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Raudun Kihujen liikuttavimmat hetket koettiin sunnuntaina Tikatsun hautausmaalla, jossa
Raili Lameranta, Markku Paksu ja Marja Johansson laskivat seppeleet Karjalaan jää-

neiden muistomerkille (kuvassa) ja sankarihautausmaan muistomerkille.
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Viikko kihujuhlien jälkeen toteutin
pitkäaikaisen haaveeni ja matkus-
tin Rautuun, ihan vain lomaillakseni
ja levätäkseni.

parina päivänä lepäilin Leinkylän
järven rannalla, joka aikoinaan kuu-
lui perheelleni. Olisin halunnut men-
nä Petäjäsaareen, missä kesäisin
laidunnettiin lampaita. Se ei tänä-
kään kesänä onnistunut.

Rannalla liottivat itseään kymme-
net venäläiset. Eräällä pietarilaisel-
la perheellä oli kumivene. Sen he
kyllä olisivat suostuneet lainaamaan,
mutta ilta alkoi jo joutua, enkä olisi
ehtinyt sovittuun tapaamiseen, joten
hylkäsin tarjouksen.

Kysellessäni tulkkini Wladimirin
kanssa venettä lainaksi, Wladi ker-
toi tuolle perheelle, että paikka on
aiemmin kuulunut minun perheelle-
ni. tätä asiaa he eivät uskoneet.
autuaan tietämättömiä he tuntuivat
olevan siitä, että alue oli joskus kuu-
lunut Suomeen tai että vuoteen 1944
sen alueen historia ja väestö oli aina
ollut suomalainen.

Surullista, surullista, ajattelin ja
aavistuksen verran minua kiukutti-
kin. Tai paremmin äkköitti, niinko
Rauvus sanottii…

Myöhemmin illalla päätin, että
seuraava projekti on tuottaa entises-

tä Raudusta venäjänkielinen esite,
jonka voi tarvittaessa antaa histori-
an tietämystä lisäämään. Tuon sy-
säyksen antoi illalla näkemäni
panderolli, joka suurin otsikoin Rau-
dun kulttuuritalon seinässä viestitti
Leningrad Oblastin 80-vuotisjuhlis-
ta. Oblasti tosin voi olla 80 vuotta
vanha, mutta Rautu on siihen kuu-
lunut vasta 63 vuotta. tuota asiaa ei
kyllä missään mainittu, jotenka ei
oikeastaan ole ihme, ettei Pietarin
mies minun juttujani uskonutkaan.

Sosnovon kunnanjohto sekä muut
tahot ovat jo aiemmin esittäneet
aktiivisempaa kulturellista yhteistyö-
tä kanssamme. Nyt totesin siihen
panostamisen olevan tärkeää eten-
kin meidän historiamme esiintuomi-
sen kannalta.

Tynkä-Suomeen palaillessani
poikkesin Kiviniemeen pariksi päi-
väksi, koska sakkolalaiset viettivät
siellä pitäjäjuhliaan suurin piirtein sa-
malla väkimäärällä kuin me edellis-
viikolla Kihuilla. tosi mukava oli vie-
railla naapuripitäjän juhlilla ja avata
sakkolalaisia sukulaisia ja tuttavia.

Lustii piettii, mut se onkii jo toine
juttu.

Mukavia lukuhetkiä toivottaen

Raudun Oblastin päällikkö

Mikkelissä elokuussa 2007

Leningradinko Oblast?

Rautulaisten lehden
sähköposti on muuttunut.

Uusi osoite on:

rautulaistenlehti@rautu.fi
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Kuva: Seija Lipsanen
Leningrad Oblastin panderolli Sosnovon kulttuuritalon seinässä sai todistaa nelisatapäisen rautulais-
joukon kulkueeksi ryhmittymistä ja komeaa marssia Raudun kirkonmäeltä Tikatsun hautausmaalle.

Aurinko helli kihukansaa Raudussa
Kuudennet Kihujuhlat koko-

sivat Rautuun 20. - 22. heinä-
kuuta  lähes neljäsataa osanot-
tajaa. Matkalla mukana olijois-
ta 80 prosenttia oli sodan jäl-
keen syntyneitä.

Rautulaisten pitäjäseuran puheen-
johtaja Markku Paksu iloitsi nuor-
ten runsaasta osallistumisesta juh-
lille.

- Se on vahva todiste siitä, että
rautulaisuus elää polvesta polveen.
Se elää huolimatta siitä, missä raja
sijaitsee.

Ennätysmäisen osanottajajoukon
keränneet Kihut saatiin juhlia aurin-
gon paisteessa.

Kotiseutukäyntien lisäksi kolmi-

Kihujuhlilla juhlapuheen pitänyt
kansanedustaja Katri Komi
(Kesk.) totesi myös karjalaisuuden
olevan edelleen voimissaan.

- Karjalan pitäjillä ja maisemilla on
syvä vaikutuksensa meihin, joiden juu-
ret ovat syvällä Karjalan mullassa.

- Meille Rautu on se paikka, jon-

päiväisen tapahtuman ohjelmaan
kuului pääjuhla ja jumalanpalvelus
Sosnovon kulttuuritalolla sekä kun-
nniakäynti Tikatsun hautaus-
maan muistomerkeillä.

Kunkin bussin omaan ohjelmaan
kuului lisäksi käyntejä kiinnostavis-
sa kannakselaisissa kohteissa.

Omat juuret tärkeitä
karjalaisille

ne ajatuksemme aina säännöllisesti
palaavat. Näiden matkat ovat niitä
mahdollisuuksia joiden kautta konk-
reettisesti voimme pitää yllä siteitä
tähän erityiseen paikkaan.

Komi huomautti, että vaikka vuo-
sien saatossa raitit ja maisemat ovat
muuttunet, paikan henki ei ole ka-
donnut.

- Kotiseutu on aina kotiseutu.
Rautulaisjuurisen, Karjalan Liiton

liittovaltuuston varapuheenjohtajana
toimivan Komin mukaan myös Kar-
jalan Liitto on onnistunut tavoittees-
saan toimia karjalaisten vaikutus-
kanavana yhteiskunnassa.

- Vuosikymmenien aikana tehtä-
vät ovat muuttuneet, nykyisin oma
tärkeä merkityksensä on erityisesti
Karjala-tietouden sekä karjalaisen



Rautulaisten lehti  4/20074

Kansanedustaja Katri Komi.

Airueina sankarihautausmaan muistomerkillä toimivat Kaarina
Raatikainen ja Osmo Valkonen

kulttuurin ja perinteen vaaliminen
sekä siirtäminen seuraaville suku-
polville.

- Erityisen tärkeää se on meille
karjalaisille, joilla ei ole omaa koti-
seutua Suomessa.

Komi huomautti myös, että Kar-
jalakysymys on edelleen liiton asia-
listalla.

Rautulaisten vuonna 1948 perus-
taman oman pitäjäseuran tarkoituk-
sena on ollut toimia kotiseuduiltaan
siirtyneiden rautulaisten yhdyssitee-
nä. Komi sanoi tehtävän olleen haas-
teellinen, mutta piti samalla ensisi-
jaisen tärkeänä pitäjäseurojen teke-

mää työtä.
- Mielestäni juuri tämä henkisen

tuen rooli ja yhdyssiteenä toimimi-
nen on yksi keskeinen kulmakivi
karjalaisuudessa.

Komi toivoi, että rautulaiset van-
hemmat ja isovanhemmat toisivat
omia lapsiaan ja lapsenlapsiaan tu-
tustumaan Karjalaan.

- Siitä se innostus Karjalaan ja
karjalaisuuteen lähtee. Matka Kar-
jalaan omassa hyvässä seurassa voi-
si olla hyvä joululahjaidea, 13-vuo-
tiaana ensimmäisen kerran Raudus-
sa käynyt Komi vinkkasi.

Joroislainen kansanedustaja muis-
tutti myös  lähialueyhteistyön olleen
yksi tavoista ylläpitää siteitä rajan
taakse.

- Esimerkiksi vuodesta 1999 asti
käynnissä ollut Euro-Russia -hanke
on pyrkinyt edistämään yritysinves-
tointeja sekä verkostoitumista Suo-
men, Ruotsin ja Venäjän alueilla.

Komi totesi myös, että yhteinen
huoli ympäristöstä lisää osaltaan yh-
teistyötä.

- Itämeren alueella esim. Pietarin
seutu saastuttaa merta huomatta-
vasti. Pietariin ollaan perustamas-
sa yritysten ympäristökeskusta ym-
päristötietouden levittämiseksi.
Hankkeessa on mukana myös Ete-
lä-Savon maakuntaliitto. Puhdas Itä-
meri -hankeen avulla puolestaan
tehostetaan Venäjän ja Suomen vä-
lisellä yhteistyöllä Pietarin seudun
fosforipäästöjen torjuntaa.

Omien juurten tuntemisen merki-
tystä juhlassa korosti myös rautu-
laisille tervehdyksen tuonut Sosno-
von varakaupunginjohtaja Samar
Igatpovits.

- Historiaa tarvitaan, jotta nykyi-
nen ja tulevat sukupolvet tietäisivät,
mihin kuuluvat ja että heillä olisi
muistot omista juuristaan.

- On välttämätöntä, että meistä
jokainen tietää mihin kuuluu, mistä
on kotoisin ja missä ovat juuret.

Samaa, omien juurien merkitystä
pohti puheenvuorossaan myös
Markku Paksu.
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Kihupappina toimi rautulaisläh-
töinen Martta Anttonen.

Rautuseuran puheenjohtaja
Raili Lameranta oli ensimmäistä
kertaa vetovastuussa Kihuilla.
Onnistuneiden juhlien jälkeen
hänellä oli hymy herkässä

Oopperalaulajat Mika Nikander ja Minna-Sisko Mutanen vastasi-
vat jumalanpalveluksen sielukkaasta musiikista.

- Juurien tutkiminen ja näkeminen
vahvistaa omaa karjalaista identi-
teettiämme.

Paksu toivoi, että Suomeen ja Ve-
näjään saataisiin joskus sellaiset
edusmiehet, joilla olisi rohkeutta,
taitoa ja halua korjata Karjalaan ja sen
asukkaisiin kohdistuneet vääryydet.

- Täältä pakon edessä muuttaneet
ja tänne pakolla siirretyt eivät ole
syypäitä sotiin. Toivon, että voisim-
me tulevaisuudessa yhdessä ryhtyä
rakentamaan Karjalaa, jonka histo-
ria on tuhatvuotinen myös suoma-
laisittain katsottuna.

Koskettava tuokio
muistomerkeillä

Kihut päättyivät sunnuntain juma-
lanpalvelukseen, jonka toimitti Rau-
dussa juuria omaava pastori Mart-
ta Anttonen.

- Olen syntynyt Käkisalmessa.
Vanhempani olivat muuttaneet sin-
ne, äitini kotiseudulle, vajaa vuosi
ennen sodan alkua Raudun Suur-
porkulta. Isäni oli Aukusti Antto-
nen ja isoisäni Paavo Anttonen,
selvitti Martta Anttonen.

Kihujumalanpalveluksessa kuultiin

paljon hengellistä musiikkia, joita tai-
dokkaasti esittivät oopperalaulajat
Mika Nikander ja Minna-Sisko
Mutanen. Martta Anttosen kihu-
saarnan julkaisemme seuraavassa
numerossa.

Kihujuhlan lyhyt, mutta liikuttava
päätöshetki koettiin Tikatsun hauta-
usmaalla, johon kihukansa marssi
pitkässä, komeassa kulkueessa Sos-
novon kulttuuritalon edustalta.

Kukkatervehdykset muistomer-
keille laski Markku Paksu Raili La-
merannan ja Maija Johanssonin
kanssa.

Seija Lipsanen
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Mäkräläiset kihusivat Pieksämä-
ellä kulttuurikeskus Poleenin kahvi-
ossa sunnuntaina 5. elokuuta. Haas-
teluhetki kului heinäkuista Raudun
matkaa muistellen, kuvia katsellen
ja kahvia juoden. Hiljaisella hetkel-
lä kunnioitettiin vuoden aikana pois-
nukkuneita mäkräläisiä: Ilmi Hyök-
ki (o.s. Sojakka, synt. 1912), Eli-
na Vesalainen (o.s. Ihalainen,
synt. 1915) ja Onni Koukonen
(synt. 1918 Leinikylässä).

Ei mahda mitään – totuus on, että
porukka harvenee ja kihuvieraat
vähenevät. Edellisenä vuonna pai-
kalla oli vielä kolmisenkymmentä
kihuvierasta, nyt vain 17 kihuajaa,
joista neljä oli lapsia. Vai liekö mo-
net muut Suomen maan tapahtumat
tai mustikka- ja vadelmametsä vie-
neet kihuvieraat mennessään.

Mäkrän kihuja on vietetty jo lä-
hes 40 vuotta. Ensin kihuja isännöi-
vät mäkräläiset uusilla tiloillaan,
mutta 1980-luvun lopussa kihut va-
kiintuivat Pieksämäelle. Kihuja pi-
dettiin ensin vanhalla linja-autoase-
malla toimineessa ravintola Musta-
Kasissa ja sen jälkeen kihupaikka-
na on ollut Poleenin kahvila.

Kihujen veti vuosikaudet ansiok-
kaasti Armo Savolainen, jonka yl-
lättävä poismeno joitakin vuosia sit-
ten jätti korvaamattoman aukon.
Suurta keskustelua herättikin, kan-
nattaako kihuja enää jatkaa. Ja jos
jatketaan, niin edessä on myös pai-
kan vaihto, koska Poleenin kahvila
ei ole sunnuntaisin normaalisti auki.
Kihuaikaa ei haluttu muuttaa, kos-
ka perinteinen kihupäivä on vuosi-
kausia ollut elokuun ensimmäinen
sunnuntai. Pieksämäen mäkröiset
Alvar Ihalainen, Ella Marttiin
(Nahkuri), Elma Kirjala (Sojak-
ka) ja Hilkka Nykänen (Vesalai-
nen) sanoivat kuitenkin paikalle tu-
levansa niin kauan kuin askel kan-
taa.

Sirpa lupasi Elman kanssa selvi-

tellä talven aikana uutta kihuamis-
paikkaa ensi kesäksi. Ehkä kihut
voisivat olla hyvin vapaamuotoinen
kahvittelu- ja haastelutilaisuus ilman
mitään erityistä ohjelmaa. Ensi ke-

Mäkrän koulupiiritapaaminen

Rajan kasvatti

Olen kasvatti rajamaan,
idän tuulihin syntyä sain,
rajan kiistat ja kirot vain
sain lasna ma rintahain,
ne povessain kantaa saan.

Olen kasvatti rajamaan,
olen nähnyt tuskat rajan,
olen kuullut nyyhkyt ajan,
kun satoa kotimajan
tuli vieras korjaamaan.

sänä tavataan taas elokuun ensim-
mäisenä sunnuntaina ja tapaamis-
paikka selviää kesäkuun lehdestä.

Sirpa Tereska

Olen kasvatti rajamaan,
olen tuttava itätuulen,
yhä vieläkin hiljaisna kuulen
monet nyyhkyt itkevän huulen-
kuka mennä vois auttamaan.

Olen kasvatti rajamaan,
mun rintani rajalle halaa,
kera heimoni toivon salaa,
että kansa Karjalan palaa
kotipeltoaan raivaamaan.

(sanat:
Asta Kaste-Lehikoinen)

Tässä vielä Elma Kirjalan kihukirjaan liimaama runo
kaikkien luettavaksi.

Mäkräläiset viettivät iloisen iltapäivän elokuun alussa Pieksämäel-
lä.

Kuva: Sirpa Tereska
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Kodin elektroniikka-ala on muut-
tunut rajusti viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Selvimmin alan
muuttuminen näkyy laitteiden hal-
penemisessa ja huoltotoimien kes-
kittämisessä. Tämä ei yrittäjä Pertti
Mörskyn mukaan ole ainakaan
asiakkaan etu.

- Ei ole mitenkään ihmeellistä, että
laitteita lähetetään korjattavaksi Vi-
roon tai Puolaan. Luonnollisesti sii-
nä matkakulut kasvavat ja samalla
huoltoajat pitenevät, hän harmitte-
lee.

Mörskyn mielestä kotitalousvä-
hennys tulisi ulottaa koskemaan
myös kodin elektroniikan, erilaisten
koneiden ja laitteiden korjauksia ja
asennuksia. Myös arvonlisäveron
alennus olisi tervetullut pienille ko-
dintekniikkayrityksille.

- Tätä kautta kynnys korjauttaa
laite olisi matalampi ja samalla edis-
tettäisiin kestävää kulutusta, arvioi
Mörsky mikkeliläisestä TV-Huolto

Kesä on vilkasta aikaa kodinkonehuollossa
na 2002 yrityksen aiemman yrittä-
jän Matti Salosen jäädessä eläk-
keelle. 1970-luvulla perustetun ja ni-
mekkään yrityksen jatkaminen oli
Mörskystä helppo ratkaisu, eikä
yrittäjyys ollut kenellekään heistä
hyppy täysin tuntemattomaan.

- Erotuksena aiempaan on se, että
vastuu kaikesta jää nyt itselleen, hän
summaa.

Yrittäjäkolmikon lisäksi yritys
työllistää kaksi työntekijää. Tänä
kesänä yrityksen väen lomat on
sumplittu niin, että kaikki ovat töis-
sä elokuun lopussa. Syynä on Suo-
men siirtyminen digiaikakauteen
syyskuun alusta.

Rautu on vielä
näkemättä

Pertti Mörskyn isä, Kauko
Mörsky oli lähtöisin Raudun Räis-
kälästä. Pertti itse on syntynyt Män-
tyharjulla eikä hän ole käynyt kos-
kaan Raudussa.

- Isällä ei ollut koskaan kiinnos-
tusta käydä siellä. Se johtui siitä, että
hän oli sen verran pieni kun evak-
kotaipaleelle joutui, niin ei hänelle
ehtinyt jäädä oikein muistojakaan
Raudusta. Tämän takia ei ole tullut
itsekään lähdettyä. On se tosin jos-
kus mielessä käynyt, Pertti Mörsky
myöntää.

- Isän Pieksämäellä asuva sisko
on kyllä kotipaikalla käynyt, mutta
ei siellä ole enää mitään pystyssä,
hän lisää.

Karjalaisuutta Pertti Mörsky ei ko-
vin vahvaksi omalla kohdallaan koe.

- Kyllä minä juureni tiedostan,
mutta koen enemmän olevani savo-
lainen kuin karjalainen, tunnustaa
ulkonäön puolesta kuulemma sisa-
russarjasta eniten Mörskyjen näköä
oleva Pertti Mörsky.

Teksti ja kuva:
Jaana Matikainen

Pertti Mörsky on harmissaan, että yhä useammin kodin elektroniik-
ka viedään korjattavaksi ulkomaille. Tai pahimmassa tapauksessa
sitä ei korjauteta ollenkaan vaan se kärrätään kaatopaikalle.

M. Salonen Ky:stä.
Kesäaika on kodinkonehuollon

sesonkiaikaa. Pahin tai paras työl-
listäjä on ukonilma.

- Myös pääkaupunkiseudun kesä-
lomalaiset käyttävät paljon loman-
viettopaikkakunnan palveluita, ker-
too Mörsky.

TV-Huolto Salosen palvelut eivät
rajoitu vain television tai muun vas-
taavan viihde-elektroniikan huoltoon
ja korjaukseen, vaan yrityksen kaut-
ta hoituu myös monenlaiset kodin
pienkoneiden korjaukset.

- Lisäksi meillä on tarvikemyyn-
tiä ja uusimpana Grundicin tuottei-
den myynti, Mörsky mainitsee.

Työntekijöistä
yrittäjiksi

Pertti Mörsky osti yhdessä työ-
kavereidensa Erkki Souranderin
ja Esa Hurrin kanssa mikkeliläisen
TV-Huolto M. Salonen Ky:n vuon-
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Lähes 60 Raudun Sirkiänsaaren
koulupiiriläistä kokoontui 15. heinä-
kuuta joka toinen kesä tapahtuvaan
tapaamiseen. Sirkiänsaaren lisäksi
piiriin kuuluivat Huhdin ja Korleen
kylät. Koulua Sirkiänsaarella käy-
neitä oli juhlassa 13 henkilöä , muut
olivat jälkikasvua, osa neljännessä
polvessa.

Koulunkäynti loppui Sirkiänsaa-
ressa 1939 syksyllä lähes 68 vuotta
sitten. Vanhin mukana ollut, koulua
siellä käynyt on 93-vuotias ja nuo-
rimmatkin jo noin 75-vuotiaita.

Juhlan olivat toimeksisaaneet Lyy-
li Turunen, o.s. Haukka, (Huhti)
ja Heimo Kiuru (Sirkiänsaari),
joka toimi myös juhlan juontajana.

Jo edellisenä iltana kaukana asu-
vat lähisukulaiset (Haukat ja Kiu-
rut) kokoontuivat Lyylin asunnolle.
Ilta kului seurustelun, ruokailun ja
saunomisen merkeissä. Ruokaan
kuuluivat tavanomaisten ruokien li-
säksi karjalaiset ruuat, karjalanpii-

rakat, vatruskat ja “tökkiminen”
(läskipaisti).

Juhla alkoi Karjalaisten laululla.
Eri kyliä muisteltiin. Heimo Kiuru
muisteli Sirkiänsaarta, Seppo Pauk-
ku Korleeta ja Veikko Koukonen
Huhtia. Runoja esittivät ansiokkaas-
ti Laina Kauppinen, o.s. Hauk-
ka (Huhti), Rauni Karjalainen,
o.s. Pusa (Sirkiänsaari) ja Eila
Huuskola, o.s. Rastas (Sirkiän-
saari).

Heimon tyttärentyttäret Piritta ja
Heini Hentinen lauloivat niin kau-
niisti “Laps olen kauniin köyhän
Karjalan”, että juontajalle tuli kyy-
nel silmään.

Ilmi Pesonen, o.s. Peltonen ja
Raija Welling, o.s. Kiuru, esitti-
vät myös mielenkiintoista ohjelmaa
juhlassa. Heikki Hentinen kertoili
lukemastaan kirjasta karjalaisuudes-
ta, karjalaisten evakuoinnista ja ta-
kaisinpaluusta Karjalaan sekä toi-
sesta evakuoinnista ja lopullisesta

karjalaisten asuttamisesta. Hän sa-
noi vaimonsa Helin, o.s. Kiuru,
olevan puoliksi karjalainen ja tyttä-
riensä Piritan ja Heinin olevan nel-
jäsosakarjalaisia.

Yhteislauluna lauloimme vielä “Jo
Karjalan kunnailla lehtii puu” ja
“Männikkömetsät ja rantojen rai-
dat”. Esilaulajina toimivat Heli ja
Heikki Hentinen.

Lopussa oli mahdollisuus tanssiin
levymusiikin tahdissa. Innostus oli
heikohko, olisikohan johtunut osal-
listujien “vuosimallista”. Mukana
olijat kiittelivät tarjoilua ja olivat tyy-
tyväisiä ohjelmaan. seuraava tapaa-
minen jäi nyt “mietintämyssyyn”.

Toimeksi saaneena

Heimo Kiuru

Sirkiänsaaren koulupiirijuhla Joutsan Lamminmäen tilalla

Kuvassa juhlassa
mukana olleet Sir-
kiänsaaren kou-
lun koululaiset
Sylvi o.s. Kiuru,
Veikko Koukonen,
Irma o.s. Paukku,
Sievi o.s. Kiuru,
Heimo Kiuru, Eila
o.s. Rastas, Aarne
Sorvali, Inkeri o.s.
Paukku, Lyyli o.s.
Haukka, Eino
Sorvali, Vieno o.s.
Sorvali, Toini o.s.
Pusa ja Sulo Kiu-
ru.

Kuva: Seija Räty
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Kangasniemeläinen kansanruno
kertoo vihjaillen Topia (Tabias)
Mannisen elinoloista suuren tilan
miespuolisena hoitajana. Talon nel-
jä naista pitivät jämerästi huolta ti-
lanpidon jatkuvuudesta. Naislinjaa
pitkin tuo tila on säilynyt hyvin hoi-
dettuna Puulaveden kauniilla rannal-
la Ohensalon kylässä.

Kekonniemestä pääsi Mehtonie-
men kautta Havumäkeen vähäistä
kärrytietä pitkin. Tietä kutsuttiin
Renttulantieksi. Näin vielä sotien
jälkeenkin. Tällöin Mehtoniemessä
(Lehtoniemessä) oli Svinhufvudien
perintötilan päärakennuksen muuta-
missa huoneissa kansakoulu, jota
piti Laatokan rannalta evakkoon jou-
tunut karjalainen opettaja. Renttu-

lasta tulleet oppilaat olivat kotipai-
kan nimestä huolimatta muiden
ikäistensä kaltaisia. Viinankeitto
“Renttulassa” oli vähäistä verrattu-
na 1800-luvun alkupuolen tehtailuun,
jolloin kaikki Kangasniemen tilalli-
set maksoivat viinankeittoveroa ko-
tipoltosta ja myyntiä varten keittä-
vien veroluettelossa oli muiden mu-
kana kirkkoherrakin.

Presidentti Svinhufvudin alle-
kirjoittama kieltolain kumonnut laki
ja valtion monopolin Alkon ovien
aukeaminen huhtikuussa 1932 vä-
hensivät viinan salatehtailua ja sa-
maan suuntaan vaikutti Kangasnie-
mellä yleistä järjestystä ylläpitävä
nimismies Langinkoski. Pitkäai-
kaiset nimismiehet kolmessa peräk-

käisessä sukupolvessa olivat Lan-
ginkosken suvusta, joten kaikki kan-
gasniemeläiset olivat poliisin vanho-
ja tuttuja.

Renttulan tieksi tämän päivät
Kangasniemellä voitaisiin kutsua ohi
kirkon ja hautausmaan läpi johtavaa
hiekkakäytävää, jossa saattojoukko
kuljettaa horjuvin askelin avonais-
ta, yhteiskunnan antamilla rahoilla
hankittua olutpulloa. Ilmeisenä tar-
koituksena on haudata nuorten saat-
tojoukon tulevaisuus tuohon pulloon.

Ukko-nimellä kutsuttiin aikoinaan
Kangasniemellä kaikkia suurempi-
en tilojen isäntiä. Ukko–Pekan tie
olisi luonteva nimitys Kangasnie-
mellä Hännilässä Ohensaloon ja
Kortesalmelle johtavalle tielle. Kan-

Svinhufvudin sukuhautaa ympäröi presidentin äidin perintömetsä.

“Kekonniemen akat ne huutaa ja parkuu eikä ne anna Topialle rauhaa”

Kangasniemen naiset synnyttävät
karjalaismieliset presidentit

Kuva: Ahti Hänninen
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gasniemi liittyy kiinteästi Ukko-Pe-
kan, Pehr Evind Svinhufvudin
nuoruuden vuosiin, vaikka syntymä-
koti on Sääksmäen Rapolan karta-
no ja kaukaiset sukujuuret isän puo-
lelta juontavat Sigtuna -kaupungin
luokse Ruotsiin. Ukko-Pekan äiti
Olga oli syntyperäisiä kangasnie-
meläisiä, maanmittausinsinööri Gus-
tav von Beckerin tytär.

Kangasniemen
sukuhistoriaa

Beckerin suvun omistamia maat-
iloja oli Kangasniemellä useita.
Ruotsin armeijasta eronnut Anders
von Becker osti Kaihlamäen Hän-
nilän ja Andersin veli Abraham
(1754–1819) omisti Ohensalon räls-
sitilan lisäksi tilan Äkryntaipale nu-
mero kolme ja muita tiloja. Abra-
ham oli Olgan isoisä, jolta jäi perilli-
sille satoja hehtaareja käsittäviä
maa-alueita.

Nykyään Svinhufvudin suvun
omistuksessa oleva perintötila, Ta-
pio Mannisen kotitilan rajanaapuri-
na on eräs näistä sukuperinnöistä.
Svinhufvudin yksityinen sukuhauta-
usmaa on sukutilalla Mehtoniemes-
sä. Kangasniemen salskein männik-
kö ympäröi juhlavasti hautauspaik-
kaa. Presidentti Svinhufvudin poi-
ka Eino ja hänen perheeseensä kuu-
luneita on haudattuina tähän suku-
hautaan.

Presidentti Svinhufvud vietti nuo-
rena opiskeluvuosiensa kaikki kesät
Kangasniemellä äitinsä sukutilalla.
Tällöin Topia Manninen ja Pehr
Evind Svinhufvud ystävystyivät.
Kun Ukko-Pekka presidenttinä ol-
lessaan kesällä 1933 saapui vierai-
lulle Kangasniemelle, niin vastaan-
ottajien joukosta puuttui Topia. Pre-
sidenttiä tämä tilanne ihmetytti.
Kangasniemen sankarihaudalle pre-
sidentti laski kukkalaitteen seurueen
kunniavartion ja juhlayleisön läsnä
ollessa. Täältä Ukko-Pekka lähti
yksin Mehtoniemeen ja Topia Man-
nista tapaamaan. Topia olikin kii-

reesti päästetty pois putkasta. Ke-
konniemen kartanossa vieraillut pre-
sidentti viihtyi mainiosti ilman tur-
vamiehiä ja mahdollinen etiketin
puuttuminen pullosta ei häirinnyt.
Nimismies Langinkoski osoitti tun-
tevansa seurakuntalaisensa ja jär-
jestyksen pidon niksit.

Joitakin kangasniemeläisiä suku-
ja voidaan menestyksellä tutkia aina
alueen alkuperäiseen kiinteään asut-
tamiseen saakka. Karjalaisten erä-
maan asuttaminen oli keskittynyt

etäispesäkkeeksi Savilahden, nykyi-
sen Mikkelin kaupungin tuntumaan.
Tuhatlukuinen vauras karjalaisväes-
tö asui täällä Vuoksen vesireitin
päätekohdassa ja toiseen suuntaan
laskevan suuren Puulaveden välisel-
lä kannaksella jo ajanlaskumme en-
simmäisellä vuosituhannella.

Vielä 1400-luvulla Mikkeli luettiin
kuuluvaksi Karjalaan. Nykyisen
Kangasniemen alue oli vielä silloin
sokkeloista järveä ja autiota erä-
maata.

Presidentti Svinhufvudin nuoruusajan kesäkoti Kangasniemellä
kevään 2007 asussa.

Presidentin nuoruusajan ystävä Topia Manninen asui tässä talossa
Kangasniemen Ohensalossa. Talo ja pihapiiri näyttävät tyylikkäiltä
ja hyvin hoidetuilta vuonna 2007.
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Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa
aloitti vuonna1534 perustetun Uu-
denlinnan (Olavinlinnan) läänin kor-
piseutujen asuttamisen. Kangasnie-
men alue oli siirretty Viipurin linna-
läänistä uuden läänin alueeksi. Uusi
linnalääni jaettiin vuonna 1572 kah-
teen voutikuntaan, Suur-Savoon ja
Vähä-Savoon. Suur-Savon vouti
asui Juvalla. Kangasniemi oli Juvan
voudin aluetta Visulahden pitäjäs-
sä. Istruala, Puulasalmi ja Ohensa-
lo kuuluivat kuitenkin Pellosniemen
hallintopitäjään.

Viisisataa vuotta Kangasniemel-
lä asuneisiin sukuihin kuuluu Kok-
koniemen Lukkaristen suku, jon-
ka miehiä asuu perintötilallaan edel-
leen. Vuoden 1561 maaluettelossa
mainitaan Synsiöjärven eteläpuolella
asuvat Halttuset. Näin nämä al-
kuperäistä asutusta edustavat Luk-
kariset ja Halttuset elävät naapurei-
na vuosisatoja vanhoilla sukutiloil-
laan.

Lähiseudulla Ison-Kaihlasen ja
Hännilänjoen välisestä maastosta
nousivat ensimmäiset kaskisavut
Niilo Pynnösen kaskesta. Erä-
maata kaskiviljelyyn muokkasivat
Niilon kaskimaan lähellä Antti, Pie-
tari ja Klaus Hänninen. Jostain
syystä Klaus Hännisen maatila oli
vuonna 1664 autiona. Hännilä ja
Hännilän hovi lienee saanut nimen-
sä näistä Hännisen veljeksistä. An-
ders von Becker osti Kaihlamäen
Hännilän. Tämän tilan maille tohto-
rin arvon saanut kemisti Kar Qvist
perusti vuonna 1860 kemiallisen teh-
taan, jossa raaka-aineena käytettiin
havupuita. Tehtaan tuotantolaitteil-
la saatiin aikaan monipuolisia kemi-
allisia reaktioita. Kaikki valmistetut
tuotteet olivat hyvälaatuisia. Mikke-
lin Viikko-Sanomain toimittajakin
mainitsi lehtiartikkelissaan puuviinan
olleen kirkasta kuin lähdevesi ja
maksoi vain neljä markkaa kannulta.

Hännilän tehtaan tuotantoproses-
seja valvoi yli kymmenen työnteki-
jää. Runsaasta tuotevalikoimasta
mainittakoon tärpätti, puuetikka,

piki, pikiöljy, terva, hartsi, voiteluai-
ne, kimrööki, potaska ja puuhiili.
Qvist-herrojen prosessikaavioiden
tutkiminen auttaisi nykyisiä bio-teh-
taiden suunnittelijoita, sillä aineiden
kemialliset muutokset ovat aina sa-
manlaisia. Ihmisten äly on erilainen.

Hämeen ja Karjalan toisistaan
erottanut erämaa Kangasniemen
kohdalla sai asukkaikseen Ikosia,
Kekkosia, Mannisia, Kauppisia,
Nousiaisia, Reinikaisia, Martti-
sia, Tiihosia, Hännisiä, Orasia,
Lassisia, Halttusia, Ylösiä, Mä-
käräisiä, Paappasia, Pellisiä, Is-
soisia, Korhosia, Kurkisia, Hei-
nosia, Pystysiä, Rämäisiä ja run-
saasti Hokkasia, jotka siirtyivät
lyhyen venematkan päähän lähtö-
alueeltaan. Rantakylä, suurin “mik-
keliläinen” mahtikartano jäi Puula-
veden taakse.

Rautulaiset sijoittuivat Talvisodan
alettua näihin entisiin Savon vouti-
kuntiin Mikkelin ympäristöön. Pal-
kealan kylästä lähteneiden evakko-
jen suunniteltu sijoituspaikka oli
Kangasniemi, jonne Raudusta saa-
pui yli 300 karjalaista. Ainakin Sap-

piset, Palvimot, Poduschkinit,
Rastaat, Tyynyset, Sinerväiset ja
Hänniset tulivat Palkealasta.

Jatkosotaan Kangasniemelle
asettuneet rautulaiset talvisodan
taistelijat lähtivät kangasniemeläis-
ten kanssa rinta rinnan. Kaikki ei-
vät palanneet. Sotatantereella Sap-
pisen taisteluparina samassa tuli-
montussa olleen henkiinjääminen
ihmetyttää. Hän käy joka kevät vie-
mässä kukat Sappisen sankarihau-
dalle Kangasniemen kirkkomaalle.
Täällä sankarivainajien hautakivis-
tä on luettavissa kaikki Karjalan
kannaksen ankarimmat taistelupai-
kat.

Palvimon Unski
vartiossa

Jatkosotaan Kangasniemeltä läh-
tenyt Palvimon Unski koki hyök-
käysvaiheen ankarat taistelut ja
Vuoksen vesistön ylityksen. Pasu-
rinkankaalla Unskia alkoi kummas-
tuttaa satessa kastuneiden suoma-
laissoturien vaatteiden kuivattelu
isoilla leiritulilla. Unskin marssiessa

Sankarihautojen äärellä seisoo ryhdikkäänä U. Palvimo osallistu-
essaan Kangasniemellä toukokuussa 2007 vietettyihin rintamavete-
raanien kirkkopyhäjuhlaan.
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kärkijoukoissa ripeätahtista rytmiä
askeltaen omalle kotiseudulleen,
Rautuun, hämmästys oli suuri kos-
ka koko Raudun alueella ei saatu
minkäänlaista kosketusta vihollisiin.
Suomen etelärajalle marssin Raudus-
sa voittivat nopeudessa venäläiset.

Unskin asemapaikaksi tuli Viisjo-
en latvahaaran jokivarsi Raudun
Sirkiänsaaren kylässä. Tästä koh-
taa tätä Suomen oikeaa rajajokea
Suomen asevoimat eivät ylittäneet
missään vaiheessa. Joen vastaran-
nalla Unskin asemapaikan kohdalla
seisoi venäläisen rajavartijan muis-
toksi pystytetty patsas. Oikeaa ra-
jaa patsas vartioi ja samaa rajaa
Suomen puolella jokea vartioi Uns-
ki yli kaksi vuotta. Patsas ja Viisjo-
ki ovat edelleen hyvässä kunnossa.
Joku mielenvikainen on siirtänyt ra-
jan pois patsaan vartiopiiristä.

Vien tilaisuuden tullen kukkia pat-
saalle. Useamman kerran sodassa
haavoittunut Unski ennätti vielä jat-
kosodan loppuvaiheessa ajamaan
saksalaisia “siskonmiehiä” pois La-
pin kairoilta. Nyt omien vaivojen
hoito ja vaimon sairaus kuluttavat
Unskin voimia.

Kangasniemellä on runsaasti Laa-
tokan pohjoispuolelta Harlun pitäjäs-
tä tulleita karjalaissukuja, jotka Poh-
janmaalle siirryttyään saivat ostaa
asutuslain mukaisia maapaloja Kan-
gasniemeltä.

Kangasniemellä toimivaan oppi-
kouluun tuli sodan seurauksena kar-
jalaisoppilaita naapurikunnistakin.
Sortavalasta Toivakkaan siirtynyt
Pentti Pitkänen ehti käydä kaksi
vuotta oppikoulua Kangasniemellä
ennen Ruotsiin muuttoaan. Rautu-
laisen Kalevi Laitsaaren nimikin löy-
tynee saman koulun kirjoista.

Pietari
työllisti

Venäjän vallan aikana kangasnie-
meläinen maaton väestö siirtyi sin-
ne mistä löytyi työtä. Useamman
sukupolven suurperheistä riitti läh-

tijöitä. Kutemajärven Hännilän suur-
perheessä oli 19 henkilöä vuonna
1815 ja yli kymmenen henkilön per-
heitä oli Kangasniemellä samana
vuonna yli 70 kappaletta.

Kirkkoherraa työllisti usein tois-
tuva todistusten kirjoittelu Inkeriin
työansioille lähteville. Joka kesäksi
sinne oli runsaasti menijöitä. Mie-
het kesäksi paimeneksi ja perunan-
nostoon syksyksi sekä muihin kau-
sitöihin, joita yli miljoonan asukkaan
Pietarin seudulta löytyi yllin kyllin.

Myös Raudusta käytiin perunan-
nostossa inkeriläisten perunapelloil-
la. Perunankasvatus muodostui lä-
hellä Pietaria asuvien inkerinsuoma-
laisten pääelinkeinoksi. Näissä lä-
hikylissä asuvat miehet nukkuivat
päivällä ja lähtivät alkuyöstä hevo-
sella Pietariin. Aamulla kotiin tulta-
essa heidän hevoskuormassaan oli
“kultaa”. Yöllä he olivat tyhjentä-
neet pietarilaisten hussien sisällöt
kuormatynnöreihinsä. Tynnörin si-
sältö oli perusta perunanviljelylle.

Monet kangasniemeläiset palasi-
vat talven tullen takaisin savutuvan
lämpöön kotiseudulleen. Nyt Venä-
jältä on tullut Kangasniemelle rup-
lanturvottajia, jotka laittavat Puulan
rantavesiin ruplia likoon kangasnie-
meläisten ihmeteltäväksi. Täällä
kun on aiemmin käytetty pelkästään
riihikuivaa rahaa.

Kaksi presidenttiä
Kangasniemeltä

Kangasniemen naiset tulisi nostaa
kunniakorokkeelle kahden presiden-
tin synnyttäjinä ja kasvattajina. Kan-
gasniemellä Hännilän hovissa vart-
tunut Olga von Becker meni vi-
hille Mikkelissä 29.12.1859. Kesäl-
lä Saimaan vesiväyliä määrittele-
mässä olleen merikapteenin kans-
sa. Olga synnytti pojan, josta vart-
tui Suomen kansakunnan pelastaja,
presidenttinä nimellä Ukko-Pekka
tunnettu.

Kangasniemellä 26.10.1899 vihit-
ty Makkolan kylän 18-vuotias Emi-

lia Pylvänäinen avioitui Emilian
kotitalossa kortteelia pitäneen Juhon
kanssa. Heille syntyi 3.9.1900 poi-
ka, nuorukaisena “Känä”-nimellä
kutsuttu, joka 17-vuotiaana ase kou-
rassa lähti Kajaanista valkoisten
rangaistuskomppanian junalla Mik-
keliin ja Mäntyharjulle punaisia tal-
tuttamaan. Kunnostautui myöhem-
min Suomen kahdeksantena presi-
denttinä Urho Kaleva Kekkose-
na.

Kangasniemellä elämän
aakkosia opetellut

Ahti Hänninen

Viisijoen tuomi

Kukkii rannalla tuomipuu
vierii leikiten virta
kevät saapui ja kylvökuu
sammuu valohon ilta

Alta kukkien tuoksuvain
lähti teistäni vaikein
sieltä viimeisen virren sain
alkoi lauluni haikein

1944
Inkeri Torikka

Runonurkka
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Viime numerossa julkaistiin
johdanto-osa Sosnovossa synty-
neen ja kasvaneen Irina Kisillin
diplomityöstä, joka käsittelee
Monton perheen historiaa Rau-
dussa. Nyt julkaisemme diplo-
mityön ensimmäisen osan alku-
puolen. Siinä Irina Kisill tarkas-
telee laajemmin Raudun histori-
aa, alkaen ensimmäisestä mai-
ninnasta vuoteen 1918 asti.

Kisill kiinnittää huomionsa eri-
tyisesti inhimillisiin tekijöihin his-
torian yhteydessä. Hän on aset-
tanut itselleen tehtävän osoittaa,
miten Raudun asukkaat elivät,
se on millaisia olivat heidän pe-
rusharrastuksensa, millaista
osaa näytteli yhteiskunnallinen
elämä ja tietenkin miten työsken-
neltiin maatalouden ja karjan
hoidon parissa.

Suuri huomio kiinnitetään ajan-
jaksoon vuodesta 1744 alkaen,
koska nimenomaan siitä lähtien
Monton suku asui ja uurasti maa-
tilallaan Monnonmäellä.

Historioitsija itse Raudun histori-
asta D.I Shitov kirjoittaa seuraa-
vasti: “Itse Raudun nimestä on muu-
tamia tulkintoja. Niistä ensimmäisen
voi kääntää sanaksi “harjus”- har-
voin käytetyksi sanaksi nykysuomen
kielessä. Tietenkin harjus elää pie-
nissä puroissa, jotka yhdistävät
Vuoksen ja Laatokan. Mutta oliko
tällä merkitystä paikallisten ihmis-
ten elämässä?

Toinen selitys sanasta Rautu -
tämä muotoutui ajan mittaan tai se
tuli sen paikallisesta merkityksestä
- rauta.

Pitäjässä oli kaksi muinaista pai-
kannimeä sisältäen sanan rautu.
Näitä olivat Rautjärvi ja Raudunky-
lä. Ilmeisesti toinen niistä antoi his-
toriallisen nimen koko Raudun pitä-

jälle. Paikallisista soista ja järvistä
vielä 1800-luvulla kaivettiin rautaa
hyvin suuressa määrin. Rauta on
merkityksellisempi käsite, joka pu-
huu varhaisesta alkukantaisesta
metallurgiasta ja sepän töistä Kar-
jalan kannaksen itäosassa.

Kolmas tulkinta, sana on synty-
perältään paljon myöhäisempi, pi-
kemminkin Novgorodin keskiaikai-
nen “Rovdushki pogosta” (Raudun
pogosta) on otettu alkuperäisesti
karjalaissuomalaisesta rautu sanasta.

Rautu oli aina suuri asutuspiste.
Raudun luterilaisen seurakunnan
rajoina lännessä olivat Saijanjoki ja
idässä Sirkiänsaaren kylä, pohjoi-
sessa Leinikylä ja etelässä Raasuli.

Ensimmäiset maininnat Raudus-
ta liittyvät vuoteen 1480, kun Nov-
gorodin Vatjan viidenneksen Rau-
dun kihlakuntaan laskettiin kuulu-
vaksi 150 pientä kylää, joissa oli
kaikkiaan 229 taloutta ja 427 veroa
maksavaa miespuolista henkilöä.
Jokainen erillinen maatalo tai maat-
alojen ryhmä laskettiin ryhmäkyläk-
si, jolla oli oma paikallinen merkitys.

Raudunkylässä oli Baranovon
kylä. Papinjärven rannalla oli Kirk-
kojärvi – yksi talous, Papinkylä –
yksi talous, entisen kirkon luona, pie-
nempi kylä, tasangolla Raudunjär-
ven luona – yksi talous, Popkovon
kylä, toinen Popkovon kylä – yksi
talous, Popkovon Klavushovokylä –
yksi talous ja Popkovon Doroshko-
vokylä – kaksi taloutta. Talouksien
yhteismäärä yhdessä kirkollisen
Pogostan talojen kanssa oli 10.

S. P. Dmitrievin artikkelista löy-
dämme seuraavan tiedon. Koko pii-
rin väestö tunnusti kreikkalaiskatolis-
ta uskontoa. Karjalan kihlakunnan
valtauksen jälkeen vuonna 1580 Ruot-
si siirsi sinne varakkaampaa väkeä
muista Suomen osista. Perustettuun
Raudun luterilaiseen yhteisöön saa-
pui vuonna 1625 sen esimies.

Kreikanuskoisten kihlakunnan ra-

jat olivat pitempiä kuin myöhemmin
syntyneen luterilaisen pitäjän rajat.
He liittivät itseensä sellaisia maita,
jotka ulottuivat Laatokan ja Suvan-
non rantaan vallatessaan tulevien
Metsäpirtti ja Sakkolan pitäjien alu-
eita.

Raudun suurin
maanomistaja

Jo kaksi vuosisataa aikaisemmin
alkoi vähittäinen karjalaisten maan
läänittäminen, feodalisointi. Kaik-
kein suurin maanomistaja Raudus-
sa oli Novgorodin arkkipiispa, jon-
ka omistuksessa oli tiloja Raasulis-
sa, Korvessa, Vepsässä, Maanse-
lällä, Mäkrällä ja Kaskaalassa, joi-
hin kuului 67 taloutta. Valamon luos-
tarille kuului viisi kylää kuusine ta-
louksineen. Konevitsalle – 15, Ko-
relan-, Käkisalmen-, Yrjön luostaril-
le kolme ja Nikolaille viisi taloutta.

Vuonna 1500 Raudun kihlakunnan
249 taloudesta 61 oli luostarien,
oman kirkon kolme, pajaarien feo-
daaliomaisuutta 118 ja talonpoikien
omistuksessa 67 taloutta. Näillä
mailla oli myös kolme pajaarien kar-
tanoa.

Talonpojat harrastivat kaskivilje-
lyä ja pitivät karjaa. Pääasiassa vil-
jeltiin ruista ja kauraa, harvemmin

Rautua seitsemän sukupolven ajan (1744–1944)
Osa 2

Irina Kisill.
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ohraa ja vehnää. Kasvatettiin myös
pellavaa, mitä käytettiin omien vaat-
teiden valmistukseen ja myös rahan
vastineena verojen maksamisessa.
Mahdollisuuksia eläinten pitoon ra-
joittivat hyvin vaatimattomat niityt
ja suuri riippuvaisuus sääolosuhteis-
ta hyvän heinäsadon korjaamisek-
si. Kotieläinten päälajina olivat lam-
paat. Kalastuksella ei koskaan ollut
tärkeää paikkaa ihmisten elämässä.

Kreikanuskoiset
jättävät Raudun

Siitä Raudun historian ajanjaksos-
ta, jolloin kreikanuskoiset muodos-
tivat valtavan enemmistön, on tun-
nettua seuraava: 1500 luvulla Rau-
dussa oli kreikkalaiskatolinen kirk-
ko, mikä oli Vasili Suuren omai-
suutta, ja tästä johtuen Rautua kut-
suttiin Raudun Vasilevin Pogostak-
si. Puinen kirkko sijaitsi Raudunky-
länjärven rannalla. Täällä sijaitsi
myös hautausmaa.

Raudun kirkolliseen seurakuntaan
kuului kolme tsasounaa, joista yksi
sijaitsi Maanselällä, toinen Liippualla
ja kolmas Mäkrällä. Orjasaaren ky-
lässä oli Valamon luostarin kirkko.

Sodassa Ruotsia vastaan 1500-lu-
vun lopulla Raudun Pogosta yhdessä
muitten pitäjien kanssa siirtyi Ruotsil-
le 17 vuodeksi. Seurauksena oli, että
Raudun väestö pieneni 60–70 henki-
löllä vuoteen 1589 mennessä.

Ruotsin kuningas Juhana III an-
toi määräyksen talonpoikien siirrosta
näille tyhjentyneille maille. Pääryh-
män siirtolaisista muodostivat Ruot-
sin karjalaiset Jääsken, Äyräpään ja
Savon seurakunnista. Alkoi uusi elä-
män vaihe pitäjässä. Kreikanuskoi-
sten karjalaisten tilalle saapui ruot-
salaisia luterilaisia, joista monet juur-
tuivat tänne.

Kreikanuskoiset karjalaiset, pää-
joukko, lähti venäläisten perässä
Moskovan alueelle, missä heitä alet-
tiin kutsua Tverin karjalaisiksi pää-
asuinpaikan mukaisesti. Mutta Rau-
tu jatkoi olemassaoloaan.

Täyssinän rauhansopimuksen pe-
rusteella (1595) Moskova sai takai-
sin Novgorodin Karjalan, mutta 20
vuoden kuluttua Ruotsi, käyttäen
hyväksi Venäjän heikkoutta, valtasi
sen uudelleen.

Stolbovan rauhansopimus (1617)
ratkaisi lopullisesti riidan Ruotsin hy-
väksi ja melkein vuosisadaksi Rautu
liitettiin Ruotsiin yhdessä koko Nov-
gorodin “Korelan maan” kanssa.

Vuonna 1613 Raudun kunnassa
oli jo 113 taloutta, joista 23, se on
neljäsosa, kuului kreikkalaiskatolisil-
le karjalaisille ja loput luterilaisus-
koisille karjalaisille ja suomalaisille
siirtolaisille.

Stolbovan rauhan sopimuksen al-
lekirjoittamisen jälkeen vuonna 1617
raja siirtyi kauas etelään Inkerin-
maan maille. Asukkaitten ja uudel-
leen asutettujen kylien lukumäärä
kaksinkertaistui. Kylillä oli seuraa-
van nimet: Raudunkylä, Kaskaala,
Kuninkaanselkä, Savikkola, Sakki-
la, Raaju, Palkeala, Porkku, Vepsä,
Audilanmäki tai Luukkolanmäki,
Sirkiänsaari, Raasuli, Liippua, Or-
jansaari, Mäkrä, Haapakylä, Miet-
tilänmäki, Keripata, Leinikylä, Veh-
maisen Kopola, Haukkala, Nuijala,
Sunikkala, Sossunporkku, Paksupol-

vi, Osmino-Savola, Ristinkylä, Lon-
tila, Riikola, Sumpula, Huuhti, Kor-
lee ja myös vuodesta 1651 Dude-
nitsä, Pienautio, Räiskälä ja Tok-
karinmäki.

Vuoden 1651 väestölaskennan
mukaisesti yllä luetelluissa kylissä eli
214 henkilöä. Kylälistaa lukiessa
huomaa, että osalla niistä on venä-
läinen nimi, sellaisia kuin Osmino ja
Dudenitsa ja osalla karjalainen: Mit-
ronmäki.

Nimien enemmistö on muinaiskar-
jalaisia. Osmino sijaitsee Osmina-
lammen rannalla Raudun kirkonky-
lässä lähellä kirkkoa. (Osmina tar-
koittaa osmankääämiä – suomen-
taja A Loposen huom.).

Rautu
luterilaistuu

Kun Raudun karjalaisia ja sarak-
koja ilmestyi Rautuun ja itäiselle
Kannakselle, johti se piirin luterilais-
tamiseen. Läänin ensimmäinen lu-
terilainen saarnamies oli Matias
Petri. Ensimmäinen luterilainen
kirkko, mikä pystytettiin Karjalan
kannaksen itäosaan, oli Kiviniemen
temppeli. Se ehdittiin rakentaa jo
ensimmäisen siirtolaisvirran aikana

Raudun asutus Vatjan viidenneksen verokirjan mukaan. Historial-
linen Arkisto XX, 1.

Kuva: Raudun historia
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1590-luvulla. Vanhin luterilainen
hautausmaa sijaitsi kirkon vieressä.

Orjansaaressa oli muinainen krei-
kanuskoisten hautausmaa, jossa suo-
ritettiin hautauksia vielä sadan vuo-
den ajan Ruotsiin yhdistämisen jäl-
keen. Vähitellen se osa venäläisistä
ja karjalaisista, jotka vielä jäivät esi-
isiensä maille, lähtivät Venäjälle.

On tunnettua, että Raudussa
vuonna 1631 laskettiin olevan 23
kreikanuskoista perhettä. Kreikka-
laiskatolisille papeille oli mahdollis-
ta työskennellä Ruotsin valtaamilla
alueilla. Luterilaisuuteen siirtyi yk-
sittäisiä ihmisiä tai perheen osia,
mutta muut koettivat säilyttää vai-
keissa olosuhteissa isiensä uskon,
joka syntyi uudestaan sadan vuoden
kuluttua niissä Raudun osissa, min-
ne jo Pohjan Sodan jälkeen palasi
kreikanuskoisia kristittyjä.

Kului vuosisata. 1700-luvun alul-
le oli luonteenomaista pitkä Pohjan
Sota vuosina 1700–1721, joka aihe-
utti Karjalan kannaksen väestölle
suuria kärsimyksiä. Pietari I:n val-
lattua sotajoukoillaan Viipurin ja
Käkisalmen kaupungit vuonna 1710,
sotatoimet Karjalan kannaksella
keskeytyivät.

Uudenkaupungin rauhansopimuk-
sen allekirjoitushetkellä vuonna
1721 paikallisen väestön olot hieman
paranivat. Suomen kaakkoinen osa
yhdessä Inkerinmaan kanssa liitet-
tiin Venäjän imperiumiin. Raudussa
osa väestöstä jätti asuinpaikkansa,
tilalle saapui väkeä muista pitäjistä.

Vuosien 1718–1729 verotarkas-
tusaineiston perusteella Raudussa
laskettiin olevan 195 taloutta, joista
191 kuului maanomistajille ja neljä
muuta kirkolle. Asukkaita, jotka
maksoivat henkiveroa, oli 295.
Vuonna 1740 heitä oli jo 528 (iäl-
tään 16–60 -vuotiaita). Vuonna 1780
väestöä oli 2900 henkilöä.

Talonpojat itsenäisiksi
1880-luvulla

Vuosien 1808–1809 sodan olles-

sa vielä käynnissä Suomi liitettiin
Venäjään ja Karjalan kannaksen
väestö siirtyi vuosina 1813–1819
Suomen suurruhtinaskunnan alai-
suuteen. Vuonna 1867 Suomen ruh-
tinaskunnan hallitus aloitti kampan-
jan maan lunastamiseksi kartanon-
omistajilta siirtääkseen sen talonpo-
jille pitkäaikaista maksua vastaan.
1880-luvulla talonpojat saivat asia-
kirjat, jotka vahvistivat heidän pe-
rinnöllisen oikeuden maahan.

Siihen aikaan muodostetut
semstvot, maasäädyt, jotka olivat
huolestuneet kansanopetuksesta,
terveydenhoidosta, teitten ja siltojen
kunnossa pitämisestä, velvoitettiin
säännönmukaiseen verojen kerää-
miseen. Vuonna 1921 astui voimaan
pakollinen oppivelvollisuus ja 1930-
luvulla käytännöllisesti katsoen jo-
kaisessa kylässä oli oma 6-vuotinen
kansakoulu. Sen suoritettuaan nuo-
ret voivat jatkaa koulun käyntiä
oppikouluissa ja opistoissa.

Rautu oli tyypillinen maatalouspitä-
jä. Maatalouskoneita voivat ensi ai-
koina ostaa vain kartanon omistajat,
mutta 1900-luvun alussa jo jopa yksi-
tyiset talonpojat. Vakava huomio kiin-
nitettiin eläinten hoitoon. Englantilai-
sen ayrshire-rotukarjan tuonnin ansi-
osta piirin liha- ja maitotaloustuotanto
kasvoi huomattavasti.

Pietarin myyntimarkkinoitten lä-
heisyys mahdollisti talonpojille myy-
dä tuotteiden ylijäämä edulliseen
hintaan tai suunnata taloutensa tuo-
tanto kysynnän mukaisesti. Myytiin
kaikkea: marjoja, sieniä, lihaa, mai-
to- ja kotiteollisuustuotteita. Näihin
liittyen kaikkialla alkaa kivinavetto-
jen, kanaloitten ja sikaloitten raken-
taminen. Mutta perinteisesti hevo-
sista huolehdittiin paremmin kuin
lehmistä. Niitä käytettiin pelto- ja
metsätöihin ja pitkien matkojen te-
koon ja kilpailuihin.

Kehittynyttä teollisuutta pitäjässä
ei ollut. Vuonna 1812 täällä oli kol-
me valtion ja kuusi yksityisten vesi-
ja tuulimyllyä sekä myös joitakin
sahoja. Yksi 1800-luvun merkittä-

vimpiä yrityksiä oli Sumpulan me-
tallin sulatustehdas Kuninkaanselän
pohjoisosassa. Työntekijöitä oli noin
20 henkilöä, mutta kun raaka-aine
loppui, tehdas keskeytti toimintan-
sa vuonna 1897. Vuonna 1920 sen
paikalla oli Raudun suurin saha.

Piirin pääteitten verkko oli sellainen,
että valtatie halkaisi pitäjän etelästä
käsin Pietarista pohjoiseen Käkisal-
men suuntaan ja kulki suunnilleen siel-
lä, missä meidän päivinämme kulkee
Priozerskin valtatie. Vähemmän mer-
kityksellisiä teitä olivat tie Kivenna-
valle, Valkjärvelle ja myöhemmin
Metsäpirttiin. Samansuuntaisesti Kä-
kisalmen maantien kanssa rakennet-
tiin rautatie. Sen avajaiset pidettiin
vuonna 1917, mutta tätä tapahtumaa
edelsivät pitkät neuvottelut ja vaihto-
ehtojen valinta.

Ensimmäisen ehdotuksen teki yk-
sityishenkilö. Sumpulan hovinomis-
taja kapteeni Aleksander Fock
ehdotti vuonna 1887 rautatien ra-
kentamista Sortavalasta Käkisal-
men, Pyhäjärven, Sakkolan ja Rau-
dun kautta Levashovon asemalle
asti, missä se yhtyisi Viipurin rata-
tiehen. Sikäli kuin sellaisen radan
olemassaolo helpottaisi maatalous-
tuotteiden myyntiä Pietarissa, niin
rakentaminen katsottiin tarkoituk-
senmukaiseksi. Suomen senaatti
vuorostaan antoi valtioneuvos Eng-
manille luvan sähköistetyn rautatien
rakentamisesta (Saksan mallin mu-
kaisesti) Pietarista Imatralle Rau-
dun kautta.

Suunnitelma radasta Hiitola-Rau-
tu hyväksyttiin ja sen strateginen
merkitys ensimmäisen maailmanso-
dan aattona kiirehti ratkaisun teke-
mistä. Vuonna 1914 aloitetun rau-
tatien rakentaminen ulottui toden
teolla Raudun maille vuonna 1915
ja antoi työtä monien kylien asuk-
kaille. Rata oli valmis vuonna 1917.

Väliotsikot kääntäjän.

Käännös:
Alvar Loponen
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Sosnovon maakunta sai heraldi-
sen vaakunan viime vuoden puolel-
la. Se on kunnan virallinen symboli.
Kunta on vähitellen siirtymässä de-
mokraattiseen itsehallintoon. Hopei-
selle vaakunakentällä on kolme pil-
venmuotoista hattaraa, jotka tuovat
mieleen Sosnovon mäkisen ja kuk-
kulaisen maaston. Kukkuloiden ylä-

puolella olevat sinitaivaspilvien kaa-
ret muistuttavat myös Vasilin Rau-
dun Pogostan kirkollisia holveja.
Raudun pogosta, josta ensimmäinen
maininta on vuodelta 1480, sijaitsi
Korelan maassa Novgorodin feo-
daalisessa tasavallassa.

Keskellä vaakunaa on mänty.
Sosnovo (Mäntylä) tulee sanasta

Sosnovon vaakuna
sosna (mänty). Mänty onkin pitä-
jän yleisin puulaji. Männyt runko ja
juuret ovat purppuranpunaisia. Puun
vihreä latva on monioksainen ja ti-
heä. Kruunussa on yhdeksän ho-
peista käpyä. Sama määrä kyliä on
kunnassa. Kaksi mustaväristä ket-
tua seisoo takajaloillaan puun juuri-
en päällä, kumpikin omalla puolella
puuta ja nojaavat etukäpälöillään
puunrunkoon. Neuvostoaikana Por-
kulla sijaitsi hyvin menestynyt tur-
kissovhoosi. tällä hetkellä sen jat-
kajaosuuskunta on taloudellisissa
vaikeuksissa.

Vaakunan alaosassa on sininen
järvi. Raudun järvistä, lammista ja
soista nostettiin rautaa aina 1800-
luvun loppuun saakka. Kuninkaan-
selällä sijaitsi Sumpulan metallisu-
lattamo, missä sulatettiin rautaa aina
vuoteen 1897 asti. Sieltä toimitet-
tiin malmia muun muassa Putilovin
tehtaille Pietariin.

Järven päällä on hopeinen kolmio,
abstraktio. Se vie ajatukset, ei ai-
noastaan Sosnovon historiallisiin juu-
riin, vaan myös tulevaisuuteen. Täs-
sä voi ajatella tällä hetkellä Raasu-
lin talviurheilukeskusta laskettelurin-
teineen ja hiihtoratoineen. Sen toi-
minta tulee yhä laajenemaan, sillä
onhan sen läheisyyydessä kaupun-
kialue, jossa on asukkaita enemmän
kuin koko Suomessa, joten käyttä-
jistä ei tule olemaan puutetta. Vaa-
kuna on työryhmän suunnittelema.

Alvar Loponen

Ostetaan Raudun isännänviiri
Koko n. 4 m. Värit: sininen-terrakotta.

Ystävällisesti
Kaarina Raatikainen
puh. 040-737 7631
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Kirsi-Marja Myöhäseltä on juuri
ilmestynyt uusi kuva-runoteos. Sen
esittelytilaisuus pidettiin 8. elokuuta
Kuopiossa.

Näin Kirsi-Marja kertoo kirjas-
taan: “elä elä -kirja seurailee lennä
lennä -kirjan teemoja ja tapahtumia
seuraavana vuonna. Valokuvitetut
runokirjat eivät kaipaa toisiaan,
mutta täydentävät sulkeutuvaa ym-
pyrää. lennä lennä -kirjan saaman
palautteen rohkaisemana tartuin ai-
heen jatkokäsittelyyn, sitä paisi kir-
jan jälkeiset tapahtumat vaativat
uutta synnytystä.

Kumpaakin kirjaa rakentaessani
olen pyrkinyt selkeään kokonaisil-
maisuun niin tekstien ja kuvien kuin
taitonkin suhteen; luettavuus, kau-
neus ja todelliseen aikaan sijoittuva
ajattomuus oppainani.

Kytö kuvan ja tekstin yhdistämi-
seen sekä kirjoittajakoulutus antoi-
vat syttyjä kuvataiteilijaminälleni,
joka oli onnistunut hankkimaan di-
gitaalisia taitoja. On ollut iso ilo teh-
dä kirjoja kokonaan itse ja ilahtua
painatuksen jälkeen toteamaan, että
tällaisia minä niistä halusinkin.

Kirjoissa liikutaan Espanjan man-
tereella ja Gran Canarian saarella
sekä Suomen Kuopiossa ja Helsin-
gissä ja sillä välillä kolmen sukupol-
ven tunnelmissa ja tapahtumissa.
Kirjoihin voi tutustua Internetissä
kotisivuillani ja niitä voi ostaa suo-

Uusi kirja Kirsi-Marja Myöhäseltä

raan minulta tai mm. Kuopion tai-
demuseosta.”

Kirsi-Marjan yhteystiedot:
www.iwn.fi/~kmmyohan
040 559 7200

Haluaisin tietoja

Aliskan kylästä ja kyläläisistä ennen v.1939.
Mauri Orava

Haapakimolantie 731B 47400 Kausala
p.040-5570087

mauriorava@netti.fi

Kirsi-Marja Myöhänen
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Isäni Sulo Kiuru on kotoisin Rau-
dun Sirkiänsaarelta ja äitini Elvi,
o.s. Orava, Aliskasta. Ensimmäi-
set matkani suuntautuivat Sirkiän-
saarelle. Matkojen aikana olemme
katsastelleet muistomerkkejä, van-
haa rajaa Viisjoella, kirkkojen rau-
nioita Palkealassa ja Raudun kirkol-
la, olemme saaneet nähdä myös
Kuusaan hovin, tosin ei kaikessa ko-
meudessaan, ikkunat olivat poissa,
samoin kattopellit (kaikki, mitä irti
saadaan). Olemme pysähtyneet
myös Muolaassa, Äyräpäässä ja
kuulleet matkanjohtajamme sujuvaa
kerrontaa historiasta ja nähtävyyk-
sistä. Kuten karjalaisuuteen kuuluu,
on laulu raikunut myösaina, kun so-
piva tilaisuus on ollut. Matkoilla olen
saanut tavata isäni naapureita, heis-
tä ainakin Airikaisia, Pusien, Pel-
tosen ja Sorvalin väkeä.

Ensimmäisen kerran lähdin velje-
ni Raimon houkuttelemana koti-
seutumatkalle kesäkuussa 1996,

mukana oli myös veljen vaimo Lai-
la sekä mieheni Jouko. Olimme
matkalla majoitukseen Kiviniemeen
Motelli Losevoon. Matkan aikana
saimme tiedon, että majoitus onkin,
syystä jota ei meille kerrottu, Oja-
niemessä. Viikonlopun aikana oli
erikoisen paljon lentoliikennettä, lie-
kö ollut Kiviniemessä jonkinlaiset
harjoitukset?

Korvaukseksi majoituksen muu-
toksesta meille luvattiin sauna va-
paasti käyttöön illaksi. Tultuamme
pihaan tunsimme savun hajua ja tar-
kastellessamme sen aiheuttajaa huo-
masimme, että saunasta oli jäljellä
ainoastaan kuuma hiillos. Saunaa
olivat ilmeisesti käyttäneet myös
edelliset majoittujat. No, ei siinä vie-
lä kaikki. Koska saunaa ei saatu,
saimme korvaukseksi kuohuviiniä,
joka sekin jostain syystä loppui kes-
ken. Majoittuminen sujui kuitenkin
pikkuhiljaa ja kaikki saimme yöpuun.

Illalla oli luvassa tanssia Ojanie-
men suuressa tanssisalissa. Mutta

ettepä arvaakaan, orkesterin pojat
olivat lähteneet mummonsa hauta-
jaisiin. Ei ollut vielä kaikkea mene-
tetty! Saliin asteli tiskijukka muka-
naan matka-arkullinen levyjä, jotka
matkustajien keski-ikä ja musiikki-
maku huomioon ottaen olivat aivan
väärältä aikakaudelta. Niinpä seu-
raava kysymys kuuluikin; paljonko
täytyy maksaa, että musiikki lop-
puu? No, se loppui ajallaan. Osa
huoneista oli aivan tanssisalin tun-
tumassa, joten musiikkia kuultiin. Oli
meillä kuitenkin matkassa kitara ja
sen soittaja, jonka musiikista saim-
me nauttia matkan aikana.

Laatokalla kävimme uimassa,
portti avautui limsapullolla.

Seuraavan kerran matkasin kesä-
kuussa 1998. Majoitus oli Kivinie-
messä. Olimme ilmeisesti kesän
ensimmäiset majoittujat, koska ra-
kennus oli vielä aivan kylmä ja kos-
tea. Henkilökunta laittoi lämpöpu-
haltimen käytävään, josta lämpöä
sai huoneisiin pitämällä oven auki.

Heinäkuu 2001. Korleen kolinat
ja Sirkiänsaaren koulupiiritapaami-
nen. Matkasimme kolmella autolla
määränpäänä Kiviniemi ja koulupii-
rijuhlamme Valkjärven rannalla.
Autossa saimme kuulla sirmakan
sointuja Pentin soittamana. Sää oli
aurinkoinen ja lämmin, joten tunnel-
ma oli sen mukainen. Rohkeimmat
uivat Vuoksessa sekä myös Valk-
järvessä. Laatokalta oli porttivahti
poistunut!

Seuraava matkamme toukokuus-
sa 2004 suuntautuikin äidin asuin-
paikalle Aliskaan, Aropellolle, Ora-
van tilalle. Meille järjestettiin pik-
kubussi viemään meidät Palkealan-
mäeltä kohti Aliskaa. Kuljettajan ja
matkustajien tietämättömyydestä
johtuen huomasimme olevamme ai-
nakin kaksi kilometriä täysin vää-
rässä suunnassa. Keittelimme kah-

Raudun kotiseutumatkoja muistellen

Kuvassa vasemmalla Raimo Kiuru, Leea Hämäläinen, Reijo Koponen,
Anneli Koponen, Seija Räty, Tommi Kiuru, Iisa Kolari, Laila Kiuru
(selin).
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vit ja söimme matkaeväät, jonka jäl-
keen (aikataulun kireydestä johtu-
en) hajaannuimme. Osa lähti nou-
semaan Palkealanmäelle bussia
odottelemaan, osa jäi “vahtiin” pik-
kubussia ja osa lähti kiireellä mars-
simaan kohti Aliskan paloaukeata ja
siitä eteenpäin kohti Oravaa. Huo-
lestuimme (olin siinä joukossa, joka
oli autoa tisurissa), koska sovittu
pikkubussin aika tuli ja meni. Ei kuu-
lunut bussia, eikä yhteyttä Oraviin
saatu. Niinpä kaivoin esiin Markun
numeron ja tekstasin “ Oravat puus-
sa, autoa ei näy!” Markku vastasi;
tulkaa perästä Raudun kirkolle.

Ei auttanut muu kuin odottaa.
Odotus palkittiin. Tuli bussi muka-
naan Oravat. Niinpä matkasimme
kuin kahden kilon kalakukko kilon
pussissa kohti Raudun kirkonkylää,
jossa siirryimme bussiin ja jatkoim-
me kohti Terijokea. Ensimmäisen
yön olimme viettäneet Kiviniemessä.

Paluumatkalla kotiin, tynkä-Suo-
meen, ihailimme Terijoen rantaa ja
pysähdyimme Koiviston kirkon pi-
halla nauttimaan matkaeväistä. Kir-

kon käyttötarkoituskin saattaa muut-
tua naapurissa kirkosta discoksi!

Seuraavan kerran kesäkuussa
2005 määränpää oli myös Aliska.
Nyt, edelliskerrasta viisastuneena,
lähdimme Palkealanmäeltä kävellen
kohti Aliskaa. Puolentoista tunnin
reippaan kävelyn jälkeen olimme
perillä. Tutkiskeluista huolimatta,
emme ole aivan varmoja, joimme-
ko isän ja äidin kihlajaiskahvit omal-
la tontilla, vaan lähellä kuitenkin.
Nyt oli taas jouduttava kyytiin, bus-
si Terijoelle oli lähdössä. Paluumat-
kalla kävimme nauttimassa kahvit
navetta-ravintolassa ja tutustumas-
sa rakenteilla olevaan majoitusti-
laan.

Tähän saakka viimeisin matka
tehtiin heinäkuussa 2007, Raudun
Kihujuhlien aikaan. Matkalle oli läh-
tenyt sakkia sankoin joukoin, jopa
kahdeksalla bussilla, taisi olla pik-
kubussi vielä lisäksi. Matkalle läh-
tiessämme olin jostain syystä epäi-
levä, mitä perillä saadaan.

Yllätys oli suuri ja uskomaton.
Täytyi aivan nipistää itseään, ei voi
olla totta, tällainen paikka! Majoi-
tuimme Ojaniemessä, joka oli koke-
nut täydellisen muodonmuutoksen
edelliskerrasta. Perillä saimme osal-
listua Kihujuhlaan ja jumalanpalve-
lukseen sekä olla mukana laske-
massa seppeleet esi-isillemme pys-
tytetylle Raudun hautamuistomer-
kille sekä sankarihautausmaalle, jon-
ne on myös setäni, Eino Kiuru,
haudattu.

Perinteeksi muodostunut käynti
kahvilla Pyöreässä tornissa toteu-
tui myös nyt. Matkaseurueeseem-
me kuuluivat Kiurut; Raimo, Lai-
la, edellisten poika Tommi, Seija
sekä Raimon lapsenlapsi Iisa. Sa-
volaisiakin oli mukana Lailan serk-
ku Koposen Reijo ja vaimonsa
Anneli sekä Hämäläisen Leea.

Juuret syvällä Karjalassa
Matkoja muistellen ja uusia

odotellen

Seija Räty, o.s. Kiuru

Oli vapaaehtoisena armeijassa
(lähetti). Rautu oli vallattu. Pyy-
sin joukko-osastoni luutnantti Kyl-
lästiseltä päästä käymään Rau-
dussa. Niin lähdin Raudun ase-
malta ja jatkoin kotikylääni Vak-
kilaan. Talot oli poltettu.

Niin sanottu Tepon Kostin talo
oli polttamatta. Menin sinne sisäl-
le. Lattiapalkkeja oli nostettu ylös
ja sahattu hellapuiksi. Hellalla oli
kasari ja pöydällä venäläisiä va-
lokuvia. Läksin ulos ja ulkona oli
kahdet askeleet Kostin saunalle.
Sieltä varmasti seurattiin minun
käyntiäni. Sitten jatkoin kotiani
kohti. Sasoonan ovi oli auki, vain
yläsaranoista se pysyi pystyssä.

Tuuli heilutti sitä, ja siitä lähti aa-
vemainen kitinä.

Näin jatkoin kotini tanhuville.
Oli syksy ja vähän lumihärmää
maassa. Meidän pellolla olivat
venäläiset kasvattaneet tomaat-
teja, ne olivat jäätyneet. Puima-
kone oli kaadettu heinäladon
edessä kyljelleen. Talojen paikoil-
la oli vain tuhkakasat. Sitten läh-
din katkerin mielin takaisin yksik-
kööni.

Terveiset Rautulaisille.

Esko Petrow
Vaajakoski 14.7.2007

Seikkailu Raudussa vuonna 1941 TARINAILTA
ja Rautuseura ry:n

seuramerkkien
jakotilaisuus

ke 5.9.2007
klo 18.00

Karjalatalo,
Sortavalasali

Tervetuloa
Rautuseura ry.

Hallitus
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Niilo Pusa valottaa muistel-
miensa tässä osassa Suomen
suhteita Euroopan yhteisöön
ennen siihen liittymistämme,
siirtymistään suurlähetystöneu-
vokseksi Washingtoniin sekä
Nixonin ulkopolitiikkaa.

Neuvottelut Euroopan talousalu-
eesta EES:stä jatkuvat. EFTA-maat
yhdessä muodostavat 40 miljoonan
ihmisen ostovoimaiset markkinat ja
ovat sinänsä varsin merkittävät
EY:Ile. Tässä vaiheessa on hyödy-
töntä keskustella Suomen EY-jäse-
nyydestä. Emme tiedä, millaiseen
EY:öön liittyisimme. Sen ulko- ja
turvallisuuspoliittiset kysymykset
ovat vielä suurelta osin avoinna.
Avointa on, miten lännen ja idän,
Naton ja Varsovan liiton lähentymi-
nen toteutuu. Päästäänkö näiden
välillä yhteiseen turvallisuuspolitiik-
kaan kestävän rauhan turvaamiseksi
Euroopassa. Jos kehitys on yhtä
myönteinen kuin miltä se näyttää,
saattaa Suomen jäsenyys Euroopan
yhteisössä tulevaisuudessa olla
mahdollista. Vasta sitten, kun tie-
dämme, miksi tilanne Euroopassa ja
EY kehittyvät, voimme ratkaista
suhteemme EY:öön.

Integraatiossa kehitys johtaa väis-
tämättä siihen, että valta siirtyy pal-
jolti nykyiseltä demokratialtamme
monikansallisille yrityksille. Vapaan
kilpailun vallitessa suurteollisuus
kattaa kaiken itseensä. Pienyrityk-
set, jotka ovat heikosti varustautu-
neet kansainväliseen kilpailuun, hä-
viävät. Syrjäseudut ja köyhät köyh-
tyvät, rikkaat rikastuvat, vaikka ylei-
sesti ottaen tuotteiden hinnat halpe-
nevat, kun suuren markkina-alueen
edut ovat kaikkien saatavissa.

Euroopan yhdentymiseen osallis-
tuminen merkitsee myös suuria yh-

teiskunnallisia muutoksia. Eduskun-
nan on hyväksyttävä useita satoja
EY-lakeja sellaisinaan. Oleellinen
osa kansallisesta päätäntävallasta
siirtyy Euroopan yhteisölle, jossa jo
nyt käydään kriittistä keskustelua
demokratian vähenemisestä ja yli-
kansallisuuden laajentumisesta.

EY:n taloudellinen kasvu merkit-

see asiantuntijavallan kasvua ja vas-
taavasti poliittisen vallan vähenemis-
tä. Lyhyesti, kaikessa ovat ratkai-
sevina taloudelliset edut. Euroopan
yhteisön alueella arvioidaan vuosit-
tain vähenevän 300 000 perheviljel-
mää ja maaseudulla puolisen miljoo-
naa työpaikkaa. Tuotanto keskittyy
sinne, missä se on kannattavinta.

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi

Washingtonin residenssi. Marketta –sisäkkö etualalla. Noin 1971.
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Suurlähettiläänä
Washingtonissa

Kevättalvella 1969 ministeri
Tankmar Horn tiedusteli minulta,
olisinko kiinnostunut pääkonsulin
virasta San Fransiscossa. Horn oli
itse siirtymässä Wärtsilän toimitus-
johtajaksi. Pääkonsulin asema ulko-
maan edustustossa on suurlähetti-
läästä seuraava, hänen tehtävänsä
ovat yleistä edustamista ja pr-toi-
mintaa Suomen tunnetuksi tekemi-
seksi. Tiesin, että pääkonsulina San
Fransiscossa minulle olisi jäänyt ai-
kaa hoitaa myös fyysistä kuntoani
pelaamalla tennistä ja golfia, mutta
en katsonut sen riittävän minulle.
Olin tähän asti keskittynyt kauppa-
politiikkaan ja nyt minua kiinnosti
kansainvälinen ulkopolitiikka. Vas-
tasin siis epäröimättä kieltävästi.

Kesäkuussa 1969 saapui suurlä-
hettiläs Olavi Munkki lomalle ja
pyysi minut lounaalle Palaceen. Hän
tiedusteli, olisinko kiinnostunut tule-
maan suurlähetystöneuvokseksi
Washington D.C:hen. Pyysin miet-
timisaikaa. Olin saanut samanaikai-
sesti pari mielenkiintoista tarjousta
talouselämän taholta ja halusin har-
kita myös näitä vaihtoehtoja. Val-
tiosihteeri Jorma Vanamo esitti sit-
ten UM:n tarjouksen lähteä Wa-
shingtoniin, jolloin halusin vielä kes-
kustella asiasta ulkoministeri Ahti
Karjalaisen kanssa. Hän esitti mi-
nulle luottamuksellisia näkökohtia,
jotka vaikuttivat ratkaisuuni. Päätin
lähteä Washingtoniin.

Ennen lähtöäni neuvottelin UM:n
poliittisen osaston johdon kanssa sii-
tä, mitä toivomuksia heillä oli Wa-
shingtonin suhteen. Sain kuulla, että
sikäläisen poliittisen raportoinnin
suhteen oli paljonkin toivomisen va-
raa. Suurlähettiläs Munkki oli teh-
nyt elämäntyönsä voittopuolisesti
kauppapolitiikassa. Hän oli ollut pää-
konsulina Bonnissa ja johtanut
Kauppapoliittisen osaston päällikkö-
nä mm. Suomen EFTA- ja Gatt-
neuvottelut. Washingtonissa olles-

saan hän ei enää jaksanut riittäväs-
ti syventyä Yhdysvaltojen ulkopoli-
tiikkaan.

Loistava seuramies Olavi Munk-
ki oli, hän edusti Suomea kiitettä-
västi ja ahkerasti osallistumalla lu-
kemattomiin tilaisuuksiin. joihin hä-
net oli Suomen suurlähettiläänä kut-
suttu. Oli hyvin tavallista, että hän
osallistui samana iltana kahteen
cocktailtilaisuuteen ja lisäksi päiväl-
lisille. Eikä hän liioin kuulunut nii-
hin, jotka osallistuvat välttämättömiin
tilaisuuksiin menemällä toisesta
ovesta sisälle ja suoraan toisesta
ulos. Hänen omilla lounaillaan ja
päivällisillään nähtiin aina useita
Yhdysvaltain administraation ja ta-
louselämän korkean tason edusta-
jia. Hänen tarjoamansa ruoka ja vii-
nit olivat aina valiotasoa. Ihmette-
limme ja ihailimme hänen jaksamis-
taan.

Mestari Olavilla, joksi ministeri
Pentti Uusivirta Olavi Munkin ai-
koinaan risti, oli terhakka, mutta
kouluttamaton irlanninterrieri Tink-
ka. Munkilla oli tapana ulkoiluttaa
koiraansa kerran viikossa lauantai-
sin ja tähän noin 200 metrin mat-
kaan rajoittui hänen itsensäkin ul-
koilu.

Suomen Fitchburgissa Massachu-
settsissa oleva konsuli Edwin Kaa-
rela kertoi asuneensa kesällä 1971
Kalastajatorpalla. Viereisessä huo-
neessa oli lähes koko yön haukku-
nut koira niin, ettei kukaan voinut
nukkua. Konsuli Kaarela oli päät-
tänyt ojentaa seuraavana aamuna
koiran omistajaa huonosta hoidos-
ta. Kun koiran omistaja sitten aa-
mulla lähti ulkoiluttamaan koiraan-
sa, konsuli Kaarela ryntäsi ärtynee-
nä ulkoiluttajaa neuvomaan. Hän ei
kuitenkaan kyennyt sanomaan muu-
ta kuin hyvää huomenta.

Koiran ulkoiluttaja oli suurlähetti-
läs Olavi Munkki, joka oli palannut
kaupungilta. Tinkka oli tottunut nuk-
kumaan yönsä isännän kanssa sa-
massa huoneessa ja oli haukkunut
ikävissään. Todettakoon vielä, että

ulkoilun vähäisyydestä huolimatta
suurlähettiläs Munkki ei vuosien
mittaan mainittavasti sairastellut.
Hän kuoli täysin palvelleena 70 vuot-
ta täytettyään avatessaan asunton-
sa ovea Lauttasaaressa.

Tultuani Washingtoniin Olavi
Munkki pyysi minua luokseen asu-
maan. Rouva Eila Munkki oli jää-
nyt Suomeen viimeistelemään ke-
ramiikkataiteilijan töitään ja saapui
Washingtoniin vasta pari viikkoa
minun tuloni jälkeen. Muuttotava-
ramme olivat laivassa ja vaimoni oli
mennyt Wieniin tervehtimään sisar-
taan ennen Amerikkaan tuloaan.
Asuimme siis kahdestaan suurlähet-
tilään residenssissä. Palveluhenki-
lökunta, neidit Nykänen ja Aimo,
hoitelivat meitä. Tämä oli suurlähet-
tiläs Munkilta erittäin ystävällinen,
viisas ja elämänkokemusta osoitta-
va ele. Se edisti molemmin puolin
toistemme tuntemista ja oli erittäin
hyödyllinen kokemus. Olimmehan
seuraavat kolme vuotta läheisimmät
työtoverit.

Olin tuonut kuriirisäkissä TLK:n
poronkieliä ja Stockmannin kuivat-
tuja herkkutatteja tuliaisiksi. Nämä
olivat mielestäni parhainta, mitä
Suomesta löytyy. Avokätiseen ta-
paansa suurlähettiläs Munkki tarjo-
si tuomisiani ensimmäisille vierail-
leen herralounaalla muutama päivä
tuloni jälkeen. Korkean tason vie-
raat söivät ensimmäisen kerran elä-
mässään poronkieliä herkkutattikas-
tikkeessa. Vaikka isäntä tervehdys-
sanoissaan kertoi näiden edustavan
suomalaista kansallisruokaa par-
haimmillaan, eivät vieraat ymmär-
täneet antaa niille arvoa. Olisimme
yhtä hyvin voineet tarjota vieraille
läskisoosia tai lihapullia, siksi oudoil-
ta maistuivat amerikkalaisten suus-
sa poronkielet ja herkkutatit.

Huomasin saman asian myöhem-
min, kun tarjosimme kotonamme
alkuruokana graavilohta ja korvasie-
niä. Amerikkalaiset suhtautuivat
suurin varauksin raakaan kalaan ja
korvasienille he eivät osanneet an-
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taa minkäänlaista arvoa. Valio lah-
joitti minulle kerran ison säkillisen
korvasieniä, joista riitti meille tarjot-
tavaa pariksi vuodeksi, etupäässä
suomalaisille vieraille, jotka tosiaan
ymmärsivät korvasienten herkulli-
suuden.

Suomi ja
Yhdysvallat

Washington tarjosi paljon uutta
opittavaa, tärkeimpänä Yhdysval-
tain ulkopolitiikka. Jatkoin työpäivää
iltaisin kotona. Kävin esittäytymäs-
sä Department of Statessa, muissa
tärkeimmissä Yhdysvaltain hallin-
non, Administraation, keskuksissa ja
meille tärkeimmissä suurlähetystöis-
sä. Washingtonissa oli silloin 125
suurlähetystöä.

Suomalaiset luulevat usein, että
Suomi on jollain lailla muita tärkeäm-
pi maa, vaikka suuressa maailmas-
sa meitä tuskin tunnetaan. Amerik-

kalaisia kiinnostaa Suomen osalta
eniten suhteemme Neuvostoliittoon.
Meillä on hyvä maine Amerikassa
vanhana velanmaksajana, Paavo
Nurmen, Sibeliuksen ym. ansios-
ta. Mutta kaikki tämä on suurelta
osin historiaa ja nykypäivän ame-
rikkalaiset tuntevat hyvin vähän his-
toriaa. Vain muro-osa heistä on käy-
nyt turisteina Suomessa.

Yhdysvaltain administraatiossa
Suomen ominaispaino on vähäinen.
Se vastaa suunnilleen asukasluku-
amme Euroopassa. Jokaisen diplo-
maatin on Washingtonin suuressa
kansainvälisessä edustustojen viida-
kossa luotava omat henkilökohtai-
set suhteensa ja rakennettava omat
tietolähteensä Yhdysvaltain Admi-
nistraatioon. Tämä on hyvin aikaa
vievää, valikoivaa ja vaikeaa työtä.
Toisille se on helpompaa, toisille
vaikeampaa. Useille se ei onnistu
ollenkaan.

Nixon, Kissinger ja
Vietnamin sota

Yhdysvaltain presidenttinä oli ko-
kenut poliitikko Richard Nixon.
Ulkoministerinä taas ulkopoliittisesti
kokematon Nixonin ystävä ja luot-
tomies William Rogers. Asetelma
muistutti Urho Kekkosen ulkomi-
nisterivalintoja. Presidentti itse joh-
ti ulkopolitiikkaa kuten Suomessa-
kin.

Valkoisessa talossa presidentin
turvallisuuspoliittisena neuvonanta-
jana oli kuuluisa Harwardin yliopis-
ton kansainvälisen politiikan laitok-
sen johtaja, professori Henry Kis-
singer. Ulkopoliittinen valta oli kes-
kittynyt Valkoiseen taloon ja ulko-
ministeri jäi presidentin turvallisuus-
poliittisen neuvonantajan varjoon.
Hän johti presidentin apuna Yhdys-
valtain ulkopolitiikkaa sekä Wa-
shingtonissa että lentokoneestaan
sukkuladiplomaattina Lähi-Idässä ja
Euroopassa.

Valkoisen talon ja Department of
Staten välillä vallitsi tietty jännitys.
Ulkoministeriö jäi Valkoisen talon
varjoon. Henry Kissinger oli intel-
lektuelli, kansainvälisen politiikan
yksinäinen suvereeni taitaja, joka
johti Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa
vielä kauan Nixonin jälkeenkin. Hän
puhui englantia vahvalla saksalaisel-
la korostuksella, viljeli juutalaiseen
syntyperäänsä viitaten itseironiaa ja
seurusteli elokuvatähtien kanssa.
Tavoiltaan hän poikkesi täysin edel-
täjistään, jotka olivat edustaneet
Amerikan anglosaksista ylimystöä.

Nixonin ulkopolitiikan pääarkki-
tehtina Kissingerin vaikutusvalta
näkyi kaikkialla maailmassa. Suo-
meen soveltuu aina Nixonin ja Kis-
singerin oppi siitä, että kansakunnan
on ymmärrettävä, ettei geopolitii-
kassa kamppailu pääty koskaan.

Nixon oli saanut politiikalleen
maan suuren hiljaisen enemmistön
tuen. Hänen asemansa presidentti-
nä oli vahva ja hän oli voimakas
poliittinen vaikuttaja. Hänen ulkopo-Sisarten lapset olivat Niilolle kaikki kaikessa.
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litiikkansa perustui voimapoliittisille
realiteeteille. Nixon piti politiikas-
saan tärkeänä, että Kiina kehittyisi
vakaaksi suurvallaksi. Pyrkimykse-
nä oli uuden voimapoliittisen kolmi-
on Washington-Moskova-Peking
luominen.

Nixonin merkittävä saavutus täs-
sä oli onnistunut vierailu Pekingiin
ja suhteiden avaus Kiinaan. Merki-
tyksellisintä Nixonin ja Kissingerin
ulkopolitiikassa oli toisaalta pysyvän
keskusteluyhteyden aikaansaami-
nen Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton,
kahden supervallan välille.

Pyrkimys kunnialliseen rauhaan
Vietnamissa edellytti hyvien suhtei-
den luomista Moskovaan ja Pekin-

matta. Maassa oli lisäksi vaikeita
sisäisiä yhteiskunnallisia ja taloudel-
lisia ongelmia “Dollari oli sairas”.

Henry Kissingerin suurimpia an-
sioita oli Pohjois-Vietnamin edusta-
jan, Le Duc Thon, kanssa Parii-
sissa 1973 käydyt rauhanneuvotte-
lut ja niiden tuloksena allekirjoitettu
rauhansopimus. Norjan Nobel-ko-
mitea nimesi Kissingerin yhdessä
Thon kanssa vuoden 1973 rauhan-
palkinnon saajiksi. Tho kieltäytyi ja
Vietnamin sota jatkui vuoteen 1975.

Väliotsikointi toimituksen.

Niilo Pusan muistelmat jatkuvat
seuraavassa numerossa.

giin. Avaus Pekingiin merkitsi Mos-
kovan painostamista yhteistyöhön
sodan lopettamiseksi Vietnamissa.
Neuvostoliitto ja Kiina asettivat
omat suurvaltapoliittiset etunsa viet-
namilaisten tukemisen edelle. Kis-
singer jatkoi pysähdyksissä olleita
salaisia neuvottelujaan Pohjois-Viet-
namin kanssa ja liennytys lähti liik-
keelle.

Yhdysvaltain ulkopolitiikan ensi-
sijaisena tavoitteena oli pyrkimys
päästä eroon Vietnamista. Sen po-
liittinen, sotilaallinen ja taloudellinen
kiinnostus Eurooppaan oli vähene-
mässä. Yhdysvallat pyrki suurval-
tojen. Neuvostoliiton ja Kiinan, vä-
liseen dialogiin liittolaisiaan kuule-

RAUTUSEURA RY:N 50-VUOTISJUHLA
Karjalatalolla

Aika:    6. lokakuuta 2007 klo 14.00 - 17.00
Paikka: Karjalatalon Yläsali, Käpylänkuja 1, Helsingin Käpylässä

Ohjelma
klo 11.00    Ekumeeninen hartaus Kappelissa, mm. Isä Mitro

klo 13.00    huomionosoitukset seuralle Yläsalissa

Ohjelmassa on mm. musiikkiesitys Karkkilasta,
oopperalaulajat Minna-Sisko Mutanen ja Mika Nikander.
Juhlapuheen pitää kunniapuheenjohtaja Osmo Valkonen
ja runoryhmä Kanervat esiintyy ohjaajana Elvi Arminen.

Rautuseuran 50-vuotishistoriikin on koonnut Reino Pekkanen.
Karjalan Liiton myöntämät ansiomerkit jaetaan ansiotuneille seuran jäsenille.

Väliajalla on kahvitarjoilu Sortavalasalissa.
Lisätietoja saat Raili Lameranta  09-785192, 050-3644213

lamerant(at)mappi.helsinki.fi ja Kaarina Raatikainen 040-73776311
kaarina.raatikainen(at)welho.com

Tervetuloa
Rautuseura ry.

Hallitus
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50 vuotta
Täydet puolensataa vuotta täytti 27. päivänä ke-

säkuuta Päivi Marja
Pöyhönen, (o.s. Sappi-
nen) Espoon Tapiolas-
sa.

Päivi on syntynyt
Mäntyharjulla, käynyt
koulunsa Varkaudessa,
valmistunut lastentar-
hanopettajaksi Tampe-
reelta vuonna 1979 ja
kasvatustieteen maiste-
riksi Helsingin yliopis-
tosta 21. kesäkuuta
2007.

Vuodesta 1979 hän on toiminut päiväkodin joh-
tajana Espoon Olarissa, viimeiset vuodet ympäri
vuorokauden toimivassa Kuutamon päiväkodissa.

Päivin sukujuuret ovat vahvasti karjalaiset. Hä-
nen isänsä Lauri Sappinen on kotoisin Raudun
Palkealasta. Isänsä synnyinsijoille Palkealaan
Päivi kävi tutustumassa vuonna 1992, ihastuen
kovasti näkemästään. Äidin puolelta suku on läh-
tenyt evakkoon Säkkijärven Lavolasta. Sinne hän

85 vuotta
täytti 10. heinäkuuta

Arvo Vaskelainen Rau-
malla. Hän on syntynyt
Raudun Keripadassa.90 vuotta

Anna Kvick (o.s. Intke), synt. Raudun Raasulis-
sa 14.6.1917 vietti 90-vuotispäiviään läheisineen
Auliksen ja Liisan luona, kauniissa rantamaisemas-
sa Mäntyharjun Pärnämäessä 17.6.2007. Ohjel-
massa oli mm. isä Johannes Hätisen suorittama juh-
lapalvelus, pitopöytä herkkuineen, mukavaa yhdes-
säoloa sekä Erkki-vävyn haitarilla soittamia kau-
niita säveliä.

Ei tarvitse Sinun
tänään yksin juhlia:
mukana on
lapset lapsineen,
on jo neljättä
polveakin,
on sisarusten lapsia
ja ystäviä
toivottamassa Sinulle
terveyttä
ja onnellisia
päiviä.

veljesi tytär
Helena

Anna-tädilleni, Intken sisarussarjan viimeiselle,
Suomen ikäiselle, sitkeälle karjalaisnaiselle:

Niin pitkä matka on
14.6.1917 Raasulista
Pärnämäkeen
17.6.2007.
Niin monta
aamua, päivää ja
yötä.
Niin monta pitkää
päivää ja vuotta -
jo pelkkää työtä.

On elämä kuljettanut
tätä
karjalaisnaista,

Valmistuneet
Sirkiänsaarelaisen Heimo Kiurun perhepiiristä

ovat valmistuneet seuraavat maisterit:
• tytär Heli Hentinen (o.s. Kiuru) valtiotietei-

den maisteriksi Helsingin yliopistosta 16. touko-
kuuta,

• tyttärentytär Piritta Hentinen kasvatustie-
teen maisteriksi Tampereen yliopistosta 18.huhti-
kuuta ja

• miniä Marita Kärkkäinen filosofian maiste-
riksi Jyväskylän yliopistosta 20. huhtikuuta
2007.

Raudun pitäjän Huhdin kylästä kotoisin olevan
Johannes Sappisen lapsenlapsi Mari Johanna Sap-
pinen on valmistunut 4. kesäkuuta Jyväskylän am-
mattikorkeakoulusta rakennusinsinööriksi.

evakkomatkaa,
luopumista ja tuskaa,
piti Karjalasta lähteä ja
muualta asuinpaikka
etsiä.

Oli nuoruusaikaa
ja rakkautta,
kodinrakennusta
ja lasten kasvatusta.

90 vuoteen mahtuu
paljon - ja
kaikenlaista:
Sodan pauhuja ja

Niin monta polkua
olet ehtinyt kulkea,
niin monta ovea avata
ja sulkea,
niin monta askelta
ottaa,
niin monta taakkaa
kantaa,
päätä silittää
ja lohtua antaa,
ennen kuin ollaan
päästy
tähän -
90 –vuotispäivähän.
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Äitimme Lilja Maria Sappisen
muistolle

Lilja Maria
Sappinen , o.s.
Holttinen, kuoli
92-vuotiaana 8.
huhtikuuta Kark-
kilassa. Olimme
viettäneet rauhal-
lisen kiirastors-
tain, pitkäperjan-
tain, pääsiäis-
lauantain, mutta
pääsi-äissunnun-
tain valje-tessa
äitimme tunsi it-
sensä huonovoin-
tiseksi. Joulusta
lähtien hän oli
usein käyttänyt ilmaisua “kotiin pääsemisestä”.
Ennen kuin pääsiäissunnuntai oli painunut mail-
leen, äidin toive toteutui.

Lilja Sappinen syntyi 31. elokuuta 1914 Rau-
dussa. Elettiin tsaarinvallan aikaa. Liljan isä oli
Aleksander Holttinen ja äiti Ljuba, o.s. Kotseha-
tov. Vanhemmat isännöivät Raudunkylässä Mikko-
mäen sukutilaa. Lilja alkoi jo nuorena tyttönä ot-
taa osaa maatilan töihin. Perheeseen syntyi Liljan
lisäksi vielä kaksi poikaa; Veikko Jooseppi ja Pent-
ti.

Lilja ja Vilho Sappinen vihittiin Mikkomäen sa-
lissa keväällä 1939. Heidät vihki Raudun rovasti
Paavo Ismael Salo. Vilho Sappinen oli kotoisin
Palkealasta.

Talvisodan alkaessa marraskuun lopussa 1939
evakkomatkalle lähtivät ensin Ljuba-mummo Liljan
ja Vilhon pienen Maila-tyttären kanssa. Lilja ja isä-
Aleks tulivat päivänmatkan jäljessä päin karjan ja
mukaan saadun evakkokuorman kanssa.

Talvisodan ajan Holttiset viettivät Mikkelissä

Kaipaisen talossa. Välirauhan aikana perhe pala-
si muiden karjalaisten tavoin kotikylään. Kesällä
1944 rauhan rikkoutuessa evakkomatka suuntau-
tui Rantasalmelle ja Kolkontaipaleen Teittisen ta-
loon. Sodan aikana Lilja toimi Lottajärjestössä
koti-rintamalottana.

Rauhan tultua Holttiset lähtivät Rantasalmelta
Uudenmaan läänin Pyhäjärvelle (nyk. Karkkila),
josta Aleks Holttinen osti Kymiyhtiön omistamasta
Hongiston kartanosta lohkotun maatilan.Tytär
Raija Tuulikki syntyi 1946 ja Holttisten uusi talo
valmistui 1947. Perheen kolmas tytär Riitta Päivikki
syntyi 1953. Lilja asui perheineen yhdessä isänsä
ja veljiensä perheiden kanssa, kunnes Liljan ja
Vilhon oma tila, Harjula, valmistui syksyllä 1959.

Vilho Sappinen ajoi maitoa maanviljelyksen ohes-
sa ja Lilja hoiti maatilan raskaat kotityöt. Harras-
tuksinaan hänellä oli pääasiassa erilaiset käsityöt,
lisäksi hän oli mukana Vaskijärven Marttojen toi-
minnassa. Liljan sydäntä lähellä oli luonto, työvuo-
sina aina 1980-luvulle saakka, karja ja puutarha,
myöhemmin vuodenaikojen ja erityisesti lintujen
seuraaminen.

Karjalaiset perinteet, kuten juhlapyhät olivat
hänelle tärkeitä ja ne valmisteltiin aina kuten “ko-
ton Karjalas.” Kotoaan hän oli saanut uskonnol-
lisen ja vanhempiaan kunnioittavan kasvatuksen
ja tämän perinteen hän luonnollisesti siirsi myös
jälkipolvien rikkaudeksi.

Kotiseutumatkoilla Raudussa Lilja kävi suvun
kanssa useasti 1990-luvulla, samoin kuin Heinä-
veden Valamossa.

Olemme kiitollisia, että saimme pitää äidin näin
kauan ja että hän sai olla kotona viimeiseen asti.

“Kertokaa Karjalan liitävät linnut
kumpuni kukille kuiskaus tää,
vaikka tieni kotoa kauas kulki,
Karjalan sineen sieluni jää”

tyttäret
Maila, Raija ja Riitta

ei ole vielä tutustunut, mutta aikomus on niin teh-
dä.

Päivin syntymäpäiviä juhlittiin hänen kotonaan
Espoon Tapiolassa runsaan sukulais- ja ystäväjou-
kon kanssa.

Siskoa muistaen

Kerttu Elina Kokko kuoli 5. heinäkuuta Pieksä-
mäellä vaikean sairauden murtamana. Hän oli syn-
tynyt 2. kesäkuuta 1930 Raudun Orjansaaressa.

Olit Kerttu meille rakas sisko. Emme olisi sinusta
vielä luopuneet. Olit aina iloinen ja auttavainen.
Elit Niskamäessä isän rakentamassa kodissa van-
hempien kuolemaan asti.
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Aili Helena Kyllästinen kuoli 24. huhtikuuta Mik-
kelissä. Hän oli syntynyt 16. joulukuuta 1913 Rau-
dussa.

Amalia Illukka, o.s. Siitonen, nukkui pois Lap-
peenrannan Mäntylän sairaalassa 11.toukokuuta.
Hän oli syntynyt 19. kesäkuuta 1913 Raudun Kas-
kaalan kylässä.

Eemil Pyöttiö kuoli 29. toukokuuta Joroisissa.
Hän oli syntynyt 3. toukokuuta 1912 Raudussa.

Erkki Kaino
Naumanen kuoli
9.huhtikuuta Jo-
roisissa. Hän oli
syntynyt Raudun
Raasulissa 4. hei-
n ä k u u t a 1 9 2 5 .
Hänen vanhem-
pansa olivat Eetu
ja Alina Nauma-
nen (o.s. Kekki).

Erkki osallistui
jatkosotaan toi-
mien viestimiehe-
nä. Sodan päätyt-
tyä hän asettui

Joroisiin, missä hän hankkimallaan sirkkelillä sa-
hasi monien evakoiden uudisasumusten rakennus-
tarpeet. Kesäisin hän tarttui muurarin lapioon pys-
tyttäen useita navettoja ja uuneja monien uudista-
lojen käyttöön. Suurimpana urakkanaan oli Jorois-
ten tiilitehdas, mikä edelleen seisoo alkuperäises-
sä asussaan. Eläköidyttyään hän siirtyi viettämään
vanhuuden päiviään Joroisten palvelukeskukseen,
missä hän vilkkaana ja puheliaana seuramiehenä
hankki uusia ystäviä. Sairastettuaan kaksi aivo-
halvausta hänen liikkumisensa rajoittui merkittä-
västi, mutta silti hän ei menettänyt hyväntuulisuut-
taan ja seurallisuuttaan.

Erkin poismenon jälkeen kaipaamaan jäivät hä-

Kerttu Annikki Myöhänen kuoli 16. toukokuuta
Helsingissä. Hän oli syntynyt 7. lokakuuta 1925
Raudussa.

Kirsti Kyllikki Sarén, o.s. Huuhka, kuoli 16. ke-
säkuuta Kuhmoisissa. Hän oli syntynyt 27. helmi-
kuuta 1923 Raudussa.

Lyyli Helena Peltola, o.s. Leppänen, kuoli 22.
maaliskuuta Tuusulassa. Hän oli syntynyt 19. huh-
tikuuta 1921 Raudussa.

Äitini Sylvi Reinikainen, o.s.Orava, kuoli sairau-
den murtamana 24. heinäkuuta Kuopiossa. Hän oli
syntynyt 10.joulukuuta Raudun Orjansaaressa. Äiti
säilytti iloisuutensa ja elämänmyönteisyytensä lop-
puun saakka ja sai asua kotona, kuten halusikin.

Kaipaamaan häntä jäivät lapset Marjatta, Matti
ja Mikko, seitsemän lastenlasta ja kolme lasten-
lasta sekä lukuisat ystävät ja tuttavat.

Marjatta Lehtinen

Teodor Alarik Nahkuri kuoli 1. huhtikuuta Akaas-
sa. Hän oli syntynyt 22. huhtikuuta 1923 Raudus-
sa.

Tyyne Toini Vehanen, o.s. Väätänen, kuoli 30.
kesäkuuta Paimiossa. Hän oli syntynyt 18. tammi-
kuuta 1923 Raudussa.

Martta Relander, o.s. Lius, kuoli 18. heinäkuuta
Mikkelissä. Hän oli syntynyt 12. toukokuuta 1915
Raudussa.

Maria Sinerväinen, o.s. Loponen, kuoli 18. hei-
näkuuta Lahdessa. Hän oli syntynyt 2. maaliskuu-
ta 1917 Raudussa.

Sisarusten lap-
set olivat sinulle
rakkaita. Pidit
lapsista. Se oli
molemminpuolis-
ta kiintymystä.

Sitten iski si-
nuun vaikea sai-
raus joka vei si-
nulta voimat. Pik-
kuhiljaa hiipui
voimasi lähtöä
kohti.

Taivaan Isä
näki lapsensa
kärsimykset. Tuli illalla ja vei Taivaan kotiin, mis-
sä ei ole kipua eikä sairautta. Jäimme sinua kai-
paamaan, mutta tiedämme, että sinulla on nyt hyvä
olla.

Sinua kaivaten ja ikävöiden
Veli ja siskot

nen kaksi poikaansa ja tytär perheineen sekä kaksi
veljeä.
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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.

Kihut Raudussa 20. - 22.7.

Tapahtumakalenteri Rautuseuran 50 -vuotisjuhlat Karjala-talolla Hel-
singissä 6.10. klo 14 - 17.

Tarinailta ja Rautuseura ry:n seuramerkkien ja-
kotilaisuus 5.9. klo 18 Karjala-talon Sortavala-
salissa

Studia generalia -luento Lappeenrannassa,  tek-
nillisen korkeakoulun Skinnarila-salissa, 3.10. klo
18. Tilaisuudessa Petri Raivo luennoi aiheesta
Muistojen ja unohduksen Karjala. Sen jälkeen esi-
tetään dokumenttielokuva Unelmana Karjala.

Tuulisänky-pienoisnäytelmän ensi-ilta 6.10. klo
14 Karjalatalon Karjalaisella Näyttämöllä.

Valtakunnallinen Sukutapahtuma Karjalatalolla
Helsingissä 19. - 21.10.

Tuulisänky-näytelmä 13.10. klo 14 Karjalatalon
Karjalaisella Näyttämöllä.

Sosnovolaisneidon tulinen mustalaistanssi sykäh-
dytti Kihulla.

Rautuseuran kunniapuheenjohtaja Osmo Valko-
nen, pitäjäseuran puheenjohtaja Markku Paksu,
Sosnovon varakaupunginjohtaja Samar Igatpo-
vits ja kansanedustaja Katri Komi.

Kihujen yleisö nautti pääjuhlan ohjelmasta Sos-
novon kulttuuritalolla (oik.).
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