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Lilja Laidinen, o.s. Niemeläi-
nen, syntyi Inkerinmaan Kaukolan
kylässä 28. helmikuuta 1928 inkerin-
suomalaiseen perheeseen. Onnellis-
ta lapsuutta kesti vain hetkisen ver-
ran, kun Venäjän hirmuhallitsijan vai-
not Venäjällä asuvia vähemmistökan-
sallisuuksia kohtaan alkoivat. Liljan-
kin perheen kohtaloksi, kuten tuhan-
sien siellä asuvien suomalaisten, tuli
kodin menetyksen lisäksi tulla kyy-
ditetyksi Siperiaan kansanvihollisena.
Heistä tehtiin syntyperänsä vuoksi
syyttänsä syyllisiä.

Tuon sitkeän naisen elämänkerras-
ta saisi ainekset todella dramaattiseen
kirjaan tai elokuvaan. 30-luvun lopul-
la Stalinin vainot suomensukuisia koh-
taan lisääntyivät, suomenkieliset kou-
lut suljettiin, oikeammin muutettiin
venäläisiksi. Lapset eivät saaneet
välitunnillakaan puhua suomea. Ihmi-
siä ryhdyttiin kuljettamaan rangaistus-
leireille Siperiaan.

Lilja kertoi kuinka hänen pieni vel-
jensä kuoli hänen syliinsä junamatkal-
la. Siperiassa asuntona oli maakuop-
pa jossa syöpäläiset kuhisivat. Ruo-
kaa ei ollut.

Kymmenvuotiaana hän joutui ka-
lastusprikaatiin suorittamaan työvel-
vollisuuttaan. Ruokaa ei ollut ja he
joutuivat syömään pyytämiään raako-
ja kaloja. “Senkö hätä häil, ko niitä
syötiin mitä kuormasta saatiin varas-
tettua.”

Eräänä päivänä Liljan äiti oli niin
sairas, ettei jaksanut lähteä suoritta-
maan työvelvoitettaan. Tuli sotilas ki-
väärin kanssa ja vei äidin metsään.
Äiti ei enää palannut.

Kun ajattelen kaikkia näitä järkyt-
täviä kokemuksia, ihmettelen kuinka
ylipäätään on mahdollista selvitä tuos-
ta kaikesta mielenrauhan järkkymät-
tä. Olen useasti miettinyt karjalaisten
sekä inkeriläisten kohtaloa, molemmat
olivat kovia, mutta Inkerin suomalais-
ten kohtalo oli kovempi kuin meidän

karjalaisten. Meiltä riistettiin oma syn-
tymämaa, inkeriläisiltä riistettiin syn-
tymämaa sekä oikeus omaan identi-
teettiin. Tuhansien vainottujen matka
päättyi Siperiaan.

Vähitellen olot alkoivat kuitenkin
parantua.Lilja onnistui erään toisen
tytön kanssa pääsemään pois.He
suuntasivat Venäjän Karjalaan Pet-
roskoihin, koska Inkerinmaalle ei ol-
lut mitään mahdollisuutta palata.

Petroskoissa he pääsivät metsätöi-
hin ja siellä hän tapasi salskean, yhtä
karmaisevat kokemukset omaavan
heimosoturin Aleksander Laidisen.
He avioituivat ja elämä alkoi vähitel-
len jotakuinkin vakiintua. Petroskoin
aikana syntyi poika Toivo.

50-luvun lopulla alkoivat olot edel-
leenkin helpottua, paluuta entisiin ko-
tikyliin ei edelleenkään sallittu, mutta
mieli teki lähemmäksi. Niinpä Laidi-
senkin perheelle tarjoutui mahdolli-
suus päästä Suomen menettämään
Rautuun. Päästyään töihin sinne he
alkoivat rakentaa omaa kotia.

80-luvun lopulla kun meille rautu-
laisille alkoi olla mahdollista vierailla
entisessä Raudussa, tuli Lilu ja Lilun
mokki monelle kotiseutumatkailijalla
tutuksi. Monet olivat ne kerrat kun
Lilu oli meille rautulaisille tulkkina ja
apuna. Ehkäpä pienenä hyvityksenä
kaikesta kokemastaan Lilja sai asua
toistakymmentä viimeistä vuottaan
Suomessa.

Jäämme kunnioituksella muista-
maan tuota sitkeää naista, samalla
koko epäinhimillisen kohtalon koke-
nutta Inkerin heimoa. 23. maaliskuu-
ta Lilja siunattiin viimeiselle matkalle
Mikkelissä, jonka jälkeen hänen vii-
meinen toiveensa päästä haudan le-
poon Aleksanterin viereen Rautuun
toteutettiin pienen saattojoukon kans-
sa.
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Aänekoskelainen taidemaalari
Pertti Salmi teki ensimmäiset maa-
laukset luovutetun Karjalan alueen
kirkoista vuonna 2007. Nyt sarjaan
kuuluu jo yhteensä yli 70 öljyväri-
maalausta ja grafiikanlehteä.

– Tavoitteeni on maalata kaikki-
en kirkkojen kuvat. Luterilaisista
kirkoista puuttuu vielä muutama,
muun muassa Ilmee ja Vuoksela.
Ortodoksikirkkoja on maalaamatta
enemmän. Kenties jatkan maalaa-
mista rukoushuoneisiin ja tšasouniin
asti, vaikka alun perin ajattelin maa-
lata vain luterilaiset kirkot.

Kirkkojen ikuistaminen maalaa-
malla oli alun perin Jyväskylän seu-
dulla asuneen karjalaisen taiteilija
Nikolai Kukkosen idea.

– Kukkonen oli entinen opettaja-
ni. Hän kertoi minulle parikymmen-
tä vuotta sitten, että haluaa maala-
ta kaikki luovutetun alueen kirkot.

Nikolai Kukkonen ei ehtinyt to-
teuttaa haavettaan ennen kuole-
maansa, mutta idea jäi kytemään
Salmen ajatuksiin. Hän päätti toteut-
taa sen.

Tietojen
metsästämistä

Pertti Salmi on maalannut Etelä-
Pohjanmaan kirkoista taulut ennen
nykyistä projektiaan. Luovutetun
Karjalan kirkkojen maalaussarja oli
luonnollinen jatko sille. Salmen äiti
on kotoisin Impilahden Pitkärannas-
ta.

Kirkkotaulujen maalaaminen on
Salmen mielestä mielenkiintoista
lähihistoriaan liittyvää kulttuurityö-
tä. Projektin myötä Karjalan histo-
ria on alkanut kiinnostaa häntä yhä
enemmän, sillä hän jo joutunut te-
kemään melkoisesti työtä etsiessään
tietoa kirkoista maalausurakkaansa
varten.

– Suurin osa kirkoista tuhoutui
talvi- ja jatkosodan aikana. Olen
etsinyt niitä kuvaavaa kirjallisuutta
ja valokuvia ja hankkinut kuvia eri
arkistoista.

– Monet mustavalkeat valokuvat
kirkoista ovat olleet varsin huono-
tasoisia eikä niitä edes ole säilynyt
kovin paljon. Värikuviahan siihen
aikaan ei ollut vielä olemassakaan,
joten olen joutunut tutkimaan kirkon

väritystä eri arkistolähteistä. Joissa-
kin tapauksissa on myös pitänyt
päättää, minkä vuoden asussa ku-
vaan kirkon.

Salmen maalaama kuvasarja on
ainut värillinen kuvasto koko luovu-
tetun alueen kirkkokannasta.

Luovutetun Karjalan alueella tai-
teilija Salmi on käynyt muutaman
kerran. Ensi kesäksi hän suunnitte-
lee sinne uutta retkeä.

Taiteilija Pertti Salmen suururakka

Karjalan kirkoista maalaussarja

Pertti Salmi on maalannut  taulun myös Raudun kirkosta. Musta-
valkoinen kuva ei tee oikeutta työlle. Palkelan ortodoksisesta kir-
kosta taulua ei vielä ole.
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Taulut
kierroksella

Järvenpäästä 29. marraskuuta
liikkeelle lähtenyt Karjalan kirkot -
näyttely on kiertänyt eri puolilla Suo-
mea. Mikkelin kaupunginkirjaston
Mikkeli-salissa se oli esillä 19. maa-
liskuuta.

Seuraavaksi työt nähdään Karja-
latalossa Helsingissä 18. huhtikuu-

ta pidettävien Karjalaisten pitäjä- ja
sukumarkkinoiden yhteydessä. Tau-
lut ovat esillä myös Kuopiossa Kar-
jalaisilla kesäjuhlilla 12.–14. kesä-
kuuta sekä mahdollisesti heinäkuus-
sa Iisalmen evakkokeskuksessa.

Salmen kirkkomaalaukset on
koottu myös internetsivuille
www.kirkkotaulut.fi, jossa töiden
lisäksi kerrotaan lyhyesti maalatun
kohteen historiasta.

– Sivut täydentyvät sitä mukaa,
kun uusia maalauksia syntyy, ker-
too Salmi.

Öljyvärimaalaukset ja grafiikan-
lehdet kirkoista ovat myynnissä, ja
kauppojakin niistä on Salmen mu-
kaan tehty jo muutama.

– Jos öljyvärimaalauksille on
enemmän kysyntää, maalaan uuden
taulun myydyn työn tilalle. Jokainen
taulu on kuitenkin oma yksilönsä,
eikä kahta täysin samanlaista ole.

Grafiikanvedoksia kustakin kir-
kosta on tehty 30 kappaletta.

– Halusin niissä pitää sarjat pie-
nenä, enkä lähteä tekemään mitään
massatuotetta.

Pertti Salmi suunnittelee maalaa-

mistaan luovutetun Karjalan alueen
kirkoista myös kuvateosta.

– Jossakin vaiheessa kuvat on
tarkoitus laittaa kirjoihin ja kansiin.
Se on vielä mietinnän alla, milloin
se tulee ulos ja millainen kirjasta
tulee. Kenties siihen tulee myös va-
lokuvia ja kirjoituksia kirkkojen
historiasta.

Itseoppinut
taiteilija

Pertti Salmi on itseoppinut taide-
maalari. Hän on opiskellut maala-
ustaidetta useiden tunnettujen taitei-
lijoiden, muun muassa professori
Onni Ojan ja taidemaalari Lasse
Marttisen yksityisoppilaana ja teh-
nyt lukuisia opintomatkoja ympäri
maailmaa.

– Olen maalannut aktiivisesti vuo-
desta 1983 lähtien.

Salmi on osallistunut lukuisiin yh-
teisnäyttelyihin sekä kotimaassa
että ulkomailla vuodesta 1986 alka-
en.

Seija LipsanenPertti Salmi

Kotimaa-lehti uutisoi 14. maali-
kuuta 2009, että Suomen kirkon
omaisuutta vaaditaan takaisin Ve-
näjältä ensimmäistä kertaa sotien
jälkeen.

Tätä palautusta vaatii Inkerin
kirkko, joka sai oikeuden käyttää
Viipurin luterilaiselle seurakunnalle
kuulunutta kirkkoa vuonna 1991.
Kysymyksessä on usean miljoonan
euron arvoinen kivitalo Viipurin kes-
kustassa.

Kotimaa kertoo, että Venäjällä tuli
vuonna 2001 voimaan laki, jonka
mukaan uskonnollisilla yhteisöillä on
oikeus saada valtiolle pakkoluovu-
tettu omaisuus takaisin. Venäjällä
tätä mahdollisuutta on saanut käyt-

tää hyväksi vain ortodoksinen kirk-
ko, joka muutoinkin on tiiviissä suh-
teessa valtionhallintoon.

Karjalassa kyseessä
120 kiinteistöä

Inkerin kirkko on kerännyt jo pit-
kään asiakirjoja, joilla se haluaa to-
distaa omistusoikeutensa. Vai olisi-
ko paremminkin kyse käyttöoikeu-
desta? Se on pyytänyt ministeriötä
palauttamaan talon, mutta vastaus-
ta ei ole tullut. Venäjän valtion omai-
suusvirasto vastaa omistussuhteiden
selvittämisestä, mutta se ei ole teh-
nyt asian hyväksi mitään.

Suomen Neuvostoliitolle pakkoluo-

vuttamilla alueilla on noin 120 kiin-
teistöä, joita Inkerin kirkko tulee
vaatimaan takaisin. Kiinteistöjen
yksilöintiin ja selvittämiseen toivo-
taan tietoja ja apua Suomesta.
Omistuskysymys on erittäin tärkeä
Inkerin kirkolle, koska se potee ti-
lapulaa. Aikanaan mahdollisesti saa-
tava päätös kertoo, pätevätkö Ve-
näjällä sen itse laatimat lait.

Veikko Saksi
www.prokarelia.net

Lue koko artikkeli internetistä
sivuilta www.prokarelia.net

Suomen kirkon omaisuuspalautusta vaaditaan Venäjältä
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Pari vuotta sitten kokoontui noin
80 syntyperäistä rautulaista ja hei-
dän puolisoaan Rauta-Säätiön jär-
jestämälle virkistyspäivälle Kyyhky-
län kuntoutuskeskukseen Mikkeliin.
Nyt tapahtuma otetaan uusiksi sen
saaman hyvän vastanoton takia.
Rauta-Säätiön varoja halutaan myös
käyttää tuomaan iloa ja virkistystä
ikääntyneille syntyperäisille rautulai-
sille.

Rauta-Säätiö on varannut Kyyh-
kylästä tilat 80 henkilön virkistyspäi-
vää varten. Keskiviikkona 29. huh-
tikuuta pidettävä tilaisuus on tarkoi-
tettu Raudussa ennen vuotta 1939
syntyneille ja heidän puolisoilleen,
sekä Raudussa tuolloin asuneille.

Päivä alkaa tulokahveilla kello 9.
Kahvitteluun on varattu puolitoista
tuntia, jotta tuoreimmat kuulumiset
ehtii vaihtaa jo ennen varsinaisen
ohjelman alkua. Kello 10.30 on oh-
jattu, kevyt liikuntatuokio, sen jäl-
keen lounas Ravintola Porrassal-
men noutopöydästä. Lounaan jäl-
keen kuullaan luento ravinnosta tai
ikäihmisen liikunnasta. Päivä päät-
tyy lähtökahveihin kello 14.

Virkistyspäivä syntyperäisille rautulaisille
ja heidän puolisoilleen

Kyyhkylässä huhtikuussa 2007 pidetty virkistyspäivä saa jatkoa
tänä keväänä.

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

Tapahtumaan osallistuminen edel-
lyttää ilmoittautumista. Niitä vas-
taanottaa Rauta-Säätiön puheenjoh-
taja Ilkka Pietiäinen 20.4. – 24.4.
klo 12 – 16 välisenä aikana puheli-
mitse, puh. 0400 250 289 tai sähkö-

postitse ilkka.pietiäinen@surffi.fi
Ilkka Pietiäinen toivoo, että Kyyh-

kylään tulijat pukeutuisivat vapaa-
ajan asuun ohjelmaan kuuluvan lii-
kuntatuokion takia sekä varaisivat
mukaan liikuntaan sopivat sisäjalki-
neet (lenkkitossut tai vastaavat).

Seija Lipsanen

Karjalaiset pitäjä- ja sukumarkki-
nat pidetään Helsingissä Karjalata-
lossa lauantaina 18. huhtikuuta. Ta-
pahtumassa karjalaisten pitäjäseu-
rojen edustajat esittelevät luovute-
tun Karjalan kannaksen ja Laato-
kan Karjalan alueita, kylien ja su-
kujen historiaa, murteita, karjalaisia
kansallispukuja ja omia tuotteitaan.
Myynnissä on muun muassa pitäjä-
ja sukuseurojen kirjallisuutta.

Ohjelmassa on sukututkimukseen,

Karjalan karttoihin ja Karjalan vai-
heisiin liittyviä tietoiskuja ja maise-
makuvia. Kävijät voivat tutustua
myös karjalaisiin pitäjälehtiin ja
Karjalatalon kirjastoon sekä taitei-
lija Pentti Salmen maalauksiin luo-
vutetun Karjalan kirkoista.

Markkinat järjestää Karjalan Liit-
to, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten liit-
to, Karjalan Liiton pitäjätoimikunta,
Karjalaisten Sukuyhteisöjen liitto ja
Suvannon seudun sukututkimuspiiri

ja OK-opintokeskus.
Kaksi vuotta tapahtuma järjestet-

tiin ensimmäisen kerran. Silloin se
keräsi Karjalatalolle pitkälle toista
tuhatta henkeä tutustumaan luovu-
tettuun Karjalaan.

Karjalaiset pitäjä- ja suku-
markkinat klo 11–16 Karjalata-
lolla, (Käpylänkuja 1). Tapahtu-
maan on vapaa pääsy.

Pitäjä- ja sukumarkkinat Karjalatalolla
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Karjalaisten kesäpäivien tee-
mana Kuopiossa kesällä 2009
on asutustoiminta.

Karjalaiset kesäjuhlat ovat Kuo-
piossa Savon sydämessä 12. –
14.6., eli viikko ennen juhannusta.
Kaupunki täyttyy karjalaisista yhden
viikonlopun ajaksi perjantaista sun-
nuntaihin. Perjantain seminaari kä-
sittelee asutustoimintaa, lauantaina
on avajaisjuhlan lisäksi paljon muu-
ta kiinnostavaa nähtävää ja koetta-
vaa ja sunnuntaina Kuopion kadut
täyttyvät värikkäistä kansallispu-
vuista ja komeasta kulkueesta en-
nen varsinaista päiväjuhlaa.

61. kesäjuhlille Kuopioon odote-
taan yli 10 000 juhlijaa.

Sotien jälkeen Kuopion seudulle
sijoitettiin salmilaisia ja impilahtelai-
sia, Iisalmen ympäristöön suistamo-
laisia ja korpiselkäläisiä.

Lapinlahdella, Alapitkän kylässä
sijaitsee Suomen asutusmuseo. Se
on Laatokan Karjalasta Salmista
evakkoon lähteneiden Yrjö ja Anni
Muren entinen koti. Muren tilalla
asuttiin vakituisesti 1970-luvulle asti.
Museo on Karjalaisten kesäpäivien
retkikohde.

Lapinlahdella asutukseen otettiin
lähes 10 500 hehtaaria maata ja

Karjalaiset kesäjuhlat Kuopiossa
asutustiloja muodostettiin noin 160.

Asutustoiminta vaati suomalaisel-
ta yhteiskunnalta suurta taloudellis-
ta panostusta ja asutusorganisaatiol-
ta valtavaa työtaakkaa. Suurimman
työn tekivät asutettavat raivates-
saan peltoja ja laitumia, pystyttäes-
sään uusia taloja, karjasuojia ja muita
rakennuksia sekä tehdessään teitä
kaukaisille salopalstoilleen.

Siirtoväestöstä yli puolet oli maa-
talousväestöä. Vuonna 1945 sääde-
tyn maanhankintalain nojalla Suo-
meen muodostettiin kaikkiaan 45
000 uutta maatilaa ja 56 000 asuin-
tilaa.

Laatokan Karjalan ja Raja-Kar-
jalan väestölle osoitettiin uusia koti-
paikkoja Pohjois-Savon lisäksi Kes-
ki-Suomesta ja Pohjois-Karjalasta.
Vuoden 1949 lopussa silloisessa
Kuopion läänissä (johon kuului myös
Pohjois-Karjala) oli 50 484 siirtokar-
jalaista ja Mikkelin läänissä 25 051.

Pietiäisten sukuseura ry:n suku-
tapaaminen pidetään Kiertotien Kie-
varissa, noin 20 kilometrin päässä
Joensuusta 1. elokuuta noin kello 12.
Julkisilla kulkuneuvoilla saapuvia
avustetaan Kievariin siirtymisessä.

Sukutapaamisen ohjelmaan kieva-
rissa kuuluu Rautu ennen ja nyt –
keskustelut, sukututkimuksen taus-
taa, Pietiäisen sukututkimuksen vai-
heet sekä kiinnostavatko Raudun
maanomistusolot ennen vuotta 1939
– keskustelu.

Yhteistä aikaa on myös varattu
suvun jäsenien ja heidän perheitten-
sä tapaamista ja tutustumista var-
ten. Kiertotien Kievarista löytyy
myös sauna, grillikatos ja kesäpele-

jä nuorisolle. Iltaohjelmaa on aina
yömyöhään…

Lauantain aterioihin kuuluvien
keittolounaan, kakkukahvien ja kiu-
sauspäivällisen hinta on 35 euroa.

Majoittua voi Joensuussa Hotelli
Finland Atriumissa. Se sijaitsee noin
500 metriä maaliikenneasemilta.
Huoneen hintaan sisältyvät aamiai-
nen, sauna ja autopaikka. Hinta 2
hengen huoneessa /29 euroa/hen-
kilö/vrk, 1 hengen huoneessa 45
euroa/henkilö/vrk. Majoittuminen
varataan suoraan hotellista, puh.
(013) 255 888, varattaessa mainit-
tava Pietiäisen sukuseura.

Sukukokous pidetään sunnuntai-
na 2. elokuuta kello 12 Hotelli At-

riumissa. Kokoukseen osallistumi-
nen sisältää lounaan, hinta 20 eu-
roa / henkilö.

Eri tilaisuuksiin voi osallistua ha-
lunsa mukaan. Ilmoittautumisessa
kerrottava, mihin osallistuu. Majoi-
tus vartaan itse.

Pietiäisten sukuseuran kotisivulla
(www.pietiaisen.sukuseura.org)
kerrotaan tarkemmin ilmoittautumi-
sesta, ilmoittautua voi myös Ilkka
Pietiäiselle, puh. 0400 250 289.

Sukuseuran pj Mikko Pietiäinen
toivottaa kaikki sukuseuran jäsenet
ja sukuseurasta kiinnostuneet terve-
tulleeksi Joensuuhun elokuun alus-
sa.

Pietiäisen sukuseuralla sukutapaaminen ja -kokous
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Minulta usein kysytään, mistä su-
kusi on lähtöisin. Vastaan, luovute-
tulta alueelta, Raudusta. Samaan
hengenvetoon lisään: kun menen
kotiseudulleni, tarvitsen viisumin.
Rautu on rajapitäjä, joka jouduttiin
luovuttamaan Neuvostoliitolle toisen
maailmansodan jälkeen.

Rautulaiset joutuivat jättämään
kotiseutunsa kaksi kertaa. Ensim-
mäisellä kerralla, kun sota syttyi ja
toisen kerran lopullisesti, kun rauha
solmittiin. Rautu on kovia kokenut
pitäjä.

Rautu sanana merkitsee minulle
paljon. Siellä ovat juureni, joita kul-
taavat kauniit muistot menneiltä
ajoilta. Kertomukset kultakäkösis-
tä ja pähkinäpuista, joita isovanhem-
pani kertoivat.

Kotiseutumatkoja Rautuun alettiin
tehdä 1990-luvulla. Minäkin kiinnos-
tuin Raudun matkoista. Olen käy-
nyt Raudussa monta kertaa. Ensim-
mäisestä kerrasta jäi mieleeni Kivi-

niemessä pidetyt illanistujaiset. Tut-
tavani täytti sinä kesänä pyöreitä.
Hän halusi salata ikänsä ja kertoi,
että moni tanssittajista oli siirtynyt
ajasta ikuisuuteen. Muistot kuiten-
kin jäivät.

Yhdellä matkalla Kiviniemen ho-
tellin pesuhuone oli niin huono, ettei
suihkuun voinut mennä. Kävimme
joka aamu aamupesulla Vuoksessa.
Vuoksessa on kovia pyörteitä, jot-
ka voivat viedä mukanaan. Onnek-
si emme jääneet pyörteisiin. Kivi-
niemessä oli vilkas yöelämä. Hai-
tari soi aamutunneille asti.

Monta vuotta oli isoisäni talo pai-
koillaan. Nyt taloa ei enää ole. Se
on poltettu. Enää on kärritie ylös
mäelle, jossa talo sijaitsi. Mäeltä
avautuu kaunis karjalainen maise-
ma.

Joka kerta kun käyn Raudussa,
haluan palata isoisäni talon paikalle
ja ihailla kaunista näköalaa. Haluan
nähdä, mistä juureni ovat lähtöisin

Minun Rautuni -kirjoituskilpailun satoa

Minun Rautuni
ja miettiä, miten menneet sukupol-
vet ovat eläneet.

Maisema on muuttunut, kun uu-
sia hienoja taloja on tullut vanhojen
ränsistyneiden talojen tilalle. Nyky-
ään rautu on vaurastunut. Sinne on
tullut hotelleja, joissa on mukava
yöpyä. Kuitenkin jään kaipaamaan
Kiviniemeä sen tunnelman vuoksi.

Toivon, että Rautu kehittyy myön-
teiseen suuntaan. Kihujuhlat ovat
tärkeitä. Siellä on hyvää ohjelmaa.
Kihut yhdistävät rautulaisia ja paik-
kakuntalaisia. Yhteistyötä kannattaa
jatkaa. Toivoisin, että tulevaisuudes-
sa Rautu saisi oman kirkon, jossa
voitaisiin järjestää jumalanpalveluk-
sia. Toivoisin, että voisin viettää pi-
tempiä aikoja kauniissa, rakkaassa
Raudussa ja tutustua sen nykyisen
elämänmenoon.

Nimimerkki Minun Rautuni
Nimimerkkiä käytti

Arja Valentin

Rautulaisten lehdessä 1/2009 si-
vulla 24 olleet vanhat valokuvat, joi-
hin Terttu Tatti kaipasi tietoja, sai-
vat rautulaiset ottamaan yhteyttä
toimitukseen. Kiitos kaikista vies-
teistä.

Vilho Mentu kirjoittaa, että
sama valokuva on kirjassa Entinen
Rautu sivulla 91 ja sen alla on seu-
raava teksti: “Rippikoululaiset v.
1920. Keskellä kirkkoherrat Järve-
läinen ja Salo. Taustalla pitäjäntu-
pa, väliaikainen kirkko.”

Lisäksi hän toteaa, että Kaskaa-
lassa ei hänen tietääkseen ollut kan-

sakoulua vaan lapset kävivät Rau-
dunkylän koulussa, joka sijaitsi Met-
säpirtin maantien varrella, kohdas-
sa, mistä lähti Olokan järven sivuit-
se kulkeva tie Kaskaalan kylään.

Myös Marjaleena Kääriäinen
oli serkkunsa Pekka Loposen
kanssa tutkinut isoa kuvaa. Heidän
palautteensa on yhteneväinen Men-
nun antaman palautteen kanssa.

Talossa lapsena asuneet Matti ja
Antti Meskanen soittivat kuvas-
ta toimittajalle. He tunnistivat myös
talon pitäjäntuvaksi ja rippikoululais-
ten keskellä istuneet papit. Meska-
set asuivat talossa vuodesta 1925

vuoteen 1939. Pitäjäntupaa pidettiin
kirkkona, sillä Raudun puinen kirk-
ko oli palanut vuoden 1918 sodan
aikana.

Talossa toimi myös kirjasto ja
Meskasten lisäksi talossa asui dia-
konissa.

Kukaan yhteyttä ottaneista ei tun-
nistanut pappien lisäksi muita kuvas-
sa olevia henkilöitä.

Entinen Rautu -kirja löytyy säh-
köisenä sivuilta www.rautu.fi.

Seija Lipsanen

Vanhat kuvat kirvoittivat kommentteihin
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Rautulaisten lehden arkistos-
ta löytyi mielenkiintoinen, ai-
emmin julkaisematon artikkeli
Suomen vaakunoista. Kirjoi-
tuksessaan Vilho Muurinen
kertoo pääasiassa Suomen
valtiovaakunan kehityksestä,
mutta valottaa myös yleisem-
min vaakunoiden historiaa. Jul-
kaisemme artikkelin kahdessa
osassa.

Vaakunalaitos syntyi Euroopassa
1100-luvun puolivälissä ja liittyi al-
kuaan ritarielämään. Erityiset tun-
nukset olivat tarpeen ystävän erot-
tamiseksi vihollisesta ja turnajaisis-
sa vastustajasta.

Suomessa vaakunakäytäntö alkoi
yleistyä vasta, kun kuningas Mau-
nu Ladonlukko toimitti ensimmäi-
sen ritariksilyönnin vuonna 1285.
Myös 1200-luvun loppupuolelta läh-
tien vaakunat kehittyivät perinnölli-
siksi. Seuraava askel oli, että vaa-
kunankäyttöoikeus suojattiin, ja se
laajeni käsittämään myös porvaril-
liset suvut, valtiot, maakunnat ja lää-
nit, kaupungit, virkakunnat, laitokset,
yhdistykset jne.

Vaakunan perusosa on vaakuna-
kilpi ja lisäosia sen yläpuolelle ase-
tettu arvokruunu tai kypärä, usein
myös kilvenkannattajat, jalusta ja
koriste. Vaakunakilven pintaa koris-
tavat värilliset kuviot ovat tärkeäm-
piä kuin kilven muoto, joka yleensä
on noudatellut vallitsevia tyylisuun-
tia. Kilven kuviot jaetaan airut- ja
yleiskuvioihin.

Airutkuvioilla tarkoitetaan kilven
jakoa erimuotoisiin ja – värisiin kent-
tiin. Niiden väliset rajalinjat ovat
koroja. Yleiskuvioiden aiheista mai-
nittakoon erityisesti heraldiset eläin-
kuviot, joilla hampaat, kieli, nokka
ja kynnet ovat liioitellun voimak-
kaasti esitetyt. Nämä varuksiksi ni-
metyt yksityiskohdat ovat erivärisiä

Vaakunoiden historiaa

kuin itse eläinkuviot.
Kilpikuvioiden pitää olla heraldi-

sesti oikealle kääntyneitä, ei edes-
tä, vaan kilven kantajasta katsoen.
Heraldisia värejä on kuusi: kulta,
hopea, punainen, sininen, musta ja
vihreä. Harvoin käytetään purppu-
raa ja ns. turkiksia, esimerkiksi kär-
pännahkaa. Keltainen ja valkoinen
esiintyvät vaakunoissa vain kullan

Willem Boyn veistämä Kustaa Vaasan hautamonumentti. Oikealla
alhaalla Karjalan vaakuna (kuva 1.)

ja hopean vastineina.

Ruotsin vallan
aika

Jo ennen koko Suomen kattavan
aluevaakunan syntyä oli maan van-
himmilla maakunnilla, ts. Hämeel-
lä, Karjalalla, Satakunnalla ja Var-
sinais-Suomella, omat aluevaaku-



Rautulaisten lehti  2/2009 9

luvulle, jolloin kuningas Kustaa I
Vaasa antoi 1556 pojalleen Juhan-
alle Suomen herttuakunnaksi. Mah-
dollisesti Juhanan aloitteesta kunin-
gas antoi seuraavana vuonna hert-
tuakunnalle myös vaakunan, joka
mainitaan Juhanan 1557 saamassa
vaakunakirjassa. Se ei vielä ollut
leijonavaakuna, vaan sen kenttä oli
nelijakoinen ja kuva-aiheet osittain
samat kuin Satakunnan ja Varsinais-
Suomen vaakunoissa, ja sen sydän-
kilvessä oli Vaasa-suvun tunnus.
Tätä vaakunaa ei käytetty laajem-

malti, joten se on käsitetty henkilö-
kohtaiseksi, mihin sen sydänkilpikin
viittaa.

Suomen nykyisen vaakunan pe-
rusmuoto juontaa juurensa Uppsa-
lan tuomiokirkossa olevassa Kustaa
Vaasan hautamuistomerkistä, jonka
yhteen kulmakappaleeseen on veis-
tetty tämä vaakuna (kuva 3) ja sen
alapuolella teksti: ARMA MAGNI
DUCATUS FINLANDIAE eli
Suomen suuriruhtinaskunnan vaa-
kuna. Eerik XIV:n aikana ei Suo-
mea vielä nimitetty suuriruhtinas-

Willem Boyn veistämä alkuperäinen Karjalan vaakuna (kuva 2).

nansa. Ne oli annettu heraldiikkaa
harrastavan kuningas Eerik XIV:n
toimesta vuonna 1562 kaikille Ruot-
si-Suomen hallinnollisille maakunnil-
le. Kuten yleisesti tiedetään, niin
Eerik oli kaikkien suomalaisten vä-
vypoika kuningatar Kaarina Mau-
nuntyttären kautta. Kuva 1 esit-
tää Eerikin isän, Kustaa I Vaasan
hautamuistomerkin takasivua Upp-
salan tuomiokirkon kuorissa, ja sen
oikeassa alakulmassa näkyy Kar-
jalan vaakuna, joka on myös suu-
rempana kuvassa 2, Se on siis van-
hempi kuin Suomen leijonavaakuna.

Usein on ihmetelty, miksi niin vie-
rasperäinen eläin kuin leijona on
valittu Suomen valtakunnanvaaku-
nan tunnuskuvioksi. Se oli kuiten-
kin tuolloisella renessanssiajalla suo-
situin eläinkuvio heraldiikassa ja on
edelleenkin ainakin kymmenkunnan
Euroopan valtion vaakunassa jos-
sain muodossa.

Kaikkien Benelux-maiden vaaku-
noissa on takajaloillaan pystyssä
seisova leijona, mutta vain alanko-
maiden vaakunassa se heiluttaa
miekkaa, kuten Suomen leijona.
Muutenkin alankomaiden vanhojen
maakuntien vaakunoissa esiintyi
meidän jalopeuraamme muistuttavia
eläinaiheita. Myös Norjan vanhaa
vaakunaa voitaisiin värien ja eläimen
asennon puolesta pitää suomen vaa-
kunan esikuvana, vaikka siinä leijo-
na pitelee etukäpälissään piilukir-
vestä, kuten viikinkimaan historiaan
ehkä paremmin sopiikin.

Myös Suomen keskiaikaisilla Fol-
kunga -sukuisilla herttuoilla oli su-
kuvaakunassaan kuvattuna kolmen
orren päällä pystyssä seisova leijo-
na tunnuskuviona, joten onpa sillä
eläimellä perinteitä tässäkin maas-
sa. Useat tutkijat ovat osoittaneet,
että aiheen valintaan ovat vaikutta-
neet yleispoliittinen tilanne Ruotsin
valtakunnan ympärillä ja ehkä hal-
litsijan kokemat henkilökohtaiset
arvovaltakysymykset.

Suomen vaakunan ulkoisen sym-
bolin syntyvaiheet palautuvat 1500-
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kunnaksi. Vasta 1581 kuningas Ju-
hana III lisäsi arvonimiinsä Suomen
suuriruhtinaan arvon ja kohotti Suo-
men suuriruhtinaskunnaksi, koros-
taakseen asemaansa Venäjän suun-
taan, jossa hänen verivihollisensa
Iivana Julma, Moskovan ruhtinas,
oli ottanut itselleen lisäarvon “koko
Venäjän suuriruhtinas”. Tiedetään-
kin, että edellä mainittu piirtokirjoi-
tus on hakattu hautamonumenttiin
vasta tuon ajankohdan jälkeen.

Tutkimus ei ole voinut sitovasti
osoittaa, kenen toimesta ja milloin
Suomen varsinainen vaakuna on ti-
lattu ja kuka on määritellyt sen ku-
viosisällön. Koska hautamonumentti
oli 1500-luvun alussa, pari vuotta
Kustaa Vaasan kuoleman jälkeen,
annettu flaamilaisen taiteilija Wil-
lem Boyn tehtäväksi, on melko
varmaa, että ohjeet siihen tulevista
kaikista 15 vaakunasta on antanut
Eerik XIV. Toisen tulkinnan mu-
kaan vaakunan symboliikka kuvas-
telisi Juhana III:n Venäjää vastaan
vuodesta 1570 käymän menestyk-
sellisen sodan voitokkaita tunnelmia,
mutta silloin Eerik oli jo syösty val-
lasta 1568 ja kuoli vankina Turun lin-
nassa 1577.

Yleisesti on otaksuttu, että veis-
täessään alabasteriin tämän Suo-
men vaakunan perustyypin, Willem
Boy yhdisti Folkunga -suvun leijo-
nan ja Karjalan maakuntavaakunan
aseet, lännen suoran säilän ja idän
käyrän sapelin. Toisaalta on syytä
muistaa, että vaakunan muotoilija oli
flaamilainen, jolle miekkaa heilutta-
va Alankomaiden leijona oli tuttu,
kuten myös hänen kotimaakuntan-
sa Flanderin vaakunaleijona.

Suomen vaakunan syntyvuotena
pidetään siis vuotta 1581, mutta on
mahdollista, että se on valmistunut
jo aiemmin. Vaakuna on kuitenkin
ollut muistomerkissä viimeistään
1583. Hautamuistomerkin ensim-
mäinen osa tuli Ruotsiin 1571, ja
valtion kassakriisin vuoksi se val-
mistui lopullisesti 1591, vuotta en-
nen taiteilija Boyn kuolemaa.

Alabasterimonumentin etusivulla
ovat Ruotsin suuren valtakunnan-
vaakunan molemmin puolin Uppsa-
lan maakunnan ja Suomen vaaku-
na, kuva 3. Vaakunan myötä Suomi
sai ainakin nimellisen hallinnollisen
erityisaseman. Useissa kuvaesityk-
sissä seuraavina vuosikymmeninä
Suomen vaakuna on arvojärjestyk-
sessä heti Ruotsin valtakunnanvaa-
kunan jälkeen tai niin, että se on joh-
topaikalla Suomen maakuntavaaku-
noiden rivistössä.

Vaikka Suomi oli korotettu suuri-
ruhtinaskunnaksi 1581, niin sen vaa-

kunan yläpuolelle sijoitettua suuri-
ruhtinaan kruunua ei todellisuudes-
sa ole koskaan ollut olemassa, Vaa-
kunan kilvellä olevien yhdeksän he-
raldisen ruusun on usein sanottu
kuvaavan maamme yhdeksää his-
toriallista maakuntaa. Oletus on
väärä, sillä vaakunan syntyaikoina
ei Suomen alueeseen kuulunut kuin
seitsemän hallinnollista maakuntaa.
Ruusut ovat vain heraldiikassa ta-
vanomaisia kentän täytteitä eli sir-
otteita, mutta ne on silti siroteltu ta-
sapainoisesti. Ruusujen luku ei ole
pysynyt vakiona, vaan on aikojen

Willem Boyn veistämä alkuperäinen Suomen vaakuna, (kuva 3).
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kuluessa vaihdellut viiden ja kolmen-
kymmenen välillä. Virallista vaaku-
naselitystä ei Suomen vaakunalla
Ruotsin vallan aikana ollut.

Willem Boyn veistämä Suomen
vaakuna on tyylillisesti tyypillinen
renessanssiajan luomus. Leijonan
asento on jäntevän ryhdikäs. Kuvio
on erittäin taitavasti sommiteltu täyt-
tämään kilven kenttää heraldisen
sommitteluperiaatteen mukaisesti.
suomen leijona on ainutlaatuisen
poikkeuksellinen muiden vaakuna-
leijonien joukossa, koska sen oikean
etujalan paikalla on haarniskoitu ih-
misen käsivarsi. Sen vuoksi se lue-
taan ns. heraldisten fantasiaolento-
jen joukkoon. Kokonaisuudessaan
muotoilultaan esikuvallinen vaaku-
na.

Autonomian
aika

On erikoista, että autonomian ai-
kana 1809–1917 Suomen vaakuna
tuli yleiseen käyttöön ja sen asema
korostui. Ehkä syynä oli puoli-itse-
näisen valtion paisuva itsetunto, joka
tarvitsi ulkonaista symbolia, ja vaa-
kuna oli ainoa vaihtoehto, sillä omaa
lippua ei ollut. Kun Suomi liitettiin

Venäjään, keisari Aleksanteri I
vahvisti leijonavaakunan suuriruhti-
naskunnan ulkonaiseksi symboliksi
ja omi itselleen Suomen suuriruhti-
naan arvon. Osoitti keisarilta mel-
koista suurpiirteisyyttä suhtautua
siten symboliikkaan, joka kuvasti
1500-luvun Ruotsin Venäjän vas-
taista politiikkaa, ja jossa valloitetun
maan vaakunaleijona edelleen pol-
kee käyrää sapelia, joka aina on tul-
kittu venäläisvaaran ilmentymäksi.

Silloin tosin elettiin heraldisen
muotoilun rappiokautta, jota kesti
kolme vuosisataa, 1600, 1700 ja
1800. Niinpä autonomian ajan alku-
vaiheessa käytetty vaakuna pohjau-
tuu Elias Brennerin sille 1712 an-
tamaan muotoon, jossa leijona ku-
martuu nöyrästi eteenpäin ja muis-
tuttaa makeilevaa sylikoiraa tai kul-
kukissaa. Se kuvattiin esimerkiksi
univormun napeissa alkuperäistä
kömpelömmin ja lisäksi ilman kaik-
kia tunnuksiaan. Siten vaakunan ku-
vaaminen ajan alkuvuosikymmeni-
nä oli heraldisesti heikompaa kuin
Willem Boyn vaakunatyypissä. To-
sin heraldiikan periaatteiden mukaan
vaakunaa ei ole välttämätöntä aina
kuvata alkuperäiskuvaa orjallisesti
mukaillen, kunhan vaakunan asia-

sisältö vain säilyy.
Suomen vaakuna tuli 1856 kes-

kuskuvioksi ensimmäisiin posti-
merkkeihimme, ja monissa yhteyk-
sissä käytettiin Venäjän kaksoiskot-
kaa, jolla oli Suomen vaakuna sy-
dänkilpenään. 1800-luvun lopulla
alkoi Euroopassa heraldisen tyylin
tervehtyminen, jonka seurauksena
myös Suomen valtionarkistonhoita-
ja Bomansson teki 1887 ehdotuk-
sen vaakunan normalisoimiseksi,
jolla hän tarkoitti nojautumista alku-
peräiseen, kuvakieleltään selvem-
min idän vastaiseen, Willem Boyn
vaakunakuvaan. Sortovuosina
myös Suomen vaakunaa vastaan
hyökättiin, ja 1901 se poistettiin pos-
timerkeistä ja korvattiin Venäjän
kaksoiskotkalla.

Mainita ansaitsee, että autonomi-
an ajalla tulivat entisten maakunta-
vaakunoiden rinnalle vielä läänin-
vaakunat, joten niiden kokonais-
määrä nousi 17:ään. Niinpä esimer-
kiksi Savo-Karjalan vaakunassa kil-
pi jaettiin pystykorolla kahteen kent-
tään, joista ensimmäiseen tulivat
Savon ja toiseen Karjalan maakun-
tavaakunan värit ja tunnukset.

Vilho Muurinen

  Lokakuun aamu 1939

Kun me aamulla kotoa lähdettiin
niin toiset nukkuivat vielä.
Ei paljon muita näkynyt
vain lehmälaumoja tiellä.

Oli illalla tuotu viestiä
laittaa lehmille laput kaulaan
ja evästä pakata reppuhun
jo valmiiksi ovensuuhun naulaan.

Emme osanneet silloin aavistaa
minne matkamme tiellä johti
lehmälaumoja piti vain ohjailla
radan vierustaa, asemaa kohti.

Tuskin kukaan osasi ees aavistaa
ettei kotiin voi enää tulla
kun ovea kiinni painettiin
itkien porraspuulla.

Näin kuitenkin kävi ja matkamme
jatkui tuntematonta kohti
sodan kauhuja mielessään
jokainen kulkiessansa pohti.

Juna saapui ja lehmät hoitajineen
se mennessään kyytiinkin otti.
Siitä alkoi pitkä evakkotie,
tuntematonta kohti.

Koti jäi iäksi rajan taa
ja tuhkaksi kaikki paloi
Varmaan siinä jokainen
toivoa, uskoa valoi.

Jenny Pärssinen

RUNONURKKA

Kirjoittaja on syntynyt Raudun
Tokkarin kylässä. Hän on Hanna ja
Ville Tuomimaan (ent. Falck) nuo-
rin tytär ja asuu Juupajoella.
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Tänä vuonna 95 vuotta täyttänyt
Heponiemen talon Anni ansaitsee
“Rautulaisten kunniaisoäiti”-nimi-
tyksen. Anna Liisa Poduschkin
eli sotien ajat omassa Heponiemen
kodissa rautulaisten joukossa jaka-
en äidillistä iloa lapsille ja varttuneil-
le. Hänellä itsellään ei ollut omia
lapsia. Jäppilässä hän on viihtynyt
koko elämänsä ajan. Takaisin lap-
suutensa kodin tuntumaan hän siir-
tyi rautulaisen miehensä kuoleman
jälkeen.

Kunniaisoäiti ja –isä nimityksiä
voitaisiin mielestäni jakaa muillekin
rautulaisia hyvin vastaanottaneille
kotijoukoille. Ehdotan jakajiksi Rau-
tulaisten pitäjäseuroja ja Rautasää-
tiötä.

Rautulaisten kotijoukot saivat 70
vuotta sitten käskyn poistua kodeis-
taan ja hyvästellä rintamalle kutsu-
tut miehensä sekä aikuisiksi varttu-
neet poikansa. Rautulaisille lapsille,
naisille ja vanhuksille oli valmiiksi
ajateltu sijoituspaikkakunnat naapu-
risuurvallan lähtiessä soitellen so-
taan rautulaisten pihapoluille ja ku-
jasille.

Syttyi maailman laajuinen sota,
jossa Yhdysvaltain Roosevelt ja
naapurimaamme Stalin hämmensi-
vät yhteistä sissimuonaansa samas-
sa padassa. Moni muu valtio ryhtyi
hyljeksimään perinneruokaansa ja
astui pelkällä punaliinalla katettuun
ruokapöytään. Syyskuussa 1939
Stalinin armeija marssi Puolaan ja
ystävämme virolaiset suostuivat
27.9.1939 veli venäläisten sotasa-
tamavaatimuksiin. Seuraavana päi-
vän olikin vuorossa saksalaisen von
Ribbentropin lounasvierailu Mos-
kovassa, jossa ruokaa odotellessa
sovittiin Puolan jakaminen tasan lou-
nasvieraan ja isäntäväen kesken.
Viron siirtyminen punaliinalla katet-
tuun pöytään tapahtui 21.7.1940.

Aliska - Pieksämäki,
                            Joroinen
Haapakylä - Pieksämäki
Haukkala - Mäntyharju
Huhti - Jäppilä
Huttula - Kangasniemi
Joussee - Hartola
Kaskaala - Pieksämäki
Kelliö - Ristiina
Keripata - Hartola
Korlee - Jäppilä
Kuusenkylä - Kangasniemi
Kuninkaanselkä - Anttola, Ristii-
                           na
Kärsälä - Joutsa

Hyljeksitty kotirintama

Heponiemen Annin syliin on päässyt Raudussa syntynyt Anssi Hän-
ninen, kirjoittajan veli. Kuvaa otettaessa elettiin Talvisodan jäl-
keistä evakkoaikaa.

Leininkylä - Mikkelin mlk,
                            Mikkelin
                            kaupunki
Liippua - Mikkelin mlk,
                            Hirvensalmi
Luukkolanmäen
kylä                    - Ristiina
Maanselkä - Ristiina,
                            Hirvensalmi
Miettilä - Mäntyharju
Miitronmäki - Jäppilä
Mäkrä - Pieksämäki,
                            Virtasalmi,
                            Pieksämäen
                            kauppala

Rautulaisten kotijoukkojen lähtökylä ja määränpää vuoden 1939
sotasuunnitelman mukaan

Kuva:Ahti Hännisen arkisto
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Niittyjärvi - Jäppilä
Nuijala - Luhanka
Orjansaari - Kangasniemi
Palkeala - Kangasniemi
Pienautio - Haukivuori
Pienporkku - Virtasalmi
Potkela - Joutsa,
                            Kangasniemi
Raasuli - Joroinen,
                            Jäppilä
Raudunkylä - Mikkelin
                            kaupunki,
                            Mikkelin mlk
Riikola - Virtasalmi
Ristautio - Pertunmaa
Räyskälä - Pertunmaa,
                            Mäntyharju
Savikkola - Mäntyharju
Savola - Haukivuori
Sirkiänsaari - Leivonmäki,
                            Luhanka
Suurhousu - Kangasniemi
Suurporkku - Haukivuori,
                            Virtasalmi
Sumpula - Mäntyharju,
                            Pieksämäen
                            kauppala
Suvenmäki - Pertunmaa
Sunikkala - Virtasalmi
Tervola - Haukivuori
Tokkeri - Virtasalmi
Vakkila - Virtasalmi
Variksela - Mikkelin mlk
Vehmainen - Mikkelin
                            kaupunki,
                            Mikkelin mlk,
                            Haukivuori
Vepsä - Pertunmaa
Tuntematon kylä - Haukivuori

Kiskot johtivat
Savoon

Karjalan radasta Hiitolassa erka-
neva rata Pieksämäelle oli rautulais-
ten ensimmäinen evakkotie Savoon,
jossa monen pysähdys tapahtui Ran-
tasalmella. Parhaissa vastaanotto-
paikoissa rautulaiset saattoivat kuul-
la ensi kerran ammoisesta karjalan-
murteesta savolaiseksi sananries-

kaksi muotoutuneet tervetulotoivo-
tukset. Ymmärrystä tarvittiin tule-
vilta ja vastaanottavilta kotijoukoil-
ta kun puheesta yritettiin sada sel-
vyys. “Olekeepa höyli ja käykeepä
peremmälle, saanakin on justiisa
kylypäkunnossa”.

Sovhoosijoukkojen
Tuonelan virta

Sodan aikana Suomen kotijoukko-
jen välillä vallitsi yhteenkuulumisen
tunne. Muuten ei olisi ollut mahdol-
lista sekään, että Jäppilän Heponie-
men suuren talon tuvassa porisi yhtä
aikaa yhdeksän eri perheen kahvi-

pannut sulassa sovussa. Kahdeksan
pannua oli evakkojen.

Sodan soppaa keittävä Stalin mah-
tiarmeijoineen pystyi tulemaan Suo-
men maakamaralle Raudun mitan.
Tämä Raudun mitta on kirkkaalla
säällä nähtävissä yhdellä silmäyk-
sellä Igoran laskettelurinteen huipul-
ta Raudussa. Hyökkääjän koti oli
korvattu sovhoosiaatteella. Se ei sii-
vittänyt suurta armeijaa Taipaleen-
jokea pidemmälle. Ei oivaltanut Sta-
lin raukka, että Suvannon rannalle
kodeistaan komennettujen miesten
todellisen selustan ja Mannerheim-
linjan muodostivat Jäppilän Hepo-
niemen kaltaiset kotijoukot, jotka

Talvisodan jäinen tunnelma tulee mieleen kiveen veistettyä sotarat-
sua katsellessa Mikkelin tuomiokirkon puistossa.

Kuva: Ahti Hänninen
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puuttuivat punaisten pöytäliinojen
valtiosta.

Suomen pelastajat –
hylkysakkiako?

Pohjois-Euroopan valtiaaksi pyr-
kinyt Stalin koki voittajansa Suomen
kotirintamasta. Stalinin viha suoma-
laisia kohtaan voitti kauheudessaan
monikertaisesti vihan, jota Suomes-
sa kutsuttiin ryssävihaksi. Sirppi ja
vasara eivät yltäneet kuitenkaan
Suomen kotijoukkojen päitä listi-
mään. Avuttomaksi jääneet Stalinin
valtion suomalaiset Inkerinmaalla ja
Itä-Karjalassa kokivat joukkoteu-
rastukset. Inkerin suomalaiset jou-
tuivat joukkotuhonnan kohteeksi,
joten täydellinen Inkerin kansan-
murha on tullut suoritetuksi. Vain
rippeet näistä suomalaisista suvuis-
ta on nyt Virossa ja paluumuuttaji-
na Suomessa.

Suomen valtiovalta kohtelee Suo-
men sotien aikaista kotirintamaa

tasapuolisesti Inkerin ja Itä-Karja-
lan suomalaisten kanssa unohtamal-
la ja pitämällä näitä ihmisiä kunniat-
tomina kansalaisina. Valtiovallan
kunnianosoitukset ja muistomitalit

jäänevät Tiitisten listojen väliin.
Kotijoukot pelastivat Suomen suo-

malaisille, siinä syy.

Ahti Hänninen

Talvisodan teräsbetonista tehdyn Suomen pulustusaseman miehittä-
neet viholliset ovat jo poistuneet asemasta läheisen järven rannalle
rakentamilleen datshoille piikkilankaesteiden taakse.

Kevättalvi 1944 oli erittäin kaunis
Nurmeksessa. Hiihtelin koulun-
käynnin lomassa Pielisellä kalasta-
en siellä katiskoilla ja rysillä. Kalaa
tuli niin runsaasti, että voitiin antaa
naapureillekin.

Äidin kuoleman jälkeen isä koetti
järjestää taloudenpidon mahdollisim-
man hyvin. Leipomisessa ja siivo-
uksessa sekä pyykinpesussa käy-
tettiin naapureiden ja tuttavien
apua. Päivittäiset ruokailut järjestet-
tiin “miesvoimalla”. Isän kokkivii-
kolla syötiin yleensä hernekeittoa,
pikkuveljeni Martti tarjosi eräänlai-
sta pyttipannua ja lettuja ja minun
spesialiteettina olivat kalaruoat.

Neuvostoliittolaisten propaganda
Suomea kohtaan oli koventunut.

Puna-armeija oli murtanut Lenin-
gradin piirityksen ja rintama oli siir-
tynyt Narvajoelle. Itärintama lähes-
tyi muilta osin Itä-Euroopan rajoja.
Suomalaiset varautuivat Neuvosto-
liiton iskuun Kannaksella siirtäen
sinne yhden jalkaväki- sekä pans-
saridivisioonan. Saksalaiset ottivat
rintamavastuun Lapissa Oulujärven
pohjoispuolella. Suomalaiset tekivät
strategisen virhearvion siinä, että
päättivät pitää Itä-Karjalan ja Au-
nuksen, jotta tulevissa rauhanneu-
votteluissa ne voitaisiin vaihtaa Vii-
purin läänin alueisiin.

Suomessa oli venäläisten partisaa-
nitoiminta vilkastunut kevään kulu-
essa. Se kohdistui pääasiallisesti
edelleen syrjäisiin korpikyliin, jossa
asukkaat, vanhukset, naiset ja lap-

set surmattiin sekä rakennukset
poltettiin. Muutamia iskuja suunnat-
tiin rautatie- ja maantieliikentee-
seen.

Sodan käynnin kannalta oli erit-
täin tärkeää, että liikenne toimi riit-
tävällä teholla. Jotta pyörät pyöri-
vät oli rautateiden johtoon valittu
kenraali Roos. Sotilashallintoalue-
ella Aunuksessa ja Itä-Karjalassa
olivat rautatieläiset “armeijan leivis-
sä”. He olivat sotilaspuvuissa. Puo-
lustusvoimien komennossa olivat
samoin sairasjunat, rautatietykistö
sekä ilmatorjuntavaunut.

Puolustuslaitos joutui kunnosta-
maan ja osittain rakentamaan ties-
tön Aunukseen ja Itä-Karjalaan.
Rautatie rakennettiin Uuksusta -

Itsenäisyys miekan terällä

Kuva: Ahti Hänninen
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Äänislinnaan ja Mäkriälle, jossa se
liittyi Pietarista tulevaan Muurman-
nin rataan. Tiukimmillaan kuljetuk-
set olivat kesäkuussa 1941 ja 1944,
jolloin suoritettiin joukkojen keskitys-
kuljetukset. Samon kriittisiä vaihei-
ta olivat myös väestön evakuoinnit
1939 ja 1944. Talvisodassa tuhou-
tui 1 500 rautatievaunua ja välirau-
hassa 1944 luovutettiin Neuvosto-
liitolle 2 000 vaunua.

Autoja oli 1943 käytössä neljäs-
osa siitä, mitä niitä oli ennen sotia
1939. Kaluston täydennystä saatiin
Saksasta ja Ruotsista. Englanti pa-
kotti Ruotsin lopettamaan autojen
myynnin maahamme. Polttoaine-
pulaa lievennettiin puu- ja hiilikaa-
suttimilla.

Työvelvollisuuslain määräyksestä
sain kansalaisvelvollisuuteni täyttää
Valtion rautateillä. Tuhannet muut
koululaiset paikkasivat työvoiman
puutteen uittohommissa ja maata-
loudessa. Me olimme oppineet, että
ilman velvollisuuksia ei ollut oikeuk-
siakaan.

Itsenäisen valtion pelastukseksi
muodostui poikkeusoloissa lakisää-
teisten velvollisuuksien täyttäminen.
Suurien jokien, niin kuin esimerkik-
si Kemi-, Ii-, Oulujokien suistoissa
tapasivat silloin maamme oppikou-
lulaiset kinastellen koulujen parem-
muudesta kehuen ja haukkuen opet-
tajiansa aina tilanteen mukaan. Hei-
dän työpanoksiensa ansiosta met-
säteollisuus sai puunsa ja Suomen
metsäteollisuuden vienti mahdollisti
maamme ulkomaankaupan. Tunsin
itseni melkein kavereitteni petturik-
si, sillä minä sain virkaa tekevän
pakkamestarin työn rautateillä.

Viranmukaisesti jouduin töihin
henkilö- eli matkustajajuniin. Lähin
esimieheni oli ylikonduktööri Mo-
lander. Hän neuvoi ja valvoi työtä-
ni, joka sisälsi matka-, pika- ja kiito-
tavaroiden lajittelun ja jakelun rah-
tikirjojen mukaisesti sekä huolehti-
misen junan opastus- ja turvallisuus-
laitteista. Töitä oli sopivasti, ja no-

peasti opin tuntemaan asemat ja nii-
den henkilökunnan Karjalan radal-
la Joensuun ja Kontiomäen välillä.
Järjestyshäiriöitä oli harvoin junis-
sa. Lähes jokaisella matkalla oli
mukana sotilaspoliisit, jotka tarkas-
tivat komennus- ja lomapaperit.

Kesäkuun alussa tuli hälyttävä tie-
to. Liittoutuneet nousivat maihin 6.
päivä Ranskan Normandiassa. Ar-
veltiin kuitenkin saksalaisten nope-
asti lyövän “engelsmannit” takaisin
mereen. Tätä ennen saksalaiset oli-
vat joutuneet yllättävän vaaratilan-
teen eteen, kun Italiassa Hitlerin
uskollinen liittolainen Mussolini
vangittiin. Italian kuningas palautet-
tiin valtaan, ja uusi hallitus teki Län-
siliittoutuneiden kanssa rauhan ja
julisti Saksalle sodan. Saksalaiset
vapauttivat Il Ducen ja ottivat rin-
tamavastuun Mussolinin fasistien
kanssa. Akselivaltioiden kolmas jä-
sen Japani oli menettämässä Tyy-
nenmeren herruuden USA:lle. Nor-
mandian maihinnousuun liittyen
Neuvostoliiton piti suorittaa Itärin-
tamalla strateginen hyökkäys, jon-
ka tarkoituksena oli estää saksalais-
ten joukkojen siirto idästä Ranskaan
maihinnousurintamalle. Tämä Sta-
linin IV strateginen isku suoritettiin
yllättäen Karjalan kannaksella.

Kesäkuun 10.päivänä aloittivat
Puna-armeijan joukot hyökkäyksen-
sä Valkeasaaren lohkolla Länsi-
Kannaksella ylivoimaisin joukoin ja
asein. Suomalaiset olivat saaneet
tiedon tulevasta hyökkäyksestä,
mutta eivät tietäneet sen tarkkaa
ajankohtaa eivätkä sen materiaalista
ylivoimaa.

Joukot olivat huonosti varautuneet
venäläisten uuteen taktiikkaan “ty-
kistöhyökkäykseen”. Vastassa ole-
va Jalkaväkirykmentti 10 jauhettiin
säpäleiksi, ja sen romahtaminen ai-
heutti pakokauhua divisioonan muis-
sa joukoissa. Keski- ja Itäkannak-
sen joukot siirtyivät viivyttäen taak-
sepäin.

Karjalan pääkaupunki Viipuri veti
magneetin tavoin vihollista puoleen-
sa, ja Suomen sodanjohdolle tuli
kunnia-asiaksi kaupungin säilyttämi-
sen omissa käsissä. Sinne siirrettiin
eversti Kempin komentama ryk-
mentti kaupungin puolustajaksi. He
eivät kuitenkaan käyneet mittaa-
maan voimiaan puna-armeijalaisten
kanssa, jotka saapuivat kaupunkiin
voittajina 10 vuorokautta hyökkäyk-
sen aloittamisen jälkeen.

Venäläisten hyökkäykseen liitty-
en joutui Raudun asema yllättävän
voimakkaan ilmahyökkäyssarjan
kohteeksi. Siellä oleva rakentajapa-
taljoonan esikunta kärsi vähäisiä
tappioita ja hyökkäys sitä vastaan
oli sodankäynnin kannalta täysin
merkityksetöntä.

Ilmahyökkäyksen lisäksi oltiin epä-
tietoisia siitä mitä tarkoitti Terijoen
suunnalta kuuluva voimakas tykis-
tön kuminaa. Seuraavana päivänä
jatkettiin arkisia askareita. Samana
päivänä tuli kuitenkin määräys
evakkoon lähdöstä. Hienosta suun-
nitelmasta kuorma-autojen käytös-
tä ja kylittäin siirtymisestä junakul-
jetuksiin täytyi luopua. Kuljetusapua
saatiin vain vähän, ja kaikki pyrki-
vät mahdollisimman nopeasti Suvan-
non pohjoispuolelle, jossa uskottiin
olevan turvassa. Länsi-Kannaksel-
la siviilit vetäytyivät perääntyvien
sotilaiden seassa VKT -linjan taak-
se. Täällä oletettiin mahtavan Vuok-
sen virran tarjoavan suojan vainolai-
silta.

Sodan sotilaallinen ja poliittinen
johto ymmärsivät oikein syntyneen
tilanteen, ja ryhtyivät kaikkiin mah-
dollisiin toimenpiteisiin tilanteen pe-
lastamiseksi. Neuvostoliiton rauhan-
tarjous edellytti ehdotonta antautu-
mista. Sitä ei voitu hyväksyä, ja it-
senäisyys näytti olevan miekan te-
rällä.

Aimo Tiainen
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Suurlähettiläs Niilon Pusa
muistelee Montrealin olympia-
laisia sekä Kanadan suomalai-
sia.

Kesä 1976 oli Ottawassa kiireis-
tä aikaa. Edessä olivat Montrealin
olympialaiset. Suomeen oli tulossa
Kanadan teollisuusvaltuuskunta
neuvottelemaan Kanadan ja Suo-
men välisestä teollisuusyhteistyös-
tä. Tähän liittyi runsaasti ennakko-
valmisteluja.

Lisäksi suunnitelmissa oli, että ta-
savallan presidentti tulisi kalasta-
maan Atlantin lohta Koillis-Kana-
daan. Siellä oli täysin koskematon
mereen laskeva luonnonvarainen
koski, josta sai lohta ennätysmää-
rin, mutta paikalliset olosuhteet oli-
vat alkeelliset ja karut. Siellä asut-
tiin risuista kyhätyissä lappalaisko-
tia muistuttavissa asumuksissa. Li-
säksi siellä oli kesäaikaan niin pal-
jon hyttysiä, että olisi tarvittu hyt-
tysnaamari ja kalastettaessa kirur-
ginhansikkaat käsien suojaksi. Näis-
tä syistä ja vaikeiden kulkuyhteyk-
sien takia tästä suunnitelmasta luo-
vuttiin.

Montrealin
olympialaiset

Montrealin olympialaiset 1976 oli-
vat Suomen urheiluhistorian suurim-
pia tähtihetkiä. Lasse Viren toi jäl-
leen kaksi kultamitalia ja oli mara-
tonilla viides. Kun Viren lähti ensim-
mäiselle kunniakierrokselleen, tuli
Kanadan pääministeri onnittele-
maan Suomen suurlähettilästä.
Tämä oli erityinen kunnianosoitus
Suomelle olympialaisten isäntämaan
taholta. Olympiajoukkueemme joh-
taja oli Pertti Paloheimo.

Vierainani olympialaisissa olivat
kauppaneuvos Kalle Kaihari, mi-

nisteri Olavi J. Mattila ja vuori-
neuvos Kauko Rastas. Kauppa-
neuvos Kaihari halusi tulla mukaa-
ni kutsuvierasaitioon, jossa päämi-
nisterin lisäksi oli mm. myös Kana-
dan kuningatar Elisabeth II.

Järjestäjien turvatoimet olivat kui-
tenkin erittäin tarkat ja tiukat. Jär-
jestin asian siten, että ilmoitin tur-
vallisuustarkastajille kauppaneuvos
Kaiharin henkilökohtaiseksi turval-
lisuusmiehekseni. Hyväkuntoinen
77-vuotias Kaihari ryhdistäytyi täy-
teen pituuteensa ja nosti rintaansa
näyttääkseen luottamusta ja turval-
lisuutta herättävältä. Ministeri Mat-
tilalla oli entisenä ETYK-ulkominis-
terinä ranskankielinen diplomaatti-
passi. Tällä perusteella ilmoitin hä-
nen kuuluvan seurueeseeni. Näin
kuljimme paikoillemme kutsuvie-
rasaitioon joka päivä kuuden turval-
lisuustarkastuksen läpi. Lopulta
meidät opittiin tuntemaan, eivätkä
turvallisuusmiehet enää vaatineet
selvitystä seurastani.

Lasse Virenin menestymisen li-
säksi mieleenpainuvimpia tapahtu-
mia olivat Pertti Karppisen ja
Pertti Ukkolan voitot sekä Han-
nu Siitosen ja Antti Kalliomäen
hopeamitalisaavutukset. Tunsimme
vieressämme istuneen Suomen
olympiakomitean puheenjohtajan
Jukka Uunilan ja hänen vaimon-
sa kanssa suurta tyytyväisyyttä ja
iloa. Juha Väätäisen Euroopan
mestaruuksista Helsingissä 1971
alkanut yleisurheilumme nousu oli
kruunattu kaksissa olympialaisissa,
Münchenissä ja Montrealissa.

Kun Pertti Ukkola oli loppuotte-
lussaan jugoslavialaisen vastusta-
jansa kanssa, sain kiireisesti kutsun
tulla seuraamaan kultamitaliottelua.
Tulimme Mattilan ja Kaiharin kans-
sa painihalliin siinä vaiheessa, kun
jugoslavialainen johti yhdellä pisteel-

lä. Pertti Ukkola voitti kuitenkin
aktiivisuutensa ansiosta kultamita-
lin yhden pisteen erolla.

Tämän kultamitalin kunniasta vä-
hintään puolet kuuluu Suomen olym-
piakomitean valmennuspäällikölle
Kalevi Tuomiselle. Ilman hänen
asioihin puuttumistaan mitalin väri
ei ilmeisesti olisi ollut kultaa. Mo-
lemmat painijat nojasivat toisiinsa
loppuun väsyneinä, eikä matolla ta-
pahtunut mitään. Valmennuspäällik-
kö Tuominen ryhtyi johtamaan ot-
telua katsomosta käsin. Hän jakeli
Ukkolalle ohjeitaan. Ylimmäisenä
kaikui huuto: “Liiku! Liiku! Liiku!
Lisää aktiivisuutta”. Ukkola kokosi
voimansa, yritti, liikkui ja korjasi
voiton. Mielestäni on kohtuullista,
että valmennuspäällikkö Tuomisel-
le annetaan tunnustus tästä mitalis-
ta, vaikka vasta nyt vuosien jälkeen.

Kalevi Tuominen valmensi olym-
piajoukkuettamme taidokkaasti ja
tehokkaasti. Hänen ohjeensa olivat:
“Eivät ne ole miehiä, jotka ruumiita
tekevät, eivätkä ne, jotka ruumiita
pesevät, vaan miehiä ovat ne, jotka
juovat sen ruumiinpesuveden”. Kul-
tamitalin voittaminen olympialaisis-
sa edellytti tämän mukaan, että oli
“juonut sen veden”.

Suomalaislajeista kauppaneuvos
Kaiharia moninkertaisena olympia-
kävijänä kiinnosti erityisesti keihään-
heitto. Hän halusi olla katsomossa
hyvissä ajoin ennen keihäskilpailun
alkua ja perusteli kiirehtimistään sillä,
että kultamitali ratkaistaan useim-
miten ensimmäisellä heittokierrok-
sella.

Näin tapahtui myös Montrealin
olympialaisissa. Unkarin Miklós
Németh heitti ensimmäisellä kier-
roksella maailmanennätyksen 94,58
metriä. Kaihari totesi: “Kilpailu on
ratkennut”. Kauppaneuvos tiesi
kokemuksesta, että näin voi tapah-

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
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tua.
Vieressämme istunut Unkarin

suurlähettiläs Janos Bartha lähti
keihäskilpailun jälkeen onnittele-
maan maanmiestään Némethiä.
Palattuaan takaisin hän kertoi, että
olympiavoittaja Németh oli ensim-
mäisen kierroksen maailmanennä-
tysheittonsa jälkeen vajonnut koo-
maan. Seuraavat pari heittokierros-
ta olivat jääneet väliin ja Miklös
Nemeth oli jatkanut kilpailua vasta
sen loppupuolella.

Montrealin olympiakisoja varjos-
tivat myös poliittiset kiistat. Kana-
dan vaatimuksesta Taiwan suljettiin
kisoista, kun se ei suostunut luopu-
maan Kiinan tasavalta -nimen ja
omien kansallistunnuksien käytöstä.
Afrikan valtiot vaativat Etelä-Afri-
kan kanssa urheilusuhteessa olleen
Uuden Seelannin sulkemista kisois-
ta. Kun kansainvälinen Olympiako-
mitea ei suostunut vaatimukseen, 28
Afrikan maata jäi pois kisoista.

Montrealin olympialaisiin liittyi
osaltani täysin asiatonta ja aiheeton-
ta mustamaalausta. Olin tahtomat-
tani erään aikakauslehden kansiku-
vapoikana ja minusta tehtiin perä-
tön sensaatiojuttu. Myöhemmin lehti
julkaisi oikaisun: “Lehdessämme
syyskuun numerossa 9/1976 julkais-
tu kirjoitus, joka koski mm. Kana-
dan suurlähettiläämme käyttäyty-
mistä Montrealin olympiakisojen
yhteydessä, on osoittautunut väärin-
käsityksestä aiheutuneeksi. Valitte-
lumme olemme esittäneet suurlähet-
tiläs Pusalle henkilökohtaisesti.”

Kanadan
suomalaiset

Kun Yhdysvallat 1900-luvun alku-
puolella sulki rajansa siirtolaisilta,
suuntasivat Pohjois-Amerikkaan
muuttavat suomalaiset matkansa
Kanadaan. Varsinainen siirtolaisaal-
toliike Kanadaan tuli kuitenkin vas-
ta II maailmansodan jälkeen 1950-
luvun suurina siirtolaisvuosina. Näin
syntyivät kanadansuomalaiset siir-

tolaiskeskukset, Toronto, Thunder-
bay, Sudbury, Salt Sainte Marie ja
Vancouver. Aikaisemmin suomalai-
sia siirtolaisia oli asettunut lähinnä
Torontoon, Timminsiin, Sudburyyn,
Thunderbayhin ja Quebeciin. Suo-
malaiset olivat tulleet ensi sijassa
metsä- ja kaivostöihin sekä raken-
nuksille.

Ennen asuttiin “poikataloissa” ja
syötiin “soittoruokaloissa”. Poikata-
lot olivat poikamiesten yhteisasun-
toloita, joissa tavallisimmin suoma-
laisnaiset huolehtivat asukkaiden
pyykinpesusta, huoneensiivoukses-
ta jne. Oli tavallista, että poikatalo-
jen asukkaiden ja hoitajien välillä
solmittiin ajan mittaan avioliittoja.

Poikatalojen asukkaat, jotka kävivät
raskaassa ruumiillisessa työssä, söi-
vät säännöllisesti suomalaisten pe-
rustamissa ruokaloissa, joissa oli
kohtuuhintaan tarjolla vanhan maan
ruokaa, esim. läskisoosia ja lihapul-
lia. Kun ruokaloissa alettiin esittää
musiikkia, tuli niistä soittoruokaloi-
ta.

Etenkin pulavuosina 1930-luvun
alussa Suomesta kaivoksille ja met-
sätöihin tulleiden miesten osa oli
arvaamattoman kova. He joutuivat
kulkemaan työttöminä ja kerjää-
mään ruokansa. Usein perheen isä
oli lähtenyt yksin siirtolaiseksi tie-
naamaan perheelleen muuttorahat.
Perheen muuttaminen Suomesta

Professori Armas Hutrin Thunderbayn suomalaisille veistämän
muistomerkin paljastustilaisuus.

Kuva: Niilo Pusan albumi
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Kanadaan saattoi huonojen “tienes-
tien” takia siirtyä usealla vuodella.
Vähitellen päästiin elämän alkuun ja
vaurastuttiin. Kun talvisota syttyi,
useat kanadansuomalaiset lähtivät
vapaaehtoisina puolustamaan entis-
tä isänmaataan.

1950-luvulla tulleen siirtolaispol-
ven keskuudessa vaalitaan suoma-
laisperinteitä edelleen voimakkaas-
ti. Ontarion luonto muistuttaa suu-
resti suomalaista luontoa. Se on
vetänyt suomalaisia puoleensa. Itäi-
sissä provinsseissa on hyvin vähän
suomalaisia. Myös lännen preeria-
provinsseissa, Manitobassa, Saskat-
chewanissa ja Albertassa suomalai-
sia on vähän.

Suomalaisseurojen ja -yhdistysten
kattojärjestönä on Kanadansuoma-
laisten Kulttuuriliitto, joka järjestää
vuosittain kanadansuomalaisten
suurjuhlat. Näillä viikonlopun kes-
tävillä juhlilla on ollut monipuolinen
kulttuuriohjelma ja urheilukilpailuja.

Yhteistyö lähettilään ja eri puolil-
la Kanadaa olleiden suomalaisyhtei-
söjen välillä oli läheistä. Kulttuurin
vaalimisen ohella merkittävimpiä
saavutuksia ovat olleet kanadansuo-
malaisten lepokotien rakentaminen
Vancouveriin ja Sait Sainte Marieen
sekä kanadansuomalaisten muisto-
merkin pystyttäminen Thunder-
bayhin. Saavutukset olivat rohkeita
ja suuria yrityksiä, jotka aikaansaa-
tiin omatoimisesti ilman ulkopuolis-
ta apua.

Kanadansuomalaisten muisto-
merkin pystyttivät Thunderbayn
suomalaiset. Muistopatsaan suun-
nitteli ja veisti Suomen Kuvanveis-
täjäliiton kunniapuheenjohtaja, pro-
fessori Armas Hutri. Sen kolme
lentävää joutsenta symboloivat
muuttoon lähteneitä siirtolaisia.
Muistomerkki on onnistunut työ ja
se on saanut keskeisen paikan Kan-
sojen puistossa Thunderbayssä.
Kanada on tunnetusti monikulttuu-
rimaa. Eri kansallisuudet ovat siellä
hyvässä sovussa. Suurin osa väes-
töstä on Euroopasta muuttaneita

siirtolaisia ja heidän jälkeläistään.

New Finland –
Uusi Suomi

Virallisella käynnilläni Saskatche-
wanin preeriavaltiossa kävin yhdes-
sä Kanadan ensimmäisistä suoma-
laissiirtoloista, New Finlandissa.
Tämä on edelleen merkitty Kana-
dan karttaan postitoimipaikkana.
Suomalaiset siirtolaiset tulivat New
Finlandiin 1860-luvulla Amerikasta
Minnesotasta. New Finland sijait-
see noin 150 kilometrin päässä Sas-
katchewanin pääkaupungista Regi-
nasta.

Matka entisiltä asuinsijoilta New
Finlandiin kesti 6-7 viikkoa. Se kul-
ki osittain tiettömiä metsätaipaleita
pitkin. Tavarat ja lapset olivat kak-
sipyöräisissä härkävankkureissa,
joita isot härät vetivät. Siihen aikaan
ei ollut vielä rautavannetta puupyö-
rien päällä, joten vaikeakulkuisessa
maastossa karrien pyörät pyrkivät
hajoamaan ja matka joudettiin kes-
keyttämään pyörien korjauksen ta-
kia hyvinkin usein. Perille päästy-
ään siirtolaiset saivat kukin noin
neliömailin suuruisen, osittain met-
sää kasvaneen kappaleen preeriaa,
josta he raivasivat itselleen pellot ja
ryhtyivät viljelemään tilaansa.

New Finlandissa oli siellä käydes-
säni 1976 jäljellä vain muutama hy-
vinvoiva talo. Asutus oli sijoittunut
hajalleen, talot olivat sijainneet noin
mailin etäisyydellä toisistaan ja nyt
niistä oli jäljellä vain lahonneita lau-
taraunioita. Alun perinkin talot oli
rakennettu hyvin vaatimattomasti.
Ne olivat harmaita, maalia ei ollut
käytetty. Tasaisella preerialla, osit-
tain lepikon peitossa, ne olivat su-
rullinen näky. Kolmannen ja neljän-
nen polven siirtolaiset olivat lähes
poikkeuksetta jättäneet New Finlan-
din farmit, joissa elämä oli ollut liian
ankeaa, yksitoikkoista ja ilotonta
sekä muuttaneet kaupunkeihin
hankkimaan ammattia ja elantoa
sieltä.

Tapasin New Finlandissa kuiten-
kin erään neljännen polven nuoren
kanadansuomalaisen, joka viljeli
entisistä siirtolaisfarmeista muodos-
tettua suurtilaa. Hänellä oli synty-
perältään hollantilainen vaimo ja he
olivat tyypillinen malliesimerkki suur-
yritteliäisyydestä preerialla.

Farmilla oli 900 hehtaaria peltoa.
Sen suurin haitta oli vesi, joka sa-
teen jälkeen muodostui lätäköiksi
tasaiselle preerialle. Ojittaminen oli
kielletty, koska vesi olisi näin vain
kulkeutunut naapurin alueelle tasai-
sella maalla.

Kuvaavaa viljelyn tehokkuudelle
oli, että esimerkiksi kylvökone oli
hitsaamalla rakennettu erityisleve-
äksi. Työleveys 36 metriä. Aurat ja
äkeet sekä muut koneet olivat vas-
taavaa luokkaa. Työkoneita liikut-
telivat isot, leveäpyöräiset suurteho-
traktorit. joissa oli useita satoja he-
vosvoimia. Työteho oli kehitetty
huippuunsa, koneita oli paljon ja ih-
mistyövoimaa vähän. Tila oli tyypil-
linen preerian perheviljelmä.

Tilalla oli käynnissä lihakarjan
erottelu. Teurastamolle vietiin yhdel-
lä kertaa 200 friisiläistä sonnia. Tuo-
tanto oli muutoin keskittynyt vehnän
viljelyyn, jota oli kylvetty 450 heh-
taaria.

Ensimmäisen polven siirtolaiset
olivat rakentaneet New Finlandiin
isohkon puukirkon, joka sittemmin
oli sahattu keskeltä poikki ja siirret-
ty talviaikaan kahtena osana suur-
ten rekijalasten päällä härkien avulla
uuteen, keskeisempään paikkaan.
Puolikkaat oli onnistuttu liittämään
toisiinsa niin hyvin, että taitavien kir-
vesmiesten jälkiä halkaistussa kir-
kossa oli vaikea huomata. Kirkko
oli enää tilapäiskäytössä, koska asu-
tus oli harventunut pariin suuryrit-
täjään ja muutamaan eläkeläisvan-
hukseen.

Niilo Pusan muistelmat jatku-
vat seuraavassa numerossa.
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Luin suurella mielenkiinnolla Rau-
tulaisten lehdessä N:o 1/2009 artik-
kelin “Epäinhimillinen ikuinen muis-
to jäi jäljelle Mikkelin kauniista soti-
laskirkosta”, joka sitten purettiin
1958. Kertomus oli hyvin järkyttä-
vä ja se kuvaa miten ortodokseja on
kohdeltu Suomessa vanhoista ajois-
ta alkaen. Tilanne on ollut saman-
lainen monissa kaupungeissa, seu-
raavassa vanhan kotikaupunkini
Hämeenlinnan kahden ortodoksi kir-
kon tuhoaminen.

1. Hämeenlinnan ortodoksinen
varuskuntakirkko (1900 – 1923) vi-
hittiin 22. lokakuuta 1900 ja se py-
hitettiin Pyhälle Aleksanteri Ne-
vskille. Kirkon vihki piispa Niko-
lai. Vapaussodan jälkeen kirkkoa
tuhottiin kiihkoilijoiden toimesta ja
tunnettu hämeenlinnalainen kirja-
kauppias Enok Rytkönen runoili
mm. näin: Ryssän sotakirkolla ei
virkaa enää mitään. Siksi hajoit-
taman maan tasalle se pitää.

Näin kansaa kiihotettiin ja kiiho-
tus tuotti tuloksen, vihan päivänä 2.
toukokuuta 1923 aloitettiin kirkon
sipulien hajotus ja sisustus levitet-

tiin ympäri Suomea. Hajotus johtui
nähtävästi siitä, että ortodokseja pi-
dettiin ryssinä ja luterilaisuus oli ai-
noa oikea uskonto. Esimerkiksi Suo-
menlinnan Aleksanteri Nevskille
pyhitetty kirkko (1850 – 1854) muu-
tettiin luterilaiseksi kirkoksi 1928.
Hämeenlinnan varuskuntakirkko
muutettiin kirjastoksi ja se vihittiin
käyttöön 10. joulukuuta 1924. Mai-
nittakoon, että pastori Verneri Var-
tia piti puheen vihkiäistilaisuudessa
ja sen aiheena oli Kristillisen kirkon
merkitys kansan kasvattajana.

2. Hämeenlinnan vanha ortodok-
sinen Aleksanteri Nevskille pyhitet-
ty kirkko vihittiin ensimmäisen ker-
ran 1867 ja uudelleen 1907. Kirkko
on rakennettu kauppias Bogdanof-
fin tontille ja hän myös rahoitti kir-
kon rakentamista Rantatorin laidal-
la. Myös tämä kirkko purettiin 1962
ja rauhoittaakseen omatuntoaan or-
todokseille rakennettiin uusi kirkko
tyttölyseota vastapäähän. Tämän-
kin kirkon tuhoaminen on ollut kult-
tuuriskandaali.

Melkein koko itsenäisyytemme
ajan on ortodoksikirkkoja tuhottu tai

Vastine Mikkelin sotilaskirkon purkamista käsitelleeseen juttuun

muutettu muunlaisiksi, nyt lienee
tämä vaihe jo ohi, mutta tuhottuja
kirkkoja emme saa takaisin. Olisi-
kohan mahdollista Hämeenlinnan
entinen varuskuntakirkko muuttaa
takaisin entiseen loistoonsa?

Mainittakoon, että nykyisin Venä-
jällä kommunistien tuhoamia kirkko-
ja luostareita muutetaan takaisin.
Esimerkkinä mainittakoon Mosko-
vassa uudelleen rakennettu Kristus
Vapahtajan Kirkko sekä kommunis-
min aikainen planetaario (vanha
luostari) Nizny-Novgorodissa res-
tauroidaan takaisin luostariksi.

Oma sukuni äidin puolelta on ko-
toisin Raudusta ja esivanhempani
olivat voimakkaita ortodokseja, mut-
ta nykyään kaikki ovat muuttuneet
luterilaisiksi. Miksi? Omat isovan-
hempani pakotettiin 1919 vaihta-
maan uskontoa, josta olen kirjoitta-
nut Raulaisten lehteen. Olisikohan
jokaisen tutkittava omaa sukuaan,
miksi olemme vaihtaneet isiemme
uskon.

Pekka Hovilainen

Suvannon seudun sukututkimuspiirin
tapaaminen lauantaina 18.4.2009 klo 15.00 - 17.00

Helsingissä Karjalatalon Laatokkasalissa.
Kello 13.00 - 15.00 Alustuksia (pitäjämarkkinoiden

oheisohjelmaa):
Mellakoista murhapolttoon. Talonpoikaislevottomuudet

Viipurin läänin lahjoitusmailla 1700- ja 1800-luvuilla,
fil. lis. Riikka Myllys

Ortodoksisukujen tutkijapiirin esittely, Johannes Sidoroff
Suvannon seudun sukututkimuspiirin esittely, Raimo Tuimala

Varsinainen sukututkimuspiirin tapaaminen alkaa siis
vasta kello 15.

Kokoontumisen isäntinä toimivat rautulaiset.

Pietiäisen sukuseura ry:n

SUKUKOKOUS JA
SUKUTAPAAMINEN

1.- 2. 8. Joensuussa
1.8. klo 12 alkaen
Sukutapaaminen

Kiertotien Kievarissa
2.8. klo 12 sukukokous

Hotelli Atriumissa
Majoittuminen

Hotelli Artriumissa
Ilmoittautumiset ja lisätiedot

www.pietiaisen.sukuseura. org
Ilmoittautua voi myös Ilkka

Pietiäiselle, puh. 0400 250 289
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Thors on työpaikallaan nukkuva
ilmaisen rahan saalistaja. Kuinka on
palkan laita, jos nukkuu työpaikal-
laan, niin kuin Thors nukkui edus-
kunnan täysistunnossa. Nukkumis-
aika on vähennettävä palkasta.

Haluan jatkaa vielä karjalaisten
kohteluun. Thors ei tiedä edes his-
toriasta mitään. Karjalan kansan
kohtalo oli kova. He olivat pakolai-
sia siinä missä monet muutkin sen
aikaiset Euroopan kansat. Juutalai-
sista saa puhua ja armenialaisista ja
monista muista, mutta ei karjalaisis-
ta. Missä on vapaa sana? Sanan-
vapaus.

On tosi vaikeaa sanoa, että jau-
hot ja vellit menevät sekaisin, kos-
ka Thors ei edes tiedä, mitkä ovat
jauhoja ja vellejä.

Tämän päivän pakolaiset tulevat
muslimimaista, jotka ovat hyvin pri-
mitiivisen uskonnon harjoittajia, ja

jonka äärisuuntauksia voidaan ver-
rata natsismiin tai kommunismiin.
Tiedän asian, koska olen vieraillut
monissa muslimimaissa. Alistavaa
kurjuutta. Tätäkö he haluavat,
Thors ja boshevikki-porvarit meil-
le.

Tiedän, että ruotsinkielinen työvä-
enluokka ja alempi keskikuokka ei
ole kukaan Thorsin linjoilla. Tunnen
heitä hyvin paljon, ehkä 2-3 prosent-
tia kannattaa. He ovat sinivalkoisia
isänmaallisia eikä mitään bolshevik-
ki-porvareita.

Ei rikas koskaan mitään menetä.
Keskiluokka ja köyhälistö kaiken
maksaa esim. työpaikoilla. Keski-
ikäisiä ja karjalaistaustaisiakin on
heitetty ulos, jos vaikka yhtiön joh-
toon kuuluva on lukenut blogin hä-
nen karjalaisia kesäjuhlistaan. Eikö
tämä ole sitä sortoa ja halveksun-
taa isänmaata ja yhtä kansanosaa

kohtaan. Tilalle otetaan Ugandan
sissejä tai entisiä neuvostosotilaan
lapsenlapsia. Ja yhtiön johtoon kuu-
luu sotaorvon poika, jonka isä jäi
orvoksi ja joutui köyhyyden takia
Ruotsiin, kun mitään ei ollut. Hän
palasi Suomeen aikanaan ja sai po-
jastaan suuren johtajan. Entinen
vaimonsa (orvon vaimo) otti rikkaan
miehen ja sai pojastaan johtajan joka
käyttää mieluiten halpatyövoimaa,
eli maahanmuuttajia. Raha, raha.

Ugandan ja Kongon sissit eivät
kunnioita suomalaisuutta eikä muu-
takaan eurooppalaisuutta. Ne jotka
haluavat Malmön tien, olisi ajatuk-
siltaan kuohittava ja pantava naper-
kaan ja heitettävä luosaan. Työpai-
kat rehellisille, jotka ovat asuneet
tässä massa neljä sukupolvea.

Nimim. Isänmaa niille,
joille se kuuluu

VIRKISTYSPÄIVÄ
syntyperäisille rautulaisille ja heidän puolisoilleen

KYYHKYLÄN KUNTOUTUSKESKUKSESSA
MIKKELISSÄ

keskiviikkona 29.4. klo 9 - 15

Ohjelmassa:
tulokahvit

ohjattua kevyttä liikuntaa
lounas
luento

päiväkahvit
Tilaisuus on osanottajille maksuton.

Ilmoittautumiset  vain 20.4. - 24. 4. klo 12 - 16 välillä.
Ilkka Pietiäinen, puh. 0400 250 289 tai

ilkka.pietiainen@surffi .fi
(Huom. Tilaisuudesta on ilmoitus vain Rautulaisten lehdessä).

Thors ja maahanmuutto
MIELIPIDE

MÄKRÄN KIHUT
40 vuotta
Mäkräläisten

koulupiiritapaaminen
sunnuntaina 2.8. klo 12

Pieksämäellä
ravintola Victoriassa
(Keskuskatu 16 B 2,

Kaxin kuja).

Tervetuloa
haastelemaan!

TILAA OMA
RAUTULAISTEN LEHTI

Vain 25 euroa /vuosi
puh. 040-848 2759
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Orjansaaren koulupiirin
kokoontuminen

ja ystävien tapaaminen
 pidetään Pieksämäen

Naarajärvellä
Loma-Triossa

16.5. 2009 klo 12
Sitovat ilmoittautumiset 8.5. mennessä
Pauli Jantuselle, puh. (015) 335 970 ja
Valto Jantuselle, puh. 040 719 2724.

Palkealan koulupiiri
kokoontuu

Kouvolassa (Jaalassa)
6. 6. 2009  klo 12,

 osoitteessa Jaalantie 75,
Liikasenmäki.

Ilmoittautumiset 30.5. mennessä,
puh. 050 355 2427.

Tervetuloa

Suvannon seudun
pitäjäyhteisöjen matka
RAUTUUN  JA

METSÄPIRTTIIN
21. - 24.5.

Matkan hinta: noin 350,-
Majoitus Hotelli Igorassa

puolihoidolla
Reitti: Tampere-Helsinki-Vaalimaa.

Tarkemmat tiedot matkasta
lähetetään ilmoittautumisen jälkeen.

Sitovat ilmoittautumiset 19.4.
mennessä:

Markku Paksu, puh. 050-523 9645,
Pirkko Hyytiä, puh. 050-544 2854,

pirkko.hyytia@kivennapa.fi.
Tutustumme Rautuun 22.5. ja

Metsäpirttiin 23.5.
Tule mukaan!

Rautulaisten pitäjäseura r.y.

VUOSIKOKOUS
25.4.2009 klo 14.00

Mikkelissä
Ravintola Pruuvissa
(Liikemiestenseura)

Raatihuoneenkatu 4.
Tervetuloa

Hallitus

Lallukan Sukuseura
 20 vuotta

Lallukan Sukuseura juhlii
20-vuotista taivaltaan 6.6.2009

Karjalatalossa Helsingissä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Sinikka Lallukka,
gsm 050 514 6010,

sinikka.lallukka@kolumbus.fi

Rautu internetissä
www.rautu.fi
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MATKOJA RAUTUUN
KESÄLLÄ 2009
RAUTU 5.-7.6.

 Majoitus Repinskaja / Igora
Matkahinta 250,00 €

puolihoito/2 hlöä huoneessa
Reitti: Joroinen-Pieksämäki-

Mikkeli-Lappeenranta
Lisämaksusta mahdollisuus
Kronstadtin kiertoajeluun
Ilmoittautuminen:  Markku

Puh. 040 523 9645

RAUTU 21.- 23.5.
Sirkiänsaari-Huhti-Palkeala

Reitti: Leivonmäki-Mikkeli-
Lappeenranta

Majoitus Kiviniemessä

Ilmoittautuminen: Markku
Puh. 040 523 9645

KIHUJUHLILLE
 RAUTUUN
24. - 26.7.

Reitit: 1  Varkaus-Joroinen-
           Mikkeli-Lappeen-
           ranta-Rautu

   2  Pieksämäki-Mikkeli-
           Lappeenranta-Rautu

   3  Mäntyharju-Kouvola-
           Vaalimaa-Rautu

   4  Lahti-Helsinki-
           Vaalimaa-Rautu

Hinnat:    Reitit 1,2,3    255,00
                 Majoitus Kiviniemessä
                 uusissa tiloissa
                Reitti 4          265,00
                 Majoitus Kiviniemessä
                 uusissa tiloissa
                Reitti 1,2,3    275,00
                 Majoitus Hotelli Igora
                 Reitti 4         285,00
                 Majoitus Hotelli Igora
Ilmoittautuminen:  Markku
                            Puh. 040 523 9645

Pikkuinen Moona Lehto Prahan helteessä viime ke-
sänä. Hän on keramiikkataiteilija Sinikka Häyri-
sen, o.s. Ihalainen, tyttären Annan tyttären Outin
tytär ja syntyi pääsiäisyönä 2008 Helsingissä, jos-
sa hän asuu vanhempineen, kuten Annakin. Viipu-
rissa syntyneen Sinikka Häyrisen vanhemmat olivat
Tyyne ja Hannes Ihalainen Mäkrän kylästä. Tyyne
Ihalainen piti aikoinaan kiertokoulua eri puolella
Rautua, josta on tallella “luokkakuvia”. Hannes
Ihalainen toimi Raudun Säästöpankin kamreerina
11 vuotta sodan syttymiseen asti. Hän oli myös Rau-
tulaisten lehden ensimmäinen toimittaja.
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Neljännen polven rautulainen!
Joulukuun 18. päivänä 2008 syntyi Lotta Mari-

ka Laine. Lotta on Eliisa Käen (omaa sukua Teres-
ka) nuorimman tyttären esikoistyttären Katjan en-
simmäinen lapsi ja Eliisan neljäs lapsenlapsenlap-
si. Eliisa, jolla on ikää kunnioitettavat 98 vuotta,
on kotoisin Mäkrän kylästä Raudusta ja hänen

100 vuotta
Hilma Silander, syntyisin Raudun Haapakyläs-

tä, on täyttänyt 100 vuotta Käpylän palvelukeskuk-
sessa. Mentyään naimisiin vuonna 1940 Kotkassa
Valkealasta kotoisin olevan Ole Silanderin kans-
sa, muutti pariskunta Kouvolaan, jossa Hilma työs-
kenteli asemaravintolan keittiössä. Sotavuosien
jälkeen hän toimi torikauppiaana 70-vuotiaaksi
asti. Käpylän palvelukeskuksessa on asunut viimei-
set 10 vuotta.

8. maaliskuuta vietti
Lyydia Maisonen, o.s.
Nahkuri, 104-vuotis-
syntymäpäiviään koto-
naan Mikkelissä lasten-
sa ja lastenlastensa
kanssa. Hän on synty-
nyt Raudun Mäkrällä.

Fanni Sofia Judin syntyi 19. syyskuuta 2008 ja
vietti kastejuhlaansa 15. marraskuuta 2008 koto-
naan Vihdin kirkonkylässä. Fannin perheeseen
kuuluvat äiti Outi, isä Vesa-Pekka sekä isoveljet
Jaakko ja Juho. Fannin äidin isän Ahti Hännisen
vanhemmat Helena ja Nikolai Hänninen olivat ko-
toisin Raudun Palkealasta.

104 vuotta

Kastettu

vanhempansa olivat Eeva ja Juho Tereska. Katjan
isän äiti Jenny Kurikka (omaa sukua Lamppu) oli
kotoisin Raudun naapurikylästä Metsäpirtistä.

Lotan vanhemmat Katja ja Max Laine asuvat
Pirkkalassa ja Lotta syntyi Tampereen yliopistolli-
sessa keskussairaalassa.

 75 vuotta
täytti Armas Mörsky 12. tammikuuta Mäntyhar-

jun Ruskahovissa. Hän on syntyisin Raudun Räis-
kälästä.

90 vuotta
täytti 31. maaliskuuta Mikkelissä, Haukivuorel-

la Vuokko Tiusanen, o.s. Määttänen. Vuokko on
syntynyt Raudun Vehmaisten kylässä.

Elvi ja Sulo Kiuru
yhteensä 185 vuotta

Äitimme Elvi, o.s. Orava, täytti tammikuun 4. päi-
vänä 90 vuotta ja isämme Sulo 95 vuotta huhtikuun
6. päivänä.
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Arvi “Aku” Pekkasen muistolle
Arvi Aulis Pekkanen

kuoli 1.helmikuuta Hel-
singissä. Hän oli synty-
nyt 31. elokuuta 1931
Raudun Haapakylässä.

Synnyit Haapakyläs-
sä seitsemännen polven
syntyperäisenä rautu-
laisena Heikin ja Iidan
(o.s.Lallukka) toiseksi
vanhimpana lapsena.
Olit minulle isoveli Aku
ja minä Reino sinulle pikkuveli Reko, keskimmäi-
nen veli on Eko, eli Erkki. Olit leikkisä ja vitsaile-
va. Vaikka olin usein leikkimielisten kompien vas-
taanottavana osapuolena, aina ne päättyivät vit-
sailuun ja lopulta yhteiseen nauruun. Mitään trau-
moja ei niistä jäänyt jälkeenpäin. Osasit aina ti-
lanteeseen tokaista asiaa hauskuuttavan sanonnan
tai vitsin. Nuoruuden kaverisi vielä vuosien takaa-
kin muistelevat, mitä Aku oli vitsaillut. Olit melkoi-
nen tilannekomiikan taitaja.

Vielä kotona ollessasi olit päivät töissä ja minä
koulussa, joten yhteistä aikaa meille jäi vain lau-
antaisin ja silloin lämmitit aina saunaa Lauantain
toivottujen levyjen aikaan. Kun Toivotut levyt oli
radiossa soitettu, oli saunakin valmis. Sen jälkeen
menimme kahdestaan ensimmäisenä saunaan. Nau-
tit kovista löylyistä ja siinä sitä istuttiin vierekkäin
lauteilla ja ähkittiin mutta sanan sanaakaan ei sa-
nottu toisillemme.

Lopuksi pestiin toistemme selät. Pesit ensin mi-
nun selän ja joka pesukerta sanoin: “Kato, miten
leveät hartiat”. Ja joka kerta oli sama vastaus:
“Niin onko poikavariksella”. Kun minä pesin sel-
kääsi tokaisit: “Katos kunnon selkää”. Minäkin
opin vastaamaan: “Niin on ko ukkovariksella”.
Todellisuudessa selkäsi oli leveä ja lihakset hyvin
treenatut, mutta ei meillä ollut tapana toiselle ää-
neen sitä sanoa. Nousee vielä päähän. Selkääsi oli
siten nuorimman veljesi helppo pestä. Saunan jäl-
keen oli minulla vielä kunniatehtävä, nimittäin par-
ranajokoneella niskatukkaan rajan ajaminen. Se-
kin oli helppo ajaa, koska niskasi oli leveä ja iho
tasainen. Pitihän sitä olla kaikin puolin siisti lau-

antai-iltaa varten. Minä puolestani lähdin kave-
reitteni kanssa selkä puhtaana omin rientoihini.

Elit Raudussa turvallista ja huoletonta lapsuutta
ja ehdit aloittaa toisen luokan Mäkrän kansakou-
lussa syksyllä vuonna 1939. Neuvostoliitto aloitti
kuitenkin samana vuonna talvisodan ja oli lähdet-
tävä evakkomatkalle, joka suuntautui junalla en-
sin Rantasalmelle ja sieltä myöhemmin Pieksämä-
elle, jonne jäitte asumaan, kunnes jo keväällä
vuonna 1942 palasitte takaisin Rautuun.

Olit vanhimman siskomme Anjan kanssa kuljet-
tamassa lehmiä Rautuun. Jatkosodan aikana ehdit
käydä koulua Keripadassa, mutta kesällä paimen-
sit veljesi Erkin kanssa lehmiä Haapakylässä. Isä
ja äiti siivosivat ja korjailivat paikkoja ja raken-
sivat uutta.

Eläminen oli aloitettava taas alusta. Sotaa käy-
tiin silloin vanhan rajan takana ja taisteluiden jy-
linä kuului selvästi. Toisinaan vihollisen maatais-
telukoneen eksyminen rajan tälle puolen tarjosi
pojanviikareille todellista jännitystä. Ne nimittäin
ampuivat konekivääreillään puihin pelotellakseen
näin metsässä olevia poikia.

Myöhemmin keväällä venäläisten koneiden ilmes-
tyminen rajan tälle puolelle ei enää ollut pelotte-
lua, vaan venäläiset olivat tosissaan päättäneet
vallata Suomen ja niin tuli toinen evakkoon lähtö.
Minäkin kuuluin silloin muonavahvuuteen.

Kuljetit vanhimman siskomme Anjan kanssa leh-
mät Petäjärvelle, josta ne lastattiin junaan. Siellä
venäläiset maahävittäjäkoneet tulittivat lastaavia
siviilejä, joista joitakin kuoli ja haavoittui. Onneksi
te kuuluitte vielä tämän lastauksen jälkeenkin mei-
dän muonavahvuuteemme. Näin päästiin evakko-
junalla Pieksämäen asemalle, mistä kuljetitte leh-
mät jalan 20 kilometrin päähän Halkokummun-
kylään. Myöhemmin saimme oman pika-asutustilan
Pieksämäen Kangasselältä.

60-luvun alussa muutit pääkaupunkiseudulle,
löysit sekä työtä että elämänkumppanin Kaarinan,
perustit perheen ja sait kaksi lasta, Jarin ja Jaa-
nan. Elämä alkoi vakiintua ja töitä riitti. Teit elä-
mäntyösi asfalttifirmojen työnjohtajana sekä myö-
hemmin valtioneuvostossa vahtimestarina.

Siirryttyäsi eläkkeelle normaalieläkeiässä vapaa-
aikasi lisääntyi ja aloit kiinnostua juuristasi. Lii-
tyitte Rautuseuraan ja kävitte innokkaasti seuran
tarinailloissa Karjalatalolla ja otitte osaa lukui-
siin kotiseutumatkoihin entiseen Rautuun. Muistan
kuinka innostuit aina synnyinkotimme paikalla
kertomaan varmana tietona mitä rakennuksia mis-
säkin kohdalla pihapiiriä oli aikoinaan ollut ja
lapsuusmuistot palasivat voimakkaina mieleesi.
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Irma Tonteri, sisar, täti, isomummo, mummo ja äiti
eli elämänsä kaukana syntysijoiltaan Karjalasta,
Raudun pitäjästä, Suvenmäen kylästä.

Hän syntyi Venäjän vallan aikaan, vuoden 1916
syyskuussa Huuhkan yhdeksänlapsiseen perhee-
seen. Irman elämä oli loppua varhain, kun ryssän

Irma Tonteri 15.2.2009 nuorimman lapsen lapsen-
lapsensa ristiäisissä jossa myös hänen nuorin lap-
sen lapsensa vihittiin. Hän oli erittäin onnellinen
että sai olla tilaisuudessa Jyväskylässä mukana.
Kuvassa Eero Tonteri, Irma Tonteri Ja Laura ja
Iina Lintunen

sotilas, niin kuin mummo kertoi kuulemaansa, am-
pui ovenraosta kohti kehdossa nukkuvaa vauvaa
ja luoti lävisti tyynyn poskea hipoen. Luoti ei on-
neksi vahingoittanut kehdossa nukkujaa.

Karjalassa syntyneenä Irman elämää varjosti
suuri menetys ja niinpä ikävä luovutetuille maille
vei hänet sinne useamman kerran; näkemään itse
kaipaamiaan lapsuusmaisemia, kertaamaan muis-
tojaan ja näyttämään rakasta Karjalaa jälkipol-
villeen. Lukemattomien siirtokarjalaisten tavoin
myös hän jaksoi läpi elämänsä toivoa Karjalan
palauttamista, mutta se toive ei tässä ajassa toteu-
tunut.

Lapsuus Karjalassa päättyi, kun Irma lähti 15-
vuotiaana Lahteen Lyyli-sisarelleen lapsenpiiaksi
ja siltä tieltään edelleen palkolliseksi Lahden seu-
dun kartanoihin. Hänen ollessaan 25-vuotias, syt-
tyi Talvisota ja pommituksia paettiin kartanon pe-
runakellariin.

Huuhkan ja Tonterin perheet oli evakuoitu so-
dan jaloista Karjalan kannakselta Pieksämäen
seudulle. Irma Huuhka ja Iivari Tonteri tunsivat
toisensa jo varhaisnuoruudessaan Raudussa, jos-
sa heidän kotiensa etäisyys oli kahdeksan kilomet-
riä. Jatkosodan aikana, vuonna 42, Irma tuli ta-
paamaan vanhempiaan Niskamäkeen ja Saarisen
kahvilassa linja-autoa odotellessaan tapasi Aini
Tonterin, joka oli Iivarin sisko. Tytöt vaihtoivat
osoitteitaan, mutta siitäpä lähtikin Irman ja Iivarin
kirjeenvaihto, joka johti kihlautumiseen vuonna
1942.

Iivarin perheeseen kuului tuolloin Loviisa-äiti,
joka asui Kantalassa. Kun Loviisa ei uskaltanut
muuttaa pommitusten pelossa Lahteen, muutti Irma
hänen luokseen Kantalaan. Nuoret avioituivat
vuonna 1943.

Esikoisen synnyttyä Loviisa-mummo hoiti vauvaa
ja Irma oli työssä kalkkitehtaalla puolison palvel-
lessa Äänislinnassa lääkintämiehenä. Kantalassa
syntyi sodan jo päätyttyä vielä yksi lapsi.

Vuonna 1947 he ostivat pienen Sahinmyllyn ti-
lan, jossa oli hatara mökki, pieni navetta ja puoli-
toista hehtaaria peltoa. Mukana muutti myös Lo-
viisa-mummo. Alkoi uusi työntäyteinen elämänvai-
he. Mökkiä laajennettiin, raivattiin peltoa ja puu-
tarhaa ja rakennettiin uusi navetta.

Navetassa oli puolenkymmentä lehmää, oli vasi-
koita, lampaita ja sikoja. Myytäväksi kasvatettiin
porsaita ja kerättiin sieniä ja marjoja myyntiin syk-
syisin. Elämä oli uurastamista aamusta iltaan. Noil-
ta ajoilta on tuvan seinällä yhä kunniakirja, jon-
ka aviopari sai taitavan tilanpitonsa ansiosta.

Perheeseen syntyi Sahinmyllyllä vielä kaksi poi-

Irma Tonterin muistolle

Elämääsi alkoi kuitenkin tulla tummia pilviä va-
kavan sairauden myötä. Aluksi yritit taistella sai-
rautta vastaan tekemällä kesällä ulkona käve-
lylenkkejä. Vaikka askel oli lyhentynyt ja hidastu-
nut niin sitkeästi jaksoit kumminkin yrittää. Puu-
tarhamökkinne lähellä virtaavassa Vantaanjoessa
soutelit ja kalastelit vaimosi Kaarinan kanssa. Ker-
roit, että on niin helppo hengittää joella, kun ilma
on siellä kosteaa. Talvella kävelit kerrostalonne
portaita ylös ja alas, sillä “tuo kuiva pakkasilma
ulkona käy niin henkeen”. Lopulta et enää jaksa-
nut asua kotona, vaan vietit viimeiset vuodet Os-
monkallion hoivakodissa. Sairaus ei vain hellittä-
nyt ja lopulta helmikuisena talvipäivänä nukahdit
77-vuoden ikäisenä ikiuneen. Kaipaaman jäivät
puolisosi ja lapset sekä lapsenlapsi Lubona, josta
olit onnellinen.

Läheisten saattamana laskimme Arvin haudan le-
poon Helsingin Honkanummen hautausmaahan 14.
helmikuuta. Muistotilaisuus pidettiin Karjalatalolla
niin kuin karjalaiselle miehelle kuuluukin. Nyt Aku
pääsit lopulliseen kotiisi, missä ei ole tuskaa eikä
ahdistusta. Siellä ikiunessa on hyvä nukkua.

Veljesi Reko (Reino)
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Toivo Pellervo Paakkinen kuoli 11. tammikuuta
Iitissä. Hän oli syntynyt 21. elokuuta 1918 Rau-
dussa.

Kerttu Kurikka, o.s. Loponen, kuoli 19. helmikuu-
ta Revonlahdella. Hän oli syntynyt 19. heinäkuuta
1922 Raudun Kaskaalassa.

Kaarlo Kalevi Savinen kuoli 8. helmikuuta Kuu-
sankoskella. Hän oli syntynyt 23. joulukuuta 1932
Raudussa.

Hannu Olavi Haukka kuoli 27. helmikuuta
Vänersborgissa Ruotsissa. Hän oli syntynyt 8. huh-
tikuuta 1935 Raudussa.

Meeri Marjatta Hyökkäri, o.s. Paakkinen, kuoli
21. marraskuuta 2008 Kouvolassa. Hän oli synty-
nyt 12. heinäkuuta 1928 Raudussa.

Sisko Sanelma Himanen, o.s. Tonteri, kuoli 14.
tammikuuta Mikkelissä. Hän oli syntynyt 25.helmi-
kuuta 1932 Raudun Mäkrän kylässä.

Tätimme Martha
Holst, o.s. Jantunen,
syntyi 2. elokuuta 1913
Raudun Orjansaaressa
ja kuoli 5. maaliskuuta
Lake Worth’ssa Flori-
dassa. Hänet haudattiin
11. maaliskuuta 2009.
Saattajina olivat sisar
Helmi ja Amerikassa
asuvat sisaren ja veljen
lapset. Suomessa sure-
maan jäi seitsemän sisa-

ren ja veljen lasta.
Martha-tätimme lähti Viipurista Kanadaan vuon-

na 1939 ja muutti sieltä New Yorkiin 1940-luvun
alussa. Tavattuaan norjalaisen Odd Holstin hän
meni naimisiin ja he muuttivat Connecticutin osa-
valtioon ja perustivat kanafarmin. Saavutettuaan
eläkeiän hän muutti Floridan lämpöön. Hän asui
omassa asunnossaan viime vuoteen saakka ja
muutti suomalaisten perustamaan Lepokotiin viime
vuoden marraskuussa.

Tätimme Martta kävi Amerikkaan muutettuaan

kaa, joista toinen kuoli pienenä.
Vaikka elämä olikin sodan jälkeen rankkaa, se

oli kuitenkin aikaa, jota Irma usein lämmöllä muis-
teli istuskellessaan tyytyväisenä tupansa kiikussa.
Hän oli kiitollinen elämästään.

34 vuotta sitten puoliso kuoli ja lapsista viimei-
nenkin muutti pois kotoa. Alkoi taas aivan uuden-
lainen vaihe elämässä.

Oli aikaa tehdä niitä asioita mitä itse halusi; teh-
dä käsitöitä, käydä marjassa, hoitaa kotia ja puu-
tarhaa. Oli myös aikaa kuudelle lapsenlapselle ja
viime vuosina oli mahdollista seurata vielä kuuden
lapsenlapsenlapsen elämän alkua.

Korkeasta iästään huolimatta Irmalla oli paljon
ystäviä, jotka pitivät huolen siitä, että Sahinmyllyl-
tä oli mahdollisuus päästä asioille kaupunkiin, seu-
roihin, kirkkoon ja pienpiireihin. Ne olivat tärkei-
tä asioita ja pitivät hänet virkeänä. Kiitos kaikille
tuosta huolenpidosta.

Perhe oli mummolle ja isomummolle tärkeä. Joulu-
na, äitienpäivänä ja mummon syntymäpäivänä ko-
koonnuimme kaikki yhdessä Sahinmyllylle. Niinpä
serkukset tuntevat toisensa ja tätinsä ja setänsä.

Irma pääsi perille taivaan kotiin, Luojansa luok-
se 27. helmikuuta. Hän on pitkän elämän eletty-
ään saanut ansaitsemansa levon.

Eero Tonteri

ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 1948. Sen
jälkeen hän kävi täällä muutaman vuoden välein
osallistuen aina rautulaisten kesäjuhliin. Viimeisen
kerran hän kävi Suomessa 1986.

Karjalan kunnailla alkanut tie on kuljettu elä-
män iltaan.

Kummitytär
Irja Jantunen

Lilja Laidinen, o.s.
Niemeläinen, kuoli 3.
maaliskuuta Mikkelis-
sä. Hän oli syntynyt 28.
helmikuuta 1928 Kau-
kolan kylässä Inkerin-
maalla.

Impi Raatikainen, o.s. Liukkonen, kuoli 3.joulu-
kuuta 2008 Hirvensalmella. Hän oli syntynyt 2.
kesäkuuta 1928 Hirvensalmella. Hän kantoi lem-
pinimeä “Raudun miniä”. Hänen miehensä Johan-
nes, joka kuoli 10 kuukautta aikaisemmin, oli syn-
tynyt Raudun Palkealan kylässä.
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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.

Tapahtumakalenteri

24.–26. 7. Kihujuhlat Raudussa.

21.5.–23.5. ja 5.–7. 6. matkat Rautuun.
25.4. klo 14 Rautulaisten pitäjäseura r.y:n vuo-

sikokous ravintola Pruuvissa (Mikkelin Liikemies-
ten seura).

16.5. Orjansaaren koulupiirin kesäjuhla Piek-
sämäen Naarajärvellä.

6.6. Palkealan koulupiirin kokoontuminen Kou-
volassa (Jaalassa).

18.4. klo 14–17 Suvannon seudun sukututkimus-
piirin kokoontuminen Karjalatalolla Helsingissä.

12.–14.6. Karjalaiset kesäjuhlat Kuopiossa.

18.4.klo 11–16 Pitäjä- ja sukumarkkinat Karja-
latalolla Helsingissä.

29.4. klo 9–15 Virkistyspäivä Mikkelissä, Kyyh-
kylän kuntoutuskeskuksessa Raudussa ennen vuot-
ta 1939 syntyneille ja heidän puolisoilleen, sekä
Raudussa tuolloin asuneille.

1.–2.8. Pietiäisen sukuseura ry:n sukutapaami-
nen  ja -kokous Joensuussa.

2.8. klo 12 Mäkrän kihut Pieksämäellä.

6.6. Lallukan sukuseuran 20 vuotisjuhla Karja-
latalolla.

Kuvassa 49 Raudussa syntynyttä rautulaista nuorta ripillä Pieksämäen kirkossa vuonna 1946. Pappi-
na pastori Luukkonen. Kuvan lähettänyt Annikki Ahtiainen (o.s. Sidoroff) paperiruusu kainalossa
eturivissä toinen vasemmalta.
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