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Mikkelissä ensimmäisen adventin aikaan pidetystä Rautulaisten puurojuhlasta päätettiin
tehdä perinne. Ohjelmaa oli sopivasti, aikaa jäi kuulumisten vaihtoon ja mukana olijat

viihtyivät.

Kuva: Seija Lipsanen
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Mie jouvuinki yllättäen sova jal-
koihin lomamatkallani Thaimaahan
Bangkokin kansainvälisen lentoken-
tän jouduttua oppositioaktivistien
kaappaamaksi. Niinpä alun pitäen
kolmen viikon lomani sai pakkolo-
maa vielä viikon. Aluksi loman yl-
lättävä käänne aiheutti hieman häm-
mennystä, sillä mitään tietoa pois-
pääsystä ei ollut mahdollista saada.

Televisiosta seurasimme tilanteen
kehittymistä sekä odottelimme Fin-
nairilta jonkinlaista tietoa mahdolli-
sesta poispääsystä. Kaikki puhelin-
linjat olivat aluksi tukossa eikä ku-
kaan tietenkään voinut ennustaa
koska tilanne rauhoittuu. Thaimaa-
laiset itse sanoivat, että tilanne voi
kestää kaksi tai kolmekin viikkoa,
mikäli hallitus ei suostu aktivistien
vaatimukseen.

Epätietoisuus poispääsyystä tun-
tui aluksi vähän häiritsevältä, koska
monet asiat olisivat vaatineet jo ko-
tiin paluuta, mutta kun ei muuta vaih-
toehtoa ollut, tilanteeseen oli pakko
sopeutua.

Mikäs siellä oli ollessa. Aurinko
helotti 35 astetta ja “lotat” kanttii-
nissa palvelivat avuliaasti. Loma-
kohteissa elämä jatkui siis ihan nor-
maalisti. Mitään fyysistä uhkaahan
siellä ei ollut, ainoastaan varoitettiin
liikkumasta liikenneasemilla tai vas-
taavilla paikoilla.

Merkittävä osa Thaimaan tulois-
ta tulee juuri turismin kautta. Sen
takia kapinallisten isku kansainväli-
selle kentälle oli todella hyvä kiris-
tyskeino maan hallitusta vastaan
juuri matkailusesongin alkuvaiheessa.

Vaikka elämä siellä on tosi edul-
lista, niin monille turisteille ylimää-
räiselle lomalle jääminen toi tiettyjä
hankaluuksia. Matkabudjetti oli jo
ehkä tuhlattu, ylimääräinen oleske-
lu piti jokaisen maksaa itse sekä tie-
tysti muukin eläminen. Ilman kovaa
zajuahan se auringossa makoilu oli-

si jo ehkä alkanut pitkästyttää. Ei
meillä siis mitään traagista hätää
siellä ollut, ajateltiin vain, että toi-
vottavasti jouluksi sentään kotiin.

Siellä rannalla makaillessani mie-
leeni tulivat ne rautulaiset Joussein
kylästä, jotka vuonna 1939 talviso-
dan alkaessa jäivät sodan jalkoihin
evakuoimatta ja taistelulinjojen
taakse viettäen siellä koko talviso-
dan ajan vihollisten kanssa.

Luulen, että silloin oli sydän kyl-
mänä jokaisella siellä olleella. Tai-
paleenjoen kiihkeät taistelujen ää-
net kantautuivat vain muutaman ki-
lometrin päästä taukoamatta eikä
poispääsyn mahdollisuutta ollut en-
nen kuin talvisodan päätyttyä ke-
väällä 1940, kun heidät vaihdettiin
venäläisiin sotavankeihin.

Lieko heistä siellä olleista elossa
enää kukaan kertomassa millainen
joulu siellä silloin vietettiin?

Ehkäpä jouluksi kotiin… saattoi
kirjoittaa moni sotilas. 400 000 kar-
jalaisella evakolla ei ollut mahdol-
lista viettää joulua kotona, joten pie-
niä ovat nämä minun kokemani vas-
toinkäymiset Thaimaassa.

Lähestyvän joulun, joulurauhan ja
sen sanoman toivon tavoittavan tei-
dät jokaisen tänäkin jouluna. Joulu
kääntää lehden taas kohti valoa,
kohti kevättä, jolloin tuhannet ja taas
tuhannet valkovuokot kohoava kun-
naille Karjalaan.
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Rautulaisen puurojuhla veti väkeä
Ensimmäisen adventin aattona

Mikkelissä pitopalvelu  Ahkeralii-
sassa järjestetty puurojuha oli me-
nestys.  Pöydän antimistä ja lep-
poisasta yhdessä olosta saapui naut-
timaan lähes 100 rautulaista ja rau-
tulaisten ystävää. Mukana oli pie-
niä lapsia, nuoria ja aikuisia aina
Raudussa syntyneisiin senioreihin
asti.

Tilaisuudessa oli Mikkelin seudun
rautulaisten lisäksi väkeä ainakin
Pieksämäeltä, Helsingistä ja jopa
Suomussalmelta asti.

Liisa Rouhiainen oli keittiössä
hääräilevine punahattuisine “tonttui-
neen “ laittanut pöydän koreaksi.
Tutun riisipuuron lisäksi juhlaväki sai
maistella ohra-, tattari- ja hirssipuu-
roa. Varsinkin pehmeänmakuinen
hirssipuuro oli monelle nuoremmal-
le ruokailijalle uusi makoisa koke-
mus. Ohra- ja tattaripuuro olivat
ruokina tutumpia.

Juhlan alkajaisiksi isä Johannes

Mikkelin ortodoksisesta seurakun-
nasta siunasi pöydän antimet. Ruo-
kailun ja seurustelun lomassa An-
tero Määttänen veti yhteislaulua
ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakun-
nan virkavapaalla oleva tuomioro-
vasti Simo S. Salo lausui Yrjö Jyl-
hän Kiirastuli-runokokoelman runot
Yö nuotiolla ja Pyhä yö. Hän myös
kertoi runojen synnystä ja omasta

suhteestaan niihin.
Kiirastuli on runoilija Yrjö Jylhän

tunnetuin runokokoelma. Se julkais-
tiin välirauhan aikana vuonna 1941.
Runot käsittelevät inhimillisyyttä
sodan kauheuksien keskellä, sotaa
edeltävää ja sodanjälkeistä aikaa.
Jylhä oli mukana talvisodassa
komppanianpäällikkönä Taipaleen
lohkolla ja runoilijan omat kokemuk-

Outi Korpiluoman isoisä on
edesmennnyt Oiva Junni. Ko-
pakkalan Ville-Veikon ja Heidin
pientä Voitto-poikaa hoitotädin
seura vähän ujostuttaa.

Antero Määttänen vetää yhteislaulua. Taustalla Liisa Rouhiainen
jakaa lauluvihkoja pöytiin.

Riisipuuron lisäksi juhlassa syötiin mahan täydeltä ohra-, tattari-
ja hirssipuuroa, joulukinkkua ja karjalanpiirakoita. Jälkiruokana
oli torttukahvit.
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set näkyvät runoissa.
Kokoelman joulurunossa Pyhä yö

kirvesmies Joosepille ja tämän vai-
molle Marjatalle syntyy jouluna poi-
kalapsi ja Jooseppi muiden sotilai-
den kanssa rintamalla hiljentyy jou-
lua viettämään: ”Ja Suomen kor-
pien yllä hohti / nyt tähti suurem-
pi muita, / ja me kaikki käännyim-
me sitä kohti, / ja meidät kaikki
se kotiin johti, / se tähti suurem-
pi muita.”

Tuomiorovasti Simo S. Salo ker-
toi, että hän on paljon pohtinut ve-
teraanien ja karjalaisten kohtaloa.
Jylhän runoista hän teki runoillan
omaksi 60-vuotispäiväkseen. Hän

Tuomiorovasti Simo S. Salon lausumat runot toi-
vat kuuulijoille terveiset talvisodan armottomista
päivistä Taipaleenjoella.

Puurojuhla kokosi lounasravintola Ahkeralii-
saan salin täydeltä rautulaisia ja heidän ystävi-
ään.

Isä Johannes Mikkelin orto-
doksisesta seurakunnasta.

Myös nuoria rautulaisjuurisia oli mukana yhtei-
sessä joulutapahtumassa.

on lausunut niitä Mikkelin lisäksi
myös muualla Suomessa. Marras-
kuun alussa  hän esitti koko Kiiras-
tuli-kokoelman Levillä Marian kap-
pelin runoviikon aikana.

Simo S. Salo kuvaili myös värik-
käästi oman nimensä aiheuttamia
sekaannuksia rautulaisten keskuu-
dessa. Hänet on monasti sotkettu
nyt jo edesmenneseen rautulaiseen
pappiin Simo O. Saloon, joka oli
Raudun viimeisen papin, Paavo I.
Salon poika.

Teksti ja kuvat:
Seija Lipsanen

Riitta Kimonen Pieksämäeltä, Katariina Karvo-
nen, o.s. Pietiäinen, Suomussalmelta ja Helka
Huhtinen viihtyivät puurojuhlassa.
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Luovutetun karjalan kirkonkirjois-
ta kootun tietokannan hakuohjelman
verkkoversio julkaistiin 16. kesäkuu-
ta. Tietokannan tietojen tallennus
tosin jatkuu edelleen Karjala-tieto-
kantasäätiön hallinnoiman etätyö-
projektin toimesta. Jo kymmenen
vuoden aikana yli 300 etätyöntekijä
on tallentanut Mikkelin maakunta-
arkistossa säilytettävien kirkonkir-
jojen tietoja Karjala-tietokantaan.

Mittavaa tallennustyötä ohjaa fi-
losofian maisteri, projektipäällikkö
Jani Ropponen. Vuosittain yli 30
henkilöä naputtelee mikrofilmikor-
teille kuvattuja kirkonkirjatietoja tie-
tokoneelle. Tallentajia on työllistet-
ty työvoimahallinnon tukemana
sekä koteihin että projektin käyttöön
saatuihin työtiloihin eri puolella Ete-
lä-Savoa. Etätyöhanketta on sen
koko kymmenvuotisen toiminta-ajan
rahoittanut Etelä-Savon TE-keskus.

Karjala-tietokannan tallennustyön
historia ulottuu kuitenkin jo 20 vuo-
den taakse, eli vuoteen 1988, jolloin
tietokannan tallennustyö aloitettiin
silloisen maakunta-arkiston johtajan
Raimo Viikin toimesta. Tallennus-
työn hallinnointia varten perustettiin
vuonna 1990 Karjala-tietokantasää-
tiö, jossa mukana ovat Joensuun,
Jyväskylän ja Kuopion yliopistot,
kirkkohallitus, Mikkelin kaupunki,
maakunta-arkisto, Väestörekisteri-
keskus, Suomen Sukututkimusseu-
ra ja Karjalan Liitto sekä useat kar-
jalaiset pitäjäsäätiöt.

Säätiön toimipaikkana on Mikke-
lin maakunta-arkisto, jossa säilyte-
tään luovutetun Karjalan alkuperäi-
siä kirkonkirjoja. Karjala-tietokan-
nan Katiha -henkilöhakuohjelma on
ollut tutkijoiden käytettävissä maa-
kunta-arkiston tiloissa vuoden 2004
keväästä lähtien. Karjala-tietokan-
tasäätiön varapuheenjohtaja, Mikke-
lin maakunta-arkiston johtaja Tytti
Voutilaisen mukaan Katiha -ohjel-

ma on tuonut hyvän lisän arkiston
tutkijapalveluihin. Vaikka jatkossa
henkilöhakuohjelmaa voikin käyttää
kotikoneelta käsin, eivät kaikki kar-
jalaissukujen tutkijat katoa arkistos-
ta, sillä verkkoversio sisältää tieto-
suojamääräysten nojalla vain 100
vuotta vanhempia henkilötietoja.
Tästä 100 vuoden julkisuusrajasta
poikkeuksena ovat kuolleiden ja
haudattujen luettelot, joista tietoja on
haettavissa vuoteen 1950 asti, jol-
loin ns. siirtoseurakunnat lakkautet-
tiin.

Karjalaisia siirtoseurakuntia on
ollut yhteensä noin 70. Vanhin kir-
konkirjamateriaali on 1600-luvun
lopulta ja nuorin aineisto vuodelta
1949. Kaikkiaan Karjala-tietokan-
taan on tähän mennessä tallennettu
seitsemän miljoonaa henkilömerkin-
tää eli yli miljoonan eri henkilön tie-
dot, sillä sama henkilö esiintyy kir-
jonkirjoissa yleensä monta kertaa.
Tietoja tallennetaan syntyneiden,
vihittyjen, kuolleiden ja muuttanei-
den luetteloista sekä rippi ja lasten-
kirjoista. Kokonaisuudessaan tieto-
kanta on edelleen hyödynnettävis-

Katiha-ohjelma on nyt verkossa

sä maakunta-arkiston tutkijasalissa
Mikkelissä. Tietoverkossa tallen-
nusaineistosta on julkaistu 57 pro-
senttia eli 3,9 miljoonaa henkilömer-
kintää. Katiha –ohjelman verkko-
versio löytyy Karjala-tietokantasää-
tiön www.karjalatk.fi –osoittees-
sa olevien kotisivujen kautta.

Kuva: Seija Lipsanen
 Mikkelin maakunta-arkistosta löytyy monenlaista Karjalaan ja
karjalaisiin liittyvää aineistoa.

  Mikkelin maakunta-arkisto
jatkaa vuonna 1934 perustetun
Viipurin maakunta-arkiston toi-
mintaa. Viipurin maakunta-ar-
kisto evakuoitiin sekä talvi- että
jatkosodan aikana. Turvaan jäi
kuitenkin siirtämättä osa
maakunta.arkistossa olleista
asiakirjoista, joista valtaosa on
tallessa Leningradin oblastin
arkistossa Viipurissa tai Karja-
lan tasavallan Kansallisarkistos-
sa Petroskoissa.

Viipurin arkiston
perillinen
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“Isoisä muutti 1900-luvun alussa
Pohjanmaalta Rautuun. Löytyisikö
teiltä mitään tietoa?”

“Mummoni on Raudusta. Hänen
sukunsa on asunut siellä vuosisato-
ja. Onko kukaan tutkinut tätä su-
kua?” “Tässäpä on hyvä kirja. Voi
mitä tietoja!” – Vastauksia annet-
tiin, mitä osattiin. Monessa tapauk-
sessa ohjattiin kyselijää eteenpäin
antamalla vihjeitä, mistä asiaan
saattaisi löytyä vastaus.

Tällaisia lausahduksia kuului loka-
kuisena viikonloppuna 11–12. loka-
kuuta 2008 Kuulutko Sukuuni –ta-
pahtumassa Vantaalla. Suvannon
Seudun Sukututkijoilla oli oma osas-
tonsa yhdessä muun yli 80 osaston
kanssa. Suvannon Seudun Suvut
olivat muutenkin hyvin esillä: Orto-
doksisukujen tutkijoilla, Metsäpirtin
Peltosilla ja Ahtiaisilla, Pärssisil-
lä Pyhäjärveltä sekä myös rautulai-
sella Lallukan sukuseuralla oli omat
osastonsa.

Kauko Hinkkanen on alkanut
koota luetteloa pitäjiämme (Metsä-
pirtti, Pyhäjärvi, Rautu, Sakkola sekä
Vuoksela) koskevasta kirjallisuu-
desta. Kirjapöytämme olikin mitta-
va. Sen huomasivat osastollamme
kävijät. Pitäjähistoriat olivat mielen-
kiintoisia. Eri suvuista tehtyjä suku-
tutkimuksia ja –kirjoja tutkittiin mie-
lenkiinnolla.

Kävijöitä osastollamme, kuten
koko tapahtumassa, oli välillä tun-
gokseen asti ja päivystäjillä oli täysi
työ kävijöitä palvellessa.

Suvannon Seudun Sukututkijat
kokoontuvat neljästi vuodessa Kar-
jalatalolla Helsingissä. Seuraava
kokoontumiskerta on lauantaina 17.
tammikuuta 2009. Tällöin ovat ve-

Suvannon seudun sukututkijat esittelivät
toimintaansa Kuulutko sukuuni-tapahtumassa

Suvannon seudun sukututkimuspiirin kirjapöydästä löytyi mielen-
kiintoista tietoa.

Rautulaiset Maire Uosukainen ja Eeva Malkamäki tutkivat suku-
tiedostoja.

tovuorossa vuokselaiset. Kokoontu-
minen alkaa vapaalla seurustelulla
ja tietojen vaihtamisella kello 12.30.
Varsinainen kokous alkaa kahvin

jälkeen kello 14 kestäen kello 17 asti.
Lisätietoa: www.suvannonsuvut.net.

Leena Repo
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Hyvät rautulaiset! Tällei ko jou-
luaika rupiaa tulemaa lähemmäks,
ni ajatukset tahtoot usjast sin entis-
aikoihin männä. Ja tuntuu iha silt, et
mitä vanhemmaks sitä tulloo, ni ain
enemmä ne lapsuuve muistot sielt
ettäält pintaa kumpuuvat. Omal ko-
hallain on kans sillei, et viimesteä
sillo ko teä syksy pimiä vaihtuu lume
valkiaks, ni sillo alkoa tulla mielee
kaikenlaista sielt vuosii takkoa.

Täs toano ko myö oltii mökil Lipe
kans ja meiä pit koatoa leppii siint
rannast polttopuiksi, ni mie jätinkii
moottorsahan liiterii ja otinkii muka-
hein voa pelkä pokasahan. No so-
atiiha myö niit silviisiikii nuri iha van-
hast muistist.

No siint tietyst juohtu mielee se
ko myö ennevanhoa isä kans käytii
syksyl metsähommis, millo voa polt-
topuita kerreämäs, millo ropsii tai
tukkiin tekemäs. Sillo jos sattu hyvä
pien kuus silmää jo syksyl, ni se
pantiikii merkil ja haettii sit just enne
jouluu tuppaa joukuuseks.

Sika ol tietyst teurastettu jo syk-
syl niiko sillo ol tapan, ja kinkku pantu
aittakomero soavii suolaa jo ajois.
Kaikelviisiihä sitä jouluu muutekii
varustauvuttii, mut mie oon muista-
vinnaa, et ei kumminkoa sellasel
hopul ja kiireel niiko tahtoo nykyää
olla; sillo voa asjat tahtoit loksahtaa
kohallie aikoa myöt ja sit oltiikii jo
jouluviikos.

Elukkoi rehut varattiin kans likel,
et ne sit helpost sai pyhhii aikan niil
ettee. Myö ajettii isä kans heinii siint
vähä matka peäst lavost naveta vin-
til, mist ne ol sit hyvä puottoa lehmii
pöyväl. Jauhettii kauroi lehmil ja ot-
rii sioil, putsattiin karsinat hyväst ja
pantii viel kuuseoksa seinäl navet-
taakin. Se ol metkoa ko iha niiko
elukatkin oisiit vaistonniet, et nyt ol
jottai erikoisempoa tekkeil… tai liek
heä olt voa hoitaja oatoksis…

Sellanekkii juttu miu pitteä hoas-
toa, et mite myö veljei kans tienattii
vähä joulurahhoa: Siihe aikoa meil
ei viel olt navetas sahköl käypeä
vespumppuu; ves pit pumputa käs-
pumpul lehmil, ja sitähä män aika
paljo. Naveta nurkas ol iso soavi
mikä ol vessäiliön. No myöhä oltiin
jo kansakouluaikan pätevii sitä pum-
pu vartta heiluttammoa ja niihä myö
tehtii Marku kans vuoropäivin. Siint
myö sit soatii joka kerrast pien palk-
ka ja se sit seästettii iha voa jou-
luostoksii varal. Eihä se paljuo olt,
mut mitte hyvält se tuntukaa ko se
ol iha ommoa tienestii, mikä pitkii
vähä peäst laskii, paljoks sitä ol.

Ja sehä siin viel ol nii mukavoa ko
peästii kahestoa kaupunkii joulu al
ostoksil ja sin näyteikkunoi katse-
lemmoa. Sehä meist ol sillo kans
yks ihme, ko ain jouluks panniit
Osuuskaupa ikkunaa sellase pie-
noisrautatien, mis ol iha oikian nä-
köne vetur ja sen peräs kaks vau-
nuu. Sit siin rata vieres ol joulupuk-
ki, mikä nost kättää ain ko se juna
män sivuitse.

No tätä meiä pit sit männä ain
pakkases katsomoa.

Viel näihi joulualustöihin meil sillo
kuulu vähä niiko ylmeäräsen, et
meiä pit olla äitil vähä niiko käskas-
saran nois tupahommis. Meit ko ol
neljä veljestä ni myö vanhimmat
Marku kans jouvuttii tietyst siivoo-
mises auttelemmoa. Vielhä se muu-
te, mut ko meil ol sellane vanha-ai-
kane Singerin ompelukone, mis ol
oikei mutkikkoat rautaset jalat, ni
niistkii ko pit pyyhkii pölyt joka ko-
lost, ni se tuppas välist vähä
suututtammoa…Mut niistkii peästii
ain ohi kuitekii iha hyväl mielel.

Sit tulkii koht sillää jouluoatto ja
rauha lassei joka talloo. Kui se olkii
hyvä… Soaha navettatyöt ajois teh-

tyy, lehmil ja sijoin puhtoat alukset,
et neä katseliit iha niiko kirkkoam-
mil silmil ko tavallisen arkpäivän.

Saunas käytii ajois, juostiin lumes
paljai jaloi piha yl tuppaa, nii et tuk-
ka jääty männes. Uuni kuve ol läm-
mi ja kynttilät palloit kuuses, pöy-
väs ol kinkku, puol-pielasta, piirak-
koi ja muutkin tarpeet...

Sit myöhemmi illal ko kynttilätkin
olliit kuuses jo lopuillaa, tul se uo-
tettu vieras - joulupukki. Sehä meit
kyl sillo vähä oattelutti, ko isä ei sat-
tunt sitä millokaa näkemää, heä ku
on ain siihen aikoa tallis antamas
hevosil iltaneinii. No olha heäkii var-
mast sen pienen tavant…

Kylhä meil on teäl kaik iha hyväst
nytkii, mut ainha neä vanhat asjat
tuntuut nii ihmeellisilt muistella, eikä
niist varmast millonkaa erroo peä-
se, ja voipha se olla niikii, et just neä
vanhat muistot antoat meil voimii
tähä vaelluksee teäl moa peäl. Koha
muistetaa sekkii, et mite suur joulu-
lahja myö soatii jo yl kakstuhatta
vuotta sit, ja minkä varas myö voi-
aa ellää turvallisel mielel, vaik vä-
list vähä kompuroiaakii, eikä ain
muisteta huolehtii toisistaimma sil-
viisii niiko pitäs. Eihä myö ain osata
oikial taval kulkii, vaik kui hyväst se
tie tiietää.

Sytytettää kuitekii se tavallinen
kynttilä tänäkin joulun ja aatellaa sitä
tähtii, mikä sytty sillo kaua aikaa sit-
te ja valasoo vaa meiä kulkuu yhä
ielleekii.

Antero

Taas kaikki kauniit muistot…
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Pro Karelian nettisivuilta löy-
tyy yllä olevalla otsikolla mie-
lenkiintoinen, Veikko Saksin
kirjoittama artikkeli kiinteistö-
kaupoista. Alla osa artikkelis-
ta. Koko artikkelin voi käydä
lukemassa Pro Karelian netti-
sivuilta osoitteesta: http://
www.prokarelia.net.

“Suomessa on kritisoitu paljon sitä,
että venäläiset saavat vapaasti os-
taa suomalaisia kiinteistöjä, mutta
suomalaisilla ei ole vastaavaa oike-
utta Venäjällä.

Toinen vielä syvemmän kritiikin
aihe on se, että kansainvälisten
säännösten mukaan suomalaiset
yhä omistavat pakkoluovutetulle alu-
eelle jääneet kiinteistöt. Kuitenkin

Venäjä on käyttänyt ja hyödyntänyt
näitä kiinteistöjä yli 60 vuotta ilman
korvausta, eikä se mahdollista suo-
malaisten paluuta omille kotikonnuil-
leen.

Venäläinen kiinteistö-
kauppa on sattumakauppa

Kiinteistökauppa Venäjällä on ol-
lut enemmänkin salatiedettä. Suo-
malaiset eivät tiedä, olisiko heillä
Venäjällä osto-oikeutta vai ei ja mil-
lainen heidän juridinen asemansa
olisi.

Tähän pulmaan Suomen ja Venä-
jän oikeusministeriöt ovat yhteis-
työssä tehneet verraten selkeät
opaskirjat. Venäjällä yhteistyöosa-
puolena on ollut Federaation rekis-
terilaitos (Rosregistratsija) ja Fede-

raation kiinteistökatasterivirasto
(Rosnedvizhimost). Suomessa pro-
jektiin on ministeriön lisäksi osallis-
tunut Maanmittauslaitos.

Oikeusministeriöt ovat
laatineet kiinteistöoppaat

Oikeusministeriön sivuilta
20.10.2008 alkaen ladattavissa ol-
lut pdf-tiedosto on venäläisen osa-
puolen laatima, joten sen pitäisi
edustaa parasta asiantuntemusta
asiassa.

Suomen oikeusministeriö on vas-
tavuoroisesti tehnyt venäjänkielisen
tiedoston kiinteistöjen ostosta Suo-
messa. Ainakin venäläinen yhteen-
veto antaa kuvan siitä, mistä kiin-
teistökaupassa Venäjällä on kyse.
Onko käytäntö sitten sama kuin
periaate, sen tietää kiinteistökaupan
kokenut.

Opas ei kerro korruptiosta
tai evakkojen omistuksesta

Oppaassa ei kerrota kaiken kat-
tavasta korruptiosta tai omistamisen
epävarmuudesta, mutta vähintään
rivien välistä voi lukea, ettei kaikki
ole vielä täysin luotettavaa ja sel-
keää. Kiinteistöalan kehittäminen on
kesken.

Suomen Maanmittaushallitus on
konsultoinut Venäjää kiinteistöihin
liittyvien rekisterien rakentamises-
sa. Periaatteessa tällainen naapu-
ruusapu on hyvin suositeltavaa.

Sitä kuitenkin useimpien suoma-
laisten evakkojen on mahdotonta
hyväksyä, että oman maan viran-
omaistaho neuvoo naapurimaassa,
kuinka juuri meidän omistamiamme
kiinteistöjä rekisteröidään Venäjän
omaisuudeksi ja venäläiseen rekis-

Kiinteistökaupat Venäjällä ja
Suomessa puhuttavat

Kuva: Seija Lipsanen

Kiinteistön hankkiminen entiseltä kotiseudulta kiinnostaa monia
evakkoja ja heidän jälkeläisiään. Kuva nykyisestä Raudusta.
Edessä Osminalampi.
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teriin. Sellainen työ on häpeäksi suo-
malaiselle viranomaistaholle. Isän-
maata ei pidä myydä rahasta.

Luottamuksen puute
rajoittaa kiinteistökauppoja

Venäläisen kiinteistöoppaan teke-
misen perusteena on ollut liike-elä-
män kanssakäymisen kehittyminen
maitten välillä. Venäjän tavoitteena
on saada lisää ulkomaisia investoin-

teja, mikä edellyttää vakaita omis-
tusoloja ja kiinteistökaupan mahdol-
lisuuksia.

Kaiken kaupan, sijoitustoiminnan
ja omistamisen perusedellytyksenä
on luottamus. Suomalaiset eivät tun-
ne venäläistä järjestelmää, eivätkä
juurikaan luota siihen. Perusta luot-
tamuksen puutteelle on luotu viime
sotien aggressioissa ja maiden anas-
tamisessa, mistä ei koskaan ole teh-
ty asianmukaista tiliä ja asioita so-

vittu. Aggressioiden päälle ei luot-
tamusta voida rakentaa.

Opaskirjanen osaltaan selventää
olosuhteita. Mutta se on silti vain
paperi ja yleisselvitys, se ei vielä ole
varsinainen luottamusta herättävä
teko. Vanhat aggressiot ovat selvit-
tämättä, mikä suoraan heijastuu
keskinäisiin aktiviteetteihin.

Pro Karelia ry
Veikko Saksi”

Kivennapalaisen toimittaja Pirk-
ko Hyytiä laittoi toimitukseen vies-
tiä Rautulaisten lehdessä 5/2008,
sivulla 22, olleen kuvatekstin johdos-
ta. Hänen mukaansa Kuusisen pa-
latsi ei sijaitse kuvatekstin mainit-
semassa paikassa.

“Kuusisen palatsin sijainnista
näyttää yhä edelleen liikkuvan mo-
nenlaista tulkintaa. Muistan kun ensi
kerran kävimme Terijoella joskus
80-luvun alussa, vanhempi väki esit-
teli samaista paikkaa Kuusisen pa-
latsina. Kyseinen mielikuva voikin
syntyä helposti, koska Lenin selän

takana on suuri palatsimainen ra-
kennus, jonka julkisivu on suoraan
Suomenlahdelle päin. Patsaan edes-
tä jatkuu kaunis “bulevardi” suoraan
mereen.

Rakennus on kuitenkin niin selväs-
ti venäläistä arkkitehtuuria, että ih-
mettelen kuinka sodan nähneet paik-
kakuntalaiset asian itselleen selitti-
vät!!

No, todellisuudessa “Kuusisen
palatsiksi” sijaitsi hieman eri koh-
dassa. Terijoella oli aikoinaan varus-
kunta ja ko. rakennus toimi upsee-
riston kerhona. Vastapäätä kerhoa

Tietoa Kuusisen palatsista
sijaitsi Terijoen yhteiskoulu. Koulus-
ta ei ole jälkeäkään, mutta kerhora-
kennus lienee vielä pystyssä.

Olemme tutkineet sitä mieheni
kanssa useaan otteeseen ja myös
ottaneet siitä kuvia ulkoa ja sisältä
(oli tiukasti kiellettyä, mutta sinne
sitä vaan kavuttiin pienen riskin
kanssa). Kun edellisen kerran kä-
vimme paikalla, talo oli aidattu.”

Kuusisen palatsista ulkokuva löy-
tyy nettiosoitteesta :

http://www.etela.com/arkisto/
kannas1.htm

Kirsi-Marja Myöhäseltä on il-
mestynyt uusi kirja. Kaksi kuvitet-
tua omakustanteista runokirjaa jul-
kaissut taiteilija on nyt siirtynyt proo-
san pariin. Kirja Enkeli Avan olka-
päällä kertoo arkisista ja yllättävis-
tä tapahtumissa Espanjassa ja Suo-
messa.

Lämminhenkinen ja mukaansa-
tempaavasti kirjoitettu kirja on saa-
nut hyvän vastaanoton lukijoilta.
Heidän antamansa palautteen mu-
kaan kirja sopii sekä lapsille että ai-
kuisille. Teksti on soljuvaa ja help-
polukuista, siinä on mystiikkaa ja

arkea sekä tietoa eri kulttuureista.
Se käy myös hyvänä matkaoppaa-
na.

Kirsi-Marja Myöhänen on kuopio-
lainen kuvataiteilija sekä toimittaja.
Enkeli Avan olkapäällä –kirjaa voi
ostaa suoraan tekijältä ja nettikirja-
kauppa suurikuusta.

Kirsi-Marjan yhteystiedot ovat:
puh. +358 40 559 7200, sähköposti:
kirsi-marja.myohanen@iwn.fi ja
nettisivut osoitteessa: http://
www.iwn.fi/~kmmyohan

Seija Lipsanen

Proosakirja Kirsi-Marja Myöhäseltä

Kirsi-Marja Myöhänen
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Elokuun 6. päivänä pitäjämme
suojeluskuntalaiset kokoontuivat
ensimmäisen kerran kahdelle kou-
lulle ja Harjoitustalolle järjestele-
mään rajakomppanioita ja tykistön
erillistä patteria taisteluvalmiuteen.
Mustat pilvet olivat nousseet maam-
me päälle ja uhkailivat maatamme.

Venäjän rajan takana aivan rajan
tuntumassa tähysteli venäläinen
meitä ilmapallon alla olevalta tähys-
tyslavalta. Tähystelyä oli kestänyt
koko kesän ajan ja kaipa ne nyt sit-
ten hyvin tiesivät Suomen asiat, kun
aluevaatimuksia esittivät.

Omat suojeluskuntalaiset, kuten
Raudun, Metsäpirtin ja Kivennavan
suojeluskuntien miehet, pitivät tark-
kaa vartiointia rajavartioston mies-
ten kanssa, mitä rajalla tapahtui.

Lokakuun aikana tuli Kannaksel-
le Sisä-Suomesta sotilasosastoja,
kun oli tehty yleinen liikekannalle-
kutsu kaikille joukko-osastojen mie-
hille. Minun kotikylääni ja kotipitä-
jääni Rautuun tulivat Savon Jääkä-
ripataljoonan miehet ja kodissani
asustivat esikuntakomppanian toimi-
tusjoukko ja lääkintämiesten osas-
to. Nämä miehet uskoivat, ettei ve-
näläinen hyökkää Suomeen ja tule
tapattamaan miehiään Suomessa.

Päivisin sotilaat varustivat metsäs-
sä paikkoja mihin menevät sitten
sodan mahdollisesti puhjettua. Lin-
noitustöitä miehet tekivät koko syk-
syn ajan. Kaikki pitäjän vapaana
olevat miehet olivat kaivamassa tar-
koin suunniteltuihin paikkoihin kone-
kivääripesäkkeitä ja juoksuhautoja
sekä yhdyshautoja taustaan. Kyläs-
sämme oli tehty linnoitustöitä jo
monena kesänä, varsinkin piikkilan-
kaesteitä ja sotahautoja rakennettu
määrättyihin rinteisiin.

Kannaksella olivat kesäisin var-
sinkin Pohjanmaan miehet vapaa-
ehtoisesti tekemässä linnoitustöitä.

Huolta tunnettiin isänmaastamme
monelta taholta, ei vain rajapitäjissä.

Rajapitäjissä oli yleisesti maan-
puolustustahto korkealla. Miehet
kuuluivat kaikki suojeluskuntiin ja
ottivat osaa tavallisesti pyhäisin pi-
dettäviin harjoituksiin. Lottajärjes-
töön kuuluivat kaikki maanpuolus-
tustahtoa tuntevat nuoret naiset.
Talvisodassa oli rintamamiesten
mukana myös lottajärjestön lotat hoi-
tamassa kanttiinia ja muonitusta.

Radiota kuunneltiin, varsinkin uu-

tiset kello seitsemältä iltaisin ja teh-
tiin arvailua miten siellä Moskovas-
sa neuvottelut sujuvat. Neuvottelut
tuntuivat kiristyvän vähitellen ja vaa-
timukset kovenevan. Uusia joukko-
osastoja tuli yönaikana lisää kyläm-
me metsiin. Puhuttiin Kaartolammin
tykistöstä, mikä koostui Vaasan mie-
histä.

Syksyn maataloustyöt olimme
saaneet tehtyä. Veljeni Kaarlo vii-
meisteli syyskyntöjä. Sokerijuurik-
kaat oli lähetetty tehtaalle, viljat oli

Talvisodan alkamispäivä

Kannaksen linnoittajia.
Kuva: Raudun historia

Suojeluskunnan harjoitustalo Leinikylässä.
Kuva: Rautuseuran arkisto
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puitu sekä puutarhan tuotteet, ku-
ten omenat, myyty. Perunat olivat
kellarissa.

Isä rakensi kaksi isoa puulaatik-
koa sen varalle, että jos tulee lähtö
kotoa sotaa pakoon, niin laatikoihin
voimme pakata vaatteita ja joitakin
tavaroita vaatteiden väliin. Sisaril-
leni Auralle ja Esterille ommeltiin
pellavakankaasta reput, jotka he ot-
tavat selkäänsä, kun lähdetään pa-
koon sotaa.

Sitten päästiin marraskuun loppu-
puolelle. Venäläinen ampui niitä kuu-
luisia Mainilan laukauksia, joista
syytti suomalaisia ja provosoi rajal-
la rajavartiostoa.

Marraskuun viimeisenä päivänä,
30. päivänä, aamulla, veljeni Kaar-
lo kävi hevoskyydillä viemässä
isämme Raudun asemalle seitsemän
aikaan lähtevälle junalle. Isä meni
Kiviniemeen viemään kuorma-au-
toon vararengasta. Auto oli luovu-
tettu puolustusvoimille liikekannalle-
panon alussa. Kun juna oli lähtenyt,
alkoi kohta sota kovalla pauhulla.

Minä olin keittiökamarissa nukku-
massa, kun heräsin kovaan rytinään
tuvassa asuvien sotilaiden rynnätes-
sä ulos ja sanontaan, että nyt se sota
alkoi. Ulkona oli vielä aika hämä-
rää, joten Venäjän rajalla loimusi
kirkkaana tuliliekeissä taivaanranta

ja tykkituli jyrisi. Ammukset räjäh-
telivät maalissa. Minä sain äkkiä
vaatteet päälleni ja riensin sodan
alkuliekkejä katsomaan. Äiti ja si-
sareni olivat navetassa karjaa hoi-
tamassa ja Kaarlo vielä isän kyyti-
matkalla. Olimme vähän huolissam-
me, että mitä meidän pitää tehdä,
kun isä ei ollut kotona.

Talomme ohikulkevalla tiellä oli
runsaasti kohti Kiviniemeä kulkevia
ihmisiä, oli jalkamiehiä, polkupyöräl-
lä, kelkkaa vetäviä kulkijoita ja reellä
ajavia hevosmiehiä. Toisilla kulkijoil-
la oli sotilassaattaja kärryillä, joissa
oli vähän talon tavaroita ja lehmä
käveli perässä kytkettynä kärryjen
perään. Kohta aamun hämärän häi-
vyttyä venäläisten kaksi lentokonet-
ta kierteli taivaalla tietystikin tähys-
tämässä mitä ovat saaneet aikaan
kovalla tykistötulellaan, ovatko ih-
miset lähteneet kodeistaan?

Kyllä kaikki Raudun asukkaat jät-
tivät kodin ja pakenivat Sisä-Suo-
meen ennakolta suunnitelluille paik-
kakunnille. Talossamme majailleet
sotilaat ampuivat pihalla kivääreillä
niitä lentokoneita, mutta ilman tulos-
ta. Samana päivänä venäläinen pom-
mitti Kiviniemessä ja yritti lentopom-
milla rikkoa Kiviniemen sillan. Silta
oli tärkeä. Se oli sillä alueella ainut

Vuoksen vesistön ylijohtava silta.
Sitä käytti ensin sotaa pakeneva
väestö ja sitten armeijan sotilaat.

Veljeni Kaarlo oli tullut kotiin ja
menimme vilja-aittaan. Säkitimme
viljaa koko päivän. Aitan käytävä oli
aivan täyteen ahdettuja viljasäkke-
jä. Meidän talossa oli hunajan lin-
koushuone yläkerrassa talon etelän-
puolella. Sieltä erään sotilaan avus-
taman toin alas 50 litraa vetävän
hunaja-astian tuvan nurkkaan, että
hunaja pehmenisi, ja voisimme ot-
taa sitä evääksi, kun kotoa lähdem-
me. Hunajat jäivät, kun toisena so-
tapäivänä lähdimme kotoa.

Ensimmäisen sotapäivän iltana
tuvassamme oli matkamiehiä lepää-
mässä, rajakylistä jo aamulla lähte-
neitä. Kyläpäällikkö Toivo Joro
kävi myös lausumassa matkamie-
hille lohdutuksen sanoja. Hän oli
varma, että Saksa tulee meitä aut-
tamaan ja sanoi, että pian pääsem-
me normaaliin elämään.

Sotilaat, jotka olivat asuneet meillä
noin kaksi kuukautta, muuttivat aa-
mupäivän aikana omille ennalta va-
rustamilleen paikoille. Toisen sota-
päivän aamuna oli isä kotona ja pak-
kasi tavaroita niihin ennalta raken-
tamiinsa laatikoihin. Meille oli an-
nettu käsky, että kello 12.00 on
meidän oltava matkalla kohti Kivi-
niemeä.

Yön aikana oli kylämme koululla
majaillut esikunta muuttanut meille,
sillä talomme oli kylän pohjoisimpia
taloja ja koulu oli kovin korkealla ja
näyttävällä paikalla, mikä ei ollut
sopiva paikka enää esikunnalle.
Toisen sotapäivän aamuna oli kar-
jakartanopiha aivan täynnä sikoja,
joista oli kaulavaltimosta laskettu
veri ja työkomppanian miehet puh-
distivat niitä karjakeittiön edessä.

Isällä oli laatikot pakattu täyteen.
Ne oli sijoitettu parireen päälle ja
siihen varattiin paikka eräälle jalat-
tomalle naishenkilölle, jonka toimme
Kiviniemeen ja luovutimme viran-Rautu palaa.
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Hunaja-astia jäi pehmenemään tu-
vanuunin nurkkaan. Mitään liikaa ei
voitu ottaa mukaan, sillä pitkä ja
mutkainen matka oli edessä.

Paikallinen väestö poistui alueel-
ta toisena sotapäivänä viimeistään
ja armeijan joukot muuttivat Vuok-
sen vesistön taakse kolmannen so-
tavuorokauden aikana. Meidän talo
jäi asuttavaan kuntoon. Isä antoi
avaimia työkomppanian vetäjälle ja
neuvoi mitä missäkin oli, mutta ei-
vät työkomppanian miehet kerinneet
paljoakaan tekemään, kun heidän-
kin oli lähdettävä. Setämme perhe

omaisille. Pitihän sitä huolehtia sai-
raistakin.

Niin sitä sitten lähdettiin. Sisareni
olivat laskeneet lehmät ulos, ja ajoi-
vat niitä edellään pienet pellavare-
put selässä. Humma veti rekeä, jos-
sa oli kuormana ne laatikot, me po-
jat ja vieras täti, isä ja äiti. Kaarlo
ajoi tyhjällä reellä nuorella kaksivuo-
tiaalla Esko-nimisellä orivarsalla.
Poru-niminen kantakirjatamma oli
luovutettu armeijalle.

Turhaan säkitimme viljaa. Sinne
ne jäivät. Siat jäivät karsinoihin, lam-
paat lampolaan ja kanat kanalaan.

pakkasi kaikki vaatetavarat säkkei-
hin ja toi säkkikuorman meidän vaa-
teaittaan. Sinne ne jäivät Stalinin
pojille ja tytöille.

Oltiin tienpäällä kohti Kiviniemeä.
Meidän piti kulkea Sudenhännän tie-
tä, mikä teki matkan huomattavasti
raskaammaksi. Päätielle ei voitu
mennä. Se oli varattu sotilaskäyttöön.

Venäläiset pommikoneet kävivät
pommittamassa Kiviniemen siltaa,
mutta eivät osuneet siltaan pom-
meillaan. Hävittäjäkoneillaan ne tu-
littivat matkamiehiä konetuliaseilla,
mitkä niillä oli sijoitettu lentokoneisiin.

Saavuimme Kiviniemeen iltasella
siinä viiden aikoihin. Kiviniemen sil-
lalla oli kaksi sotilasta hoitamassa
sillan ylitystä ja auttamassa kuormia
yli sillan. Sillalla ei juurikaan ollut
lunta ja meidän Humman kuorma-
kin oli raskas. Sitä täytyi auttaa su-
lalla sillalla.

Päästyämme Vuoksen vesistön
yli, ajoimme hevosemme erään ta-
lon puomin eteen lepäämään ja an-
noimme eväsheiniä hevosille ja itse
saimme jotakin juotavaa. Isämme oli
kovasti helpottunut, kun olimme
kaikkine karjoinemme Kiviniemes-
sä sillan hyvin ylittäneet. Olimme
kulkeneet 28 kilometriä. Levätty-
ämme kuljimme vielä Sakkolan ase-
malle noin 12 kilomeriä.

Sakkolan rautatieaseman lähellä
oli isän tuttu, Hämäläisen talo, jo-
hon saavuimme ja menimme sisäl-
le. Talonväki oli lähtenyt jo sotaa
pakoon. Talossa asui vain sotilaita.
He ottivat meidät ystävällisesti vas-
taan ja ohjasivat hevosemme suo-
jaan ja ihmiset kammariin nukku-
maan.

Venäläinen häiritsi Suomen radio-
asemaa niin pahasti, että siitä ei
kuulunut mitään muuta kuin kovaa
ropinaa. Päästyämme talon kamma-
riin ainakin me pojat, Simo, Pertti
ja minä, nukuimme heti surusta vä-
syneinä.

Seuraavana aamuna heräsimme

Evakkotiellä.
Kuva: Rautu ja rautulaiset III

Tuomas Loposen henkilöllisyystodistus vuodelta 1942. Hän kertoo
toimitukseen lähettämässään kirjeessä, että kun mentiin kotiin Rau-
tuun jatkosodan aikana vuonna 1942, henkilötodistus oli oltava
kaikilla.



Rautulaisten lehti  6/2008 13

ja aamupalan syötyämme ja hevo-
set ruokittuamme olimme valmiit
jatkamaan matkaa. Meidän tiemme
vei nyt Pyhäjärven kunnan puolel-
le, jossa oli ensimmäinen kylä nimel-
tään Noitermaan kylä. Kohta alku-
matkasta oli tien vasemmalla puo-
lella alasammuttu venäläinen lento-
kone pahasti rikkoutuneena ja len-
täjä saanut surmansa.

Meidän matka kesti noin viikon-
päivät ja lopulta saavuimme Jokioi-
sille Kiipunkylään. Tosin isä ja Kaar-
lo tulivat viikon verran myöhemmin,
kun he ajoivat hevosilla keveät kuor-
mat kummallakin hevosella.

Jokioisilta siirryimme keväällä
1941 Kaurakedon kartanoon Some-
ron kuntaan. Kaurakedon kartano
oli suuri tila, mutta oli meitä rautu-
laisia isäntiäkin peräti 20 isäntää.
Kartanon maita ei jaettu, vaan vil-
jeltiin yhdessä.

Raudun pitäjä oli vallattu takaisin
venäläisiltä syksyllä 1941 ja alkoi
karjalaisten muutto kotiseudulle ta-
kaisin. Minun perheeni muutti hei-
näkuussa 1942 kotiin Karjalaan.
Tämä oli jatkosodan aikaa ja Rautu
oli sotatoimialuetta. Toinen lähtö tuli
rautulaisille kodeistaan kesäkuun 10.
päivänä 1944 ja sillä matkalla on
kannaksen väki tänäkin päivänä.

Minun kotiväkeeni kuuluivat isä
Albert, s. 1892 ja äiti Elin, s. 1894,
veli Kaarlo, s. 1921 ja siskot Aura,
s. 1922 ja Ester, s. 1923, Tuomas,
s. 1926 sekä Pertti, s. 1929 ja Simo,
s. 1930.

Venäläinen otti Suomelta 1/10
osan maasta ja maksatti meillä mah-
tavat sotakorvaukset. Mutta ei ole
venäläisten asiat silti kunnossa, vaik-
ka ovat tehneet ryöstöretkiään.
Suomalaisten apua tarvitsevat jopa
Pietarin jätevesiä puhdistamaan, kun
itse eivät kykene.

Kun Raudusta tuli toinen lähtö

keväällä 1944, minä en ollut lähti-
jöiden joukossa, vaan olin rintamal-
la. Minun joukko-osastoni oli Venä-
jän maalla Vaskisavotassa aivan
Pietarin portilla. Sota oli mahtavaa
jyrinää, kun venäläinen alkoi hyök-
käystoimet 9.-10. päivänä kesäkuu-
ta 1944. Maa vapisi ja tärisi. Tulta
löi taivas ja maa. Ihminen tunsi heik-
koutensa siinä myrskyssä.

Suomella oli jouluun 6. päivänä
2002 85-vuotissyntymäpäivä. Suo-
mella menee hyvin, olemme saaneet
rauhassa kehittää ja rakentaa maa-
tamme. Itsenäisyyspäivän aikaan
tulevat aina mieleen kaikki vanhat
muistot, maatamme ja kansaamme
kohdanneet koettelemukset.

Varkaudessa joulukuun 29. päivä-
nä 2002.

Tuomas Loponen

.Tuomas Loponen vuonna 1942.

Tuomas Loposen oleskeluluvan
kansilehti vuodelta 1942. Oles-
keluluvan sai Raudun poliisivi-
ranomaiselta. Oleskelulupa oi-
keutti liikkumaan kotikunnan
alueella jatkosodan aikana.

Tuomas Loponen kirjoittaa, että
siihen aikaan kaikilla piti olla
työvoiman ilmoittautumiskirja,
mistä näki  henkilön työpaikan.

Tuomas Loponen lahjoitti jatkosodan aikaiset asiakirjansa Rau-
tulaisten lehden muistojen arkistoon. Hän sanoo,että “säilytin
asiakirjoja ajatuksena, että mentäisiin vielä kotiin, niin olisi kir-
jat valmiina, mutta nyt tuntuu toivottomalta.”
Kiitos merkittävästä lahjoituksesta.
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Ensi kesänä tehdään taas kihumatka Rautuun. Nyt kaikki laittamaan kalenteriin matkavaraus ajalle 24.-
26.heinäkuuta. Alla tunnelmia puolentoista vuoden takaa. Vakkilassa Kuparisenmäellä käynti oli liikuttava
kokemus. Pääsin tutustumaan Mikkelin Vehmaskylässä, lapsuuskotini lähellä asuvien Kuparisten matkassa
heidän kotimaisemiinsa. Topi, Matti ja sisarensa Helka Sutinen olivat asiantuntevina oppaina nuoremmille
suvun jäsenille sekä meille savolaisille, allekirjoittaneelle sekä alla olevan jutun ja runon tehneelle Markku
Vauhkoselle.

Seija Lipsanen

Uusrautulainen
Asun rautulaisen tekemässä talossa. Talo ei ole Kannaksella, vaan se on Pieksämäellä, Kukkaromäessä. Talo

on tehty Otto Toivosen perheen tarpeisiin vuonna 1946. Siitä on tullut kipinä mennä katsomaan, missä ja miten
on Karjalassa eletty ja oltu. Millaisesta paikasta on jouduttu pakolla lähtemään.

Pääsin Rautulaisten kotiseutumatkalle mukaan rakkaani kanssa. Hänen äitinsä on myös Raudusta, Vakkilan
pelloilta syntyisin. Matka opetti minulle paljon. Ymmärrän paljon paremmin ne tuskaiset muistot lähtemisestä ja
palaamisesta poltetuille kummuille. Ja taas lähtemisestä.

Matka antoi vastauksia niihin kysymyksiin, joita minulla oli ollut ja näytti paikat, joita ikävöidään, jotka ovat
rakkaita. En nyt ihmettele, miksi Karjalaan on kaiho, ikävä ja paluun polte.

Minulla on tunne, että olen löytänyt uuden synnyinsijan, Raudun. Olenko uusrautulainen?

      Koton Karjalas
Kannaksella Karjalassa on Rautu,
muistoissa häilyvä, aamuinen utu.
Sieltä paljon olen juttuja kuullut,
sen hienoksi arvannut, en luullut.

Vihdoin siellä kävimme paikan päällä,
hienolla matkalla ja hyvällä säällä.
Näin Vakkilan pellot  ja Sumpulan rinteen,
nyt niistä kerron, muuten väärin teen.

Karjalasta on aina haastettu riitaa,
on vaihtunut isäntä, poltettu viitaa.
Mut aina siellä karjalaiset olleet
kunnes lähtö tuli, silmissä veet.

Ei jäänyt Kannakselle kuin vainajat,
kun pois kodeista ajoi vainoojat.
Jäi Matiltakin lampaat purolle,
se surun teki pienelle pojalle.

Näkymä Vakkilan pelloille Hotelli Igoran terassilta kuvattuna.

Kihuille Rautuun

Kuva: Seija Lipsanen



Rautulaisten lehti  6/2008 15

Nyt oon siellä kummuilla käynyt,
tuntenut tuskan ja maisemat nähnyt.
Ymmärrän paremmin muistojen haikeutta
ja sen lopullisen lähdön karvasta vaikeutta.

     ******
Kun joukko henkäs tien päässä,
näkyi Vakkila, ihanassa kesäsäässä.
Matkaa tehtiin tiellä jalan
muistot valtas koko alan.

Kumpua kummun perään,
avaruutta, matkaa metsään.
Hoidetuilta tienoot näytti,
peltoa joku viljelykseen käytti.

Onneksi oli muistoissa Topin
tarkka paikka entisen kodin.
Kiveäkään ei mäeltä tavattu,
oli juhlapaikka hieman arvattu.

Tarkemmin kuin katsoi ja tuumi,
rakennus oli ollut tai ehkä uuni.
Oikealla mäellä nyt oltiin,
oikeastaan kotiin tultiin.

Kuparisten tanhualla lauloimme, söimme
kuohujuomaa kilistimme, viivyimme.
En kyyneltä nähnyt, iloa vaan,
ja hyvä tunne kotipihan maan.

Jäi mäelle kukkia ja muutama kolikko
nyt sieltä lähtö ei ollut kolkko.
Toiset Holmalehdon kautta oikas
sekin paikka on muistoista rikas.

Sumpulaan katsomaan toista paikkaa,
matka tiesi jalkapatikkaa.
Sekin kannatti reippailla
ei tarvinnut kauaa saappailla.

Aunen koti vallan moinen,
vaikka senkin vallannut on toinen.
Pellon kaaret kauempana,
kodin paikka rannempana.

Muistot vaan on jäljellä kodista,
se on aiheutunut niistä sodista.
Vieraan jälki ei silmään sovi
valmiiksi ei tule aita eikä ovi.

Emme harmittele tätä enää
parempi jos kaikkea ei nää.
Vaalikaamme muistoja, parempi niin
suljetuin silmin ne näkyy siin.

             *****
Kiitos kuuluu Karjalalle
se hyvä on myös vieraille.
Otti omaksensa Savon pojan,
sinne palaan vaikka poikki ojan.

Olen saanut uuden pohjan,
karjalaisuuden, elämän ohjan.
Ymmärrän nyt teitä, tuntojanne,
kunnioitan vaikeita muistojanne.

Matkaltaan ei muuta pyytää vois,
kun on ollut kotoaan pois.
Ja huomata kuin kotiin tulleensa,
koko ajan jo perillä olleensa.

Markku Vauhkonen
uusrautulainen

Kuparisen sukua lähdössä Vakkilaan. Takana runon kir-
joittaja Markku Vauhkonen.

Kuva: Seija Lipsanen

Kuva: Seija Lipsanen
Kuparisen sisarukset Matti Helka ja Topi kotitanhuvil-
laan Vakkilassa.
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Svinhufvudin nimittämä Paa-
sikiven ensimmäinen hallitus
kaatui idän uhkaan Saksan kei-
sarivallan romahtaessa.

Maailmanlaajuisen suursodan
päättymisenä pidetään marraskuun
11. päivää 1918, jolloin Saksa alle-
kirjoitti aseleposopimuksen. Euroop-
palaisten suurvaltojen, Itävalta-Un-
karin ja Saksan keisarikuntien ve-
täytyminen sotatoimista lopetti Suo-
men maanpuolustukseensa tarvitse-
man tuen Saksalta.

Ensimmäiseksi maailmanlaajui-
seksi suursodaksi paisuneiden soti-
misten alkaessa Suomi kuului kiin-
teänä osana Venäjään. Sotatilaan
joutuneet suomalaiset hyötyivät
aluksi tilanteesta, joka toi täystyölli-
syyden kaikille tuotannonaloille. Pit-
kittyessään sotiminen vei työt ja lei-
vän työtätekevien pöydästä. Suo-
malaisten kiivaimmat taistelut päät-
tyivät puolisen vuotta ennen ensim-
mäisen maailmansodan hävinneiden
aseleposopimusta. Suomi kuului
voittajiin.

Suomen kansan edustuksellista
valtaa vastaan suunnattu bolsevis-
tinen vallankumous torjuttiin maas-
samme, samanaikaisesti keisarikun-
tien valtarakenteet sortuivat. Kaksi
päivää ennen aseleposopimuksen
allekirjoittamista Saksan keisari
Wilhelm II luopui vallasta. Sak-
sassa tapahtunut vallankumous teki
Saksasta tasavallan, jonka hallituk-
sen päämieheksi tuli sosiaalidemo-
kraatti Ebert.

Lapset olivat ensimmäisen
maailmansodan uhrit

Sodan aiheuttaman nälänhädän
seurauksena Saksasta ja Itävallas-
ta lähetettiin pois kodeistaan noin
puoli miljoonaa lasta. Ruotsiin sota-
lapsia saapui noin 22 000 ja Tans-

kaan arviolta 50 000. Suomi hoiti
silloin sotalapsensa pelkästään ko-
timaassa.

Suomi-laivan
kurssimuutos

Saksan muuttuminen tasavallaksi
ja aseleposopimus aiheuttivat täys-
käännöksen Suomen valtiolaivan
kurssissa, koska bolsevismi oli pi-
lannut Saksan armeijan. Suomen
kuninkaaksi valittu saksalainen
Friedrich Karl teki marraskuun
13. päivän ilmoituksellaan Suomen
eduskunnalle selväksi, että edus-
kunnan tuli tehdä kurssinmuutos
kohti tasavaltalaista valtiomuotoa.
Kreml sanoutui samana päivänä irti
Brest-Litovskin rauhansopimukses-
ta, joten Suomessa todettiin idän
uhka, venäjä - venäjä – venäjä.

Aseet jäivät
asemiehille

Ensimmäisessä maailmansodassa
Hitler oli sotimassa rintamamiehe-

nä. Leninin ja Stalinin bolshevik-
kien Venäjällä Trotski oli ylimpä-
nä sotapäällikkönä. Suomea uhkasi
lisäksi Iso-Britannian sotatoimet
Muurmannin rannikolta käsin sekä
itärajamme takana olevat Venäjän
keisarivallan sotajoukot.

Bolshevikkien joukot olivat vasta
työntymässä Karjalaan. Pietarissa
muodostettiin Suomesta paenneis-
ta ja inkerinsuomalaisista bolshevik-
kiarmeijan joukkoja. Pietarissa ole-
van suomalaisen upseerikoulun ve-
täjiin kuuluivat muiden muassa Suo-
messa vallankumouksen johtopai-
koilla olleet Rahjan veljekset.

Kohti  idässä
riehuvaa myrskyä

Pääministeri Juho Kusti Paasi-
kivi katsoi hyökkäyksen tulevan
idästä ja sen takia kuningasmielisen
hallituksen tulisi erota. Hallitukses-
sa oli silloin sotaministerinä saksa-
laismielinen Wilhelm Thesleff ja
valtionhoitajana toimi P.E. Svinhuf-
vud. Saksan Itämeren divisioonan

Leivätön joulu 1918

Svinhufvudin äidin lapsuudenkoti on edelleen säilynyt sukuperin-
tönä Kangasniemen Hännilässä.

Kuva: Ahti Hänninen
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ykköshenkilö, kreivi von der Goltz,
oli saanut Suomessa olevat saksalais-
joukot komentoonsa ja hänen kaut-
taan välittyivät yhteydet Saksaan.

Goltzin joukot koottiin Helsinkiin
viimeiseen paraatiin ja ne poistuivat
sen jälkeen Suomesta. Saksa ei
enää kyennyt takaamaan Suomen
nuorta itsenäisyyttä.

Svinhufvud oivalsi
Euroopan muutokset

Toukokuun lopulla Svinhufvudin
siirtyminen valtionhoitajaksi sekä
uuden hallituksen henkilövalinnat
tekivät Mannerheimiin tympeän
vaikutelman ja hän jätti heti eroil-
moituksen ylipäällikkyydestään sekä
matkusti Lontooseen. Englanti ei
olut vielä silloin tunnustanut Suomen
itsenäisyyttä.

Vuoden loppupuolella tilanne Eu-
roopassa muuttui. Svinhufvud ja
Paasikivi kutsuivat Suomen valtiol-
lisen tulevaisuuden pelastamiseksi
Mannerheimin Lontoosta kotimaa-
hansa valtionhoitajaksi ja ylipäälli-
köksi sekä siirtyivät itse syrjään
maan johtotehtävistä.

Marraskuun 17. päivänä 1918
Mannerheim sai sähkeen, jossa
Paasikiven hallitus pyysi Manner-
heimia valtionhoitajaksi. Kenraali
suostui pyyntöön. Svinhufvud oli jo
aiemmin ilmoittanut, että Manner-
heim pystyisi häntä paremmin joh-
tamaan ylipäällikkönä idästä tulevan
sodan torjuntaa.

Brittien sotalaivasto
Suomen vanaveteen

Pankinjohtaja Juho Kusti Paasi-
kiven johtama hallitus erosi 27. mar-
raskuuta 1918. Edellisenä päivänä
vara-amiraali E. Alexander-Sinc-
lairin komentama englantilainen
laivasto-osasto lähti kohti Itämerta
estämään saksalaisalusten liikkumi-
sen ja auttaakseen Baltian maiden
kansallisia hallituksia. Viro sai pientä
apua pankinjohtaja Paasikiven

myöntämällä lainalla. Erityisesti
Svinhufvud korosti Suomen edun
vaativan Viron tukemista. Lainan
antaminen siirtyi kuitenkin marras-
kuun kokouksessa uudelle hallituk-
selle, jonka pääministerinä toimi
kansanedustaja, professori Lauri
Ingman.

Sota jätti lapset
heitteille

Suomessa alkuvuoden 1918 val-
lankumous jätti jälkeensä täysin
heitteillä olevia sotalapsia, joiden isä,
äiti tai molemmat olivat kuolleet tai
viruivat vankilassa. Eniten näitä
onnettomia oli jäänyt äideiltä, jotka
olivat kotoisin punaisten valtaamil-
ta alueilta.

Lapset ja naiset joutuvat aina jul-
mimmin kohdelluiksi kaikissa sodis-
sa. Silti yhteiskunta pysyy elinvoi-
maisena vain naisten ja lasten ansi-
osta. Naisten ja lasten täydellinen
unohtaminen yhteiskunnan taholta
tulevissa kunnianosoituksissa on
osoitus sotien julmuuksista ja eniten
kärsivien halveksinnasta. Todelliset
sotien sankarit ovat niitä, joilta puut-
tuvat veteraanitunnukset ja sota-
vammakorvaukset. He elättivät toi-
minnallaan yhteiskunnan läpi sodan
ja sen jälkeenkin.

Alkuvuoden 1918 sodan jäljiltä
Suomessa tilastoitiin 14 145 orpoa
sotalasta. Todellinen orpojen lasten
määrä oli vähintään kaksinkertai-
nen, sillä seurakunnista heinäkuus-
sa sosiaalihallitukselle tulleet tiedot
eivät voineet olla täydellisiä.

Viipurin läänissä seurakuntien il-
moittama orpojen määrä, 3 151 or-
poa, oli maan suurimpia. Köyhäin-
hoitoviranomaisten toteama orpojen
lasten määrä oli huikeasti edellistä
lukua suurempi. Turvattomiksi jää-
neistä lapsista yhdeksän kymmenes-
tä oli vallankumousta kannattanei-
den perheistä. Samanlainen vallan-
kumouksen täysorvoksi jättämä
vauva hoidettiin ja kasvoi aikuisek-
si isovanhempieni vauraassa suur-

perheessä Raudun Palkealassa.

Nälänhätään julkisia
keräyksiä

Helsingissä vallankumous päättyi
saksalaisten vallattua kaupungin 12.
huhtikuuta 1918. Vajaa viikko tämän
jälkeen yksityiset henkilöt julkaisi-
vat sanomalehdissä ilmoituksen, jos-
sa pyydettiin kokoontumaan nälän-
hädän poistamiseksi ja avun saami-
seksi Helsingissä asuville. Kokous
perusti Yleisen Apukomitean toi-
meenpanemaan julkisia keräyksiä.
Svinhufvudin johtama hallinto antoi
kouluhallitukselle rahasumman puna-
orpojen huollon käynnistämiseksi.

Vallankumoussodan jäljiltä Suo-
men vankilat olivat vielä pullollaan
sotaan osallistuneita, myös äitejä
lapsineen. Annettujen kuolemantuo-
mioiden toimeenpanon seuraukse-
na tuli lisää lapsia orvoiksi.

Sotaorpohuollon
päälliköstä  linnanrouvaksi

Ester Hällström palkattiin sota-
orpohuollon järjestäjäksi. Hän oli
jäänyt edellisenä vuonna leskeksi.
Suomen ensimmäinen presidentti
Kaarlo Juho Ståhlberg avioitui
Esterin kanssa vuonna 1920. Sa-
massa koulussa opiskelleet löysivät
toisensa Viipurissa molempien olles-
sa leskenä.

Ester Hällström tuli kesäkuussa
1918 sotaorpohuollon tarkastajana
Viipuriin. Lapsia ryhdyttiin lähettä-
mään Viipurista sijoituskoteihin. Si-
joitettavia oli yli 400 lasta.

Kannaksella suurin
lastenkoti Raivolassa

Teollisuuspaikkakunnilla ja kau-
pungeissa oli eniten heitteille jääneitä
lapsia. Lapsille perustettiin lasten-
koteja. Kannaksella suuria lasten-
koteja oli muun muassa Säiniöllä ja
Raivolassa.

Raivolan lastenkotiin piti saada
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sijoitetuksi 300 lasta. Laitos sai val-
tionapua Viipurin Huoltoyhdistyksen
kautta. Viipurin Diakonissalaitos
perusti lastenkodin punaorvoille
vuonna 1919.

Sosiaalihallituksen virkamiehien
laatimissa suunnitelmissa Pohjan-
maa ja Etelä-Savo asetettiin ykkös-
tilalle hyvinä lasten sijoituskohteina.
Molemmat alueet olivat vain vähän
kärsineet vallankumoussodasta.

Pohjanmaan pitäjiin sijoitetut pu-
naorvot saapuivat junalla asemille,
jossa heitä vastassa oli vähintään
orpojen huollon asiamies. Lapsilla oli

mukanaan paperilappu, jossa oli
oma nimi ja sijoitustalo. Junassa ol-
leiden saattajien tehtävänä oli jät-
tää lapsi oikealle asemalle.

Mannerheim sai USA:n
auttamaan Suomea

Mannerheimin tulo Suomen val-
tionhoitajaksi avasi Yhdysvaltojen
viljalaarit Suomelle. Helmikuussa ja
maaliskuussa 1919 kävi Yhdysval-
loista lähetystö tutkimassa elintar-
viketilannetta. Suomen elintarvike-
lautakuntien jakama vilja oli melkein

kaikki tuontiviljaa heti huhtikuusta
lähtien. Amerikan kenkiä saatiin 47
000 paria.

Kaksikymmentä vuotta myöhem-
min sodan lapset ja heidän äitinsä
muodostivat jälleen sen Manner-
heim-linjan, jonka yli Stalinin armeija
ei päässyt Talvisodassa eikä Jatko-
sodassa. Samaa Neuvostojohto oli
yrittänyt armeijan voimin jo vallan-
kumouksessa.

Ahti Hänninen

Rautulaisten kotitonttujen tuki-
kohta Palkealan kirkon puistikossa
on osoittautunut oivalliseksi kotiko-
lojen korvikkeeksi. Joulupukin kurk-
kimiskeskukseen on sieltä lähetetty
jatkuvasti uutta tietoa Raudusta.

Läheinen Palkealan mäkialue on
alkanut kasvaa hylätyn maan rikka-
ruohoa. Kohta koko huippukaunis
Laatokalle ja Taipaleenjoelle ulottu-
va maisema umpeutuu pusikoista,
joten kotikonnuillaan käyviä rautu-
laisia ryhdytään luulemaan puska-
ryssiksi. Ollin Annan mökki Jääs-
keläisten naapurustossa on tontti-
alueen hoidon osalta kylän kaunis-
tus, kuitenkin itse mökin uusi muoto
on jättänyt perinteet syrjään. Mau-
no Onttosen naapureina asunei-
den Hännisten ja Purjemaiden
pellot ovat houkutelleet tonttipaalu-
jen iskijöitä. Tonteille on Pietarista
saapunut vapaa-ajan viettäjiä nakut-
telemaan tonteille datshojaan.

Tontut ovat havainnoineet nyky-
venäläisten käyttävän kaiken aikan-
sa vapaa-aikana, koska ovat va-

paan maan kansalaisia ryövätyllä
maalla.

Entisen kestikievarin, Hympyrän
talon, sekä Palvimoiden ja Ras-
taiden kotien lähettyville maantien
varteen on pystytetty radiolinkki-

Rautulaisten kotitontut jahtaavat ryöstettyjä lahjoja

Rautulaisten kotitontut löysivät ryöstetyn kotilieden kappaleen
Raudusta.

Kuva:  Ahti Hänninen

masto. Samanlainen kännykkämas-
to on jo Metsäpirtin korkeimmalla
mäellä, Hatakanmäellä, ja Raudun
korkeimmalla kohdalla Liippuan
mäkialueella lähellä vanhaa Raasu-
lin rajapuomia.

Rautulaisten kotitontut ovatkin
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ottaneet tavakseen lähettää joulu-
pukille Korvatunturille menevät Sta-
si-listansa ja tiedotteensa tekstivies-
teinä Nokian kännykällä. Laajakais-
tayhteys Palkealan kirkkopuistik-
koon on jäänyt tontuilta saamatta,
koska Venäjällä on käytössä pelkäs-
tään tavallinen kaistapäisyys.

Joulupukille toimitetut Stasi-listat
kertovat Venäjän presidentin työ-
huoneeseen majoittuneen uuden vir-
kamiehen. Putin on kuitenkin jät-
tänyt kaikki johtotoimet itselleen,
luovutti vain kuluneet työhaalarinsa
tulokkaalle.

Kotitontut ovat huomioineet Rau-
tuun rakennetun lumettoman lasket-
telukeskuksen palvelevan edelleen
Putinin omia. Rautulaiset saavat
majoittua vaikka hotellialueelle pys-
tyyn kuolemaan jätettyjen rautulais-
ten kuusten juureen, Maanselän
hovin maille.

Tänä vuonna ei kuitenkaan enää
ole näkynyt jyrkkää laskettelurinnet-
tä ylös kottikärryjä työntäviä orjia.
Niitä, jotka työnsivät kottikärryillä
täytemaata notkosta mäen huipul-
le. Orjat oli tuotu Rautuun itäisiltä
mailta, kaikki entisten Itämaan tie-
täjien jälkeläisiä.

Tietäjät toivat muinoin joulutähden
opastamina kallisarvoisia lahjoja
verolle pannuille. Liikkuva joulutähti
oli ajanlaskumme alussa kirkas.
Venäjän yllä kiertäessään tähti on
muuttunut verenpunaiseksi.

Korvatunturille evakuoitu Raasu-
lin rajapuomi on saanut olla koko-
naisen vuoden rauhassa kaasuput-
kilinjan sihtaajilta. Linjan vilkuilut on
keskeytetty, koska napajäätikölle
varastoidut putken osat ovat jään
sulaessa painuneet pohjaan. Lisäk-
si kappaleita testattaessa on todet-
tu, että putkenmutkia ei saada puh-
taaksi edes votkapesulla.

Aivan Korvatunturin juurelta al-
kavaan Soklin erämaahan on il-
maantunut turskaa eväänään pures-

kelevia hiippailijoita. Nämä Norjan
valtionyhtiön Yaran miehet höpöttä-
vät apaattisina jostakin apatiittiesiin-
tymästä joulupukin porolaidunmail-
la. Joulupukki tietää kyllä oman
maansa antimet.  Ovathan Kemi-
ran karjalaiset Yrjö Pessin ja Vei-
jo Suhosen suurtyönä tutkineet nuo
jäkälämaat sekä todenneet erämaan
kuuluvan poroille eikä öljyrahoilla
rellestäville turskanpurijoille.

Tänä vuonna Suomen hallitus on
tyhmyyksissään ryhtynyt kilpaile-
maan maailmanlaajuisesti joulupu-
kin kanssa lahjoittamalla Norjan
valtiolle lannoitetuotannon myötä
suomalaisten itsensä mahdollisuu-
den viljellä oma leipänsä ja jouluo-
luensa maltaat. Näistä toimista oi-
kea joulupukki suuttui ja käski tont-
tujen kyydittää kaikki Soklin erä-
maassa vaeltavat turskanpurijat
poroahkiossa kauas Kemijärvelle.
Vanhasen hallituskin jää varmuudel-
la jouluna lahjattomaksi.

Hannele Pokka poltti lakikirjan-
sa joulusaunan lämmittämiseksi,
koska porolappalaiset jättivät Han-
nelen ostamat saunapuut pystyyn
keloontumaan. Moisesta kohtelus-
ta mielensä pahoittanut Hannele
muutti yöttömän yön maisemista
kuuntelemaan raitiovaunujen koli-
naa.

Lapin miehet pyrkivät nyt saa-
maan Hannelen takaisin Pohjan
Akaksi Lappiin keksimällä uusia joi-
kuja, joissa ihmisoikeudet ja maaoi-
keudet ovat samassa säkeistössä.
Joulupukki määräsi Lapissa oleva
liikennetontut käännyttämään kaik-
ki Kemijärven sellutehtaalle matkal-
la olevat puutavararekat Pokankai-
raan, joten takaisin kotiinsa palaa-
valta Pohjan Akalta eivät saunapuut
enää lopu.

Ihmisoikeustonttujen tietotoimisto
kertoi, että Kallion Akka hylkäsi
YK:n alaiseen ILO:n työryhmään
päästyään Pohjan Akan ajamat saa-
melaisten maaoikeudet, jotka olivat

työryhmään pääsyn ehtona. Kallion
Akka tuli YK:n taloon vääryydellä ja
viekkaudella sekä esiintyy siellä Mur-
jaanien maan kuninkaana.

Rautulaisten kotitontut kertovat
rautulaisen Seppo Ilmarisen tako-
man Sammon jauhavan edelleen
syötäviä, myötäviä ja kotipihoja
vaikka Sampo upposikin myrskys-
sä Laatokalla lähellä Vorken hiek-
karantaa. Väinämöinen ja Seppo
Ilmarinen selvisivät silloin kotikon-
nuilleen Rautuun ja ovat nyt öljytank-
kerien kippareina Somalian ranta-
vesillä.

Sammon uppoamisesta on annet-
tu meriselitys, jossa mainitaan haak-
sirikon aiheuttajaksi myrskyssä len-
tokyvyttömäksi väsyneen kaksipäi-
sen kotkan istuminen purren mas-
toon. Kuluvana vuonna sammon
jauhamia syötäviä nälkäisille Kon-
gon lapsille on joutunut ryöstösaa-
liina pyssynheiluttajien evääksi.

Sammon jauhamia kotipitoja kaik-
kien rautulaisten juhlapöytään jou-
luksi…

toivoo
Ahti-Veikko
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Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
Niilo Pusa muistelee alkuai-

kojaan Kanadan suurlähettilää-
nä. Hän järjestää vienninedis-
tämistapahtumia ja tutustuu
Kanadan arktisille alueille.

Aamuisin lähdin juosten suurlähe-
tystöön, jonne oli matkaa noin kuusi
kilometriä.  Autonkuljettajani ajoi
perässäni.  Myös RCM:n punalak-
kiset poliisit seurasivat autollaan
juoksuani.  Turvajärjestelyillä halut-
tiin estää kidnappaukset.

Juoksulenkin jälkeen otin suihkun
ja aloitin päivän työt. Olin lapsena
oppinut noudattamaan “illan torkku,
aamun virkku” -käytäntöä ja pai-
notin työssäni aina kaikki tärkeim-
mät asiat aamuun. Hölkätessäni re-
sidenssistä suurlähetystöön suunnit-
telin matkalla tärkeimmät asiat.
Hyvä suunnittelu helpotti työn suo-
rittamista.

Näkyvin aikaansaannokseni Ka-
nadassa lienee lentoluvan saaminen

Finnairille. Tarvittiin poliittisen tason
päätös Kanadan hallitukselta, jotta
Finnair sai laskeutumisluvan Mont-
realiin reitillä Helsinki-Montreal-
New York.

Finnairiin verrattuna Air Canada
on suuryhtiö, joten sillä ei ollut mie-
lenkiintoa Helsingin lentoihin. Se
vastusti alussa Finnairin lentoja
Kanadaan, mutta kohtuullisten neu-
vottelujen kuluessa löydettiin
kuitenkin kompromissiratkaisu.  Al-
lekirjoitin Kanadan ulkoministerin,
Jamiessonin, kanssa toukokuussa
1977 Suomen ja Kanadan välisen
lentoliikennesopimuksen.

Vienninedistämiskampanjat
Kanadaan

Muutoinkin työssäni oli keskeise-
nä taloudellisten suhteiden ja kau-
pan kehittäminen Suomen ja Kana-
dan välillä.  Tähän pyrittiin alueelli-
sesti keskitetyillä vienninedistämis-

kampanjoilla, eri alojen vientinäyt-
telyillä, kuten esimerkiksi metsäko-
neet ja urheiluvälineet, sekä teolli-
suuksien välisen yhteistyön kehittä-
misellä (Joint ventures).

Vientimme kehittämiseksi järjes-
timme kaksi suurta valtion tukemaa
viennin edistämiskampanjaa. En-
simmäinen oli Ontarion metsäkone-
näyttely, johon Suomi osallistui näyt-
tävästi ruotsalaisten ja amerikka-
laisten metsäkonevalmistajien rin-
nalla.  Metsäkoneiden osalta Suo-
mi oli uusi tulokas Kanadan suuria
potentiaalisia mahdollisuuksia tarjoa-
villa markkinoilla.

Toronton esikaupungissa, Scarbo-
roughissa, järjestettiin suuri kulutus-
tavaroihin keskittynyt vientitapahtu-
ma, jossa esiteltiin suomalaisista
elintarvikkeista ja muotituotteista
lähtien huonekaluihin ja kodinkonei-
siin tärkeimmät vientiartikkelimme.
Suur-Toronton alueella oli yli 1,2
miljoonaa ostajaa.  Näyttelyn ava-

Vasta Kanadaan saapuneita eri maiden suurlähettiläitä lähdössä Kanadan hallituksen järjestämälle
tutustumismatkalle arktisille alueille syksyllä 1974.

Kuva: John Evans Photography ltd.
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jaispäivänä ollutta suurta muotiesi-
tystä, jossa esiteltiin muun muassa
Vuokon. Marimekon ja Pia & Pau-
lan pukuja, seurasi satamäärin to-
rontolaisia muodin asiantuntijoita.

 Näyttely sai osakseen tuntuvaa
julkisuutta ja vastasi sille asetettuja
tavoitteita. Näkyvän sijan viennis-
sämme saivat urheiluvälineet, erityi-
sesti murtomaasukset ja jääkiekko-
mailat.  Murtomaahiihto oli tullut las-
kettelun ohella suosioon.  Esko Jär-
vinen ja Karhu kilpailivat keskenään
paremmuudesta.  Norjalaiset, itäval-
talaiset ja jugoslavialaiset jäivät sel-
västi jälkeen.

Kanadalaisia kiinnostivat jään-
murtajat ja niiden tekninen tieto-tai-
to. Arktisille alueilleen kanadalaiset
halusivat ydinkäyttöisiä murtajia,
joita emme voineet toimittaa.  Nes-
teen jäävahvistetut tankkerit kuljet-
tivat öljyä Resolute Bayhin syyske-
sällä talven varastoihin.

Jäänmurtajien osalta neuvottelut
kariutuivat siihen, että Kanadan
puolustuslaitos halusi puolustusnä-
kökohdat huomioon ottaen säilyttää
jäänmurtajien rakentamisvalmiuden
kanadalaisilla telakoilla.

Vientiponnisteluissamme oli myös
vaikeuksia.  Suomalainen pienyritys
oli myynyt viiden kappaleen koe-
erän kaatopaikkatraktoreita, joiden
käytöstä saatiin erittäin myönteiset
kokemukset, mutta kun viejän va-
rat eivät riittäneet huollon ja vara-
osien järjestämiseen, päättyivät
markkinat mainittuun koe-erään.

Perinteisesti vahvin asema vien-
nissämme oli paperilla ja kartongil-
la sekä koneilla, laitteilla ja kuljetus-
välineillä. Niiden vienti kaksinker-
taistui.  Turkisala eli tuolloin yleisesti
nousukauttaan. Nahat ja turkikset
olivat merkittäviä vientituotteitam-
me.

Suomalaisinvestoinneista merkit-
tävimmät olivat Kitimatin suursaha
Brittiläisessä Kolumbiassa ja Ahl-
strömin lasitehdas New Bruns-
wickissä. Vuonna 1978 vihittiin Win-
nipegissä käyttöön Wihurin perus-

tama elintarvikkeiden muovipakka-
ustehdas Winnpak.

Kanadan markkinat
sopivat suomalaisille

Kanada on ollut perinteisesti suo-
malaisille viejille ja investoijille Yh-
dysvaltoja houkuttelevampi vaihto-
ehto pienempien markkinoiden, vä-
häisemmän kilpailun ja tutumpien
olosuhteiden takia. Aktiivinen inves-
tointi Kanadaan on edelleen jatku-
nut.  Yritysten haluun lisätä inves-
tointeja Kanadaan vaikuttaa myös
USA:n ja Kanadan vapaakauppa-
sopimus, joka tarjoaa Kanadaan si-
joittuville yrityksille vapaan pääsyn
kaupassaan USA:n markkinoille.

Suomi ja Kanada ovat pitkälle
teollistuneita, tuotantorakenteeltaan
samanlaisia korkean teknologian
OECD-maita. Tältä pohjalta aloitet-
tiin teollisuuksien väliset neuvotte-
lut yhteistyön ja teknologian kehit-
tämiseksi. Taloudelliset suhteet ke-
hittyivät suotuisasti, eikä mainit-
tavia kahdenvälisiä ongelmia ollut.

Käynti Kanadan
arktisella alueella

Syksyllä 1974 Kanadan hallitus
järjesti vasta saapuneille suurlähet-
tiläille viikon kestäneen tutustumis-
matkan Kanadan arktiselle alueel-
le. Käytössämme oli ensimmäisek-
si luokaksi muutettu DC 9 -kone ja
arktisilla alueilla, sellaisilla seuduilla,
joihin suihkukoneella ei voinut laskeu-
tua, vastaavanlainen potkurikone.

Matka oli antoisa ja mielenkiintoi-
nen. Saimme nähdä, miten Kana-
dan alkuperäisväestö, intiaanit ja
eskimot elävät.  Tapasimme igluissa
asuvia eskimolta ja näimme myös in-
tiaanien alkukantaista elämää.

Sekä eskimot että intiaanit tunte-
vat olevansa “vapaina syntyneitä”.
Säännöllinen työssä käyminen on
heille mahdotonta. Parantaakseen
molempien alkuperäiskansojensa
elin- ja elämänolosuhteita Kanadan

hallitus oli rakentanut heille asunto-
ja ja toimittanut polttoainetta ja ruo-
kaa lentoteitse.

Hallitus oli rakennuttanut arktisel-
le alueelle muun muassa kalan-, li-
han- ja riistanjalostustehtaita sekä
hankkinut sinne kalanpyynti- laivas-
toja ja tarpeellisia nykyaikaisia pyyn-
tivälineitä. Mutta vaikka kanadalai-
set olivat kouluttaneet intiaanit ja
eskimot uusiin tehtäviin ja työhön,
kuivui kaikki toiminta siellä vähitel-
len kokoon. Tehtaat, laivat ja väli-
neet seisoivat käyttämättöminä.
Vapaana syntyneet eivät suostuneet
lähtemään säännölliseen työhön.
Kalastaminen ja metsästäminen
sopi heille vain silloin, kun se nälän
takia oli välttämätöntä.

Suuri osa Kanadan alkuperäisvä-
estöstä elää kansaneläkkeen turvin.
Alkoholi on tehnyt suurta tuhoa mo-
lempien rotujen keskuudessa. An-
sioista ja elintarvikkeista kuluu suu-
ri osa jonkinlaisen kiljun tekemiseen.
Useat ovat menettäneet hampaan-
sa alle 30-vuotiaina. Etelän ihmis-
ten kannalta katsoen siellä eletään
hälla väliä -tyylillä.  Sivullisen on vai-
kea sanoa, mistä kaikki tämä johtuu.

Lensimme Fort-Chimoon, sieltä
Kanadan itärannikkoa pitkin pohjoi-
seen Frobischer Bayhin ja sieltä
Resolute Bayhin sekä edelleen mag-
neettiselle pohjoisnavalle ja Alas-
kaan. Resolute Bayssä näimme ai-
nutlaatuisen ja upean näkymän.
Suuri valasparvi ui meistä parin sa-
dan metrin päässä nousten kukin
vuorollaan hengittämään. Mahtavat
vesisuihkut nousivat ilmaan ja parvi
eteni muodostelmana kuin laivasto-
paraati.  Näitä seurasivat saman-
laisena muodostelmana hait. Ne
hyppivät ilmaan tehden iloisia kaaria.

Jännitystä kalliovuorten
yläpuolella

Lähtiessämme Alaskan pääkau-
pungista Anchoragesta alkoi matkan
tosi jännittävä vaihe.  Teimme väli-
laskun White Horseen. Koneen
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noustua meille ilmoitettiin, että len-
toaika Dawson Cityyn, maailman-
kuuluun Klondykeen, joka oli 1800-
luvun lopulla lännen suurin kultakai-
voskaupunki, on tunti ja kaksikym-
mentäviisi minuuttia.  Istuimme ko-
neessa vierekkäin Norjan suurlähet-
tilään, Asbjörn Skarsteinin, kans-
sa ja keskustelimme Alaskan näh-
tävyyksistä.

Yhtäkkiä huomasimme, että ko-
neen kapteeni juoksee lyhyin vä-
liajoin WC:hen. Hänellä oli ilmeisen
ankara ripuli. Katsoimme kelloa.
Olimme lentäneet jo lähes kolme
tuntia. Kysyimme kapteenilta hänen
tullessaan WC:stä, mitä oli tapah-
tunut. Hän vastasi rehellisesti:
“Olemme menettäneet radioyhtey-
den, emmekä tiedä, missä olemme.”

 Lensimme Kalliovuorten yllä 10
000 metrin korkeudessa ja allamme
oli paksu pilvi- ja sumuverho. Kap-
teeni oli hermostunut ja toivoton.
Vieressämme käytävän toisella puo-
lella istuneet Afrikan maiden suur-
lähettiläät naureskelivat tilannetta ja
joivat edelleen viskiä.

Norjan suurlähettiläälle ja minulle
ei kapteenin viestin jälkeen maistu-
nut edes vesi.  Rukoilimme hiljaa
mielessämme ja odotimme varmaa
kuolemaa Kalliovuorten yksinäisyy-
dessä.  Armottomassa erämaassa
ei ollut tuhansien kilometrien alueella
muuta kuin korkeaa vuoristoa. Ky-
syimme kapteenilta, kuinka pitkäk-
si aikaa meillä oli polttoainetta jäl-
jellä. Hän vastasi: “Vajaaksi kah-
deksi tunniksi.”

Tämä aika oli kiduttavin paritun-
tinen, minkä olen elänyt. Vuoroin
rukousta ja epätoivoa. Paniikki ei
ollut kaukana. Isä meidän...

Kun olimme lentäneet kapteenin
ilmoituksen jälkeen tunnin ja kolme-
kymmentäviisi minuuttia, näimme
pilvien raosta Dawson Cityn.  Kap-
teeni ilmoitti laskeutumisestamme ja
näimme, että pienellä sotilaskentäl-
lä oli varauduttu kaikkiin mahdolli-
siin varotoimiin, oli paloautoja, lää-
käreitä ja ambulansseja.

Kapteeni kertoi koneessa olleen
polttoainetta enää vain kahdenkym-
menen minuutin lentoon. Kun ko-
neemme pyörät koskettivat lento-
kenttää, painoin pääni alas ja kiitin
elämästä. Voimat olivat jännitykses-
tä niin lopussa, ettemme jaksaneet
oikein innostua lähdöstä tutustumis-
kierrokselle Dawson Cityyn, Klon-
dyken kultakeitaan keskukseen.

Tutustuminen
Dawson Cityyn

Vanha kullankaivajakaupunki on
kaikkine puurakennuksineen entisöi-
ty siihen kuntoon, missä se oli ollut
loistonsa päivinä. Puuttuivat vain
kullankaivajat ja asukkaat.

Lähes kaikki siellä oli rakennettu
laudoista muistuttaen elämän väli-
aikaisuudesta.  Rakennukset olivat
maalaamattomia ja harmaita. Oli
siellä kuitenkin myös kauppa, jossa
ilmoitettiin myytävän kaikkea, mitä
maailmassa on. Oli useita yökerho-
ja ja bordellirakennuksia. Oli kaik-
kea sellaista, millä voitiin kuvitella
narrattavan kullankaivajilta rahat
pois.

Hakku ja lapio olivat kullankaiva-
jan tärkeimmät työkalut. Jokainen
urakoi omaan laskuunsa. Nykyihmi-
sen on vaikea kuvitella niitä olosuh-
teita, missä kullankaivajat uurasti-
vat.

He joutuivat jalkaisin ylittämään
Kalliovuoret tullessaan Dawson
Cityyn. Matka pitkissä jonoissa kes-
ti viikkoja ja heikoimmilla kuukau-
sia. Myös työolosuhteet ja asumi-
nen olivat niin puutteellisia ja karu-
ja, ettei tänä päivänä voida vastaa-
via edes ajatella.

Kaupungissa oli vuosisadan vaih-
teessa ollut yli 20 000 asukasta.
Käyntimme aikoihin tässä Yukonin
territorion entisessä pääkaupungis-
sa oli vain 700 asukasta.

Siellä oli ollut kymmeniätuhansia
yrittäjiä. Useimmat löysivät kultaa,
mutta lähes yhtä monet menettivät
sen kaiken Dawson Cityssä viinaan

ja bordelleihin. Useat uupuivat sille
matkalle. Toiset palasivat rikkaina,
toiset yhtä köyhinä kuin lähtiessään,
nälkäisinä, resuisina ja kuluneina
ihmisraunioina.

Kuulin Dawson Cityssä kerrotta-
van kahdesta suomalaisesta John-
sonin veljeksestä, jotka olivat löytä-
neet poikkeuksellisen runsaasti kul-
taa, eläneet säästeliäästi ja lähteneet
sieltä aikanaan miljonääreinä.

Veljekset palasivat myöhemmin
Suomeen ja Helsinkiin, elivät edel-
leenkin säästeliäästi ja testamentta-
sivat lopulta omaisuutensa Abo Aca-
demille. Tähän perustuen Abo Aca-
demi on edelleenkin yksi Kymme-
ne Oy:n suurimmista osakkeen-
omistajista.

Loppumatkalla
jääkarhuja

Matka Dawson Citystä jatkui
itään. Churchillissa Hudsonin lahden
rannalla saimme tutustua jääkarhui-
hin, jotka asuivat ja söivät kaupun-
gin kaatopaikalla. Karhujen ja .nii-
den pentujen valkoiset turkit olivat
nokiset ja likaiset.

Ottawaan palattuamme protokol-
lapäällikkö kertoi meille, että lento-
koneen eksyminen oli johtunut mie-
histön tottumattomuudesta lentää
Kalliovuorten vaikeissa lento-olo-
suhteissa. Hän joutui kuitenkin tiuk-
kaan tenttiin siitä, miten huolimat-
tomasti Kanadan ulkoministeriö oli
valmistautunut tähän matkaan. Oli-
si ollut aikamoinen skandaali, jos
kahdenkymmenen maan suurlähet-
tiläät olisivat kuolleet yhtä aikaa
Kanadan ulkoministeriön suunnitte-
lemalla lennolla.

Niilo Pusan muistelmat jatkuvat
seuraavassa numerossa
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Talvisota oli päättynyt maaliskuus-
sa 1940 ja me Raudusta lähteneet
evakot olimme Jokioisten kunnan
alueella eri kylissä majoitettuna
maataloissa ja missä vain oli tyhjil-
lään asuintilaa. Jokioinen oli mää-
rätty ennakolta Raudun siirtoväen
sijoituskunnaksi. Sinne me hiljalleen
tulimme jo joulukuun 1939 aikana.

Minun kotiväkeni asuinpaikka oli
Latovainion kylässä Kuuman kar-
tanossa. Kartanon lähellä, noin puo-
len kilometrin päässä, oli Kuuman
koulu, jossa oli useita Raudun per-
heitä majoitettuna.

Isäni oli Kuuman kartanon tilan-
hoitajana, joten meillä oli kartanon
puolesta asunto ja muutkin tilanhoi-
tajalle kuuluvat asiat ja vastuut. elet-
tiin toukokuuta 1940 ja kartanon tou-
kotyöt oli parhaillaan meneillään.
Peltoja muokattiin kylvökuntoon ja
aina, kun jokin peltolohko oli muo-
kattu, siihen välittömästi kylvettiin
siemenet. kartanossa oli 12 hevos-
ta, joten pellolle meni kuusi paria
kerralla töihin ja jälkeä tuli. ei ollut
traktoria. Kaikki pelasi miesten ja
hevosen voimalla.

Eräänä toukokuun iltana olimme
nukkumaan menossa, kun ovelle
koputettiin ja isäni meni aukaise-
maan oven. Sieltä tuli sisälle maa-
talon isäntä Tapola. Hänet oli mää-
rätty siirtoväen huoltomieheksi täl-
le Kuuman alueelle. Tapola oli huo-
lissaan ja selitti, että koululla oli
eräällä emännällä leuka pois sijoil-
taan ja hänet pitäisi viedä lääkäriin.

Lääkäri oli Jokioisten keskustas-
sa, noin 16 kilometriä Kuumasta.
Tapolan isäntä selvitti, että hän ei
voisi omalla hevosella mennä lää-
kärimatkalle, kun hevonen voi alkaa
varsomaan milloin hyvänsä ja pitäi-
si kartanosta auttaa ja hoitaa asia.
Isäni oli myöntyväinen hoitamaan
aisan, mutta piti harkita tarkoin mil-
lä kartanon hevosella voisi matkan

Evakon sijoiltaan loksahtanut leuka
suorittaa, sillä kaikki hevoset ovat
pitkän päivän olleet peltotyössä kar-
hitsemassa.

Isäni otti yhteyttä tallimieheen ja
neuvotteli tallimiehen kanssa asias-
ta, sillä ei ollut vain kyseessä ras-
kas päivätyö hevosilla, vaan kaikil-
la hevosilla oli silloin kova pääntau-
ti. Yksi vanha hevonen, Lipsu nimel-
tään, oli ollut rehun ajossa silloin ja
Lipsu se sitten kelpuutettiin lääkä-
rimatkalle ja minut kyytimieheksi.

Ennen kuin ehdin lähteä, Kuuman
koulun opettaja tuli kartanoon vauh-
tia täynnä. Opettaja oli lomalla ja
hän oli upseeri. Pitihän upseerin tulla
komentelemaan rauhallisia henkilöi-
tä. Isäni sanoi opettajalle: “Menkää
koulullenne. Tämän asian hoidam-
me, eikä Teitä tarvita.” Niin opet-
taja meni koululleen.

Minä valjastin kaksipyöräisten ajo-
kärryjen eteen Lipsun ja niin sitä
sitten lähdettiin. Lipsun toisessa etu-
jalan taipeessa oli isokokoinen patti
ja se aristi vähän sitä juoksuaskelia
ottaessaan. Ajoin kärryt koulun pi-
halle, avustin leukakääreissä olevan
emännän kärryjen istuimelle ja niin
sitä mentiin kohti Jokioisten kirkon-
kylää.

Matkaa teimme rauhallisella
vauhdilla. Lipsu juosta hölkkäsi ja
välillä vähän käveli. Koko matkalla
emme keskustelleet mitään emän-
nän kanssa. Minä kyllä puhuin
emännälle aina jotakin, mutta hän
ei voinut vastata mitään.

Lääkäritalon pihalle saavuimme
vähän ennen kello yhtä yöllä. Lää-
käri oli odottamassa meitä ovella ja
minä hoivasin potilaan lääkärin odo-
tushuoneeseen, josta lääkäri vei
emännän toimenpidehuoneeseen ja
minä menin Lipsua hoivaamaan.
Annoin Lipsun syödä kärrin pohjal-
ta ottamiani heiniä sillä aikaa kun
lääkäri puoskaroi emännän leukaa.

Noin reilun puolen tunnin kuluttua

emäntä tuli lääkäristä leuka ja pää
harsokankaalla sidottuna tiukasti
kiinni. Minä autoin emännän kärry-
jen istuimelle ja niin kotimatka al-
koi. Saavuimme Kuuman koululle
siinä puoli viiden aikaan aamulla.
emäntä meni asunnolleen koulun
sisälle ja minä ajoin kartanon tallille
ja riisuin Lipsun kärryjen aisoista ja
talutin lepäämään omalle paikalleen
talliin.

Lääkärin reissu oli tehty ja matka
onnistui hyvin. kuulin, että emännän
leuka parani hyvin ja puhe kulki liuk-
kaasti. emäntä oli raudun pitäjän
Kärsälän kylästä lähtöisin.

Kun me Raudun evakot olimme
alkaneet sopeutua paikkakunnan
oloihin, niin alettiin keväällä meitä
muuttamaan Jokioisilta Mikkelin ja
Kangasniemen kuntien alueille. tän-
ne Jokioisen alueelle muuttavat
Muolaan kunnan siirtoväki. Muo-
laalainen ministeri Emil Luukka ha-
lusi oman pitäjän väen Suomen vil-
ja-aitan, Jokioisten ja Someron, alu-
eille ja meidän Raudun väen laihem-
mille alueille.

Minun kotiväkeni muutti Kuuman
kartanosta keväällä 1941 Someron
Pitkänjärven kylään Kaurakedon
kartanoon, josta isäni oli ostanut tila-
osuuden yhdessä kahdenkymmenen
muun Raudun isännän kanssa. Tähän
aikaan meillä ei ollut mitään tietoa
tulevaisuudesta, saammeko koskaan
viholliselta kotiseutua takaisin.

Mehän saimme kannaksen takai-
sin ja muutimme sinne palavin mie-
lin, kunnes tuli toinen lähtö ja lopul-
linen ja entistä murheellisemmissa
merkeissä ja nyt olemme kuin jy-
vän akanat ympäri Suomea. Sa-
noimme kun Karjala menetettiin, että
jäihän meille tämä tynkä-suomi. Voim-
me olla ylpeitä Suomestamme.

Tuomas Loponen
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Neljännen polven rautulainen

Tässä kuvassa poseeraa pikkuveitikka Aapo Taito Ensio Orava.
Hän on syntynyt Mikkelissä 15. marraskuuta 2007. Aapon iso-
mummo on Annikki Ahtiainen, (o.s. Sidoroff), synt. 29. syyskuuta
1930 Raudun Vehmaisissa, mummo Hilpi Korhonen (o.s. Ahtiainen),
syntynyt 11. heinäkuuta 1957 Ristiinassa ja äiti Hanna Korhonen,
syntynyt 20. toukokuuta 1983 Mikkelissä.

RAUHALLISTA JOULUA
Rautulaisten Pitäjäseura ry

Helsingin Rautuseura ry
Rauta-Säätiö

Rautulaisten lehti
Karjalan Liitto
Karjala-lehti

ja
myymälä

Kareliaklubi

Kirjallisuusluetteloon
tietoja

Suvannon seudun sukututki-
muspiiri kokoaa alueen kirjalli-
suudesta luetteloa. Rautulaisia
sukukirjoja sekä koulupiiri- tai ky-
läkirjoja on tiedossamme hyvin
vähän. Löytyykö lukijoittemme
joukosta henkilöitä, joilla olisi
enemmän tietoa muiden toimit-
tamista tai omista kirjoista?

Tietoja kirjoista vastaanottaa:
Eeva Malkamäki, Helenenka-
tu 44 A 15, 05830 Hyvinkää,
0400 803 622, eeva@visido.fi

Suvannon seudun
sukututkijat

kokoontuvat lauantaina
17.1.2009 Helsingissä
Karjalatalon Laatokkasa-
lissa.

Klo 12.30 alkaen on va-
paamuotoista tarinointia.

Varsinainen kokous pi-
detään klo 14 - 17.

Tapaamisen isäntinä
ovat vuokselaiset.

Tervetuloa mukaan!
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Kunniapuheenjohtaja Osmo Valkonen,
syntyi 8. helmikuuta 1939 Raudussa,

kuoli 4. lokakuuta Hartolassa.

Rautu, oi Rautu, kotomme juuret, sinne ain’ sin-
ne, mä kaipaamaan jään.

Osmo Valkonen on tuttu useille rautulaisille ehkä

Osmo Valkonen In Memoriam

80 vuotta

täytti 16. marraskuuta Raili Partanen Riihimäel-
lä. Raili on syntynyt Raudun Orjansaaressa. Van-
hemmat olivat Jalmari ja Emma Partanen, (o.s.
Kyyrä). Pari vuotta ennen sotaa perhe muutti uu-
teen kotiin Mäkrän kylän puolelle, josta alkoi evak-
komatka Jäppilään, ja päättyi monen vaiheen jäl-
keen Riihimäelle. Me sisarukset, kolme siskoa ja
neljä veljeä, toivotamme isosiskolle kaikkea hyvää
tuleville vuosille ja kiitämme saamastamme tuesta
ja hoivasta menneinä vuosina.

90 vuotta

Hilma Järviö juhli
90-vuotissyntymäpäivi-
ään 17. syyskuuta koto-
naan Lahdessa per-
heensä seurassa. Hilma
on Kristiina ja Samuli
Rastaan tytär Raudusta,
Kaskaalan kylästä. Hä-
nen jo poismenneet si-
saruksensa olivat Hele-
na, Kaino ja Viljami.

Pieni Aamu Ilmatar Punkari kastettiin Helsingis-
sä Puistolan kirkossa Malmin seurakunnan jäse-
neksi. Kasteen toimitti pastori Esko M. Laine. Kum-
meiksi olivat lupautuneet Matti ja Leena Punkari
Kankaanpäästä. Isoveli Ukko äitinsä Annin ja
isänsä Esan kanssa seurasivat toimitusta. Aamun
isä Esa on Raudun Sirkiänsaaresta olevan Seija
Punkarin, o.s. Loposen, nuorin poika. Seijan äiti
ja isä olivat Sirkka ja Matti Loponen. Esan isä
Paavo on jaakkimalaisia.

Kastettu
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Taimi Annikki (Anni)
 Uimosen (o.s. Pietikäinen) muistolle

Sisareni Anni syntyi Rautjärvellä 15. toukokuuta
1945. Hän oli toisen polven rautulaisia. Äitimme
Ida, o.s. Kyyrä, oli syntyisin Raudun Vepsan kyläs-
tä.

Elämäntyönsä Anni teki Simpeleellä ajaen tak-
sia. Raskaassa työssä häntä auttoi jaksamaan hä-
nen iloinen ja ystävällinen luonteensa. Työnsä vas-
tapainoksi hän harrasti ulkoilua ja liikuntaa teh-
den pitkiä vaellus-, pyörä- ja hiihtoretkiä nauttien
luonnosta koko sielullaan.

Äitimme kauniille synnyinseudulle ja muuallekin
tekemämme yhteiset matkat säilyvät muistoissani
hauskoina ja kokemusrikkaina.

Pikkuhiljaa voimiasi kulutti vaikea sairaus. Tais-
telit ja uskoit elämään viimeiseen asti mutta saira-
us ei hellittänyt. Viimeisen kerran tavatessamme olit
jo hiljalleen matkalla sinne mistä ei palata. Jak-
soit kuitenkin vielä silloin kuiskata: “Eihä sit tiiä
vaik mentäskii viel...Rautuu”.

Sitten loppukesän kauniina päivänä 23. elokuu-
ta kipu ja tuska hellitti ja nukahdit hiljaa rauhalli-
seen ikiuneen 63-vuotiaana.

Jälkeesi jäivät kaipaamaan puolisosi Jaska, lap-
set sekä lastenlapset, joista olit suunnattoman on-
nellinen. Saatoimme Annin lepoon Simpeleen hau-
tausmaahan 6. syyskuuta, saattajina runsas suku-
lais- ja ystäväjoukko.

Joulujuhla lähestyy ja kaikkialle syttyvät joulun
kynttilät, sinunkin haudallasi varmasti tuikkivat
monet kynttilät valoaan jouluyöhön. Ne kertovat
ikävästä ja kiittävät Taivaan Isää siitä, että Sinul-
la Anni on kaikki hyvin.

Muistaen
sisaresi Pimma (Ritva)

Urho Mattias Pennanen kuoli 4. lokakuuta Rii-
himäellä. Hän oli syntynyt 1. huhtikuuta 1926 Rau-
dun Palkealassa. Mattia jäivät kaipaamaan puoli-
so, kolme tytärtä perheineen ja kolme lapsenlasta
sekä Elsa-sisko.

Veikko Anttonen kuoli 21. syyskuuta Jaalassa.
Hän oli syntynyt 31. tammikuuta 1934 Raudussa.

juuri tästä säveltämästään ja sanoittamastaan,
Raudun valssiksikin kutsutusta kappaleesta.

Kunnioituksella jäämme muistamaan lahjakasta
persoonaa, joka antoi itsestään paljon karjalai-
suudelle ja nimenomaan syntymäpitäjälleen Rau-
dulle.

Osmo halusi puolustaa karjalaisten oikeuksia,
oikeuksia omaan heimoidentiteettiin sekä tuohon
vääryydellä vietyyn maahan. Merkittävän panok-
sen rautulaisuudelle Osmo antoi toimiessaan usei-
den vuosien ajan Helsingin Rautuseuran puheen-
johtajana. Ansioistaan karjalaiseen perinnetyöhön
oli hänelle myönnetty Karjalaliiton sekä Helsingin
Rautuseuran kultaiset ansiomerkit.

Minusta tuntuu, että Rautu oli läsnä läpi kaikki-
en Osmon elämänvaiheiden ajan. Ylä- ja alamäes-
sä olivat aina vastassa Raudun kumpuilevat maas-
tot, Vakkilan ja Savikkolan pellot, josta Osmo am-
mensi sävellyksilleen ja sanoituksilleen kehykset.

Osmon kannel soi kaihoten. Yksi parhaimpia
muistoja Osmosta on se, kuinka herkästi kannel
helisi hänen soittaessaan. Niin monet olivat ne pi-
täjäjuhlat ja kihut, joissa saimme siitä nauttia…
voin yhä nähdä edessäni soittajan, joka itsekin lii-
kuttui soittaessaan muistoja Raudulle. Niitä jään
kaipaamaan.

Olen kiitollinen monista muistoista ja siitä, että
lähellä oli ystävä ja puheenjohtaja, kollega, jon-
ka kanssa yhteistyö oli saumatonta. Kaipaamaan
jään myös yhdessä tehtyjä talkoomatkoja Rautuun.
Päivän päätteeksi usein istahdimme motellimme
päädyssä olevan ikkunan eteen, polttelimme savu-
ketta ja katselimme edessämme olevaa Osminan
lampea. Luulen, että me molemmat mietimme samaa
asiaa, miltähän tämä maisema näyttäisi jos Rautu
olisi saanut olla osa Suomea. Olimme onnellisia
siitä, että vaikkapa vain pienin teoin olimme voi-
neet kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

Huolimatta siitä, ettei Osmo ole enää keskuudes-
samme fyysisesti, jää hän elämään monin sävelin
ja sanoin tulevissakin rautulaisissa tapahtumissa.
Kunnioitetun persoonan muisto velvoittaa meitä
entistä enemmän ja entistä paremmin vaalimaan
rautulaista perintöä.

Markku Paksu
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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.

Kuvat Aaro Sappisen albumista.

Kuva  Taikinakaivon notkosta  Kaskaalasta on
otettu  sota-aikana  vuonna 1943 matkalta, jol-
loin Aaro Sappinen vei isänsä Juho Sappisen
Raudun kirkkomaahan.  Kirsikkapuita kotipihal-
la. Takana Jannumäen pelto.

Pyykillä  vuonna 1938 Kaskaalassa Korpelaisiin
luosalla. Takana kivinavetta. Vasemmalta lukien
Ester Siitonen, Kirsti Loponen, Elsa Siitonen,
Anna Siitonen ja Hilja Siitonen.

Kuva oikealla: Rautu 1956.  Amparnotko.  Kir-
kolta Metsäpirttiin päin. Tie on huonossa kun-
nossa.
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