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Karjalan liiton kultaisen ansiomerkin pitkästä ja ansiokkaasta karjalaistyöstä saivat
Rautulaisten pitäjäseuran 60-vuotisjuhlassa Mikkelin konsertti- ja kongressitalo Mika-

elissa Kauko Olkkonen, Raili Ilvonen ja Armas Komi.

Kuva: Seija Lipsanen
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Kesäni on ollut niin kiireinen, että
vasta äskettäin tajusin, että nopeas-
tipa se oli hurahtanut jo elokuun puo-
lelle. Eilen illalla Raudusta palailles-
sani huomasin pihlajanmarjojen jo
punoittavan.

Naantalin sanotaan olevan Suo-
men aurinkoisin paikka. Uskaltaisin
olla eri mieltä, koska olen viettänyt
Karjalassa tänä kesänä kesän läm-
pimimmät ja aurinkoisimmat päivät.
Ain’ on paistanut tai ainaki melkein.

Matkailu Karjalaan on ollut todella
vilkasta. Lähes joka viikko on ryh-
mä matkalla Karjalaaan, uskoma-
tonta.

Kaipuu Karjalaan ei osoita aina-
kaan Rautulaisten kohdalla hiipu-
mistaan, sillä kolme ryhmää on va-
rannut jo nyt matkan myös ensi ke-
säksi.

Viisainta lienee vuokrata korttee-
ri ensi kesänä Raudusta, että voisin
odotella teitä jo siellä paikan päällä.

Mikkelissä elokuussa 2008

Tervehdys teille
Ilolla panin myös merkille, että

pitäjäjuhlille tänne Mikkeliin saapui
valtaisa joukko juhlijoita aina Ame-
rikoista saakka. Näin siellä paljon
ensikertalaisia pitäjäjuhliin osallistu-
jia. Näin se tekemämme perinne-
työ saa jatkuvuutta. Omaa karjalais-
ta identiteettiään haluavat vaalia
myös uudet sukupolvet, sekin antaa
meille järjestäjille uskoa ja voimaa
jatkaa perinnetyötä karjalaisuuden
hyväksi.

Raudun rotuporsas katosi parem-
piin suihin saparoa myöten, ettei ne
vaan ois olleet Rauvun rotuporsaat
makiampia ko Sakkolan saparonie-
kat! Mää ja tiiä!

Valitettavasti en ehdi sanailemaan
nyt enempää, koska Karjala taas
kutsuu huomenna joten mukavaa
loppukesää ja pallaillaa...

Karjalaan, Karjalaan.

Terveisin

Kuva: Seija Lipsanen
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Pääjuhlassa jaettiin runsaasti Karjalan liiton ansiomerkkejä. Eturivissä hopeisen ansiomerkin saa-
neet Liisa Rouhiainen, Ahti Rouhiainen, Jaana Matikainen, Antero Määttänen, Matti Koppanen, Tuo-
mas Rastas ja Ahti Hänninen sekä kultaisen ansiomerkin saaneet Armas Komi, Raili Ilvonen ja Kauko
Olkkonen.

Kuva: Veijo Moilanen

Pitäjäseura ja lehti juhlivat merkkivuosiaan

Juhlapuhuja, maakuntajohtaja
Matti Viialainen.

Juhlan aluksi juhlaväki kajautti Kalhon soittokunnan säestämänä
komeasti Karjalaisten laulun.

Kuvat: Seija Lipsanen

Rautulaisten Pitäjäseuran 60-vuo-
tisjuhla ja Rautulaisten lehden 50-
vuotisjuhla keräsivät Mikkeliin ke-
säkuun viimeisenä viikonloppuna
monisatapäisen vierasjoukon.

Virallinen juhlapäivä, 29. kesä-
kuuta käynnistyi jumalanpalveluksil-

la Mikkelin tuomiokirkossa ja Visu-
lahden tsasounassa. Tuomiokirkos-
sa saarnasi rautulaisjuurinen Reijo
Sojakka. Ortodoksisen veden py-
hityksen ja liturgian Visulahden
tsasounassa toimitti Mikkelin orto-
doksisen seurakunnan kirkkoherra,

isä Johannes Hätinen.
Pääjuhlassa molemmat papit siu-

nasivat ekumeenisesti juhlaväen
kotimatkalleen.

Jumalanpalveluksen päätteeksi
lähtivät seppelvartiot tuomiokirkos-
ta Sankarivainajien ja Karjalaan jää-
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Reijo Sojakka saarnasi Mikke-
lin tuomiokirkossa.

Tuomas Ras-
tas, Kauko
Olkkonen ja
Pekka Intke
lähdössä vie-
mään seppelet-
tä Sankarivai-
najien muisto-
merkille.

Raili Ilvonen,
Markku Pak-
su ja Irma
Nypelö veivät
kukkavihkon
Karjalaan
jääneiden
muistomerkil-
le.  Katri Komi.

neiden muistomerkeille Mikkelin
maaseurakunnan kirkonmäelle.

Identiteetin perustana
oma kieli ja kulttuuri

Etelä-Savon maakuntajohtaja
Matti Viialainen painotti juhlapu-
heessaan oman kulttuurin ja kielen
merkitystä identiteetin perustana.

– On tiedettävä kuka on ja mistä
tulee.

– Globalisoituneessa maailmassa
kulttuurien erilaisuus on rikkaus.
Karjalaisuus ei ole vain historiaa
eikä menneisyyden muistelua – kar-
jalaisuus on tätä päivää ja tulevai-
suutta.

Viialainen totesi myös, ettei kar-
jalaisten asuttaminen ollut muulle
Suomelle mikään rasitus ja taakka,
vaan tärkeä ja arvokas voimanlisä,
joka auttoi silloin ja auttaa yhä Suo-
mea kehittymään sekä taloudellisesti
että henkisesti.

Karjalan kysymyksestä Viialainen
arvioi, että rajojen siirtäminen on
epätodennäköistä, mutta niiden ma-
daltaminen mahdollista.

Juhlapuheessaan Viialainen tar-
kasteli myös Venäjän kauppaa, eri-
tyisesti kiistanalaista puutullikysy-
mystä sekä viisumikäytäntöjä.

– Olisiko viisumivapaus toivotta-
va asia pitäjäseurojen näkökulmas-
ta vai liittyykö aloitteeseen liian suu-
ria ongelmia, kyseli Viialainen pitä-
jäseurojen kantoja viisumivapautta
koskevaan ulkoministeri Stubbin
aloitteeseen.

Viialainen toivoi, että puukaupas-
sa tehtäisiin kaikki voitava kotimai-
sen puun liikkeelle saamiseksi.

– Puukaupan molemmilta osapuo-
lilta vaaditaan nyt jo isänmaallista
mieltä, jotta tehtaiden alasajolta ja
tuhansilta työttömiltä vältytään.

Viialainen uskoo yhteistyön ja
kanssakäymisen Venäjän kanssa
kasvavan. Vieressä oleva vauras-

tuva suurvalta on Itä-Suomelle iso
taloudellinen mahdollisuus, mutta
samalla on huolehdittava kansam-
me turvallisuudesta myös pahan
päivän varalta.

Kymmeniä
ansiomerkkejä

Pääjuhlassa Karjalan liiton kultai-
sen ansiomerkin saivat Armas
Komi, Kauko Olkkonen ja Rai-
li Ilvonen. Hopeisia ansiomerkke-
jä jaettiin kahdeksan ja pronssisia 22
kappaletta. Hopeisen ansiomerkin
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Kalhon soittokunta.

Johannes Hätinen ja Reijo Sojakka.

Antero Määttänen Ilona KopakkalaSanna Pietiäinen

saivat Ahti Hänninen, Matti
Koppanen, Arto Kurittu, Jaana
Matikainen, Antero Määttänen,
Tuomas Rastas, Ahti Rouhiai-
nen ja Liisa Rouhiainen ja prons-
sisen Martta Anttonen, Erkki
Kontinen, Ilona Kopakkala,
Jukka Lehtinen, Pirjo Lehtinen,
Pentti Lemmetty, Seija Lipsa-
nen, Ulla Loponen, Eeva Mal-
kamäki, Heikki Malkamäki,
Matti Meskanen, Mika Nikan-
der, Heli-Päivi Nypelö, Reino
Pekkanen, Sanna Pietiäinen,
Riku Pikku-aho, Juha Puikko-
nen, Sirpa Tereska, Toivo Val-
konen, Jorma Viantie, Päivi Väi-
sänen ja Eero Pihlaja.

Pitäjäseuran tulevaisuuteen kat-
seen pääjuhlassa loi pitäjäseuran
hallituksen kuopus, opiskelija Ilona
Kopakkala. Tervehdyspuheen piti
pitäjäseuran puheenjohtaja, Rautu-
laisten lehden päätoimittaja Mark-
ku Paksu.

Musiikilla juhlayleisöä ilahduttivat
hartolalainen Kalhon soittokunta,
taiteilija Sanna Pietiäinen säestäjä-
nään Hannu Mattila sekä rautu-
laisilla pakinoilla Antero Määttänen.
Juhlan juontajana toimi ansiokkaasti
kansanedustaja Katri Komi.

Seija Lipsanen
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Väki viihtyi Porsasjuhlilla

Porsasjuhlien ruokailun sujuvuudesta vastasivat Sami Auvinen ja
Markku Paksu.

Sanna Pietiäinen urakoi esiin-
tyjänä Rautulaisten pitäjäseu-
ran 60-vuotisjuhlilla.

Markku Paksu ja Kauko Olkkonen toivottivat vieraat tervetulleiksi
Porsasjuhlille. Tässä he vaihtavat kuulumisia Päivi Väisäsen (o.s.
Maisonen) kanssa.

Kuvat: Seija Lipsanen

Juhlaviikonloppu alkoi ratkirie-
mukkaalla Muistoloin illalla Vanhalla
Sotkulla. Porsasjuhlien teemalla vie-
tetty ilta kokosi Sotkun täyteen juh-
lijoita. Pöydät notkuivat herkkuja ja
seurustelun lomassa saatiin niin hen-
gen kuin ruumiinkin ravintoa. Mik-
kelin Kansalaisopiston Remppate-
atterin Elämäntapaus aloitti juhlat.
Karjalaispariskunnan matka vaimon
rikkaisiin sukulaisiin ei sujunut Kyl-
likki Mäntylän kirjoittamassa näy-
telmässä aivan totuttuun tapaan.

Ilkka Pietiäinen kertoi mainios-
sa puheessaan rautulaisesta por-
saankasvatuksesta (puhe seuraa-
valla aukeamalla).

Juhlan vetonaulana oli kuitenkin
kokonaisena paistettu porsas, josta
riitti syötävää koko juhlaväelle.

Kun kielenkantimia vielä liukastet-
tiin kovalla tsajulla, oli juhlan tunnel-
ma katossa. Puheensorina täytti het-
kessä Sotkun, vanhoja tuttuja tavat-
tiin ja kuulumisia vaihdettiin. Illan lo-
puksi laitettiin jalalla koreasti Sanna
Pietiäisen ja Villisydän -orkesterin
tahdissa aina puolille öin asti.

Eka kertaa
juhlissa

Vanhojen ajoneuvojen Suur-Sai-
maan ympäriajoon osallistuneet lap-
peenrantalaiset Pertti Palvimo ja
Hannu Fröjdlund olivat ensim-

mäistä kertaa mukana rautulaisten
juhlissa. He olivat kokeneet mielui-
san yllätyksen majapaikkansa Cu-
muluksen hississä.

– Olimme menossa syömään jo-
honkin ravintolaan. Tapasimme his-
sissä rautulaisen Aarne Sataman,
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Mikkelin Vanha sotilaskoti, Sotku, oli ääriään myöten täynnä Por-
sasjuhlien osanottajia.

Aarne Satama

Ilkka Pietiäisen albumin vanhat kuvat kiinnosti-
vat Teija Vesalaista ja Irja Lehtoa. Heidän äitin-
saä Eeva Kalmi on kotoisin Vehmaisista.

Palkealan pojat Pertti Palvimo ja Ahti Hänninen
vaihtoivat kuulumisia porsasjulilla.

Elämäntapauksen pariskunta
Palaka ( Arja Hakkarainen) ja
Vasja (Jouko Kammonen).

ja hän houkutteli meidät mukaan
juhliin. Emme tienneet näistä juhlis-
ta etukäteen mitään, mutta ehdotus
sopi meille hyvin, sillä Ylämaalla
asuva isäni Aleksi Palvimo on syn-
tynyt Palkealassa vuonna 1921, ker-
too Pertti Palvimo.

– Ilta on ollut aivan mahtava.
Täällä on ollut hyvää ruokaa ja olen
tavannut isän sukulaisia. Kun ker-
ron isälleni tästä, hän on varmasti
hyvillään. Hän tapasi käydä näissä
juhlissa aikoinaan ahkerasti, kiittää
isänsä ammattia kuorma-autoilijana
jatkava Palvimo.

Myös Fröjdlund sanoo viihtyneen-
sä karjalaisjuhlissa, sillä hänenkin
juurensa löytyvät Karjalasta.

– Isäni oli Viipurista ja äiti Kuole-
majärveltä.

Ensimmäistä kertaa Muistoloin il-
lassa oli myös mikkeliläinen Pauli
Kuuva.

– Hyvä ystäväni Tuomas Ras-
tas houkutteli minut mukaan tänne.
Tunnelma ja ruoka ovat olleet hy-
viä ja olemme tavanneet paljon tut-
tuja, kertoo vaimonsa Kirstin kans-
sa juhlinut Kuuva.

Kirsti Kuuva sanoo osallistuneen-
sa juhlille lapsena äitinsä Raijan kan-
sa.

Raija Tyyskä, o.s. Leppänen,
on kotoisin Raudun Huuhdin kyläs-
tä.

Seija Lipsanen
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Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa
porsasjuhlaan.

Porsas, tuo villisiasta periytyvä
saparoniekka, jonka kohta saamme
juhlapöytäämme, antoi erinomaisen
elinkeinon monille rautulaisille.

Kannaksen kaupankäynnin perus-
tana olivat hyvät markkinat Pieta-
riin. 1900-luvun alun suurkaupunki
osti monipuolisesti elintarvikkeita,
rehua, käsitöitä, jopa varsiluudat
kävivät kaupaksi. Merkittäväksi
kaupankohteeksi tulivat porsaat ja
sianliha. Sianlihaa saatiin tuotettua
nopeasti, porsas kun kasvaa kuu-
dessa kuukaudessa jopa 100-kiloi-
seksi jässikäksi.

Rajan sulkeuduttua ja Suomen it-
senäistyttyä porsaskauppa suuntau-

tui kotimaahan.
Porsasparisniekat kulkivat osta-

massa porsaita kylistä ja pitäjistä
Raudusta, Sakkolasta Metsäpirtis-
tä. Kun porsasparisniekalle ilmoitet-
tiin, että porsaita on myytävänä, hän
meni katsomaan porsaat. Porsaita
kasvatettiin milloin läävässä, karja-
keittiössä, porstuassa, tuvassa, tai
jopa perunakuopassa.

Kevätporsaat olivat kysyttyjä,
koska ne saatiin jouluna ruuaksi.
Syysporsailla oli vähemmän kysyn-
tää ja ne olivat halvempia.

Porsaankasvattajat toimittivat
myydyt porsaat Raudun asemalle
viikoittain, lähetyspäivät olivat maa-
nantai ja torstai. Porsaat kuljetettiin
loutassa, johon mahtui 10 porsasta.

Porsaita varten varattiin 6-10 juna-
vaunua. Yhteen vaunuun sopi 5-6
loutaa. Tämä tarkoittaa 15 000–45
000 porsaan rahtaamista vuodessa.

Koska asemalla oli vain yksi vaa-
ka, muodostui käytäntö, jonka mu-
kaan pienet porsaat painavat 10 kg,
keskikokoiset 15 kg ja isot 20 kg.
Tällä tavoin saatiin rahtiasiat hoidet-
tua nopeasti, kun loutia ei tarvinnut
punnita. Raudun asemamiehet sai-
vat kuitenkin sapiskaa aina silloin
tällöin, kun virkaintoiset vastaanot-
taja-aseman virkamiehet punnitsivat
laatikot.

Sakkolan porsaista kerrotaan, että
ne olivat pitkärunkoisia, lyhytkärsäi-
siä, luppakorvaisia ja leveäharteisia.

Ilkka Pietiäisen puhe porsasjuhlassa 28.6.2008

Porsaita ja porsasparisniekkoja

Kuva: Seija Lipsanen

Kokonaisena paistettu porsas oli rautulaisten porsasjuhlien vetonaula ja suurta juhlapöydän herk-
kua.
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Rauvun rotuporsaat olivat kuitenkin
vielä vahvarakenteisempia ja aivan
omaa luokkaansa. Siis tuon ajan
saparo-brändi: Rauvun Rotupor-
saat.

Hyvää emakkoa pidettiin arvos-
saan. 20- ja 30-luvuilla oli emakoi-
ta, joiden elinaikaisten porsaiden
arvolla voi ostaa talon. Eipä siis
ihme, että emakko tuotiin porsimaan
vaikka tupaan, kun varsinaisia sika-
loita ei vielä ollut.

Porsaat ovat sukupuolensa mu-
kaan imisä ja orasa, siis naaras ja
uros. Orasat salvettiin noin kahden
viikon ikäisenä, jolloin pidettiin sal-
vajaiset, ja päälle hörpättiin salva-
jais-sajut – lorauksella pirtua teräs-
tettynä.

Tästä tulikin mieleen eräs juttu.
Kun rautulainen mies oli mennyt
lääkäriin, ja valittanut, että sika tuli
kippeeks, pitäs saaha pirtu-resepti
sialle. Lääkäri oivalsi tilanteen va-
kavuuven, kysyi: Käveleekö se sika
kahella vai neljällä jalalla. Tänä
Rauvun mies: siinäpä se on kun se
sika kävelee kahella ja se pitäisi
saaha neljälle jalalle…

Porsaskaupassa liikkui paljon ra-

haa. Siihen aikaan, kun ei ollut pank-
kikortteja, parisniekalla tuli aina olla
käteistä valuuttaa mukana. Tästä
tuli käsite parisniekan lompsa, joka
oli kolmiosainen, jotta sinne mahtui
kaikki tarvittava valuutta. Kuitteja
ei kirjoiteltu, koska maatilan vero-
tus tapahtui pinta-ala perusteisesti.
Kerrottiin myös tarinaa siitä, kun
Sakkolan mies kysyi Rauvun mie-
heltä, että ostatko porsaan. Rauvun
mies läpsäytti lompsan auki sanoen,
että ostan, ”ostan vaikka koko ta-
lon”, jolloin Sakkolan mies perräy-
tyy ja sanoo: vaan miepä en myy.

Porsasparisniekat toimivat siihen
asti, kun Rautu oli osa Suomea.
Sisä-Suomeen siirryttyään heidän
toimintansa väheni ja he siirtyivät
muihin töihin.

Rautulaista parisniekkaperinnettä
jatkui vielä 1960 luvulle. Otavan
asemalla Kaino oli porsaskaupalla
50 luvulla. Hän nosti possua taka-
jalasta näytille. Yleisöstä huudettiin
mitä sie porsasta tuollee nostat, jo-
hon Kaino vastas, et mites pitäs
nostaa ku täs ei o muuta hantakkii.

Yksi viimeisistä itsenäisistä Rau-
vun porsaskauppiaista oli tämän il-
lan laulusolistin, Sanna Pietiäisen,
isä. Vähitellen porsaskauppa ja
eläinkauppa siirtyivät teurastamoi-
den yksinoikeudeksi.

Sikamaisia juttuja on kirjoitettu
paljon. On vitsejä sioista ja sikojen
hoidosta. Juttujen totuudenmukai-
suuden jokainen voi päätellä itse.
Täällä Savossa se on tuttua. Tämä-
kin puhuja on puoliksi savolainen,
joten päätelkää itse.

Savolaisen jalostussikalan omista-
ja kertoi harjoittelijalle sikojen astu-
tuksesta. Hän neuvoi miten karju
viedään emakon luo ja miten hom-
ma hoituu. Hän opasti, että nuoren
karjun kanssa täytyy olla tarkkana,
nuorta karjua ei saa panna vanhan
emakon karsinaan, ettei se arkiinnu

ja tule ihan toimimattomaksi, mutta
jos on kyseessä kokenut karju, sitä
ei tarvitse hommassa auttaa. Ko-
kenut karju kyllä tietää, kun emak-
ko sanoo ei, tarkoittaako se ei, vai
ehkä.

Ja tiesittekö, minkälaisia sikoja on
olemassa:

Joka menee vieraisiin, on sika.
Joka menee usein vieraisiin, on

iso sika.
Joka lakkaamatta menee vie-

raisiin, on villisika.
Joka selviää pelkällä säikäh-

dyksellä, on onnen possu.
Jolla on vain yksi, on säästö-

possu.
Joka aina istuu kotosalla, on

kotisika.
Joka menee partaisena vierai-

siin, on piikkisika.
Joka menee vieraisiin, ja tekee

lapsia, on siitossika.
Joka ei enää pysty, on teuras-

sika.

Hyvät kuulijat. Lopuksi Suomen
kansan vanhoja runoja mukaellen:

Kävin kostissa kylässä,
Mikkelissä juhlimassa,
porsasjuhlissa pakisemassa
Mitä siellä syötettihin?
Suomen suuria sikoja,
tasaisia tallukoita.
Sika suureksi sikisi,
posso kasvoi kauhiaksi.
Posso kasvoi puoli syltä,
Kärsä kuutta kirvesvartta.

Arvoisat Rauvun ystävät, toivo-
tan teille Mukavaa, Rattoisaa Seu-
rusteluiltaa.

Ilkka Pietiäinen
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Mäkräläiset kihusivat parinkym-
menen hengen porukalla sunnuntai-
na 3. elokuuta hotelli Sweet Homes-
sa Torikadulla Pieksämäellä. Kar-
jalaisten laulun jälkeen kunnioitettiin
hiljaisella muistohetkellä vuoden ai-
kana poisnukkuneille koulupiiriläisil-
le, joita olivat Toini Ihalainen (synt.
1918), Lauri Ihalainen (synt.
1939) ja Reino Tonteri (synt. 1942,
kastettu Mäkrällä). Sirpa toi tervei-
siä Rautulaisten juhlilta Mikkelistä.
Alvar Ihalainen oli käynyt kesä-
kuussa Raudun matkalla ja kertoi
kuulumisia Mäkrältä. Mietittiin vä-
hän, josko lähdettäisiin isolla ryhmäl-
lä ensi kesänä Rautulaisten juhliin
Rautuun. Kihuja jatkettiin kahvitte-
lun ja rupattelun merkeissä parisen
tuntia.  Ensi kesän koulupiirikokoon-
tuminen jätettiin avoimeksi. Tapaa-
misesta ilmoitetaan kesäkuun Rau-
tulaisten lehdessä.

Gradu venäjänkielisistä
lainasanoista

Sirpa kertoi venäjän kielen pro
gradu –tutkielmastaan Venäjänkie-
lisiä lainasanoja Raudun murteessa
(Zaimstvovannye slova russkogo
jazyka v dialekte Rautu). Lähes
valmis yliopiston päättötyö seisoi yli
kymmenen vuotta kirjoituspöydän
laatikossa työelämään siirtymisen
vuoksi, mutta on nyt siis vihdoin saa-
nut kannet ympärilleen.

Kiinnostus lainasanoja kohtaan
heräsi jo lukioaikoina, kun tekijä
epäili joidenkin isän käyttämien sa-
nojen voivan olla venäläistä alkupe-
rää, mm. juska, kotsana, koussik-
ka, virpomiskuosti. Niinpä gradun
aiheena olikin opiskelijakavereiden
yleisistä kirjallisuus- tai kielioppiai-
heista poiketen lainasanat, sillä työ-
hön pystyi yhdistämään myös kiin-
nostuksen Rautuun ja sen histori-
aan.

Työtä varten tekijä luki aikoinaan
mm. kaikki Rautulaisten lehdet ja
monia Raudun historiaan liittyviä
teoksia. Lisäksi sanojen keräämi-
sessä tekijää auttoivat hänen tätin-

sä Hilja ja Eliisa, joista Eliisa (synt.
1910) asustaa edelleen Lahdessa ja
voi korkeaan ikäänsä nähden hyvin.

Lisäksi suurta apua antoivat myös
pieksämäkeläiset Elma Kirjala

Mäkräläisten koulupiiritapaaminen

Mäkräläistä kihukansaa kesällä 2008.
Kuva: Sirpa Tereska

Gradun tekijä Sirpa Tereska  ympärillään työssä auttaneet Elma
Kirjala (vas.) ja Ella Marttiin.
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Jalmari ja Anna Termonen kotonaan Kouvolassa.

Kuva:Ilona Kopakkala

Pitäjäseura sai arvokkaan lahjoi-
tuksen, kun Raudun Liippuan kyläs-
sä syntynyt kapteeni evp. Jalmari
Termonen halusi lahjoittaa sotilas-
varusteensa perinnehuonettaan var-
ten. Lahjoitukseen kuuluu upseerin
varusteita natsoista ja koppalakista
saappaisiin ja jalkarätteihin. Muka-
na oli myös muita esineitä, esimer-
kiksi vanhaa koivun tuohta ja sodas-
sa käytössä ollut täikampa, ja jokai-
sessa esineessä on täydelliset mer-
kinnät siitä, mikä esine on kyseessä
ja kenelle se on kuulunut.

Lahjoitus on erityisen merkittävä
siksi, että pitäjäseuralla on ollut vai-
keuksia kartoittaa kokoelmaa perin-
nehuonetta varten: Raudusta ei saa-
tu paljoakaan esineitä mukaan, ja ne
harvat evakkotielle mukaan saadut
ovat ihmisille niin rakkaita, ettei niis-
tä haluta luopua. Termosen laaja
lahjoitus kartuttaakin perinnehuo-
neen kokoelmaa tuntuvasti.

Lahjotusta kävimme Kouvolasta
Anna ja Jalmari Termosen kotoa
hakemassa isäpuoleni Ahti Rouhi-
aisen kanssa perjantaina 23.touko-
kuuta. Käynti oli erityisen antoisa

myös siksi, että saimme kuulla mon-
ta tarinaa niin sodasta kuin elämäs-
tä Raudussakin.

Jalmari Termonen on syntynyt
Liippualla vuonna 1912, ja muistis-
sa oli jopa vapaussodan aikaisia ta-
pahtumia Raudusta. Jalmari kertoi
Inkerin sodasta ja sen jälkeen Rau-
tuun tulleista pakolaisista ja oloista

rajaseudulla ennen talvisotaa. Näi-
tä pyrin kirjoittamaan muistiin kynä
sauhuten, onhan nuorelle historian
opiskelijalle ainutkertaista saada
kuulla tällaisia juttuja ihmiseltä, joka
on ne itse kokenut.

Ilona Kopakkala

Lahjoitus pitäjäseuralle

(o.s. Sojakka), jolta tekijä sai pal-
jon vanhoja Rautulaisten lehtiä lu-
ettavaksi sekä Ella Marttiin (o.s.
Nahkuri) ja jo poisnukkunut aktii-
vinen mäkräläinen Armo Savolai-
nen, jotka kirjoittivat tekijälle listoja
vanhoista sanoista ja joiden keitti-
öissä sanojen merkityksiä jopa piir-
rosten avulla tekijälle selitettiin.
Monet mm. maatalouteen liittyvät
sanathan ovat aikojen kuluessa van-
hentuneet ja jääneet pois käytöstä,
ja niinpä nuoremman ikäpolven
edustajan on sanan merkitystä vai-
kea ymmärtää.

Uusia venäläisiä lainasanoja tuli
suomen kieleen ja erityisesti kaak-
kois-murteisiin 1800-luvulla, jolloin

yhteydet Pietariin olivat tiiviit. Työs-
sä on luetteloitu 263 uutta lainasa-
naa, jotka on jaettu eri leksikaalisiin
ryhmiin, esim. ruoka, vaatteet, ko-
dinhoito, kotitalous, ihmistä kuvaa-
vat sanat, Pietarin kauppaan liitty-
vät sanat, mitat jne. Osa sanoista
esiintyy monissa eri lähteissä ja sa-
noja on siis käytetty laajalti Raudus-
sa ja kaakkois-murteissa (esim.
liuhki), jotkin sanat olivat vain yh-
den haastateltavan tunnistamia ja
siksi niitä ei ehkä yleisemmin Rau-
dussa käytetty (esim. jaaplakka).

Gradun alkusanoissa tekijä kiittää
isäänsä, joka herätti kertomuksillaan
kiinnostuksen Karjalaa ja Rautua
kohtaan ja kehotti venäjän kielen

opiskeluun. Erityiskiitos myös vielä
näin lehden välityksellä Ellalle ja
Elmalle sekä kaikille erityisesti Piek-
sämäen seudun mäkräläisille, joiden
henkinen tuki on ollut tärkeää. Rau-
dun juurista on hyvä ponnistaa!

Jotain meille sentään jäi – muis-
tot. Niitä ei meiltä vienyt vieras,
eikä vie. Niitä me kerromme lap-
sille ja lastemme lapsille, opetam-
me heille ikuisen kaipauksen
kauneuteen. Vieras vei Karjalan,
Karjala jäi sieluumme kuitenkin.
Karjala – kaipauksen maa! (isä-
ni päiväkirjamerkintä syksyllä 1944)

Sirpa Tereska



Rautulaisten lehti  4/200812

Sosnovossa syntyneen Irina
Kisillin diplomityö kertoo rau-
tulaisen Monnon suvun histo-
riasta.

Nyt vain puolet talossa on asuttu,
toisessa puoliskossa oli vielä vähän
aikaa sitten karjaa. Kokolailla hy-
vin on säilynyt huone, jossa Sanna
syntyi. Se oli heidän vanhempiensa
makuuhuone. Talossa oli iso huone
vieraita varten, iso tupa ja kaksi pien-
tä huonetta. Tähän päivään ovat
säilyneet vain kaksi pientä huonet-
ta ja iso huone vieraita varten.

Jekaterina Nikolajevna, joka
elää talossa yhdessä Datan kans-
sa, kertoi yhdestä monista vanda-
lismin tapauksista, jotka kohdistui-
vat Monton taloon.

Talo oli vuorattu laudoilla, koris-
teltu punaisella öljyvärillä ja nurk-
kapielet valkoisella värillä. Kaiken
tämän teki Matti Monto, Arvidin
isä. Niissä paikoissa, missä vielä on
säilynyt seinälaudoitus, siellä myös
on säilynyt punainen väri.

1950-luvun lopulla talossa asui
yksinäinen kuuro nainen. Jokin mies
naapurikylästä tuli öisin ja repi sei-
nistä laudoitusta. Sitten hän valmis-
ti laudoista muun muassa keittiö-
pöytiä ja möi niitä yksineläjille. Tätä
jatkui siihen asti kun taloon tuli Je-
katerina Nikolajevna. Mutta tänä
aikana rosvo ehti varastamaan vuo-
rilaudoituksen talon sen puolikkaas-
ta, missä sijaitsi iso tupa.

Sanna kävi kansakoulua (1931-
1938), mikä sijaitsi Raudun keskus-
tassa. Sanna suoritti kansakoulun
täydellisen kurssin, kuusi luokkaa.
Sen jälkeen hän kävi kaksivuotisen
kotitalouskurssin.

Pitää panna merkille, että Sanna
oli yksi parhaimmista oppilaista.
Evakossa vuonna 1941, Sanna pääsi
Kanneljärven kansanopistoon, mikä

sijaitsi lähellä Helsinkiä.
Opiskellessaan opistossa Sanna

samanaikaisesti osallistui kodinhoi-
don, keittotaidon ja maatalouden
kursseille. Toukokuun lopulla San-
na lopetti opiskelun ja hän palasi
kotoiseen Rautuun.

Nuorempi sisar Selma kävi Rau-
dun kansakoulua viisi vuotta, mutta
evakossa Pihlajaveden kunnassa
Suomessa hän suoritti vielä yhden
luokan.

Monton perheen talosta Neuvos-
toliiton rajalle oli kaikkiaan vain seit-
semän kilometriä. Tämä oli raja-
aluetta ja nimenomaan sinne tuuli toi
ensimmäiset sodan tuoksut.

6. lokakuuta 1939 Suomessa al-
koi yleinen liikekannallepano. Rau-
tuun järjestettiin jatkuva yöpäivys-
tys kirkon torniin. Arvid oli yksi päi-
vystäjistä. Öisen ilmahyökkäyksen
sattuessa päivystäjän piti soittaa kir-
konkelloja.

Tällä viikolla perheen piti lähteä
evakkoon. Siihen aikaan perheessä
oli kolme lasta. Kaikkein vanhin oli
viisitoistavuotias Sanna Sanelma
Monto, nimenomaan hän jäi suoje-
lemaan taloutta. Äiti, kaksitoista-
vuotias Selma Helena ja nelivuoti-
as Kaarlo Matti läksivät evakkoon
Keski-Suomeen, Pihlajaveden kun-
taan. Siellä eli Arvidin sisar Helmi.
Helmin mies oli paikallisen kirkon
kanttori.

Siihen aikaan Rautuun oli jo tullut
suomalaisia sotilasosastoja ja joita-
kin sotilaita oli Monton talossa. Ida
Monto kuitenkin heti palasi takai-
sin Rautuun Sannan ja Arvidin luok-
se. Nähtyään kotoisen Raudun, Idan
sydämessä syttyi toive, että sotaa
ei tule. Suuri joukko sotilaita vakuutti
hänelle, että vaikka sota alkaisi,
Rautua ei luovutettaisi.

Laskettuina päivinä Ida lähti uu-
delleen Pihlajavedelle, ja yhdessä

lasten kanssa saapui vielä Rautuun.
Kaikki olivat jälleen yhdessä ja hu-
huja sodasta ei enää pelätty, tai
nämä ihmiset eivät halunneet uskoa
sotaan.

Kun 30. marraskuuta 1939 kello
7 aamulla Suomen aikaa puna-ar-
meija aloitti hyökkäyksiä Suomen
kaikissa suunnissa, ensimmäiset kra-
naatit putosivat myös Monnonmä-
keen. Sanna muistelee: “Tuona pi-
meänä marraskuun aamuna Raudun
taivasta valaisivat tykkien suuliekit
koko näkökentän leveydeltä ja rä-
jähtelevien kranaattien leimahduk-
set. Kaikki ihmiset olivat peloissaan,
piti lähteä jonnekin.”

Arvid oli tuona yönä kotona ja heti
kohta kun alkoi ammunta, hän val-
jasti hevosen ja pani rekeen Idan,
Selman ja pikku Matin, kuormasi
siihen säkillisen vehnäjauhoja ja ko-
vaa vauhtia ajoi Petäjärven rauta-
tieasemalle. Lähtiessään hän huusi
lehmien kanssa kotipihaan jääneel-
le Sannalle: “Kiirehdi, äläkä taak-
sesi katso. Raudun asemalle ei saa
mennä, siellä on kova pommitus -

se merkitsi kuolemaa.”
Petäjärven rautatieasemalta Ida

lasten kanssa lähti junalla Pihlaja-
vedelle. Sanna oli jo aamuvarhaisella
lypsänyt äidin kanssa lehmiä ja kir-
nunnut kaksi kiloa voita kun ammun-
ta alkoi. Yksi kranaateista räjähti
aivan talon nurkalla. Sanna sieppa-
si vaatenaulakosta päällystakin,
työnsi taskuun tuoreen voipaketin,
pani jalkaan uudet kengät ja kiirehti
ajamaan karjaa. Sanna lähti pohjoi-
seen, kohti Kiviniemeä (nyk. Lose-
vo).

Käännös:
Alvar Loponen

Rautua seitsemän sukupolven ajan (1744 – 1944)
Osa 7.



Rautulaisten lehti  4/2008 13

Kunniakas sotilasura virolaisen
Johan Laidonerin elämässä hui-
pentui oman isänmaan kansallisen
itsenäisyyden tarvitseman puolus-
tuksen luomiseen tyhjästä. Karjalan
kannaksen kautta hän tuli pakolai-
sena itsenäiseen Suomeen marras-
kuun lopulla vuonna 1918. Kuukau-
den kuluttua hänet nimitettiin Viron
ensimmäiseksi ylipäälliköksi 34-vuo-
tiaana.

Ensimmäisen maailmansodan tu-
loksena syntyneissä naapurivaltiois-
sa Virossa, Suomessa ja Latviassa
puolustusvoimien luominen tapahtui
keisarivallan Venäjältä sotaopit saa-
neiden toimesta. Puolisonsa nämä
Venäjän sotatantereilla taistelleet
tapasivat Venäjän armeijan univor-
mussa ollessaan. Kaikki he avioi-
tuivat vierasmaalaisen kanssa.

 - Suomalainen Mannerheim
solmi avioliiton vuonna 1892 Ana-
stasie Arapovin kanssa, jonka isä
oli kenraalimajuri.

- Virolaisen Johan Laidonerin
aviopuolisona oli puolalainen Maria
Kruszewska.

 - Latvialainen Krisjanis Berkis
eli avioliitossa suomalaisen Hilma
Lehtosen kanssa.

Anastasie synnytti Mannerheimin
perheeseen kaksi tytärtä. Myöhem-
min avioliitto kariutui ja Mannerheim
sai virallisen eropäätöksen Tornion
käräjiltä. Mannerheimin jättäessä
keisarin armeijan hänen tyttärensä

olivat turvallisesti ulkomailla, Ana-
stasie Lontoossa ja Sophie Parii-
sissa.

Viron Johan tutustui Mariaan ja
Latvian Krisjanis Hilmaan venäläis-
tä armeijan Junkkarikoulua käydes-
sään. Johan ja Krisjanis kävivät tätä
Vilnassa sijainnutta koulua saman-
aikaisesti.

Johan Laidoner oli vuosikurssin-
sa paras päästessään vuonna 1905
Vilnan junkkarikoulusta. Samana
mullistuksia täynnä olevana vuon-
na Venäjällä sisäministeri V. von
Peleve murhattiin ja valtakunta ryh-
tyi sotimaan Japania vastaan. Rau-
hansopimista näiden valtioiden vä-
lillä ei tapahdu Venäjän miehittäes-
sä edelleen Japanilta valtaamaansa
saariryhmää.

Karjalan miehitys on samanlainen
tapahtuma, joten Suomella on samat
perusteet Venäjän kanssa tehdyn
rauhansopimuksen mitätöimiseksi ja
Karjalan palauttamiseksi rauhanajan
tilaan.

Johan Laidoner suoritti Pietarin
Nikolain sota-akatemian loistavin
arvosanoin ja ylennettiin luutnantiksi
vuonna 1912. Edellisenä vuonna
Johan ja Maria olivat menneet nai-
misiin.

Johan Laidonerin Pietarin akate-
miasta pääsyvuonna Mannerheim
oli Puolassa, jossa hänet nimitettiin
Venäjän keisarin ja suomen suuri-
ruhtinaan seurueen kenraaliksi.
Tämä oli pelkkä kunnianimitys vail-
la sotilaallista merkitystä.

Mannerheimiltä jäi akateeminen
upseerikoulutus saavuttamatta, kos-
ka hän ei suoriutunut Pietarin aka-
temiaan pyrkiviltä vaadituista pitkä-
kestoisista ja vaikeista pääsykokeis-
ta. Venäjän armeijassa Mannerheim
palveli noin kolmekymmentä vuot-
ta eroten armeijakunnan komenta-
jan tehtävästään tilanteessa, jossa

hävityt ensimmäisen maailmanso-
dan taistelut lamaannuttivat lopulta
koko keisarivallan armeijan.

Venäjän länsirintaman taistelut
jättäneen Mannerheimin viimeisin
toiminta oli tapahtunut samalla rin-
tamalla, jossa Laidonerin tehtävät,
tiedustelu- ja esikuntaupseerina ar-
vostettiin majurin natsoin.

Laidoner palveli vielä Venäjän
armeijassa keisarin luovuttua vallas-
taan ja väliaikaiseksi tarkoitetun
Kerenskin hallituksen yrittäessä
tukahduttaa Leninin ja Stalinin
valtaannousua. Kerenskin hallinto
nosti loppuaikanaan Laidonerin
everstiksi antaen hänelle tehtäväk-
si muodostaa maanmiehiinsä tukeu-
tuva “venäjän-virolainen” armeija-
kunta.

Laidonerin tehtävä jäi keskeneräi-
seksi, koska Kerenskin hallintoa tu-
keneet “valkoiset” hävisivät taiste-
lut Lev Trotskin johtamille “punai-
sille” Leninin sotajoukoille.

Helmikuun 24. päivänä vuonna
1918 Viro julistautui itsenäiseksi ta-
savallaksi. Saksalaisten viikon ver-
ran kestänyt Viron valtaus teki it-
senäisyydestä lopun, sillä saksalai-
set ryhtyivät heti pystyttämään sak-
salaishallintoa.

Johan Laidoner pakeni Venäjälle.
Hän onnistui marraskuun lopulla
pääsemän rajan yli Karjalan kan-
nakselle, Terijoelle, ja sieltä Viroon.
Lenin oli julistanut sodan Viroa vas-
taan saksalaisten poistuttua sieltä,
jolloin Viron oikea hallitus pyysi 25.
marraskuuta 1918 Suomea avuksi.

Paasikiven johtama Suomen hal-
litus antoi aseita ja rahaa sekä vär-
väsi sotajoukkoja Suomesta. Ensim-
mäisenä saapui Viroon everstiluut-
nantti Hans Kalmin (Kuhmoisten
Pirun) johtama Pohjan Poikien ryk-
mentti 30. joulukuuta. Eversti Johan
Laidoner oli nimitetty Viron sotavä-

Veljeskansat itsenäistyivät sotimalla
Viron presidentti Ilveksen

poistuminen Siperiasta kesken
juhlallisuuksien, Suomen presi-
dentin jäädessä juhlimaan her-
raseurassa, osoitti veljeskan-
san kykenevän ymmärtämään
itse oman tilansa. Naapureiden
väärät neuvot ovat aina olleet
haitaksi suhteille.
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en ylipäälliköksi muutamia päiviä
aikaisemmin 24. joulukuuta 1918.

Kalmistot
kertovat

Mannerheimin henkilökohtaiset
tutut, keisari Nikolai II ja hänen
puolisonsa Alexandra (Hessenin
prinsessa Alix) sekä heidän viisi
lastaan teloitettiin leniniläisten toi-
mesta vuonna 1918. Uudet DNA-
tutkimukset osoittavat koko per-
heen surman olevan totta. Nikolai
II:n äiti, Tanskan kuninkaan tytär
Dagmar, (Maria Feodorovna),
kuoli Tanskassa vuonna 1928. Vai-
naja haudattiin Tanskaan, mutta siir-
rettiin Pietariin Neuvostoliiton hajo-
amisen jälkeen.

Raudussa eläneiden suomalaisten
vainajien jäännöksiä on kaivettu pois
haudoistaan ja jotkut ovat saaneet
uuden sijoituksen kaatopaikalta.
Muistomerkiksi kalmistomaalle on
rakennettu kerrostaloja, autotallirö-
tisköjä sekä sikolättejä.

Lättiläiset
Mäntyharjulla

Latvialaisista (lättiläisistä) keisa-
rivallan aikana koottu valiojoukko
siirtyi Leninin ylipäällikön Trotskin
komentoon. Tämä lättiläisosasto lä-
hetettiin Pietarista taistelemaan
Mannerheimin perustamaa armei-
jaa vastaan vallankumouksen rin-
tamasotavaiheessa talvella 1918,
jolloin hyökkäys Kouvolasta Savon-
rataa pohjoiseen oli jumiintunut.

Lättiläisosasto työnsi taistelurinta-
maa Mäntyharjun tienoilla kohti
Mikkeliä. Lyhytaikainen lättiläistais-
telu päättyi Trotskin palauttaessa
sotajoukon Pietariin ja suunnaten
sen tärkeimmiksi katsotuille sotatan-
tereille. Kymenlaakson punaiset
joutuivat tämän lättiläistaistelun jäl-
keen vetäytymään takaisin kohti
Kouvolaa.

Latvialla ei ollut vielä silloin kan-
sallista armeijaa, jonka loi sen en-

simmäisenä komentajana toiminut
Krisjanis Berkis. Siitä ei ole tietoa,
kumpi komensi perheessä, Krisja-
nis vai Hilma. Kokemukseni perus-
teella arvelen, että suomalaisjuuri-
nen Hilma oli ykkösenä.

Suomen
rauhoittuminen

Suomen itsenäistymisen siirtymä-
vaiheessa saksalaiset saivat Leni-
nin kanssa sopimalla pysymään Suo-
messa olevat venäläisten varuskun-
tien joukot kasarmeissaan ja pois-
tumaan Venäjälle taisteluitta. Täy-
dellisesti tätä rauhansopimusta ei
noudatettu punaisten puolelle siirty-
neissä varuskunnissa.

Svinhufvud oli jo aiemmin vaati-
nut varusjoukkojen vetäytymistä
Venäjälle.

Viron helmikuisen valtauksen jäl-
keen saksalaiset ryhtyivät taltutta-
maan vallankumousta suomessa Itä-
meren armeijansa avulla. Viron val-
tauksen aikana Saksa toimitti Man-
nerheimin joukoille aseet ja ammuk-
set Vaasaan.

Laivalastillinen aseita ja Saksas-

sa rintamakokemusta saaneet suo-
malaiset jääkärit otettiin riemuiten
vastaan Suomessa. Venäjän armei-
jasta saksalaisten sotajoukkoihin siir-
tynyt everstiluutnantti Wilhelm
Tesleff luovutti 21. helmikuuta 1918
Vaasassa pääosan jääkäreistä Man-
nerheimin käyttöön. Seuraavana
päivänä tämän Saksan 27. Jääkäri-
pataljoonan viimeinen saksalainen
komentaja majuri Ausfeld ilmoit-
tautui Mannerheimin esikunnassa.

 Mannerheim pääsi yksituumai-
suuteen majurin kanssa jääkäreiden
käyttötehtävistä Suomen armeijan
osastoissa, armeijan, joka sai mies-
vahvuutensa rungon suomalaisista
maanviljelijöistä ja torppareista.

Keisarillisen Saksan ja leniniläisen
Neuvosto-Venäjän kanssa tehdyn
rauhasopimuksen ehtojen noudatta-
miseksi ja Svinhufvudin toimittaman
pyynnön perusteella Saksan armei-
ja teki maihinnousun Suomeen ty-
rehdyttäen Leninin alullepaneman
suomalaisen vallankumouksen.

Tämä Suomen ensimmäinen tal-
visota jätti sotatantereelle suomalai-
sia ihmisiä pullollaan olevia vanki-
leirejä. Venäläisiä oli eniten vangit-

Katanpään linnakesaaren rakennus. Tämän vesitornirakennuksen
lisäksi Venäjän rakentama linnoitusrakennusten kokonaisuus on
varsin hyväkuntoisena säilynyt Suomen vallankumouksen aikana
poislähteneen varuskunnan jäljiltä.
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tuina Viipurissa.

Suomessa sotatoiminta laantui tou-
kokuussa ja eduskunta nimitti Svin-
hufvudin Suomen valtion päämie-
heksi. Hän antoi uuden hallituksen
muodostamistehtävän Juho Kusti
Paasikivelle. Molemmat ylimpiä vir-
koja hoitavat ymmärsivät silloisen
Saksan olevan ainut mahtitekijä,
joka voi taata Suomen siirtymisen
vakaasti itsenäiseksi kansakunnak-
si. Tässä tarkoituksessa Suomen tuli
valita valtiomuodoksi kuningaskun-
ta ja kuninkaaksi valittaisiin Saksan
keisarin hyväksymä saksalainen.

Paasikivi valitsi hallituksensa so-
taministeriksi Wilhelm Tesleffin,
koska armeija tultaisiin järjestämään
saksalaiseen malliin ja saksalaisvoi-
min yhteisymmärryksessä Saksan
korkeimman sodanjohdon kanssa.

Mannerheim sai kutsun 30. tou-
kokuuta 1918 Helsingissä pidettyyn
hallituksen istuntoon. Hän saapui
sinne ilmoittaen eroavansa, koska
katsoi tehtävänsä tulleen suoritetuk-
si. Samana päivän Mannerheim jul-
kaisi jäähyväispäiväkäskynsä Suo-
men valkoisen armeijan upseereille
ja sotilaille. Päiväkäskyssä on luet-
tavissa: “Kaiken olette uskaltaneet,
kaiken olette uhranneet. Verisellä
polulla Rovaniemeltä Viipuriin ja
Terijoelle asti puhuvat äsken pete-
tyt sankarihaudat hiljaista kieltään.”

Seuraavana aamuna Mannerheim
nousi Turkuun lähtevään junaan
poistuen Suomesta Tukholmaan.
Rauhankannalle siirtyminen jäi hal-
lituksen huoleksi. Helsinkiin jäi Suo-
menlinna, saarien pienoisvaltakun-
ta tuhansine sotavankeineen ja sak-
salaisine vartiomiehineen.

Vapaan Suomen lippu oli Suomen-
linnassa nostettu salkoon touko-
kuussa Svinhufvudin juhlallisen pu-
heen saattelemana. Siniristilippu on
liehunut 90 vuotta jokaisena päivä-
nä itsenäisen kansakunnan tunnuk-
sena Suomenlinnassa. Tämä suo-
raan Venäjän keskusvallan alaise-

na ollut linnoitusvaltakunta on nimen
Suomenlinna saatuaan muuttunut
synkästä linnasta kansallisen itseis-

Karjalan lennosto oli näyttävästi esillä Mikkelissä 90-vuotisen
Suomen valtakunnallisena paraatipäivänä.

Vasemmalla kuvassa seisovan rautulaisen Kalevi Laitsaaren tavoin iloi-
suus loisti 90-vuotisparaatiin Mikkeliin kokoontuneiden ihmisten ilmeistä.

arvon juhlavaksi muistomerkiksi.

Ahti Hänninen
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Äitimme Kirsti Häkkinen on
Lyydia ja Paavo Maisosen toisek-
si nuorin tytär. Lyydia Maisonen on
kotoisin Raudun Mäkrän kylältä
Nahkurilasta ja mentyään Paavon
kanssa naimisiin, he asuivat Raudun
Orjasaaressa. Tästä syystä juuret
Raudussa kiinnostavat. Ensimmäi-
sen kerran Rautuun piti lähteä vuon-
na 2000, mutta erinäisten syiden
takia matkaan jäi lähtemättä, vaik-
ka iso osa suvusta äiti mukaan luki-
en oli tuolloin reissussa.

Ollessamme Lyydian 103 -vuotis-
syntymäpäivillä 8. maaliskuuta 2008,
tuli sisarelleni Hannelle serkkum-
me Päivi Väisäsen eli Paavon ja
Lyydian vanhimman lapsen, Mau-
ri Maisosen tyttären kanssa pu-
hetta, että lähtisikö Hanne Päivin ja
hänen siskonsa Tuija Alatalon
kanssa Rautuun kesällä järjestettä-

välle matkalle. Samoissa juhlissa
Hanne vielä huikkasi minulle, että
lähde sinäkin mukaan ja pian huo-
masin itsekin lähettäväni passikopio-
ta ym. matkadokumenttia Paksun
Markulle. 4-vuotias poikani Sauli
kyseli, että ai sä oot lähössä Wau-
tuun, ai sinne Lyyti-mummon koti-
paikkaan?

Lähtöpäivä perjantai
6. kesäkuuta

Matkaan lähtö jännitti ja äidiltä piti
vielä kysellä, mitä matkalla mahdol-
lisesti tarvittaisiin. Matka ei alkanut
ihan kommelluksitta. Erinäisten syi-
den takia matkabussi vilahti Joroi-
sissa ohitsemme ja jäimme rannalle
ruikuttamaan. Mutta se ei meitä lan-
nistanut. Hyppäsimme autoon ja
ajoimme hurjaa vauhtia bussin edel-

le Mikkelin Tuukkalaan, josta muu
porukka viimein muisti napata mei-
dät kyytiin.

Bussimatka taittui nopeasti ja va-
roittelusta huolimatta pääsimme su-
juvasti tullista läpi nykyisen Venä-
jän puolelle. Matkalla pysähdyttiin
ostoksille Sorvalin Valintaan, sekä
virvokkeita nauttimaan Vuolaalle.
Alvittomat makkarat tekivät kaup-
pansa. Sää suosi sekä matkapäivää,
että seuraavia päiviä, eikä Karjalas-
sa vettä saatu niskaan, vaikka olisi
sekin ollut jännittävää kokea, koska
kuuleman mukaan “Karjalas saekii
on kovempaa ku muual”. Ennen
tasokkaaseen Igora hotelliin majoit-
tumista pysähdyimme myös Kivi-
niemeen, jossa meidänkin mummo
ja pappa olivat menneet kihloihin.
Rappuja, jossa kihlat vaihdettiin ei
enää ollut, mutta Tuijan opastuksel-

Matka Rautuun

 Serkukset Maisosen paikalla Orjasaaressa, Riikka, Päivi, Hanne ja Tuija.
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la paikka selvisi. Vuoksen maisemat
olivat kauniit.

Lauantai
7. kesäkuuta

Seuraava päivä oli matkan ehdot-
tomasti antoisin päivä: Tutustuminen
Raudun kyliin. Bussi jätti meidät
serkkujen kanssa Orjasaareen.
Nopeasti olimmekin Kermisen
Juhon talon kohdalla ja kaivoa ih-
mettelemässä. Pellolla näkyi selvä
painanne, jonka Tuija kertoi olevan
entinen Iljan luosa. Luosan vieres-
sä oli Lyydian ja Paavon kotitalon
paikka, jonka paikalla siis nykyisin
on viljelty pelto. Sieluni silmissä näin
Tuijan kertoman mukaan pellolla
aitaukset karjalle ja aitausten välis-
sä olevat kujaset joita pitkin kylän
asukkaat kävelivät paikasta toiseen
ja talosta toiseen.

Lyydian ja Paavon talon pihapii-
rin paikalla on pellolla iso kivi, josta
lähetettiin äidille tekstiviesti, että
täällä ollaan! Kivellä Päivi korkkasi
shampanjapullon ja nostimme
Maisosten maljan. Juhlallinen tun-
ne valtasi mielen.

Matka jatkui kohti Junnin paik-
kaa, mutta matkalla kävimme Han-
nen kanssa tutkimassa myös pellon-
vierusmetsää. Pusikossa näkyi iso-
ja kivikasoja, jotka ilmeisesti olivat
pellon tieltä pois työnnettyjä vanho-
jen rakennusten kivijalkoja. Iso
kuoppa löydettiin, liekö kellarin paik-
ka vai pommikuoppa. Puskaa kas-
voi sekin, joten tuskin mikään pai-
kallisten kaivama. Junnin paikalle oli
kokoontunut muutakin retkiporuk-
kaa ja Päivin ja Tuijan Raudunmat-
ka-perinteen mukaisesti laulettiin
Suvivirsi. Luonto säesti laulua tuu-
len huminalla ja lintujen viserryksel-
lä. Hetki oli todella koskettava.

Matka jatkui kohti Mäkrän kylää.
Ennen lähtöä kävimme vielä pese-
mässä kädet Orjasaaren ojassa.
“Oja” oli kaunis vanhoista ajoista
ilmeisesti huomattavasti pienentynyt
luonnontilainen puro. Suomen met-

Junnin paikalla Orjasaaressa suvivirttä laulamassa.

Näkymä Orjasaaren suunnasta Mäkrälle Kiehuvanlähteen -tieltä.

Hanne Kermisen Juhon kaivolla Orjasaaressa, taustalla peltoa,
jossa Iljan Luosa sekä Maisosen talon paikka.
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vet olivat pieniä, vain sormenpään
kokoisia, joten aloin kaiva syvem-
mältä. Käteeni osui jokin rautaesi-
ne ja kaapaistuani sen esille se oli-
kin vetsi! Arvelimme, että sotaa
pakoon lähtiessään talon asukkaat,
Lyydian vanhemmat Mikko ja
Mari Nahkuri, sekä Lyydian sis-
ko Hilma ja hänen tyttärensä Ella
ovat sen sinne piilottaneet. Oli se
aikamoinen aarre!

Kaivoimme vielä lisää siinä toi-
vossa, että lisää esineitä löytyisi.
Astioita ei enempää löytynyt, mut-
ta ikivanha kengänpohja ja nahka-
kappaleita kengästä tai vyöstä kyl-
läkin. Reissun jälkeen äitini otti yh-
teyttä ainoaan elossa olevaan talon
asukkaaseen, Ellaan ja hän sanoi,
että kyllä he piilottivat evakkoon läh-
tiessä perunakuoppiin tavaroita,
vaatteista lähtien. Veitseä hän ei
puhelimessa muistanut ja tätä kir-
joittaessani en ole sitä vielä ehtinyt
Ellalle käydä näyttämässä.

Tilanne oli sikäli hauska, kun en-
nen veitsen löytämistä Tuija sanoi,
että olisipas mukava jos löytäisi
vaikka jonkun kahvilusikan mum-
molle viemisiksi. Ei löytynyt lusik-
kaa, mutta veitsi kylläkin!

 Riikka Mäkrällä Nahkurin perunakuopassa sieltä löytyneen veit-
sen kanssa

sälaissa suojeltava kohde. Päivi lähti
omille teilleen ja me kolme, Hanne,
Tuija ja minä Riikka lähdimme Kie-
huvanlähteen tietä kohti Mäkrää ja
Nahkurilaa. Tuija oli hieman epäi-
leväinen, että löytäisimmekö tuota
kautta Nahkurin paikan, kun hänen-
kin edellisestä käynnistä Nahkuri-
lassa oli kulunut jo kahdeksan vuot-
ta. Ja silloinkin he olivat menneet
Nahkurilaan Mäkrän kylän keskus-
tan kautta, kolhoosirakennusten vie-
rusta pitkin.

Matkalla tutkailimme Googlesta
tulostamaani satelliittikuvaa Mäkrän
kylästä, sekä vanhoja karttoja, jos
olisi joutunut suunnistamaan ainoas-
taan niiden avulla, olisi Nahkurila
jäänyt löytämättä. Kiehuvanlähteen
tie on saanut nimensä, kuinka olla-
kaan, tien varrella olevista “kiehu-
vista lähteistä”. Lähteitä ei valitet-
tavasti löytynyt, koska aikataulun
tiukkuuden takia ei oikein aikaa jää-
nyt niiden etsimiseen. Myös tien
varrelta Tuijan isän, edesmenneen
Maurin aiemmin muistamat ja löy-
tämät pähkinäpensaat jäivät tämän
allekirjoittaneen metsätalousinsinöö-
rin harmiksi löytymättä. Liekö vika
tunnistamisessa vai aikataulussa...?
Ensi kerralla sitten!

Tie oli loppujen lopuksi lyhyt, mut-
ta ehti näyttää meille paljon. Be-
tonilaatoista rakennettu tie oli minul-
le aivan uusi tuttavuus. Myös Rau-
dun vaakunastakin kuuluisat kum-
puilevat maisemat tulivat tutuiksi.
Silmiä hivelevän kaunis maisema
avautui eteemme Orjasaaresta tulles-
sa, kun mäen alla alkoivat Mäkrän
rakennukset pilkottaa metsän takaa.

Kartan perusteella ja Tuijan muis-
tikuvan mukaan päätimme poiketa
tieltä pellon läpi löytääksemme Nah-
kurin paikan. Pelto oli varsin villi.
Alussa isot jättiputkikasvustot hait-
tasivat hieman kulkua. Siistimmän
voikukkapellon jälkeen alkoi varsi-
nainen niitty. Paksuja heinätuppaita
ja välillä varsin kosteaakin. Sitke-
ästi etenimme, kunnes Tuija ilmoitti
olevansa 99 prosenttisen varma, että

seuraavan niitylle pistävän metsä-
niemekkeen kohdalla Nahkurin
paikka sijaitsee. Varmuus lisääntyi
vielä prosentilla ja hetken kuluttua
olimmekin Nahkurin pihamaalla.

Nahkurilan lähde, josta silloin en-
nen oli otettu kaikki käyttövesi, oli vielä
tallella. Venäläiset olivat laittaneet sii-
hen putken ja kaivonrenkaan, joten
kovassa käytössä tuntuu olevan edel-
leenkin. Lähellä ei ole mitään raken-
nuksia, joten tunnelma oli rauhallinen
ja hyvin tutun oloinen.

Nahkurilan humalapensaat rehot-
tivat pellonvierusmetsikössä. Läh-
teestä katsoen talon paikan takana
oli perunakuopat ja niiden vieressä
polku, jota pitkin sen ajan ihmiset
kulkivat kylästä toiseen.

Ennen reissuunlähtöä kerroin Lyy-
ti-mummolle, että nyt olen sitten
minäkin Rautuun lähdössä. Lyyti-
mummo pyysi, että toisin hänelle
vaikka kiven tuliaisiksi lapsuuden
kotipaikaltaan Nahkurilasta. Lyyti-
mummolla on jo hyvin huono näkö,
joten kivi olisi mukava kappale kä-
dessä pidettäväksi.

Koska talon paikalla oli nyt pitkä
heinikko, päätimme etsiä kiven pe-
runakuopasta.  Ensin kaivamani ki-
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Arkeologisia kaivauksia kopril-
lamme tehdessämme huomasimme,
että aikaa oli jo kulunut niin paljon,
että on aika käydä eväiden syön-
tiin. Siinä sitä Nahkurin pihamaalla
syötiin karjalanpiirakoita ja muna-
voita, joita Tuija oli mukaan ottanut.
Herkullista. Humalapensaita ihme-
tellessämme olivat rehevästi kasva-
neet nokkoset rokottaneet polviam-
me housujen läpi, mutta mitä sen
väliä, olivathan ne sentään nahkur-
laisii nokkosii!

Paluumatka takaisin Orjasaareen
kuljettiin joutuisasti peltojen reunas-
sa kulkevaa tietä myöten, jonka ole-
massaolon olimme havainneet vas-
ta perille Nahkurilaan päästyämme.
Siinä oiva reitti ensi kesäksi! Orja-
saaressa jouduttiin taas sattumien
summana jonkin aikaa kyytiä odot-
telemaan, mutta päästiin viimein
Raudun keskustaan ostoksille. Le-
gendaarinen tekstiviesti “Pulkka on
tulossa” tullaan muistamaan...

Tuijan tehtävänä oli löytää miehel-
leen Timolle tuliaisiksi aurinkolasit ja
itse löysin 2-vuotiaalle tyttärelleni Iri-
nalle tuliaisiksi kauniin nuken. Nuk-
ke ristittiin Irinan isoisomummon, Paa-
von äidin, mukaan Nataliaksi.

Raudun keskustasta otettiin
suunnaksi Laatokka. Perille saavut-
tuamme meidät kohtasi upea näky.
Niin sinistä vettä en ole aikoihin
nähnyt! Hanne muutaman huima-
pään kanssa kävi Laatokan aallois-
sa uimassa! Ja vesi ei ollut kuulem-
ma kylmää! Pitihän siinä itsekin
varpaita uitella, oli se kyllä aika kyl-
mää. Tanssitaitoisimmat pääsivät
hanurimusiikin säestämänä tanssah-
telemaan taatusti ikimuistoisella pai-
kalla, Laatokan tuulien puhaltaessa
ja grillimakkaran tuoksuessa.

Matkalla majapaikkaan pysähdyt-
tiin ihailemaan ulkoapäin Raudun
ortodoksista kirkkoa, joka oli pyö-
reistä hirsistä rakennettu. Kirkossa
oli iltahartaus menossa, jonka jäl-
keen ovet suljettiin myös turisteilta.
Viimeinen pysähdys vielä ennen il-
taruokaa Igorassa tehtiin Vehmaal-

la, joka todellakin oli vehmas. Voi
mikä tunnelma oli siellä peltojen ja
koivukujien keskellä pääskysten len-
nellessä ympärillä ja vienon suvituu-
len puhaltaessa! Todella vehreää ja
kaunista.

Sunnuntai
8. kesäkuuta

Seuraava päivä oli kotiinpaluu ja
matkapäivä. Matkalla Terijoelle poi-
kettiin oikeasti pois Suomesta! Ra-
jamuodollisuuksiin ei kulunut onneksi
lainkaan aikaa.. Pian bussin ikku-
nasta näköpiiriin tulikin Suomenlahti
ja sen rannan vanhat huvilat.

“Huvila!” piti huutaa, kun rantabu-
levardin varrella bongasi vanhan suo-
malaisen huvilan. Venäläisten raken-
nusten kohdalla suorastaan buuattiin.

Pysähdyimme Terijoen ortodoksi-
sessa kirkossa, joka on vanhojen
piirustusten mukaan entisöity. Erit-
täin kaunis kirkko. Sisällä oli messu
menossa ja valtava suitsukkeiden
usva ja tuoksu valtasi aistit kirkon
sisään astuessamme. Kike-äiti sai
kirkon myymälästä tuliaisensa.

Viimeinen matkakohde oli Viipu-
ri. Viipurissa olemiseen jäi kohtuul-
lisen lyhyt aika, joten osaltani pää-
sin tutustumaan vain toriin ja kaup-
pahalliin. Kauppahallissa oli aika-
moinen kuhina. Lompakosta sai pi-
tää kaksin käsin kiinni. Kauppiaat-
kin olivat aika tehokkaita.

Paljon tuli osteltua turhaa ja tar-
peellista, lähinnä tuliaisia, tärkeim-
pinä 4-vuotiaalle Sauli pojalleni hä-
nen pitkään haaveilemansa suuren-
nuslasi ja kiikarit. Tullista päästiin
sujuvasti takaisinkin päin, joten ko-
tona oltiin ajoissa.

Reissu oli kaikinpuolin loistava!
Markku Paksun loistavan ulosannin
ansiosta bussimatkallakin oltiin nau-
russa suin useaan otteeseen. Lyyti-
mummon opettamin sanoin: “ Kas
nii, Kiitoksii!”

Jumalan Rauhaa!

Riikka Salomaa

Ismo Paukku voitti Mikkelin
Maratonin M50-sarjan

Ismo Paukku voitti 28. kesäkuu-
ta Mikkelin Maratonin 50-vuotisten
miesten sarjan ajalla 3.07.28.

Paukku kertoo, että metsäammat-
tinsa vastapainona hän on harras-
tanut kestävyysurheilua; juoksua,
suunnistusta ja hiihtoa periaattees-
sa koko ikänsä, mutta vasta 2000-
luvun alussa, yli nelikymppisenä, hän
uskalsi lähteä ensimmäiselle mara-
tonilleen vuonna 2001.

– Tavoitteeni on juosta pari ma-
ratonia vuodessa. Mikkelissä oli
vuorossa 13. maratonini. Ennätyk-
seni 2.58 olen juossut Mikkelissä
vuonna 2004.

Ismo Paukku on Raudun Korleel-
ta kotoisin olevan Seppo Paukun
poika. Myös Seppo Paukku on ollut
nuorena kova urheilemaan.

Ismo Paukku oli sanonut ennen
kouluikää isästään, että kyllä mei-
dän isäkin oli nuorempana kova
juoksentelemaan. Näin hän päätteli
varmaan monista palkintolusikoista,
joita Seppo oli saanut Leivonmäen
Pyryn kilpailuista.

Ismo Paukku juoksemassa sa-
teessa Finlandia-maratonilla
Jyväskylässä 2007.

Kuva:Outi Elomaa
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Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
Niilo Pusan muistelmat jatku-

vat. Hän kertoo YK:n pääsih-
teerivaalista ja siirtymisestään
Kanadan suurlähettilääksi.

YK:n peruskirjan mukaan pääsih-
teerin nimittää yleiskokous turvalli-
suusneuvoston suosituksesta. Tur-
vallisuusneuvostossa viidellä pysy-
vällä jäsenvaltiolla on veto-oikeus.
Kuten suurlähettiläs Max Jakob-
son on kirjassaan “38. kerros” to-
dennut, Yhdysvaltain ulkoministeri
Rogers oli ilmoittanut virallisissa
keskusteluissaan ulkoministeri Les-
kisen kanssa 2. lokakuuta 1971, että
“Yhdysvallat tulee äänestämään
teidän ehdokkaanne puolesta ja
ampumaan alas jokaisen muun eh-
dokkaan, joka nostaa päänsä” (s.
340). Jakobsonin mukaan tämä oli
käsitetty yksiselitteiseksi sitoumuk-
seksi siitä, että Yhdysvallat tulisi
käyttämään veto-oikeuttaan torju-
akseen muut ehdokkaat.

Kun turvallisuusneuvostossa sit-
ten äänestettiin pääsihteeriehdok-
kaista, huomattiin, että Neuvostoliit-
to äänesti jatkuvasti Jakobsonia vas-
taan ja Ranska pidättyi. Yllättäen
selvisi myös, että Yhdysvallat ei ol-
lutkaan äänestänyt Waldheimia
vastaan eli käyttänyt veto-oikeut-
taan, kuten Rogers oli Leskiselle
luvannut. Jakobsonin mukaan neu-
vostoliittolaiset myös ymmärsivät
tämän jälkeen, että Waldheim olisi
Yhdysvaltojen hyväksyttävissä ole-
va ehdokas. Waldheimin ehdokkuu-
den torjuminen jäi Kiinan vastusta-
van kannan varaan (s. 356).

Kiinan suurlähettiläs oli vahvista-
nut UM:n Poliittisen osaston päälli-
kölle, Risto Hyväriselle, että Kii-
na tulisi jatkuvasti torjumaan Wald-
heimin. Kaikki riippui siitä, kenen
veto kesti. Tässä tilanteessa Risto

Hyvärinen soitti minulle New Yor-
kista ja pyysi järjestämään Depart-
ment of Statessa tapaamisen apu-
laisulkoministeritasolla. Tapaamisen
aiheeksi hän ilmoitti YK:n pääsih-
teerivaalin.

Olin ylirasittunutta osastopäällik-
kö Hyväristä vastassa lentokentäl-
lä. Lähdimme yhdessä Department
of Stateen. Siellä meitä vastaan tuli
yllättäen suurlähettiläs Munkki.
Hän ihmetteli, mitä tekemistä meil-
lä oli kyseisessä paikassa. Hänen
olisi Washingtonin suurlähettilää-
nämme luonnollisesti pitänyt tietää,
minkä vuoksi olimme tulleet Yhdys-
valtain Ulkoministeriöön.

Henkilösuhteista johtuen hänet oli
jätetty syrjään. Munkki ja Jakobson
eivät arvostaneet toisiaan.

Amerikkalaiset pitivät käyntiäm-
me tärkeänä. Tätä osoitti se, että
tapaamisessamme oli samalla ker-
taa läsnä viisi apulaisulkoministeriä,
YK:n de Palma, Euroopan, Lähi-
Idän, Kaakkois-Aasian ja Etelä-
Amerikan asioista vastuussa olleet.
Puhetta johti Euroopan asioista vas-
tuussa oleva apulaisulkoministeri
Martin Hillenbrandt. Osastopääl-
likkö Hyvärinen viittasi edellä mai-
nittuun ulkoministeri Rogersin ilmoi-
tukseen Yhdysvaltain veto-oikeu-
den käyttämisestä ja tiedusteli, voi-
siko Yhdysvallat pysyä siinä loppuun
asti.

Amerikkalaiset vastasivat: “Olet-
te tulleet väärään osoitteeseen. Mik-
si ette menneet puhumaan vaalista
Moskovaan? Meille on samanteke-
vää, valitaanko Waldheim vai Jakob-
son. Molemmat sopivat meille.
Mutta kun venäläiset eivät halua
Jakobsonia, me emme lähde YK:n
pääsihteerikysymyksestä riitele-
mään heidän kanssaan. Tämä ei ole
riidan arvoinen asia. Tämä ei ole sen

luokan kysymys. Meillä on paljon
suurempia kysymyksiä, joissa mei-
dän on selvitettävä erimielisyytem-
me venäläisten kanssa. YK:n pää-
sihteerivaalissa venäläisiä ei voida
ajaa nurkkaan. Teillä on hyvät suh-
teet Moskovaan. Hoitakaa asia siel-
lä.”

Amerikkalaisten vastaus oli sa-
nantarkasti ja lyhyesti tämä. Kiitim-
me saamastamme vastauksesta ja
poistuimme hiljaisina. Lähetin kes-
kusteluistamme sähkeen Ulkoasi-
ainministeriölle. Jäljennös siitä jäi
Washingtonin suurlähetystön arkis-
toon.

Suurlähettiläs
vaihtuu

Keväällä 1972 saimme Washing-
toniin sähkeen, että suurlähettiläs
Munkkia suunniteltiin suurlähetti-
lääksi Osloon. Hän ei ollut kiinnos-
tunut paikasta. Tämän seuraukse-
na Osloon nimitettiin suurlähetti-
lääksi Reino Honkaranta ja Ola-
vi Munkki siirrettiin Helsinkiin.

Olin myöhemmin käymässä Hel-
singissä, kun sinne tuli yllättäen tie-
to Reino Honkarannan kuolemasta
Oslossa. Samana päivänä Olavi
Munkki ilmoitti halukkuutensa Hon-
karannan seuraajaksi. Hänet nimi-
tettiin sitten Osloon, jossa hän hoiti
tehtäviään ansiokkaasti ja näkyvästi
eläkkeelle siirtymiseensä asti. Ola-
vi Munkin seuraajaksi Washingto-
niin nimitettiin 1. elokuuta 1972 lu-
kien Leo Tuominen. Hän kuului
suurlähettiläittemme huipulle. Hän
oli ollut Kauppapoliittisen osaston
päällikkönä, kansliapäällikkönä ja
valtiosihteerinä sekä lähes 11 vuot-
ta suurlähettiläänä Lontoossa ja vie-
lä ennen Washingtoniin tuloaan
suurlähettiläänä Roomassa ja Tuk-
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Pääministeri Trudeau tapaa Suomen suurlähettilään. (Prime Minis-
ter Trudeau meeting Amb. For Finland, Centre Block, Parliament
Blgds, Ottawa.

holmassa.
Valtiosihteeriajoiltaan lähtien Leo

Tuominen oli ankaran, kovan ja vaa-
tivan esimiehen maineessa. Useat
nuoremmat virkamiehet jopa pelkä-
sivät häntä. Hänen nimityksensä
jälkeen sain kollegoiltani puheluita,
joissa osaani sääliteltiin. Soittajat
eivät olisi halunneet olla minun hou-
suissani. Jäin kuitenkin odottamaan
uutta suurlähettilästä levollisin mie-
lin. Minulla oli jo kolmen vuoden
työkokemus kaikissa suurlähetystön
toimialaan kuuluvissa asioissa Wa-
shingtonissa ja tiesin osaavani työni.
Jos uusi esimieheni osoittautuisi vai-
keaksi, pyytäisin siirtoa.

Ilmeni sitten, että tähän ei ollut
minkäänlaista syytä. Tulimme kul-
tivoituneen ja hienokäytöksisen Leo
Tuomisen kanssa erittäin hyvin toi-
meen. Hän arvosteli lähetystön
työntekijöitä heidän tekemistensä
perusteella. Vähäinenkin käytösvir-
he saattoi olla syynä kotiuttamiseen.
Jos Tuominen oli mielestäni ollut
epäoikeudenmukainen tai kohtuuton,
protestoin koko henkilökunnan puo-
lesta. Joskus onnistuin estämään
siirron, joskus en.

Washingtonissa Leo Tuominen ei
viihtynyt. Hän puhui brittiläisittäin
loistavaa englantia ja halveksi ame-
rikanenglantia. Työssään hän oli te-
hokas ja taitava. Tietoisuus tästä ja
hänen loistava karriäärinsä tekivät
hänestä ylimielisen ja ennen kaik-
kea amerikkalaisuutta halveksivan.
Hän piti brittiläistä elämäntapaa sel-
västi parempana, eikä halunnut lä-
hestyä amerikkalaisia. Yhteydet
Yhdysvaltain Administraatioon jäi-
vät hyvin vähäisiksi. Tämä merkitsi
sitä, että jouduin hoitamaan asiat
samaan tapaan kuin olin tehnyt Olavi
Munkin aikana.

Ulkoasiainministeriön annettua
salasähkeitse jonkun tehtävän hoi-
taaksemme, avasi sihteerini sähkeet
ja näytti ne minulle. Mikäli tehtävä
oli helppo, hoidin siihen vastauksen
puhelimitse. Vaikeammissa tapauk-
sissa pyysin tietolähteen tapaamis-

ta. Usein olin jo matkalla Depart-
ment of Stateen tai muuhun asian-
omaiseen kohteeseen, kun suurlä-
hettiläs sai puhtaaksikirjoitetun säh-
keen.

Palattuani sain kutsun suurlähet-
tilään huoneeseen. Kuuntelin siellä
kasvot peruslukemilla selostusta,
kuinka vaikean tehtävän olimme
taas saaneet. Lopuksi hän kysyi
mielipidettäni, kuinka voisimme asi-
an ratkaista. Vastasin harkitsevan
näköisenä, että täytyy miettiä. Täl-
lä välin sihteerini oli jo tavallisesti
lyönyt puhtaaksi sanelemani vasta-
uksen UM:lle. Mitä vaikeampi asia
oli kyseessä, sitä nopeammin toimi-
tin vastaussähkeen suurlähettilään
pöydälle. En halunnut antaa hänel-
le mitään mahdollisuutta arvostella
työtäni.

Suurlähettilään vaihdos vaikutti
siihen, että oma siirtymiseni Wa-
shingtonista viivästyi. Jatkuvuuden
kannalta oli tarpeellista, että olin
Washingtonissa. Joka suhteessa
myös viihdyin siellä erinomaisesti.
Työni oli mielenkiintoista sekä ym-

päristö ja elinolosuhteet parhaat
mahdolliset. Amerikka oli täyttänyt
toiveet, jotka olin sille asettanut.

Suurlähettilääksi
Kanadaan

Syksyllä 1973 ulkoministeri Ahti
Karjalainen tuli YK:n yleiskokouk-
seen ja kutsui minut New Yorkiin.
Vietimme siellä ulkoministeri ja rou-
va Karjalaisen kanssa yhteistä iltaa.
Ulkoministeri kertoi tällöin, että mi-
nua suunnitellaan suurlähettilääksi
Kanadaan. Hän kertoi keskustel-
leensa asiasta jo Tasavallan Presi-
dentin kanssa, joka oli hyväksynyt
nimityksen!

Ulkoministerin käydessä edellise-
nä syksynä Washingtonissa olin il-
moittanut toivomukseni Ottawaan
siirtymisestä. Palattuani Washingto-
niin lähdimme vaimoni kanssa Flo-
ridaan työmatkalle. Sain sinne ilmoi-
tuksen siirtoni suunnittelusta sähke-
itse. Olin Suomessa lomalla, kun
Tasavallan Presidentti nimitti minut
joulukuussa 1973 suurlähettilääksi

Kuva: Colin Price
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Ottawaan.
Lähdin mielelläni Kanadaan. Se

tarjosi minulle mielenkiintoisen työn,
joka oli osittain tuttua jo Washing-
tonista. Kanadan talouselämä oli
läheisesti integroitunut Yhdysvaltoi-
hin. Puolustuspolitiikka oli yhteistä
ja ulkopolitiikassa maiden näkemyk-
set olivat lähellä toisiaan. Suhteet
olivat moninaiset, hyvät ja läheiset.
Raja oli avoin. Sen tuntumassa oli
joitakin erimielisyyksiä vain ympä-
ristökysymyksissä. Mielenkiintoista
oli myös Kanadan suuruus, sen luon-
nonvarat, asema johtavana teolli-
suusmaana sekä korkea sivistys ja
elämisentaso.

Suuressa maassa oli sen pinta-

alaan nähden vähän asukkaita, 22
miljoonaa. Etäisyydet olivat suuret.
Itäiset rannikkoprovinssit ja rans-
kankielinen Quebec poikkesivat suu-
resti teollistuneesta Ontariosta, jo-
hon maan hallinto, talouselämän joh-
to, sivistys- ja kulttuurielämä olivat
keskittyneet. Kanadan vilja-aitta oli
sen preeriaprovinsseissa, Manito-
bassa, Saskatchewanissa ja Alber-
tassa, jossa oli myös Kanadan öljy-
teollisuuden keskus. Lännessä oli
Kalliovuorten provinssi. Brittiläinen
Kolumbia, monipuolisine rikkaine
luonnonvaroineen.

Länsi-Kanadan hallinnon, talous
elämän ja kulttuurin keskus oli Van-
couver. Kanadaan kuului myös

suunnaton arktinen alue, jonka luon-
nonrikkauksista tunnettiin vastaosa.
Pääosa Kanadan alkuperäisväes-
töstä, intiaaneista ja eskimoista, asui
tällä alueella.

Edessäni oli mielenkiintoinen maa,
jossa minua odotti mielenkiintoinen
ja vaativa työ. Suomen ja Kanadan
välisissä suhteissa asetin pääpainon
kaupan ja taloudellisten suhteiden
kehittämiseen. Tähän oli käyttämät-
tömiä mahdollisuuksia. Vientimme
tunnetuksi tekeminen ja monipuolis-
taminen olivat keskeisiä työkaavai-
luissani. Myös maailmanpolitiikas-
sa tapahtui asioita, jotka Ottawasta
käsin olivat mielenkiintoisia.

90 vuotta

täytti 20.heinäkuuta Stepan Intke Joroisissa. Juh-
lia viettiin Varkaudessa yhdessä sukulaisten ja ys-
tävien kanssa.

Stepan Intken elämän vaiheita

“Olet syntynyt itsenäiseen Suomeen Raudussa 20.
heinäkuuta 1918, Iljan eli Eliaan päivänä Tuo sama
päivä on muuten ollut Vakkilan kylän vuosittainen
suuri juhlapäivä, jolloin kreikkalaiskatoliset ko-
koontuivat Ikkalan palteen lähelle rakennetulle
rukoushuoneelle, tsasounalle, (pyhitetty profeetta
Eliaan muistolle) viettämään juhlaa. Jumalanpal-
veluksen jälkeen kylän nuoriso oli rakentanut ko-
kon ja kutsunut soittajat, joten Iljanpäivä päättyi
kokon polttamiseen ja tanssiin. Osattiin siis jo sil-
loin viettää syntymäpäivääsi kuten tänäänkin.

Vakkilan kylän kumpuilevat pellot ja kujaset oli-
vat lapsuutesi leikkipaikkoja. Talo, navetta, sarain
ja sauna Vakkilan kylän reunalla tulivat leikkipaik-
koina tutuiksi. Läheisimmät naapurit ja leikkika-
verisi, Jäsket, Hauhiat, Markkolan Intket ja Karp-
polat olivat vieressä. Täällä joukossammekin on
yksi leikkikavereistasi,Eino Hauhia Lahdesta.

Aloitit kansakoulun Raudun kirkonkylän koulus-
sa 1920-luvun puolessa välissä. Koulutiesi kävi
läpi Vakkilan kylän kujasten, läpi Holman lehdon
ja siitä ylittäen Morsojan. Jäsket, Karppolat, Int-

Niko Intke val-
mistui ylioppi-
laaksi Mikkelin
Lyseosta 31.tou-
kokuuta. Nikon
ukki Stepan Intke
on kotoisin Rau-
dusta Vakkilan
kylästä ja edes-
mennyt mummi
Aini, o.s. Komi,
Raudun Kuusen-
kannasta. Kuvas-
sa Niko ja Stepan
Intke.

Valmistuneet

Tiina Pätynen valmistui kesäkuussa 2008 Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulusta logistiikan insinöö-
riksi (amk). Tiinan pappa Oiva Junni oli kotoisin
Raudun Orjansaaresta.
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sairaalat ja Tilkka. Eivätpä nuo sirpaleet ole vie-
läkään kehostasi poistuneet.

Niin kävi, että menetimme rakkaan kotiseutusi
Raudun ja kotikylän Vakkilan pellot. Evakkotai-
val marraskuussa -39 oli vienyt vanhempasi Ran-
tasalmen kautta Siikamäkeen ja siitä edelleen Jäp-
pilään Mammolan Räisäselle.

Kesällä1942 palasit Rautuun kotiseudulle kun-
nes kesäkuussa 1944 jouduit jättämään Vakkilan
pellot toistamiseen. Ajoit hevosella telekat perässä
Petäjärven aseman pommitusten jäljillä Kiviniemen
– Räisälän – Hiitolan –Rautjärven kautta Savon-
linnaan, sieltä edelleen Rantasalmelle ja Jäppilään.

Kului 40-luvun loppuun ja olitte saaneet evak-
koina korpitilan Ryyhtölän korvesta. Vajaa 12 heh-
taaria metsäistä suomaata ja Hallamäen takana
lisää 40 hehtaaria metsämaata. Samoihin aikoihin
oli myös äitimme perhe muuttanut Kangasniemen
Äkryntaipaleen kylästä Hallamäkeen Kämäräisten
alapuolella olevaan pieneen torppaan ja tilaan ja
eipä aikaakaan kun taisi pieni polku peltojen ta-
kaa läpi yhteisen suohaudan löytää kulkijansa.

Vuonna 1952 avioiduit äitimme Aini Komin kans-
sa ja peltojen raivaaminen sekä perheen perusta-
minen antoivat uutta uskoa elämääsi.

Koko 50-luku ja 60-luku olivatkin työntäyteistä
aikaa. Lapset kasvoivat samaa vauhtia kuin rai-
vaamasi peltohehtaarit.

Aika kultaa muistoja ja työt jäävät historian kir-
joihin. Pikkuhiljaa perheemme hajaantui lasten
lähtiessä etsimään elämän onnea maailmalta. Tuli
aika, jolloin olitte taas kahden Ryyhtölän korves-
sa lehmiä lypsämässä ja puita pilkkomassa. Viimein
päätitte luopua rakentamastanne tilasta ja luovut-
taa tilan hoitamisen vastuun veljellemme Jussille
ja siirtyä Joroisten kirkolle eläkepäivien viettoon.

kelöiset, Kupariset ja monet muut kylän lapset kä-
vivät samaa koulupolkua. Taisi se koulumatka jos-
kus vierähtää niin pitkäksi, ettei kaikkia koululäk-
syjä ehtinyt edes tekemään. Koulun opettaja Kok-
ko lienee saanut sinuun syntymään liikunnan kipi-
nän erityisesti voimisteluun. Sillä lienee ollut vai-
kutusta saamasi koulun päästötodistukseen. Luku-
aineiden numeroihinkin taisi vaikuttaa juuri tuo
liikunnallisuus.

Vartuit rippikouluikään ja kävit sen Palkealan
kreikkalaiskatolisessa kirkossa. Rippipappina
saattoi olla pappismunkki pastori Paavo Rajamo.
Lienetkö rippipuvun lisäksi saanut rippilahjaksi
myös polkupyörän, jolla maailmankuvasi avartui
jo Vakkilan kylän ulkopuolellekin.

Raudun kylät, Metsäpirtin ja Sakkolan pitäjät
alkoivat olla polkupyörämatkojen kohteina. Ker-
ran sanoit käyneesi pyörällä jopa Käkisalmessa
saakka. Kun tietää sen ajan hiekkatiet, niin kyllä
siinä kuntoa on kysytty.

Liekö pelto- ja metsätyöt, pitkät pyöräilymatkat
ja kaikenlainen liikunta Tykläjärven rannan peli-
kentällä ja koulun liikuntatunnit antaneet perus-
taa hyvälle fyysiselle ja henkiselle kestävyydellesi
ja pitkän iän salaisuudelle. Näillä ei voi olematta
vaikutusta myöskään sille, että menestyit voimiste-
lussa ja pikajuoksussa piirimestaruustasolla saak-
ka. Osallistuitpa jopa Helsingissä järjestettyihin
voimistelun suurkisoihin vuonna 1934 Raudun Voi-
mailijoiden nuorisojoukkueessa. Raudusta sinne
osallistui kaksi joukkuetta nuoriso- ja aikuisjouk-
kue. Käsivarsien voimia kuvastaa parhaiten ren-
kaiden ristiriipunta ja tarinat varusmiespalvelus-
ajalta, jolloin pitelit kahta pitkää kivääriä piipus-
ta pitäen vaakatasossa.

Tästä päästiinkin sujuvasti jo 30-luvun loppupuo-
lelle ja astuit palvelukseen Karjalan Kaartiin syys-
kuussa 1939. Talvisodan syttyessä ilmoittaudut
vapaaehtoiseksi isänmaan puolustajaksi ja sitä
kautta palveluksesi jatkui Karjalan Kaartin perus-
tamassa Viipurin Vartiopataljoonassa sen panssa-
rintorjuntakomppanian kolmannen joukkueen kol-
mannen ryhmän ensimmäisessä pst-partiossa.

Joulukuu -39 – helmikuun alku -40 koulutusta
ja Viipurin kaupungin valvontaa luki komppanian
sotapäiväkirjassa noiden päivien osalta. Helmi-
kuun 12. päivän kohdalla yksikön sotapäiväkir-
jamerkintä päättyy sanoihin rintamalle ja suoraan
torjuntataisteluihin. Haavoituit aika pahasti Lei-
päsuon torjuntataisteluissa melkein heti rintamal-
le tulon jälkeen. Tuon jälkeen tulivat tutuiksi ny-
kyisen Vierumäen urheiluopiston vanhassa osassa
sijainnut sotasairaala samoin kuin Helsingin sota-

Kuvassa syntymäpäiväsankari ja hänen lapsuu-
den ystävänsä Eino Hauhia Lahdesta. Molemmat
ovat syntyisin Raudusta Vakkilan kylästä.



Rautulaisten lehti  4/200824

Elämänkumppanisi ja äitimme siirtyi tästä ajasta
ikuisuuteen vuonna 2006 ja olet nyt asunut muis-
tojesi kanssa yksin viimeisimmät vuodet.

Virkeyteen ja iloiseen mielentilaasi edelleenkin
vaikuttanevat parhaiten kaikki ne muistot, joita
elämäsi varrella on ollut. Ehkäpä näistäkin tari-
noista palautui mieleesi uusia muistoja tai ainakin
muistoja jotka olivat tähän suuntaan.

Karjalaiset luonteenpiirteet ovat siirtyneet, aina-
kin uskon ja toivon, niin meihin kaikkiin lapsiin:
“ystävällisyys, suvaitsevaisuus, vieraanvaraisuus
ja vilkas kanssakäyminen toisten ihmisten kanssa”.

Tähän sopii hyvin vielä vanha suomalainen sa-
nanparsi “ Arvaa oma tilasi, anna arvo toisillekin
“ Sitkeys, itsepintaisuus ja jopa itsepäisyys sekä
oman tien kulkeminen lienee helposti tunnistetta-
via piirteitä meissä kaikissa Intken suvun jäsenis-
sä.”

Pekka Intke

90 vuotta

Isäni Aaro Juho Samuli Sappinen, synt. 1.heinä-
kuuta 1918 Raudun Kaskaalan kylässä Taikina-
kaivon notkossa, vietti kuluvana kesänä 90-vuo-
tissyntymäpäiviään Pieksämäellä.

Isä eleli Anna-äitini poismenon jälkeen 13 vuot-
ta yksin Pieksämäen keskustassa olevassa kodis-
saan, kunnes marraskuussa 2007 muutti asumaan
Pieksämäen Rauhala-kotiin. Monista vakavista
sairauksista huolimatta Aaro-isä saa tällä hetkellä
elää kohtalaisessa kunnossa turvallisia ja hyviä
vanhuuden päiviä.

Rauhala-kodin johtajatar Seija Lepola henkilö-
kuntineen halusi järjestää 90-vuotiaalle juhlan,
jota vietettiin hoivakodissa 28. kesäkuuta perhe-
piirin, kummilasten ja muutamien lähimpien ystä-
vien läsnäollessa.

Juhlaan oli kutsuttu paikalliset veteraanilaula-
jat, jotka esittivät Niilo Karjalaisen johdolla mm.
tutun Veteraanin iltahuudon. Me nuorempi polvi
kunnioittaen ja ihaillen kuuntelimme sotiemme ve-
teraanien juhlavaa ja antaumuksellista esitystä.

Perhekunnallemme läheiseksi tulleen papin Sep-
po Laukkasen puheesta jäi erityisesti mieleen to-
teamus: “Ehkä enemmän kuin meillä muilla, teillä
karjalaisilla on kokemustenne myötä tuntuma elä-
män katoavaisuudesta ja siitä, ettei maalliseen voi
sydäntään kiinnittää.”

Me lapset ja lastenlapset lauloimme ukille hänen
omatekemänsä laulun Kuun silta Laatokalla, jon-
ka on säveltänyt läheinen ystävä Eero Moilanen.

“Tuo kuun silta Laatokalla, kun sen ensi kerran
näin Kokkomäen harjanteelta, ei se haihdu mie-
lestäin.”

Aaro perhekuntineen esittää lämpimät kiitokset
Seijalle mieliinpainuvasta, upeasta ohjelmasta,
koko henkilökuntaa tarjoiluista ja vaivannäöstä
juhlajärjestelyissä sekä kaikkia juhlavieraita.

Muutaman päivän levättyään 90-vuotias päivän-
sankari oli valmiina vastaanottamaan varsinaisen
merkkipäivänsä vieraita. “Heleänä heinäkuun en-
simmäisenä” Aaro-isää juhlittiin Naiskankaan mö-
killä, Pyhityn järven rannalla.

Juhlimaan saapui rakkaita lähisukulaisia, ystä-
viä ja naapureita pitkän elämän varrelta. Vaikka
kaikkien kasvot eivät isästä heti niin tutuilta näyt-
täneetkään, hetken muisteltuaan ja katsottuaan
tarkkaan vierastaan isä tunnisti ja muisti onnitteli-
jan. Näimme lämpimiä ja koskettavia kohtaamisia
vuosien ja vuosikymmenten jälkeen. Suuresti isä ilah-
tui pitkäaikaisen pappisystävänsä rovasti Pertti Re-
von paikallaolosta ja käyttämästä puheenvuorosta.

Karjalaisia kun ollaan, ei laulamatta juhlita. Tu-
tun Oi muistatko vielä sen virren esitti kauniisti
mökin aurinkoisella pihamaalla istuneelle juhla-
väelle isän edesmenneen sisaren Lempi Muuriais-
niemen nuorimman pojan Eskon poika Mikko, 24
v. Nuoren miehen selkeä-äänistä laulutervehdystä
kuunneltiin hartain mielin. Ystävämme Ulla Käppi-
Kuronen ja allekirjoittanut esittivät muutamia laulu-
ja Tapani Nuutisen Karjalaisen kansan messusta.

Kiitollisina me Aaron tyttäret muistelemme tuota
päivää ja kaikkia teitä, jotka läsnäolollanne ja muis-
tamisellanne teitte juhlan- siitä jäi kauniit muistot.

Iloinen 90-vuotias Aaro Sappinen kotoisasti mö-
killään tuoreen ylioppilaan kanssa. Aaron van-
himman tyttären Anneli Janatuisen esikoistytär
Anni Tuuli Maria Janatuinen sai valkolakin ke-
väällä Keravan lukiosta.
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In Memoriam
Sotilasmestari

Albert Majasalo, ent. Köning
s. 22.1.1906 - k. 23.6.2008

Isän koti oli ollut Raudussa. Kävimme siellä ker-
ran. Talot olivat matalia ja harmaita. Pellolla kas-

80 vuotta

täytti 29. kesäkuuta Laina Salo, o.s. Jantunen,
Pieksämäellä. Hän on syntynyt Raudun Orjansaa-
ressa.

85 vuotta

täytti 16.toukokuuta Esteri Loponen, o.s. Siito-
nen. Hän on syntynyt Raudussa Kaskaalan kyläs-
sä.

täyttää 27. elokuuta Laura Suhonen Jäppilän
Kotamäessä. Hän on syntynyt Raudun Sirkiänsaa-
rella.

75 vuotta

täytti 12 kesäkuuta Mikkelissä Toivo Johannes
Kuparinen. Hän on syntynyt Raudun Vakkilassa.
Toivo on kauppias Matti Mörskyn poika. Matti
Mörsky piti kauppaa Raudun kirkolla Raudun ta-
louskaupan nimellä.

Viime keväänä isä kirjoitti omaan muisteluvih-
koonsa näin: “Sain viettää päiviä Pyhityllä, nuk-
kua omassa sängyssä, käydä rannalla mökillä ja
kävellä tutuilla rakkaiksi tulleilla paikoilla Pyhi-
tyn rannan tuntumassa. Jos saan elää vielä kesään
asti, haluan viettää hieman pitempään rannan tun-
tumassa, vaikka en jaksaisikaan siellä töitä tehdä.
Olisinpa vain kuin kesälomalainen konsanaan.”

Marjaleena Kääriäinen,
Aaron tytär Pieksämäeltä

voi tattaria. Perunapiirakat olivat isoja ja pyörei-
tä. Rajajoki oli ihan lähellä. En uskaltanut katsoa
sinne päin. Odottelimme sitten Viipuriin menevää lin-
ja-autoa läheisellä mäellä. Siinä kasvoi paljon kuu-
kusenmunia. Pöllytimme niitä veljieni kanssa. Savu
tuprusi, kuin enteenä. Sinä vuonna syttyi talvisota.

Isä ja hänen siskonsa Ida olivat jääneet pieninä
orvoiksi. Ensin kuoli isä, sitten äiti. Viisivuotias
Albert oli katsellut äitinsä avointa hautaa ja men-
nyt sitten halaamaan perheen liinaharjaista hevosta
lohtua hakien. Lapset annettiin tätilään ja setälään,
lienevätkö olleet huutolaisia. Isä oli aluksi tätiläs-
sä Laatokan rannalla. Tädin mies oli kalastaja, ja
isä sanoi viihtyneensä siellä ihan mukavasti. Sitten
molemmat lapset sijoitettiin setälään. Isä kertoi, että
sedän pojat saivat leikkiä, mutta hänen piti tehdä
työtä, vaikkapa hakata kuusenhakoja, varmaan-
kin leipänsä eteen. Paimenenkin työ tuli tutuksi.
Setien kunniaksi on kuitenkin sanottava, että or-
polapset saivat käydä nelivuotisen kansakoulun.

Rippikoulun käytyään molemmat lapset lähtivät
maailmalle. Ida-täti tuli Viipuriin ompeluoppiin. Sitä
ennen hän kuitenkin jakoi kahtia kotinsa ainoan
perinnön, untuvatyynyn. Isän puolikas katosi mat-
kan varrella. Tätini perintöosuuden sain minä sitä
hartaasti pyydettyäni. Kuljetin sen tyynyn kainalos-
sani evakkoon ja läpi elämäni, ja lapseni ovat kukin
vuorollaan saaneet nauttia sen pehmeydestä.

Isä seurasi isonsiskonsa jälkiä ja hakeutui eri-
näisten vaellusvuosien jälkeen sotaväkeen ja Vii-
puriin jääden armeijan palvelukseen. Siellä hän
tapasi Ida-tädin työtoverin, äitini Hellin, joka puo-
lestaan oli lähtenyt Hiitolan Salokiurusta ammat-
tia oppimaan. Albertin ja Hellin yhteiselämä alkoi.
Lavantauti vei nuorenparin voimat ja pula-aika li-
säsi puutetta. Lapsellakin eli minulla oli vain kaksi
paitaa, päiväpaita ja yöpaita. Ne pestiin päivittäin
ja hyvin riittivät.

Perhe kasvoi ja yhteistoimin selvittiin. Äidillä oli
ompelimo. Meillä oli äidin siskoja lapsia hoitamas-
sa ja kotiapulaisiakin. Isä ja äiti kävivät joskus
hienosti pukeutuneina teatterissakin.

Sota tai oikeammin sattumanvarainen evakkoju-
na toi perheen Kuopioon. Nuorimman veljeni syn-
nyttyä vuonna 1945 isäkin siirtyi kotiin asumaan.
Oli ostettu ruotsalaistalo. Sen kivinen tontti antoi
työtä ja puutarha elinikäisen harrastuksen van-
hemmilleni. Isä eli leskenä vajaat kolmekymmentä
vuotta. Ruusut ja omenapuut saivat hänestä har-
taan hoitajan. Parisen vuotta ennen kuolemaansa
isä istutti uusia omenapuita toivoen saavansa mais-
taa niiden hedelmiä. Viime kesänä hän sai kuin
saikin sen onnen kokea.
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Aili Karvinen, o.s. Nuija, kuoli 1. kesäkuuta Hei-
nävedellä. Hän oli syntynyt 21.joukuuta 1926 Rau-
dun Palkealassa.

Toinen isäni ja äitini yhteinen harrastus oli lei-
pominen ja ruuanlaitto. Sienillä herkuteltiin. Ra-
kennettiin alakertaan leivintupa, ja herkulliset pii-
rakat ja kukot paistuivat sen isossa uunissa pula-
aikanakin. Isä antoi rautulaisen lanttukukon re-
septin: kypsään kukkoon leikataan aukko ja si-
sään kaadetaan paksua kermaa niin paljon kuin
kukko vetää, kansi päälle ja hautumaan. Vielä vii-
me vuosinakin isä valmisti karjalanpaistit, laatikot
ja marjapiirakat, itselleen ja vieraille.

Suunnistus, hiihto ja ampumahiihto sekä ammunta
olivat isän urheilulajeja.  Etenkin hiihto sekä eri-
laiset laturetket antoivat voimaa ja mielihyvää van-
hallakin iällä. Samoin marjastus. Kerran eräällä
viikon pituisella lakkareissulla jossakin Rautavaa-
ran korvessa isä oli istunut telttansa edessä täysi-
ne marjaämpäreineen, kun siihen sattui tulemaan
pari nuortamiestä. Nämä totesivat, että onpas pa-
palla paljon marjoja ja että mepä otetaan ne. Isä
meni telttaan ja palasi pistooli kädessä kysyen, että
onkohan pojat vielä samaa mieltä. Eivät liene ol-
leet kun pakoon pötkivät.

Olin käymässä kotonani pienen esikoiseni kans-
sa. Vauva itki yöllä ja taisin itkeä minäkin. Isä tuli
apuun, hyssytti vauvan nukkumaan ja opasti ty-
tärtään: “Sitä pitää pidellä hellästi sylissä.”  Toi-
sen kerran, paljon myöhemmin, kävin isäni luona.
Olin ollut sairaana. “Ihanaa kun jäit henkiin. Kyl-
lä elämä on ihanaa”, sanoi hän.

Ja ihanaa oli sekin, että isällä oli laaja ystävä-
piiri, ns. Niiralan jengi. Erityisesti haluan kiittää
Maijaa ja Einoa sekä Marjaa ja Pekkaa, jotka
pyyteettömästi antoivat apuaan isälleni, hoivaten
ja huoltaen häntä monin tavoin ja monet syntymä-
päivät järjestäen.

Veikko Väinö Viljo Olkinuora kuoli 11. kesäkuu-
ta Vaasassa. Hän oli syntynyt 4. marraskuuta 1939
Raudussa.

Isäni kuoli juhannuksen aikaan. Valvoin isäni
kuolinvuoteen ääressä. Hän oli kuin pieni poika.
Ensimmäisen kerran elämässäni sain pitää häntä
kädestä ja silittää hänen hiuksiaan. Olen hyvillä-
ni, että olin läsnä hänen lähtönsä hetkellä. Kun
hengitys lakkasi, tuntui että aika pysähtyi. “- - aika
seisoo, nukkuu tuuliviiri; edessäni hämäräinen tie
tuntemattomahan tupaan vie.” Nämä säkeet tulivat
eläviksi silloin ja laitoin ne myös isäni kuolinilmoi-
tukseen. Isän lapset, lastenlapset ja lastenlasten-
lapset puolisoineen sekä lastenlastenlastenlapset
ja ystävät lukuisana joukkona ja Kuopion iäkäs
veteraanikuoro saattoivat hänet matkalle sinne tun-
temattomaan tupaan.

Samalla viikolla kun isäni kuoli, nuorimman vel-
jeni Markun nuorimman tyttären Jennin poika kas-
tettiin Luka Albert Johannekseksi. Pikku Albert oli
syntynyt.

Tämän muisteli vanhempiaan ajatellen Albertin
ja Hellin tytär Raija.

Kuvassa Albert Majasalo ja lapsenlapsenlapsen-
lapsi Inkeri Mäki

Kuva: Elsa Mäki

Virva Siitonen kuoli 19. huhtikuuta Vantaalla.
Hän oli syntynyt 2. joulukuuta 1962 Rovaniemel-
lä. Virva Siitonen oli Matti ja Liisa Siitosen vanhin
lapsi. Matti Siitonen on kotoisin Raudun Kaskaa-
lasta.

Hilkka Torniainen, o.s. Kuoppa, Huuhdista kuo-
li 1. elokuuta. Hän oli syntynyt 7. elokuuta 1952.

Eino Vilhelm Haapanen kuoli 22. kesäkuuta
Kyyhkylässä Mikkelissä. Hän oli syntynyt 15. hei-
näkuuta 1917 Raudussa.

Tyyne Kujala, o.s. Paakkinen, kuoli 4. heinäkuu-
ta Hämeenlinnan vanhainkodissa. Hän oli synty-
nyt 9. syyskuuta 1917 Raudun Raasulissa.
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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.

Rautulaisten pitäjäseuran 60-vuotisjuhla ja
Rautulaisten lehden 50-vuotisjuhla 28.-29.6. Mikkelissä

Jaana Matikainen jututtamassa Pertti PalvimoaMikkelin tuomiokirkossa jumalanpalveluksen toi-
mittivat Reijo Sojakan (keskellä) kanssa Mikke-
lin tuomiokirkkoseurakunnan vs. kirkkoherra
Risto T. Nieminen ja seurakuntapastori Liisa Sep-
pänen.

Juhlakansaa Mikaelissa.

Porsasjuhlien pääruoka on tuotu tarjolle.

Parketti täyttyi tanssijoista.

Kuvat: Seija Lipsanen
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