Vuoksen.
Vaarallisin tilanne oli Virolahdella,
jonne kerättiin kaikki mahdolliset ir-
rotettavat joukot.

Kriittisen sotilaallisen tilanteen
vuoksi Suomella oli kaksi vaihtoeh-
toa, joko hyväksyä Neuvostoliiton

rauhanehdot tai pyydettävä apua
Länsivalloilta. Suomi arveli Lännen
avun olevan riittämättömän ja myö-
hässä, ja ilmoitti siksi Ruotsin välit-
tämänä suostuvansa Neuvostoliiton
ehtoihin. Samalla Suomi pyysi ase-
lepoa, johon Moskova ei suostunut.

Rauhanneuvottelut
käynnistyvät

Suomen valtuuskunta lensi Tuk-
holman kautta Moskovaan 7.3.1940.
Valtuuskunnan puheenjohtajana toi-
mi pääministeri Risto Ryti, jäseni-
nä olivat J.K.Paasikivi, kenraali
Rudolf Walden ja kansanedusta-
ja, professori Väinö Voionmaa.
Rauhanneuvottelut alkoivat
seuraavana päivänä, jolloin Neuvos-
toliitto julkaisi omat ehtonsa. Suo-
malaiset pyrkivät saamaan lievityk-
siä Neuvostoliiton esitykseen, mut-
ta Molotov ei hyväksynyt mitään
tinkimistä.

Rauhanehdot saneltiin ja Suomen
oli hyväksyttävä ne. Samalla peri-
aatteella “neuvoteltiin” myöskin jat-
kosodan välirauha 1944 Moskovas-
sa.

Postinhakumatkojen
hiljaiset matkaajat

Lähetin tehtäväni olivat muodos-
tuneet rutiininomaisiksi. Korvat hö-
röllä kuuntelin vanhempien miesten
keskusteluja sekä radion uutiset.
Lehdistä saattoi lukea venäläisten
suurhyökkäyksestä Kannaksella ja
omien joukkojen vetäytymisestä.

 Venäläisten ilmatoiminta oli vil-
kasta ja erityisesti ne kohdistuivat
rautatien risteysasemiin ja siltoihin.
Myös siviiliväestö joutui kärsimään
terroripommituksista.

Yhä useampaa perhettä kohtasi
surusanoma sankarikuoleman joh-

Talvisodan päättyminen



Rautulaisten lehti  3/200712

dosta.
Postinhakumatkalla tapasi sanka-

rivainajien arkkuja laiturilla odotta-
en hakijoita. Juniin oli myös liitetty
umpivaunuja, joiden nurkkiin oli kiin-
nitetty ulkopuolelle kuuset merkik-
si, että hiljaiset matkaajat olivat an-
taneet henkensä isänmaalle.

Kovat rauhanehdot
valkenevat

Tieto rauhasta tuli 13. päivänä
maaliskuuta 1940 ja aseet vaikeni-
vat rintamilla kello 11. Sekavissa
tunteissa asiasta keskusteltiin
komppanian toimistossa.

Pikkuhiljaa valkenivat kovat rau-
hanehdot. Samalla hallitus päätti luo-
vutettavan alueen vapaaehtoisesta
evakuoinnista, jota J.K. Paasikivi
vastusti. Vain muutama perhe us-
kalsi jäädä kotikonnuilleen.

Neuvostoliitto oli hyvillään alueen
tyhjentämisestä, mutta propagan-
dassaan syytti suomalaisten fasis-
tien pakottaneen ihmiset lähtemään.

Kansa ilmoitti mielipiteensä rau-
hasta suruliputuksella.

Kissan tukikohta
ja rauhan tulo

Rauhan tulo rintamalla otettiin
vastaan sekavin tuntein.

Tästä kuvaus Kuhmon rintamal-
ta Kissan tukikohdasta: “Ammun-
nan loppuminen vaivutti horrosmai-
seen uneen. Toiset olivat niin poik-
ki, että nukahtivat istualleen han-
keen. Äkkiä tullut hiljaisuus oli liian
voimakasta unilääkettä.”

Tukikohta Kissan vajaa joukkue
ihmetteli ryssien paljoutta, kun ne
nousivat ylös kello 11. Heidän ko-
mentajansa tuli tervehtimään ja ky-
syi vastustajansa komentajaa. Ei
sieltä löytynyt komentajaa. Oli vain
vajaa joukkue ja sillä res. kersantti
P. johtajana. Ryssän sotilaat tulivat
iloisina, tarjosivat mahorkkaa, vaih-
toivat kokardinsa meidän savukkei-

siin ja kertoivat merkkikielellä, että
suomalaiset olivat ampuneet heistä
120. Suomalaiset olivat onnistuneet
motittamaan Kuhmoon sodan lop-
puvaiheessa venäläisen divisioonan.

Muistoja evakuoinnista
ja kuljetusavusta

Joukkojen vetäytyminen ja evaku-
ointi aloitettiin 15.3. viidentoista ki-
lometrin vuorokausivauhdilla. Alu-
een luovutuksen ja vastaanoton
kanssa ei ollut suurempia vaikeuk-
sia. Rautateitse evakuoidut tavarat
purettiin aseman laiturille.

Muistan kauniin peililipaston, jon-
ka laatikot olivat tyhjinä auki. Ta-
varavuoren päälle oli nostettu rukki
ja keinutuoli. Ne ikään kuin odotti-
vat käyttäjiänsä. Estääkseen var-
kaudet tavaravuori sai pian kivää-
rillä varustetun vartiomiehen.

Evakuointiin saatiin apua Pohjois-
Ruotsista. Sieltä tuli auto-osasto,
joka majoitettiin Harjulinnaan. Aa-
mulla aikaisin autot lähtivät Kannak-
selle hakemaan tavaroita luovutet-
tavalta alueelta. Pitkän päivätyön
jälkeen kuljettajat yöpyivät suojelus-
kuntatalolla.

 Jouduin tekemään heille pieniä
palveluksia. ”Meän kielen”murteen
ymmärtäminen sujui kohtuulisesti.

Iltaisin heille soitettiin ja useimmi-
ten soittaja oli ruotsinkielinen. Sil-
loin piti “till telefon” kutsua Karls-
sonia, Petterssonia jne. Tämä ujos-
tutti hieman nuorta lähettiä.

Pitkän kovan talven pakkaskausi
alkoi päivisin lämmetä.

Aterioita
kenttäkeittiöstä

Evakkojen jälkeen alkoi tulla tais-
telujoukkoja. Ne pyrkivät sisämajoi-
tukseen. Niinpä meidänkin valtion
asunnon pihaan tuli kenttäkeittiö ja
muonitusryhmälle tuli antaa yösija
keittiöön. Äidin työtä toisaalta hel-
potti se, että kenttäkeittiöstä saatiin

usein valmis ateria. Tuohon aikaan
oli säännöstelty ainoastaan kahvi ja
sokeri, joten pulakausi oli edessä-
päin.

Kerran saatiin koko ämpärillinen
keitettyjä makarooneja, jotka olivat
höystetty sianlihalla. Viikon - toista
söin tätä “ihanuutta”, jonka myö-
hemmin opin tuntemaan armeijas-
sa nimeltä “velttohyppely”. Onneksi
se poistettiin 50-luvulla ruokalistal-
ta!

Talvisodan
raskas uhri

 Rautatieliikenteen loputtua luovu-
tetulta alueelta isä sai siirron Var-
kauteen. Saatuaan sieltä tila-
päisasunnon hän kutsui meidät sin-
ne. Ilmoitin asiasta komppanian
päällikölle. Res.vänrikki Kalle Ilo-
vaara hyvästeli ja arvioi koko komp-
panian kotiutettavan pian.

Sotilaiden kotiutus oli helppo teh-
tävä, mutta yli 400 000 evakon asut-
taminen tuli vaatimaan paljon työtä
viranomaisilta. Sota oli vaatinut
myöskin kansalta raskaan uhrin: 22
800 oli kaatunut, 43 600 oli haavoit-
tunut eli joka kuudes armeijan vah-
vuudesta oli poissa.

Tulisiko Suomi selviytymään täs-
tä tilanteesta, oli varmasti kysymys,
joka oli raskas ja vaikea valtion joh-
don ratkaistavaksi. Onneksi kansa-
laiset olivat omatoimisia ja uskoivat
omiin voimiinsa sekä luottivat Kor-
keimman johdatukseen.

(Väliotsikointi  toimituksen).

                   Aimo Tiainen
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Rautua seitsemän sukupolven ajan (1744–1944)
Sosnovossa syntynyt ja kas-

vanut, Pietarissa Venäjän kris-
tillisessä, humanistisessa aka-
temiassa opiskellut Irina Kisil
on vuonna 2006 tehnyt 41sivui-
sen diplomityön aiheesta:
“Monton perheen historia
Raudussa (Istorija semi Mon-
to v Rautu)”. Diplomityö käsit-
tää johdannon, kaksi lukua,
päätännän sekä lähde- ja kir-
jallisuusluettelot. 1. luvussa tut-
kitaan Raudun historiaa, 2. lu-
vussa syvennytään Monton
perheen historiaan. Arkistotut-
kimuksissa Mikkelissä tekijää
on avustanut Eija Vasenius, jon-
ka sukujuuret ovat syvällä
Monnonmäen mullassa.

Monnon perhe asui Potkelan
Monnonmäellä 200 vuoden
ajan. Tutkimustyön yhtenä tar-
koituksena on mielenkiinnon
herättäminen kotiseutuun liit-
tyvien tutkimusten tekemiseen
ja yhteistyön vahvistaminen
suomalaisen puolen kanssa.

Herää kysymys: “Onko jos-
kus tulevaisuudessa mahdollis-
ta rakentaa rautulaisten ja sos-
novolaisten kansalaisjärjestö-
jen yhteisin ponnistuksin koti-
seutumuseo Sosnovossa?”
Ehkä, ajatus jää itämään?

On selvää, että yhteiskunnan
varoja siihen ei ole saatavissa.

Rautulaisten lehti julkaisee
Irina Kisilin dilpomityön jatko-
kertomuksena. Lehtemme tä-
hän numeroon on otettu työn
johdanto. Sen on kääntänyt Al-
var Loponen.

Tämän paljon kärsineen rajaseu-
dun historiaa eivät luoneet ainoas-
taan venäläiset ja karjalaiset, vaan
myös täällä eri ajanjaksoina eläneet

lappalaiset, suomalaiset ja ruotsalai-
set. Jokainen kansa jätti ainutker-
taisen jälkensä Karjalan kannaksen
aineelliseen ja henkiseen kulttuuriin.

Tästä on todisteena kirjalliset läh-
teet: venäläiset aikakirjat ja ruotsa-
laiset kronikat, asiakirjat, kirjeet,
sanomalehdet, kirjallisuustuotteet.
Paljon kertoo meille myös paikan-
nimistö - asutustaajamien, katujen
(hiekkateitten), järvien ja jokien ni-
met. Jokainen nykyisen Priozerskin
piirin kolkkahan on pitkän historian-
sa aikana vaihtanut nimensä, ei vain
kerran. Kuunnellessamme niiden
sointuja me voimme saada paljon
tietoja sen asukkaitten ammateista.

Vielä enemmän mielenkiintoisia
tietoja sisältävät arkistotieteilijöitten
ja kansantieteilijöitten löydöt, jotka
tutkivat eri historiallisten aikakausi-
en esineitä ja niiden ansiosta elvyt-
tävät uudelleen eloon esi-isiemme
elämän. Paljosta voivat kertoa ark-
kitehtooniset muistomerkit - linnoi-
tukset, kirkolliset rakennukset, hau-
tausmaat, vanhat kartanot, talot ja
myöskin sillat, virstanpylväät ja ka-
tulyhdyt. Kaikkia näitä lähteitä tut-
kivat kotiseutututkijat.

Aiheen valintaa ei ole tehty sat-
tumalta. Karjalan kannaksen histo-
rian tutkimus on tähän päivään
saakka tuonut tutkijoille yllätyksiä.
Kahdessa edellisessä työssä me
tutkimme Karjalan kannaksen his-
toriaa ja välittömästi Raudun histo-
riaa.

Tämä työ on yleistys kahdesta
edellisestä työstäjä todellisen per-
heen elävästä historiasta. Tutkimuk-
sen tekijä valitsi yhden Raudun
monista perheistä. Esimerkkinä
Monton perhe, tekijä yrittää osoit-
taa lukijalle perheen perusmallin
Karjalan kannaksella yhteydessä
kulttuuriin ja historiaan. Tulevana
kotiseudun tutkijana tekijä katsah-
taa mielenkiintoisella tavalla Sosno-
von, Raudun asukkaitten silmin ja

näkee sitä mitä he näkivät, näkemät-
tä kuitenkaan paljoa siitä mitä he
ihailivat.

Työn tarkoituksena on viedä rin-
nakkain Raudun historian ja sen
asukkaitten elämän välissä Monton
perhettä. Samansuuntaisesti tällä
työllä voisi olla keino mielenkiinnon
herättämiseksi kotiseudun tutkimuk-
selle piirin asukkaitten keskuudessa
ja myöskin yhteistoiminnan vahvis-
taminen kotiseuduntutkimustyössä
Suomen puolen kanssa.

Historiat
rinnakkain

Tämä työ on tehty Raudun enti-
sen asukkaan - Sanna Sanelma
Monton muistelmien pohjalta. Hänen
muistelmistaan ja kotiarkistosta me
saimme tietoja, ei ainoastaan hänen
vanhemmistaan ja isovanhemmis-
taan, vaan myös kylän kulttuurihis-
toriasta. Epäilemättä hänen muistel-
mansa ovat arvokkaita kotiseudun
tutkimuspiirille, mikä aivan äskettäin
aloitti toimintansa Sosnovossa.

Työssään tekijä kuljettaa rinnak-
kain Raudun historiaa ja Monton
perheen historiaa. Monton perheen

Irina Kisil
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historia heijastelee monien tuhansi-
en Karjalan kannaksen perheitten
kohtaloa. Montojen kohtalo oli hy-
vin tyypillinen historiallisessa mie-
lessä, mutta ei toistumaton inhimil-
liseltä näkökannalta.

Nyt Monton perheen historia jat-
kuu jo kymmenissä perheissä, ku-
ten myös kaikkien entisten rautulais-
perheitten historia. Tavallisesti joka
kesä paljon suomalaisia, joiden juu-
ret ovat Raudussa, saapuu vanhem-
pien paikalle. Tietenkin ihmisillä
Raudun matkan jälkeen jää paljon
miellyttäviä vaikutelmia ja suuri toi-
vomus tulla uudelleen, mutta vali-
tettavasti on syy, mikä on esteenä
vielä suuremman vierasjoukon saa-
pumiselle.

Majoitus matkojen
ongelmana

Tästä probleemasta, nimenomaan
majoitusprobleemasta, me saimme
tietää Monnon perheeltä, mikä on
aktiivinen jäsen Rautulaisten pitäjä-
seurassa, joka toimii Mikkelissä.

Tällä tavalla voi olettaa, että hei-
dän mielipiteensä jossain määrin
heijastelee Rautulaisten pitäjäseu-

ran mielipidettä. On syytä panna
merkille, että melkein kaikki Rau-
dun entiset asukkaat kuuluvat tähän
seuraan, lapset ja lastenlapset mu-
kaan luettuina.

Jo muutama vuosi on Sosonovon
kunnassa ollut pienehkö hotelli tu-
ristien majoittumista varten. Se si-
jaitsee kolmen kilometrin päässä
Sosnovon keskustasta luonnonkau-
niissa Leinikylän asutustaajamassa
(nyk. Novostroika). Tässä hotellis-
sa on tilaa suunnilleen 30 hengelle
ja tietenkin paikka pitää varata jo
paljon ennen saapumista.

Tietenkin Sosnovon infrastruktuu-
ri paranee joka vuosi. Jo tänä vuon-
na (2006) avattiin 10 kilometrin
päässä Sosnovon keskustasta ko-
mea terveydenhoidollinen komplek-
si, Igora. On erinomaista, että tu-
risteilla on mistä valita, mutta enem-
mistö on iäkkäitä ihmisiä ja monille
kompleksi Igora ei ole rahataskun
mukainen.

Monton talosta
kotiseutumuseo?

Tänä kesänä (2006) me monilu-
kuiset Montot käsittelimme epävi-

rallisesti tätä probleemaa. Mitä sii-
tä, jokaiseen kysymykseen on vas-
taus. Keskustelumme tuloksena
syntyi yksi ehdotus probleeman rat-
kaisemiseksi. Monton talohan voisi
tulla paikaksi, missä Raudun enti-
set asukkaat voisivat tavata toisiaan
ja jäädä yöksi. Kuinka ihmeellistä
olisikaan ihmisille, ei ainoastaan
muistella menneitä, vaan olla siellä
itse asiassa. Varmasti tämä ehdo-
tus herättäisi suomalaisen puolen
mielenkiintoa. Entä miten me sos-
novolaiset? Sosnovon kuntahan saisi
seuraavaa:

1. Tiiviimmän yhteistyön Suomen
puolen kanssa kulttuurin piirissä.

2. Kaikkein tärkeintä tällä tavalla
voisi yhteisvoimin säilyttää museo-
esine, mikä on itse talo.

3. Ei vähemmän tärkeintä se, että
on mahdollisuus avata Sosnovon
täysiarvoinen kotiseuduntutkimus-
museo, jolle Sosnovon hallinto ei voi
löytää sopivia tiloja. Tässä kohden
voi laskea myös Suomen puolen
apuun.

On ilahduttavaa ajatella, että aja-
tuksemme käyvät yhteen. Sosnovon
asutustaajaman hallinnon kanssa.
Meidän pitää olla yhdessä sen täh-
den, että yksin, niin Suomen puolel-
la kuin myös meidän puolella, on
vaikea tehdä kotiseuduntutkimus-
työtä, mutta näin voimme säilyttää
rakkaan piirin historian jälkeläisille.
Piirimme historiaan jää vielä paljon
avaamattomia sivuja.

Jokaisella asutustaajamalla, van-
halla talolla ja jopa puoleksi hajon-
neella rakennuksen perustalla on
historiansa ja sankarinsa. Priozers-
kin kotiseuduntutkijat etsivät arvo-
kasta aineistoa maansa menneisyy-
destä. He keräävät asiakirjoja ja
kansioita asutustaajamiensa, katu-
jensa (hiekkateittensä) tai erillisten
talojen historiasta. Olkoon tämä työ
avuksi vaikealle, mutta kotiseudun-
tutkijoitten mielenkiintoiselle työlle
piirimme historian uusien sivujen
avaamiseksi.

Historian tutkija Irina Kisil keskustelemassa Eija Vaseniuksen
kanssa Raudun koululla elokuussa 2005.
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Monton perhe
sodan jälkeen

Kolmannessa luvussa haluaisin
antaa lyhyen elämänkuvauksen
Monton perheestä vuoden 1944 jäl-
keen. Sota oli päättynyt, ei tarvin-
nut pelätä pommituksia eikä myös-
kään kaiken aikaa venäläisiä, mut-
ta elämä uudessa paikassa alkoi
hyvin vaikeasti. Lopulta he olivat
kaikki yhdessä, pienessä talossa
metsäviidakossa Joutsassa. Elämä
kulki latuaan. 22. elokuuta 1944 syn-
tyi Kari Kalevi Monto. Hän tuli nel-
jänneksi ja viimeiseksi lapseksi per-
heeseen.

Selma meni nuorena naimisiin Vil-
ho Salon kanssa. Selman perhee-
seen syntyi kaksi tytärtä ja kaksi
poikaa. Kahden vuoden kuluttua
Selman häiden jälkeen avioitui myös
Sanna. Hänen miehensä on Lauri
Väisänen. Heidän perheeseen syn-
tyi yksi poika ja viisi tytärtä.

Sannan ja Selman perheet toimi-
vat maatalouden parissa ja pitivät
karjaa. Molemmat sisarukset elävät
nykyään Joutsassa, ei kaukana toi-
sistaan, eikä myöskään kaukana
vanhempien kodista. Kuten me jo
tiedämme, kolmas lapsi Monton
perheessä oli Matti. Vuonna 1963
hän meni naimisiin ja muutti Artjär-
ven pitäjään. Koko ikänsä hän toi-
mi maatalouden parissa. Perhee-
seen syntyi kaksi tytärtä, mutta va-
litettavasti Matti kuoli 1999. Kaik-
kein nuorin Monto, Kari meni nai-
misiin vuonna 1983. Kari Monto
elää vanhempien talossa. Hän toi-
mii puunjalostuksen parissa ja pitää
karjaa. Hänellä on ihmeellinen per-
he, ihana vaimo sekä kolme kauno-
tartytärtä.

Tutustuminen Monton
perheeseen

Tuttavuuteni Monton klaaniin (ku-
ten he itse kutsuvat) tapahtui elo-
kuussa 2005 Sosnovossa entisten

Raudun asukkaiden perinteellisessä
juhlassa. Olin hämmästynyt siitä,
miten temperamenttisiksi nämä ih-
miset osoittautuivat.

Sosnovon kotiseuduntutkimuspiirin
johtajan Olga Smimovan kanssa esit-
telimme heille näyttelyn, mikä oli
omistettu Raudun historialle. Mon-
ton perheelle tämä oli suuri yllätys.
He saivat tietää paljon uutta rak-
kaasta Raudusta. He mielihyvin
suostuivat työskentelemään yhdes-
sä meidän kanssamme kotiseudun-

tutkimuksessa.
Monton perhe on nyt hajaantunut

asumaan koko Suomen alueelle.
Tästä huolimatta he yhä muistele-
vat kotiseutuaan ja juuriaan. Joka
vuosi he saapuvat Rautuun, heille
pyhään paikkaan - Monnonmäelle.
Jekaterina Nikolajevna joka kesä
odottaa heitä kärsimättömänä ja
rakastaa heitä kuin sukulaisia. Hän
on heille kuin pelastava enkeli, joka
suojelee kaikkein tärkeintä - suku-
pesää.

Monton sukua ja Jekaterina Nikolajevna Monnonmäellä elokuus-
sa 2005.

Sanna Väisänen synnyinkotinsa jäänteiden vieressä viiden lapsen-
sa kanssa (yksi ei tällä reissulla ollut mukana) vuonna 2001 Mon-
nonmäellä.
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Tänä kesänä (2006) Monnomä-
keen saapuu 16 ihmistä. Nämä ih-
miset, kuten aina, ottavat valokuvia
talostaan, silittävät käsillään sen rän-
sistyneitä seiniä ja kertovat lapsil-
leen. Nämä seinät pystytti teidän
isoisänne isä. Katsokaa, hirsissä on
vielä nähtävissä tummanpunainen
väri, 100 vuotta sitten teidän isoisän-
ne isä maalasi talonsa. Muisto -
tämä on kaikkein kalleinta, mitä ih-

minen voi välittää.
Ensimmäisen kerran kun Sanna

pystyi saapumaan kotoiseen Rau-
tuun, oli vuonna 1993. Sillä kertaa
hänen onnistui vain kaukaa katsella
vanhempien taloa. Tällöin Jekateri-
na Nikolajevnan mies oli vielä elos-
sa. Hän oli invalidi. Sanna lähestyi
taloa. Tämä piti häntä läpikulkijana,
huusi hänelle ja ojensi kainalosau-
vojaan aseen tapaisesti. Sanna mel-

kein juosten poistui talon luota, mutta
oli onnellinen nähdessään kotinsa,
jossa hän melkein joka päivä oli ol-
lut ajatuksineen. Vuoden kuluttua
saapuessaan seuraavan kerran, yh-
den Sosnovon asukkaan kanssa
Sannan onnistui tutustua Jekateri-
na Nikolajevnaan ja siitä lähtien al-
koi heidän aito ystävyytensä.

KIHUJUHLAT RAUDUSSA 20. - 22.7.
Majoitus Hotelli Igora, Hotelli Raassuli ja Hotelli Ojaniemi

Reitti I Varkaus - Joroinen - Juva - Mikkeli - Rautu,   ilm. Markulle

Reitti II Varkaus - Joroinen - Juva - Mikkeli - Rautu,   ilm. Markulle

Reitti III Lahti - Helsinki - Viipuri - Rautu,   ilm. Markulle

Reitti IV Helsinki - Riihimäki - Lahti - Kouvola - Rautu, ilm. Maijalle

Lisäreitti:

Reitti V: Pieksämäki - Mikkeli - Lappeenranta - Rautu,   ilm. Markulle

Reitti VI: Mäntyharju - Lappeenranta - Rautu,    ilm. Markulle

 Markku puh. 040 523 9645 Maija puh. 040 577 8064

ILOISIA KESÄPÄIVIÄ KARJALASSA!

PAUKKUJEN SUKUKOKOUS
järjestetään sunnuntaina 1.7.2007 kello 12.00

Huittisissa Suttilan vanhalla koululla Punkalaitumentie 730
(Punkalaitumen tietä Huittisten keskustasta noin 12 kilometriä

Punkalaitumen suuntaan)

Kaikki, jotka katsovat tavalla taikka toisella kuuluvansa Paukkujen sukuun,
TERVETULOA!

Tarjoilujen järjestämisen vuoksi ilmoita osallistumisestasi välittömästi
Pauli Paukulle / Mirja Avomäelle p. 02-561304 tai 040-7704078 tai sukutoimikunnan puheenjohtajalle

Hannu J. Paukulle 0500-741296 tai hannu.paukku@punkalaidun.fi
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Jostain kumman syystä isäni sai
päähänsä pyytää minut mukaan
Karjalan matkalle, katsastamaan
mummoni synnyinseutuja. Hyvin
suurella varauksella sanoin, että
katsotaan….

Koskaan ei kuitenkaan tullut var-
mistavaa kysymystä minun “katso-
taan” vastaukseeni. Niinpä sain
eteeni matkasuunnitelman, jota lu-
kiessani ennakkoluuloni vain kasvoi-
vat…

Matkaan lähdettiin maanantai-
aamuna kukonlaulun aikaan Jyväs-
kylästä saadaksemme kiinni bussin
Kouvolassa. Siirryttiin muiden ilok-
si bussiin ja ensimmäisenä olikin sit-
ten matkalaisten esittely. Ajattelin,
että tästä määrästä ihmisten nimiä
en voi muistaa montaa, saatikka sit-
ten mistä he ovat syntyisin! Tuntui
toivottamalta…. Rajan ylitys onnis-
tui kuitenkin ilman ihmeellisyyksiä.
Kaikki päätyivät vihreälle linjalle.

Ensimmäinen etappi Venäjän puo-
lella oli Sorvalin valinta, eväät mu-
kaan, rahat rupliksi ja matka alka-
koon…… “Metsämarketissa” py-
sähdyttiin pikaisesti, katsahdettiin
Ritvan kanssa “Mannerheimin
bunkkeri” muiden tehdessä ostok-
sia.

Vuokselan pitäjän jälkeen pysäh-
dyttiin ostoksille taas, mutta tällä
kertaa päästiin siihen asiaan miksi
olin reissuun lähtenyt.

Anna-mummoni oli ollut Kivinie-
messä töissä Sakkolan osuuskau-
passa. Sama talo oli edelleen pys-
tyssä.

Mummo kertoi elävästi kuinka he
olivat Elsa-tädin ja Ville-sedän
kanssa tehneet inventaariota, kun
pommitus oli alkanut ja ikkunat rik-
koutuivat ja ovet paukkusivat (kun-
pa olisitte nähneet mummon elekie-
len…) Monet kerrat matkan aika-
na ajettiin Kiviniemen lävitse ja

mummo kertoi lisää tarinaa Kivinie-
men ajalta.

Kiviniemestä Viiksanlahden tsa-
sounan sekä Pyhäjärven sankari-
haudan jälkeen oltiinkin majapaikas-
sa, Musakan Antin Lomarannassa
Pyhäjärvellä.

Mukavan näköinen talo, mutta
mahdutaanko me kaikki todellakin
tähän taloon? Ja se kuuluisa ensim-
mäinen ruoka Venäjällä. Epäilyni
osui siis oikeaan, kaalikeittoa. Mik-
si en ostanut omia eväitä.

Keiton kaveriksi tilattu vodkapa-
ukkukaan ei saanut minua innostu-
maan. Ruokaahan pitää aina mais-
taa ja nälkäkin oli karmiva…. A-haa
-elämyshän sieltä tuli ja keittolauta-
nen tyhjentyi! ( Vodkan kyllä annoin
eteenpäin.)

Kaalikeiton jälkeen siirryttiin ulko-
terassille kohottamaan maljat ja lau-
lamaan “Karjalaisten laulu”. Jouduin
toteamaan, että minulla ei ollut sa-
nakaan hallussa kyseisestä laulus-
ta, vaikka olenkin sukujuuriltani 75
prosenttisesti karjalainen (siis enem-
män kuin isäni!).

Sitten iltaa istuttiin meidän “kol-
miossa” ja mummo kertoili meille
juttuja menneiltä ajoilta.

Kuinka voi muistaa kymmenien
vuosien taakse? Päivämäärät, nimet
ja tapahtumat olivat mummolla
muistissa kuin eilinen päivä.

Katsotaan, paljonko minä muistan
tarinoiden tapahtumapaikoista ja
vuosista, kun Rautuun päästään…
Hampaidenpesureissu hieman pit-
kittyi, kun Ritvan kanssa pysähdyt-
tiin alakerran oleskelutilassa. Mut-
ta kun pää pääsi tyynyyn, uni tuli
nopeasti ja aamulla aikaisin ylös.
(Mummo oli kyllä ollut huolissaan
jälkikasvustaan, vaikka itsekin sa-
noi, että majapaikkamme on rauhal-
linen ja turvallinen. Oli varmasti aja-

tellut jotain muuta.)

Tiistaina sitten edessä oli Kone-
vitsan luostari sekä Käkisalmen lin-
na ja museo, oppaaksi mukaan lähti
majapaikan isäntä Antti Musakka.

 Vanhalla neuvostoaikaisella sota-
aluksella matkattiin Laatokalla Ko-
nevitsan saarelle, missä luostari si-
jaitsee. Ei taida EU-määräykset
koskea Laatokan vesillä matkailua,
tai sitten pelastustarvikkeet oli in-
tegroitu.

Ensin tutustuttiin luostariin ja sen
pihapiiriin, minkä jälkeen käveltiin
noin kolmen kilometrin lenkki saa-
rella tsasouniin tutustuen. Oli aika
vaikeakulkuista paikoitellen meidän
matka, mutta hyvin me mummon
kanssa pärjättiin (Mummolla olisi
voinut olla esteenä ikä ja minulla
kengät…).

Hyisen Laatokan matkan jälkeen
kuljettajamme Hannu ja ystäväm-
me Topi olivat keittäneet meille val-
miiksi todella tarpeeseen tulleet höy-
ryävät kahvit.

Käkisalmen museolla oli opas
meille valmiina kertomaan vankalla
suomen kielen taidolla esineistä ja
tarinoista niiden takaa. Linnaan siir-
ryttiin kuuntelemaan lisää mitä ih-
meellisimpiä tarinoita.

Voiko olla mahdollista, että ne ovat
ihan oikeasti tapahtuneita asioita?
Eihän kukaan voi olla suljettuna van-
kityrmään koko elämäänsä, eihän?
Linnan tornista avautui mahtavat
näkymät joka suuntaan. Onpas
Karjalassa kaunista!

Keskiviikkopäivä avautui suuria
odotuksia täynnä. Sakkolan pitäjän
jälkeen suuntasimme Rautuun, joka
oli minun matkani “pääpaikka”.

Me rautulaiset siirryttiin etupenk-
kiin kartanlukijoiksi. Taidettiin ajaa

Minun Karjalani
Suvannon Seudun Sukututkimus piirin matka “Karjalan kunnaille”
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eri suunnasta kirkolle kuin mummo
aikaisemmin, koska jouduttiin laitta-
maan pakki päälle.

Ensimmäisenä kävimme laske-
massa kukkia Raudun hautausmaan
muistomerkille ja sen jälkeen san-
karihaudoille. Ihmettelin miksi mum-
mo etsii jotain? Mutta selvisi, että
muistomerkki oli uusittu sitten vii-
me kerran ja kulku hautausmaalle
oli ränsistyneiden autotallien lomas-
ta.

Pelkän kartan avulla hautausmaa-
ta ei kyllä olisi voinut löytää. Sitten
Rautu-cafeen eteen laitettiin bussi
parkkiin ja käytiin pikaisesti torilla.
Torin laidalla oli kulttuuritalo, joka
oli rakennettu vanhan kirkon paikal-
le.

Mummo oli kyllä hieman erimiel-
tä siitä, missä kirkko oli aikaisem-
min ollut… ja oli oikeassa. Kulttuu-

ritalo ei ole aivan samassa kohdas-
sa kuin kirkko aikoinaan, vaikkakin
talon seinässä oli siitä muistolaatta.

Raudussa näimme paikan, missä
oli ollut mummon isän Loposen Ee-
milin sepänpaja sekä heidän kotita-
lonsa.

Mietin hiljaa mielessäni, miltä tun-
tuisi nähdä oman kodin paikalla suu-
ria kerrostaloja ja kaikki muukin tuttu
kadotettuna? Kaikki näytti jotenkin
ankealta, vai oliko se vain minun
tuntemuksiani.

 Vain harvan mukana olijan koti-
talo oli vielä pystyssä ja oli kyliä,
mistä ei ollut jäljellä mitään, pelk-
kää peltoa vain.

Aika vaikea kuvitella itseä sa-
maan tilanteeseen, kaikki minun lap-
suuteni maisemat ovat vielä saman-
laisia kuin 70-luvulla, kotitalot ym.

pystyssä. Ja kuitenkin kaikki olivat
matkassa iloisella mielellä.

Jos olin aikaisemmin miettinyt
kuinka voisin muistaa kaikkien mu-
kana olevien nimet, niin mitäs sit-
ten, kun jokainen kertoo kotipitäjäs-
tään, kotitalostaan ja siihen päälle
tarinat vuosilukuineen. Tulin siihen
tulokseen, ettei kerralla kaikkea.
Voin siis unohtaa nippelitiedot ja
vuosiluvut kunhan mielikuvan ja tun-
nelman tarinoista muistan.

Eihän sekään ole kuin pelkkä pie-
ni yksityiskohta, että Larin Paraske
on nainen….

Viimeisenä iltana Karjalassa
skoolattiin onnistuneelle matkalla
Lomarannan ylimmän kerroksen
oleskelutilassa! “Neljästä” kuohuvii-
nipullosta riitti loistavasti kaikille…

Oikealta: isäni Raimo Tuimala, hänen vaimonsa Aini Kokko, mummoni Anna Tuimala, o.s. Loponen,
minä ja tätini Ritva Paloaho, o.s. Tuimala. Olemme Rautu Cafeen edessä, paikalla, josta mummosta on
ennenkin otettu kuva! Matka Rautuun tehtiin keväällä 2006.
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Voimia seuraavan päivän arkisto-
käynnille lähdettiin keräämään joko
suoraan nukkumalla tai yömyssyn
kautta, tai kuskimme Hannun ta-
paan uudella hiustyylillä.

Kotiinlähtöpäivän aamu avautui,
niin kuin muutkin aamut, käkien ku-
kunnalla. Ennen Viipuria käytiin
katsomassa entisen Putinin kesämö-
kin portti, minne oli muuten loista-
vassa kunnossa oleva tie, poiketen
joistain edellä ajetuista sekä pysäh-
dyttiin taas “Metsämarkettiin”.

Viipurissa saatiin lyhyt kaupunki-
esittely sekä piipahdettiin pellava-
kaupassa, mikä valikoima! Jokaisel-
la naisella, ja muutamalla miehellä-
kin, oli pois lähtiessä mukana pella-
vaa jossain muodossa.

Viipurin torilla matkalaiset jakau-
tuivat sitten kahteen ryhmään, ar-
kistoon menijät sekä torin tallaajat.
Me, torin tallaajat, mentiin ensiksi
syömään pyöreään torniin, minkä
jälkeen blini-kahveille ja torin anti-
mia tarkastamaan.

Torilla palvelu oli erittäin helposti
saatavilla sekä tuotteet suorastaan
hyppivät käsiin, kotiin viemisiäkin
löysin.

Kotimatkalla oli hiljaista, jos ver-
rataan aikaisempaan mikrofonin
käyttöön, muutamia arkistolöytöjä
kyllä kerrottiin. Ei ollut arkistokäynti
mennyt hukkaan isänikään kohdal-
ta, kun oli löytänyt Loposen Eemi-
lin papintodistuksen vuodelta 1937
sekä Eemilin isän Aatamin saaman
Tikatsuntien liittymän oikeuden
1900-luvun alusta.

Eemilin papintodistus oli minusta
vaikuttava, jotain konkreettista pa-
perilla ja säilynyt kaikki sodat ja
myllerrykset. Kävisiköhän niin, että
jatkaisin sukututkimusta kun isäni
siirtyy kokonaan golfin pariin?

Tullimuodollisuudet menivät taas
ilman odotteluja, mikä ihmetytti ko-
keneita Karjalan kävijöitä. Kotimat-
ka Suomen puolella meni joutuin,
Kouvolassa erottiin taas muusta
porukasta ja jatkettiin matkaa kohti

Jyväskylää. Oli mukava olla koto-
na antoisan ja avartavan reissun jäl-
keen!

Näin lopuksi suuret kiitokset Su-
vannon seudun sukututkimuspiiriläi-
sille kun annoitte mahdollisuuden
lähteä matkalle mukaan sekä kai-
kille mukana olijoille asiantuntevis-
ta kertomuksista ja mukavasta mat-
kaseurasta, ilman teidän tietämystä
ei olisi matka ollut yhtä antoisa.

Antti Musakkaa kiitän kotoisesta
majapaikasta ja maittavista ruuista
sekä erittäin joustavasta palvelus-
ta! Putuksen Hannua täytyy kiittää
siitä että mielestäni ajokelvottomien-
kin teiden jälkeen hän vielä jaksoi
hymyillä, niin ja kiitos “blini” kah-
veista! Mummolleni kiitos tarinois-
ta, nyt tarinoita muistelee ja kuun-
telee aivan erilaisella korvalla. Ei
isäni ehdotus pyytää minua mukaan
ollut lainkaan hullumpi, lähden toi-
senkin kerran!

Matkaa ilolla muistellen,

Mari Tuimala

Kirje ystävälle

Tää vanha kylä tuskin enää
nukkuu,
on kevät täällä, täytyy kirjoittaa.
jo koivut tuoksuu, tuomi kukat saa
ja aamulla, kun heräät,
käki kukkuu.
Ja ihmiset, nää hiljaiset ja
 hartaat,
he meitä muistaneet on
ymmärtäin.

Nyt katson iltaan silmät
hämärtäin
ja tunnen: täällä ystävät on
parhaat.
Sä ehkä tiedät, moni muutti
majaa,
ja tuvat harmaat purettu
on pois.
Ei kaikki enää samoin
olla vois,
nääs aika, aika aina piirtää
rajaa.
Ei mikään Sua tulemasta estä,
entistä ihanampi kevät lie,
käy valkovuokoin vastaan
vanha tie.
Oi, viivy kevät, kauan vielä
kestä.

Inkeri Torikka
Runon lähetti: Ahti Hänninen

Runonurkka
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Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
Niilo Pusa kertoo Euroopan

yhteisön integraatiosta ja muis-
telee siirtymistään Brysselistä
ulkoministeriön kauppapoliitti-
selle osastolle.

Kehitys Euroopan yhteisön integ-
raatioon perustui näkemykseen, että
kehittämällä alueen työnjakoa ja
pyrkimällä voimavarojen entistä te-
hokkaampaan käyttämiseen kaikki-
en integraatioon osallistuvien mai-
den yhteenlaskettu hyvinvointi muo-
dostuu suuremmaksi kuin silloin, kun
tullit ja muut kauppaesteet vähen-
tävät tuotannollisen yhteistyön mah-
dollisuuksia.

EY:n integraatio tähtää syvälle
ulottuvaan taloudelliseen yhdenty-
miseen tulli- ja talousliiton puitteis-
sa. Kansallisten markkinoiden laa-
jentuminen yhtenäiseksi talousalu-
eeksi luo uuden kilpailutilanteen,
joka johtaa automaattisesti tuotan-
non rakennemuutoksiin.

Laajentuneet markkinat luovat
kansainvälisesti kilpailukykyiselle
tuotannolle ja viennille uusia mah-
dollisuuksia. Tämän vastapainoksi
joudutaan kotimaan markkinoilla
sopeutumaan integraatiopolitiik-
kaan. Saavutettavissa olevat edut
eivät jakaannu itsestään tasaisesti.
Jotta kaikki integraatioon osallistu-
vat maat saisivat osuutensa kasva-
vasta hyvinvoinnista, edellytetään,
että kukin siihen osallistuva kyke-
nee sopeuttamaan tuotantoraken-
teensa laajentuvaan yhteistyöhön.

 Integraatioyhteistyön tuloksena
lisääntyy samalla siihen osallistuvi-
en maiden keskinäinen riippuvuus.
Integraatioprosessi, joka luo mah-
dollisuudet tuotannon kasvulle ja
elintason nousulle, edellyttää yleen-
sä entistä suurempia tuotantosarjo-
ja ja yrityskokonaisuuksia sekä en-

tisten toimintapuitteiden laajenta-
mista. Markkinoiden laajentuessa
tapahtuu kansainvälisessä taloudes-
sa integroitumista jatkuvasti myös
yritystasolla. Yhdentyminen tuo
mukanaan suurten yhtiöiden entis-
tä tiiviimmän yhteistyön, strategisen
liittoutumisen.

Suuryritykset hakevat yhteistyö-
tä toisten suurten kanssa entistä
enemmän ja entistä varhaisemmas-
sa vaiheessa. Uutta tuotantolaitos-
ta suunnitteleva yritys miettii tark-
kaan, mitä yhteistyötä se tarvitsee
laajentuneilla markkinoilla ja kuka
sitä voi tarjota. Pyritään säästämään
organisaatio- ja koulutuskustannuk-
sia samoin kuin toteutettavan pro-
jektin ylläpito-, jakeluverkosto- ym.
kustannuksia.

Integraatiokehitykseen kuuluvat
myös jatkuvat yrityskaupat, joiden
myötä yritysten kilpailukyky para-
nee. Menestyvän yrityksen tavoit-
teena on oltava volyymin kasvatta-
minen lähelle kriittistä määrää, jot-
ta yritys voisi kasvaa maailman-
laajuisesti merkittäväksi.

Ympäristön arvo nousee integraa-
tion myötä. Ympäristön hoitaminen
ja -suojelu lisäävät aina kustannuk-
sia. Ongelmana on, miten suojellaan
ympäristöä yrityksen kilpailukykyä
heikentämättä, kun uudet tuotanto-
yksiköt on rakennettava ympäris-
tönsuojelun normien mukaisiksi.

Alkuvaiheessa EY:n integraatio-
prosessin pääpaino kohdistui jäsen-
valtioiden välisten kaupan klassis-
ten esteiden, tullien ja määrällisten
rajoitusten, ja yleensä syrjinnän pois-
tamiseen sekä uusien puitteiden luo-
miseen taloudelliselle kilpailulle.
Kaupan vapauttaminen johti sen
voimakkaaseen lisääntymiseen ta-
lousyhteisössä ja tämä puolestaan
voimakkaan taloudellisen kasvun

kanssa nopeutti alkuvaiheessa yh-
dentymisprosessia. Tuonnin kasvu
pakotti osan teollisuutta tilanteen
uudelleen arviointiin samalla kun
viennin kasvu antoi toisille teollisuu-
denaloille mahdollisuuden erikoistu-
miseen ja laajentumiseen. Toimialo-
jen sisäistä rakennerationalisointia
seurasivat rakennemuutokset.

Integraatioprosessi edellyttää ke-
hittyessään entistä laajempaa ja sy-
vällisempää taloudellista yhteistyö-
tä.

Euroopan yhteisön
perustaminen

Euroopan yhteisöjen perustami-
seen johtaneet neuvottelut lähtivät
liikkeelle toukokuussa 1950 Rans-
kan ulkoministerin Robert Schu-
manin esitettyä suunnitelman Rans-
kan ja Saksan hiili- ja terästeollisuu-
den saattamiseksi yhteisen ylikan-
sallisen johdon alaisuuteen. Schu-
man-suunnitelman pohjalta käytyjen
neuvottelujen tuloksena Belgia,
Hollanti, Italia, Luxemburg, Rans-
ka ja Saksan liittotasavalta allekir-
joittivat Pariisissa 1951 Euroopan
hiili- ja teräsyhteisöä koskevan so-
pimuksen, joka tuli voimaan seuraa-
vana vuonna.

Belgian ulkoministeri Paul-Hen-
ri Spaakin puheenjohdolla laaditun
raportin pohjalta hahmoteltiin huh-
tikuussa 1956 Euroopan talousyh-
teisön ja Euroopan atomienergiayh-
teisön suuntalinjat. Sen neuvottelu-
jen lopputuloksena allekirjoitettiin
Roomassa 25. maaliskuuta 1957
sopimus Euroopan talousyhteisöstä
(ranskaksi Communaute Economi-
que Europeenne CEE. saksaksi
Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft EWG), jonka.englanninkieli-
nen lyhenne EEC (European Eco-
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nomic Community) vakiintui meillä
käytännössä.

Samassa yhteydessä allekirjoitet-
tiin sopimus Euroopan atomiener-
giayhteisöstä, jonka lyhenne EURA-
TOM (European Atomic Commu-
nity) on yleisesti tunnettu. Molem-
mat sopimukset tulivat voimaan
1.1.1958.

Talousyhteisön perustamissopi-
muksen perusajatuksena on luoda
asteittain yhtenäinen talousalue.
Tavoitteena on taloudellisen toimin-
nan harmoninen kehittäminen ja
hyvinvoinnin sekä sosiaalisen tur-
vallisuuden lisääminen jäsenmaissa.
Tulli- ja talousliiton puitteissa ase-
tettiin tavoitteeksi toteuttaa tavaroi-
den, työvoiman, palvelusten ja pää-
oman yhteiset markkinat poistamalla
taloudelliselta toiminnalta kansalliset
rajat määrätyn siirtymäkauden ku-
luessa.

Kolmen Euroopan yhteisön maan
samat tavoitteet ja yhdenmukainen
kehitys johtivat myöhemmin niiden
yhdistämiseen. Niiden toimielimet
yhdistettiin Euroopan yhteisön neu-
vostoksi ja komissioksi.

Euroopan yhteisön tavoitteet ovat
selvät: ensimmäisenä toteutetaan
sisämarkkinat, sitten raha- ja talous-
unioni ja sen jälkeen poliittinen unio-
ni. Rahaunioniin sisältyy yhteinen

keskuspankki, yhteinen valuutta
ECU ja pitkälle menevät oikeudet
ohjailla jäsenmaiden talous-, raha-
ja finanssipolitiikkaa. Poliittisessa
yhteistyössä on tavoitteena kehitel-
lä enemmistöpäätösten laajentamis-
ta nykyista useammille alueille, joil-
la yhteisössä nyt vaaditaan jäsen-
maiden yksimielisyyttä.

Arvioita Suomen
jäsenyydestä

Integraatio vaikuttaa kaikkeen
yhteiskunnassa. Se vaikuttaa kulut-
tajaan, hintoihin, teollisuuteen, maa-
talouteen, palveluihin, kulttuuri-ilma-
piiriin, kaikkeen aina kesämökkien
ja rantatonttien hallintaan asti. Me
emme voi sanella integraation eh-
toja, eikä meillä ole varaa myöskään
jättäytyä siitä syrjään.

Emme voi jäädä Euroopan yhtei-
sön ulkopuolelle menettämättä ny-
kyisiä asemiamme kaupassa, talo-
udessa, kulttuurissa ja mitä moninai-
simmilla yhteiskuntaelämän aloilla.
Vaihtoehdot ovat vähissä. Ilman jä-
senyyttä EY:ssä, Suomi ei pääse
vaikuttamaan sen päätöksiin.

Suunniteltu eurooppalainen ta-
lousalue EES näyttää varsin hyväl-
tä EFTA:n ja EY:n väliseksi ratkai-
suksi. Se jäänee kuitenkin valmis-

teluvaiheeksi täysjäsenyyteen, kos-
ka sopimus ei riitä sen vuoksi, ettei-
vät EFTA-maat pääse vaikuttamaan
EY:n päätöksiin.

Suomi pyrkii aikanaan vuoden 1993
jälkeen EY:n jäseneksi Itävallan, Nor-
jan ja Ruotsin jälkeen. Emme voi eris-
täytyä tulevaisuudessa muuttuvasta
uudesta Euroopasta.

Jäähyväiset
Brysselille

Syksyllä 1966 Kauppapoliittisen
osaston päällikkö, ministeri Reino
Honkaranta tuli virkamatkalle
Brysseliin. Kävimme hänen kans-
saan tapaamassa paria EY:n sisä-
markkinoista vastuussa olevaa ko-
mission edustajaa. Keskustelimme
metsäteollisuutemme vientikohte-
lusta ja Honkaranta oli tyytyväinen
saamaansa tilanneselostukseen.

 Tämän jälkeen lounastimme kan-
tapaikassamme kalaravintolassa.
Söimme meripiikkiäistä. Tämä on
siitä erikoinen meren eläin, että ai-
noastaan sen sukupuolielimet syö-
dään pitkävartista lusikkaa käyttä-
en. Pääruoaksi söimme ostereita.
Reino Honkaranta oli suuri meren
antimien ystävä.

Lounaalta tulimme suurlähetys-
töön. Siellä ministeri Honkaranta
kertoi maininneensa alustavasti esi-
miehelleni, suurlähettiläs Olavi
Murrolle, että hänen henkilökoh-
tainen toivomuksensa olisi, että siir-
tyisin UM:n Kauppapoliittiselle
osastolle johtamaan Suomen integ-
raatiotutkimusta.

Honkaranta totesi, että tehtävänä-
ni olisi selvittää talousyhteisön kes-
keiset tavoitteet, niiden siihenastinen
toteutuminen ja lähitulevaisuuden
kehitysnäkymät sekä yhteisön suh-
teet ulkopuolisiin maihin. Saisin työs-
säni täysin vapaat kädet ja voisin
järjestää tavoitteena olevan selvitys-
työn parhaaksi katsomallani taval-
la. Samalla hän ilmoitti, että saisin
vastuulleni Kauppapoliittisen osas-
ton integraatio- ja multilateraalikau-

Rautujuhlilla 1960-luvulla.
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pan jaoston.
Tarjoukseen ei voinut vastata

muuten kuin myöntävästi. Tiesin
tarjouksen arvon ja merkityksen
sekä sen, että minulla olisi Kauppa-
poliittisen osaston päällikön kaikki
tuki työssäni. Toisaalta minua jäi
vaivaamaan se, että olin Brysselis-
sä saanut luoduksi hyvät henkilösuh-
teet EEC-tietouden hankkimiseksi.
Työni siellä oli nyt helppoa ja tunsin
sen tulokselliseksi. Motiivia Brysse-
lissä työskentelyyn olisi riittänyt vie-
lä vuosiksi.

Kateus vaikeuttaa
työtä

Lähdin 1.syyskuuta 1966 Helsin-
kiin. Ylenemiseni I sihteeriksi Brys-
seliin ilman jaostosihteerivaihetta
UM:ssä oli herättänyt ymmärrettä-
vää kateutta. Myös valtiosihteeri
Hallama halusi näpäyttää minua,
koska Tuomioja oli suositellut ni-

mitystäni hänen ohitseen suoraan
Mattilalle ja Auralle.

Jouduin tyytymään aluksi jaosto-
sihteerin vakanssiin samoin kuin
Pekingistä Kauppapoliittiselle kotiu-
tunut jaostosihteeri Klaus A. Sahl-
gren. Jaostopäällikkyyden sain 1.
heinäkuuta 1967 lähtien. UM:ssä oli
silloin useita minua vanhempia vir-
kamiehiä odottamassa jaostopäälli-
kön nimitystä.

Helsinkiin tultuani laadin yhteen-
vedon talousyhteisön syntyyn joh-
taneesta tilanteesta sekä yhteisön
tavoitteista, toiminnasta ja kehityk-
sestä. Muistioon sisältyi asiatietoja
EEC:n taloudellisesta integraatios-
ta Brysselistä saamieni tietojen poh-
jalta. Selvittelin myös hiili- ja teräsyh-
teisön sekä atomienergiayhteisön
kehitystä.

Koin tilanteeni Kauppapoliittisel-
la osastolla usein enemmän kuin
vaikeaksi, koska lähin esimieheni ei
tuntunut sietävän minua. Hän oli.itse

kieltäytynyt integraatiotutkimuksen
johtamisesta, koska siitä aiheutui niin
paljon työtä. Saamani tunnustus tun-
tui vaivaavan häntä myös.

Osastopäällikkö Honkarannan
varaukseton tuki kannusti minua
kuitenkin yrittämään kaikkeni ja
paneuduin työhöni kokonaisvaltai-
sesti. Saimme II-jaoston päällikök-
si nimitetyn Klaus A. Sahlgrenin
kanssa hoitaa melko itsenäisesti
multilateraalikauppaan liittyvät asi-
at ja meidän välillämme vallitsi hyvä
yhteistyöhenki.

Muistoja Hornista
Geneven ajoilta

Kauppapoliittisen osaston bilate-
raalisella puolella oli apulaisosasto-
päällikkönä lähetystöneuvos Tank-
mar Horn, hieno esimies. Olimme
työskennelleet yhdessä Genevessä,
jossa Tankmar oli I sihteerinä. Pit-
kien kokouspäivien päätteeksi Ge-
nevessä meillä oli tapana juoda la-
sillinen viiniä irrottautuaksemme
päivän työstä ennen kotiinlähtöä.
Keskustelimme silloin aina erilaisista
miellyttävistä asioista kuten kauniis-
ta tytöistä, suomalaisesta ruisleiväs-
tä jne.

Olin ollut Zermattissa hiihtämäs-
sä ja löytänyt pienestä St. Niklasin
kylästä aitoa ruisleipää, joka oli yhtä
hyvää kuin Suomessa. Ostin sitä
tuliaisiksi ja omaan käyttöön. Bue-
nos Airesista tullut Tankmar söi sitä
vuosien jälkeen suurena herkkuna
kuten minäkin. Genevessä ruislei-
pä oli siihen aikaan täysin tuntema-
ton. Kaikki suomalaiset kaipaavat
ruisleipää ulkomailla ollessaan.

Reino Honkaranta siirtyi 1.heinä-
kuuta 1967 suurlähettilääksi Brys-
seliin. Hänen seuraajakseen Kaup-
papoliittisen osaston päälliköksi tuli
ministeri Tankmar Horn. Kauppa-
poliittisen osaston päällikkö sai
yleensä ministerin arvonimen.
Oman jaostoni jaostosihteerinä oli
lahjakas Erkki Mäentakanen,
joka parhaillaan on Suomen suurlä-

Niilon ensimmäinen auto. Viimeinen auto Honda Accord oli Niilon
laskelmien mukaan 35.
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hettiläänä Ottawassa ja avustajana
toinen yhtä kyvykäs Jukka Valta-
saari.

EFTA:n kokouksissa
Lontoossa ja Wienissä

Merkittävimpiä työtapahtumia oli-
vat säännöllisesti toistuvat EFTA:n
ministerineuvoston kokoukset. Mie-
leenpainuvin näistä oli Lontoossa
järjestetty kokous keväällä 1968.
Siinä vahvistettiin EFTA:n uusi työ-
ohjelma siitä, mihin suuntaan vapaa-
kauppaliittoa olisi kehitettävä Euroo-
pan laajuista markkinaratkaisua odo-
tettaessa. Kokoukseen liittyneiden
illallisten juhlamenoissa noudatettiin
vanhoja brittiläisiä perinteitä ja ku-
ninkaallista loistoa.

Toisena merkittävänä kokoukse-
na on jäänyt mieleen Wienin minis-
terineuvoston kokous, jossa jou-
duimme suurlähettiläs Pentti Tal-
vitien kanssa edustamaan Suomea
lähes kahdestaan valtuuskunnas-
samme sattuneen työtapaturman
takia. Pääsyyllinen tähän oli Wie-
nin suurlähettiläämme Jussi Mä-
kinen ja hänen ylenmääräinen al-
koholin tarjoilunsa kahviaamiaises-
ta lähtien.

Suomi EFTA:n
kokousisäntänä

Ministeri Olavi Salosen ollessa
kauppa- ja teollisuusministerinä oli
Suomen vuoro järjestää EFTA:n
konsultatiivisen komitean ministeri-
neuvoston kokous syksyllä 1966
Helsingissä. Etsin tarkoitukseen
sopivaa kokoushuoneistoa, mutta
sellaisen löytäminen oli vaikeaa. Sii-
hen aikaan ainoa riittävä kokoustila
löytyi TVK:n suuresta juhlasalista,
jonka sain TVK:n silloisen toimi-
tusjohtajan, Aarne Välikankaan,
avulla.

Kävin tutkimassa kokouksen jär-
jestämismahdollisuuksia myös Hai-
kon kartanossa. Toimitusjohtaja
Satu Vuoristo esitteli auliisti Haik-

koa, mutta huone- ja neuvottelutilat
olivat vielä silloin tarkoitukseemme
riittämättömät.

Olin kokouksessa sen puheenjoh-
tajan, ministeri Olavi Salosen, apu-
na. Asialistalla keskeisenä oli neu-
voa-antava keskustelu EFTA:n ke-
hittämiseksi EEC:n rinnalla. Koko-
uksen väliajalla söimme lounaan
ravintola Tullinpuomissa, joka sijaitsi
TVK:n läheisyydessä. Ensimmäise-
nä iltana oli suuret päivälliset Ka-
lastajatorpalla ja toisena Kulosaa-
ren Kasinolla missä oli erikoisuute-
na loisteella paistettu lohi. Hyväk-
syttyäni kohtuuden rajoissa pysyneet
ravintolalaskut, tarjosi Yhtyneiden
Ravintoloiden pääjohtaja Aki Mar-
te UM:Ile ja sen vieraille edustus-
matkan Rovaniemelle majoituspaik-
kanamme Hotelli Polar.

Edustumatka
Rovaniemelle

Kokouksen jälkeen lähdimme siis
EFTAN:n apulaispääsihteerin sekä
EY:n komission ja Euroopan neu-
voston edustajien kanssa Rovanie-
melle. Tutustuimme Alvar Aallon
kirjastotaloon sekä muihin nähtä-
vyyksiin. Ohjelmaan kuului myös
retki noin 30 kilometrin päässä si-
jaitsevaan Karhunpesään ja kalas-
tusta Karhujärvellä. Lapin ruska oli
kauneimmillaan. Meitä odotti kalas-
tusmestari valmiina onkivapoineen.
Aloitimme joukolla onkimisen, mut-
ta kun emme tunteneet nykäystä-
kään, päätimme lopettaa yrityksen
tuloksettomana.

Kalastusmestari selitti meille, että
kun Lapin ruskan värit ovat täydes-
sä loistossaan, makaavat lohet liik-
kumattomina järven pohjassa. Ne
pelkäävät, värejä. Söimme lounaan,
saunoimme ja saunaolutta maistel-
lessamme mietimme, mitä tehtaisiin
seuraavaksi. Päätimme palata Ro-
vaniemelle. Polarissa söimme po-
ronpaistia ja lakkoja. Siellä oli illal-
listanssiaiset ja paikalla oli varsin
edustava kaunotar joukko Lapin sai-

raanhoitajaopistosta. Ranskaa, eng-
lantia ja saksaa puhuvat vieraani
olivat pidettyjä tanssipartnereita ja
kaikki tuntuivat viihtyvän erinomai-
sesti.

Hotelli tarjosi meille vielä jatkot
illallisten jälkeen. Tulokseton onki-
retki ei vaivannut ketään, Rovanie-
men kauniit tytöt olivat paljon mie-
lenkiintoisempia.

Seuraavana päivänä kävimme tu-
tustumassa Kemijoki Oy:n voima-
laitoksiin. Illalla palasimme väsynei-
nä, mutta matkaamme tyytyväisinä
takaisin Helsinkiin, jossa meitä odotti
ministeri Tankmar Hornin tarjoama
päivällinen.

Niilo Pusan muistelmat jatkuvat
seuraavassa numerossa.

Väliotsikointi toimituksen.

Tankmar Horn
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Käy usein sanan kaivolla.
Hänen täyteydestään me

kaikki olemme saaneet ja ar-
moa armon päälle (Joh. 1:16).

Keiden puolesta Johannes antaa
tämän riemullisen todistuksen? En-
sinnäkin omasta puolestaan.

Hän oli saanut katsella  Jeesuk-
sen kirkkautta ja kokea todeksi sen,
että Jeesus on se Jumalan Karitsa,
joka on pois ottanut maailman syn-
nin, ja kuullut sanan, hänellekin lau-
sutun: “Minä valitsin teidät.” Autuas
se,  jonka Herra on valinnut.

Toiseksi hän puhuu niiden puoles-
ta, jotka hänen opetuslapsitoverei-
naan olivat hänen kanssaan osalli-
set armosta ja nyt Jeesuksen todis-
tajina olivat osalliset myös ahdistuk-
seen ja valtakuntaan ja kärsivällisyy-
teen. Siinä oli armoa armon päälle.

 Kolmanneksi hän puhuu niiden
puolesta, jotka heidän julistamansa
sanan kautta olivat tulleet uskomaan
Jeesukseen, ja nyt Johanneksen tätä
evankeliumia myöhemmällä iällään
kirjoittaessa, olivat kuin suurena to-
distajain pilvenä kaikkialla, missä
evankeliumi luettiin, sanomassa:
“Jeesuksen Kristuksen täyteydes-
tä mekin olemme saaneet ja armoa
armon päälle.”

Miksi Johannes, kaikki apostolit ja
alkuseurakunta niin yksimielisesti
todistavat siitä, mitä Jeesuksen
Kristuksen täyteydestä olivat saa-
neet? Vastauksen antaa Johannes
evankeliuminsa 20. luvun lopussa:
“Että te uskoisitte, että Jeesus on
Kristus, Jumalan Poika, ja että teil-
lä uskon kautta olisi elämä hänen
nimessänsä.”

Kiitos Jumalalle, että tämä todis-
tus, yhä useampien vahvistamana ja
eteenpäin viemänä, on saatettu
myös meille. Yhä saamme tulla sa-
nan kaivolle ja kohdata siellä Jee-
suksen, niin kuin Samarian nainen
hänet kohtasi Jaakobin lähteellä.

 Kymmenien sukupolvien ajan oli
Jaakobin lähde antanut riittävän
veden kaupungin asukkaille. Jee-
suksen Kristuksen täyteydestä ovat
lukemattomat saaneet osan, löytä-
neet totuuden ja saaneet armoa ar-
mon päälle.

Toisinaan tuntuu kuin elämänläh-
teenkin vesi olisi niin syvällä, ettei
ammennusastia sinne yllä, tai että
se kuin pakenisi janoisen huulia.
Mutta autuaat ovat ne, jotka isoa-
vat ja janoavat vanhurskautta, so.
Kristusta.

Allekirjoittaneelle on usein ennen
ja taaskin jokin aika sitten annettu
käteen ammennusastia, joka ih-
meellisesti toi armon ja totuuden sa-
nan täysin siemauksin juotavaksi.

 Osui käteeni kirja, missä se Lut-
herin oppi, jolle on annettu nimi Ris-
tin jumaluusoppi, esitetään niin sel-
vänä, että se lukiessa aivan kuin
täyttyi sillä elämän runsaudella, joka
Isän helmasta ainokaisen Pojan
kautta tulleena ilmoituksena on teh-
nyt mahdolliseksi katsoa siihen, mi-
hin enkelitkin haluavat katsahtaa:
autuuteen Kristuksessa.

Mainitsemme vielä erään, joka
yhtenä niistä ensimmäisistä sai osan
Jeesuksen Kristuksen täyteydestä,
Simeonin. Hän meni Hengen vai-
kutuksesta pyhäkköön. Pyhä Hen-
ki oli luvannut, että hän ennen kuo-
lemaansa oli näkevä Herran Voidel-
lun. Hän näki Jeesuksen. Hänelle
valkeni: tässä se on. Silloin hänen
suunsakin aukeni puhumaan armon
ja totuuden täyttämän sydämen kyl-
lyydestä: “Herra, nyt sinä lasket pal-
velijasi rauhaan menemään, sa-
nasi mukaan, sillä minun silmäni
ovat nähneet sinun autuutesi.”

He kaikki olivat saaneet siksi, että
heille oli annettu. Se on lahjaa. Tule
pyhäkköön, sinne missä evankeliu-
mia puhtaasti saarnataan ja sakra-
mentteja Kristuksen asetuksen mu-
kaan jaetaan.

Käy usein sanan kaivolla. Saat
Jumalan lahjan ja olet yhtenä niiden
joukossa, jotka todistavat: Hänen
täyteydestään me kaikki olemme
saaneet. Vaellus tulee vaellukseksi
lähteiden maassa ja syyssade peit-
tää sen siunauksilla ja elämän myö-
häissyksyn lähetessä näkyy edes-
säpäin valo: “Herra, nyt sinä lasket
palvelijasi rauhaan menemään sa-
nasi mukaan.”

P. I. Salo
(Raudun kirkkoherra

1924-1944)
(Kirj. Sanansaattaja,

Juhannus 1960)

Juhannus ja keskikesä on uudistumisen aikaa

P. I. Salo

MUISTA
OSALLISTUA

RAUTULAISTEN
LEHDEN

KIRJOITUS-
KILPAILUUN!

Sarjat:
alle 16-vuotiaat ja

yleinen sarja
Tarkemmat ohjeet löytyy

Rautulaisten lehden
numerosta 2/2007.
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 täytti 1. kesäkuuta
Mauri Orava Kausalas-
ta. Maurin isä Seemi oli
kotoisin Raudusta Alis-
kan kylästä.

 täytti Hämeenkoskella 19. maaliskuuta Pekka
Mikael Lattunen. Hän on Anna ja Antti Lattusen
nuorin poika ja  syntynyt Raudun Raasulissa.

50 vuotta

Viime lehdessä tässä ilmoituksessa oli painovir-
he. Pahoittelemme.

75 vuotta

80 vuotta
täyttää 10. elokuuta Anna-Varpu Salo, o.s. Mank-

kinen. Hän on syntynyt Raudun Liippualla.

Valmistuneet
Matti Mankkisen perillisistä ovat valmistuneet

insinööreiksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta
27.4. Riku Matti Tuomas Korpela,
30.5. Saija Johanna Martikainen ja
25.5.Teemu Heikki Mikael Mankkinen. Vuorineuvos Kauko Rastas

Toivo Johannes Pietiäinen on suorittanut johta-
mistaidon ammattitutkinnon Rastor Collegessa Laut-
tasaaressa ensimmäisessä TKT-säätiön konsulttien
aikaansaamassa koulutusryhmässä 8. kesäkuuta
2007.

Helsingissä asuva Toivo Johannes Pietiäinen on
Raudun Suurporkulta kotoisin olleiden Selma ja
Toivo Pietiäisen seitsemänlapsisen sisarussarjan
vanhin lapsi. Hän on syntynyt 31. joulukuuta 1929
ja toimii yrittäjänä ja konsulttina omistamassaan
Eko-Toivon WC-J-AE toiminimessä.

90 vuotta
täyttää 14. kesäkuuta Anna Kvick, o.s. Intke,

Mäntyharjun Pärnämäessä. Hän on syntynyt Rau-
dun Raasulissa. Annaa onnittelevat lapset ja lap-
senlapset perheineen sekä lapsenlapsenlapset.

Vu o r i n e u -
vos Kauko
Rastas kuoli
pitkäaikaisen
s a i r a u d e n
murtamana 7.
maal iskuuta
Tammisaares-
sa. Hän oli
8 1 - v u o t i a s ,
s y n t y n y t
4.marraskuu-
ta 1925 Rau-
dussa.

Siirtokarja-
laisen pienvil-
jelijän poika-

na ja syntymäkotinsa kahdesti jättäneenä Kauko

Koulupiirijuhlamatka
Raudun Sirkiänsaarelle

on peruuntunut
vähäisen lähtijämäärän takia.

Pidämme Sirkiänsaaren
koulupiirijuhlan

Lamminmäen tilalla Joutsassa
sunnuntaina 15.7.

alkaen klo 13 ruokailulla.
Sijainti:

5 km Joutsasta 4-tietä Jyväskylän suuntaan.
Ilmoita ruokailun takia tulostasi 30.6. mennessä,

puh. 050 3575 523 tai 040 5967 444.
Toimeksi saaneena

Lyyli ja Heimo.

Tervetuloa.
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Veikko Mentu kuoli 20. maaliskuuta Raumalla.
Hän oli syntynyt 14. elokuuta 1922 Raudussa.

Unto Ensio Loponen kuoli 8. toukokuuta  Mik-
kelissä. Hän oli syntynyt 30. marraskuuta 1925
Raudun Varikselassa.

Lempi Maria Rautava, o.s. Sojakka, kuoli 11.
tammikuuta  Vammalassa. Hän oli syntynyt 24. jou-
lukuuta 1917 Raudussa.

Helvi Johanna Jalava, o.s. Mörsky, kuoli 12. huh-
tikuuta  Vääksyssä. Hän oli syntynyt 16. syyskuuta
1920 Raudussa

Helmi Jussila, o.s. Hännikäinen, kuoli 29. maa-
liskuuta  Kuusankosken aluesairaalassa. Hän oli
syntynyt 23. toukokuuta 1917 Raudussa.

kokonaan tulematta.
Liikkeenjohtajana Kauko Rastas oli määrätietoi-

nen: “ Meillä ei kukaan käske ketään, mutta hom-
mat pitää tinkimättä hoitaa. “ Hän pani itsensä aina
sataprosenttisesti likoon, mutta odotti sitä myös työ-
tovereiltaan. Toimitusjohtajan paikalta Rastas jäi
eläkkeelle 1983 ja jatkoi Polar-rakennusyhtiöiden
hallitusten päätoimisena puheenjohtajana vuoteen
1986.

Yhteiskunta ja sidosryhmät palkitsivat Kauko
Rastasta monin tavoin: vuorineuvos vuonna 1974,
tekniikan kunniatohtori. Suomen Leijonan Ritari-
kunnan l. luokan komentajamerkki ja kunniara-
jajääkäri, vain joitain mainiten. Hän harrasti myös
monipuolisesti, golfia, tennistä, hiihtoa, metsästys-
tä, kalastusta. Eläkevuosinaan Rastas omistautui
perheelleen ja maanviljelyyn kunnostamallaan ti-
lalla Tenholassa. Kauko Rastas osallistui Lapin
sotaan 1944-1945.

Markku Markkola ja Jouko Rantanen
Kirjoittajat ovat Kauko Rastaan pitkäaikaisia

työtovereita ja ystäviä.

Rastas kirjoitti ylioppilaaksi Pieksämäen Yhteis-
koulusta vuonna 1946. Rakennusinsinööriksi
TKK:n sekä talon- että tienrakennuksen opinto-
suunnilta hän valmistui 1950.

Ensimmäinen työpaikka oli Otaniemen teekkari-
kylän rakennustoimikunnan sihteerin ja rakennus-
päällikön toimi. Tältä ajalta Rastas mielellään
muisteli tapausta, missä pohjanmaalainen kirves-
miesporukka rakensi sittemmin itsensä Englannin
prinssi Philipin vihkimää teekkarikylän hirsisau-
naa ja teki ensimmäisen varvin nurkat väärin. Ra-
kennuspäällikön huomautuksesta kimmastuneena
tuli porukalta pian vastaus, että ei tässä insinöö-
ripoikien neuvoja kaivata. Saatuaan vehkeet lai-
naksi Rastas teki malliksi yhden nurkan ja enem-
mät kommentit loppuivat siihen.

Vuonna 1952 vanhempi kollega Yrjö Karjalai-
nen ehdotti 26-vuotiaalle Rastaalle mukaantuloa
perustettavaan yritykseen tekniseksi johtajaksi.
Siitä alkoi Kauko Rastaan yrittäjän ura. Yrjö Kar-
jalaisen jäätyä eläkkeelle 1964 oli edessä myös
nimenvaihdos Polar-rakennusosakeyhtiöksi. En-
tinen perheyritys kasvoi koko maan käsittäväksi
rakennuskonserniksi.

Polarin kehitys sattui aikaan, jota hallitsi kolme
uutta rakennusalan kehityssuuntaa: suurimittakaa-
vainen asuntotuotannon elementtirakentaminen,
lähtö Suomen rajojen ulkopuolelle lähi-itään ja
Neuvostoliittoon sekä suurten kilpailijoiden toimi-
minen tarvittaessa yhdessä työyhteenliittymissä.
Useissa näistä Kauko Rastas oli kokoava voima.
Erityisesti hänen osuutensa Finn-Stroin synnyttä-
misessä ja toiminnassa toisiaan vierastavien kil-
pailijoiden kesken oli merkittävä.

Eräät ulkomaiset projektit olivat todella isoja,
esimerkkinä Svetogorsk ja Kostamus, yhteensä ny-
kyrahassa yli neljä miljadia euroa. Riskit olivat
myös suuria. Lähi-idän vastoinkäymisistä huolimat-
ta kunnialla kuitenkin kaikista lopulta selvittiin ja
yhteen laskien melko mukavin taloudellisin tulok-
sin.

 Vilkas karjalainen, erinomainen laulaja ja haus-
ka seuramies Kauko Rastas oli monessa mukana.
Rakennusalaa lähellä olevien lukuisten toimien li-
säksi hän ehti osallistua muun muassa Teknillisen
Korkeakoulun, Liiketaloustieteen tutkimuslaitok-
sen, Tekniikan edistämissäätiön, Suomen ampu-
jainliiton, syöpäjärjestöjen ja UKK-instituutin hal-
lintoelimiin. Oma lukunsa on hänen jäsenyytensä
Suomen ja Neuvostoliiton talouskomissiossa sekä
kuuluminen presidentti Urho Kekkosen sisäpiiriin.
Ilman näitä olisi todennäköisesti muutama iso Neu-
vostoliiton rakennusprojekti jäänyt suomalaisille

Ilmi Maria Pyökki, o.s. Sojakka, kuoli 24.maa-
liskuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt 21.tammi-
kuuta 1912 Raudun Mäkrällä.
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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.

Toukokuinen talkoomatka Rautuun

Tapahtumakalenteri

Pietiäisten sukukokous 30.6. Lomakeskus Mes-
silässä Hollolassa.

Paukkkujen sukukokous 1.7. klo 12 Huittisissa
Suttilan vanhalla koululla.

Sirkiänsaaren koulupiirin juhla Lamminmäen ti-
lalla Joutsassa 15.7. klo 13.

Kihut Raudussa 20.-22.7.

Mäkrän kihut Pieksämäellä kulttuurikeskus Po-
leenin kahviossa 5.8. klo 12.

Rautuseuran 50-vuotisjuhlat Karjala-talolla Hel-
singissä 6.10.

Talkoolaiset ihmettelevät Tikatsun hautausmaan
hävitystä.

Kuvat. Seija Lipsanen

Osmo Valkonen etsii kiinnityskohtaa ristille.

Ahti Rouhiainen hakkaa taltalla reikää ristin kiin-
nittämistä varten.

Ristit ovat paikoillaan. Osmo viimeistelemässä
muistomerkin pintaa.
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