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Helators-
taina touko-
kuussa olim-
me Suvan-
non Seudun
Pitäjäyhtei-
söjen mat-
kalla koton
Karjalassa,

esittelyvuorossa ja isäntinä olivat
tällä kertaa Metsäpirtti ja Rautu.
Aiemmin vastaavanlaisilla matkoil-
la on esitelty Pyhäjärvi-Räisälä-
Vuoksela ja Sakkola. Mielestäni tä-
mänkaltainen toiminta on erinomai-
nen tapa luoda yhteenkuuluvuutta ja
kukaties oppia toistemme toiminnas-
ta ja hyödyntää niitä tietoja omassa
yhteisössämme. Kaksi evakkomat-
kaa kokenut isäni totesi kerran että:
“Opisha tieäl ollaa joka päivä.”

Näillä matkoilla on tapana kutsua
myös Käkisalmen piirin nykyistä
paikallisjohtoa yhteisille päivällisille.
Ovathan useimmat pitäjäseurat,
kuten myös me, luoneet yhteydet
nykyhallintoon erilaisten muisto-
merkkihankkeiden ja niiden lupa- ja
toteutusasioiden vuoksi. Valtioiden
välillä ovat sopimukset vain sanka-
rihautausmaiden rauhoittamisen
osalta. Useimmat pitäjäseurat ovat
sopineet kahdenvälisesti myös sivii-
lihautausmaiden suojelusta ynnä
muusta sellaisesta. Eri asioilla on
yleensä ollut tapana järjestyä venä-
läisten taholta hyvin, yhteisymmär-
ryksessä ja maiden menneisyyttä
kunnioittaen.

Luulen, että mikäli Suomen suo-
mettuneet stalinistiset poliitikot ei-
vät olisi sotkemassa, olisi ns. Kar-
jala-kysymys jo aikoja sitten hoidet-
tu kohdalleen. Karjalan Liiton pu-
heenjohtaja Rauno Meriö totesi
aikoinaan, että venäläiset ovat kaup-
pamiehiä, jotka pitävät suorasta pu-
heesta, eivät nuoleskelusta. Harmi
etteivät karjalaiset aikanaan uskal-

taneet asettua Rauno Meriön taak-
se kun hän oli EU-parlamentin eh-
dokkaana. Pelin politiikkaa, sanois
Vennamo.

Mielenkiintoista on nähdä nyt tu-
levissa EU-vaaleissa onko kaimal-
lani Markku Laukkasella riittä-
västi karjalaisia ääniä läpimenoon.
Mielelläni soisin sen hänelle, koska
haluaisin nähdä onko hänessä mies-
tä ajamaan karjalaisten oikeuksia
EU-parlamentissa, koska hänen
puolueellaan sitä rohkeutta ei mie-
lestäni ole ollut riittävästi.

Palatakseni noihin Raudussa ol-
leisiin päivällisiin, yhteensattumien
vuoksi yhteisille päivällisille kutsu-
tuista saapui vain Raudun (Sosno-
von) kunnanjohtaja A. Sokolov,
hänellä on aikalailla vaikutusvaltaa
Käkisalmen piirin hallinnon alueel-
la, muuallakin kuin Raudussa.

Monenlaisista meitä askarruttavis-
ta asioista keskusteltiin, Sakkolan
miehet lähinnä Keljan taistelujen
muistomerkkihankkeesta. Meille
rautulaisille ehkä tärkein tieto oli,
että ensi vuonna 2010 alkaa Kan-
naksen alueella ja myös Raudussa
teiden kunnostamisen ohjelma, ja
voipha se olla, jot Korleellekin viel
bussilla mennään…

A. Sokolov toivottaa rautulaiset
tervetulleeksi heinäkuun lopun Ki-
hujuhlille Rautuun, vaikkakin sen
nimi toistaiseksi vielä on Sosnovo.

Hyvät ystävät, toivon, että leh-
temme on Teillä jo juhannuksena ja
viel enemmän toivon, et jonnai vuon-
na voiaa Leinikylän rannas sytyttää
siär kokko.
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– Kaik’han ne Rauvust’ on!, in-
nostui Rautulaisten pitäjäseuran
puheenjohtaja Markku Paksu esi-
tellessään sukunsa kotipitäjää Su-
vannon seudun säätiöiden edusta-
jille toukokuisella yhteistoimintamat-
kalla.

Paksu kertoi sujuvasti monet tun-
netut henkilöt poliitikoista tv-julkkis-
ten Rautu-juuriin. Lisäksi tuli paljon
muuta informaatiota Raudun histo-
riasta ja nykypäivästä.

Rautu oli Metsäpirtin ohella toi-
nen pääkohteista, kun Suvannon
seudun säätiöiden väki oli yhteisel-
lä matkalla Karjalan kannaksella.
Aikaisemmilla yhteismatkoilla koh-
teina ovat olleet Pyhäjärvi ja Räi-
sälä sekä Sakkola ja Vuoksela. Ensi
kevääksi jäi hautumaan, perehdy-
täänkö silloin Käkisalmeen.

Seitsemän Suvannon seudun sää-

tiötä on viime vuosina halunnut lu-
jittaa yhteistyötään. Yksi toiminta-
muoto on ollut perehtyä naapuripi-
täjiin, että kotiseutumatkoilla osat-
taisiin suunnistaa myös naapurikun-
tien nähtävyyksille. Nyt kolmannen
tehdyn yhteismatkan jälkeen han-
ketta on kiitelty jokaisen säätiön ta-
holta: on ollut antoisaa saada tietoa
lähikunnista niistä hyvin tietävien
matkaoppaiden johdolla. Vaikka
kohteita on nähty kartoilla, on kan-
nattanut käydä paikan päällä katsas-
tamassa kulkuväylät – osaan pää-
see perille bussilla, mutta osaan vain
maastoautoilla tai kävellen.

Tietoa ja
tarinoita

Rautu-päivää opasti Markku
Paksu, ja kirjallista materiaalia ja-

koi taustatueksi Heikki Malkamä-
ki.

Markku Paksun sujuva sanan-
käyttö suolsi kuulijoille niin faktatie-
toa Raudun eri kolkilta kuin värik-
käitä kertomuksia huumorilla höys-
tettynä.

– No, miul käy vähän kuin kes-
kustalaisel poliitikol – puhe jatkuu,
vaikk ajatus katkeaa, vitsaili Pak-
su.

Kun Sakkolan porsaistakin mei-
nasi välillä tulla rautulaisia, alkoi
bussin perältä sakkolalaisten osas-
tosta kuulua vastalauseita. Asiassa
päästiin kuitenkin yhteisymmärryk-
seen; kyllä niiden Sakkolan porsai-
den sekaan mahtui parisniekkojen
kaupattavaksi porsaita myös muis-
ta pitäjistä.

Raudussa käytiin alkajaisiksi kat-
somassa “Raassulin tullia” ja van-

Suvannon seudun säätiöiden yhteismatkalla
tulivat tutuiksi Rautu ja Metsäpirtti

Kuvat: Marjo Ristilä-Toikka
Raudun hautuumaan muistokivelle Markku Paksu istutti kesäkukkaset.
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haa rajaa, jonka jälkeen alkoi Inke-
rinmaa. Inkeristä tuli paljon pako-
laisia Rautuun 1920-luvun vainojen
aikaan, ja kuntaan rakennettiin mm.
inkeriläisten lastenkoti. Inkeriläisiä
jäi Rautuun asumaan peräti paritu-
hatta henkeä.

Markku Paksun kertoessa lisää
pitäjän historiaa ohitettiin mm. Or-
jansaaren kylä ja käytiin Saijajoella
vanhan myllyn paikalla. Vehmaisten
koulua Paksu kertoi joskus olleen-
sa jopa ostamassa, mutta nyt hänellä
on siitä muistona vain ikkunanpokat.
Paikan omistaa venäläinen upseeri,
jonka kesäpaikkana vanha koulu
toimii. Leinikylän hiekkaranta –
Paksujen vanhoja tiluksia – oli mat-
kalaisille komea nähtävyys, missä
kevätkylmän veden kävi testaamas-
sa Eeva Malkamäki. Maiseman
jälkeen emme ihmetelleet, miksi
Markku kotikunnaita takaisin havit-
telee.

Leinikylän hovista kuulimme hur-
jia tarinoita; paikalla oli asunut nuo-
riin miehiin mieltynyt “musta leski”,
joka tappoi rakastajansa niihin kyl-
lästyttyään. – Lienee puutarhassa
paljon luita, kommentoi oppaamme.

Raudun asemakylä on pitäjän vilk-
kain keskus. Aseman piirustukset
yms. dokumentteja on Rautu-Seu-
ran hallussa. Hautausmaan muisto-
merkille matkalaiset istuttivat kesä-

kukat. Palkealan ortodoksikirkon
hautausmaalla nähtiin Larin Paras-
ken muistomerkki, ja ortodoksikir-
kon paikalla oleva muistokivi. Kirk-
kopuistoa on raivattu kymmenkun-
ta vuotta sitten, mutta vesurilla olisi
nytkin töitä.

Kotiinlähtöpäivän aamuna visiitti
vei vielä ihastelemaan Raudun ko-
meaa ortodoksikirkkoa kellotapulei-
neen. Kirkon pihapiiri oli täynnä
autoja paikallisten osallistuessa sun-
nuntaiaamun jumalanpalvelukseen.

Metsäpirtin
kauniit maisemat

Metsäpirtin kierrosta luotsasivat
Kalevi ja Pirkko Hyytiä, ja toki
muitakin Metsäpirtti-tietäjiä linja-au-
tosta löytyi, ja monistenippu antoi li-
sätietoa. Nähtyä tuli niin Vaskelan
koski kuin Neusaari, ja tähyiltyä
Taipaleen yli Koukunniemeä ja Te-
renttilää. Vaskelan kosken vaiheilla
on paikka, josta voi lunastaa kalas-
tuslupia, tosin mahdolliset saalislo-
het on annettava Ahdille takaisin.

Myös Vaskelan kylän eli Larin
Parasken maisemissa patikoitiin ja
katseltiin kylvötöiden alla olevia vil-
jelysaukeita sekä tekeillä olevia ko-
meita taloja. Ilmi Pesonen kertoi,
että kylään on suunnitteilla uusi or-
todoksikirkko.

Lintuharrastaja Kalevi Hyytiä
kertoi lisäksi kuulluista luontoäänis-
tä; keväisen käenkukunnan ohella
alan harrastajat tunnistivat mm. sa-
takielen ja ruisrääkän, pikkulokin ja
ruohokerttusen.

Metsäpirtin kunnantalo ja kulttuu-
ritalo todettiin sijaitsevan Viisjoen
vastakkaisilla puolilla kuntakeskuk-
sessa, jossa oli myös tori, ravitse-
musliikkeitä ja kauppoja tavaroita
pullollaan. Viisjoessa nähtiin olevan
jäljellä vanhan voimalaitoksen ra-
kenteita.

Laatokan “meren” keväistä kohi-
naa kuunneltiin ja katseltiin Vorken
rannassa, jossa rohkeimmat kipai-
sivat uimaankin. Saaroista ja Sau-
nasaaren aallonmurtajaa ei nyt pääs-
ty ikuistamaan huonokuntoisen tien
takia, sinnikkäästä yrityksestä huo-
limatta.

Lahjoitusmaatalonpoikien patsaal-
la pysähdyttiin ja nähtiin Metsäpir-
tin kirkon ja vanhan hautausmaan
vaiheet, sekä uusi hautausmaa, joka
on vuokrattu Metsäpirtti Seuran
hoitoon. Samoin Paukunmäki ja Jo-
entakan koulun paikka kuuluivat
kierrokseen; koulun taannoisen
opettajan poika Tommi Tilli oli
matkassa. Hän sai todeta äitinsä is-
tuttaneiden ruusupuskien olevan
elossa, vaikkakin koulun paikalla on
uusi asuinrakennus.

Leinijärven rantatöyräällä matkalaiset ihastelivat
maisemia Heikki Malkamäen ja Markku Paksun
johdolla.

Raudun kunnanjohtaja Aleksandr Sokolov ja
Markku Paksu vaihtoivat terveisia yhteisellä illal-
lisella.
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Raudun teitä
kunnostetaan?

Korvat höröllä olevia kyydittäviä
Leo Orjamon sompaamassa bus-
sissa oli Metsäpirtin ja Raudun
edustajien lisäksi Vpl. Pyhäjärvel-
tä, Räisälästä ja Sakkolasta. Käki-
salmen ja Vuokselan säätiöiden vä-
keä ei tällä kertaa mukaan ennättä-
nyt.

Majoituspaikkana toiminut Igoran
lomakeskus Raudussa oli hyvätasoi-
nen, jossa valittamisen sijaa ei ollut
huoneissa, ruoka- tai muissakaan
palveluissa. Tietämän mukaan lo-
makeskusyrityksessä on vahvasti
mukana Venäjän pääministerin Vla-
dimir Putinin puoliso Ljudmila Pu-
tina, joka olisi hiljattain hankkinut
Igoran yhteyteen lisämaata 2 000
hehtaaria golfkenttää varten. Nyt
alueella on mm. laskettelurinne ja
uimahalli, ja jäähallia rakennettiin
parhaillaan.

Igorassa suomalaissäätiöiden
edustajien vieraana piipahti Raudun
kunnanjohtaja Aleksandr Sokolov,
mutta muiden kuntien edustajia ei
tällä kertaa yhteiselle illalliselle saa-
punut.

Sokolov kertoi, että Pietarin alu-
eelle on tehty erillinen tieohjelma ja
kannaksen tietä ryhdytään kunnos-
tamaan. Teiden kunto kartoitetaan
tänä kesänä ja ensi vuonna alkaa

teiden kunnostaminen.
Tulkkeina iltatilaisuudessa ja muu-

alla matkan varrella toimivat Juk-
ka-Pekka Mustonen ja Kaisa
Paukku.

Navetasta
Karuselliin

Reissuun kuului tietysti makkaran-
paistot ja iltapäiväkahvit taukopai-
koilla. Matkaa siivittivät myös lau-
lut ja runot, joiden esittäjiä löytyi
vapaaehtoisesti matkalaisten kes-
kuudesta, esimerkiksi Raili Lame-
ranta ja Pirjo Kiiala.

Keväisellä käynnillä tuli todettua
myös se, että Kiviniemen koski vir-
taa sijallaan, Muolaan “automarket”
palvelee edelleen, Kuusaassa “na-
vetan” kahvila- ja majoituspalvelut
ovat toiminnassa, Viipurissa kannat-
taa edelleen tehdä ostoksia niin to-
rin vaiheilla kuin kauppahallissa ja
ehkä uutena kohteena piipahtaa
kauppakeskus Karusellissa. Ja että
rajamuodollisuuksiin kuluvaa aikaa
ei voi koskaan tietää; tulomatka su-
jui hyvinkin sukkelasti.

Marjo Ristilä-Toikka

Taukonuotiolla Metsäpirtin Vorkenrannassa, Laatokan maisemissa.
Vas. Kalevi Hyytiä, Matti Naskali, Heikki Malkamäki, Outi Apho-
nen ja Robert Rainio.

Maanmittauslaitos avaa 13. ke-
säkuuta uuden verkkopalvelun,
johon on koottu historiallista Kar-
jalan kartta-aineistoa. Samana
päivänä palvelua esitellään Kuo-
piossa Karjalan Liiton valtakun-
nallisilla kesäjuhlilla.

Maanmittauslaitos haluaa tarjo-
ta  aineistot kaikkien käyttöön il-
maisen verkkopalvelun välityksel-
lä.

Verkkopalvelu tarjoaa mahdolli-
suuden selailla kartta-aineistoja ja
hakea kohteita hakupalvelun avul-
la. Uuden ilmaisen verkkopalvelun
tarkoituksena on parantaa karttojen
saatavuutta ja käytettävyyttä.

STT:n mukaan uudessa verkko-
palvelussa voi selailla ennen vuotta
1939 piirettyä kartta-aineistoa. Pal-
velussa voi myös muun muassa teh-
dä nimistöhakuja ja ottaa vanhan

sukutilan tarkat koordinaatit ylös
Karjalan matkaa varten.

Palvelussa on kolme kartta-ai-
neistoa: kaksi topografista karttaa
mittasuhteiltaan 1:100 000 ja 1:20
000 sekä pitäjänkartta 1:20 000.
Paikannimellä voidaan hakea
muun muassa kaupunkeja, kyliä,
vesistöjä ja muita rakennettuja
kohteita.

Karjalan kartat verkkoon
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100 000 ihmistä, koti-irtaimis-
toa, karjaa, viljaa ja teollisuus-
varustus piti kuljettaa pois 12
päivässä. Näillä ehdoilla Suo-
mi pakotettiin allekirjoitta-
maan sopimus 105 päivää kes-
täneen talvisodan jälkeen.

Liput Suomessa vedettiin puolitan-
koon kun Suomen ulkoministeri
Väinö Tanner ilmoitti radiossa koh-
tuuttomista rauhanehdoista, jotka
Suomi oli allekirjoittanut yöllä 12.
maaliskuuta 1940. Kello 11.00 13.
maaliskuuta 1940 aseet vaikenivat.
105-päiväinen talvisota oli päättynyt,
mutta monen mielestä rauhanehdot
olivat raskaampia kuin sota.

Suomi oli rauhanehdoissa pakotet-
tu luopumaan runsaasta kymme-
nestä prosentista alueestaan, jota
Neuvostoliitto ei koskaan pystynyt
valloittamaan. Joka kahdeksas suo-
malainen asui alueella ja heidät jou-
duttiin  siirtämään.  Lisäksi alue jou-
duttiin luovuttamaan Neuvostoliitol-

le kahdessatoista päivässä. Suomen
armeijan piti vetäytyä seitsemän ki-
lometriä päivässä. Suomi kääntyi jo
rauhanpäivänä 13. maaliskuuta
1940 Ruotsin puoleen ja pyysi kul-
jetusapua. Ruotsin hallitus antoi käs-
kyn ylipäällikölle, joka puolestaan
antoi määräyksen kokonaiselle pa-
taljoonalle valmiuskäskyn siirtymi-
sestä Suomeen.

Evakuoitavalla alueella asui vielä
100 000 suomalaista rauhanpäivä-
nä. 300 000 oli evakuoitu jo ennen
talvisotaa ja sen aikana. Tämä tar-
koitti nykyajan suurinta kansansiir-
toa pohjoismaissa.

Tuskin kukaan
halusi jäädä

Ruotsalaisen avus-
tuskuljetuksen toteut-
tamisen sai tehtäväk-
seen majuri Morti-
mer Sederholm T
1:stä Linköpingistä.

Jo vuorokauden kuluessa ylipäälli-
kön käskystä, oli Pataljoona Seder-
holmin yksikkö valmiiksi organisoi-
tu.

Kun kaikki valmistelut oli tehty 15.
maaliskuuta, lastasi pataljoona 300
tynnyriä bensiiniä komppaniaa kohti,
samoin kuin elintarvikkeet, 14 päi-
vän Suomen käyntiä varten. Morti-
mer Söderholmin adjutantti Alf Dahl
kertoi myöhemmin eräässä haastat-
telussa, että yksikkö oli kenttäoloi-
hin varusteltu, mitä tuli henkilökoh-
taisiin varusteisiin ja ajoneuvovarus-
tukseen, siis koviin ammuksiin, kä-
siaseisiin ja muuhun asevarustuk-
seen.

Siviiliväestö Karjalassa sai valita
halusivatko he jäädä luovutettaval-
le alueelle. Tuskin kukaan halusi jää-
dä. Evakuointien jälkeen, jotka teh-
tiin ennen talvisotaa ja sen aikana,
jäljelle jäi laajalle alueella siis noin
100 000 ihmistä, enimmäkseen nai-
sia, lapsia ja vanhuksia tai sairaita.
Näillä alueilla oli myös kymmeniä

Suomi pyysi Ruotsilta apua

Karjala tyhjennettiin kahdessatoista päivässä

Talviset tiet olivat valtavan ahtaita ja kapeita. Apukuljetukset yhdessä
armeijan kuljetusten kanssa valtasivat tiet. Vasemmanpuoleinen auto on
suurella todennäköisyydellä Volvo LV76, jota Ruotsin poliisi käytti mm.
vankikuljetukseen.

Mortimer
Sederholm
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tuhansia eläimiä, miljoonia kiloa vil-
jaa, isoja teollisuus- ja liikevarasto-
ja ja koneita samoin suuria määriä
yksityistä omaisuutta, joka piti siir-
tää. Kaikki piti tapahtua kymmenen
päivän aikana allekirjoitetun rauhan-
sopimuksen mukaisesti.

Yksi Söderholmin pataljoonan eri-
koisimmista tehtävistä oli, kun yksi
kolmannen komppanian ryhmä aut-
toi jopa Valamon luostarin evaku-
oinnissa. Luostari sijaitsee Laatokan
järven saariryhmässä.

Vänrikki Carl Schoug palveli
plutoonanpäällikkönä kolmannessa
autokomppaniassa. Näin hän ker-
too:

“Pääsiäisaattona 1940 sain mää-
räyksen valmistella materiaalin las-
tauksen Valamon luostarista. Vii-
meistään kello 20.00 piti minun jät-
tää Sortavala, koska siihen aikaan
piti venäläisten ottaa kaupunki hal-
tuunsa. Tunnin kuluivat ja mitään ei
tapahtunut. Kävin esikunnassa pari
kertaa, mutta kukaan ei tiennyt mi-
tään. Sotilaani alkoivat tulla miette-
liäiksi. Heillä ei ollut minkäänlaista
halua joutua venäläisten vangeiksi.
Monia huhuja kiersi, millaiseksi ve-
näläinen vankeus voisi muodostua.
Kello kolmen tienoissa näkyi lopul-
takin hevoskolonna Laatokan jääl-
lä. Kun kolonna vähitellen saapui
kokoontumispaikalle, alkoi lastaus
täydellä vauhdilla. Sotilaat työsken-
telivät nopeasti ja auliisti. Kaikilla oli
kiire saada työ valmiiksi mahdolli-
simman nopeasti. Lasti sisälsi mo-
nenlaista tavaraa luostarista, muun
muassa pyhäinjäännöksiä ja pari kir-
konkelloa. Muutamia pitkäpartaisia
munkkeja, jotka seurasivat kolon-
naa, huokaili arvokkaasti ympäril-
lämme ja seurasi surullisina ja hai-
keina puuhailuamme, sanomatta
kuitenkaan mitään. Kello 17.00 oli
lastaus valmis ja me ajoimme nä-
kemättä Sortavalan kohtaloa. Au-
toni takapenkillä istui munkeista
kolme. He eivät lausuneet sanaa-
kaan Joensuuhun kuljetuksen aika-
na. Kuorma purettiin kreikkalaiska-

toliseen kirkkoon. Munkit ottivat
munkkiveljensä avoimin sylin vas-
taan.”

Mortimer Sederholm tuli, kuten
hän itse kertoo, alakuloiseksi sodan
tuhoista ja kohtalosta, joka kohtasi
Suomen kansaa. Vaikka tiet olivat
vaikeakulkuisia Suomen armeijan
takaisin vetäytymisen vuoksi, niillä
näkyi pitkiä kolonnia pakolaisia mat-
kalla luovutetuilta alueilta. He kul-
kivat koti-irtaimisto ja muut tavarat
mukanaan ylilastatuissa kulkuneu-
voissaan.

Ei ollut harvinaista, että ylimpänä
lastissa istui mummo pienet lapset
polvellaan. Kuskina toimi usein poi-
ka tai tyttö, jolla ikää oli tuskin kym-
menen vuotta enempää. Rekien vie-
ressä pitkissä kolonnissa tienvartta
seurasivat lehmät niin kauan kuin
jaksoivat kävellä. Kaatuneet lehmät
reunustivat usein tienvarsia. Huu-
moriakaan ei juuri ollut, mutta kaik-
ki näyttivät kantavan raskaan koh-
talonsa kärsivällisesti. toteaa Mor-
timer Sederholm.

Kun Mortimer Sederholm kokosi
vaikutelmansa, kirjoitti hän: “Ryhmä
on osoittanut kunnioitettavaa kun-

nianhimoa ja halukkuutta työsken-
nellä. Koska näin on, minun ei tar-
vitse kirjoittaa siitä kuinka henkilö-
kunta olisi saanut todistaa venäläi-
sen ilma-aseen aiheuttamia tuhoja
suojattomia paikkakuntia kohtaan,
etenkin siviiliväestöä kohtaan.

Teksti: Erik Björklund
Kuvat: Suomen puolustusvoimat

ja yksityisarkistot
Vapaa käännös: Veijo Moilanen

Jokainen komppania lastasi
300 tynnyriä bensiiniä ja elin-
tarvikkeita 14 päivää kestänee-
seen pikaiseen pelastusoperaa-
tioon.

Yllä olevan jutun toimitus sai
Matti Loposelta käännettäväk-
si Rautulaisten lehteen. Alkuperäi-
nen juttu on julkaistu ruotsalaises-
sa Boggi-lehdessä 3/2009. Boggi
on Malmössä toimitettava lehti,
joka keskittyy palvelemaan suuri-
en ja raskaiden koneiden kanssa
työskenteleviä. Se ilmestyy 10
kertaa vuodessa. Artikkelin julkai-
suun on Rautulaisen lehti hankki-
nut Boggilta luvan.

Artikkelin kirjoittaja Erik
Björklund on ruotsalainen toimit-
taja ja kirjailija. Hän on aikaisem-
min toiminut ruotsalaisen kuljetus-
alan lehden päätoimittajana ja tut-

kinut sota-ajan Petsamon ja Me-
renkurkun liikennettä ja kirjoitta-
nut niistä kirjat.

Parhaillaan Björklund on teke-
mässä kirjaa ruotsalaisten kulje-
tusavusta Karjalan kannaksen
evakuoimisessa vuonna 1940.

Björklundin mielestä ruotsalais-
ten nykyihmisten tietämys Suo-
men lähihistoriasta on heikkoa.
Talvisotaakin pidetään viimeisim-
pänä jääkiekkomatsina. Hän ha-
luaa kertoa siitä jo senkin takia,
että suomalaisten taistelulla oli iso
merkitys myös ruotsalaisille. Suo-
mi piti Neuvostoliiton pois Ruot-
sin rajoilta.

Tarina ruotsalaislehdestä
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Karjalaiset juuret kiinnostavat uusia sukupolvia
Matkat ja juhlat toiminnan vetonauloina

Rautulaisten pitäjäseuran toimin-
nassa tärkeää osaa näyttävät matkat
kotiseudulle Rautuun ja pitäjäjuhlat.
Ne ovat myös nuorten mieleen.

– Rautulaisen perinteen vaaliminen
on ensisijainen tehtävämme. Siinä
olemme onnistuneet erinomaisesti.
Aina tulee mukaan uusia sukupolvia,
joita omat juuret kiinnostavat, iloitsi
Rautulaisten pitäjäseuran puheenjoh-
taja Markku Paksu avatessaan yh-
distyksen vuosikokouksen Mikkelin
Liikemiestenseuralla.

Rautulaisten pitäjäseura on aloitta-
nut Rautu -CD:n tuottamisen Osmo
Valkosen sanoituksista ja sävellyk-
sistä. Rautu Kuvina -teoksen valmis-
tamista jatketaan edelleen. Lisäksi
Pitäjäseuran toimintasuunnitelmaan
kuuluu ainakin kolmen koulupiirin ta-
pahtuma sekä osallistuminen erilaisiin
Karjalan Liiton tapahtumiin, kuten kir-
jamessuille ja kesäjuhliin. Rautuun
tehdään lukuisia matkoja.

– Kotiseutumatkoja tehdään kesällä
lähes joka viikko. Myös talkoomat-
koja olisi taas syytä tehdä. Palkealan
kirkon ympäristö kaipaa raivausta,
samoin Tikatsu, toteaa Paksu.

Kihuille Rautuun lähdetään heinä-

kuun lopulla. Kihujen ohjelma oli vie-
lä vuosikokouksessa avoin, sillä Sos-
novon kulttuuritalo on remontissa eikä
sinne päästä.

– Joudumme ehkä pitämään ulko-
juhlan Igoran pihalla, pohti Paksu, joka
jatkaa juhlapaikkojen etsimistä Rau-
dusta.

Pitäjäseuran johto jatkaa tämän

vuoden entisin voimin. Markku Pak-
su toimii puheenjohtajana ja Kauko
Olkkonen varapuheenjohtajana.
Myös erovuorossa olleet hallituksen
jäsenet Raili Ilvonen, Ulla Lopo-
nen ja Liisa Rouhiainen valittiin uu-
delleen hallitukseen.

Muut hallituksen jäsenet ovat  Ar-
mas Komi, Arto Kurittu, Ilona
Kopakkala, Pentti Lemmetty,
Matti Koppanen ja Tuomas Ras-
tas.

Työvaliokunnassa jatkavat niin
ikään entiset jäsenet Markku Paksu,
Pekka Intke, Liisa Rouhiainen ja
Matti Loponen. Julkaisutoimikun-
taan valittiin Markku Paksun, Kauko
Olkkosen, Pekka Intken, Jaana
Matikaisen ja Seija Lipsanen lisäk-
si uutena jäsenenä Eero Pihjala.

Vuosikokouksessa päätettiin myös
aloittaa yhdistyksen sääntöjen päivit-
täminen ajan tasalle sekä ottaa “ki-
sällihenkilöitä” perehtymään hallituk-
sen työskentelyyn.

Seija Lipsanen

Kuvat: Seija Lipsanen

Pekka Intke (oik.) toimi vuosikokouksen puheenjohtajana ja Raili
Ilvonen sihteerinä. Taustalla Kauko Olkkonen, Minna Haukka ja
Armas Komi.

Toivo Kuparinen, Pentti Lemmetty, Tuomas Rastas ja Matti Loponen
tarkkaavaisina kokouksessa.
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Perinnetyötä parhaimmillaan
Aapo Kurki, Martta Kosunen ja Mauri Huuhka tekivät muistitiedon perusteella kartan jälkipolville
kotikylästään Vepsasta.



Rautulaisten lehti  3/200910

Orjansaarelaisilla koulupiiritapahtuma Pieksämäellä
Aurinkoisena lauantaina 16. tou-

kokuuta vietimme Orjansaaren kou-
lupiirin tapahtumaa Pieksämäellä
Naarajärvellä. Meitä oli koolla suu-
ri joukko: syntyperäisiä Orjansaare-
laisia oli saapunut tapaamiseen 12
henkilöä.

Pauli Jantusen ja Päivi Väisä-
sen tervetulotoivotusten jälkeen lau-
loimme yhdessä Karjalaisten laulun,
jonka laulaminen kuuluu perinteenä
tapahtuman aloittamiseen. Ruokai-
lun jälkeen ja kuulumisten vaihdon
lomassa saimme nauttia ihanista
ohjelmanumeroista – kuulimme ru-
nojen lausuntaa, Pauli Jantusen ku-
vailun Orjansaaren kylästä sekä
musiikkiesityksen. Orjansaaren ja
Karjalan sekä omien sukujen juuri-
en muisteleminen yhdisti meitä eri
sukupolvien edustajia. Lämminhen-
kinen yhdessäolo säilyy mielissäm-
me seuraavaan tapaamiseen. Näh-

Syntyperäiset Orjansaarelaiset Eila Hokkanen, Irja Jantunen, Pauli Jantunen, Valto Jantunen, Erkki
Junni, Leena Laitinen, Helga Nikula, Laila Nykänen, Laina Salo, Elma Suuronen, Salli Tenhunen,
Veikko Tukia ryhmäkuvassa.

Orjansaarelaisen Elma Suuro-
sen lapsenlapset Johanna ja
Nina Suuronen soittivat karja-
laisia lauluja

dään kahden vuoden kuluttua!

Pirkko Pätynen

Kuvat: Pirkko Pätynen
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Orjansaaren koulupiirijuhlassa
16.toukokuuta Pieksämäellä tapasin
isäni serkun, Ella Marttiinin, o.s.
Nahkuri. Ella (s.1.2.1926) oli jo
aikaisemmin kertonut minulle “aar-
teistaan”, jotka ovat Mäkrän kou-
lun oppilaskuvia 1930-luvulta.

Ellalla on erinomainen muisti, hän
on kirjoittanut oppilasluettelon jokai-
sen ryhmäkuvan yhteyteen. Nämä
Ella Marttiinin valokuvat tarkkoine
oppilasnimilistoineen ovat arvokas-
ta historiatietoa meille rautulaisille.
Onneksi ne saatiin nyt lehden sivuil-
le meidän kaikkien tutkittaviksi.

Mäkrän koululaiset
v. 1934 Alakoulu

Koulua käytiin Helena Sataman
talossa, joka sijaitsi Orlovin mäeltä
Viiden Tien Ristin suuntaan. Opet-
tajana toimi Anna Karhunen, o.s.
Jääskeläinen. Kuvassa emäntä
Helena Sataman sylissä on Sirkka
Ihalainen.

Armo Savolainen, Suoma Ihalai-
nen, Toivo Orlow, Paula Orlow,
Eero Ikonen, Aino Puranen, Rau-
ha Sidorow, Kirsti Sidorow, Arto
Jääskeläinen, Elna Rahikka, Airi
Ihalainen, Aimo Ihalainen, Kerttu
Satama, Lempi Jääskeläinen, Ella
Nahkuri, Aini Puustinen, Annikki
Ivanow, Laila Sipponen, Katri Tiit-
tanen, Aula Rahikka, Uuno Lalluk-
ka, Hugo Savolainen, Martta Pauk-
ku, Siiri Jääskeläinen, Arvi Pura-
nen, Laila Savolainen, Leo Kaatra-
nen, Roosa Savolainen, Erkki Tiit-
tanen, Arvi Ihalainen, Martti Miet-
tinen, Eeva Tiainen, Salme Ihalai-
nen, Anna-Kaisa Vaske, Lempi Dor-
mitanow, Tyyne Koukonen, Aarne
Ikonen, Sievi Johanson, Maire Ku-
ronen, Sulo Vuohelainen, Kauko
Pekkanen, Vilho Sidorow, Väinö
Pekkanen, Arvo Koukonen, Antti
Lallukka ja Armas Kuronen.

Mäkrän koululaiset
v. 1935 Alakoulu

Koulu sijaitsi edelleen Helena
Sataman talossa. Opettaja oli Lyyli
Holopainen. Talvisodassa Helena
Satama menetti poikansa Jalmarin.

Lempi Jääskeläinen, Aino Pura-
nen, Olga Puranen, Hugo Partanen,
Aimo Ihalainen, Aaro Haukka, Aar-
ne Ikonen, Veikko Puranen, Leo
Kaatranen, Jaakko Kiiski, Reino
Kiiski, Olga Lempinen, Hilda Kin-

nari, Rosa Savolainen, Laila Savo-
lainen, Annikki Ivanow, Kerttu Sa-
tama, Aula Rahikka, Lempi Dormi-
tanow, Siiri Jääskeläinen, Aili Pur-
siainen, Katri Tiittanen, Maria Lem-
pinen, Ella Nahkuri, Paula Orlow,
Toivo Lattunen, Armas Kuronen,
Arvi Puranen, Johannes Uosukai-
nen, Kauko Pekkanen, Arvo Kou-
konen, Hugo Savolainen, Väinö
Pekkanen, Uuno Lallukka, Antti
Lallukka, Niilo Ihalainen, Urho Te-
reska ja Vilho Sidorow.

Mäkrän koulun oppilaita 1930-luvulta

Mäkrän koululaiset v.1934.

Mäkrän koululaiset v. 1935.
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Mäkrän koululaiset
v. 1936 Yläkoulu

Tässä kuvassa opetus tapahtui jo
Mäkrän koulussa. Opettajiakin oli
kolme: Anna Karhunen, Olga
Heikkonen ja Manu Heikko-
nen. Kuvassa on myös terveyssi-
sar Vera Pietiäinen.

Urho Tereska, Aulis Lattunen,
Heimo Savolainen, Eero Kähä-
ri, Armas Kuronen, Antti Lalluk-
ka, Jaakko Kiiski, Pekka Spiri-
donow, Arvi Puranen, Aarne
Ikonen, Aulis Ivanow, Pauli
Pekkanen, Niilo Ihalainen,
Hugo Ihalainen, Viljo Kouko-
nen, Unto Nahkuri, Toivo Lat-
tunen, Veikko Puranen, Eino
Kuronen, Hugo Partanen, Veik-
ko Pekkanen, Aarne Puranen,
Oiva Puranen, Helli Paukku,

Olga Sidorov, Rosa Savolainen,
Nina Orlow, , Maire Kuronen,
Uuno Lallukka, Pentti Pusa, Vil-
ho Sidorow, Veikko Ihalainen,
Aimo Ihalainen, Toivo Kuronen,
Aaro Haukka, Väinö Kaatranen,
Eemil Petäjämäki, Veikko Pusa,
Antti Jääskeläinen, Leo Heik-
konen, Armas Jääskeläinen,
Usko Puranen, Sulo Kähäri, Vil-
jami Tomperi, Leo Savolainen,
Henrikki Savolainen, Erkki Pu-
ranen, Väinö Pekkanen, Arvo
Koukonen, Matti Loponen,
Eino Lallukka, Arvi Sojakka,
Kauko Rastas, Veijo Puranen ja
Aarne Satama.

Vuosina 1937 ja 1938 opettajina
olivat edelleen Anna Karhunen sekä
Olga ja Manu Heikkonen.

Lempi Jääskeläinen, Hilkka
Tereska, Aino Puranen, Taimi
Ihalainen, Hilda Kinnari, Kert-
tu Paukku, Kirsti Sidorow,
Martta Savolainen, Airi Ihalai-
nen, Olga Lempinen, Aili Pur-
siainen, Katri Tiittanen, Aula
Rahikka, Terttu Lallukka, Eila
Savolainen, Maria Lempinen,
Paula Orlow, Lempi Dormito-
now, Laila Savolainen, Ella Nah-
kuri, Laila Sipponen, Kerttu Sa-
tama, Annikki Ivanow,  Martta
Paukku, Elvi Ihalainen, Hilja
Paukku, Anna Pietinen, Sievi
Johanson, Salme Ihalainen, Aini
Puustinen, Galina Lempinen,
Helka Puranen, Aili Ihalainen,
Anna Partanen, Lempi Savolai-
nen, Vuokko Savolainen, Tyyne
Nuija, Taimi Pekkanen, Rauni
Kemppainen, Elma Sojakka,
Lea Lallukka, Laina Lallukka,

Mäkrän koululaiset v. 1936.
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Eino Kuronen, Mikko Lallukka,
Reino Salmela, Eero Ikonen, Paa-
vo Lallukka, Aarne Puranen, Pent-
ti Pekkanen, Viljo Koukonen, Toi-
vo Lattunen, Aulis Lattunen, Unto
Kukkonen, Hugo Ihalainen, Leo
Puranen, Mikko Lempinen, Arto
Jääskeläinen, Pentti Ihalainen, Irja
Pusa, Raili Kuronen, Suoma Ihalai-
nen, Martta Lallukka, Olga Lem-
pinen, Aino Puranen, Raija Kukko-
nen, Oiva Puranen, Hilkka Teres-
ka, Elvi Ihalainen, Kirsti Sidorow,
Lempi Jääskeläinen, Anja Pekka-
nen, Hilkka Ihalainen, Hilda Kin-
nari, Raili Jääskeläinen, Paula Or-
lov, Sanni Kuparinen, Laila Sippo-
nen, Terttu Ihalainen, Martta Sa-
volainen, Ella Nahkuri, Terttu Lal-
lukka, Laila Savolainen, Rauha Si-
dorow, Soini Tonteri, Orvokki

Mäkrän koululaiset
v. 1937

Viljo Koukonen, Hugo Ihalainen,
Heimo Savolainen, Raili Jääskeläi-
nen, Taimi Ihalainen, Sanelma Olli-
kainen, Mikko Lempinen, Mikko
Lallukka, Pikku Martta, Heikkos-
ten sukulainen, Martta Lallukka,
Hilkka Ihalainen, Sanni Kuparinen,
Anja Pekkanen, Terttu Lallukka,
Sisko Tonteri, Soini Tonteri, Jaak-
ko Kiiski, Hugo Partanen, Pekka
Spiridonow,  Reino Salmela, Aimo
Damski, Oiva Puranen, Martta Sa-
volainen, Paula Orlow, Aarne Pu-
ranen, Eino Kuronen, Lempi Jääs-
keläinen, Aino Puranen, Veikko
Pekkanen, Aulis Lattunen, Aarne
Ikonen, Arto Jääskeläinen, Hilkka
Tereska, Olga Lempinen, Airi Iha-
lainen, Eero Ikonen, Reino Kiiski,
Toivo Orlow, Niilo Ihalainen, Toi-
vo Lattunen, Veikko Puranen, Elvi
Ihalainen, Kirsti Sidorow, Lempi
Dormitonow, Maire Kuronen, Sal-
me Ihalainen, Eila Savolainen, Lai-
la Sipponen, Rosa Savolainen,
Kerttu Paukku, Ella Nahkuri, Hil-
da Kinnari, Annikki Ivanow, Ilmi
Paaso, Hilja Paukku, Lea Lalluk-
ka, Eila Puranen, Urho Tereskä,
Sulo Kähäri, Vilho Sidorow, Elma
Sojakka, Galina Lempinen, Lempi
Savolainen, Nina Orlow, Laina Lal-
lukka, Helka Puranen, Laila Savo-
lainen, Armas Kuronen, Unto Nah-
kuri, Eero Kähäri, Arvi Puranen,
Aaro Haukka, Antti Lallukka, Pent-
ti Pusa, Sievi Johanson, Aimo Iha-
lainen, Väinö Pekkanen, Arvo Kou-
konen, Hugo Savolainen, Kauko
Pekkanen, Antti Jääskeläinen,
Veikko Ihalainen, Viljami Tomperi,
Henrikki Savolainen, Matti Lopo-
nen, Niilo Pietiäinen, Armas Jääs-
keläinen ja Leo Heikkonen.

Mäkrän koululaiset
v. 1938

Urho Puranen, Pekka Spirido-
now, Toivo Orlow, Tenho Damski,

Paukku, Airi Ihalainen, Aarne Iko-
nen, Vilho Sidorow, Aimo Ihalainen,
Heimo Savolainen, Hugo Savolai-
nen, Leo Heikkonen, Antti Jääs-
keläinen, Niilo Ihalainen, Eila Sa-
volainen, Lempi Dormitonow, Rosa
Savolainen, Martta Paukku, Salme
Ihalainen, Maire Kuronen, Helli
Paukku, Kerttu Paukku, Sievi Jo-
hanson, Veikko Pekkanen, Jaak-
ko Kiiski, Reino Kiiski, Hugo Par-
tanen, Kauko Pekkanen, Aaro
Haukka, Antti Lallukka, Arvi Pu-
ranen, Veikko Puranen, Armas Ku-
ronen, Pauli Pekkanen, Eero Kä-
häri, Aimo Damski, Urho Tereska,
Pentti Pusa, Unto Nahkuri, Väinö
Pekkanen ja Arvo Koukonen.

Päivi Väisänen,
o.s. Maisonen

Mäkrän koululaiset  v. 1937.

Mäkrän koululaiset v. 1938.
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Edellisessä Rautulaisten leh-
dessä olleessa artikkelissa Vil-
ho Muurinen valotti Suomen val-
tiovaakunan kehitystä ja vaaku-
noiden historiaa. Artikkelin toi-
sessa osassa kerrotaan itsenäi-
sen Suomen vaakunoista.

Maamme vapauduttua venäläisis-
tä Suomen vaakunasta tuli itsenäi-
sen tasavallan ulkoinen tunnuskuva.
Vaakunan perusmuotona pidetään
edelleen Kustaa Vaasan hauta-
muistomerkin historiallista vaaku-
naa. Boyn vaakunatyyppi sai viral-
lisen aseman valtiolipussa, virasto-
jen sineteissä, metallirahoissa, pos-
timerkeissä ja puolustusvoimien
käytössä. Kilven yläpuolella aiem-
min ollut purppuraverhoinen, kullattu
kruunu poistettiin 1920, koska sitä
ei pidetty tasavallan vaakunaan so-
pivana.

Itsenäisyyden ajan toisella vuosi-
kymmenellä istunut vaakunakomi-
tea julkisti 1936 ehdotuksensa Suo-
men suureksi valtakunnanvaaku-
naksi, kuva 4, jossa vaakunan pääl-
lä olisi kruunu, tämän kannattajina
kaksi karhua sekä alustana kuusi-
tukki ja siinä tunnuslause “Vapaa –
Vankka – Vakaa.”

Vertailun vuoksi on tähän selos-
tukseen otettu mukaan myös Alan-
komaiden valtakunnan ja hallitsija-
huoneen yhteinen suuri vaakuna,
kuva 5, josta kuningas Willem I teki
aloitteen 1815 ja jota paranneltiin
1907 ja 1909. Eipä ole vaikea huo-
mata, mistä päin vaakunakomitea
sai virikkeitä luonnokseensa. Heral-
disella vuorovaikutuksella Alanko-
maiden kanssa oli jo silloin lähes
400-vuotiset perinteet.

Vaakunoiden historiaa

Kuva 4. Vaakunakomitean vuonna 1936 tekemä ehdotus Suomen
suureksi valtakunnanvaakunaksi.

Kuva 5. Alankomaiden suuri
hallitsijahuoneen ja valtion
vaakuna.

Osa 2
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Vaikka Willem Boyn vaakuna-
tyyppi onkin muotoilultaan esikuval-
linen, niin tyylillisesti se kuuluu kui-
tenkin renessanssikauteen. Nyky-
ajan pelkistetty tyylikäsitys ei ole
sopusoinnussa leijonan kiehkurais-
ten karvatupsujen kanssa. Vaaku-
nan sisältö ei muutu, ja leijonan yl-
väs ryhtikin säilyy, vaikka vaakunan
yksityiskohtia muotoillaan nykyai-
kaisesti pelkistäen, jos työ tehdään
heraldisella asiantuntemuksella ja
pieteetillä.

Vaakunatieteen kannalta se, mi-
ten vaakuna määritellään vaakuna-
selityksessä, on tärkeämpää kuin
vaakunaa esittävät kuvat. Heraldi-
set termit tunteva taiteilija voi sil-
loin pelkän vaakunaselityksen pe-
rusteella piirtää vaakunan täysin oi-
kein.

Suoranaisista väärinkäytöksistä
valtakunnanvaakunaa kohtaan lie-
nee tunnetuin “underground-taitei-
lijaksi” luokitellun Harro Koskisen
tapaus syyskuussa 1969. Hän tuli
Helsingin Taidehallissa nuorten
näyttelyssä esille kahdella teoksel-
laan, “Sikamessias” ja “Sikavaaku-
na.” Vuoden kuluttua Koskista vas-
taan nostettiin syyte sekä jumalan-
pilkasta että valtakunnanvaakunan
häpäisemisestä. Syyte koski myös
jurya, joka oli teokset näyttelyyn
valinnut.

Raastuvanoikeus vapautti syyte-
tyt valtakunnanvaakunan häpäisyn
osalta ilmeisesti siksi, ettei ollut mi-
tään lainkohtaa, johon asiassa olisi
voitu vedota. Syyttäjä valitti raas-
tuvan päätöksestä, ja juttu siirtyi
hovioikeuden käsittelyyn.

Tämä tapaus varmaan herätti
eduskunnan, joka käynnisti lainlaa-
dintaprosessin, tarkoituksena saada
valtakunnanvaakuna suojatuksi.
Lailla se määriteltiin heraldisestikin
vasta 26. toukokuuta 1978. Tämän
lain 1 §:ssä on viimeinkin vaakuna-
selitys. Pykälän mukaan “Suomen
vaakuna on Suomen historiallinen
vaakuna, joka selitetään seuraavasti:
Punaisessa kentässä kruunupäinen

leijona, joka pitää oikean etujalan
sijalla olevassa haarniskoidussa kä-
dessä iskuun kohotettua miekkaa ja
polkee takajaloillaan sapelia, leijo-
na kruunuineen ja varuksineen,
aseiden kahvat ja käsivarsihaarnis-
kan nivelet kultaa sekä aseiden te-
rät ja käsivarsihaarniska hopeaa,
kenttään sirotettu yhdeksän hopea-
ruusua.”

Vuoden 1978 laissa säädetty vaa-
kunaselitys vastaa siis Kustaa Vaa-
san hautamuistomerkissä olevaa
Suomen vaakunaa.

Kysymys mahdollisen suuren val-
takunnanvaakunan vahvistamisesta
ei tullut esille Suomen vaakunasta
annetun lain säätämisen yhteydes-
sä. Suomella ei siis vieläkään ole
virallisesti ns. suurta valtiovaakunaa
täydellisine heraldisine attribuuttei-
neen. Lain mukaan selityksestä
olennaisesti poikkeavan Suomen
vaakunan pitäminen kaupan on kiel-
letty sakon uhalla. Suomen valtio-
vaakuna ja – lippu on rikoslailla suo-
jattu häpäisyltä. Lisäksi on annettu
määräyksiä, jotka rajoittavat niiden
käyttöä yhteisöjen ja liikkeiden tun-
nuksina tai tällaisen tunnuksien osi-
na.

Vaakunan hopearuusut, jotka ai-
koinaan olivat vain tavanomaisia
täytekuvioita eli sirotteita, ovat itse-
näisyyden aikana muodostuneet ta-
vallaan toissijaisiksi valtiollisiksi tun-
nuksiksi, sillä ne somistavat sekä
Vapaudenristin että Suomen Valkoi-
sen ruusun ritarikuntien kunnia-
merkkejä ja sen lisäksi esi- ja yliup-
seerien kauluslaattoja.

Vaakunaselityksen perusteella
ovat ainakin heraldiset taiteilijat Ahti
Hammar ja Olof Eriksson laati-
neet ajan hengessä surffailleen Suo-
men vaakunat, joista kuva 6 esittää
Hammarin ja kuva 7 Erikssonin tul-
kintaa. Tarkka lukija huomaa niiden
yksityiskohdissa pieniä eroja, sel-
vimmin leijonan kielen ja harjan
muotoilussa.

Muista
vaakunoista

Vaakunataide Suomessa nojaa
monessa suhteessa toisenlaiseen
kulttuuripohjaan kuin ritarilaitoksen
aatelisheraldiikka. Täällä meillä on
siksi voitu luoda omaperäistä talon-
poikaisheraldiikkaa ja samalla vaa-
lia heraldista perinnettä ja säilyttää
tuntuma kansainväliseen vaakuna-
taiteeseen.

Aikaisemmin vain Suomen kau-
pungeilla oli kunnallinen paikallis-
vaakuna eli kunnanvaakuna. Suo-
men vanhin kaupunginvaakuna on
Turulla, ja se tunnettiin jo 1309.

Kuva 6. Suomen nykymuotoinen
valtakunnanvaakuna Ahti Ham-
marin mukaan.

Kuva 7. Suomen nykymuotoinen
valtakunnanvaakuna Olof
Erikssonin mukaan.
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Pietari-keskeisen vallankumouk-
sen jälkeinen kausi lokakuussa 1920
Tartossa solmittuun rauhansopimuk-
seen saakka oli itsenäiseksi julistau-
tuneiden suomalaisten sisukasta
pyrkimystä saada kaikki suomalai-
set oman valtion tasavertaisiksi kan-
salaisiksi ja Konstantin Pätsin joh-
tama Viron veljeskansa itsenäisek-
si.

Viro menestyi aluetavoitteissaan
yli odotusten saatuaan silloin Nar-
vajoen itäpuoleltakin alueen itsel-
leen. Aluksi jäi kiistanalaiseksi lat-
vialaisten (lättiläisten) asuttamia ete-

Karjalaisten tunnetila, josta ei pääse eroon

Veljeskansaa ei jätetä ja ystävät muistetaan

Vuonna 1949 vahvistettiin uusi
kunnanvaakunalaki, joka antaa kun-
nalle oikeuden käyttää vaakunaa,
jonka kunnanvaltuusto hyväksyy ja
sisäministeriö vahvistaa. Kaupungil-
le ja kauppalalle annettiin oikeus
käyttää jo aikaisemmin vahvistettua
tai historiallista, käytössä olevaa
vaakunaa.

Varhaisimmat kauppaloiden ja
maalaiskuntien vaakunat tulivat
käyttöön 1900-luvun alkupuolella.
Silloisista kauppaloista ensimmäinen
oli Rovaniemi, jonka vaakuna vah-
vistettiin 1930. Vanhin maalaiskun-
nan vaakuna on Orivedellä. Sen
suunnitteli Carolus Lindberg jo
1940, ja se vahvistettiin 20. marras-
kuuta 1949 ensimmäisenä, vuoden
1949 kunnanvaakunalain tultua voi-
maan.

Kuten jo aikaisemmin todettiin,
niin Suomen maakuntavaakunat
ovat peräisin Kustaa Vaasan ja hä-
nen poikiensa ajoilta, ja autonomian
aikana tulivat myös lääninvaakunat
käyttöön.

Valtioneuvosto vahvisti 18. tam-
mikuuta 1962 12 läänille omat vaa-

kunat. Niiden pohjana ovat useim-
missa tapauksissa vanhat maakun-
tavaakunat tai niiden yhdistelmät.

Syyskuussa 1997 tuli voimaan uusi
lääninjako, jossa läänien määrä vä-
heni ja on nykyisin kuusi. Uusjako
muutti myös vaakunoita. Ahvenan-
maan, Lapin ja Oulun läänien osal-
ta tilanne säilyi, koska niiden rajoja
ei muutettu, mutta kolme uutta suur-
lääniä saivat uudet vaakunat. Ete-
lä-Suomen läänin vaakunakilpi jaet-
tiin kolmeen kenttään, vaakuna-ai-
heinaan Hämeen, Karjalan ja Uu-
denmaan maakuntatunnukset. Sa-
moin Länsi-Suomen läänissä tehtiin
jako kolmeen, joissa aiheina Varsi-
nais-Suomen, Satakunnan ja Poh-
janmaan maakuntatunnukset. Itä-
Suomen lääni selvisi vaakunansa
osalta kahdella pystykentällä, jois-
sa Karjalan ja Savon maakuntatun-
nukset. Se muistuttaa suuresti au-
tonomian ajan Savo-Karjalan vaa-
kunaa, mutta kentät ovat käänne-
tyssä järjestyksessä. Ahvenanmaan
vaakuna säilytti vapaaherrallisen
arvokruununsa, mutta muiden lää-
nien vaakunoihin tuli yhtenäisyyden

vuoksi ritari- eli tavallista aate-
liskruunua muistuttava arvokruunu.

Koko 1900-luku oli vaakunatai-
teessa rappeutumiskauden jälkeis-
tä uutta nousukautta, ja tahti vain
kiihtyi, kun vuosituhat läheni loppu-
aan. Sen viimeisten vuosikymmen-
ten kuluessa siirtokarjalaiset pitäjä-
seurat ja muut järjestöt hankkivat
pakkoluovutettujen alueidenhistori-
allisille kunnille omat vaakunat.

Tapahtumien kulku oli yleensä se,
että ensin oli pitäjäviiri, ja vaakuna
tuli vasta sen jälkeen. Harvoin (jos
koskaan) viirin kuva-aihe siirtyi sel-
laisenaan vaakunaan, vaan sen
kuva-aihe saattoi olla kokonaan toi-
nen. Syynä tähän oli luonnollisesti
se, että pitäjäviirissä aihe oli vapaa-
valintainen, mutta vaakunaa rajoit-
tavat heraldiset säännöt.

Tämän lehden lukijoille varmasti
tunnetuin on Raudun vaakuna, joka
komeille lehden kannessa, ja jonka
vaakunaselitys on lehden toiseksi
viimeisellä sivulla.

Vilho Muurinen

läisiä rajaseutuja. Myöhemmin Lat-
vian kanssa sovittu raja jakoi Vol-
gan (Valk) kaupungin kahtia. Mai-
den raja on keskellä kaupunkia nyt-
kin. Suomen talvisodan jälkeen
Neuvostoliitto miehitti Viron ja ny-
kyinen uudelleen itsenäistynyt Viro
on menettänyt Narvajoen itäpuoli-
sen alueen ja setukaisten kotiseu-
dusta osa on Venäjän hallussa.

Vapaudenpatsaastaan kuuluisak-
si tulleeseen veljeskansaamme Suo-
men tasavallan nykyinen johto suh-
tautuu hyytävän koppavasti. Kalli-
on kulmilta omaksutut käytöstavat

oikeuttavat Suomen presidentin
haukkumaan itsenäisyysjuhlinnan
aikaan veljeskansamme presidentin
Toomas Hendrik Ilveksen tun-
netilaltaan “postraumaattisessa sho-
kissa” olevaksi.

Karjalaisten postraumaattinen
shokki-tunnetila, josta ei pääse
eroon – on edelleen jatkuva trau-
ma, jonka aiheuttaa Suomen nykyi-
sen valtiovallan piittaamattomuus
rajan taakse jääneiden ja Suomesta
sinne lähetettyjen suomalaisten kan-
sanjoukkojen ihmisoikeuksien puut-
tumisesta.
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hihasillaan moottoriveneillä rantaan
saapuvia maihinnousujoukkoja. Ran-
taan hyökkäävää sotalaivastoa joh-
ti Eino Rahja, joka tunnetaan ai-
emmasta vallankumouksen sota-
päällikkyydestä Suomessa ja toimi-
misesta Leninin pitkäaikaisesta oi-
keana kätenä.

Tämän taistelun jälkeen Suomen
huonosti koulutetut ja kurittomat
sotajoukot vetäytyivät Itä-Karjalas-
ta ja heinäkuussa 1919 rykmentin
upseerit jättivät eropyyntönsä. Tal-
velaa lukuun ottamatta eronpyyntöi-
hin suostuttiin. Maaliskuussa 1920
viimeisetkin suomalais-aunuslaiset

joukot poistuivat Rajakonnusta,
Laatokan rannoilta. Kuukautta ai-
kaisemmin neuvostokommunistit
olivat saaneet haltuunsa koko Muur-
mannin radan jäämerelle saakka.

Kapina
Kalevalassa

Piittaamattomuus Tarton rauhas-
ta aiheutti kapinan Kalevalassa.
Uhtuan suunnalla marraskuussa
1921 alkoi noin 500 suomalaisen
miehen voimin kapina Neuvostohal-
lintoa vastaan. Kapina tukahtui sin-
ne lähetetyn 13 000 neuvostosoti-

Suomen armeijan päämaja toimi junavaunussakin vuoden 1918
vallankumousta vastaan taisteltaessa.

Neuvosto-Venäjän aloittama suo-
malaisten tappaminen on saanut jat-
kua Suomen hakematta apua mil-
tään kansainväliseltä liittoumalta.
Narvajoesta itään Inkerinmaata
asuttaneet suomalaiset ovat jo jou-
tuneet YK:n määritysten mukaisen
kansanmurhan kohteeksi. Suomalai-
nen joukkotuhonta on kohdannut
Suomessa vallankumoukseen osal-
listuneita ja muita Pietariin ja Itä-
Karjalaan siirtyneitä suomalaisia,
joita sinne 1930-luvulla tuli Yhdys-
valloista ja Kanadasta.

Viron presidenttiä sättivä Suomen
hallintovalta pitää vankileirien saa-
ristossa eläneet suomalaiset vanhuk-
set Venäjällä, ja noin 10 000 henki-
löä pitkästä jonosta otetaan Suo-
meen mieluimmin vain nuoret ja
Kallion slangia taitavat.

Auttamaan tulleilta
suljettiin ovi

Vuoden 1918 huhtikuussa uusi
vaaleilla valittu Suomen eduskunta
antoi tukensa ja rahoituksen suoma-
laisten Itä-Karjalaan tehtävälle so-
tilaalliselle heimoveli-operaatiolle,
jonka toimeenpanoa johti Syvärille
Aleksanteri Syväriläisen luosta-
riin saakka jääkärimajuri Erik von
Hertzen. Toista suuntaa Salmista
Petroskoihin johti jääkärimajuri Tal-
vela. Rintamajoukkoihin oli saatu
vapaaehtoisia noin 3 000 miestä,
valtaosa 16–20 -vuotiaita alaikäisiä.

Talvelan joukkojen haltuun päätyi
joksikin aikaa Matrosan kylä lähel-
lä Petroskoita. Sanasta matruusi
muokattu kylän nimi viittaa kylän
perustajiin. Tässä kylässä asui val-
taosaltaan entisiä matruuseja, jois-
ta monet olivat saapuneet amerik-
kalaisiin oloihin pettyneinä.

Laatokan rannalla Viteleessä al-
koi ani varhain aamulla 27. kesä-
kuuta 1919 Puna-armeijan sotalai-
vaston esteetön kranaattitulitus suo-
malaisten asemiin. Ensimmäinen
ammus asui ammusvarastoon.
Hertzen joutui pakenemaan paita-

Syvärin luostari jatkosodan aikana.
Kuva: Seija Lipsasen arkisto

Kuva: Ahti Hännisen arkisto
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laan avulla. Suomen kanssa loka-
kuussa 1920 Tartossa sovitussa rau-
hansopimuksessa määritelty suo-
malaisalueiden itsehallinto Itä-Kar-
jalassa ja Inkerinmaalla jäi toteutu-
matta.

Kansanmurha alle sadassa vuo-
dessa on näillä alueilla toteutettu.
Jeltsinin Venäjän lupaamalla kult-
tuurisen itsehallinnon rahoituksella
on saatu aikaan kulttuuritoimiston
kyltti Tverin kaupunkiin, marilaisia
kulttuurihenkilöitä pahoinpideltyä ja
Uralin takaisten paimentolaisten
porolaitumet kuorrutettua öljyllä.

Helmikuussa 1920 Lenin antoi 25
miljoonaa ruplaa Suomen kommu-
nistisen puolueen SKP:n keskusko-
mitealle salaista toimintaa varten
Suomessa. Jäänee selvittämättä
ovatko rahat tulleet käytettyä tar-
koitetulla tavalla.

Suomessa vallankumouksen myö-
tä Itä-Karjalan ja Pietariin paenneet
aseellisen vallankumouksen kannat-
tajat saivat Moskovaan siirtyneiden
Leninin, Stalinin ja Otto Ville
Kuusisen tukemina nujerrettua
Suomen valtiovallan toimet rajanta-
kaisten suomalaisten saamiseksi
Suomen valtion kansalaisiksi vuon-
na 1919. Suomalaisia asui vanhas-
taan Pietarin seudulla (Inkerinmaal-
la) ja Itä-Karjalassa, Neuvosto-Ve-

näjän haltuun jääneillä alueilla.

Rautulaiset jäivät
rajojen väliin

Ennen Tarton rauhaa rautulaisten
elämän suurin hankaluus aiheutui
Mannerheimin valtiohoitajakauden
jälkeen valitun Suomen ensimmäi-
sen presidentin Ståhlbergin mää-
räämän Itärajan täydellisestä sulke-
misesta, minkä sisäministeri Heik-
ki Ritavuori toteutti. Ritavuoren
murhasi K. E. R. Tandefelt.

Rautulaiset eivät alistuneet nälkä-
kuolemaan kotiarestissa, joka aiheu-
tui Karjalan kannaksen rajakuntien
julistamisesta sotatoimialueeksi.
Liikkuminen sekä tavaroiden kulje-
tus tehtiin luvanvaraiseksi myös
Suomen suuntaan. Laittomaksi tehty
elämisen ehto, kaupankäynnillä toi-
meentulo, sai omat käytännön sa-
nelemat muodot Raudussa. Suo-
messa kesäkuun alussa 1919 hy-
väksytty kieltolaki nostatti viinan
kysynnän huippuunsa ja samalla
valtiolta jäi saamatta huomattavat
rahatulot. Kansan parhaaksi sää-
detty laki teki miltei kaikki silloiset
suomalaiset miehet lainrikkojiksi, niin
yleistä oli Suomessa kiintymys vii-
naan.

Vuosituhantiset
kulttuuriyhteydet

“Ystäviä on autettava”, totesi val-
tionhoitaja Svinhufvud hallituksen
istunnossa. Tuon lausunnon jälkeen
Viron väliaikaisen hallituksen joh-
toon asetettu Konstantin Päts ja yli-
päälliköksi nimitetty Johan Laido-
ner saivat Suomesta avukseen noin
3 700 sotilasta Hans Kalmin ja
Martim Ekströmin johtamina pa-
taljoonina. Taistelusaavutukset Vi-
rossa kohottivat näiden pataljooni-
en kunnioitusta korkealle, vaikka
viinan yletön käyttö pilasi sotilaal-
lista arvokkuutta.

Salamasotana panssarijunan avul-
la hyökkäsi Hans Kalm kohti Lat-
viaa. Hans Kalmin pataljoona val-
tasi kärkijoukkona Tarton ja Valk/
Valgan kaupungit.

Jo Suomessa vallankumouksen
aikana omatoimiseksi päättäjäksi
osoittautunut sotilaallinen kyky ei
siekaillut toimissaan. Hans Kalm
hyökkäsi joukkoineen muutamassa
päivässä rautulaisten suunnassa,
Latvian Marienburgin aseman seu-
dun valtaukseen. Eversti Hans
Kalm otti vastaan soittokunnan tah-
dittaman ohimarssin Marienburgin
torilla, suoritettuaan ensin avoneli-
öön asettuneen Pohjan Poikien ryk-
mentin tarkastuksen. Kyseessä oli
juhlallinen tilaisuus Viron ensimmäi-
sen itsenäisyyspäivän kunniaksi 24.
helmikuuta 1919.

Hans Kalm oli syntynyt Etelä-Vi-
rossa, josta hän pakeni jouluaatto-
na 1917 lumipyryssä Suomenlahden
yli Suomeen. Kunnon pakkastalvet
ja kiinteä merijää mahdollistivat no-
pean yhteyden Suomen ja Viron
välille.

Vanha
kauppareitti

Vuosituhansien ajan toimineet ly-
himmät kauppareitit Keski-Euroo-
pasta ja Tanskasta Suomeen suun-
tautuivat Virosta meritse. Suomen

Raudun aseman kiskot on vahvistettu kestämään Suomesta palaa-
vien karjalaisten täyteen ahdetut henkilöjunat.

Kuva: Ahti Hänninen
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kieltolaki ja Viron itsenäistymisen
jälkeen maanviljelijöille jaetut sak-
salaisaateliston viljavat maat tuotti-
vat toimeentuloa pienviljelijöille, jot-
ka jalostivat viljan tuottoisaan muo-
toon alkoholiksi.

Virossa Hiidenmaa oli jo hansa-
kaupan aikaan Itämeren “Idea-
park”, josta tavarat kulkeutuivat
kohti Viipuria ja Nevan suuta sekä
Pohjanlahden rantamille. Sokkeloi-
sen Uudenkaupungin edustan saa-
risto oli Hiidenmaan “Ideaparkin”
jakeluvarastona kieltolain aikaan ja
sen jälkeenkin. Kaikki Uudenkau-
pungin lähiseudun kalastajat saivat
suurimman osan tuloistaan pirtukau-
palla. Rahtilaivana oli soutaen ja pie-
nellä purjeella liikkuva alle kymmen-
metrinen kalastuspaatti, johon toisen
maailmansodan aikoihin asennettiin
pieni keskimoottori.

Hiidenmaan retkelle lähdettiin
kalastusveneiden yhteisessä saattu-
eessa ja yleensä huonon sään valli-
tessa öiseen aikaan. Venereitti Uu-
destakaupungista Hiidenmaalle on
lyhyempi kuin matka Tukholmaan.

Talvisin pirtulasti haettiin Virosta
jäätä pitkin hevosilla kalastajien re-
kikuljetuksena. Kaupankäynti ta-
pahtui tuttavien kesken ja tällä “ys-
täväkaupaksi” nimetyllä kaupan-
käynnillä oli ikiaikaiset perinteet.
Nykyiset kielentutkijat päättelevät
tämän vanhan kauppatien Hiiden-
maalle vakiinnuttaneen suomen kie-

len säilymisen yksinomaisena kan-
sankielenä Turun pohjoispuolelta
Kristiinankaupungin luokse ulottu-
valla Suomen läntisemmällä meren-
rannikolla.

Viroon paenneita Inkerin suoma-
laisia kulkeutui pirtukaupan myötä
vakituisiksi Uudenkaupungin asuk-
kaiksi ja Suomen kansalaisiksi. Jat-
kosodan jälkeen Uudenkaupungin
kalastajat auttoivat ystävikseen ko-
kemia Inkerinmaalta tulleita suoma-
laisia pakenemaan valvontakomis-
sion ulottumattomiin kuljettamalla
Viroon pyrkivät kalastuspaateillaan
Hiidenmaalle, josta paluukuljetuksen
tuotiin pirtua. Pääosa pakenijoista
sai kuljetuksen Ruotsiin Raumalta

Rautuun takaisin tulleiden ruuhkaa kirkkoaholla kesällä 2007.
Kuvattu 21.7.2007 Kihujuhlista.

lähteneissä salakuljetuslaivoissa.
Saksalaisten valtausalueilla, Pie-

tarin ja Narvan välisellä suomalais-
asutuksen alueelta jatkosodan aikai-
sia Suomen kotijoukkoja täydentä-
mään siirretyt inkeriläisiksi nimetyt
suomalaiset olivat monikertaisia
venepakolaisia Uudenkaupungin
kalastajan paatista vieraalle maalle
astuessaan. Veli venäläinen suhtau-
tui suomalaisiin tuhottavina kansa-
kunnan vihollisina, joten kotiin pää-
syn toivossa rautateitse Suomesta
lähteneet saivat kodikseen rangais-
tustyöleirit.

Ahti Hänninen

Kuva: Ahti Hänninen

Harri Puolakangas on rakentanut
itselleen kotisivut, joilta löytyy tietoa
Raudussa asuneesta Borovikov-su-
vusta ja valokuvia. Puolakangas toi-
voo, että jos joku tunnistaa kuvissa
olevia henkilöitä tai löytää niistä itsen-
sä, hän viestittäisi siitä Puolakankan-
kaalle sivuilla olevaan sähköpostiosoit-
teeseen.
– Jos joku löytää itsensä kuvistani,

olisi se hauska yllätys. Kaikilla ehkä

ei edes ole ko. kuvia tallella, kirjoittaa
Puolakangas.
– Sivullani on myös kaksi kertomus-

ta pdf-fileinä. Nekin voivat tuoda li-
sävaloa arkistotutkijoille, hän jatkaa.

Harri Puolakangas kuuluu Borovi-
kov-sukuuun. Hän asuu Espoossa.

Harri Puolakankaan kotisivut löy-
tyvät osoitteesta:

p e r s o n a l . i n e t . f i / k o t i /
harri.puolakangas

Harri Puolakankaan kotisivuilla Rautu-tietoa Huomio
koulupiirien yhteyshenkilöt!
Tarkistakaa ovatko lehden

takasivulla olevat tietonne
ajantasalla.

Jos eivät ole, ottakaa
yhteys Rautulaisten lehden
toimitukseen puhelimitse

tai sähköpostitse.
Puh. 040 547 7115

rautulaistenlehti@rautu.fi
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Suurlähettiläs Niilo Pusa
muistelee vierailujaan Kana-
dan suomalaissiirtokunnissa ja
niiden elämää sekä Mauno
Koiviston ensimmäistä vierai-
lua Kanadassa.

Saskatchewanista länteen sijaitse-
va Albertan öljyprovinssi, jonka öl-
jymarkkinoiden keskuksena on tun-
nettu talviolympialaiskaupunki Gal-
gary, oli koonnut noin 70 suomalais-
ta, enimmäkseen ensimmäisen pol-
ven siirtolaisia. Lähes kaikki kuu-
luivat Finlandia Clubiin. Galgary on
tunnetusti myös lännen suurin ro-
deokeskus. Kaupungin pormestari
ojensi minulle tästä muistoksi aidon
lännen cowboyhatun.

Albertan pääkaupunki Edmonton
on rakennettu öljyprovinssin mukai-
sesti moderniksi pilvenpiirtäjäkau-
pungiksi. Edmonton Oilersin jää-
kiekkoseuran ja Jari Kurrin ansi-
osta Edmonton tuli yleisesti tunne-
tuksi myös Suomessa.

Matkustettaessa Kalliovuorten yli
junalla, on mahdollista ihailla mah-
tavia ja jylhiä vuoria erityisistä nä-
köalavaunuista. joiden seinät ovat
lähes kokonaan lasia. Tultuani viral-
liselle vierailulle Vancouveriin ja
Victoriaan, Vancouverin Finlandia
Clubin johtohenkilöt olivat minua
vastassa rautatieasemalla punaisen
maton kera. Vastaanottoseremoni-
at olivat juhlalliset ja mieleenpainu-
vat. Puheenjohtaja Esko Venäläi-
sen tervetuliaissanoissa oli lämpöä
ja tunnelmaa.

Finlandia Club toimi täällä aktiivi-
sesti. Kerran kuukaudessa kokoon-
nuttiin illallistanssiaisiin hotellin juh-
lasaliin, jossa nähtiin myös monipuo-
lista ohjelmaa. Pari kertaa vuodes-
sa esitettiin suuri suomalainen näy-
telmä. Suurin osa Vancouverin suo-
malaisista on ensimmäisen ja toisen

polven suomalaisia, jotka osallistu-
vat aktiivisesti yhteisiin harrastuk-
siin.

Toisen polven suomalaiset ovat jo
saaneet kanadalaisen koulusivistyk-
sen. Monilla on jatkokoulutuksen
kautta hankittu ammattipätevyys, ja
he katsovat elämää eteenpäin ka-
nadalaisina. Heillä suomalaisuus on
siirtynyt taka-alalle. Suomi-tietous
rajoittuu vanhempien kertomaan ja
suomenkieltä puhutaan vain van-
hempien kanssa. Monikulttuurises-
sa maassa solmitaan seka-avioliit-
toja ja perheistä tulee kanadalaisia,
vaikkakin tietoisuus omista juurista
tuntuu vielä voimakkaana.

Huomattava ero Amerikkaan
1800-luvun lopulla suurina siirtolais-
vuosina tulleiden ja Kanadaan II
maailmansodan jälkeen tulleiden
välillä on, että myöhemmin saapu-
neet siirtolaiset eivät enää eristäy-
tyneet omiksi ryhmikseen. Suurin
osa heistä muutti kaupunkeihin, sai
siellä ammatin ja opiskeli englannin-
kieltä alusta lähtien. Tämä auttoi
heitä pääsemään mukaan kanada-
laiseen elämään, ammattiin, sivis-
tykseen ja kaikkeen muuhun uusis-
sa olosuhteissa.

Olen tavannut Floridassa ja Es-
panjassa sinne eläkevuosiksi
muuttaneita suomalaisia, jotka van-
hoilla päivillään eivät enää ole osan-
neet tai jaksaneet opiskella uutta
kieltä ja ovat jääneet uudessa koti-
maassaan ulkopuolisiksi.

Kielen oppiminen uusissa oloissa
on kaiken inhimillisen toiminnan läh-
tökohta. Kun uusiin ja outoihin olo-
suhteisiin muuttanut ihminen ei ky-
kene edes seuraamaan TV-ohjelmia
tai lukemaan sanomalehtiä, eikä
hoitamaan ymmärrettävästi asioi-
taan missään, hän ahdistuu yksinäi-
syydessään. Vanhat ihmiset eivät
muutoinkaan kykene enää sopeutu-

maan muuttuneisiin olosuhteisiin sii-
nä määrin kuin nuoret. Suurin odo-
tuksin alkaneet eläkevuodet etelän
auringossa ovat tuoneet joillekin
pettymyksen, yksinäisyyden ja voit-
tamattoman koti-ikävän. Vastaan
tullutta tyhjyyttä on sitten lääkitty
etelän halvalla alkoholilla ja sen ai-
heuttamasta kierteestä on ollut vai-
kea nousta. Paras ratkaisu tilantee-
seen on usein ollut muutto takaisin
Suomeen.

Floridassa kannattaa silti käydä.
“Kyllä siellä ilmoja piisaa”, kuten
Floridan suosituin suomalainen,
matkatoimiston ja motellin omistaja
Alfons Ukkonen Suomessa käy-
dessään sanoi.

Sointulan malli-
yhteiskuntakokeilu

Matti Kurikka perusti 1900-lu-
vun alussa Sointulan Kanadan län-
sirannikon Malkosaarelle. Se suun-
niteltiin osuustoiminnallisen yhteis-
talouden pohjalla toimivaksi ameri-
kansuomalaiseksi yhteisöksi. Työ-
palkan lisäksi yhteisön jäsenet sai-
vat ilmaisen asunnon, vaatetuksen
ja ruoan. Ruoka valmistettiin sa-
massa keittiössä ja syötiin yhteises-
sä ruokalassa. Yhteisön president-
tinä oli Matti Kurikka ja sen asioita
hoiti johtokunta.

Sointulassa oli useita vilpittömiä
yrittäjiä, jotka toivat sinne varansa
ja parhaan työpanoksensa. He us-
koivat Kurikan suunnitelmiin kehit-
tää saarelle virkeä ja monipuolinen
yhdyskunta, jossa teollisuus ja maa-
talous tuottaisivat kaikki siirtolan
tarvitsemat elintarpeet.

Sointulan väkiluku oli parhaimmil-
laan 350 henkeä. Vaihtuvuus oli
kuitenkin suuri. Siirtolassa on arvi-
oitu käyneen sen olemassaolon ai-
kana noin 2 000 ihmistä. Siirtolaan

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
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odotettiin ammattitaitoisia metsätyö-
miehiä ja kalastajia. Niiden puuttees-
sa suuret metsävarat ja lohikanta
jäivät käyttämättä. Huomattava osa
saarelle muuttajista oli ammattitai-
dottomia ja rahattomia. Joukossa oli
myös sellaisia, jotka eivät edes ha-
lunneet yrittää vakavaa työtekoa.
He olivat tulleet vain päästäkseen
osallisiksi hyvästä elämästä Sointu-
lassa ilman suurempia uhrauksia.

Kurikan filosofiana olivat hänen
ihanteensa ja elämän sopusointu.
“Velvollisuutemme on johtaa suo-
malaiset ja koko ihmiskunta alkupe-
räisen, jumalallisen luonnon yhtey-
teen, jossa ihminen löytää oman
hyvyytensä ja puhtautensa, jonka
kapitalismi ja materialismi ovat siltä
riistäneet.”

Suurimmat syyt Sointula-ajatuk-
sen epäonnistumiseen olivat luon-
teeltaan taloudellisia. Sointulan joh-
dossa ei ollut pätevää asiantunte-
musta, eikä käytettävissä ammatti-
taitoista työvoimaa. Kurikan idea-
listiset ajatukset liitelivät pilvien ylä-
puolella.

Epäonnistumiseen vaikuttivat
myös sisäiset ristiriidat. Yhteisistä
töistä sopiminen oli vaikeaa. Oli jä-
seniä, jotka halusivat välttää kaik-
kea työntekoa. Omat vaikeutensa
tuottivat yhteiset asuntolat ja yhtei-
nen ruokailu. Periaate “kaikkien oi-
keus, jokaisen oikeus” johti pian
epäoikeudenmukaisuuksiin. Myös
Sointulan moraalia oli ryhdytty pilk-
kaamaan, siellä oli harjoitettu vapaa-
ta rakkautta. Useat avioliitot hajo-
sivat. Sointulan epäonnistuminen
romutti lopullisesti amerikansuoma-
laisten uskon malliyhteiskuntiin.

Syksyllä 1977 sain kutsun vierail-
la Sointulassa. Lensimme Vancou-
veriin ja matkustimme sieltä Van-
couverin saaren halki autolla Soin-
tulaan. Vastaanotto oli perinteisesti
lammin ja sydämellinen. Sointulan
väki oli kokoontunut järjestämään-
sä vastaanottoon. Vuosikymmenien
tauon jälkeen kuunneltiin suurella
mielenkiinnolla entisen kotimaan

kuulumisia.
Itse sain puolestani kuulla elämäs-

tä Sointulassa ennen ja nyt. Pääelin-
keinona nykyään on lohenkalastus.
Kalastajilla on nykyaikaiset 2-3 -
miehistöiset kalastusveneet. Kalas-
tajat saattavat viipyä merellä useita
viikkojakin eli kunnes saalista on riit-
tävästi. Se pakastetaan veneissä.

Elämä Sointulassa jatkuu suoma-
laisia perinteitä vaalien. Vanhempi
polvi puhuu vielä täydellisesti suo-
mea. Harvat kuitenkaan ovat enää
tietoisia Matti Kurikasta ja hänen
Sointula-ideologiastaan. Nuorempi
polvi on englanninkielistä, eikä sitä
luonnollisesti kiinnosta saaren aikai-
sempi malliyhteiskuntakokeilu.

Tutustuminen
Mauno Koivistoon

Tasavallan Presidentti Mauno
Henrik Juhonpoika Koiviston
opin tuntemaan, kun hän pääminis-
terinä vuonna 1968 tiedusteli minulta,
ollessani UM:n integraatiojaoston
päällikkönä, Euroopan talousyhtei-
sön kehitysnäkymiä. Poliittisista
syistä pääministeri ei halunnut vielä
käyttää nimeä Euroopan yhteisö.
Hallituksen lausunnoissa käytettiin
johdonmukaisesti käsitettä Euroo-
pan talousyhteisö. Poliittiset realitee-
tit huomioon ottaen haluttiin tähden-
tää vain taloudellista yhteistyötä.

Washingtoniin siirryttyäni tapasin

silloisen Suomen pankin pääjohta-
jan, Mauno Koiviston, vuosittain.
Hän osallistui säännöllisesti Kan-
sainvälisen Valuuttarahaston ja
Maailmanpankin vuosikokouksiin.

Syksyllä 1970 hänellä oli muka-
naan Washingtonissa tyttärensä, sil-
loin 12-vuotias Assi.

Mauno Koivisto tiedusteli hieno-
tunteisesti, voisiko vaimoni ehkä
kokousten aikana näyttää Assi Koi-
vistolle Washingtonia. Kokousten
jälkeen järjestimme kotonamme
yhteisen teehetken kuullaksemme,
mitä ohjelmaa Assilla oli päivän mit-
taan kulloinkin ollut. Muistan hänen
viihtyneen hyvin Washingtonissa,
hän oli isänsä tapaan hyvin kiinnos-
tunut kaupungin nähtävyyksistä.

Washingtonissa oli hänelle paljon
uutta ja mielenkiintoista kuten Val-
koinen talo, Yhdysvaltain Kongres-
si, Senaatti ja edustajainhuoneet is-
tuntosaleineen, kirjastoineen, Arling-
tonin hautausmaa, J.F. Kennedyn
hauta, Kennedy Center, Smitsoni-
an instituutti museoineen, vanha
kaupunki Georgetown, presidenttien
muistomerkkirakennukset, tavarata-
lot runsaine amerikkalaisine tavara-
valikoimineen ja itse “vihreä kau-
punki” Washington kauniine puistoi-
neen ja rakennuksineen.

Kun myöhemmin palasimme Va-
luuttarahaston ja Maailmanpankin
kokouksista, on muistiini jäänyt, että
kokoonnuimme kuuman ja hikisen

Sointulaa ylläpitäneen Kalevan kansan johtokunnan kokous. Mat-
ti Kurikka (1863-1915) takarivissä neljäs vasemmalta.

Kuva: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasta Terveisiä Ruusa-tädiltä, Ka-
nadan suomalaisten ensimmäinen sukupolvi.
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päivän jälkeen valtuuskunnan kans-
sa keskustelemaan päivän tapahtu-
mista läheiseen baariin juomaan
Michelob-olutta. Se arvostettiin par-
haimmaksi Amerikan runsaasta olut-
valikoimasta.

Tasavallan Presidentin serkku vii-
dennessä polvessa, OKL:n entinen
toimitusjohtaja Matti Latola ker-
toi, että Mauno Koiviston esi-isät
olivat asuneet ainakin vuonna 1686
syntyneestä Eric Nilsinpoika Niira-
sesta lähtien Piippolassa, Tavas-
tkengän kylässä, talossa Mulkua 11,
joka siirrettiin 1850-luvulla peruste-
tun Kestilän seurakunnan Mulkuan
kylään. Samassa Tavastkengän ky-
lässä, joka nykyisin kuuluu Pyhän-
nän kuntaan, on syntynyt myös ny-
kyinen vaimoni, Anneli, o.s. Pel-
likka.

Koiviston vierailu
Kanadassa

Suomen Pankin johtokunnan pu-
heenjohtaja Mauno Koivisto soitti
Washingtonista Ottawaan keskiviik-
kona 18. lokakuuta 1978 ja tiedus-
teli, kuinka kiireinen seuraava vii-
konloppuni on ja voisiko hän tulla
viikonlopuksi Ottavaan. Toivotin
hänet lämpimästi tervetulleeksi vie-
raaksemme ja olin häntä perjantai-
na lentokentällä vastassa. Tarjottu-
amme arvostetulle vieraalle lasilli-
sen samppanjaa saunoimme ja siir-

ryimme sen jälkeen nauttimaan päi-
vällistä.

Läheinen työtoverini. Hollannin
suurlähettiläs Wadim Thorn-Lee-
son oli sairastunut keuhkosyöpään
poltettuaan päivittäin kolme askia
ranskalaisia gaulois-savukkeita.
Hän kuoli kuuden viikon kuluessa
siitä, kun sairaus todettiin. Samaan
aikaan hänen vaimonsa aivoista löy-
dettiin kasvain ja hänkin tarvitsi eri-
koishoitoa Ottavassa.

Miehensä kuoleman jälkeen rou-
va Valerian Thorn-Leeson oli
muuttanut meille asumaan, koska
hänen oli hoitonsa takia viivyttävä
Ottavassa neljä kuukautta, ennen
kuin pääsi muuttamaan Hollantiin.
Lähtiessään hän lahjoitti meille mie-
hensä viinivaraston, jossa oli erittäin
harvinaisia, jopa 25 vuotta vanhoja,
hyvin säilyneitä huippuviinejä.

Tarjosin näitä viinejä vierailleni,
joiden tiesin osaavan arvostaa nii-
tä. Mauno Koivisto kuului näihin
arvovieraisiin. Päivällisellä söimme
Kanadan itärannikon, Nova Scoti-
an, hummereita. Sisäkkö toi hopea-
tarjottimella kolme pulloa valkovii-
niä, joista Suomen pankin pääjohta-
ja sai valita mieleisensä makunsa
mukaan. Viinit olivat 1953 Chablis
Grand Cru Classe, 1952 Aloxe Cor-
ton ja 1953 Pouilly-Fume, de Ladou-
cette.

Mauno Koivisto asetti silmälasit
nenälleen, mutristi suutaan, kallisti

päätään, tutki viinien etikettejä ja
ryhtyi viinien maistajaksi. Hänen
arvionsa osui toiseksi parhaaseen.

Myöhemmin tapasin Neuvostolii-
ton suurlähetystön kutsuilla rouva
Tellervo Koiviston ja kysyin hä-
neltä, kuinka hyvä viiniasiantuntija
Tasavallan Presidentti on ja kerroin
hänen Ottavan valinnoistaan. Rou-
va Koivisto nauroi ja sanoi, että pre-
sidentti on tässä suhteessa parempi
näyttelijä kuin asiantuntija. Joka ta-
pauksessa toiseksi paras valinta oli
ihan vakuuttavaa viiniasiantuntijan
työtä.

Viikonlopun aikana ulkoilimme ja
nautimme Kanadan ruskasta, joka
oli parhaimmillaan. Kanadan puu-
valikoima on Suomeen verrattuna
moninkertainen ja siksi myös ruska
on väriloistossaan ylivoimainen.
Keskustelimme Kanadasta, sen
monikulttuurista, sen suurista luon-
nonvaroista, sen taloudesta ja poli-
tiikasta, kanadansuomalaisista jne.
Hän oli kiitollinen kuuntelija, Kana-
da ja sen ihmiset kiinnostivat häntä.
Keskustelimme myös Suomen po-
litiikasta, taloudesta, suomalaisten
elämisentasosta jne. Olin vuorosta-
ni tarkkaavainen kuulija. Maanan-
taina Kanadan Valtionpankin pää-
johtaja tarjosi lähtiäislounaan ja sen
päätyttyä saatoin vieraani lentoken-
tälle.

Niilo Pusan muistelmat jatkuvat
seuraavassa numerossa.

PAUKKUJEN SUKUKOKOUS
järjestetään lauantaina 15.8.2009 kello 12.00

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

12 kilometriä Punkalaitumen suuntaan).
Kaikki, jotka katsovat tavalla taikka toisella kuuluvansa Paukkujen sukuun,

 TERVETULOA!
Tarjoilujen järjestämisen vuoksi ilmoita osallistumisestasi välittömästi Pauli Paukulle

040–7704 078 tai sukutoimikunnan puheenjohtajalle
Hannu J. Paukulle 0500–741 296 tai hannu.paukku@punkalaidun.fi
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Mikkelin Maakunta-arkiston lak-
kautettujen seurakuntien luettelo
kertoo siitä suuresta surusta ja me-
netyksestä minkä karjalainen väes-
tömme joutui kokemaan sodan seu-
rauksena. Pelkästään luterilaisia
seurakuntia jouduttiin lakkautta-
maan sotien jälkeen 49 seurakun-
taa ja lisäksi lukuisa määrä Suomen
ortodoksisia seurakuntia. Joidenkin
seurakuntien jäsenille suruksi surun
päälle tuli tuhoutuneen kotikirkon ja
hautausmaan lisäksi vielä se, että
myös kirkonkirjat ja arkistomateri-
aali tuhoutuivat tai tuhottiin viholli-
sen toimesta. Tällä katkaistiin mo-
nen kohdalta se surutyön mahdolli-
suus, mitä sukututkimus voi jälkipol-
ville parhaassa tapauksessa tuoda.
Esimerkiksi Viipurin suomenkielinen
ja ruotsinkielinen seurakunta menet-
tivät lähes kaikki kirkonkirjansa so-
dan melskeissä. Samalla katkesi
menetetyn kotiseudun lisäksi kirjal-
linen side jälkipolviin.

Yksi elämän järkyttävimmistä
näyistä mitä ihminen voi joutua ko-
kemaan, on nähdä oma kotikirkkon-
sa tuhoutuneena. Lapsuuden koti-
kirkkoon liittyy ihmisen elämän her-
kimpiä muistoja ja kauneimpia het-
kiä. Se on ollut paikka minne on
menty omien vanhempien ja isovan-
hempien kanssa kokemaan juhlaa ja
pyhää. Siellä on iloittu ja itketty yh-

dessä. Siellä on koettu kerran yh-
teenkuuluvuuden tunnetta, juuri sitä
tärkeää mikä tämän päivän monel-
ta suomalaiselta on vielä kokemat-
ta.

Raudun seurakunnan vankka ja
kaunis tiilirakenteinen kirkko joudut-
tiin vihollistoimien pakottamana rä-
jäyttämään perääntyvien suomalais-
ten toimesta vuonna 1939. Tällä
suurella uhrilla pelastettiin monta
suomalaista, sillä suuri kivinen ra-
kennus olisi tarjonnut viholliselle lii-
an hyvän tukikohdan aivan rintama-
linjan läheisyyteen. Raudun seura-
kunta antoi tällä suuren uhrin Isän-
maalle.

Tuolle pyhälle paikalle kokoonnut-
tiin seuraavan kerran juhannukse-
na 1943 viettämään jumalanpalve-
lusta. Rauniokasassa soran ja tiili-
murskan keskellä virisi toivo siitä,
että kotikirkko palaa vielä kerran
takaisin. Raudun seurakunnan päät-
täjäisjuhla pidettiin kuitenkin Mikke-
lissä tapaninpäivänä 26.12.1949.
Kotiseurakunta oli tuolloin kamppail-
lut ajan melskeissä ihmisten rinnal-
la 325 vuotta.

Mikkelin tuomiokirkon vasem-
manpuoleiseen lasimaalaukseen on
kuvattu menetetyn Karjalan seura-
kuntaelämää: Sortavalan kirkko,
Viipurin hiippakunnan ensimmäinen
piispa Paavali Juusten ja Laato-

kan karjalaisten rukoilevaisten joh-
tajan Henrik Renqvistin vertaus-
kuva - viinipuun oksaa suussaan
kantava kukko. Lasimaalaus kuvaa
kipeitä ja vaikeita aiheita ja samalla
se lohduttaa. Alareunan teksti lasi-
maalauksessa kertoo sen: Jumalan
sana pysyy, vaikka kaikki muu ka-
toaa. Myös menetetyn kotikirkon
paikka ja hautausmaan paikka py-
syvät ja ehkä ne kerran myös pa-
laavat alkuperäiseen käyttöönsä.

Jumalan siunausta Sinulle.

Jyrki Koivikko
Ristiinan kirkkoherra

Kotikirkko palaa!

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

Surffaa
Raudun

nettisivuille
www.rautu.fi
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Ovat taakse meiltä jääneet jo nuoruusvuodet nuo,
nyt tiellemme myös varjon jo illanhämy luo.
Levolle kun käymme, me illalla nukkumaan,
käy mielissämme aatos, mitä huomen tuokaan tullessaan.
Silti joka aamu aina huomen uusi on,
pilven takaa loistaa myös säde auringon.
Nyt hiuksillamme loistaa jo ajan hopeaa,
monen selkää särkee, kättä jalkaa pakottaa.
Vaikka askeleemme jo sinne tänne horjuu,
hetki kanssa hyvän ystävän ikävän aina torjuu.
Mitä noita valittaa, tämähän vain on elämää,
varmaan vaiva kerran sentään hellittää.
Nuoruutemme aika sai sävyn suruisen,
huoli huomisesta täytti päivän jokaisen.
Nuoruusajan toimet meiltä kesken jäivät niin,
kun me jokainen hennoin voimin, tositoimiin jouduttiin.
Liian vähän nuoruudelta moni meistä sai,
jokaiselle tuttua lienee tuulet tuiskut kai.
Kovimmatkin myrskyt me silti kestettiin
uuteen päivään parempaan aina uskottiin.
Vaikka usein ahdingossa jouduimme kulkemaan,
lauloi kesälinnut silloinkin ja loisti kukat maan.
Rakkaus myös syttyi meidän nuoriin sydämiin
usein aatos vieläkin palaa hetkiin menneisiin.
Jokainen varmaan muistamme ajan myöskin sen,
kun koivunkuoreen piirsimme kuvia sydämen.
Nyt entisajan myrskyt ovat jo laantuneet,
menneen ajan vaikeudet jo kaikki taantuneet.
Uusi aika kaiken on jo hävittänyt pois,
jospa nykyaika meille onnea vain tois.
Näin hyvä on, eikö vain, aina päivä kerrallaan,
Nyt jo hiukan löysin rantein asiat otetaan.
Elämäämme tyydymme, on turha valittaa
näin ystävien seurassa aina hyvän mielen saa.
Emmehän me valita, emme suinkaan sitä tee
pitäkäämme ilo rinnassa, vaikka sydän mätänee.

Elomme aikaa

Sulo Kiuru

Esitetty ensi kerran 1993 eläkeläisten kevätjuhlassa.
Toinen esitys Sirkiänsaaren koulupiiritapaamisessa

2007.

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

RUNONURKKA

MÄKRÄN KIHUT
40 vuotta

Mäkräläisten koulupiiritapaaminen
sunnuntaina 2.8. klo 12

Pieksämäellä
ravintola Victoriassa (Keskuskatu 16 B 2,

Kaxin kuja).

Tervetuloa haastelemaan!
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Joitain vuosia sitten kuoli luokka-
toverini, joka oli ehtinyt syntyä Vah-
vialassa ennen kuin jouduttiin läh-
temään evakkoon. Koko oppikou-
luajan tiesin hänen juurensa olevan
Vahvialassa. Toki olin itsekin ker-
tonut karjalaiset juureni. Nyt hänen
risti-ilmoituksensa oltua lehdessä
toinen luokkatoveri soitti ja ihmet-
teli, ettei hän löydä sellaista Vahvia-
laa mistään. - Oli valistuksen paik-
ka!

Hänen henkilötietojaan tarkistaes-
sani huomasin äidin syntyneen Säk-
kijärven Suurpäälässä. Se oli yllä-
tys! Nyt jokin aika sitten sotkeuduin
tuohon samaiseen suurpääläiseen
perheeseen, kun tarkistelin erään
oman sukulaiseni perhetietoja. Äi-

dit olivat sisaruksia. Samassa yhte-
ydessä sukulonkerot ulottuivatkin
yllättäen Rautuun.

Nimittäin naisten täti Sofia Kok-
ko muutti 1904 Raudun Leinikkä-
lään (n:o 4). Avioliittopäivä ei ole tie-
dossa. Puoliso Kalle Kustaa (Karl
Gustaf) Rummukainen kuoli 1938
ja Sofia itse 1942. Perheessä oli ai-
nakin pojat Urho Aarne, Aaro Yrjö
ja Lauri Ilmari.

Sofian ja hänen perheensä tiedot
olisivat siksikin tärkeitä, kun hänen
säkkijärveläisestä kotikylästään teh-
dään kirjaa.

Paula Penttilä
Email: paula.penttila@pp.inet.fi

Puh. 0400 84 6419

Elettiin vuuven 1938 loppupuolta,
noin vuotta ennen talvisottua. Äitin
Mar sano miul: “Kuuleha sie Hei-
mo, miäppäs hakemua osuuskaupalt
puatakkuaa, jot mie suan paistua
jouluks piparkuakkui.”

Samall hiä etsi laspurkin ja laitto
sen reppuu ja repun miun selkiän ja
sano : “Alaha männä.”

Mie sanoin: “Mie miän suksil.”
Siihen äitin Mar: “Sie kuavut ja sä-
ret puatakkapurkin.” Sanoin siihe:
Miekö kuatuisin, uonha mie koulun
parraita hiihtäjii.”

Niin hiihtelin sen matkan, noin ki-
lometrin verran sin osuuskaupal.
Loposen Matti ol myymälänhoita-
jan, sanoin Matil: “Mie ostasin pur-
killisen puatakkua jos se viel juok-
suo, ku on jo vähän pakkastaki.”

Nii myö mäntiin Matin kans ulko-
varastuo, mis puatakkatynnör ol.

Matti rassas puutikul tynnyrin ru-
anua ja läkshäse puatakka jukse-
mua. Maksoin Matil ja pistin puatak-
karepun selkiän ja läksin hiihtämiä
kottii päi.

Hiihtelin Perä-Pusalan, Auntätin,
Inkisen Iineksen, Ahtijais Jussin,
Suikkase Martin, Hamun Tassun,
Suikkasen Matin ja Miiissun ohi ja
tulin Rikulan mäel. Siit mie läksin
laskemua mäkkie alas, ohi Heikse-
tän, Vartiotalon, Rastuan, Ylä- ja
Alapekkolan ja tulin kyläojan sillal.
Siin mikä lie olt jiätikkö, yhen ker-
ran se nykäs sukset alt pois ja mie
lensin selällein ja puatakkapurkki
tuhannen nuuskaks. Voi ett minnuu
äkköitti. Mie meinasin ensi, jot mie
miän kottii ja sanon: “Mie en suant
puatakkua, se ei juost.” Sit mie ajat-
telin, jos äit suap tietiä, et mie va-
lehtelin, ni sillo on varma selkäsau-

na tiijos.
Nii mie menin kottii. Ait kysy het:

“Mis puatakka on”. Mie sanoin:
“Mie kuavuin.” Siihen äit: “Joha mie
sanoin.” Ja läks tavottelemua rans-
takkua ove kamanalt. Ei kummin-
kuan ottant, vua sano: “Het aamul,
ku kauppa aukijaa, sie miät uuves-
tuan hakemua puatakkua, ja sie miät
kävelemäl, ilman suksii.” Sanoin sii-
hen itku kurkussa: “Äit, kyl mie
miän.”

Heimo Kiuru
Tarina on kirjoitettu Raudun

murteella.

“Paatakan”, eli siirapin hakureissu
vuonna 1938 Raudun Sirkiänsaarella

Sattumia
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Irja Järvelä, o.s. Puranen, kuoli 7. huhtikuuta
2009 Lahdessa. Hän oli syntynyt Raudun Mäkräl-
lä 23. elokuuta 1937 Lempi ja Juho Purasen nuo-
rimpana lapsena.

Martta Torijärvi, o.s. Leppänen, kuoli 12. huhti-
kuuta Koivikkokodissa Hämeenlinnassa. Hän oli
syntynyt 2. kesäkuuta 1920 Raudun Huhdin ky-
lässä. Martta oli Katri ja Matti Leppäsen perheen
nuorin lapsi.

Rauha Mirjami Kerminen, o.s. Kemppainen, kuo-
li 26. helmikuuta Pieksämäellä. Hän oli syntynyt
30. tammikuuta 1916 Raudun Mäkrällä.

Jari Maisosen poika Tomi Maisonen kuoli yllät-
täen Mikkelissä 11. huhtikuuta. Hän oli syntynyt
20. elokuuta 1978.

Mauri Maisosen po-
janpoika Petteri Mai-
sonen kirjoitti ylioppi-
laaksi Mikkelin Lyseos-
ta 30. toukokuuta.

Onnittelut Elvi, o.s. Orava, ja Sulo Kiurulle heidän
70-vuotishääpäivänsä johdosta. Häitä vietettiin
11.kesäkuuta 1939 Raudussa. Äitimme on syntynyt
1919 Aliskassa ja isämme Sirkiänsaarella 1914. Hei-
dän tiensä johti Rautjärven ja Leivonmäen sekä mo-
nien mutkien kautta Joroisiin, jossa he viettävät yh-
teiseloa omassa kodissaan Puistokujalla.

Onnellista hääpäivää äidille ja isälle sekä Aurin-

koista kesää kaikille Rautulaisten Lehden lukijoille
Onnittelujen välittäjänä tytär Seija

koko lähipiirin puolesta

80 vuotta
täyttää 25. kesäkuuta Arvi Paksu Mikkelissä. Hän

on syntynyt Raudun Vehmaisissa.

Ilma Mari Leppänen, o.s. Paakkinen, kuoli 5.
toukokuuta Mikkelissä. Hän oli syntynyt Raudus-
sa 19. elokuuta 1916.

50 vuotta
täytti Rautulaisten pitäjäseuran hallituksen jäsen

Arto Kurittu. Juhliaan hän vietti Pariisin maratonil-
la.

Valmistuneet

70-vuotishääpäivä

Elvi ja Sulo Kiurun hääkuva on otettu Elvin koti-
pihalla Aliskassa.

50-vuotishääpäivää
viettivät 13. kesäkuuta Anneli, o.s. Pekkanen ja Matti

Kuparinen Mikkelin Vehmaskylässä Myyrylän kar-
tanossa. Heidät on vihitty Mikkelin maalaiskunnan
kirkossa. Anneli on Helena ja Uljas Pekkasen tytär
Raudun Maanselältä. Matti on kotoisin Vakkilasta.
Hänen vanhempansa olivat Helmi ja Heikki Kupari-
nen. Samassa tilaisuudessa juhlittiin Anneli Kupari-
sen 70-vuotispäivää. Hän täytti pyöreitä vuosia 10.
kesäkuuta.
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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.

Feresi-asuissaan Irja Junni ja lapsenlapset Anni
ja Outi Korpiluoma Orjansaaren koulupiirin juh-
lassa Pieksämäellä.

Tapahtumakalenteri

24.–26. 7. Kihujuhlat Raudussa.

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

2.8. klo 12 Mäkrän kihut Pieksämäellä.

15.8. klo 12 Paukkujen sukukokous Huittisissa
Suttilan vanhalla koululla.

Kuva: Anneli Kuparisen albumi

Kuvassa vasemmalla Anneli Kuparisen isä Uljas
Pekkanen Raudun Maanselältä. Hänen vieres-
sään todennäköisesti Losnerin hovin isäntäväki.
Tunnistaako kukaan lukijoista heidät?

Kuva: Pirkko Pätynen
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