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K e v ä t
käynnistyi ry-
minällä. Pää-
siäisen vesi-
sateet ja plus-
sakelit ovat
sulattaneet
talven lumiki-
noksia vauh-
dilla. Pian on
kesä ja koti-

seutumatkojen aika. Rautulaiset te-
kevät niitä taas entiseen tahtiin. Lä-
hes joka viikonloppu on joku rautu-
laisten ryhmä menossa isommalla tai
pienemmällä porukalla katselemaan
omia tai sukunsa entisiä, rakkaita ko-
titanhuvia Rautuun.

Vaikka Raudussa syntyneiden mää-
rä pienenee vuosi vuodelta, matkus-
tusinto Rautuun ei ole vähentynyt. Pi-
kemminkin päinvastoin. Se kertoo
omien juurien arvostamisesta nyky-
polvien keskuudessa. Siitä Raudussa
syntyneet ikäpolvet voivat olla ylpei-
tä. He ovat onnistuneet juurruttamaan
karjalaisen heimoidentiteetin lapsiin-
sa ja lapsenlapsiinsa. Rautulaisuus ei
häviä, vaikka siellä syntyneiden rivit
harvenevat.

Nykyiseen Sosnovoon rautulaisten
tekemät matkat tuovat matkailutulo-
ja. Niitä ei kannata vähätellä, vaikkei
kunta matkailun varassa eläkään. Siitä
pitää Pietarin läheisyys huolen aivan
samoin kuten silloin ennen, kun puo-
mi Suomen ja Venäjän rajalla ei vielä
ollut sulkeutunut.

Rautulaisten lehden tilaajamäärä on
pysynyt vakaana. Kun Raudussa syn-
tyneen ikäpolven lapset ja lapsenlap-
set arvostavat omaa rautulaisuuttaan,
he haluavat pitää yllä siteitä juuriinsa
myös oman lehden välityksellä.

Lehden tilaamis- ja lukemisinnon
lisäksi haluaisin Raudussa syntynei-
den jälkeläisten tarinoiden näkyvän

Toimittajan terveisiä
lehden sisällössä. Raudussa syntynei-
den kirjoittajien rivit ovat harvenneet
paljon näiden kuuden vuoden aikana,
mitä olen Rautulaisten lehteä toimit-
tanut. Uusia kirjoittajia ei ole heidän
tilalleen juurikaan ilmestynyt. Lehden
toimittaminen voi käydä ongelmalli-
seksi, jos tilanne myös jatkuu saman-
laisena.

 Uskon vakaasti, ettei kirjoittaminen
harrastuksena ole hävinnyt mihin-
kään. Kirjoittavia ihmisiä on varmas-
ti myös nuoremman polven parissa.
Pyydänkin nyt Teitä, Rautulaisten leh-
den lukijat, innostakaa omia kirjoitta-
via läheisiänne tekemään tekstejä
myös omaan lehteen. Kirjoittamisen
voisi aloittaa vaikkapa tekemällä ju-
tun matkastaan Rautuun. Olisi mie-
lenkiintoista lukea nuoremman väen
mietteitä matkoilta, joissa on ollut mu-
kana samasta suvusta useampia su-
kupolvia. Millaisia ajatuksia suvun
vanhempien jäsenten kertomukset
nuoremmissa mukanaolijoissa herät-
tävät? Miksi nuoret ovat lähteneet
matkalle ja mitä ne heille merkitse-
vät?

Pirjo Ala-Kapee kannustaa vierei-
sellä sivulla olevassa jutussa kirjoitta-
maan sukujen tarinat ja muistot tal-
teen. Haastatelkaa nuoremmat vaik-
ka nauhurin tai videokameran avulla
omien sukujenne Raudussa syntynei-
tä ikäpolvia ja tallentakaa omaa lähi-
historiaanne talteen ennen kuin on lii-
an myöhäistä. Jos kysymysten aset-
telu tuottaa ongelmia, niin niistä voi-
daan Rautulaisten lehteen tehdä ky-
symyspaketti seuraavaan lehteen.
Laittakaa viestiä toimitukseen sähkö-
postin välityksellä, onko sellaiseen
tarvetta.

Aurinkoista kevään jatkoa

Seija Lipsanen
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Nyt on jo aika purkaa talvi- ja jatkosodan
traumaattiset kokemukset sanoiksi

Maaherra Pirjo Ala-Kapee Karjalan Liiton hengellisillä päivillä Mikkelissä:

Talvi- ja jatkosota olivat hyvin
traumaattisia kokemuksia Suomen
kansalle, ja varsinkin karjalaisille.
He joutuivat jättämään kotinsa ja
kotiseutunsa, maassa oli 200 000
sotaorpoa ja 70 000 sotalasta, jotka
oli lähetetty sotaa pakoon Tanskaan
ja Ruotsiin.

Sotien menetyksistä ei ole kuiten-
kaan paljoa puhuttu. Edes karjalais-
vanhemmat eivät ole kertoneet sii-
tä, mitä kaikkea he kokivat ja mitä
tapahtui. Lapsia haluttiin suojella.

Maaherra Pirjo Ala-Kapeen
mielestä sodista ja raskaista evak-
kokokemuksista on jo kulunut niin
paljon aikaa, että kokemuksia pys-
tyy analysoimaan. Traumat on hyvä
purkaa sanoiksi. Se helpottaa.

– Kun keskuudessamme on vielä
ihmisiä, jotka ovat kaiken sen ko-
keneet, ne tiedot ja henkilökohtai-
set tunteet pitäisi kerätä talteen.
Haastatelkaa suvun vanhoja jäse-
niä, enoja, setiä ja tätejä ja kirjoitta-
kaa heidän tietonsa ja tuntemuksen-
sa muistiin, kannusti Ala-Kapee
Karjalan Liiton ekumeenisten hen-
gellisten päivien seminaarin osanot-
tajia Mikkelissä.

Pärjäämistä
ja ikävää

Omiin juuriin liittyvät kysymykset
kiinnostavat ihmisiä, varsinkin vart-
tunutta väkeä. Myös omaa itseään
ja käyttäytymistään ymmärtää pa-
remmin, kun tuntee juurensa ja
oman sukunsa vaiheet. Ihminen siir-
tää jälkipolvilleen myös tunneperin-
töä, tahtoen tai tahtomattaan.

Sortavalaisjuurinen Pirjo Ala-Ka-
pee kyseli puheessaan, että minkä-
laisen tunneperinnön sota jätti kar-
jalaisiin. Hän vastasi siihen itse, että

ainakin valtavan pärjäämisen perin-
teen. Lapsetkin joutuivat pärjää-
mään yksin jo pieninä. Aikuisten
aika meni jälleenrakennuksessa.

Karjalassa suvuilla oli suuri mer-
kitys. Sukurakkaus ja samaistumi-
nen omaan heimoon auttoivat ihmi-
siä kestämään menetykset. He oli-
vat kokeneet kaiken ja silti elossa.
Se loi optimismia, vaikka kaipuu
kotiin ja omaan rakkaaseen suku-
yhteisöön oli aikuisilla välillä lähes
kestämätön tunne.

Lapsia ikävältä yritettiin säästää.
Siinä ei Ala-Kapeen mielestä kui-
tenkaan täysin onnistuttu.

– Pienillä on suuret korvat ja herk-
kä mieli. Lapset aistivat, vaikka heil-

le ei asioista puhuttu. Kun itsekin
kasvoin, aloin tajuta, että kaikilla oli
ikävä jonnekin.

Omat tunteet
purkautuivat

Hänen oma tunnemöykkynsä pur-
kautui ensimmäisellä matkalla Sor-
tavalaan.

– Sain siellä voimakkaan hyper-
ventilaatiokohtauksen. Tuntui, että
tukehdun siihen paikkaan. Sen jäl-
keen itkin valtavasti, ilman mitään
syytä. Kaikilla meillä karjalaisilla lie-
nee vastaavanlaisia kokemuksia
omilta matkoiltamme.

Oman sukunsa evakkokokemus-

Kuvat: Seija Lipsanen
Maaherra Pirjo Ala-Kapee-Hakulisen juuret ovat Sortavalassa.
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ten myötä Ala-Kapee sanoo ym-
märtävänsä, miltä tuntuu epävar-
muus, pakolaisuus ja sopeutuminen
uusiin oloihin. Sehän ei ole maail-
masta hävinnyt mihinkään. Karja-
laiset ovat empaattisia ja elämää
ymmärtävää väkeä.

Karjalaisten tunneperintöön Pirjo
Ala-Kapeen mielestä kuuluu myös
se, että mihinkään paikkaan ei saa
kiintyä liikaa. Sen voi menettää.

Vennamon
suur-urakka

Ala-Kapee käsitteli puheessaan
myös karjalaisten asuttamista ja
sanoi, että siirtoväen asuttaminen oli
poikkeuksellinen taidonnäyte myös
kansainvälisesti. Ilman Veikko
Vennamon työtä se ei olisi onnis-
tunut.

– Asuttaminen ei sujunut ongel-
mitta. Rannikon ruotsalainen väes-
tö ja kokoomusjohtoinen MTK ha-
rasivat vastaan. He olisivat halun-
neet karjalaiset Oulujoen pohjois-
puolelle. Vennamo joutui taistele-
maan suuria voimia vastaan, mutta
hän oli vahva persoona ja sai asian
ajetuksi eteenpäin.

Ala-Kapeen mielestä asuttami-
sessa ongelmallisista oli rajakarja-
laisten heimoyhteisöjen ja karjalan
kieltä puhuneiden ortodoksien yhtei-

söjen hajoaminen, vaikka kyläyhtei-
söt yritettiin pitää koossa.

– Asutustoimintaa on arvosteltu
myöhemmin. Mikä olisi ollut toinen
vaihtoehto? Mielestäni se oli järke-
vää sinä aikana, kun teollisuudessa
ei vielä ollut työpaikkoja. Ihmiset
hankkivat toimeentulonsa maa- ja
metsätöistä.

Karjalan Liiton ekumeenisten hen-
gellisten päivien seminaarin teema-
na oli menetys ja uudelleen raken-
taminen. Seminaarissa puhuivat
myös emerituspiispa Matti Sihvo-
nen, kappalainen Päivi Sipponen

sekä arkkipiispa Leo. Karjalaisseu-
rojen Mikkelin piirin tervehdyksen
seminaariin toi Armas Komi. Hen-
gelliset päivät järjestettiin Mikkelis-
sä 6. – 7. maaliskuuta. Tilaisuuden
järjestelyistä vastasi Karjalan Liiton
lisäksi Karjalaisseurojen Mikkelin
piiri ja Mikkelin evankelisluterilainen
ja ortodoksinen seurakunta sekä
OK-opintokeskus.
Ensi vuonna Karjalan Liiton
ekumeeniset hengelliset päivät
järjestetään Kouvolassa.

Seija Lipsanen

Kalevi Laitsaari, Aarne Pusa ja Armas Komi edustivat tapahtuman
järjestelyissä Mikkelin piirin karjalaisseuroja.

Hannu Pyykkönen, Mikkelin ortotoksisen seura-
kunnan kirkkoherra Johannes Hätinen ja arkki-
piispa Leo keskustelivat vilkkaasti seminaarin
tauolla.

Hengellisillä päivillä oli myös nähtävinä kaksi
viimeistä Viipurin hiippakunnan piispanistuinta.
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Anna-Liisa Puranen (o.s. Pie-
tinen) syntyi Raudun Niittyjärvellä
Simo ja Maria (o.s. Paakkinen)
Pietisen perheeseen 27. huhtikuuta
1920. Perheessä oli kaikkiaan kuu-
si lasta ja koti, nimeltään Pietilä,
maalaistalo.

Koulua Liisa kävi neljä vuotta
Raasulin kansakoulussa. Se sijaitsi
kolmen kilometrinä päässä kotoa.
Liisa oli oppinut lukemaan jo ennen
kouluun menemistä. Naapurin Hil-
ma-tyttö oli toiminut opettajana
Kesähuvila – paikassa. Siellä kävi
joulun aikaan myös joulupukki. Lii-
sa muistaa, kuinka pukki veti peräs-
sään pitkää pussia. Lapset odotti-
vat, että sieltä paljastuisi paljon le-
luja, mutta pussista tulikin joulumuo-
ri.

Työntekoon lapset opetettiin jo
varhain. Liisakin kävi jo kahdeksan-
vuotiaana Helka-mummon kanssa
paimenessa. Mummo teki siellä tuo-
hisia marjakoreja, joihin sai kerätä
mustikoita. Paimenmuistoihin kuu-
luu myös turakka-peli, jota nuoriso
pelasi itse tekemillään korteilla.

Pääsiäisen aikaan lapset kävivät
virpomassa pajunvitsojen kanssa:
“Virvon varvon tuoreeks, terveeks.
Muna miul, vitsa siul”. Pääsiäisenä
kylän pojat ostivat köyttä ja tekivät
kiikun, jossa oli paksu lauta, ja jo-
hon sopi useampi istumaan ja kiik-
kumaan. Liekussa kyläläiset kävi-
vät kiikkumassa myös Liippuan ky-
lällä.

Ripille Liisa pääsi 16-vuotiaana
toukokuussa. Saman vuoden juhan-
nuksena Maria-äiti kuoli. Hänen si-
sarensa, Anni-täti, tuli hoitamaan
kotia, kun peltotyöt olivat käynnis-
sä.

Anna-Liisa Puranen kertoo, että
hänen lapsuuskotinsa oli hyvä ja elä-

mä siellä sopuisaa. Siellä ei kuulu-
nut riitoja eikä kirosanoja.

Koti oli aivan rajan pinnassa ja
aika oli levotonta. Kerran Liisa oli
pyöräilemässä lauluharjoituksista
metsätietä pitkin kotiin, kun rajavar-
tiossa ollut naapurin poika, Halosen
Kalle, tuli esiin puupinon takaa ja
huusi, että seis likka. Liisan pyörä
kulki sen jälkeen kotia kohti lujaa
vauhtia.

Evakkoon Liisa lähti ensimmäisen
kerran 18-vuotiaana. Evakkomatka
vei hänet lehmien kanssa Pyhäjär-
velle ja sieltä Kirvun Tietävälän ky-
lälle, jossa lehmät joutuivat kahden

talon navettaan. Sieltä matka jatkui
Kangasniemelle, josta lähdettiin ta-
kaisin kotiin Karjalaan Niittyjärvel-
le.

Liisan isä Simo Pietinen kuoli per-
heen ollessa evakossa Kangasnie-
mellä. Hän oli toivonut tulevansa
haudatuksi Raudun hautausmaalle
vaimonsa ja poikansa Matin vie-
reen. Toive toteutettiin. Hänet siir-
rettiin vainajana Raudun hautaus-
maalle, kun sinne päästiin palaa-
maan takaisin.

Jatkosodan aikana Liisa oli Pyöt-
tiön Ainon, nykyisin Wesslin,
kanssa Vepsän kylässä siivoustöis-

Anna-Liisa Puranen 90 vuotta

Evakkotytön tie rajan pinnasta Raudun
Niittyjärveltä Virtasalmen Virmasjärvelle

Anna-Liisa Puranen.



Rautulaisten lehti  2/20106

sä. He siivosivat venäläisten jäl-
keensä jättämiä huoneita. Tytöt,
yhteensä viisi, asuivat Hipelin ta-
lossa yhdessä huoneessa. Kerran
Liisa ja Aino lähtivät omin luvin käy-
mään pyörillä ajaen katsomaan ko-
tia Niittyjärvelle. Heillä ei ollut sin-
ne kulkulupia. Heidän ajaessaan
takaisin Vepsään päin, oli tiellä kaksi
sotilasta pistimet ojossa. Tytöt pyö-
räilivät heidän ohitseen sanaakaan
sanomatta.

Toisen kerran evakkomatka alkoi
suvun kanssa Mäkrän pysäkiltä
Pieksämäelle, ja sieltä Virtasalmen
Mähölään Ainin ja Jalmari-veljen
vaimon ja lapsien kanssa.

Vuonna 1945 Liisa avioitui virta-
salmelaisen Arvi Purasen (s.
1923) kanssa. He muuttivat Virta-
salmelta Arvin työn perässä Imat-
ralle, jossa asuivat neljä-viisi vuot-
ta. Vuonna 1951 he muuttivat omaan
taloon Virtasalmelle kolmen tytön
kanssa.

Lapsia perheeseen syntyi kaikki-
aan yhdeksän. Heistä kolme on
menehtynyt lapsena. Kuusi lasta on
elossa ja lapsenlapsia on kahdek-
san.

Liisa ja Arvi Puranen asuvat Vir-
tasalmella Virmasjärven rannalla
Lehtoranta-nimisessä talossa ja ovat
ikäisekseen erittäin hyväkuntoisia.
Heidän omaishoitajanaan työsken-

telee Aini-tytär.
Karjalainen ruokaperinne on elä-

nyt aina vahvana Liisan kodissa, niin
Niittyjärvellä kuin Virtasalmellakin.
Lauantaina paistuivat karjalanpiira-
kat ja – paisti sekä huttukakkarat.
Kun lapset tulivat koulusta kotiin,
piirakat odottivat lämpöisinä. Sun-
nuntaina tehtiin leivänjuuri ja maa-
nantaina paistettiin ruisleivät.

Raudun matkalla Liisa Puranen
on käynyt kolme kertaa. Lapsuus-
koti Pietilä on tuhoutunut ja sen pai-

kalle uudet asukkaat ovat rakenta-
neet uuden talon, jossa Liisa ja mat-
kaseurue vierailivat ensimmäisellä
matkallaan. Toisella matkalla hän
kävi Seppo-poikansa ja muiden
matkalla olleiden sukulaisten kans-
sa uimassa Niittyjärvessä.

Anna-Liisa Puranen viettää syn-
tymäpäiviään oman perheen ja lä-
heisten parissa.

Haastattelu Eila Pietinen,
jutuksi muokkaus Seija Lipsanen

Lempi Pietinen, sylissä Laina Leväinen, Mari Pullinen (rajavarti-
jan rouva), Mari Pietinen, sylissä Elli Pesonen, Väinö Pietinen ja
Anna-Liisa Pietinen (Puranen) Raudussa 1933.

Suomalaisen Kirjallisuuden seu-
ran kevään uutuuksissa on kan-
sanrunousarkistossa arkistotutkija-
na työskentelevän rautulaislähtöi-
sen Liisa Lehdon toimittama kir-
ja Kaipaus Karjalaan Matkoja ko-
tiseudulle.

Kotiseutumatkat, matkat mene-
tettyyn Karjalaan, ovat 1990-luvun
alusta lähtien muuttuneet osaksi
karjalaista elämäntapaa. Lehdon
teoksessa äänen saavat eri-ikäi-

set Karjalan-kävijät ja karjalaisten
jälkeläiset. Tunne on harvoin risti-
riidaton; kirjoittajien kokemuksissa
sekoittuvat suru, ilo, katkeruus ja
anteeksianto. Osalle matka on ollut
pettymys; kotitalosta löytyy portaat
tai uunin muuri, pihalta vain pystyyn
kuollut omenapuu. Joillekin taas
käynti menetetyssä Karjalassa on
vapauttava ja palkitseva kokemus.

Runsaasti kuvitettu teos tarjoaa
ainutlaatuisen ja koskettavan näky-

män karjalaisten tuntoihin, suoma-
laisuuden haavakohtiin ja julkiker-
tomattomaan suomen historiaan ja
kollektiiviseen muistiimme.

Teos ilmestyy kesäkuussa. Sitä
voi ostaa muun muassa Kirjata-
losta Helsingistä, SKS:n verkko-
kaupasta www.finlit.fi/kirjat. tai
kirjakaupoista. Kirjan hinta on 34
euroa.

Kirja kertoo kotiseutumatkoista Karjalaan
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Sotilaspoikien Kilta tekee tutustu-
misretken Salpalinjalle 21. toukokuu-
ta.  Linja-automatkan aikana kuullaan
taustoja vuoden 1944 suurhyökkäyk-
sen alkamisesta ja Kannaksen jouk-
kojen komentajan esikunnan (KaJo-
KE) perustamisesta. Matkalla tutus-
tutaan myös KaJoKE:n alueelle ja
sen historiaan.

Salpalinjalle siirryttäessä mukana
olijoille valotetaan lyhyesti Salpalinja
rakentamisen perusteita, Salpalinjal-
la tutustutaan Salpa-majaan ja sen
bunkkeriin ja kuullaan historiakatsa-
us niistä.

Lounaan jälkeen tutustutaan Ruto-

lan koulun bunkkeriasemaan. Rakuu-
namäellä juodaan kahvit sotilaskodis-
sa. Sen jälkeen on mahdollisesti vielä
maasotakoulun esittely. Lopuksi teh-
dään kertoajelu Lappeenrannassa ja
tutustutaan linnoitukseen. Matkanjoh-
tajana toimii everstiluutnantti Pekka
Intke.

Kokopäivän retken hinta on 30 eu-
roa. Lisätiedot ja sitovat ilmoittautu-
miset Kauko Olkkoselle 1. touko-
kuuta mennessä, puh. 050 569 4201.
Mukaan pääsee sotilaspoikien lisäksi
myös muita Salpa-linjasta kiinnostu-
neita.

Tutustumisretki Salpalinjalle
Matkan alustava aikataulu

lyhyesti:

Klo 7.20 lähtö Hirvensalmelta,
Klo 8 lähtö Mikkelistä
Klo 9.20 saapuminen KaJoKE:n

alueelle ja tutustuminen siihen
Klo 11-13.30  tutustuminen Sal-

palinjaan kahdessa kohteessa ja
lounas

Klo 14 -16 kahvit Rakuunamä-
en sotilaskodissa, mahdollinen
Maasotakoulun esittely, kiertoajelu
Lappeenrannassa.

Klo 16 lähtö Mikkeliin.

Rautulaisten pitäjäseuran tämän
vuoden toimintaan kuuluu Raudussa
sijaitsevien hautausmaiden ja muisto-
merkkien ympäristön kunnostusta, pi-
täjäjuhlat elokuussa Mikkelissä ja run-
saasti matkoja Rautuun.

– Kesän aikana kotiseutumatkoja
Rautuun tehdään ainakin kymmenen,
mahdollisesti jopa 15, laski pitäjäseu-
ran puheenjohtaja Markku Paksu esi-
tellessään vuoden toimintasuunnitel-
maa Rautulaisten pitäjäseuran vuo-
sikokouksessa.

Salpalinjaan rautulaiset lähtevät tu-
tustumaan toukokuussa Sotilaspoiki-
en killan kanssa.

Perinteiset pitäjäjuhlat järjestetään
ensi kesänä Mikkelissä 7.-8. elokuu-
ta. Kesäkuussa osallistutaan Helsin-
gissä pidettäville Karjalaisille laulujuh-
lille.

Toimintavuoden aikana aloitetaan
Rautulaisten lehden venäjänkielisen
erikoisnumeron valmistelutyöt. Idea
lehden tekemiseen on saatu Rauta-
Säätiöltä. Tavoitteena on saada lehti
valmiiksi vuoden 2011 Kihuille. Leh-
den sisältöä ideoi julkaisutoimikunta.

Rautulaisten pitäjäseuran puheen-

Rautuun tehdään runsaasti matkoja

johtaja jatkaa Markku Paksu ja va-
rapuheenjohtajana Kauko Olkko-
nen. Myös hallitus jatkaa entisin voi-
min. Erovuorossa olleet Matti Kop-
panen, Pentti Lemmetty ja Tuo-

mas Rastas valittiin uudelleen.
Myös työvaliokunnassa ja julkaisu-

toimikunnassa jatkavat entiset jä-
senet.

Seija Lipsanen

Rautulaisten pitäjäseuran puheenjohtaja Markku Paksu ja sihtee-
ri Raili Ilvonen onnittelivat 70 vuotta helmikuussa täyttänyttä Ar-
mas Komia luovuttaen hänelle Karjalan Liiton myöntämän Siirtovä-
en Muistomitalin.

Kuva: Seija Lipsanen
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- Suomen lippu Viipurin linnan
tornissa liehui vain verellä, po-
liittisen historian professori
Timo Soikkanen sanoo.

13. maaliskuuta tuli täyteen 70
vuotta talvisodan päättymisestä.
Moskovassa 13. maaliskuuta 1940
allekirjoitettu rauhansopimus päätti
sodan Turun yliopiston poliittisen
historian professori Timo Soikka-
sen mukaan oikealla hetkellä.

- Rauha oli tehtävä viimeistään
silloin, kun se tehtiin. Viipuri-Helsinki
-tie oli poikki ja koko Kannas oli jää-
mässä mottiin. Noina hetkinä oli
kyse siitä, tuhoutuuko Suomi vai ei,
Soikkanen sanoo.

Suomen armeija oli käynyt urhe-
aa puolustustaistelua ylivoimaista
hyökkääjää vastaan 105 vuorokaut-
ta. Voimat olivat lopussa.

- Helsinki olisi menetetty varsin
pian!

Soikkasen mukaan sodan loppu-
vaiheessa menetettiin kaatuneita
jopa turhaan.

- Suomen lippu Viipurin linnan tor-
nissa liehui vain verellä. Sitä pidet-
tiin tornissa neuvotteluja ajatellen ja
hinta maksettiin kaatuneina. Joka
tapauksessa linna olisi menetetty
vuorokauden kuluessa.

Sodan ensimmäisistä viikoista läh-
tien Suomi oli yrittänyt saada soti-
laallista apua Ruotsin lisäksi Rans-

kalta ja Englannilta. Virallinen Ruot-
si halusi pitää kuningaskunnan so-
dan ulkopuolella. Talous-, materiaa-
li- ja vapaaehtoisapua Suomi naa-
purista sai.

Lännen apu täysin
hataran peitossa

Helmikuun alussa 1940 länsival-
lat päättivät lähettää joukkoja Suo-
meen. Ranskan ja Englannin motii-
vina ei ollut niinkään Suomen aut-
taminen kuin Ruotsin malmikentät.
Pariisissa ja Lontoossa laskettiin,
että kenttiin oli päästävä pureutu-
maan ennen Saksaa ja Neuvosto-
liittoa.

Talvisodan rauha:

Helsinki olisi menetetty varsin pian!

Kouvolan kansalaisopisto, Kouvolan
kaupunginmuseo ja Rautatiekulttuuri-
keskus Reilia järjestävät valtakunnalli-
sen rautatieaiheisen kirjoituskilpailun, jolla
pyritään keräämään talteen rautatieai-
heista muistitietoa sotavuosista.

Rautatiet pitivät Suomen liikkeellä so-
tavuosina. Rautatieläiset toimivat voimi-
ensa rajoilla, sillä rautateitä pommitettiin
ahkerasti ja samanaikaisesti kansan
matkustustarpeet kasvoivat. Henkilölii-
kenne kasvoi 3,5 -kertaiseksi rauhan ai-
kaan verrattuna. Junilla kulkivat kaikki:
siviilit, sotilasjoukot, ammukset, kaatu-
neet. Sotavuosina tapahtui rautateillä
myös onnettomuuksia ja junaliikennettä
vaanivat jatkuvasti vihollisen pommiko-
neet. Kirjoita niistä asioista, jotka ovat
sota-ajoilta jääneet erityisesti mieleesi tai
joita olet kuullut kerrottavan.

Kirjoituskilpailun säännöt:
Kirjoita vapaamuotoinen kertomuksesi

A4-arkille, käsin tai tietokoneella, vain

paperin toiselle puolelle. Jätä vasempaan
reunaan n. 4 cm ja oikeaan reunaan n.
1 cm marginaali. Kerro tapahtuman aika
ja paikka.

Laita kirjoituksen mukaan erillinen
suljettu ja nimimerkilläsi varustettu kir-
jekuori, jossa on yhteystietosi (nimi, osoi-
te, puhelinnumero, sähköpostiosoite).
Laita nimimerkkisi myös kirjoituksesi
kansilehdelle. Liitä yhteystietoihisi kirje-
kuoreen A4-arkki, jossa on taustatiedot;
syntymäaika ja -paikka, koulutus ja am-
matti (myös entiset), sekä allekirjoitettu
suostumuksesi siihen, että lähettämäsi
aineisto arkistoidaan nimelläsi tutkimus-
käyttöön rautatiekulttuurikeskuksen ar-
kistoon ja mahdollisesti julkaistaan ker-
tomuskokoelmassa. Jos haastattelet jo-
takuta, laita mukaan myös haastatellun
taustatiedot.

Jos lähetät valokuvia, merkitse selvästi,
haluatko kuvat tai negatiivit takaisin.
Lähetä myös negatiivit, jos ne ovat käy-
tössäsi. Älä kiinnitä kuvia alustalle. Voit

halutessasi lähettää koko albumin. Mer-
kitse kustakin kuvasta mahdollisimman
tarkat tiedot (ketä on kuvassa, kuvaaja,
aikakausi, paikkakunta) sekä kuvaan liit-
tyvä tarina erilliselle paperille, älä kirjoita
tietoja kuvaan.

Lähetä vastauksesi 31.5.2010 men-
nessä osoitteella: Kouvolan kansalais-
opisto, rautatieaiheinen kirjoituskilpailu,
Salpausselänkatu 28, 45100 Kouvola

Arvovaltainen tuomaristo valitsee voit-
tajat, joille ilmoitetaan asiasta henkilökoh-
taisesti. Palkinnot jaetaan Kouvolan rau-
tatieseminaarissa tammikuussa 2011.

Lisätietoja antavat: Kouvolan kansa-
laisopisto, Ritva Sorvali, puh. 020 6156
579, ritva.sorvali@kouvola.fi

Kouvolan kaupunginmuseo, Anu
Kasnio, puh. 020 615 8317,
anu.kasnio@kouvola.fi

Helsingin yliopisto, Koulutus- ja ke-
hittämiskeskus Palmenia, Heli Mäki,
puh. 050 316 0541,  heli.maki@helsinki.fi

www.reilia.fi

Rautatieaiheinen kirjoituskilpailu käynnissä

Junalla sotaan ja sotaa pakoon
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On myös sanottu, ettei Yhdysval-
lat olisi sallinut Englannin ryhtyvän
sotimaan Neuvostoliittoa vastaan,
koska Washingtonissa laskettiin
Neuvostoliittoa tarvittavan myö-
hemmin liittolaisena Adolf Hitlerin
kukistamisessa.

- Lännen apu oli täysin hataran
peitossa. Länsivallat tavoittelivat
pohjoisen nikkelikaivoksia. Lento-
koneet olisivat ehkä kerinneet Suo-
men avuksi, mutta maajoukot eivät,
Soikkanen sanoo.

Neuvostojohtaja Josif Stalin oli
vähin äänin luopunut talvisodan alla
perustamastaan Terijoen nukkehal-
lituksesta ja ilmoittanut tammikuun
lopulla suostuvansa rauhantunnus-
teluihin pääministeri Risto Rytin
hallituksen kanssa. Samaan aikaan
puna-armeija lisäsi sotilaallista voi-
maansa suomalaisia vastaan.

Ankarat
rauhanehdot

Kun puna-armeija helmikuussa
käynnisti suurhyökkäyksen Kan-
naksella, Suomi sai Moskovasta
kovat rauhanehdot. Summa murtui
13. helmikuuta ja ylipäällikkö C. G.
Mannerheim käski joukot perään-
tymään. Helmikuun lopulla neuvos-
tojoukot aloittivat hyökkäyksen Vii-
puriin. Suomen hallitus päätti ryh-
tyä rauhanneuvotteluihin.

Kun tilanne rintamilla alkoi käydä
kestämättömäksi, Mannerheimin
hoputti rauhantekoa ja 12. maalis-
kuuta presidentti Kyösti Kallio
antoi Moskovaan neuvottelijoille
rauhansopimuksen allekirjoitusval-
tuudet.

Suomi joutui luovuttamaan aluei-
ta enemmän kuin oli menettänyt
taisteluissa. Koko Kannas joudut-
tiin luovuttamaan, samoin osa Kuu-
samoa, Sallaa ja Petsamoa. Sopi-
mukseen kuului myös Hangon
vuokraaminen.

Suomi piti ankaria rauhanehtoja
epäoikeudenmukaisina. Etenkin kun
hyökkääjä oli Neuvostoliitto. Rau-

halla ja sen kovilla ehdoilla oli yhte-
ys jatkosotaan, joka alkoi kesällä
1941.

- Riippuu sanasta yhteys. Ilman
talvisotaa ei Suomi olisi kääntynyt
Saksa-linjalle ja koko tilanne olisi
ollut toisenlainen, Soikkanen sanoo.

Ylikankaan tulkinta
“ei uskottava”

Professori Heikki Ylikankaan
mukaan Suomen johto itse asiassa
valitsi Saksan jo talvisodan aikana.
Ylikankaan tulkinnan mukaan taus-
talla oli uskomus, että Saksa voit-
taa ja länsi häviää suursodan.

- Ei ole uskottava tulkinta, Soik-
kanen sanoo.

Todisteena Ylikangas on käyttä-
nyt Saksan valtakunnanmarsalkak-
si heinäkuussa 1940 nimitetyn Her-
man Göringin helmikuussa 1940
entisen pääministerin T. M. Kivi-
mäen kautta välittämää neuvoa,
jonka mukaan Suomen oli tehtävä
rauha nopeasti, koska Suomi saisi
menetyksensä myöhemmin korko-
jen kanssa takaisin.

- En anna Göringin viestille mitään
painoa. Suomi seisoi täydellisen ro-
mahduksen partaalla eikä ollut vaih-
toehtoja. Talvisota oli hävitty ja län-
nen apu oli höpinää. Jos piirtää kar-
talla punaisella ne alueet, jotka jo
olivat puna-armeijan hallussa Viipu-
ri-Helsinki -tie mukaan lukien, niin
ymmärtää kyllä asian!

Soikkasen mukaan Neuvostoliit-
to painostuksellaan ajoi Suomen
Saksan syliin.

- Suomi tarttui Saksan apuun kuin
hukkuva oljenkorteen.

Kun ensimmäiset saksalaiset
“kauttakulkujoukot” tulivat Vaasaan
syyskuussa 1940, Suomi oli Soikka-
sen mukaan tiellä, jolta ei enää ollut
paluuta. Välirauhansopimuksen pe-
ruina Suomi oli antanut myös Neu-
vostoliitolle luvan kuljettaa joukkoja
Suomen alueen kautta Hankoon.

Ruotsikin etääntyi
Suomesta

Yksin jäänyt Suomi yritti heti tal-
visodan jälkeen viritellä puolustus-
liittohanketta Ruotsin ja Norjan
kanssa, mutta se ei onnistunut. Syy-
nä epäonnistumiseen Soikkasen
mukaan oli Moskovan uhkailu.

Asiaan vaikutti myös Ruotsin si-
säinen kannunvalanta; Suomeen
suopeasti suhtautuneen entisen ul-
koministeri Richard Sandlerin lin-
ja oli väistynyt ja vallitsevaksi nä-
kemykseksi nousi Suomen auttami-
seen penseästi suhtautuneen valtio-
varainministeri Ernst Wigforssin
linja. Ja kun Saksa keväällä 1940
miehitti Tanskan ja Norjan, Ruotsi
tuli entistä varovaisemmaksi.

Suomalaiset “pyysivät
luottoa onneltansa”

Toukokuussa Saksan joukot vyö-
ryivät Benelux-maihin ja Ranskaan.
Kesällä Hitler aloitti Englannin pom-
mitukset. Myös Stalin laajensi re-
viiriään liittämällä Baltian maat Neu-
vostoliittoon ja miehittämällä osan
Romaniaa.

Vielä syksyllä 1940 Ruotsi ja Suo-
mi virittivät valtioliittohankkeen,
mutta se tyrmättiin Moskovassa ja
Berliinissä. Suuri yhteenotto lähe-
ni.

Viimeistään joulukuussa 1940 Suo-
mi oli sitonut kohtalonsa Saksaan.
Paavo Haavikon sanoin, suoma-
laiset eivät voineet välttää kiusaus-
ta “pyytää luottoa onneltansa”.

Joulukuun 18. päivänä Hitler hy-
väksyi Barbarossa-suunnitelman.
Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon
alkoi 22. kesäkuuta 1941. Hitler il-
moitti saksalaisten taistelevan “lii-
tossa” suomalaisten kanssa.

Seppo Keränen

Juttu on julkaistu nettilehti
Verkkoapilassa 13.3.2010.
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Kuva: Seija Lipsanen
Kiirunan profiilia hallitsee Kiirunavaara ja siellä oleva valtava
rautamalmikaivos.

Hitler esti Stalinin ja brittien
sekä ranskalaisten pääsyn
Ruotsin malmivaroille. Suomi
toimi Hitlerin Mannerheimin-
linjana maailman suurimpien,
tunnettujen malmivarojen var-
tioinnissa.

Kahden tyrannin välisessä valta-
kuntien pakkojaossa kotinsa menet-
täneet rautulaiset joutuivat hajalleen
sijoitettuina syömään karvasta lei-
pää vieraan kurkihirren alla sekä
kuuntelemaan karkeaa kielenkäyt-
töä.

Talvisodan henki iskostui suoma-
laisten mieliin, sitä lujittivat Mosko-
van Stalinin laatimat tyrmistyttävät
rauhanehdot ja heti ehtojen hyväk-
symisen jälkeen kesällä 1940 tulleet
lukuisat, ankarat taloudelliset vaati-
mukset Suomeen hyökänneen Neu-
vostoliiton pönkittämiseksi. Vaati-
mus osuudesta maailman suurim-
paan nikkeliesiintymään Petsamos-
sa jäi sillä erää toteutumatta, koska
Suomi piti kiinni omastaan. Jatko-
sodassa Stalin ryösti tämän suoma-
laisten rahasammon, jolla nykyisen
Venäjän toiseksi rikkain henkilö on
ahminut rikkautensa ja saastuttanut
Petsamon.

Venäjän nykyiset ökyrikkaat ovat
kuitenkin niin köyhiä, että he eivät
itse pysty huolehtimaan paskoistaan.
Suomen päättäjät ovat ryhtyneet
lähialueyhteistyönään syytämään
suomalaisten lamarahoja Venäjälle.
Kaikki nämä varat ovat kadonneet
teille tietymättömille likaisten raha-
pinojen kätköihin.

Suurimmat sotamalmiot
hyökkäyskohteina

Heti Talvisodan jälkeen suurval-
lat Ranska ja Iso-Britannia havitte-

Talvisodan rauhassa taottiin Leijona-
miekalle uusi terä

Paksu hanki peittää sankarivainajien muistokivet Uudessakaupun-
gissa korostaen Talvisodan ajasta kulunutta 70 vuotta.

Kuva: Ahti Hänninen

livat Pohjolan metalleja sekä varau-
tuivat estämään Stalinin ja Hitle-
rin liittokunnan pääsyn Petsamon
nikkeliin ja Ruotsin valtavan suuri-
en rautakaivosten malmivarojen
käyttäjiksi.

Tätä varten länsivallat olivat lä-
hettäneet sotalaivaston Pohjois-
Norjaan estämään Saksan suunni-

telmat Norjan valtaamiseksi. Nar-
vikin vuonosta on lyhyt matka Ruot-
sin Kiirunan rautamalmikentille.
Norjan puolustusvoimat olivat silloin
täysin sotimiseen kelpaamattomat.
Suomen nikkeliä ja Ruotsin rautaa
himoitsi jokainen suurvalta sotateol-
lisuuden raaka-aineeksi.

Saksa sai vuoden 1940 toimenpi-
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teillään käyttöönsä Ruotsin rauta-
malmit ja Suomen nikkelit.

Tiet avattiin
Hitlerille

Saksa hyökkäsi huhtikuussa 1940
Tanskaan ja aloitti Norjan valtauk-
sen edeten kesän kuluessa Norjan
puolella lähelle Suomen Petsamoa.
Ruotsi hyötyi valtavasti Saksan so-
dankäynnistä varmistaessaan Kiiru-
nan rautamalmin saannin Saksan
tarpeisiin ja tekemällä kuljetussopi-
mukset raudan, sotatarvikkeiden
sekä sotamiehistön kuljettamisesta.

Reitti Oslosta ja Tanskasta Ruot-
sin läpi Jäämeren rannikolle oli Hit-
lerin käytössä, joten Ranskan ja Iso-
Britannian merellinen ylivoima me-
netti merkitystään.

Ruotsalaislaakerit
Hitlerin sotakoneissa

Ruotsin raudasta taottu Hitlerin
sotakoneisto liikkui ruotsalaislaake-
reilla Euroopan aroilla ohi Odessan
kohti Kaspianmeren öljykenttiä piit-
taamatta Ensimmäisen maailmanso-
dan synnyttämien valtioiden tahdos-
ta.

Romanian tavoin monet valtiot
kokivat juutalaisia tappavan ja muut
asukkaat rauhassa koteihinsa jättä-
vän herrakansan armeijan ylimars-
sin. Saksalaisten vastakkaiseen
suuntaan tapahtuneen paluumarssin
jäljessä saapuivat punalipun liehut-
tajat, joilta puuttuivat kaikki herras-
kaiset käytöstavat. Sotatantereeksi
joutuneiden arokansojen koteihin
tunkeuduttiin riehuen, raiskaten ja
ruokavarastot tyhjentäen.

Nykyisen Moldovan kurjuus Eu-
roopan köyhimpänä valtiona juon-
taa juurensa Stalinin ylimarssista.

Suomi esti Stalinin
aikeet Pohjolassa

Stalinin ja Hitlerin välinen sopimus
Itämeren valtioiden valloittamises-

ta oli voimassa tyranni Stalinin
marssittaessa armeijansa kesällä
1940 miehittämään Viron, Latvian
ja Liettuan. Näistä valloitetuista
maista käsin saksalaisen sotalaivo-
jen liikkumista Itämeressä ei toki
häiritty, koska Saksa toimi sopimuk-
sen mukaisesti valloittaessaan Poh-
joismaita.

Hitlerin silmissä Stalin oli kelvo-
ton sopimuskumppani, koska suo-
men valtaus Talvisodassa oli epä-
onnistunut perusteellisesti.

 Tiet Turusta Jäämerelle
ja Viipurista Hankoon

Saksa pyysi ja sai Suomelta Poh-
janlahden satamien käyttöoikeudet
sekä luvan sotilaskuljetuksiin Suo-
men Lapin kautta Norjaan. Ensim-
mäiset Saksan joukot saapuivat
Vaasaan 21. syyskuuta 1940. Sa-
moihin aikoihin alkoivat Stalinin vaa-
timat rautatiekuljetukset Hankonie-
melle. Suomelta puuttuivat Talviso-
dan jälkeen varat Ahvenanmaan lin-
noittamiseen, joten saksalaisen so-
talaivasto oli ainut mahti, joka piti
Stalinin armeijaosastot Hankonie-
mellä.

Suomen käyttäminen Saksan so-
tilastarkoituksiin osoitti Stalinillekin,
että Hitler oli pannut hirmuhallitsi-
joiden keskenään tekemän sopi-
muksen etupiirijaosta ö-mappiin.

Stalin ja Hitler valmis-
telivat hyökkäyssotaa

Stalinin pyrkimys Suomen valtaa-
miseksi jatkui edelleen solmitusta
rauhasta huolimatta, siitä osoitukse-
na oli muutamassa kuukaudessa
rakennettu rata Petroskoista kohti
Suojärven kuntaa. Uusi rata yhdisti
Muurmannin radan Suomen rauta-
tieverkostoon, joten valtaväylältä
Jäämeri–Moskova päästiin iske-
mään Suomeen vaikka Sallan rataa
ei vielä ollutkaan.

“Kollaa kestää” – aika näyttäisi,
kestäisikö se enää Suojärven radan

tuntumassa hyökkäykset Petros-
koista. Lähellä oleva Aira Samuli-
nin lapsuuden kotikylä, Hyrsylä, oli
jäänyt tai jätetty viholliselle jo Tal-
visodan ensipäivinä.

Ennen Talvisodan syttymistä Suo-
mi oli saanut ostettua Italian Mus-
solinilta 25 Fiatin tehtaan tuotan-
nossa olevaa hävittäjälentokonetta.
Saksa esti kuitenkin näiden konei-
den (osina) kuljetukset Suomeen.
Vuoden 1940 sotatilanteen takia
tämä kuljetuseste poistui. Koneita
koottiin tiettävästi Ruotsissa Göte-
borgin tehtailla Saksan ryhtyessä
Suomen kauppakumppaniksi.

Stalinin armeijan toimesta raken-
nettiin Rautuun lentokenttä ja kor-
susuojat miehistölle sekä lentokalus-
tolle. Tämä suomalaisten “Kilpasil-
ta” -nimellä tuntema kenttä oli Fiat-
lentolaivueen tukikohtana jatko-
sodan aikana “Porin Pirujen” val-
lattua Raudun takaisin Suomelle.
Tässäkin toimessaan Stalin löi pään-
sä Karjalan mäntyyn.

Marraskuussa 1940 pidettiin Ber-
liinissä Saksan ja Neuvostoliiton
välinen kokous, jossa Molotov
vaati Saksaa poistamaan joukkon-
sa Suomesta, jotta Neuvostoliitto
voisi valloittaa Suomen edellisenä
vuonna tehdyn sopimuksen mukai-
sesti. Saksa ei suostunut vetämään
joukkojaan Suomesta. Tämä ilmoi-
tus oli pasuunan soitto, jolla Stalinil-
le kuulutettiin Saksan lähteneen soi-
tellen sotaan, jossa Hitler määräsi
suunnan ja vauhdin.

Liian raskas
rauha

Talvisodan koettelemuksissa lujille
joutuneen, ja halvauskohtauksen
saaneen Suomen presidentin tilalle
valittiin pääministerinä toiminut Ris-
to Ryti. Presidentti Kyösti Kalli-
on kotiinpaluun jäähyväiset olivat
juhlavat. Helsingin rautatieasemal-
la viimeisenä kunnianosoituksena
hän otti vastaan Puolustusvoimain
kunniapataljoonan tervehdyksen.
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Kalevalan kansanrunot Kullervon tarinaan on kerätty Inkerin-
maan suomalaisilta. Kullervontien viitta Uudessakaupungissa oh-
jaa kulttuurikeskukseen.

Kuva: Ahti Hänninen

Porilaisten marssin soidessa, kun-
nianosoitukseen laskettujen lippujen
äärellä ja upseereiden tehdessä
kunniaa, poistui presidentti Kyösti
Kallio keskuudestamme lyyhistyen
kunniapataljoonan eteen paljastetuin
päin.

Lehdissä esitettiin tästä Suomen
kansaa järkyttäneestä tapahtumas-
ta vielä sykähdyttävämpi kuva, jos-
sa Kyösti Kallion viime askeleita
seurasi Mannerheim. Manner-
heim lisättiin valokuvaan tökerösti
tumput suorana seisovana. Todelli-
suudessa hän ei ollut mukana tässä
tilaisuudessa. Media osasi jo silloin
vääristellä tapahtumia.

Ihmisoikeus
kotirauhaan

Vuonna 1940 Moskovassa teh-
dyssä rauhansanelussa unohdettiin
rautulaisten ja muiden karjalaisten
kotirauhan oikeudet. Rintamalta
kotiutetut rautulaiset joutuivat kau-
kopartion tiedustelijoiden tavoin et-
simään Stalinin karkottamia omai-
siaan oudoilta seuduilta.

Rautu oli hyökkääjien miehittämä,
joten rautulaisten kotiinlähtö päät-
tyi ensimmäiselle rautatieasemalle.
Mielissä säilyy aito kuva kodista
paikkana, jonka päälle median on
turha liimata kansanhuollon sään-
nöstelykorteilla ostettujen korvike-
kotien kuvia.

Tuhkasta nousee
uutta elämää

Talvisodasta johtuen Suomessa
syntyi vuonna 1940 pieni ikäluokka
korvikeannosten kuluttajia. Eräs
näistä evakossa syntyneistä, pula-
ajan tavaroista muokatuista rautu-
laisista on tämän jutun tekijä. Pa-
rempaa ei noilla korttiannoksilla syn-
tynyt.

Rautulaisen synnyttäjiä tuli aikoi-
naan Rautuun runsaasti Inkerin-
maalta, jonka suomalaiset olivat ot-
taneet asuinpaikakseen jo ennen

1600-luvulla tullutta Ruotsin sotavä-
keä. Tuolloin Rautu hävitettiin asuk-
kaista taistelupaikkana ollessaan.
Lisäksi kaikki Käkisalmen läänin
silloiset asukkaat joutuivat Ruotsin
suunnitteleman kansanmurhan koh-
teiksi.

Talvisota autioitti Raudun suoma-
laisista uudestaan. Raudun taistelus-
ta, vuodesta 1656, oli silloin kulunut
melkein kolme vuosisataa.

Ruotsi onnistui rautulaisten tappa-
misessa 1600-luvulla paremmin kuin
Stalin 1900-luvulla. Raudun ensim-
mäisen tyhjennyksen jälkeinen
Ruotsin valtakausi oli lyhyt ja päät-
tyi Pietari I:n vallattua Inkerinmaan.
Pietarin kaupunkia ryhdyttiin heti
rakentamaan keskelle suomalaisky-
lien täyttämää Inkerinmaata. Rau-
tulaiset elivät tämän jälkeen koko
ajan Venäjän keisarivallan alaisuu-
dessa aina Suomen itsenäistymi-
seen saakka.

Rauha tehtiin
Vakka-Suomessa

Ihmeellisiä ovat herrain tiet, sillä
nykyisen korvikekotikaupunkini
Uudenkaupungin entinen maineikas
pormestari Henrik Juslenius

määrättiin kihlakunnantuomariksi
Inkerinmaalle, Pähkinänlinnan lää-
niin kesällä 1697. Siellä hän hoiti vir-
kaansa Nevan saarella, Laatokan
rantamilla aina Venäjän valtaukseen
saakka. Pietari Suuri sai arvonimiin-
sä Suuri -merkityksen solmittuaan
rauhan Uudessakaupungissa. Ruot-
sin valtakunnan tuhoamisen Pietari
Suuri aloitti Pähkinälinnan valtauk-
sella.

Pyytäisin, että mainettani ei töh-
rittäisi edellä mainittujen maineikkai-
den herrojen teoilla, vaikka asunkin
Uudessakaupungissa, josta poistun
ikäajankohtaani osoittavina päivinä.

Ahti Hänninen

Raudussa sijainnut Kilpasilta
oli Jatkosodan aikana Italiasta
hankittujen Fiat G 50-lentoko-
neiden tukikohta.
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Suomen ja Neuvostoliiton välinen
sota päättyi 19. päivä syyskuuta
1944 Moskovan välirauhaan. Rau-
han ehtojen mukaisesti suomalais-
ten oli riisuttava täällä olevat sak-
salaiset joukot aseista ja luovutet-
tava Neuvostoliitolle.

Tämä oli käytännössä täysin mah-
dotonta suorittaa, sillä Pohjois-Suo-
messa oli 200 000 saksalaista soti-
lasta. Pelättiin, että karkotusehdon
täyttämättömyyttä voisi Stalin mah-
dollisesti käyttää tekosyynä maam-
me miehittämiseen. Sotilasjohto
epäili myös sotilaiden halua taistel-
la entisiä aseveljiä vastaan. Yllättä-
vää oli, että kieltäytymisiä ei ilmen-
nyt muiden keskuudessa kuin “kä-
pykaartilaisten” eli samojen mies-
ten, jotka olivat välttäneet sotimisen
puna-armeijaa vastaan. Entiset
Waffen SS-pataljoonassa palvelleet
tulivat mukaan provosoimatta La-
pin sotaan.

Alussa näytti, että sotatoimet voi-
daan välttää yhteisymmärryksessä
saksalaisten kanssa, mutta Liittou-
tuneiden valvontakomission saavut-
tua maahamme vaadittiin sen val-
vonnassa sotatoimien tehostamista
saksalaisia vastaan. Suomalaiset
olivat osoittaneet luotettavuutensa
torjuessaan saksalaisten maihinnou-
sun 15.påivå syyskuuta Suursaa-
reen. Hyökkäyksen tarkoituksena
oli sulkea Neuvostoliiton Itämeren
laivasto Kronstadtiin.

Saksalaisten taistelutapana oli
Lapissa poltetun maan taktiikka.
Tuhoaminen tapahtui pääsääntöises-
ti vetäytymisteiden suunnissa. Tu-
hoamiskohteet olivat usein sotilaal-
lisesti täysin merkityksettömiä.
Näiltä osin kyseessä oli jonkinlainen
koston ja kurittomuuden sekoitus.
Ilmeisesti armeijan yleinen ilmapiiri
aavisti sodan häpeällistä loppua, sillä
olivathan taistelut siirtyneet Suur-

Lapin sodan ruma päättyminen

Saksan rajoille Euroopassa, ja sak-
salaisten Lapin armeijan entisen pi-
detyn komentajan Dietlen tilalle oli
tullut kenraalieversti Rendulick.

Suomalaiset rämpivät syyssatei-
silla teillä onnistumatta tuhomaan
“sakemanneja”. Saksalaiset tunsi-
vat suomalaisten taktiikan ja raken-
sivat puolustuksensa sen mukaises-
ti.

Aselepoehdossa oli määrätty ajal-
linen takaraja. Sen mukaan puolus-
tusvoimat oli saatettava rauhan ai-
kaiselle vahvuudelle kahden ja puo-
len kuukauden jälkeen sopimuksen
allekirjoituspäivästä, joka oli 19.
syyskuuta 1944. Suomi yritti saada
lisäaikaa voidakseen pitää riittävät
joukot saksalaisten hallitsemiseksi.
Tähän valvontakomissio ei suostu-
nut, joten sodan loppuvaihe joudut-
tiin käymään asevelvollisilla joukoil-
la.

Tätä vaihetta aloitettiin kutsua
“Lasten ristiretkeksi” hirtehisen so-
tilashuumorin mukaan. Nämä jou-
kot olivat ikäluokkaa 24-25. Heiltä
puuttui sotakokemus.

Heille jäi tehtäväksi saksalaisten

karkottaminen Kilpisjärven tien
suunnassa. Siihen nämä joukot oli-
vat liian heikot. Turhien tappioiden
välttämiseksi sodankäynti perustui
puolustukseen, johon liitettiin voima-
kas tiedustelu- ja taistelupartiointi.
Valvontakomissio ja Stalin katsoivat
suomalaisten sitoneen Lapin sodas-
sa riittävästi saksalaisia joukkoja
pois taistelusta Berliinistä. Suomen
hallitus toivoi saavansa lopullisessa
rauhanteossa Saksalta korvauksen
Lapin hävityksestä, ja julisti keväällä
1945 sodan Saksalle. Hävinnyt Hit-
lerin kansallissosialistinen Saksa
jaettiin voittajien kesken Itä- ja Län-
si-Saksaan eikä niistä kummasta-
kaan löytynyt maksajaa vaan Suo-
mi sai itse maksaa Lapin jälleenra-
kentamisen.

Lapin sodan ruma loppu ei päät-
tynyt 27. huhtikuuta 1945 vaan jat-
kui saksalaisten osalta suomalaisten
sotavankien Geneven sopimuksen
vastaisella kohtelulla. Jo Tornion
taistelujen yhteydessä Raumojoella
saksalaiset ampuivat kuusi antautu-
nutta suomalaista sotilasta. Taiste-
lujen aikana saatiin tieto, että suo-

Suomalaisia joukkoja hiihtomarssilla Lapin sodassa.

Kuva: wikipedia.org
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malaiset sotavangit oli pantu “juh-
tien” asemaan. Heidän piti vetää
Norjan puolelle nelipyöräisiä vank-
kureita. Vetomatka Rovaniemeltä
Narvikiin oli noin 800 kilometriä.
Norjan puolella heidän täytyi kulkea
öisin, etteivät siviilit voineet auttaa
heitä.

Kilpisjärven tien huonon kunnon
vuoksi jouduttiin sen liikennettä ra-
joittamaan. Tien rakensivat sodan
aikana venäläiset sotavangit. Suo-
malaiset olivat suunnitelleet sen
Talvisodan jälkeen.

Huoltokuljetukset saatiin suorittaa
autoilla Ruotsin kautta Kaaresuvan-
toon, josta tavarat siirrettiin yön ai-
kana hevoskuljetuksin Muoniojoen
yli Suomen puolelle. Sinne muodos-
tui Kilpisjärven suunnan huoltokes-
kus. Lätäsenon taistelujen jälkeen
hyökkäystä jatkamaan perustettiin
Taisteluosasto Loimu, jonka huolto
jouduttiin suorittamaan tien huonon
kunnon vuoksi erikoisjärjestelyin
hevosilla. Sille malli löytyi vanhasta
kestikievarilaitoksesta, jota oli käy-
tetty ennen autojen tulemista postin
ja matkustajien kuljettamiseen.

Kumpikin taistelun osapuoli har-
joitti vilkasta tiedustelu- ja taistelu-
partiointia. Viimeinen taistelupartio
lähti Salmivaaraan. Lähellä Kilpis-
järven hotellia se joutui tulitaisteluun
saksalaisten kanssa. Suomalaisten
irtaantuminen epäonnistui, ja saksa-
laiset ottivat heidät vangeiksi.

Suomalaiset otaksuivat, että luut-
nantti Aimo Laakson partiosta
kaatui kahdeksan ja kuusi otettiin
vangiksi. Jälkeenpäin on selvitetty,
että vain yksi kaatui ja loput otettiin
vangeiksi. Totuus lienee, että van-
git jaettiin kolmeen ryhmään, joista
saksalaiset ampuivat joitakin Kalk-
kujärvellä Norjan rajalla.

Vangit vietiin Storfjordiin, jossa he
ampuivat lisää vankeja, joiden jou-
kossa olivat korpraalit Kalervo
Lohti ja Oiva Siltanen. Viimeinen
vanki ammuttiin Storsteienissa.
Laakso ja muut haavoittuneet vie-

tiin saksalaiseen kenttäsairaalaan.
Siellä heidät valokuvattiin propagan-
datarkoituksena lentolehteä varten,
joita sitten levitettiin Kilpisjärven
maastoon. Siinä kehotettiin suoma-
laisia antautumaan. Heille luvattiin
samat oikeudet kuin saksalaisille
entisille aseveljille.

Saksalaiset yrittivät värvätä suo-

malaisia sotavankeja omiin jouk-
koihinsa. Noin 20-30 miestä antoi
puhua itsensä ympäri uhkailujen
edessä. Heidät vietiin alokaskoulu-
tukseen Haarstadiin ja sen jälkeen
heidät lähetettiin Etelä-Norjaan Lon-
gavingerin linnoitukseen. Sieltä he
karkasivat Ruotsin puolelle. Palat-
tuaan Suomeen heidät tuomittiin

Puunkäkkärä kannattelee vapaan Suomen lippua kolmen valta-
kunnan rajapyykillä 27. huhtikuuta 1945.

Kuva: Seija Lipsanen
Entistetty saksalaisten tähystyspaikka Saanan jyrkänteen reunalla
Kilpisjärvellä.

kuva: wikipedia.org
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sotaoikeudessa maanpetoksesta.
Pohjois-Norjassa oli noin 1 300

suomalaista sotavankia, jotka lähe-
tettiin Narvikista Kiirunan kautta
rautateitse Suomeen sodan loputtua.
Lapin sodassa oli kaatunut 770 ja
haavoittunut noin 3 000. Miinan-
raivauksessa kuoli noin 100 miestä.
Saksalaiset tappiot olivat hieman
suuremmat.

Skibottenissa Hattengin hautaus-
maalla lepäävät kaksi Lapin sodan
sankarivainajaa, korpraalit Kalervo
Lohti Kalajoelta ja Oiva O. Silta-
nen Tampereelta. Siellä Yykeänpe-
rän suomalaisseura on muistanut
kunniaosoituksella näiden nuorten
Lapinsodan sankarivainajien muis-
toa. Meidän puolella nostetaan Suo-
men lippu veteraanien vuosipäivä-
nä 27. huhtikuuta 2010 Kolmen val-
takunnan rajapyykillä Lapin sodan

päättymisen muistoksi sekä kunni-
oitukseksi veteraanien työstä
maamme itsenäisyyden puolustami-

Kilpisjärvelle kokoontui 27. huhtikuuta 2005 näihin taisteluihin
osallistuneita 1925 syntyneitä veteraaneja.

seksi.
Aimo Tiainen

Ye everstiluutnantti evp

Kuva: Aimo Tiainen

Mikkelin Päämajamuseossa 13.
maaliskuuta avautunut näyttely kuvaa
suomalaisten mielialoja 70 vuotta sit-
ten, ensimmäisenä rauhanpäivänä.
Talvisodan raskaat rauhanehdot otet-
tiin Suomessa vastaan tyrmistyneinä.
Suomalaisten mielialaa kuvaavat hy-
vin puolisalkoon vedetyt siniristiliput.

Amanuenssi Pentti Nousiaisen
kokoama näyttely valottaa ensim-
mäistä rauhanpäivää lehtikirjoitusten,
aikalaisten päivästä kirjaamien tunnel-
mien, ylipäällikön päiväkäskyn ja Suo-
men ja Neuvostoliiton solmiman rau-
hansopimuksen avulla. Näyttelyvie-
raat voivat myös kuunnella muun
muassa ulkoministeri Väinö Tanne-
rin kuuluisan radiopuheen.

13.3.1940 oli keskiviikko ja Hirvon
nimipäivä. Talvisotaa koskeva rau-
hansopimus oli allekirjoitettu Krem-
lissä kello 01 Suomen aikaa. Sotatoi-
met lakkasivat kaikilla rintamilla kello
11.  Suomalaiset saivat kuulla siitä

Tannerin radiopuheesta kello 12. Sai-
jassa laukausten vaihto jatkui kello 14
saakka. Suomen lippu lasketaan Vii-
purin linnan tornista kello 15.40.

Neuvostoliiton sanelemien kovien
rauhanehtojen mukaan Suomi joutui
luovuttamaan Neuvostoliitolle Karja-
lan kannaksen sekä Laatokan poh-
joispuoliset alueet. Viipurin, Sortava-
lan ja Käkisalmen kaupungit liitettiin
Neuvostoliittoon. Suurin osa Sallasta
joutui Neuvostoliitolle, jolle vuokrat-
tiin myös Hanko 30 vuodeksi laivas-
totukikohdaksi. Neuvostoliitolle luovu-
tettava alue oli kymmenesosa maam-
me pinta-alasta. Kotinsa menetti lä-
hes 430 000 karjalaista, 12 prosenttia
maan väkiluvusta.

13.3.1940 – Ensimmäinen rauhan-
päivä -näyttely on avoinna Päämaja-
museossa Mikkelissä vuoden loppuun
asti.

Seija Lipsanen

13.3.1940 - – Ensimmäinen rauhan päivä

Puolisalkoon vedetty lippu ku-
vaa hyvin suomalaisten tunnel-
mia 13.4.1940.
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Ruotsi oli 1600-luvulla kohonnut
suurvalta-asemaan Euroopassa,
Suomenlahti ja Itämeri olivat lähes
kokonaan sen hallinnassa. Kunin-
kaaksi oli vuonna 1697 noussut vas-
ta 15-vuotias karoliini Kaarle XII.
Venäjällä oli valtaistuimelle 1690-
luvulla noussut tsaari Pietari I, li-
sänimeltään Suuri.

Ruotsin soturikuninkaan seikkail-
lessa joukkoineen ympäri Euroop-
paa päätti venäläisten tsaari hyö-
dyntää tilaisuutensa pohjoisessa.
Alkoi Suuri Pohjansota, jota myös
isoksi vihaksi kutsutaan.

Narvassa häviämänsä taistelun
jälkeen tsaari oli onnistunut kokoa-
maan uuden armeijan ja vuosina
1701–1702 se hävitti Viroa ja Inke-
rinmaata. Hävitykset ulottuivat Suo-
menkin rajaseuduille, Kannakselle.
Rautu joutui hävityksen kohteeksi 8.
maaliskuuta 1703. Jumalanpalve-
luksen aikana venäläiset hyökkäsi-
vät ja surmasivat ihmisiä, ryöstivät
omaisuutta, polttivat taloja sekä ot-
tivat vankeja.

Voittoisten taistelujen seuraukse-
na Pähkinälinna ja Nevanlinna siir-
tyivät venäläisten hallintaan ja tsaari
Pietari alkoi rakentaa Nevan suulle
uutta linnoitusta ja Pietarin kaupun-
kia vuonna 1703. Varmistaakseen
rakentamisen häiriöttömän etene-
misen venäläiset tekivät jälleen hä-
vitysretken Kannakselle. Rautulai-
set pakenivat kodeistaan niin tark-
kaan, että läänityksen haltija Rein-
hold Åkesson väitti pitäjän olleen
täysin asumattoman joulukuussa
1704.

Lopullinen ratkaisu Kannaksella
tapahtui vuonna 1710, jolloin venä-
läiset saivat haltuunsa Viipurin lin-
noineen. Kolme vuotta myöhemmin
tsaari Pietari jatkoi hyökkäystä Suo-

meen. Vähäisten sotavoimien ja
kykenemättömän kenraali Georg
Lybeckerin johdosta koko eteläi-
nen Suomi joutui venäläisten haltuun
vuonna 1713. Ylipäällikkyys siirtyi
tämän jälkeen kenraali Karl Gus-
taf Armfeltille, mutta hänkään ei
kyennyt pysäyttämään venäläisten
hyökkäystä ja koko Suomi Kajaa-
nia lukuun ottamatta oli menetetty
venäläisille vuonna 1714. Kajaanin
linnakin antautui vuonna 1716.

Taisteluiden edettyä Suomeen olot
Karjalan Kannaksella vähitellen rau-
hoittuivat. Rautulaisetkin alkoivat
palata koteihinsa pakomatkoiltaan.
Kyyditysvelvollisuus, sotaväen muo-
nitus, verot ja muut sodan seurauk-
set rasittivat kovasti köyhtynyttä
väestöä.

Uudenkaupungin rauhassa vuon-
na 1721 Venäjä sai haltuunsa Itä-
meren maakunnat, Inkerinmaan ja
Kaakkois-Suomen, jota alettiin kut-
sua Viipurin kuvernementiksi tai
Vanhaksi Suomeksi. Rauhansopi-
muksessa taattiin väestölle vapaa
uskonnon harjoitus ja käytännössä
voimaan jäivät Ruotsin lait ja oi-
keuslaitos. Uusi Ruotsin ja Venäjän
välinen raja alkoi Virolahdelta ja
kulki koilliseen suurin piirtein nykyis-
tä rajalinjaa seuraten.

Venäjän vallan myötä tuli Van-
haan Suomeen valtakunnassa voi-
massa oleva järjestys ja sen muka-
na lahjoitusmaakäytäntö. Alueet
maineen ja asukkaineen luovutettiin
läänityksen haltijalle. Itsenäisistä
talonpojista tuli lähes maaorjia. Rau-
tu läänitettiin ensimmäisen kerran jo
vuonna 1714 ja sen sai kenraali
Adam Weide. Läänitykset vaihtui-
vat nopeassa tahdissa sen mukaan
kuka milloinkin oli hallitsijan suosi-
ossa. Raudun seuraavat haltijat oli-

vat sotamarsalkka Nikita Ivano-
vitsh Repnin, kreivi Anton De-
vier ja kamariherra Stepan Lo-
puchin. Vuonna 1743 antoi keisa-
rinna Elisabet Raudun läänityksek-
si uudelleen armon saaneelle kreivi
Anton Devierille, jonka kuoltua hä-
nen poikansa jakoivat lahjoitusmaat
keskenään.

Lyhyt katsaus Raudun historiaan
Osa 3. Venäjän vallan aika

Pietari Suuri.

Kreivi Anton Devier.
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Kenraaliluutnantti, kamariherra
Peter Antonovitsh sai Sumpulan
hovin, majuri Anton Antonovitsh
peri Leinikylän hovin ja vänrikki
Alexander Antonovitsh tuli Veh-
maisten hovin omistajaksi. Kaikki
edellä mainitut hovit olivat lähes
samankokoisia, aateriluvultaan noin
32.

Sumpulan hoviin kuuluivat seuraa-
vat kylät: Huuhti, Dudenitsa, Kas-
kaala, Korlee, Kuninkaanselkä, Pal-
keala, Pienautio, Raudunkylä, Rii-
kola, Ristautio, Räiskälä, Sirkiänsaa-
ri, Sumpula, ja Suurporkku. Kylissä
oli yhteensä 70 taloa.

Leinikylän hovi muodostui seuraa-
vista kylistä: Haapakylä, Huttula,
Keripata, Kuusenkanto, Leinikylä,
Luukkolanmäki, Maanselkä, Mit-
ronmäki, Mäkrä, Orjansaari, Pirho-
lanmäki, Sissonmäki, Tervolanmä-
ki, Suurhousu, Tokkari, ja Vepsä.,
yhteensä 58 taloa.

Vehmaisten hovi käsitti seuraavat
kylät; Haukkala, Kelliö, Keripata,
Kopola, Kärsälä, Liippua, Nuijala,
Miettilänmäki, Paksupolvi, Potkela,
Raasuli, Savikkola, Savola, Sunik-
kola, Suvenmäki, Vakkila ja Veh-
mainen, Kylissä oli yhteensä 64 ta-
loa. Kaikki edellä mainitut kylät oli-
vat siis Devierin suvun läänityksi-
nä.

Lahjoitusmaiden hallinta muuttui
1700-luvun loppupuolella perintöjen
ja kauppojen johdosta siten, että
omistus jakaantui useampien aate-
lissukujen kesken. Devierien valta-
kausi loppui Raudussa vuonna 1808.
Vaikuttavaan asemaan suurine
omistuksineen nousi von Fockin
suku, joka omisti kokonaan Veh-
maisten hovin, osia Leinikylän ho-
vista sekä myöhemmin Sumpulan
hovin. Muina huomattavina lääni-
tyksen haltijoina Raudussa 1800-lu-
vun alussa mainitaan Johan von
Briskorn ja paronitar von Pirch.

Oman lisänsä lahjoitusmaajärjes-
telmään toi se seikka, että Venäjä
vuosina 1808–1809 käydyn sodan

seurauksena oli liittänyt koko Suo-
men valtakuntaansa ja siitä oli muo-
dostettu Suomen suuriruhtinaskun-
ta. Keisari Aleksanteri I:n hyvä
ystävä Kustaa Mauri Armfelt oli
onnistunut liittämään Vanhan Suo-
men osaksi Suomen suuriruhtinas-
kuntaa vuonna 1812. Lahjoitusmaa-
järjestelmä ei sopinut ollenkaan tä-
hän uuteen tilanteeseen ja sen rat-
kaisemiseksi perustettiin Viipuriin
monien riitojen jälkeen komitea asi-
aa selvittämään. Useiden erilaisten
näkökantojen vuoksi asian käsittely
vei paljon aikaa ja vasta vuonna
1826 keisari antoi yleisen lahjoitus-
maa-asetuksen, jossa lahjoitusmaat
julistettiin talonpoikien suureksi pet-
tymykseksi rälssiksi, ts. lahjoituksen
saaneiden peruuttamattomaksi
omaisuudeksi. Lahjoitusmaatalon-
pojista tuli lampuoteja, vuokraajia,
jotka olivat täysin donataarien,
vuokraisäntien, mielivallan alla.

Lahjoitusmaiden omistajilla, don-
ataareilla oli oikeus verottaa alueen-
sa talonpoikia. Verot suoritettiin
luonnontuotteina, tervana, rukiina,
ohrana ja kaurana. Veroa tarkastet-
tiin vuonna 1720 ja sen määräksi tuli

taloa kohti 2 ruplaa rahaa, 2 tynny-
riä ruista, 1 setverikko (4,77 kap-
paa) ryynejä ja 3 naulaa voita, li-
säksi 20 taloa antoi härän ja 4 taloa
lampaan. Varsinaisten verojen lisäk-
si talonpojat joutuivat hankkimaan
sotaväelle muonaa ja rehuja. Lah-
joitusmaatalonpoikien oli lisäksi
maksettava donataareille vuokraa,
jonka suuruus oli kokonaan riippu-
vainen tämän ahneudesta. Veron-
kannossa esiintyneiden vaikeuksien
johdosta verotusta uudistettiin siten,
että kaikki verot yhdistettiin ja don-
ataareille tuli siitä kaksi kolmannesta
ja kruunulle yksi kolmannes.

Vuonna 1728 verotusta jälleen
uudistettiin ja tarkoituksena oli pääs-
tä Ruotsin vallan aikaiselle tasolle.
Tähän revisioon vedottiin usein seu-
raavien vuosikymmenten aikana,
koska se talonpoikienkin mielestä
koettiin kohtuullisemmaksi.

Donataarien aktiivisuuden ja vir-
kavallan tuen avulla verotus kuiten-
kin kiristyi ja erityisesti päivätöiden
määrä kasvoi monesti kohtuutto-
man suureksi, jopa siinä määrin, että
talonpoikien omat työt jäivät koko-
naan tekemättä. Veroriitoja puitiin
oikeusasteissa monien vuosien ajan

Sumpulan hovi.
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ja valituksia tuli keisarille asti. So-
taväkeäkin kerrotaan Raudussa
nähdyn talonpoikien ojentamiseksi ja
kurittamiseksi. Talonpoikien huonos-
ta kohtelusta ovat kyseenalaista
kuuluisuutta saaneet erityisesti ho-
vien voudit, moisniekat. Pahoinpite-
lyt ja muut raakuudet olivat hyvin
yleisiä. Talonpoika saatettiin häätää
kodistaan perheineen kovakourai-
sesti pienenkin laiminlyönnin seu-
rauksena. Asioita käräjillä ratkotta-
essa tuomiot olivat säännöllisesti
donataarien etujen mukaisia.

Lahjoitusmaakysymys oli Raudun
ja koko Vanhan Suomen suurin on-
gelma 1800-luvun alkupuolen ajan.

Rautuun oli kolmen lahjoitusmaaho-
vin asemasta muodostunut seitse-
män hovia, uusia olivat Miettilän,
Maanselän, Potkelan ja Korleen
hovit ja ne olivat syntyneet lähinnä
maakappojen seurauksena.

Vuoden 1863 valtiopäivillä nousi
vahvasti esille kysymys lahjoitus-
maista ja keskusteltiin niiden osta-
misesta valtiolle ja myymisestä
edelleen talonpojille perintötiloiksi.
Myönteinen päätös asiasta syntyi
seuraavilla valtiopäivillä vuonna
1867. Raudun lahjoitusmaat lunas-
tettiin vuosina 1873–1880.

Lunastetut pinta-alat olivat liki-
main seuraavat: Sumpula 11 800,
Leinikylä 4 200, Miettilä 4 000, Veh-
mainen 3 500, Maanselkä 3 100,
Vepsä (Korlee) 3 100 ja Potkela 2
350 hehtaaria. Asukkaita lahjoitus-
mailla oli noin 3 800 henkeä.

Perintökirjansa, joka vääjäämät-
tömästi osoitti omistusoikeuden ti-
laan, Raudun talonpojat saivat vuo-
sina 1880–1886. Tilojen lunastushin-
ta oli suoritettava valtiolle 39 vuo-
den kuluessa. Suomen valtion asi-
oihin puuttuminen merkitsi noin 150
vuotta kestäneen lahjoitusmaakau-
den päättymistä.

Talonpojat joutuivat kuitenkin vielä
raskaan sortokauden jälkeen osta-
maan itselleen ne tilat, joita heidän

esivanhempansa olivat ominaan
vuosisatoja viljelleet. Taloudellinen
ja yhteiskunnallinen kehitys pääsi
alkuun vähitellen, mutta tulokset
näkyvät vasta vuosikymmenten ku-
luttua.

Jo aikaisemmin on todettu, että
Rautuun rakennettiin uusi kirkko
1600-luvun lopulla. Se jäi kuitenkin
lyhytikäiseksi, sillä se tuhoutui ilmei-
sesti vuonna 1706, kun venäläiset
hävittivät itäistä Kannasta. Uuden
kirkon uskotaan valmistuneen vuon-
na 1728, se oli puukirkko ja sijaitsi
entisellä paikalla Kirkkojärven ran-
nalla. Kirkko oli kuitenkin pieni ja
tarve uuden pyhätön rakentamiseen
oli suuri. Uusi kirkko saatiin vasta
vuonna 1823. Se sijaitsi uudella pai-
kalla, Varikselan kylässä. Kirkon
piirustukset oli laatinut italialainen
arkkitehti Charles Bassi, joka tuo-
hon aikaan suunnitteli Suomeen huo-
mattavan määrän julkisia rakennuk-
sia. Tämänkin kirkon kohtaloksi tuli
tuhoutua sodassa vuonna 1918.

Raudun kreikkalaiskatolinen vä-
estö oli keskittynyt pääasiassa Pal-
kealan, Sirkiänsaaren, Keripadan,
Vakkilan, Sunikkalan ja Riikolan
kyliin. Ruotsin vallan aikana tätä
väestöä oli kohdeltu kovakouraises-
ti, heidän kirkkonsa ja rukoushuo-
neensa oli poltettu ja omaisuus ryös-
tetty. Venäjän vallan aikana kreika-
nuskoisten asema hieman parani.
Palkealan kreikkalaiskatolinen kirk-
ko valmistui vuonna 1865 ja sen ra-
kentamisen rahoitti pietarilainen
kauppias Rusanow. Kirkon vihki-
misen toimitti metropoliitta Isidoros
3. lokakuuta1865. Pitäjässä kerro-
taan kirkon lisäksi olleen kolme ru-
koushuonetta. Kreikkalaiskatolinen
seurakunta toimi hyvin aktiivisesti
jäsentensä hengellisen hyvinvoinnin
turvaamiseksi.

Rautulaiset saivat edelleen toi-
meentulonsa pääasiallisesti maan-
viljelyksestä. Lahjoitusmaakausi
kuitenkin pysäytti tämän elinkeinon

Vuonna 1823 valmistunut Raudun kirkko oli saman arkkitehdin,
Bassin, käsialaa kuin Mikkelin maaseurakunnan kirkko.

Arkkitehti Charles Bassi.
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kehityksen yli puoleksitoista vuosi-
sadaksi. Viljelyksessä noudatettiin
isiltä perittyjä tapoja ja esimerkiksi
rauta-auroja ei pitäjässä juuri ollut.
Vuonna 1886 päätti kuntakokous
ostaa kuusi Storebran-tehtaan siipi-
auraa pitäjäläisten vuokrattavaksi.
Vuonna 1891 aurat myytiin huuto-
kaupalla ja yhden niistä osti Juho
Mentu.

Karjanhoidossa pitäjän hovit oli-
vat edelläkävijöitä ja esimerkiksi
Vehmaisten hovissa oli jo vuonna
1870 englantilaisia rotusonneja.
Lahjoitusmaatalonpojan elämä oli
vaatimatonta ja niukkaa, mutta pa-
remmastakaan ei ollut tietoa, joten
elämä kulki latuaan.

Vuonna 1865 annetulla asetuksel-
la Suomeen perustettiin maalaiskun-
nat. Päätösvaltaa kunnissa käytti
kunnankokous ja toimeenpanovalta
oli kunnallistoimikunnalla. Kunnan
toiminta-alueeseen määrättiin huol-
totoimi, terveydenhoito, kouluasiat,
teiden ja siltojen kunnossapito sekä
muita paikallisia asioita.

Yhteiskunnan huoltoa tarvinneet
olivat aikaisemmin kuuluneet kirkon
vastuulle, mutta uusi kuntalaki vel-
voitti kuntia huolehtimaan vähäosai-
sista. Avun tarpeessa olevien huol-
toa kutsuttiin vaivaishoidoksi. Kun-
ta oli jaettu ruotupiireihin ja kussa-
kin ruodussa huollettiin hoidettavaksi
määrätty henkilö elättämällä häntä
vuoronperään ruotuun kuuluvissa
taloissa.

Terveydenhuollon alalla rokotta-
minen isorokkoa vastaan oli ensim-
mäisiä toimenpiteitä, joihin Raudun
kunnassa ryhdyttiin uuden kuntalain
velvoittamana. Tammikuussa 1888
palkattiin kuntaan naispuolinen ro-
kottaja, jolla oli myös kätilön koulu-
tus. Oma kunnanlääkäri pitäjään
saatiin vasta vuonna 1915.

Koululaitos perustettiin Suomeen
vuonna 1866. Raudussa oli ollut
koulumestari jo 1600-luvulla ja
1800-luvulla lukutaitoa opettivat ai-

nakin Juhan Mentu, Ville Men-
tu ja vielä toinen Juhan Mentu.

Raudun ensimmäinen koulu aloit-
ti toimintansa jo 15. tammikuuta
1876. Koulujen määrä kohosi yh-
deksään vuoteen 1918 mennessä.

Rautuun vuonna 1849 perustettu
kirjasto oli eräs Suomen ensimmäi-
sistä ja kirjastossa myös käytiin ah-
kerasti. Kirjastotoiminta oli vilkasta
myös nuorisoseurojen piirissä ja
näin kirjastotoiminta levisi koko pi-
täjän alueelle. Kirjastotoimen perus-
taja oli rovasti J. Zitting ja hän toi-
mi myös kirjastonhoitajana useiden
vuosien ajan ilman korvausta. Va-
rat kirjojen hankintaan saatiin lah-

joituksina mm. siten, että jokainen
kuulutuksiin pantu pariskunta mak-
soi kirjastolle 50 kopeekkaa kirjo-
jen ostoa varten.

Rautatien rakentamisesta Raudun
kautta Pietariin keskusteltiin useasti
1800-luvun loppupuolella. Raasulin
– Hiitolan radan rakentaminen al-
koi kuitenkin vasta vuonna 1915 ja
se valmistui kahta vuotta myöhem-
min. Rautuun rakennettiin myös
harvinaisen suuri ja komea asema-
rakennus vilkasta rajaliikennettä sil-
mällä pitäen.

Raudun tieverkosto oli vilkkaan
Pietariin suuntautuneen kaupan joh-

Palkealan kreikkalaiskatolinen kirkko valmistui 1865.
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dosta kehittynyt melko tiheäksi ja
kattavaksi. Teiden kunnossapito ja
talviauraus olivat talonpojille kova
rasitus ja jako-osuuksista käytiin
useita riitoja. Vuonna 1886 päätet-
tiin antaa teiden auraus eli lananve-
to urakalla suoritettavaksi. Aurat,
ns. puolilanat, päätettiin teettää kun-
nan kustannuksella.

Posti kulki Rautuun Kivennavan
kautta ja kunnan oli huolehdittava
sen kuljetuksesta, ja se annettiin
huutokaupassa edullisimman tarjo-
uksen tehneelle. Postipäiviä oli vii-
kossa kaksi. Vuonna 1896 postin
kuljetus siirtyi valtion postilaitoksen
suoritettavaksi.

Katovuosia tai muita poikkeuksel-
lisia olosuhteita varten Rautuunkin
perustettiin ns. lainajyvästöt, joista
tarvittaessa saattoi lainata viljaa.
Säännöt hyväksyttiin kuntakokouk-
sessa 4. syyskuuta 1859 ja niiden
alla olivat nimet: Jakob Zitting, H.
Forelius, Paulu Pipinen, Cle-
mens Järnström, Thomas Men-
du, Thomas Mörsky ja Thomas
Vuorikkinen. Jyvästöjen alkuva-
rastoksi koottiin viljaa jokaisesta ta-
losta manttaalin mukaan.

Pitäjässä toimi neljä eri lainajyväs-
töä: Vehmaisten-, Leinikylän-, Miet-
tilän- ja Sumpulan vallan lainajyväs-
tö, ja ne osoittautuivat myöhemmin
hyvinkin tarpeellisiksi. Riitojakin
asioiden hoidosta syntyi, mutta ylei-
sesti asiat sujuivat sääntöjen edel-
lyttämällä tavalla.

Rautu ei ole tullut tunnetuksi teol-
lisuuspitäjänä. Sumpulassa oli kui-
tenkin 1800-luvulla rautatehdas,
joka jalosti järvi- ja suomalmia. Teh-
taan yhteydessä oli myös konepaja,
joka valmisti hellarautoja, hautapat-
saita, pyöreitä tykinkuulia ja keitto-
patoja. Konepajan toiminta päättyi
vuonna 1897.

Raudussa oli useita myllyjä viljan
jauhamiseksi ja sahoja tukkien ja-
lostamiseksi vientiä varten. Pietari-
han oli lähellä ja siellä oli rajaton

tarve ruoka- ja rakennustarvikkeis-
ta. Erityisesti maitoa kuljetettiin
suurkaupunkiin runsaasti. Matkaa
oli noin kuusikymmentä kilometriä,
joten se taittui hyvällä hevosella
yhdessä päivässä. Paluukuormassa
tuotiin yleensä elintarvikkeita, mm.
leipää ja jauhoja, joiden hinta Pieta-
rissa oli edullinen. Karjan väkirehuja
tuotiin myös huomattavia määriä.
Tällä kaupanteolla kerrotaan jonkun
rikastuneenkin.

Kaupan vapautuminen synnytti
Rautuun lukuisia yksityisiä kauppo-
ja 1800-luvun loppupuolella. Mik-
ko Selosen kauppa Kaskaalan

kylässä oli ensimmäinen ja se avat-
tiin vuonna 1870. Kauppaoikeus
siirtyi Selosen vävylle Juhan Tuo-
maanpoika Mentulle vuonna
1874. Muita yksityiskauppiaita oli-
vat mm. Simo Gratsheff, Peter
Puhakka, Feodor Sidoroff. Juhan
Tuomaanpoika Mentullakin oli vie-
lä myöhemmin kauppaliikkeet mm.
Varikselassa, Venäjän puolella Lem-
paalassa ja Raudun kirkonkylässä.
Pisimpään kauppaa Raudussa har-
joittivat Kermiset.

Osuustoimintaliike levisi Rautuun
1900-luvun alussa ja paikallinen
osuuskauppa aloitti toimintansa

Kansakoululaisia Raudusta vuodelta 1913.
Kuva: Rautulaisten lehden arkisto

Sumpulan sahaa vuodelta 1928.
Kuva: Rautulaisten lehden arkisto
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vuonna 1907. Osuuskuntaan oli vuo-
den loppuun mennessä liittynyt 258
jäsentä. Seuraavana vuonna jäsen-
määrä laski noin viidelläkymmenel-
lä, mutta lähti siitä taas nousuun si-
ten, että vuonna 1917 jäseniä oli jo
642.

Pitäjän pankkitoimintakin alkoi
1900-luvun alussa. Osuustoiminta
näytti jälleen voimansa ja Raudun
Osuuskassa aloitti toimintansa vuon-
na 1902. Säästöpankkiryhmä seu-
rasi perässä ja vuonna 1905 avat-
tiin Raudun Säästöpankki.

Sortovuosien ja ensimmäisen
maailmansodan pyörteissä alkoi
kypsyä ajatus Suomen itsenäisyy-
destä. Venäjällä ja Suomessakin al-
kanut lakkoilu ja mellakointi sai rau-
tulaiset valppaiksi ja vuonna 1917
päätettiin pitäjään perustaa suojelus-
kunta. Samanaikaisesti rakennettiin
Hiitolan – Raasulin rautatietä ja
Raudun asemaa, joten seudulla oli
noin tuhat vierasta työntekijää, jot-
ka herättivät levottomuutta paikal-
lisen väestön keskuudessa. Marras-
kuussa vuonna 1917 tästä joukosta
muodostui punakaartiosasto, jota
johti August Junell. Tämä “ken-
raali” joukkoineen mellasti Raudus-
sa ja laajemminkin Kannaksella suo-
rittaen ase-etsintöjä ja kuulusteluja
rautulaisten keskuudessa. Suurem-
milta yhteenotoilta kuitenkin vältyt-
tiin.

Suomen julistauduttua itsenäiseksi
6. joulukuuta 1917 Raudun suoje-
luskunta rupesi hankkimaan itselleen
aseistusta ja hanke toteutettiin yk-
sityisin varoin. Keräyksellä rahaa
saatiin 34 948 markkaa ja tällä sum-
malla voitiin hankkia 50 kivääriä ja
niihin 10 000 patruunaa. Venäjän
puolelle rajaa oli tammikuussa 1918
saapunut 40 vaunua käsittävä juna
täynnä sotilaita ja sotatarvikkeita.

Punakaartin tukema venäläinen
osasto hyökkäsi Raasulista kohti
Raudun asemaa noin tuhannen mie-
hen voimin, puolustajia oli vain noin
kaksisataaviisikymmentä, mutta he
saivat hyökkäyksen pysäytetyksi

Mäkrän seudulle. Tämän jälkeen
punakaartilaiset ja venäläiset linnoit-
tautuivat Raudun asemalle ja yritti-
vät karkottaa aseman ympärille le-
vittäytyneitä valkoisten joukkoja.

Taisteluja käytiin aina huhtikuun
alkuun asti, jolloin 4. joulukuuta 1918
tehtiin ratkaiseva hyökkäys asemal-
le valkoisten saamien lisäjoukkojen
avustuksella. Valkoinen armeija
everstiluutnantti Yrjö Elfvengre-
nin johdolla voitti kiivaan taistelun
ja venäläiset yrittivät paeta rajan
taakse, mutta suurin osa heistä koh-
tasi kuolon paikassa, joka myöhem-
min on saanut nimen Kuolemanlaak-
so. Hyökkääjiä kaatui arviolta noin
850 ja suomalaisten tappiot olivat
noin 400 kaatunutta. Raudun tais-
telun jälkeen venäläiset eivät enää
lähettäneet joukkoja Suomeen, itse-
näisyys oli tällä erää turvattu.

Raudussa ei käytyä sotaa koettu
niinkään veljessotana, vaan muual-
ta tulleiden punakaartilaisten ja sii-
hen osallistuneiden venäläisten jouk-
kojen johdosta se koettiin taisteluna
Suomen itsenäisyyden puolesta.

Hävitys oli kuitenkin jälleen koh-
dannut Rautua ja rautulaisia. Pahi-
ten kärsi asemanseutu ja kirkonky-
lä, jossa kirkon lisäksi oli tuhoutu-
nut useita rakennuksia sekä luon-
nollisesti vielä keskeneräinen komea
asemarakennus. Tulituksessa tu-
houtui myös arvokas Sumpulan ho-
vin päärakennus.

Venäjän valtakausi oli Raudulle ja
rautulaisille raskasta aikaa. Lahjoi-
tusmaajärjestelmä haittasi taloudel-
lista kehitystä ja oli henkisestikin
orjuuttavaa. Elettiin eräänlaisessa
pysähtyneisyyden tilassa. Maan-
omistuskiistojen ratkettua alkoi Rau-
dussakin olla havaittavissa merkkejä
myönteisestä kehityksestä, niin ta-
loudellisesti kuin henkisestikin. Yh-
teiskunnallinen kehitys, joka oli al-
kanut jo 1800-luvun loppupuolella,
jatkui voimakkaana ja muutti ihmis-
ten jokapäiväistä elämää.

Tähän ajankohtaan liittynyt voi-

makas kansallisuustunne aloitti tien
kohti itsenäistä Suomea. Toisaalta
Venäjällä oli päässyt valtaan sorto-
politiikkaa kannattava ryhmittymä,
joka kaikin tavoin pyrki saattamaan
Suomen yhä alistetumpaan ase-
maan.

Voimakas kansallisuustunne ja
Venäjän sortotoimet varmaankin
edesauttoivat vapaan kansalaistoi-
minnan menestyksellistä liikkeelle
lähtöä Suomessa. Perustettiin mitä
monipuolisimpia seuroja ja yhdistyk-
siä ihmisten henkisen, fyysisen ja
taloudellisen hyvinvoinnin edistämi-
seksi.

Talonpoikien päästessä Karjalas-
sa vapaasti harjoittamaan elinkeino-
aan alkoi Rautukin vaurastua. Olen-
nainen tekijä oli myös jo aikaisem-
min mainittu Pietarin läheisyys.
Keisarilliseen suurkaupunkiin vietiin
monenlaisia tavaroita: maitoa, voi-
ta, halkoja ja muuta puutavaraa.
Suomen itsenäisyyden myötä tämä
myönteinen kehitys koki takaiskun,
rajan sulkeutuessa vuonna 1918
kaupankäynti tyrehtyi kokonaan ja
rautulaisten oli haettava tuotteilleen
uudet markkina-alueet.

Rautu oli jälleen rajapitäjänä idän
ja lännen, Suomen ja Venäjän välil-
lä. Lähtökohdiltaan erilaiset yhteis-
kuntajärjestelmät olivat luoneet rat-
kaisemattomia paineita venäläisten
ja suomalaisten välille, joten yhteis-
elo perustui ainoastaan toisen ylival-
taan ja sortoon, josta ei voi seurata
mitään hyvää. Näin olivat asiat
Kannaksella, mutta muun Suomen
kohdalta on todettava se myöntei-
nen asia, että etenkin autonomian
alkuaikoina Suomi kohotettiin valti-
oiden joukkoon. Täällä voitiin pitkäl-
le elää omien lakien mukaan. Kaik-
ki Suomesta kerätyt verot voitiin
myös käyttää omien olojen kehittä-
miseen.

Vilho Mentu

Lyhyt katsaus Raudun
historiaan jatkuu

seuraavassa numerossa.
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Varastonhoitajan laski sisälle ta-
lossa ollut assistentti, jolloin kellon
todettiin olevan 22.30. Varastonhoi-
taja meni heti nukkumaan, mutta klo
2 yöllä tuli odottamatta Nurmisen
Jussi, joka ilmoitti, että sattuneen
haaverin vuoksi autot ovat vasta nyt
keskusvarastolla, että jos nyt sopisi
vaikka kuinka suurta maksua vas-
taan mennä varastolle luovuttamaan
puolukoita. Alkuhyvitykseksi ojensi
Jussi varastonhoitajalle “Pikku-
korpraali”-merkkisen konjakkipullon
(joka juotiin sotilaitten toimesta tal-
visodan syttyessä, siis vuosien pe-
rästä).

Sovittiin, että varastonhoitaja me-
nee heti varastolle, mutta Nurmisen
Jussi käväisee noin yhden kilomet-
rin päässä olevassa kodissaan, jos-
ta myös heti menee varastolle. Vä-
hän ennen varastoalueelle saapu-
mista juuri radan yli mentäessä sam-
mui polkupyörästä siihen aikaan
muodissa ollut karbidilyhty, joten
varastonhoitajan oli lähestyttävä
keskusvarastoa pimeässä. Noustu-
aan varaston rapuille ja aikoessaan
avata varastonovea, huomasi hän,
ettei ovella ollutkaan enää lukkoa.
Toista kiloa painava abloy-lukko oli
poissa ja varaston ovi sisäpuolelta
kiinni.

Mitä nyt? Onko ehkä johtaja jo
luovuttanut puolukat ja konttorissa
ehkä tehdään jo laskuja? Varaston-
hoitaja riensi toisella puolella varas-
toa olevalle pihalle. Siinä seisoi kaksi
autoa, jossa kuskit sekä apumiehet
nukkuivat. Autot olivat tyhjinä. Va-
raston sisäpuolella täytyi siis olla
varkaat. Varastonhoitaja etsi sopi-
vaa rautanaulaa, jolla aikoi panna
lukottoman oven ulkopuolelta säp-
piin, saadakseen varkaat satimeen.

Samassa avautui varaston ovi ja
varastonhoitajaan suunnattiin häi-

käisevä valo. Valon sammuttua huo-
masi varastonhoitaja, että varaston
rappuja laskeutui alas matala, har-
maassa puvussa oleva mies, joka
katosi nopeasti metsään. Varaston-
hoitaja nosti kamalan metelin herät-
täen ensin autossa olleet miehet, sit-
ten johtajan, nimismiehen, poliisin ja
poliisikoirat.

Kaikki talot varaston läheisyydes-
sä, joissa tiedettiin olevan matalia
miehiä, etsittiin, mutta kaikilla oli
vahva alibi. Aamuun mennessä
kaikki puuhat todettiin tyhjiksi. Kut-
suttiin Viipurista rikosetsivät, jotka
kuulustelivat ja tutkivat ensin varas-
tonhoitajan, puolukansurvojat,
Liuksen tytöt, Nurmisen Jussin ja
parisenkymmentä muuta henkilöä,
mutta tulos oli plus miinus nolla.
Kaikilla oli alibi. Kun lisäksi paikal-
linen nimismies ja poliisit vakuutti-
vat, että turhaa on etsiä varasta
osuuskaupan omasta henkilökunnas-
ta, lopettivat rikospoliisit etsimisen-
sä. Keskellä kaikkea meteliä puo-
lukat kuitenkin lastattiin ja joutuivat
aamulla laivaan.

Mitä sitten oli varastettu. Sitä oli
vaikea sellaisesta keskusvarastos-
ta, jossa oli tavaroita kehdosta hau-
taan, vaikea todeta. Kuitenkin tote-
si varastonhoitaja, että häneltä oli
viety taskuun jäänyt pistooli ja 200
markkaa rahaa. Liikkeen rahat, noin
50 000 markkaa olivat säilyneet
aapisläjään piilotettuina. Myöhem-
min havaittiin kadonneeksi noin 1,5
metriä diagonaalikangasta ja yksi
villapaita. Kun poliisivoimat Rau-
dussa sekä Viipurissa olivat tapa-
usta tutkineet jo useampia viikkoja,
jätettiin asia sikseen.

Nyt pulpahti taas Vaalimon
ämmä esille. Kaikille tunnettu silloi-
nen Osuuskaupan Kirkonkylän
myymälänhoitaja Heikki Pärssi-

nen (myöhemmin Konnitsan, Viro-
lahden ym. osuuskauppojen toimi-
tusjohtaja) kehotti kuitenkin osuus-
kaupan elimiä menemään Vaalimon
ämmän luokse.

Osuuskaupan hallintoneuvosto ja
johtokunta viittasivat asialle kintaal-
la, mutta antoivat kuitenkin johtajalle
henkilökohtaisen vallan käydä äm-
män vastaanotolla, jolloin ei saa käyt-
tää osuuskaupan varoja, eikä hiis-
kua asiasta sanaakaan, jollei ämmä
sattuisi varasta löytämään.

Hankittiin kaksi pulloa Karhu-vii-
naa ja pullon värillistä ja eräänä lo-
kakuun iltana menivät siis osuuskau-
pan herrat Vaalimon ämmän puheil-
le, levittäen ensimmäiseksi Karhu-
viinat pöytään, pyytäen samalla
ämmää paljasta maan asian.

Kun ämmä tiedusteli, että mikä
teillä on asiana, vastasivat herrat,
etteivät virka asiaa, vaan ämmän on
viinasta nähtävä asia, sekä muut
asianhaarat, palkaksi tulee rahaa ja
paljon ja viinaa lisää.

Jatkuu seuraavassa numerossa.

Kävivätkö osuuskaupan herratkin
Vaalimon ämmän vastaanotolla?

Osa 2.

Vaalimon ämmä.
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RAUTUUN KESÄLLÄ 2010

KOTISEUTURETKI RAUTUUN
11.-13.6.

  Reitti: Varkaus – Mikkeli –
             Lappeenranta – Viipuri

TAISTELUPAIKOILLE
KARJALAAN

Äyräpää – Kiviniemi – Rautu – Lempaala –
Siiranmäki – Summa – Viipuri

11 - 13. 6.
Asiantuntijana Pekka Intke

KOTISEUTURETKI RAUTUUN
2. – 4.7.

  Reitti I:   Mikkeli – Lappeenranta –
                 Viipuri
  Reitti II: Lahti – Helsinki – Vaalimaa –
                 Viipuri

KANNAKSEN KIERTOAJELU
Viipuri – Terijoki – Rautu – Sakkola –

Käkisalmi

20. – 22.7.
  Reitti: Juva – Mikkeli – Lappeenranta –
             Viipuri

VAKKILAN
KYLÄTOIMIKUNNAN
MATKA RAUTUUN

30.7. – 1.8.
  Reitti: Joroinen – Mikkeli –
             Lappeenranta – Viipuri
             tied. Pekka Intke
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Markulle,

puh. 040 5239 645,
e-mail: pitajaseura@rautu.fi

80 vuotta
täytti Olavi Peltola 28. helmikuuta. Hän on syn-

tynyt Raudun Sirkiänsaarella. Syntymäpäiviä vie-
tettiin Mäntsälän Nummisissa sukulaisten ja ystä-
vien kanssa.

99 vuotta
täyttää Tyyne Trebs 21. toukokuuta. Hän on syn-

tynyt Raudussa ja asuu nykyään Lohjalla ja lukee
vielä Rautulaisten lehteäkin ilman silmälaseja.

90 vuotta
täyttää 27. huhtikuuta Anna-Liisa Puranen, o.s.

Pietinen, Virtasalmen Lehtorannassa. Hän on syn-
tynyt Raudun Niittyjärvellä.

90 vuotta
täytti Elvi Sofia

Intke, o.s. Jäske
20. maaliskuuta.
Rautuseuran on-
nittelut päivän-
sankarille välitti
yhdistyksen vara-
p u h e e n j o h t a j a
Outi Ahponen.
Vakkilan kylästä
kotoisin oleva
Maria ja Mikko
Jäsken toiseksi
vanhin tytär on
tällä hetkellä su-

kunsa vanhin edustaja ja hän vietti syntymäpäi-
väänsä iloisissa merkeissä kotonaan Helsingissä
omaistensa seurassa.

Koko pitkän, ansiokkaan ja antoisan elämänsä
ajan hän on aina kantanut täyden vastuun, anta-
nut tukensa ja huolehtinut kaikista omaisistaan
kunnioitettavasti, kuten vielä edelleenkin tekee.
Onnittelut 90-vuotiaalle!

80 vuotta
täytti Toivo J. Pietiäinen Suurporkulta 31. joulu-

kuuta 2009. Syntymäpäivänä hän oli matkoilla,
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Isäni Arvi Johannes Paksun muistolle
Arvi Johannes Paksu syntyi 25. kesäkuuta 1929

Raudussa ja kuoli 5. maaliskuuta Mikkelissä.
Isäni syntyi Karjalan kannaksella Raudun pitäjän

Vehmaisten kylässä juhannuslapsena. Onnellinen
lapsuus Raudussa, koti kirkasvetisen Leinikylän jär-
ven rannalla loivat puitteet kasvaa mitä kauneimmas-
sa ympäristössä. Lähellä oli koko Paksun suku sekä
myös äidin puolen, länkimestari Hakulisen, suku
Sakkolan Hovikylässä.

Äijäni Matti, Arvin isä, oli kova työmies ja maan-
viljelijä, ja siinä sivussa opetti poikansakin jo hyvin
pienenä maanviljelyksen saloihin. Jo kouluiän kyn-
nyksellä Arvi hallitsi hevosen ja selviytyi esimerkiksi
kyntämisestä Raudun kivettömillä pelloilla. Elämä oli
huoletonta.

Virpominen sukulaisten luona oli eritoten jäänyt
Arvin mieleen. Myös legendaarisen äijän Antti Pak-
sun tarinat Venäjän kaupasta olivat mieluisaa kuun-
neltavaa pienen pojan mielestä. Antti oli rajan olles-
sa auki markkinoinut ja kuljettanut maitoa Pietariin.
Antti tykkäsi käydä Raudun sainoissa lähes päivit-
täin. Sainoissa juotiin sajua, johon lorautettiin pir-
tua sekaan, jos sattui olemaan…otettiin nikitnii ja
tarinoitiin päivät pitkät. Useasti Antti otti Arvin Lei-
nikylästä mukaan kirkolle.

Lempi-mummoni ei olisi aina halunnut poikaa pääs-
tää mukaan, mutta äijälle ei sanottu ei. “Hyvinhä ne
päivät män, äijä rynttys sajuu ja ost miul litessii”,
totesi Arvi illalla palattuaan.

Kesät Karjalassa ovat edelleenkin lämpimämmät
kuin täällä tynkä-Suomessa. Kesä 1939 muistetaan
poikkeuksellisen kuumana.

Idän taivaalle oli kuitenkin alkanut muodostua tum-
mia pilviä. Vanhemmat ihmiset sanoivat: “Sotaa se
tietää…” Kannaksella tehtiin linnoitustöitä, ylimää-
räisiä kertausharjoituksia järjestettiin, onnellinen
lapsuus oli uhattuna ja sai lopun 30. marraskuuta
1939. Sota oli alkanut.

Isäni lapsuus loppui 9-vuotiaana, oli astuttava mie-
hen saappaisiin monen muun tavoin. Hevonen val-
jaisiin, välttämättömimmät tavarat mukaan, ja kohti
vieraita veräjiä, tietämättä minne. Koti oli ensimmäi-
sen kerran jätettävä ryssän käsiin. Mummo pakkasi
kaksi tyynyä mukaan, isä sanoi, jot otetaa kolmas-
kii, jos isä pääsee sovasta joskus pois.

Monien eri vaiheiden kautta päädyttiin Mikkelin
maalaiskunnan Suonsaaren kylään Palosuolle, uut-
ta kotia ei ehditty rakentaa, asuttiin saunamökissä.

Kesällä 1942, kun Karjala oli saatu vallattua ta-
kaisin, oli onnen päivä. Se loi edellytykset palata
kotiin Karjalaan, tosin tuhottuun sellaiseen. Matti-

Arvi Paksu.

Puheenjohtaja Raili Lameranta ja sihteeri Kaari-
na Raatikainen onnitteleva Toivo J. Pietiäistä.

mutta Rautuseuran tarinaillassa 13. tammikuuta
juotiin kakkukahvit.
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pappa oli ehtinyt ostaa ennen sotaa toisen tilan, jon-
ka asuinrakennus oli säilynyt, tosin ryssien jäljiltä
melkoisessa sekasotkussa. Ryssät olivat pitäneet sitä
leipomona. Siihen kuitenkin asetuttiin ja miten mu-
kavalta tuntuikaan olla jälleen kotona. Elämä saat-
toi jälleen alkaa.

Rautu oli edelleenkin sotatoimialuetta ja sotilaita
liikkui paljon. Se loi aikalailla jännittävänkin ilma-
piirin Arville ja hänen ikätovereilleen. Alueella liik-
kumiseen tarvittiin kulkulupa. Niitä tarkisti Raudus-
sa ankara poliisipäällikkö Jalmari Paksu, eikä an-
tanut sukulaisillekaan armoa, jollei lupa ollut muka-
na.

Pojat keräsivät sotaromua Taipaleenjoen varrelta
ja osallistuivat muutenkin vointinsa mukaan myös
pitäjän moniin raivauksiin. Se oli jännittävää. Elä-
mä alkoi jälleen asettua pikkuhiljaa uomiinsa, kun
kaikki saatiin vähitellen toimimaan, rakennettiin na-
vetta ja kohennettiin paikkoja. Sotilaat auttoivat
Karjalaan palanneita perheitä.

Tuota uutta ja onnellista aikaa kesti vain pari vuot-
ta. Sitten taas ryssä katsoi asiakseen määrätä suun-
nan ja vauhdin.

Kesällä 1944, 12. päivä kesäkuuta, ryssä alkoi ryn-
niä läpi Kannaksen ja pommitti Rautua. Uusi mie-
rontie oli alkanut. Voi vain kuvitella, miten katkeral-
ta on tuntunut jättää koti jo toistamiseen. Ei ollut krii-
siryhmiä auttamassa. Elämä täytyi aloittaa taas tyh-
jästä. Isäni oli tuolloin 14-vuotias. Eri vaiheiden kaut-
ta palattiin taas Palosuolle umpikorpeen.

Sanoisin, että melkoinen selviytymistarina isänikin
elämä kyllä oli. Matti-papan kanssa hän raivasi kor-
peen kymmenen hehtaaria peltoa ja aikanaan val-
mistuivat asianmukaiset rakennuksetkin. Useasti mie-
tin, että olisinko minä jaksanut vastaavaa.

Elämä oli asettunut Palosuolle, lähellä suku sekä
monet muut rautulaiset.

Arvi kävi armeijan Hämeenlinnassa ja pääsi sivii-
liin kengitysalikersanttina. Hänellä oli Java-merkki-
nen moottoripyörä, jota kyläläiset kadehtivat. Help-
pohan noiden karjalaisten on ostella, kun saivat il-
maiseksi maata.

Naapurissa oli naurava tyttö Liisa. Siinä olikin so-
pivat tyttö miniäksi Paksulaan. Lapsia syntyi, ensi
Merja, sitten Juhani ja Marja. Elämä oli kuitenkin
päättänyt vielä kerran kolhaista. Juhani ja Marja
menehtyivät kahden viikon välillä 1955. Ehkäpä loh-
dutukseksi synnyin minä vuonna 1956.

Muutto Loukeelle vuonna 1957 omaa tilaa hoita-
maan ja siellä taas rappiotilan raivaus. Muistan sen
ajan kun meillä ei ollut sähköjä vesijohdosta puhu-
mattakaan. Elimme vailla kaikkia mukavuuksia, ja
pelloissa oli kiviä, jotka kyntäessä vain tuntuivat li-

sääntyvän. Isä ei lannistunut, totesi, jot tälviisii teh-
hää tääl, mut silviisii o koton. Koti oli Raudussa, täällä
vain asuttiin. En ymmärtänyt lapsena missä se koti
oli, missä kaikki oli paremmin, täällä vain asuttiin

Vasta aikuisiällä opin ymmärtämään isääni, ehkä
parhaiten sen jälkeen, kun olin matkustanut hänen
kanssaan ensimmäisen kerran Rautuun, kotiin... Sil-
loin ymmärsin ehkäpä tuon synkänkin miehen tus-
kaa, tuskaa menetettyä kotiseutua kohtaan. Kotiseu-
tua, jonka hän oli joutunut jättämään tahtomattaan.

Ei hän koskaan valittanut, mutta hänen olemuk-
sensa koko hänen elämänsä ajan viestitti suunna-
tonta ikävää menetettyä kotiseutua kohtaan. Luulen,
että hän hiljaa mielessään odotti jatkuvasti sitä het-
keä, jolloin olisi avautunut mahdollisuus palata Kar-
jalaan.

Viime juhannuksena, kun isäni täytti 80 vuotta, is-
tuimme Palosuolla, Eitomaan Masa, Lehkosen Matti
ja mie. Konjakkia siemailtiin. Isä totesi meille, että
jos paluu Karjalaan ois olt mahdollista viel pari vuotta
sitten, oisin lähtent viel kyntämää, mut nyt mie uon
luovuttanut, en jaksa enää.

Isä oli luovuttanut. Oli surullista havaita, että ne
isän vahvat kädet, joihin oli aina voinut luottaa, jot-
ka minun ollessani pieni poika, nostivat minut hevo-
sen selkään tai heinäkuorman päälle, ne kädet eivät
enää olleetkaan vahvat, vaan minun piti olla se vah-
vempi osapuoli.

Isä oli periaatteiden mies. Olen kiitollinen hänelle
monistakin elämänohjeista. “Kunnioita isääsi ja äi-
tiäsi, että kauan eläisit maan päällä”, oli yksi niistä.

Isän evakkotaival on päättynyt. Onnellinen olen
siitä, että hänellä oli mahdollisuus vierailla koton
Karjalas monia kertoja, nähdä synnyinseutu. Onnel-
linen olen myös siitä, että hän ehti näkemään elämän
jatkuvan jo neljännessä polvessa.

Toivon, että ne isän kädet, mitkä kantoivat meitä
täällä maan päällä, kantavat nyt Antti Juhania ja
Marjaa.

Kunnioituksella elämääsi kohtaan
poikasi Markku

Sisareni Taimi Rastaan muistolle

Taimi Rastas nukkui ikiuneen Pieksämäen terveys-
keskuksen hoivaosastolla 6. helmikuuta. Hän syn-
tyi Raudun Riikolassa 8. heinäkuuta 1934. Aukus-
ti ja Maria Rastaan vanhin lapsista sai hätäkas-
teen, oli hyvin pieni ja heiveröinen keskonen.

Asuimme mummo-Helenan talossa ja hänen ko-
keneessa hoidossaan Taimi alkoi kehittyä kilpaa
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Pekko Johannes Kukko nukkui pois 23. helmi-
kuuta Mäntyharjulla. Hän oli syntynyt 29. joulu-
kuuta 1927 Raudun Haukkalassa.

Sirkka-serkkunsa kanssa saman katon alla.
Niin kului onnellisesti ja rauhassa viisi vuotta,

ja sisaruksia oli syntynyt kolme.
Lokakuussa 1939 tuli lähtökäsky: Lapset ja van-

hukset täytyy evakuoida sisämaahan. Niin juna jys-
kytteli lapsilauman kanssa Pieksämäelle. Äidillä oli
pikkuveli kapalossa vielä kastamatta. Taimille se
oli hyvin traumaattinen kokemus, hän oli ujo ja
hiljainen.

Pääsimme hyvään maalaistaloon Niskamäkeen,
emäntä oli ystävällinen ja piti lapsista. Talon tyttä-
ret opettivat leipomaan ja veivät mukaan sieni- ja
marjaretkille. Äiti kutoi mattoja, ruusupolkua eli
“lapaniekkaa”. Hän oli myös taitava ompelija ja
saimme uudet mekot ristiäisiin. Talosta tulivat kum-
mit ja heistä tuli elinikäiset ystävät. Olimme häissä
ja hautajaisissa mukana.

Mummo oli muuttanut virtasalmelle ja tietysti ha-
lusimme sinne. Asuimme Karjalaisen sahalla, joh-
tajan vaimo oli SPR:n tehtävissä ja tukihenkilönä,
kun äiti synnytti viidennen lapsen.

Taimi Rastas rippikuvassa toukokuussa 1950.

Sunnuntaina menimme kirkkoon kuulemaan uu-
tiset rintamalta. Oli paljon kaatuneita, Raudun
kirkko täysin tuhoutunut jo talvisodassa. Isä pää-
si jouluksi lomalle ja toi äidille ison marjakorin
(ryssänvakka) ja puusta tehdyn karhun. Se oli hie-
no.

Sota oli viimein loppunut ja isä sai työpaikan Pa-
raisten kalkin Montolan kaivoksesta. Viimeisillä voi-
millaan hän hankki omakotitalon, jossa oli puu-
tarhatontti, perunamaa, omenapuita ja marjapen-
saita.

Kasvimaa oli Taimille suuri ilo ja onni. Hän sai
maatalouskerhosta palkintoja sen hyvästä hoidos-
ta. Pellavia kasvatettiin, äiti kehräsi ja kutoi kan-
gasta. Välillä oli naapurikoulussa keittäjänä, Tai-
mi apuna. Hän pääsi Otavan kansanopistoon keit-
tokursseille. Käsityöt olivat hänen sydäntään lä-
hellä.

Kahden onnettomuuden jälkeen Taimi sai työky-
vyttömyyseläkkeen. Hän sairasteli paljon, mutta
nousi aina kuin Fenix-lintu tuhkasta. Elämänhalu
säilyi ja Taimi matkusteli paljon sisariensa luona
ja sukulasisissa.

Vanhempien kuoltua Taimi muutti asumaan Piek-
sämäelle ja siellä aukeni uusi elämä. Taimi kävi
kansalaisopistoissa kursseilla ja sai uusia tutta-
vuuksia. Hän oli oppinut varovaiseksi. “Parempi
virsta väärää kuin vaaksa vaaraa, oli hänen mot-
tonsa.

Taimin suurin toive täyttyi, kun hän pääsi seura-
matkalle karjalaan, Rautuun ja Metsäpirttiin. Hän
sanoi, että nyt olen jo valmis kuolemaan.

Vielä hän sinnitteli, näkö heikkeni ja molemmat
silmät leikattiin. Vapun aikaan 2007 hän sai sy-
däninfarktin ja joutui olemaan hoitokodissa Koi-
vurannan palvelukeskuksessa kolme vuotta. siellä
oli hyvä hoito ja kuntoutusta.

Tiimalasi oli valunut loppuun. Taimi pääsi mat-
kan päähän vanhempien viereen lepäämään. Hä-
net siunattiin läheisten läsnä ollessa Virtasalmen
kirkossa. Muistotilaisuudessa lauloivat entiset naa-
purit ja koulutoverit: “Mä olen Taimi sun tarhas-
sas, ja varten taivasta luotu. Sun armolliseen huo-
mahas, jo syntymästäni suotu.”

Siskoa muistaen

Airi Rastas
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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.

17.4.klo 14 - 17 Suvannon seudun sukututkimus-
piirin kokous Helsingissä Karjalatalon Galleria-
salissa. Kello 12.30 alkaen on vapaata tarinointia

 24.4. klo 10 Mentujen sukukokous Jyväskyläs-
sä Korpelan tilalla, osoitteessa Siltakatu 25.

21.5. Sotilaspoikien Killan retki Salpalinjalle.

11.–13.6. Kotiseuturetki Rautuun.

11.–13.6. Äyräpää–Kiviniemi–Rautu–Lempaala-
Siiranmäki–Summa–Viipuri, taistelupaikoille Kar-
jalaan.

17. - 20.6. Karjalaiset laulujuhlat Helsingissä.

2.–4.7. Kotiseuturetki Rautuun.

15.7. - 18.7 Paukkujen sukumatka Sakkolaan,
Metsäpirttiin, Rautuun ja mahdollisesti ympäristö-
kuntiin.

20.–22.7. Kannaksen kiertoajelu.

30.7.–1.8. Vakkilan kylätoimikunnan matka Rau-
tuun.

7.–8.8. Rautulaisten Pitäjäjuhla Mikkelissä.

Tapahtumakalenteri

Paukkujen seitsemäs sukumatka
Karjalan kannakselle, suvun synnyinseuduille,

Sakkolaan, Metsäpirttiin, Rautuun
ja mahdollisesti ympäristökuntiin järjestetään

to 15.7. - su 18.7.2010.
Tavoitteena on järjestää kaikille mahdollisuus tutustua suvun entisiin asuinsijoihin.

Ohjelma määräytyy osanottajien toiveiden mukaan.
Matkan hinta noin 350 euroa / henkilö

Matkalle voi ilmoittautua muitakin kuin Paukun sukuun kuuluvia,
mutta matka tehdään Paukkujen ehdoilla.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen sukutoimikunnan puheenjohtaja
Hannu J. Paukku, Harjatie 5, 32210 Loimaa, GSM 0500-741 296,

E-mail. hannu.paukku@punkalaidun.fi

Suvannon seudun sukututkimuspiiri  kokoontuu
lauantaina 17.4.2010 klo 14.00 - 17.00 Helsingissä Karjalatalon Galleriasalissa.

Kello 12.30 alkaen on vapaata tarinointia ja tietojen vaihtoa.
Kaikki alueen historiasta ja sukututkimuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita

avoimeen tapaamiseen.
Kokouksen isäntävuoro on rautulaisilla.
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Pekka Hännikäinen, Koivakkalantie 1054, 50670 Otava,
puh. (015) 418 403
Jaana Matikainen, Rantaraitti 13, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 177 144
Sirpa Koskela, Juustilankatu 5 A 6, 15200 Lahti,
puh. 0440 310 136.

SIRKIÄNSAAREN KOULUPIIRI
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä,
puh. (014) 620 789

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Armas Komi,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Veikko Huuhka, Hällinmäki, 77330 Virtasalmi,
puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B, 50970 Mikkeli,
puh. 044 317 1244
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294


