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Kaksi mummoa on saanut Suo-
men ulkomaalaispolitiikan ymmäl-
leen. Kun kummallakaan mummol-
la ei liene maallista elämää kovin
paljon jäljellä, olisi mielestäni varsin
kohtuullista, että he saisivat jäädä
Suomeen lähiomaistensa luokse
esim. jatketulla oleskeluluvalla, mi-
käli omaiset vastaavat mummojen
hoitoon liittyvistä kustannuksista.
Mielestäni ei mitään valtiota voida
velvoittaa kustantamaan toisen
maan kansalaisen oloa yhteiskun-
nan varoin maassa, jonka kansalai-
nen hän ei ole. Inhimillisesti ajatel-
len on kohtuutonta mummojen siir-
to kotimaihinsa kuolemaan laitok-
siin, joissa heidän loppuelämänsä
aika tuskin laadullisesti paranisi.

Ärsyttävää tässäkin sopassa on
venäläisten kanta asiaan. Venäjän
media syyttää Suomen poliisia Iri-
na-mummon murhan suunnittelus-
ta. Ulkoministeri Alexander Stubb
mielestäni varsin tyylikkäästi huo-
mautti medialle, että me olemme
oikeusvaltio. Toimimme Suomen
säädettyjen lakien mukaan emme-
kä muuta omia lakejamme toisen
valtion mielipiteiden mukaan.

Tällainen ulkoministeri olisi ollut
tarpeen jo Koiviston aikana.

Viime keväänä odotin Venäjän
tullissa lähes viisi tuntia. Edellisellä
viikolla venäläis-suomalainen poika
Anton oli salakuljetettu Suomeen.
Tullin viranomaiset kostivat sitä (to-
dennäköisesti) meille suomalaisille.
Venäjän rekisterissä olevat autot
käytiin kyllä ohjaamassa välistä pois,
mutta zuhnat saivat odottaa…

Olen todennut aiemminkin, että
ryssät saisivat katsoa joskus
omaankin peiliinsä. Kun Stalin vuon-
na 1939 päätti karkottaa 420 000

karjalaista omasta maastaan, jou-
kossa oli paljon suomalaisia buabus-
koja (mummoja). Terveydentilan
analyysejä, että kestävätkö he mat-
kustamista härkävaunuissa, ei ollut
aikaa tehdä. Moni uupui matkalla
lopullisesti. Omaan maahan ei ollut
mahdollista jäädä.

Petäjärven asemalla 1944 kesä-
kuussa lastattiin evakkoja junaan.
Oli kuuma päivä. Sokea sakkolalais-
mummo työnnettiin härkävaunuun,
jossa oli tosi kuuma. Mummo tote-
si, jot kennekäs saunaa myö nyt jou-
vuttii…

Stalinin rikokset niin omaa neu-
vostokansaa kuin lähinaapureita
kohtaan olivat hirvittävät. Surullista
on seurata sitä politiikkaa, mitä uusi
nouseva Venäjä harjoittaa. Kaasu-
hanoilla ohjaillaan kohta koko EU:ta.

Tätä tekstiä kirjoittaessani istun
Mikkelin maalaiskunnan Väärälän
kylässä Onnelan tilalla. Tila on se,
jonka pappani sai Karjalan mene-
tyksen jälkeen ja joka nyt isäni kuo-
leman jälkeen on jäänyt minulle ja
sisarelleni. Katson näitä korpeen
raivattuja peltoja… Tätäkin maata
voi rakastaa. Kuitenkin näen silmieni
edessä ne Leinikylän kumpuilevat
pellot, jotka Stalin ryösti. Ikinä en
anna anteeksi minkä teki ryssä…!

Hyvät ystävät, tänä kesänä ovat
jälleen pitäjäjuhlat täällä Mikkelis-
sä. Ajankohta on 7. – 8. elokuuta.
Varaathan kalenteriisi ajan silloin ja
saavut yhteiseen tapaamiseen mu-
kavan yhdessäolon ja ohjelman
merkeissä.

Mukavaa alkanutta kesää ja lep-
poisaa Juhannusaikaa.
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Veikko Vennamon ja asutustoi-
minnan muistopatsas paljastettiin 22.
toukokuuta Lapinlahdella Alapitkän
kylässä lähellä Suomen Asutusmu-
seota. Muistomerkillä muistetaan yli
400 000 siirtokarjalaisen asuttami-
seen keskeisesti vaikuttaneen ylijoh-
taja Veikko Vennamon työtä. Pal-
jastajana toimi eduskunnan varapu-
hemies Seppo Kääriäinen (kesk.).

Kääriäisen mukaan maalaki oli
eduskunnalta aikoinaan sekä vält-
tämätön että viisas päätös. Se vaati
rohkeutta eikä sen läpiajaminen ol-
lut yksinkertainen asia.

Muistomerkin on suunnitellut tai-
teilija Herman Joutsen. Hän on
huomioinut työssä Vennamon nä-
köisyyden ja persoonan.

Joutsen on tunnettu taiteilija, ja
tehnyt muun muassa Turussa sijait-
sevan kenraali Adolf Ehrnroothin
reliefin ja siirtokarjalaisiin liittyvät
muistomerkit. Hänet tunnetaan
myös suomenhevospatsaista. Jout-
sen on syntynyt vuonna 1924 Sal-
missa Laatokan Karjalassa.

Sodan jälkeen säädettiin Suomeen
maanhankintalaki (1945). Sodassa
tuhoutuneiden tilojen jälleenraken-
tamiseksi ja siirtokarjalaisten asut-
tamiseksi tarvittiin erityistoimenpi-

teitä. Veikko Vennamolla oli maa-
talousministeriön asutusasiain yli-
johtajana (1944–1959) keskeinen
asema maailmanlaajuisestikin häm-
mästyttävän ripeästi ja tasapuolisesti
toteutetussa sodanjälkeisessä asu-
tustoimessa.

Uusia viljelystiloja, pienempiä asu-
mistiloja sekä tontteja muodostettiin
Suomeen kaikkiaan 140 000. Ete-
läisessä Suomessa lunastettiin mai-
ta eniten yksityisiltä tilanomistajilta,
muualla maita lohkottiin etupäässä
yhtiöiltä ja valtiolta.

Vennamo oli itsekin evakko. Hän
joutui jättämään Lahdenpohjassa
Laatokan rannan tuntumassa sijain-
neen kotitalonsa ja -seutunsa mui-
den siirtokarjalaisten kanssa.

Muistomerkkihankkeessa toimijoi-
na ovat olleet Karjalan Liitto, La-
pinlahden kunta, Perussuomalaiset
r.p., Suomen ortodoksinen kirkko,
Suomen asutusmuseosäätiö ja Ven-
namon suvun edustajat. Muisto-
merkkitoimikunnan puheenjohtaja
oli Karjalan Liiton puheenjohtaja
Markku Laukkanen ja varapu-
heenjohtaja Karjalan Liiton liittoval-
tuuston puheenjohtaja Matti Pu-
hakka. Muistomerkkityön suojeli-
jana toimi pääministeri Matti Van-

Veikko Vennamon muistomerkki
paljastettiin Lapinlahden Alapitkällä

hanen.
Vuosi 2010 valittiin muistomerkin

pystytysajankohdaksi, koska on ku-
lunut 70 vuotta siirtokarjalaisia voi-
makkaasti koskettaneesta pika-asu-
tuslain voimaantulosta ja vuosi on
myös Karjalan Liiton 70-vuotisjuh-
lavuosi.

Muistomerkin paljastustilaisuuden
yhteydessä vietettiin Suomen Asu-
tusmuseon 10-vuotisjuhlaa.

– lakitieteen lisensiaatti ja
  varatuomari
– värikäs poliitikko
– Vuoteen 1938 saakka hänen
   sukunimensä oli Fennander
– Hänen puolisonsa oli
   Sirkka Vennamo,
   o.s. Tuominen

Veikko Vennamo toimi:
– Maatalousministeriön asutus-

asiain osastopäällikkönä ja yli-
johtajana 1944–1959

– Suomen Maaseudun Puolu-
een ja sen edeltäjän Suomen
Pientalonpoikien Puolueen joh-
tajana 1959-1979.

– Kansanedustaja 1945–
1959 (Maalaisliitto), 1959–
1962 (Suomen Pientalonpoiki-
en Puolue) ja 1966–1987 (Suo-
men Maaseudun Puolue).

– Toisena valtionvarainminis-
terinä 1954–1956

Lähde: Wikipedia

Veikko Emil Aleksander Vennamo
(11.6.1913 - 12.6.1997)

Veikko Vennamo.
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Tämän vuoden kesäjuhlat jär-
jestetään Helsingissä Sortava-
lan laulujuhlien hengessä Kar-
jalaisina Laulujuhlina, joissa
kuorolaulu ja musiikki ovat
pääosassa. Juhlien erityisvie-
raina ovat lapset, karjalaiset
vunukat.

Karjalan Liiton 62. karjalaiset ke-
säjuhlat vietetään Helsingissä 17. –
20. kesäkuuta. Laulu ja musiikki
sävyttävät laulujuhlaviikonlopun eri
tilaisuuksia.

Vuonna 1935 järjestetyille Sorta-
valan laulu- ja soittojuhlille osallistui
4 000 esiintyjää. Juhlat olivat vahva
näyte karjalaisesta laulun runsau-
desta. Sävelten Karjala ei ole vain
menneisyyttä, se on myös nykyi-
syyttä, sillä laulu on edelleen karja-
laisten voiman lähde. Tulevilla juh-
lilla kajahtavat laulut jälleen tuhan-
sien laulajien suulla.

Juhlilla esitetään muusikko Sari

Kaasisen juhlille tekemä tilauste-
os Ilonpitoa. Yhteislaulua on luvas-
sa niin Taivallahden soutustadionil-
la kuin avajais- ja päiväjuhlassakin.
Juhlien esiintyjinä ovat muun muas-
sa Hanna Pakarinen, Jaakko
Ryhänen ja Sari Kaasinen ja Ota-
wa-yhtye.

Karjala on myös lasten. Tämän
vuoden juhlille Karjalan Liitto ja
Karjalainen Nuorisoliitto ovat järjes-
täneet lasten erityisohjelmaa. Kisa-
hallilla on vunukoiden oma juhlakat-
somo ja lapsille työpajoja, jossa ope-
tellaan niin kansantanssia kuin kan-
teleen soittoakin. Lapsille on myös
musiikkiesityksiä.

Sunnuntain päiväjuhlassa nähdään
karjalaisten nuorten monen sadan
hengen tanssiesitys. Karjalainen
Nuorisoliitto juhlii Kalevalan kulmilla
-teemalla Kalevalan hengessä.

Sunnuntain päiväjuhlassa juhlapu-
heen pitää valtioneuvos Riitta Uo-
sukainen. Juhlaohjelmaan sisältyy

Karjalan männyt – dialogi, jossa
kaksi menneisyyden vahvaa Karja-
lan Liiton vaikuttajaa, Johannes
Virolainen ja Veikko Vennamo,
keskustelevat.

Päiväjuhlaa edeltää juhlava kan-
sallispukuisten karjalaisten juhlakul-
kue Senaatintorilta Kisahallille.

Lisäksi juhlaviikonloppuna on
useita hengellisiä tapahtumia. Lau-
antaina 19.6. kisataan kyykän, Kar-
jalan maratonin ja piirakanteon mes-
taruuksista.

Helsingin Kisahallissa on karjalai-
nen tori, tarjolla on myös opastusta
karjalaisten sukujen tutkimukseen ja
luovutetun Karjalan pitäjiin ja pitä-
jäseuroihin tutustumiseen.

Juhlat järjestävät Karjalan Liitto
ja Karjalainen Nuorisoliitto. Laulu-
juhlat ovat osa Karjalan Liiton 70-
vuotisjuhlavuoden tapahtumia.

Lisätiedot:
www.karjalanliitto.fi

Karjalaisena tunnetun muusikon,
Sari Kaasisen, ensimmäinen suu-
kuoroteos kantaesitetään laulujuh-
lilla.

– On jännittävää kuulla se vihdoin
laulettuna! Tähän asti olen vain voi-
nut kuvitella, miten mikin osa soi ja
miltä teos kuulostaa suuren kuoron
esittämänä, sanoo säveltäjä Sari
Kaasinen.

– Kuulin suurkuoron laulavan
edellisenä kesänä Kuopiossa. Mie-
leeni jäi kuoron jykevä ja suuri sointi.
Halusin kirjoittaa teoksen, jossa kuo-
ron monipuolisuus pääsee esille.
Halusin myös, että karjalaisuuden eri
puolet kuuluisivat teoksessa. Iloa
kun ei ole koskaan liikaa!

Teoksessa on kolme osaa. Ensim-
mäinen osa on laulun aloitus. Laulu
kutsuu kaikkia juhlavieraita iloitse-
maan yhdessä: “Illaralla ilonpittoon
koko väki vänkä!”.

Kun Kaasinen sävelsi tätä osaa,
hän kuuli korvissaan miesten komeat
ja päättäväiset bassot... niillä oli
hyvä aloittaa teoksen synty!

Toisen osan nimi on “Lennä, len-
nä lintuni”. Se on kehtolaulun omai-
nen tunnelmalaulu, voisipa joku sen
rakkauslauluksikin mieltää. Sari
Kaasinen halusi tuoda karjalaisen
tunnelmalauluperinteen mukaan tä-
hän teokseen, sekä sävelkielen että
sanojen kautta.

– Kolmas osa on ilotusta, sanoo

säveltäjä.
– Sanat ovat rekilaulu- tai tsas-

tuska-mittaiset, eli loppusoinnulliset,
ja niissä hersyy karjalainen riemu!
Toivottavasti teos nostaisi ilon pin-
taan ja antaisi osaltaan voimaa kar-
jalaiselle lauluperinteelle, miettii Sari
Kaasinen.

Ilonpittoon koko väki vänkä

Ilon Pitoa kuullaan Töölön jal-
kapallostadionilla (Finnair Sta-
diumilla) lauantaina 19.6. klo 15
pidettävässä Karjalaisten Laulu-
juhlien avajaisjuhlassa ja sun-
nuntaina 20.6. klo 15 päiväjuh-
lassa.
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Karjalan Kirjapaino Oy ja Karja-
laisen Kulttuurin Edistämissäätiö
ovat julkaisseet 572-sivuisen suur-
teoksen Karjala itärajan varjossa,
joka muodostaa itsenäisen päätös-
osan tekeillä olevaan 6-osaiseen
teossarjaan Viipurin läänin historia.
Aiemmin sarjassa ovat ilmestyneet
Viipurin läänin alueen esihistoriaa ja
geologiaa käsittelevä Karjalan syn-
ty (2003) ja keskiaikaa käsittelevä
Viipurin linnaläänin synty (2004).

Professori Yrjö Kaukiaisen ja
filosofian tohtori Jouko Nurmiai-
sen toimittama Karjala itärajan var-
jossa on alojensa kärkitutkijoiden
laatima, viimeisimmät historiankir-
joituksen tulokset huomioiva esitys
Viipurin läänin sekä sen asukkaiden
ja alueen vaiheista Suomen itsenäis-
tymisestä nykypäivään. Teos sisäl-

tää paitsi yhteenvedon aiemman
tutkimuksen tuloksista, myös run-
saasti uutta tietoa nimenomaan vii-
me vuosikymmenten ajalta.

Itä-Suomen yliopiston Suomen
historian professori Tapio Hämy-
nen ja filosofian tohtori Jukka Par-
tanen ovat päävastuussa itsenäisen
Suomen Viipurin läänin vaiheiden
käsittelystä aikana ennen talvisotaa.

Talvi- ja jatkosodan vuosista kir-
joittaa maanpuolustuskorkeakoulun
sotahistorian professori Martti
Turtola. Siirtoväen kohtaloita so-
danjälkeisessä Suomessa ja Karja-
lan palauttamisesta käytyä keskus-
telua analysoi dosentti Pekka Ne-
valainen.

Dosentti Anu Koskivirta käsit-
telee Viipurin läänin ja luovutetun
alueen kuntien ja seurakuntien lak-

kauttamisen sekä Suomen puolelle
jääneiden läänin osien vaiheet so-
tavuosista nykypäivään. Dosentit
Antti Laine ja Pekka Nevalainen
ovat myös laatineet teokseen tähän
asti kattavimman yleisesityksen
Neuvostoliitolle luovutetun Karjalan
vaiheista sotavuosista nykyisyyteen.

Runsaasti ja monipuolisesti sekä
harvinaisilla suomalaiskuvilla että
venäläisistä kokoelmista hankituilla
neuvostoaikaisilla kuvilla kuvitettu
teos tarjoaa katsauksen rajan repi-
män ja jakaman Kaakkois-Suomen
kontrastien ja suurten muutosten
kyllästämään 1900-lukuun, vuositu-
hantisen suomalaisen maakunnan
muuttuvaan asemaan modernin
maailman myrskyissä.

Suurteos Viipurin läänin historiasta
1917–2010 on ilmestynyt

Suomen ortodoksiseen kirkkoon on
liittynyt toistakymmentä tuhatta ihmis-
tä viimeisen neljänkymmenen vuoden
aikana. Keitä nämä ihmiset ovat?
Mikä ortodoksisuudessa on vetänyt
kaikki nämä ihmiset kirkon piiriin?
Mitä he ovat liittymisestään saaneet?

Vaikka ortodoksisuus on olennainen
osa karjalaisuutta, se ei ole vain kar-
jalaisille tarkoitettu. Siitä kertovat
maan eri puolilla kirkkoon liittymiset.
Sodan jälkeen ortodoksien määrä laski
rajusti, elettiin voimakasta yhtenäis-
kulttuurin aikaa.

Pääsyynä ortodoksiväestön vähe-
nemiseen olivat seka-avioliitot, joissa
lapset kastettiin luterilaisiksi. Tämä
jatkui seuraavassakin sukupolvessa.
Ortodoksisen kirkon jäsenmäärä oli
alhaisimmillaan vuoden 1990 lopulla,
mutta alkoi hiljalleen kasvaa.

Jokaisella ortodoksiseen kirkkoon

liittyneellä on oma tarinansa ja jokai-
sella oma polkunsa. Nunna Kristodu-
lin toimittama kirja antaa puheenvuo-
ron yli kuudellekymmenelle kertojal-
le. Kertomuksista avautuu yhtä mon-
ta erilaista tarinaa epäilyksestä var-
muuteen.

Kirjassa on mukana myös Arkki-
piispa Paavalin paimenkirje Kirkkoon
liittynyt – “käännynnäinen”. Kirja
vastaa moniin lausumattomiin kysy-
myksiin ja on tervetullut ajankohtai-
nen avaus hengellisen elämän poh-
dinnalle.

Nunna Kristoduli (toim.): Kuinka
minusta tuli ortodoksi

ISBN 978-952-5652-15-2
Ulkoasu Marko Mäkinen

178 sivua / Sidottu / Koko 130 x
215 mm / YKL 21 / Hinta 31 €

Maahenki 2010

Kuinka minusta tuli ortodoksi

Nunna Kristodulin toimittakan
kirjan kansi.
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Rautulaisten nettisivuille on “nor-
maalien” vaihtuvien ajankohtaisasi-
oiden lisäksi tullut kevään aikana
yksi uusi välilehti eli Tallenne. Sen
alta löytyy nykyään jo hieman ai-
kaa muualla sivustoilla ollut Entinen
Rautu -kirja. Uutena tallenteena
sieltä löytyy nyt Raudun taistelu -
niminen kirja, joka kertoo vapaus-
sodan taisteluista Raudussa ja myös
siitä kuuluisasta Kylmänojan notkon
eli “kuolemanlaakson” verisestä lop-
puselvittelystä. Kirja on julkaistu
vuonna 1920 eli melko pian taiste-
lujen jälkeen. Kirjan huonokuntoinen
alkuperäiskappale on Rautuseuran
arkistossa.

Historian siipien havinaa on van-
hoissa kartoissa. Historiakartat-ot-
sikon alle ovat Suvannon seudun
sukututkimuspiiriläiset etsineet Kan-
sallisarkiston digitaalitallenteiden
joukosta linkkikoosteen eli ne kar-
tat, jotka koskevat Rautua.

Kartat ovat pääosin 1700-luvulta
ja siten saattavat näyttää hieman
vieraalta. Lähes samoilta ajoilta on
peräisin myös lahjoitusmaa-aika,
joka kosketti myös Rautua.

Lahjoitusmaista-otsikon alla ovat
historiatieto ja löytyneet asiakirjat
tuolta ajalta. Myös tämä aineisto on
pääosin Suvannon seudun sukutut-
kijoiden löytämää ja tallentamaa
rautulaista historiaa.

Historian siivet havisevat voimak-
kaana myös äänitallenteissa, joissa
riikolalainen Dimitri Säde (s. 1894)
ja keripatalainen Nikolai Kemi-
ranta (s. 1896) muistelevat nuo-
ruusvuosiensa tapahtumia. S-kase-
tille nauhoitettu muisteluhetki on vie-
tetty 1976 ja kasetti on Liisa Rou-
hiaisen hallussa. Saimme luvan siir-
tää jutut nykytekniikan mukaiseen
sähköiseen muotoon ja niin nuo
hauskat tarinat ovat nyt kaikkien
meidän kuultavissa. Tarinat löyty-
vät Tarinoita-sanaa klikkaamalla,
mutta äänitallennehan vaatii luonnol-

lisesti toisto-ominaisuuden. Nykyko-
neissa se on yleensä jo valmiina.

Veli venäläinen on tuonut nettiin
digitaalisen karttakirjan. Kartasto ei
ole ihan tuore, sillä Reijo Loponen
sai ostettua sen venäläiseltä auton-

kuljettajalta jo jokunen vuosi sitten.
Hieno asia kuitenkin, että kartasto
löytyy kaikille halukkaille. Lisähan-
kaluutena on venäjän kieli, mutta
venäjäksihän ne nimet siellä paikan
päälläkin ovat. Linkki kartastoon

Uusia tallenteita www.rautu.fi-sivuilla

Tallenne- välilehden kautta pääsee muun muassa lukemaan Enti-
nen Rautu ja Raudun taistelu -nimisiä kirjoja.

Kun klikkaa historiakartoista Suvenmäen alta löytyvää linkkiä,
sieltä löytyy vanha kartta vuodelta 1775.



Rautulaisten lehti  3/2010 7

löytyy rautu.fi-sivustosta kohdasta
=>linkit => Venäläisiä karttoja Kar-
jalasta.

Kun klikkaa esimerkiksi numeron
61 alla oikeassa alakulmassa olevaa
COCHOBO (Sosnovo) eli Rautu-
asemaa päästään sopivasti aseman
seudulle ja siitä vierittämälle kirkol-
le. Sinisissä laatikoissa olevat nume-
rot ohjaavat muille karttalehdille.
Karttalehdet eivät tulostuksen tai
tallennuksen jälkeen aivan tarkal-
leen asetu toistensa jatkeeksi, mut-
ta se on pieni haitta.

Sitten tuo suururakka eli Raudun
talot ja asukkaat vuonna 1939 kar-
talle siirrettynä. Tallennus on nyt
hieman yli puolessa välissä eli poh-
joispuoli linjalta Maanselkä-Vakki-
la-Palkeala on jo löydettävissä si-
vustoilta => Rautu => Kartta ja sit-
ten vaan seikkailemaan ja etsimään
“kotitaloa”.

Koska tuo tallennus on tehty val-
taosin tarkastamattomin tiedoin, toi-
von yhteydenottoa jokaisesta vir-
heestä, puutteesta, muutoksesta jne.
Näin saadaan tiedot aina vaan oi-
keampaan suuntaan. Myös ne, jot-
ka käyvät kotitaloilla GPS-laitteen
kanssa, voisivat tarkentaa niitä ta-
lojen sijaintikoordinaatteja ja viestit-
tää minulle. En ole siis ollenkaan
pahoillani korjauksista, sillä ison tie-
tomäärän kanssa pöydän äärellä
homma ei aina onnistu parhaalla
mahdollisella tavalla. Tulen toki it-
sekin poikkeamaan taas tulevana-
kin kesänä Raudussa.

PS. Olettehan kuunnelleet sivus-
toilta Osmo Valkosen säveltämän ja
sanoittaman laulun Rautu, oi Rau-
tu, kotomme juuret.

Lisäideoita sivujen kehittämiseen
odotellessa toivotan kaikille viihtyi-
siä tutustumisretkiä Raudun muis-
toihin.

Terveisin Heikki Malkamäki
Raudun vävy,

tiedot@rautu.fi,
puh. 0400 452 427

www.rautu.fi
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Monia ihmisiä kiinnostaa
oman isän tai isoisän tai suvus-
sa olleen lotan sotapolku, mut-
ta tiedot siitä, missä he ovat
sotien aikana palvelleet, ovat
puutteelliset. Sodan käynyt su-
kupolvi kun ei paljon koke-
muksiaan levitellyt jälkipolvien
kuultaviksi.

Apu oman sukulaisen sotapolun
selvittämiseen voi löytyä kantakor-
tin avulla. Se tilataan puolustushal-
linnon henkilöasiakirjojen tilauslo-
makkeella, jonka saa näppärästi tu-
lostettua arkistolaitoksen ylläpitä-
män Portti-tietoympäristön avulla
internetistä.

Omien sukulaistensa sotapolusta
kiinnostuneita parveilee apulaisjoh-
taja Pekka Vauhkosen ympärillä,
kun hän opastaa kävijöitä kantakor-
tin tilaamisessa ja tilauslomakkeen
täyttämisessä Puolustusvoimain lip-
pujuhlan päivänä Jalkaväkimuseos-
sa Mikkelissä.

Vauhkonen näyttää, että näin se
käy: Mene Googleen
(www.google.fi) ja kirjoita Googles-
sa haku: puolustushallinnon henki-
löasiakirjojen tilauslomake.

Seuraavaksi klikkaa auki Sotapäi-
väkirjat – Portti. Nyt olet Portti –
tietoympäristössä, josta löytyy pal-
jon mielenkiintoista tietoa muun
muassa Kansallisarkistosta löyty-
västä Sota-arkiston digitaalisesta
aineistosta ja sen käytöstä.

Rullaa tekstiä alaspäin ja löydät
kohdan: “Miten saan kantakortin
käyttööni?” Klikkaa tekstissä koh-
taa: “puolustushallinnon tilauslomak-
keella (dot) Huom. esim. kantakort-
titilaukset”. Kun lomake aukeaa,
tulosta se. Sen jälkeen voit täyttää
sen ja postittaa lomakkeen sen ylä-
osasta löytyvään osoitteeseen,
(Kansallisarkisto, Sörnäisten toimi-
piste, PL 54, 00581 Helsinki).

Lomake löytyy suoraan haulla:
http://www.narc.fi/Arkistolaitos/
sahkoiset/lomakkeet.html.

Täytä ja
allekirjoita

Arkistolaitos tarvitsee lomakkees-
ta allekirjoitetun kappaleen. Sen ta-

kia se tulee se täyttämisen jälkeen
lähettää postitse siinä näkyvään
osoitteeseen. Tarvittaessa lomakkei-
ta voi myös tilata paperimuodossa
joko sähköpostin
(kansallisarkisto.sornainen@narc.fi)
tai puhelimen (09-2285 2500) avul-
la.

Mikäli kohdehenkilön kuolemas-

Kantakortilla isän sotapolku esiin

Monia kiinnostaa, missä oma isä tai iso-isä on sodan aikaan mars-
sinut. Sotapolun voi selvittää kantakortin avulla.

Kuva vanhan kantakortin taustapuolesta.
Kuva: Arkistolaitos - Portti
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ta on kulunut vähintään 50 vuotta,
voi kantakortin tilata tutkittavaksi
tutkijasaliin tai valokopioina kotiin
pelkällä sähköpostiviestillä (osoite
edellisellä sivulla).

Tilauslomakkeen täyttämisen yh-
teydessä valitaan, tilataanko kanta-
korteista postitse toimitettavat pa-
perikopiot vai saavutaanko tutki-
maan alkuperäisiä kortteja Kansal-
lisarkiston Sörnäisten toimipisteen
tutkijasaliin.

Asiakirjojen käyttö tutkijasalissa
on maksutonta, mutta kopioita pos-
titse toimitettaessa niistä peritään
arkistolaitoksen hinnaston mukainen
maksu (0,60 euroa/sivu; minimive-
loitus 7,50 euroa+ postituskulut).
Tilausten käsittelyaika vaihtelee,
mutta yleensä kortin saa kotiinsa
kahden viikon sisällä. Kesäloma-
kaudella on syytä varautua odotta-
maan postia hieman pitempäänkin.

Mitä kantakortista
löytyy?

Vauhkonen sanoo, että sotilaspas-
sin informatiikkaa kattaa vain noin
viisi prosenttia asianomaisen henki-

lön palvelus- ja sotatapahtumista.
Loput löytyvät kantakortista.

Se sisältää tiedot palveluksesta
puolustusvoimissa kutsuntoihin
osallistumisesta joko kotiuttami-
seen, kaatumiseen tai eläkkeelle
jäämiseen saakka. Kantakortista il-
menevät muun muassa palvelus-
paikat ja –ajat, saadut palkitsemi-
set ja rangaistukset, ylennykset ja
sodan ajan taistelupaikat.

– Kovin monella ei ole ollut tie-
toa siitä, miten yksinkertaisella me-
netelmällä voi saada omaisensa so-
tapolkututkimuksen tehtyä vaikka
kotona omalla tietokoneellaan.

Kun kantakortin kopio on postis-
ta tullut, sitä pitää osata myös tulki-
ta. Kantakorttiin tiedot on merkitty
lyhenteinä, joiden selvittämisessä
voidaan käyttää tutkimuskirjalli-
suutta tai Portti-sivustolta löytyvää
arkistolaitoksen lyhennekonetta.

– Lyhenteet löytyvät esimerkiksi
Talvi- ja jatkosodan historioista,
Vauhkonen huomauttaa.

Ongelmakohtiakin kantakortin
merkinnöistä löytyy. Vauhkonen
sanoo, ettei esimerkiksi sodan ai-
kaisista sotasairaaloista ole vielä

paikkakuntalistausta.
– Kun ne on merkitty vain nume-

roilla, niiden paikat pitää yrittää saa-
da tietoonsa erilaisia lähteitä käyt-
tämällä.

Oppaana sotapäivä-
kirjojen etsintään

Kantakortin merkintöjen tulkitse-
minen on tärkeää. Niiden sisältämi-
en tietojen perusteella on mahdol-
lista löytää Portti –ympäristöstä tar-
vitsemansa sotapäiväkirjat. Digitaa-
lisina sieltä löytyvät jo talvi- ja jat-
kosodan sotapäiväkirjat.

Ihan kenestä tahansa kantakortin
tietoja ei saa. Suora sukulaisuussuh-
de tulee olla ja lisäksi jos henkilön
kuolemasta on alle 50 vuotta saata-
vat tiedot ovat suppeat. Tilattavan
kantakortin syyksi kelpaa esimerkik-
si sukututkimus.

Seija Lipsanen

Lähteet: Pekka Vauhkosen
haastattelu

              Arkistolaitos,
Portti tietoympäristö

Tiedot netissä myös sodissa kaatuneista
Arkistolaitoksen nettisivuilta

löytyy myös Suomen sodissa
1939–1945 menehtyneiden tie-
dosto.  Tietokannasta löytyy tie-
dot yli 95 000 suomalaisesta hen-
kilöstä, joita voi etsiä sukunimen,
etunimen, syntymä- tai kuolinajan
mukaan tai vaikkapa kunnittain.
Palvelu mahdollistaa tietojen ha-
kemisen myös joukko-osaston tai
menehtymispaikan mukaan.

Tiedot menehtyneistä haetaan
seuraavasti: Mene Googleen ja
kirjoita haku “Suomen sodissa
1939–1945 menehtyneiden tie-
dosto”.

Eteesi aukeaa lista, josta klik-

kaat auki Suomen sodissa 1939–
1945 menehtyneiden tiedosto - Suo-
mi, sotavangit.

Nyt olet Arkistolaitoksen sivulla,
jossa voit hakukenttään kirjoittaa
hakemasi henkilön sukunimen ja
etunimen. Sen jälkeen klikkaa Hae
ja saat eteesi  henkilön nimen. Ni-
men jälkeen on sana näytä. Klik-
kaa sitä, niin saat tiedot henkilöstä
eteesi.

Henkilön tiedoista löytyvät muun
muassa lasten määrä, ammatti, so-
tilasarvo, joukko-osasto, syntymä-
aika ja -kunta, kotikunta, haavoit-
tumisaika, -paikka ja -kunta, kuo-
linaika ja -paikka sekä tiedot siitä,

mihin henkilö on haudattu.
Voit myös ruksata kunnan koh-

dalta jonkun vaihtoehdon ja au-
kaista sen vieressä olevasta vali-
kosta (mikä tahansa) kuntien lis-
tan, josta löytyvät kaikkien sotien
aikaisten kuntien nimet Suomes-
ta. Kun klikkaat hakemasi kunnan
valikkoon ja painat hae, eteesi au-
keaa lista ao. kunnan sankari-
vainajista aakkosjärjestyksessä.

Sakarivainajien tietoja voit tar-
kastella, kun klikkaat henkilön ni-
men jälkeen löytyvää sanaa näy-
tä.

Seija Lipsanen
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Heraldikko ja maratoonari
Mikkelissä asuva Raudun pitäjä-

seuran hallituksen jäsen Arto Ku-
rittu on hyväkuntoinen mies. Maa-
liskuussa hän juoksi 57. täysmara-
toninsa Roomassa. Liikuntaharras-
tuksen lisäksi Kuritulla on myös tai-
teellinen puoli. Hän on Suomen
Heraldisen Seuran suosittelema
vaakunataiteilija.

Arto Kurittu aloitti maratonhar-
rastuksensa vasta runsaat 10 vuot-
ta sitten.

– Veljeni Jorma juoksi maratone-
ja. Hänellä niitä on takanaan jo 90.
Hän huomautti, että voisit sinäkin
joskus jotakin yrittää. Siitä se lähti.
Aloitin määrätietoisen harjoittelun ja
kuntopohjan luomisen. Pari vuotta
siinä meni. Vuonna 1997 juoksin
ensimmäisen maratonini Helsingis-
sä.

Täysin pystymetsästä Kurittu ei
maratonharrastustaan aloittanut.
Hän oli vuodesta 1994 käynyt pit-
kissä maastojuoksutapahtumissa ja
hiihtäminenkin kuului hänen harras-
tuksiinsa.

Arto Kurittu on käynyt juokse-
massa maratonin 18 maassa. Niis-
tä 15 on ollut maan pääkaupungis-
sa.

– New York on kaukaisin paikka,
missä olen juossut. Muut maat löy-
tyvät Euroopasta.

Kuritulle juoksemisessa aikaa tär-
keämpi on hyvä fiilis.

– Muutaman kerran olen juossut
sen alle neljään tuntiin. Tämän vuo-
den Helsinki maratonille lähden vii-
den tunnin jänikseksi. Siinä juostaan
kellosepän tarkkuudella matka vii-
teen tuntiin ja vedetään viiden tun-
nin tavoiteaikaa tavoittelevia peräs-
sämme.

Maratonjuoksua harrastavan pi-
tää Kuritun mielestä liikkua sään-
nöllisesti.

– Läpi vuoden käyn viikoittain
juoksulenkillä ja juoksen vähintään

40–60 kilometriä. Lisäksi hiihdän ja
teen taloyhtiömme talonmiehen
työt. Kun talvella pukkaa lunta pari
tuntia, siinä saa mukavasi liikuntaa.

Vaakunoita
suvuille

Arto Kurittu on yksi Suomen He-
raldisen Seuran 14 taiteilijasta.
Hänen isänsä sodanaikaiset asiat ja
niiden tutkimattomuus saivat hänet
kiinnostumaan heraldiikasta.

Arto Kurittu on suunnitellut har-
rastuksenaan 22 suku- ja yksityistä
vaakunaa. Muun muassa Markku
Paksun ja Kalevi Laitsaaren vaa-

kunat ovat hänen suunnittelemiaan.
Vaakunan suunnittelun Arto Ku-

rittu sanoo aloittavansa keskustelulla
tilaajan kanssa.

– Jutellessa saan tietoja. Niistä
pulpahtaa mieleen oivallus jostakin
sukuun liittyvästä asiasta, jonka voin
sitten sijoittaa vaakunaan.

Arto Kurittu työskentelee lasten-
tarhanopettajana mikkeliläisessä
päiväkodissa. Hän on täysverinen
karjalainen. Hänen äitinsä on Hänn-
ikäisiä Raudun Räiskylästä ja isä
syntyisin Jääskestä. Arto Kurittu itse
on syntynyt Mäntyharjulla viitisen-
kymmentä vuotta sitten.

Seija Lipsanen

Arto Kurittu on juossut runsaan 42 kilometrin maratonmatkan jo
57 kertaa.

Kuva: Seija Lipsanen
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Pitäjäjuhlat vietetään asemiesillan hengessä
Rautulaisten pitäjäjuhlat pidetään

Mikkelissä tänä vuonna poikkeuk-
sellisesti vasta kesän loppupuolella,
7. –  8. elokuuta.

Lauantaina 7.8. kokoonnutaan
Muistojen iltaan. Päivällinen ja oh-
jelmallinen illanvietto pidetään Van-
halla kasarmialueella sijaitsevalla
tunnelmallisella Mikkelin Varuskun-
takerholla (tunnetaan Mikkelissä
myös Upseerikerho-nimellä). Mik-
kelin Varuskuntakerhoa emännöi
Aija Lyytikäinen. Hänen sukujuu-
rensa ovat äidin, Anja Himasen,
o.s. Pekkanen, puolelta Raudun
Maanselältä.

 Illan ohjelmassa kuullaan muun
muassa sota-ajan lauluja ja Mar-
kus Lyyran Marokon kauhu -mo-
nologi. Muistojen illan päätteeksi
laitetaan perinteisesti jalalla koreasti
musiikin tahtiin.

Muistojen iltaan pitää ruokailua
varten varata paikat etukäteen Ai-
jalta, puh. 0400 744 818 tai sähkö-
postilla pitajaseura@rautu.fi

Asemiesilta
Mikaelissa

Sunnuntaina juhlat jatkuvat juma-
lanpalveluksilla, jotka pidetään Mik-
kelin maaseurakunnan kirkossa ja
Ylienkeli Mikaelin kirkossa.

Jumalanpalvelusten jälkeen laske-
taan seppeleet sankarivainajien ja
Karjalaan jääneiden muistomerkeil-
le.

Päiväjuhla alkaa konsertti- ja
kongressitalo Mikaelissa kello 13.
Ennen sitä juhlaväki ehtii piipahtaa
pikaisesti lounaalla. Mikaelin ravin-
tolasta löytyy pientä suolaista pur-
tavaa, mutta tuhdimpaa evästä kai-
paavien kannattaa poiketa jossakin
mikkeliläisravintolassa.

Päiväjuhlan ohjelmassa on tänä
vuonna  Asemiesilta, jossa esiinty-
vät Lauluyhtye Kanttiinin lotat, hu-

moristi-hanuristit Seppo Soittila,
Matti Leppähaara ja kuuluttajana
Jaakko Salonoja.

Maankuulussa Kanttiinin lotat -
lauluyhtyeessä laulavat Airi Riisa-
lo, Marja-Leena Suila, Ritva Syr-
jämäki, Rauni Kontu, Tuula
Kohi ja Marja-Lea Pöyhtäri.
Heitä säestää joko Seppo Soittila tai
heidän vakituinen hanuristinsa Sep-

po Miettinen.
Yleisö pääsee asemiesillan yhteis-

lauluissa laulamaan mukana sota-
ajan laulujen lisäksi karjalaisia lau-
luja.

Lisäksi päiväjuhlassa kuullaan
Simo S. Salon lausumia runoja ja
Markku Paksun tervehdyssanat.

Seija Lipsanen

Kanttiinin lotat -lauluyhtye.

Vas. humoristi-hanuristi Seppo Soittila Hauholta ja kuuluttaja
Jaakko Salonoja Espoosta  Sota-ajan laulut -tilaisuudessa Es-
poossa syksyllä 2009.
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Rautulaisten lehdessä on joskus
vilahtanut maininta Kilpasillan len-
tokentästä. Mutta vain mainintana.
Edes Raudun historiasta kirjoitetut
kirjat eivät kerro juuri enempää.
Kentästä ei todellakaan ole säilynyt
jälkipolville paljon tietoja, mutta jo-
tain kuitenkin. Kun asia saattaa kiin-
nostaa lukijoita, saanen ilmailuhis-
torian harrastajana valaista hieman
enemmän kentän syntyä ja käyttöä.
Onhan se palanen Raudun poikke-
usaikojen historiaa.

Sijainti
ja varustelu

Kentän perustivat venäläiset vä-
lirauhan aikana lentotukikohdak-
seen. Kannaksen jouduttua Jatko-

sodan aikana jälleen suomalaisille
he kunnostivat kentän omaksi tuki-
kohdakseen ilmavoimille. Tarkkaa
tietoa ei ole siitä, missä valmiusas-
teessa kenttä oli joutuessaan suo-
malaisille. Suomalaisetkin pitivät
kenttää tilapäisluontoisena, vaikka
se toimi aina kesään 1944 saakka.

Kenttä sijaitsi kunnan pohjois-
osassa Kiipasillan kankaalla itään
Vehmaisista ja pohjoiskoilliseen
Kuninkaanselästä, lähellä Sakkolan
rajaa eikä kaukana Vuoksen Suvan-
nosta. Kentän eteläpuolella kulki
Vehmais-Haukkalasta Sakkolan
Riiskaan johtava tie. Virallinen pai-
kanmääritys oli 60° 35´ N ja 30° 19´
E. Korkeus merenpinnasta oli 50
metriä. Kentästä ei levitetty viralli-
sesti tietoa, koska sotilaslentokent-

tien olemassa olo, ja sieltä tapahtu-
va lentotoiminta pyrittiin pitämään
niin salaisena kuin suinkin. Vaikka
tukikohtaa vastaan ei hyökättykään,
ei ole epäilyä siitä, etteivätkö venä-
läiset olisi sen olemassa olosta tien-
neet.

Kentän nimeksi olisi kaiken jär-
jen mukaan pitänyt tulla Kiipasilta,
mutta sitä ryhdyttiin kutsumaan Kil-
pasillaksi. Miksi näin? Siitä on ole-
massa kahdenlaista tietoa. Toisen
mukaan se olisi ollut kartan epäsel-
vyyden vuoksi tehty kirjoitusvirhe,
ja toisen mukaan tietoinen uudelleen
nimeäminen. Ja toden totta: kartas-
sa nimi on niin kirjoitettu, että se
näyttää ilmiselvästi Kilpasillalta. Sen
voi vieläkin todeta internetisssä
julkaistusta kartasta. On myös mah-

Kilpasillan kenttä kesällä 1943. Etualalla Fiat –hävittäjä. Taustalla kiitorata ja vasemmalla osa ken-
tän muita rakennelmia.

Kilpasillan lentokenttä
Jatkosodan aikana Raudussa
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dollista, että kirjoitusvirhe on tehty
jo karttaa painettaessa. Tätä tukisi
se, että samoin internetissä olevas-
sa toisessa kartassa lukee selvästi
“Kiipasillan kangas”.

Niin tai näin, viralliseksi nimeksi
tuli Kilpasilta. Lentotoiminta kentällä
alkoi heinäkuussa 1942, kun itäisen
Kannaksen ilmapuolustusta oli tar-
peen järjestellä asemasodan aika-
na. Laatokalle oli lyhyt matka ja
maapuolellakin etulinjan tasalle ken-
tältä oli lyhimmillään noin 18 kilo-
metriä.

Vihollisen lentokoneilla oli tapana
käyttää Laatokan ilmatilaa “tulles-
saan sisään” muun muassa Pyhä-
järven Sortanlahden, Käkisalmen ja
Lahdenpohjan kohdalta tai hyökä-
tessään niitä vastaan. Tuolloin ilma-
valvontaviestit perustuivat näkö- ja
kuulohavaintoihin ja laajasta ulapas-
ta johtuen ne usein viivästyivät rat-
kaisevat muutamat minuutit, jotta
Kilpasillastakaan olisi ehditty paikal-
le.

Kiitoratoja oli kaksi oheisesta
karttakuvasta näkyvällä tavalla. Ne
soveltuivat kaikille konetyypeille.
Toisen kiitoradan pituus oli 1 400
metriä ja toisen 1 200 metriä. Si-
vuttaisaukeama pidemmällä radal-
la oli 250 metriä ja lyhyemmällä 200
metriä. Lentokoneita ja myös hen-
kilöstöä varten oli 24 sirpalesuojaa.
Majoitus-, huolto- ja esikuntaparak-
keja oli kaikkiaan 14. Lisäksi oli
polttoaine- ja ammusvarastot. Ra-
kennukset olivat pääasiassa kentän
etelä- ja itäreunalla edellä mainitun
Riiskan tien tuntumassa.

Kentällä oli oma lennonjohto. Il-
matorjuntaa varten oli it- konekivää-
rijoukkue, mutta myöhemmin kevyt
ilmatorjuntajaos varustettuna 40
mm:n ilmatorjuntakanuunoilla ja 7,7
mm:n ilmatorjuntakonekivääreillä.
Sähkövalaistus oli järjestetty ja ko-
neiden moottoreita voitiin pakkasella
lämmittää myös sähkövastuksilla
puhalluslamppu- ja huppuviritelmi-
en asemesta. Kiitoradat olivat osit-

tain nurmikkoa, osittain hiekkakan-
gasta, joka kuivalla kesäsäällä pö-
lysi. Pöly oli moottoreiden kannalta
haitallista. Sellaisia olivat tosin lä-
hes kaikki sotilaskentät tuolloin. Kii-
toratojen melko heikosta kunnosta
johtuen koneille sattui useita laskeu-
tumisvaurioita. Kenttä ei ollut mi-
tenkään kehuttava edes tuonaikai-
sissa olosuhteissa, nykyajan vaati-
muksista puhumattakaan. Vuoden
1943 keväällä kenttää kunnostettiin
vankityövoimalla.

Kentän
käyttö

Kilpasillan kenttää käyttivät vuo-
desta1942 lähtien Lentolaivue 26:n
hävittäjäkoneet. Sinne saapuivat
kesä-heinäkuun vaihteessa mainitun
laivueen 2. ja 3. lentue. Niille, joille
ilmavoimien organisaatio on vieras,
voi mainita, että lentolaivue on ar-
meijan sisäisesti verrattavissa patal-
joonaan tai tykistöpatteristoon. Sii-

Kilpasillan lentokentän sijoittuminen kunnan alueelle. Kenttä ei ollut merkitty yleisiin karttoihin. Kiito-
ratojen mittasuhteet eivät ole tässä ehdottoman tarkkoja.
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nä missä pataljoona jakautuu yleen-
sä kolmeen komppaniaan tai tykis-
töpatteristo kolmeen patteriin, len-
tolaivue jakautuu kolmeen lentuee-
seen. Lentue vastaa siis komppani-
aa tai patteria. Yhden lentueen ko-
nevahvuus voi vaihdella tilanteen
mukaan, mutta yleisimmin sen mää-
rävahvuus oli ja on vieläkin kuusi
konetta.

Nuo Kilpasillan koneet olivat Tal-
visodan kynnyksellä Italiasta ostet-
tuja Fiat G. 50 -hävittäjiä, jotka mer-
kittiin Suomessa tyyppimerkinnällä
FA. Niitä ostettiin kaikkiaan 35, jois-
ta perille tuli 33. Koneet saatiin täy-
simääräisesti käyttöön vasta välirau-
han aikana.

Konetyyppi oli jo hankittaessa hie-
man vanhentunut, mutta Jatkosodan
alussa se täytti paikkansa vielä koh-
tuullisesti. Se oli varustettu kahdel-
la karkeakaliiperisella puolen tuu-
man konekiväärillä. Moottori oli il-
majäähdytteinen tähtimoottori mak-

simiteholtaan 840 hevosvoimaa.
Koneen huippunopeus oli meren pin-
nassa 407 kilometriä tunnissa ja vii-
den kilometrin korkeudessa 484 ki-
lometriä tunnissa. Nämä tiedot vaih-
televat hieman lähteestä riippuen.
Tässä yhteydessä ei ole syytä esi-
tellä koneen suoritusarvoja enem-
mälti muutoin kuin toteamalla, että
koneen lento-ominaisuuksien sanot-
tiin olevan kohtuullisen hyvät, mut-
ta lentoaika oli lyhyt ja moottori vi-
kaantumisherkkä.

Sodan aikana lentoyksiköiden ko-
koonpanot ja sijoitukset vaihtelivat
jatkuvasti. Näin oli myös Lentolai-
vue 26:n ja Kilpasillan osalta. Enim-
mäkseen kenttään tukeutui kaksi
lentuetta. Esimerkiksi vuoden 1943
alussa kentällä olivat 1. lentue (viisi
konetta) ja 3. lentue (yhdeksän ko-
netta). Vuotta myöhemmin kentäl-
lä olivat kyllä samat lentueet, mutta
koneiden määrä oli laskenut kym-
meneen.

Kilpasillan koneet käyttivät niin
sanottuna työkenttänä myös Sakko-
lan kenttää. Laivueen esikunta oli
Kilpasillassa ja sen komentajana oli
majuri Eino Carlsson. Laivueen
yksi kolmesta lentueesta oli yleen-
sä jossakin muualla: Sakkolan Pe-
täjärvellä, Suulajärvellä, Valkjärvellä
tai jopa Malmilla Helsingissä. Ko-
mentajaksi tuli maaliskuussa 1944
majuri Lauri Larjo.

Jatkosodan kääntyessä loppupuo-
lelle Fiat -hävittäjä oli käynyt täysin
vanhentuneeksi eikä sillä torjunta-
koneena ollut enää mainittavaa
merkitystä. Kilpasillan kentän toi-
minta hiipui toukokuussa 1944, jol-
loin lentolaivue 26 siirrettiin ennen
venäläisten suurhyökkäystä Heinjo-
en Raulammille ja se sai tässä yh-
teydessä paremmat, joskin jo lähes
loppuun kuluneet amerikkalaisval-
misteiset Brewster -koneet. Mutta
se on jo eri juttu.

Kentällä oli myös vuosina 1943–

Lentolaivue 26:n 3. lentueen henkilöstöä kesällä 1942 Kilpasillassa. Eturivissä kolmas vasemmalta lentueen
päällikkö, luutnantti Olli Puhakka, myöhemmin Mannerheim-ristin ritari. Hän toimi sodan jälkeen Finnairin pää-
lentäjänä.
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1944 käytössä kaksitasoinen Fok-
ker CX, jota käytettiin valokuvaus-
ja yhteyslentoihin, lentolehtisten le-
vitykseen ja jopa tykistön tulenjoh-
tamiseen. Lisäksi käytössä oli pieni
Moth -kone yhteyslentoihin. Vielä
Kilpasillassa ollessaan laivueen
käyttöön oli saatu kotimainen Myrs-
ky -hävittäjä tutustumis- ja koulu-
tustarkoituksessa. Tämä konetyyppi
osoittautui epäonnistuneeksi, kuten
oli pelätty. Ollessaan lentoharjoituk-
sessa 17. maaliskuuta 1944 koneen
siipi murtui ja lentäjä, luutnantti J.A.
Marttila sai surmansa maahan-
syöksyssä.

Myös Kilpasillan Fiat -koneille
sattui menetyksiä noina aikoina.
Heinäkuussa 1942 kersantti Y. Kor-
pisalon kone ammuttiin alas Kasi-
movossa ohjaajan saadessa sur-
mansa. Kesäkuussa 1943 kersantti
T.A. Kylliäinen ammuttiin ilmatais-
telussa alas Lempaalan järven luo-
na ohjaajan pelastautuessa haavoit-
tuneena laskuvarjolla.

Eri lähteistä keräämieni tietojen
perusteella menetettiin lisäksi neljä
konetta erityyppisissä muissa on-
nettomuuksissa. Lisäksi sattui joita-
kin pienempiä vaurioita ja nokilleen
menoja kentällä. Useimmissa ohjaa-
jat loukkaantuivat, vai pitäisikö so-
tilastermillä sanoa haavoittuivat, eri
asteisesti. Tällainen kuuluu sodan
luonteeseen. Myös muille kuin Kil-
pasillassa olleille saman laivueen

Fiat -koneille sattui menetyksiä,
mutta niistä ei tässä yhteydessä
enempää.

Kyllä Fiat -lentäjillä oli myös me-
nestystä, jos sitä mitataan alas am-
muttujen viholliskoneiden määrillä.
Edellä viittaamieni lähdetietojen
mukaan Kilpasiltaan tukeutuneet
koneet saavuttivat 31 ilmavoittoa
heinä-lokakuussa 1942. Näistä mo-
net Laatokan yläpuolella. Laatokalla
tapahtuvia ilmataisteluja silmällä pi-
täen oli avovesikautena 1943 Pyhä-
järvellä Laatokan rannassa vanha
meripelastuslentokone, jota ei tiet-
tävästi kuitenkaan tarvittu veden
varaan joutuneiden lentäjien pelas-
tamiseen.

Vuoden 1942 lopulta aina kesän
1944 suurtaisteluihin saakka vihol-
lisen lentotoiminta oli itäisellä Kan-
naksella vähäistä eivätkä Kilpasil-
lan koneet tulleet tänä aikana juuri
lainkaan viholliskosketukseen. Ehkä
onnekseen, sillä kone oli joka suh-
teessa vanhentunut, kuten edellä on
todettu. Kaikkiaan Fiat -hävittäjät
saavuttivat Jatkosodassa 88 (joiden-
kin tietolähteiden mukaan 91) ilma-
voittoa, mutta suurin osa niistä tuli
jo sodan alkupuolella ennen Kilpa-
sillan aikoja.

Kentän myöhemmästä käytöstä ei
ole tietoa, mutta tiettävästi venäläi-
set eivät sitä hyödyntäneet. Tosin
erään suomalaislentäjän havainnon
mukaan kentälle olisi laskeutunut

pari konetta kesäkuun lopulla 1944,
siis silloin kun alue oli jo venäläisil-
lä. Myös sotilaslentokentillä on ai-
kansa. Itse en ole käynyt paikalla
rautulaisista juuristani huolimatta,
mutta oletan luonnon ottaneen
omansa takaisin.

Veikko Vaikkinen
Kerava

Käytettyä lähdeaineistoa
valokuvat mukaan lukien:

Risto Pajari: Jatkosota ilmas-
sa. WSOY 1982.

Jatkosodan historia osa 6.
Sotatieteen laitoksen julkaisuja

XXX:6. 1994.

Kalevi Keskinen, Kari Sten-
man, Klaus Niska: Suomen Il-

mavoimien historia 8, Fiat G.50.
Tietoteos 1977.

Carl-Erik Bruun: Hävittäjä-
lentolaivue 26. Omakustanne

1991.

Sota-arkistossa ja Suomen Il-
mailumuseossa säilytettävä

Kilpasillan lentokenttää kos-
keva aineisto.

Vanha kasku
Muuan rautulainen isäntä pati-

koi toisella evakkotaipaleellaan
lehmiensä kaitsijana aina Savon-
linnaan saakka. Lehmien sorkat
kuluivat matkalla rikki, jonka vuok-
si savonlinnalainen eläinlääkäri
kehotti käärimään riepuja lehmien
sorkkien suojaksi. Isäntä teki neu-
von mukaan ja antoi sitten lehmi-

en levätä ja syödä heinää läheises-
sä puistossa. Sattui siihen tulemaan
pari kaupunkilaisrouvaa, joita kiin-
nosti lehmien käärityt sorkat. Isän-
tä ryhtyi vuolaasti selittämään:
“Katsokaaha, hyvät rouvat, nää leh-
mät ku on maatiaislehmii ja joutu-
neet kaupungi puistoo, ni hyö tunti-
siit varmast alemuuve tunnetta jos

heil ei ois sukkii jalas. Mut näät-
teks työ nyt, mite arvokkaast hyö
syövät, eikä kompleksist oo tietoo-
kaa!”

Lähde: Evakko- ja karja-
laishuumoria sodan ja rauhan

vuosilta Naura makiast meijä
mukan! toimittanut Esko J.

Mannermaa WSOY 1991
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Talouselämän ja sodankäynnin
eräs tärkeimmistä tekijöistä oli hen-
kilöiden, tavaroiden, raaka- ja polt-
toaineiden kuljetuskysymys. Saksa-
laiset käyttivät asian edistämiseksi
iskulausetta “Raden myssyn ra-
den”. Pyörien täytyy pyöriä.

Suomi oli Toisen maalimansodan
aikana (1939 - 1945) varsin tiukoil-
la kuljetustensa kanssa. Pääasialli-
sesti ne suoritettiin rauta- ja vesi-
teitse. Olin 1944 työvelvollisena
päässyt rautateiden palvelukseen
liikennepuolelle. Koruttomasti minut
nimitettiin vt. eli virkaa tekeväksi
pakkamestariksi henkilö- eli matkus-
tajajuniin. Nimityspaperit hain ase-
mapäällikkö Talvenheimolta. Lä-
himmäksi esimiehekseni minulle tuli
konduktööri Martti Molander.
Palvelukseen astuin toukokuun
alussa 1944.

Olin rautatieläisen poikana jo ylei-
sesti tutustunut tulevaan työympä-
ristöön. Nyt jouduin ottamaan vas-
tuuta työni mukana. Minun tehtä-
väni oli ottaa asemilta lähtevät mat-

ka- ja kiitotavarat sekä huolehtia
niiden purkamisesta osoitteiden
mukaisesti. Tavaroista oli lähetteet,
ja niistä pidettiin tarkkaa kirjanpitoa.
Junat pysähtyivät aikataulun mukai-
sesti asemilla, ja tavaroiden vaihto
tuli tapahtumaan sähäkästi. Opin
ulkoa tuntemaan Karjalan radan
pysähdyspaikat Joensuun ja Kontio-
mäen välillä, sekä pikkuhiljaa pysäh-
dyspaikkojen asemamiehet.

Pyörät olisivat pyörineet aikatau-
lussa, ellei olisi ollut sodankäyntiin
liittyviä haittatekijöitä. Odotettavis-
sa olivat ilmahyökkäykset ja venä-
läisten partisaanitoiminta. Niitä vas-
taan taistelivat kotirintaman ilma-
suojelujoukot ja poliisiviranomaiset.

Neuvostoliittolaisten suurhyökkä-
yksen alettua Kannaksella kesäkuun
10. päivänä 1944, tehostettiin myös
Kotirintaman toimintaa. Junaturval-
lisuuden parantamiseksi rautatiesil-
tojen vartiointia tehostettiin ja juna-
partiointia lisättiin.

Partisaanitoiminta kohdistui syrjäi-
siin rajaseudun kyliin Lapissa, Kai-
nuussa ja Pohjois-Karjalassa eikä
niillä ollut mitään sotilaallista mer-
kitystä.

Kontiomäen ja Hyrynsalmen vä-
lillä katkaisivat partisaanit kerran
kiskon. Sen jälkeen saimme Kon-
tiomäeltä mukaamme saksalaisen
koirapartion. Sen rivakasta toimin-
nasta saimme kerran näytön kun
kerran radankorjaajien varoituspa-
nos räjähti veturin alla. Sakemannit
hyppäsivät salamannopeasti junas-
ta ja riensivät asemiin. Veturin vie-
ressä selvitimme tilanteen, ja radan-
korjaajat harmittelivat hieman aihe-
uttamaansa häiriötä. Selvitin sak-
saksi, “alles gut, keine Angst” - kaik-
ki hyvin, ei mitään hätää!

Toinen tapaus tapahtui Kelvän
seisakkeen lähellä Lieksan eteläpuo-
lella. Olimme yöpyneet Lieksassa

“disurissa” eli lepohuoneessa. Odo-
timme matkustajia Joensuun junas-
ta. Sen alla partisaanit olivat räjäyt-
täneet kiskon. Veturi ja pari matkus-
tajavaunua pääsivät Lieksaan lop-
pujen vaunujen suistuessa kiskoilta.
Räjäytyspaikka oli leikkauksessa.
Vaunujen vauriot olivat vähäisiä.

Lieksasta lähetettiin avustuspar-
tio, johon kuului pari härkävaunua
ja avonainen tavaravaunu. Sovim-
me, että minä olin tavaravaunussa
punaisen lipun kanssa ja pidin täten
yhteyttä veturiin. Härkävaunussa oli
sotilaspartio koiran kanssa. Lähes-
tyimme onnettomuuspaikka varoen,
ja kun sain sen näkyviin, annoin py-
sähdysmerkin. Sotilaspartio jalkau-
tui ja eteni leikkaukselle kaatunei-
den vaunujen luo. Sieltä se antoi
merkin ja jatkoimme leikkaukseen.

Siellä oli toinen ylikersantin johta-
ma sotilasosasto. Hän kertoi kaik-
kien onnettomuuspaikalla olleiden
matkustajien selvinneen hengissä, ja
heidät oli toimitettu pois. Partisaa-
nit eivät tulittaneet vaunuja, ja oli-
vat häipyneet paikalta. Heidän tar-
koituksena oli lähteä jäljittämään
ryssiä.

Myöhemmin kuulin venäläisten
ampuneen ylikersantin eräällä pel-
toaukeamalla. Partio oli saavuttanut
partisaanit, ja ylikersantti oli men-
nyt aukealle heiluttaen kepin pääs-
sä valkeata paitaansa huutaen että
rauha oli tehty. Kuolinpäivä oli
4.9.1944, jolloin alkoi aselepo. Ve-
näläiset aloittivat vasta seuraavana
päivänä eli 5. päivä syyskuuta, jol-
loin tieto oli tullut kaikille Suomen
rintamalla taisteleville puna-ar-mei-
jan joukoille.

Rauhansopimukseen liittyen Suo-
mi joutui luovuttamaan venäläisille
runsaasti rautatiekalustoa. Henkilö-
liikenne kasvoi 3,5 -kertaiseksi sekä
tavarakuljetuksia oli yli normaalin
VR:n suorituskyvyn. Kaikin keinoin

Pyörien täytyy pyöriä

Aimo Tiainen.
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pyrittiin tehostamaan liikennettä,
jopa turvallisuuden kustannuksella.
Luovutetun alueen henkilökunta tuli
Kanta-Suomeen, joten työntekijöistä
ei ollut puutetta. Niinpä minäkin luo-
vuin vt. pakkamestarin virasta syys-
kuun puolivälissä, ja jäin odottele-
maan koulun alkamista.

Sotajoukot vedettiin uudelle rajal-
le sekä ryhmitettiin osittain Oulujo-
ki - Oulujärvi linjalle Lapin sotaa
varten. Meidän lähelle sijoitettiin
Rukajärven suunnalla ollut kevyt il-
matorjuntapatteri suojelemaan Mi-
konsalmen siltoja. Patterin päällik-
kö ja toimisto majoittuivat meille.

Vartiovuorojen lisäksi miehet ko-
ettelivat löytää muita vapaa ajan
huvituksia kortin lyönnin lisäksi.
Mikonsalmen siltavartio päästi vain
lomaluvalla iltalomalle kauppalaan.
Minulle riitti metsästys- ja kalaka-
vereita. Eräs tykinjohtaja kersantti
Turun puolesta vakiintui eräkaverik-

si. Kalastuksesta häneltä en oppi-
nut mitään uutta mutta lintujen am-
pumisessa sain häneltä oivaa opas-
tamista.

Nurmeksen Alko oli kiinni, ja ra-
vintolasta rivimiehet eivät saaneet
viinaa, joten it-miehet ratkaisivat sen
puutteen tekemällä näkkileivästä
kiljua ruisjauhon puuttuessa. Eh-
käistäkseen liiallisen ennakkomais-
telun he saivat sen minun suostu-
muksella tuoda meidän vintille.

Se valmistui sopivasti syyskuun
19.päiväksi, jolloin solmittiin Mosko-
van välirauha. Työpäivän päätteeksi
tuotiin kiljuastia ulos meidän pihaam-
me, jossa oli vaatimaton puutarha-
kalusto. Isä oli sopivasti yöjunassa
konduktöörinä poissa kodistamme.

Patterin päällikölle tarjottiin tuop-
pi. Hän siirsi vastuun vääpelille, ja
häipyi herrojen pariin kauppalaan.
Alussa nostettiin malja rauhalle ja

kilistettiin pakin kansia. Sitten ke-
huttiin hyvää juomaa sekä muistel-
tiin sotatapahtumia. Veikattiin sitä,
että joutuuko mukaan Lapin sotaan
vai kotiutetaanko täällä.

Ilta kului rattoisasti kunnes huo-
mattiin että kilju oli lopussa. Onnek-
si. Seuraavana päivänä oli pää ki-
peä ja vatsa sekaisin. Olin oppinut
tekemään kiljua, ja maksanut siitä
mielestäni oppirahatkin.

Patteri kotiutettiin, ja me jatkoim-
me syksyllä koulunkäyntiä seuraten
lehtien ja radion kautta Lapin sodan
taisteluja sekä sotasyyllisyysoikeu-
den käynnistämistä että kommunis-
tien tuloa hallitukseen. Eniten odo-
timme kuitenkin Toisen Maailman-
sodan päättymistä ja toivoimme
pyörien jaksavan pyöriä edelleen!

Aimo Tiainen

SIRKIÄNSAAREN – HUHDIN
JA KORLEEN KOULUPIIRI KUTSUU!

Tervetuloa kaikki entiset oppilaat ja jälkipolvet tapaamiseen
lauantaina 10.7. alkaen klo 12.00

Liisa Rouhiaisen lounasravintolaan Ahkera Liisa
Jääkärinkatu 14, Mikkeli.

Katettuna lounaspöytä, luvassa ohjelmaa ja mukavaa seuraa!
Ilmoittaudu pikimmiten ja kerro muillekin näistä kylistä polveutuville.

Osallistumismaksu 25 e / hlö.

Ilmoittautumisia ottavat vastaan:

Rauni Karjalainen, p 040 0715 200, s-posti rauski38@gmail.com
Ilmi Pesonen, p 040 730 6166, s-posti ilmi.pesonen@welho.com
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Suomen autonominen asema Ve-
näjän valtakunnassa oli antanut
mahdollisuuden kehittää maatamme
omana valtiona, toisinaan melko
vapaasti, joskus taas hyvinkin rajoi-
tetusti tarkan valvonnan alla. Ruot-
sin vallan ajalta periytynyt lainsää-
däntö ja yhteiskuntajärjestys oli säi-
lynyt ja se teki mahdolliseksi kehit-
tää itsenäistä Suomea osaksi länsi-
maista kulttuuria. Verinen kansalais-
sota jätti kuitenkin jälkeensä monia
haavoja, joiden umpeutuminen vei
kymmeniä vuosia.

Karjalassa ei sotaa koettu niin-
kään kansalaissotana, vaan taiste-
luna ulkoista vihollista, Venäjää vas-
taan, johtuen ilmeisesti vuosisatojen
mittaisista kokemuksista ja epäluu-
losta itäistä naapuria kohtaan. Ku-
ten aikaisemmin on todettu, puna-
kaarti ei ollut paikallinen, vaan koos-
tui muualta tulleesta väestä.

Kunnallinen elämä Raudussa, ku-
ten muuallakin Suomessa, kehittyi
siten, että vuonna 1919 kuntakoko-
uksen aikaisemmin käsittelemät asi-
at siirtyivät kunnanvaltuustolle. Asi-
oiden lisääntyessä oli tarve myös li-
sätä henkilöitä niitä hoitamaan, kun-
taan tuli esimies, rahastonhoitaja ja
kirjuri. Kunnan juoksevia asioita ja
omaisuutta hoiti kunnallislautakun-
ta.

Vähäosaisten hoito oli eräs kun-
nan tärkeä toiminta-alue ja sitä var-
ten perustettiin vuonna 1920 vai-
vaishoitolautakunta. Seuraavana
vuonna sen nimi muutettiin köyhäin-
hoitolautakunnaksi ja myöhemmin
huoltolautakunnaksi. Lautakunnan
tärkeimmäksi tehtäväksi tuli kunnal-
liskodin rakentaminen pitäjään. Asi-
aa monelta kannalta tutkittuaan
päätti kunnanvaltuusto lautakunnan
esityksestä ostaa seurakunnalta tyh-

jäksi jääneen pappilan ja kunnostaa
sen vanhusten käyttöön. Kunnallis-
koti valmistui vuonna 1937 ja siihen
kuului rakennusten lisäksi 55 heh-
taaria peltoa, joka tuotti hyvää sa-
toa. Ylijäämä myytiin kauppaliikkeil-
le, joten kunnalliskodin talous oli
hyvällä kannalla ja kunnalliskodin
maat esimerkillisesti viljeltyjä.

Terveydenhoito oli pitkään kun-
nanlääkärin ja kätilön varassa. Ter-
veystaloa ryhdyttiin rakentamaan
vuonna 1929. Talo valmistui seu-
raavana vuonna, mutta tuhoutui
vuonna 1935 suuressa tulipalossa.
Uusi terveystalo kohosi samalle ton-
tille, mutta senkin kohtalona, kuten
lähes kaikkien pitäjän rakennusten,
oli tuhoutua seuraavassa sodassa.

Raudun ensimmäinen kansakou-
lu oli aloittanut toimintansa vuonna
1876 ja se oli tarkoitettu vain pojille,
mutta jo seuraavana vuotena aloitti
toimintansa myös tyttökoulu. Myö-
hemmin nämä yhdistettiin ja vielä
vuonna 1902 tämä kirkonkylän koulu
oli ainoa Raudussa. Vuoden 1918
sodassa se tuhoutui monien muiden
kirkonkylän rakennusten tavoin.
Uusi opinahjo valmistui vuonna 1925
ja sitä laajennettiin vuokratiloihin
vuonna 1930. Koulujen rakentami-
nen oli Raudussa erityisen vilkasta
1900-luvun alussa, uudet koulut
aloittivat toimintansa Sudenmäellä,
Palkealassa, Orjansaaressa, Mäk-
rällä, Raasulissa, Vehmaisissa, Rau-
dunkylällä ja vielä vuonna 1937
Raudun asemalla.

Lyhyt katsaus Raudun historiaan
Osa 4. Itsenäisyyden aika

Vihollinen pommittaa Raudun kirkonkylää ja Leinikkälää 1918.

Raudun kunnalliskoti 1938 Kirkkojärven puolelta.
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Vuoden 1918 jälkeen alkoi Suo-
meen ja erityisesti Rautuun saapua
runsaasti pakolaisia Inkerinmaalta
Venäjän sisäisten levottomuuksien
ja ihmisten vainoamisen johdosta.
Maahanmuuttajien ja rajaseudun
väestön sivistystason ja yleisen tie-
tämyksen lisäämiseksi päätettiin
Rautuun perustaa kansalaisopisto
vuonna 1922. Sen toiminta jatkui
ansiokkaasti kunnan ja valtion tuel-
la aina talvisodan alkuun asti

Kirjasto oli Rautuun perustettu jo
vuonna 1849 rovasti J. Zittingin
aloitteesta. Suomen lainakirjastojen
seura antoi 145 kirjaa ja vuonna
1860 ostettiin 64 nidosta. Varat han-
kittiin vapaaehtoisilla maksuilla ja
avustuksilla. Kirjastonhoitajat toimi-
vat ilman palkkiota ja lainaus oli
luonnollisesti maksutonta. Kirjaston
käyttö oli vilkasta perustamisesta
lähtien. Vuonna 1898 kirjastossa oli
1088 nidosta ja lainausten määrä
noin 1800. Kirjasto muuttui kunta-
kirjastoksi vuonna 1914. Monet yh-
distykset, mm. nuorisoseurat, luo-
vuttivat kirjavarastonsa kuntakirjas-
ton käyttöön. Koko pitäjän alueelle
kirjastotoimi levisi kun useaan ky-
lään perustettiin piirikirjasto.

Kaupan vapautuminen 1800-lu-
vun loppupuolella oli synnyttänyt
huomattavan määrän yksityiskaup-
poja Rautuun, mutta vuosisadan
vaihteen jälkeen niiden rinnalle al-
koi kehittyä voimakasta osuustoi-

mintaa. Raudun Osuuskauppa noin
kymmenellä sivumyymälällä vahvis-
tettuna hallitsi kaupantekoa 1900-
luvun alkupuolella, ja kehitys jatkui
suotuisana aina talvisotaan asti.

Itsenäisyyden ajan yksityiskaup-
piaita olivat mm. Juho ja Maria
Vaskelainen, Onni Järveläinen,
Matti Honkanen, Matti Vesalai-
nen sekä Juho Hännikäinen. Li-
säksi mm. Kervisillä ja monilla
muilla oli Raudussa erilaista liiketoi-
mintaa.

Rahaliikennettä itsenäisyyden
ajan Raudussa hoitivat osuuskassat,
joita oli yhteensä viisi sekä Raudun
Säästöpankki.

Itsenäisyyden ajan rautulaisten
mielenkiinto oli suuntautunut turval-
lisuuden vahvistamiseen ja omien
elinolojen kohentamiseen. Jo vuon-
na 1917 alkanut suojeluskuntaliike
eli kansalaissodan jälkeenkin voima-
kasta kasvukautta, kyläosastoja oli
yli kymmenen ja niiden toiminta oli
vilkasta.

Käydyn sodan jälkeen suojelus-
kunnan tärkein tehtävä oli rajan var-
tioiminen sekä yleisen maanpuolus-
tushengen kohottaminen. Säännöl-
lisissä harjoituksissa keskityttiin
miesten asekunnon kehittämiseen.
Ampumakoulutus- sekä kilpailut ja
urheilu eri muodoissaan kuuluivat
oleellisena osana suojeluskuntakou-
lutukseen.

Kilpailutoiminnassa Rautu saavut-
ti valtakunnallistakin menestystä.
Kahdesti voitettiin mm. suojeluskun-
tien välinen kiertopalkinto Berg-
mann-konepistoolikilpailussa. Rau-
dun kunta tuki avustuksin suojelus-
kuntaa, samoin tekivät Raudun lo-
tat ja he osallistuivat lisäksi erilais-
ten tapahtumien järjestelyihin hoita-
malla muonitusta ja muita tarpeelli-
sia toimia. Merkittävän panoksen
suojeluskunta antoi 1930-luvun lo-
pulla raja-alueiden linnoitustyössä ja
panssariesteiden rakentamisessa.

Vuonna 1919 perustettiin Rautuun
Lotta Svärdin Raudun osasto. Sen
toiminta keskittyi aluksi suojeluskun-
tatoiminnan tukemiseen, mutta myö-
hemmin kouluttautuminen sodan
ajan tehtäviin tuli järjestön tärkeim-
mäksi päämääräksi.

Vuoden 1938 lopussa suojelus-
kunnan jäsenmäärä oli kohonnut yli
neljänsadan ja lottia oli noin kolme-
sataa. Molempien järjestöjen teke-
mä vapaaehtoinen työ maanpuolus-
tuksen hyväksi oli valtava. Se ku-
vasti huolta tulevasta, oltiin valmiita
uhrautumaan rakkaan kotiseudun
hyväksi. Lujasti kuitenkin uskottiin
rauhantilan säilymiseen vielä silloin-
kin kun Euroopassa syttyi toinen
maailmansota 1.9.1939.

Kuten aikaisemmin on todettu,
maanviljelys oli vuosisatojen ajan
ollut Raudun tärkein elinkeino, mut-

Osuuskaupan toinen päämyymälä uusittuna. Va-
semmalla postitalo, jossa neiti Käkelä toimi pos-
tinhoitajana 33 vuotta.

Suojeluskunnan harjoitustalo Leinikylässä.
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ta pitkään jatkuneen lahjoitusmaa-
kauden johdosta se ei ollut kehitty-
nyt siten kuin muualla Suomessa.

Vuosisadan vaihteessa keskuste-
luissa tuotiin voimakkaasti esille
maatalouden heikko ja alhainen ke-
hitystaso, mutta myös se, että sillä
olisi hyvät kehitysmahdollisuudet.
Näitä mahdollisuuksia heikensi kui-
tenkin se tosiasia, että monet rau-
tulaiset kävivät töissä Pietarissa tai
ajoivat sinne rahtia ja ostivat näin
saaduilla rahoilla sieltä halpaa vil-
jaa ja muitakin elintarvikkeita sen
sijaan, että olisivat keskittyneet ko-
titilan viljelyyn. Oleellisesti maanvil-
jelyn alhaiseen tuottoon vaikutti
myös koneellistumisen heikko taso
sekä lannoitteiden lähes olematon
käyttö.

Näistä lähtökohdista aloitti toimin-
tansa Raudun maamiesseura. Alku-
aikoina toiminnassa kiinnitettiin pää-
huomio yleiseen neuvontaan sekä
yhteisostoihin siemenviljan ja lan-
noitteiden hankkimiseksi edullises-
ti.

Rajan sulkeutuminen vuonna 1918
muutti tilannetta aivan oleellisesti, oli
pakko kiinnittää huomio maatalou-
den voimalliseen kehittämiseen ja
karjatalouden tuotteiden markki-
nointiin uusille alueille. Halpaa vil-
jaa ei enää saatu Venäjältä, se oli
korvattava omalla tuotannolla. Eri-
tyistä huomiota kiinnitettiin muuttu-
neessa tilanteessa tuotannon tehos-
tamiseen ja viljelysalan lisäämiseen.

Itsenäisyyden aikana viljelysmaan

kasvoi noin 2 000 hehtaaria mm.
soita ojittamalla, ollen kaikkiaan noin
6 000 hehtaaria. Uusista viljakas-
veista mainittakoon kevätvehnä, jon-
ka viljely oli huomattavan mittavaa.

Huomioitavaa on myös karjan tar-
vitseman rehun kasvatuksessa ta-
pahtunut kehitys, heikkojen niitty-
heinien tilalle tuki arvokas apilahei-
nä, josta satoa saatiin 5 000 – 8 000
kiloa hehtaarilta.

Viimeisenä uutuutena viljelyskas-
vien joukossa voidaan mainita so-
kerijuurikas, jonka viljely aloitettiin
vuonna 1938. Viljelypinta-ala oli noin
30 hehtaaria ja keskisato 19 000 ki-
loa hehtaarilta. Seuraavana vuon-
na viljelypinta-ala oli jo 80 hehtaa-
ria. Juurikkaat jalostettiin sokeriksi
Antrean pitäjään perustetulla teh-
taalla.

Itsenäisyyden ajan kuluessa ta-
pahtunut muutos rautulaisessa maa-
taloudessa oli valtava. Viljantuotan-
nossa saavutettiin omavaraisuus ja
viljelyn edelleen kehittyessä ylijää-
mä voitiin myydä muun Suomen tar-
peisiin.

Kuten todettiin, karjatalouden
tuotteiden myynti Venäjälle tyreh-
tyi vuonna 1918 ja niille oli löydet-
tävä uusi markkina-alue. Ongelman
ratkaisemiseksi Raudun karjan-
omistajat kokoontuivat Raudun seu-
rakuntatalolle 31.7.1921 ja perusti-
vat Raudun maidonmyyntiosuus-
kunnan ja sen tarkoituksena oli har-
joittaa maitotuotteiden kauppaa jä-
senistönsä edun mukaisesti. Tehtä-

vä oli vaikea, mutta sopimukseen
päästiin Voinvientiliike Valion kans-
sa säännöllisistä toimituksista ja näin
oli tämä vaikea ongelma saatu rat-
kaistua. Osuuskunta auttoi jäseni-
ään myös suorittamalla edullisia
yhteisostoja väkirehujen ja lannoit-
teiden osalta silloin kun hinta oli edul-
linen. Osuuskunta jatkoi toimintaan-
sa talvisotaan asti.

Raudussa tapahtuneeseen maata-
louden mittavaan kehitykseen vai-
kutti ratkaisevasti maamiesseuran
toiminta. Se järjesti näyttelyitä, maa-
miespäiviä, kilpailuja ja monenlais-
ta neuvontaa asioista, joihin viljeli-
jät työssään törmäsivät. Ratkaise-
va merkitys oli myös niillä maatalo-
usneuvojilla, jotka palkattiin edistä-
mään maatalouden kehitystä Rau-
dussa. Viimeisin heistä oli Arvo
Syrjälä.

Raudun maamiesseuran ansioitu-
neita jäseniä olivat mm. Hjalmar
Vesalainen, Tuomas Monto ja
Matti Joro, jotka kutsuttiin Viipu-
rin läänin maanviljelysseuran kun-
niajäseniksi. Hjalmar Vesalainen oli
mm. kuulunut siihen lähetystöön,
joka jätti Suomen kansan adressin
5.3.1899 Venäjän keisarille.

Samaan aikaan kun maatalouden
myönteinen kehitys eteni Raudus-
sa, virisi naisten keskuudessa voi-
makas halu kotiolojen parantami-
seen ja elämän laadulliseen kohen-
tamiseen. Pitäjän nuori ja tarmokas
kätilö Ida Jakobson oli osallistu-

Maamiesseuran retkeilijöitä v. 1934 Väinö Val-
laksen talon pihamaalla.

Marttoja retkeilyllä Myöhäsen talon edustalla
Raasulissa v. 1920.
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nut Helsingissä 31.10.1900 pidet-
tyyn Martta-liikkeen perustavaan
kokoukseen ja palattuaan kotiin
Mäkrän kylään hän yhdessä tilojen
emäntien kanssa alkoi puuhata Rau-
tuunkin Martta-yhdistystä. Ida Ja-
kobsonin lisäksi aktiivisia toimijoita
olivat mm. Aune Kyllästinen, Lii-
sa Pietiäinen, Anna Rahikka,
Mary Siikanen, Aino Thelin,
Anna Valkonen ja Maria Vesa-
lainen.

Mäkrältä innostus levisi koko pi-
täjän alueelle, lähes joka kylässä oli
oma Martta-yhdistys ja niiden toi-
minta oli työtä kotien hyväksi. Kurs-
sitoiminta oli tärkeällä sijalla yhdis-
tyksissä, niillä kohennettiin ruoanlait-
totaitoa, tehtiin käsitöitä, opeteltiin
viljelemään keittiökasveja, kehitet-
tiin puutarhaa, opetettiin kanojen ja
mehiläisten hoitoa sekä mietittiin
parannuksia kotien sisustukseen
emäntien työn helpottamiseksi ja
viihtyisyyden parantamiseksi. Kuten
havaitaan, on kurssitus kattanut lä-
hes koko kodin toimintapiirin ja sillä
on ollut merkittävä vaikutus yleiseen
elinolojen kehitykseen Raudussa.

Maamiesseuran ja Martta-yhdis-
tyksen lisäksi myös muu vapaaeh-
toinen seuratoiminta oli Raudussa
vilkasta. Erityisesti on mainittava
nuorisoseuratoiminta, joka lähti liik-

keelle jo 1890-luvulla. Uuden, kan-
sanvalistustyöhön keskittyneen seu-
ran toiminta alkoi lupaavasti, mutta
kohtasi 1900-luvun alussa vaikeuk-
sia ja kansalaissodan aikoihin toimin-
ta oli muutaman vuoden lähes ole-
matonta.

Sota tuhosi seuran irtaimiston lä-
hes kokonaan ja talokin kärsi paho-
ja vaurioita. Kun talouskin oli huo-
nolla tolalla, ei ole ihme, että toimin-
nan uudelleen käynnistäminen oli
hankalaa. Vuoden 1921 aikana
päästiin jälleen vauhtiin ja erityises-
ti voimistelu oli tärkeällä sijalla, mie-
het harjoittelivat kahdesti ja naiset-
kin kerran viikossa. Tulostakin syn-
tyi, seuran jäsen Simo Sappinen
voitti myöhemmin kolme Suomen
mestaruutta voimistelussa.

Näytteleminen ja kuorolaulu oli-
vat osa vilkasta toimintaa erilaisten
opintokerhojen lisäksi. Näytelmiä
esitettiin seuran omissa iltamissa,
mutta niitä käytiin esittämässä myös
muiden seurojen tilaisuuksissa. Lau-
lukuorolle riitti myös vierailukutsu-
ja. Nuorisoseuran toiminta oli esi-
merkillistä ja sen toimintatapoja py-
rittiin omaksumaan mahdollisuuksi-
en mukaan. Raudun alueella toimi
kaikkiaan kuusi nuorisoseuraa, aina

talvisotaan asti.
Myös liikunnalliset urheilumuodot

olivat rautulaisten suosiossa, harras-
tettiin yleisurheilua, voimistelua ja
hiihtoa yms. Urheilukenttiä raken-
nettiin omatoimisesti useaan kylään
talkootyönä ja lahjoitusten ja iltamilla
kerätyn rahan avulla. Raudun alu-
eella toimi kaikkiaan kuusi urheilu-
seuraa.

Kansalaissodan jälkeen Raudun
seurakunta oli saman ongelman
edessä kuin niin monesti ennenkin.
Vuonna 1823 valmistunut iso puinen
kirkko oli tuhoutunut sodassa, ku-
ten kaikki sen edeltäjätkin.

Väliaikaiseksi Herran huoneeksi
kunnostettiin pitäjäntupa ja se pal-
veli seurakuntaa aina uuden kirkko-
rakennuksen valmistumiseen asti
vuoteen 1926. Temppeli oli tehty
punaisesta tiilistä ja sen kellotapuli
oli rakennuksen läntiseen päätyyn
tehdyssä tornissa. Seurakuntaa oli
yli kahden vuosisadan palvellut kaksi
pappia, mutta vuonna 1925 toinen
virka lakkautettiin säästäväisyys-
syistä. Kirkkoherran virkataloksi tuli
Mustilanmäen pappila ja sen yhte-
ydessä ollut maatila kuului hänen
palkkaetuihinsa. Papiston ja muiden

Raasulin V. & U-seuran urheilijoita. Vasemmalta: Ville Hännikäi-
nen, Otto Ihalainen Ville Junni, Simo Junni, Hannes Ihalainen ja
Kalle Kerminen.

Maria Vesalainen.
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kirkonpalvelijoiden palkat oli aikai-
semmin suoritettu päivätöinä, vilja-
na, voina ja lihana, mutta vuonna
1920 siirryttiin täydelliseen rahapalk-
kaukseen.

Hautausmaiden hoitoon kiinnitet-
tiin seurakunnassa erityistä huomio-
ta. Niistä laadittiin kartat ja niitä
kunnostettiin muutenkin perinpohjai-
sesti. Hautausmaat jaettiin käytävil-
lä erillisiksi lohkoiksi ja niiden var-
sille istutettiin pensasrivistöjä.

Seurakunnan papisto harjoitti voi-
makasta opetus- ja valistustyötä.
Jumalanpalvelusten lisäksi pidettiin
eripuolilla pitäjää hartaustilaisuuksia.
Rippikoulussa annettiin perusteellista
uskonnonopetusta, kierto- ja pyhä-
kouluissa kerrottiin uskonnon alkeet.
Näiden toimien seurauksena rautu-
laisten kerrotaan olleen yleensä har-
rasta, uskonnollista väkeä.

Raudun viimeisinä kirkkoherroina
toimivat Adam Järveläinen vuo-
sina 1893-1922 ja Paavo Ismail
Salo vuosina 1924-1944. Työssään
Raudun seurakunnan papit ovat viih-
tyneet hyvin, sillä he kaikki viimeis-
tä lukuun ottamatta ovat hoitaneet
virkaansa kuolemaan asti. Talviso-
dassa seurakunnan kohtaloksi tuli
menettää vasta vähän yli kymme-
nen vuoden ikäinen kirkko, jäljelle
jäi vain iso rauniokasa. Viimeiseen
jumalanpalvelukseen Raudussa ko-
koonnuttiin Juhannuksena 1943 ja
se pidettiin kirkkoraunioiden vierei-
sessä metsikössä.

Raudussa oli itsenäisyyden ajalla
ortodokseja noin viidennes koko
asukasmäärästä ja heitä palveli Pal-
kealan kreikkalaiskatolinen seura-
kunta, joka käsitti Raudun, Metsä-
pirtin, Sakkolan ja Vuokselan pitä-
jät. Seurakunnan keskuspaikka si-
jaitsi Raudussa Palkealan kylässä,
jossa sijaitsi vuonna 1865 valmistu-
nut kirkko. Seurakunnalla oli kirkon
läheisyydessä oma hautausmaa, jota
laajennettiin vuonna 1933. Seura-
kunnan esimiehelle kuului virka-
asuntona pappila, jossa oli virkahuo-

neen lisäksi viisi asuinhuonetta ja
keittiö.

Jumalanpalvelusten lisäksi kuului-
vat hartauden harjoittamiseen eri
puolilla pitäjää järjestetyt hartausti-
laisuudet. Kreikkalaiskatolisen seu-
rakunnan toimintaan kuuluivat myös
kristinoppikoulu, kierto- ja pyhäkou-
lu, joilla pyrittiin kasvattamaan vä-
estön uskonnollista tietoa. Lisäksi
seurakuntalaiset kokoontuivat vuo-
sittain lukuisiin kirkollisiin juhlatilai-
suuksiin.

Itsenäisyyden ajalla niin luterilai-
nen kuin ortodoksinen uskonto eli-
vät keskenään sovussa. Kumpikin
teki työtä jäsentensä palvelemisek-
si ja hengellisen hyvinvoinnin lisää-
miseksi. Vuosisatojen takaiset vai-
not oli puolin ja toisin unohdettu.
Uskonnon opetus ja muukin kansan-
valitus oli voimakasta kummassakin
kirkkokunnassa ja työn tuloksia seu-
rattiin mm. säännöllisesti järjeste-
tyillä lukusilla, joissa tarkastettiin
kansan lukutaitoa ja katekismuksen
tuntemusta.

Rautulaiset tunsivat seurakunnan,
niin luterilaisen kuin ortodoksisen,
omakseen. Se ilmeni ahkerana kir-
kossa käyntinä ja muuhunkin seu-
rakuntaelämään osallistumisena.

Kreikanuskoisten keskuudessa
tämä sitoutuminen oli ilmeisesti voi-
makkaampaa kuin luterilaisten, syy-
nä saattoi osittain olla heidän vä-
hemmistöasemansa.

Muualla Suomessa voimakkaasti
edenneet herätysliikkeet eivät Rau-
dussa saaneet sanottavaa kannatus-
ta, turvauduttiin omiin tuttuihin sa-
nanjulistajiin ja isiltä perittyyn us-
koon.

Vilho Mentu

Lyhyt katsaus Raudun histori-
aan jatkuu seuraavassa nume-

rossa.

Kirkkoherra Adam Järveläinen.

Palkealan kirkon 60-vuotisjuhla.
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Eräät Raasulissa pidetyt iltamat
olivat erikoisesti jääneet mieleeni.
Ne taisivatkin olla ensimmäiset, jois-
sa olin mukana. Ne olivat kauppias
Myöhäsen talossa. Raasulin nuo-
ret olivat ne järjestäneet.

Pylväsilmoituksilla oli kutsuttu
kansaa tilaisuuteen ja sitä olikin saa-
punut Liippualta, Kärsälästä ja ra-
jan takaa Venäjän puolelta, suurim-
man osan kuitenkin ollessa omia
Raasulin kyläläisiä.

Iltamat oli järjestetty Myöhäsen
suureen sajutupaan. Pöydät oli siir-
retty muualle, istuinpenkkejä oli tuo-
tu lisää ja yleisö seurasi mielenkiin-
nolla erilaisia ohjelmanumeroita.

Uotisen Mikko, kuulu kirjailija
Terijoelta, piti lämminhenkisen, isän-
maallisen puheen.

Kyllästisen Maria lausui kauniin
runon.

Paukkusen Ville lauloi kupletti-

laulun Veron Kaisan tyttäristä, Ee-
vasta, joka yritti mennä naimaan,
mutta jota ei annettu vaan tarjottiin
Annaa, jota ei jaksanut hepo vejel-
lä, liinaharja liikutella.

Viskarin Santeri piti humoristi-
sen esitelmän. Avioliittohäkki on kuin
kanahäkki. ne, jotka eivät siellä ole,
haluavat päästä sinne sisälle ja ne,
jotka jo siellä ovat, haluavat päästä
sieltä pois.

Äikään Kusti lauloi Laulajapo-
jan laulun. Minä se olen laulajapoi-
ka, laulan vaikka aamuun asti ja
vallaton pappi mun kasti. Koti miul’
on komia kuin jonkinlainen hovi,
vaik’ isbast’ puuttuu ikkuna ja pors-
tuvasta ovi. Mutso miul’ on molot-
sa ja nuor’ se on kuin koivu, vaik’
on niskat notkollaan ja poskis’ syvä
poimu. Tähän suuntaan olivat muut-
kin laulun säkeet.

Kohosen Olga esitelmöi lam-

paasta, joka on lauhkea eläin.
Myöhäsen Hela esitti pianonsoit-

toa.
Hälforsin johtamat pojat voimis-

telivat, esittäen sauvaliikkeitä ja py-
ramiidin, jonka huippu, Näräsen
Adolf ei sopinut paikalleen vaikka
tupa oli tavallista korkeampi. Pitkä-
sen Adolf käveli käsillään.

Klossnerin Saskan johtama lau-
lukuoro lauloi monia isänmaallisia
lauluja.

Ohjelman päätteeksi laulettiin yh-
teisesti Karjalaisten laulu, jonka jäl-
keen nuoret jäivät tanssimaan.
Kaikki olivat tyytyväisiä ja sanoivat,
että nämä iltamat olivat onnistuneet
erittäin hyvin

Iltamat Raasulissa on julkaistu
Rautulaisten lehdessä N:o 12,
elokuulla 1959, eli ne on pidetty
siellä yli 100 vuotta sitten.

Iltamat Raasulissa yli 50 vuotta sitten

Me, Maria ja Mikko Kyyrän
suvun serkukset, kokoonnuimme 29.
toukokuuta Väinö Kyyrän tyttären,
Ritvan, luona Ristiinassa. 18:sta
elossa olevasta serkuksesta oli pai-
kalla 13. Lisäksi mukana olivat hei-
dän perheensä, lapset ja lapsenlap-
set, joten meitä oli kaikkiaan 47.

Kun kaikki olivat saapuneet pai-
kalle, laulettiin tilaisuuden luontee-
seen kuuluvana Karjalaisten laulu.
Joukon vanhin, Jantusen Pauli,
toivotti kaikki tervetulleeksi ja ku-
vaili muutamalla sanalla Kyyrän
sukua. Sen jälkeen maukas lihakeit-
to ja jäätelö marjojen kanssa, unoh-
tamatta karjalan piirakoita, täytti
vatsat.

Mitään virallista ohjelmaa ei ollut,
pöytäkirjoja ei kirjoitettu, vaan aikaa
oli varattu yksinomaan seurustelul-

le ja kuulumisten vaihdolle. Serkus-
ten yhteiseen potrettiin asetuttiin ja
vielä ennen kotiinlähtöä maistui
makoisat täytekakkukahvit. Alusta-
vasti sovittiin, että ensi kesänä ta-

vataan uudelleen. Kokoontumises-
sa kuultiin vielä Nykäsen Lailan,
o.s. Kyyrä, kirjoittama runo suvun
vaiheista.

Laila Nykänen

Kyyrän suvun serkusten tapaaminen

Kyyrän suvun serkukset tapasivat Ristiinassa toukokuussa
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RAUTULAISTEN
PITÄJÄJUHLAT

7. -8.8.2010
Mikkelissä

Lauantaina  7. 8.
Muistojen ilta päivällisineen
alkaen klo 18 Mikkelin Varuskuntakerholla
(Vanha kasarmialue, rak. 8)

Varaa paikkasi ruokailua varten
Aija Lyytikäiseltä, (Raudun tyttö,
kerhon emäntä), puh. 0400 744 818 tai
sähköpostilla pitajaseura@rautu.fi

Ohjelmassa mm. sota-ajan lauluja
ja Markus Lyyran
Marokon kauhu -monologi

Sunnuntaina 8.8.
Jumalanpalvelukset
klo 10 Mikkelin maaseurakunnan kirkossa
klo 10 Ortodoksinen liturgia Ylienkeli Mikaelin kirkossa
Seppelten lasku sankarivainajien ja Karjalaan jääneiden
muistomerkeille

Päiväjuhla
klo 13 konserttitalo Mikaelissa (Sointukatu 1)
Ohjelmassa: Asemiesilta Mikkelissä, esiintymässä
Jaakko Salonoja ja lauluyhtye Kanttiinin Lotat
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RAUTUUN KESÄLLÄ
2010

METSÄPIRTTI -
KONEVITSAN LUOSTARI

13. -14.7.
Hinta 190,-

Reitti: Mikkeli - Lappeenranta - Viipuri -
Kiviniemi

ilmoittautumiset Markulle,
puh. 040 5239 645,

RAUTU
Vakkilan kylätoimikunta

kokoontuu
30.7. – 1.8.

  Reitti: Varkaus – Mikkeli –
             Lappeenranta – Viipuri - Rautu

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Markulle,
puh. 040 5239 645,

e-mail: pitajaseura@rautu.fi

Barbro (o.s. Eriksson) ja Toivo J. Pietiäinen vi-
hittiin Mikkelissä 4. kesäkuuta 1960. Häät tanssit-
tiin Selma ja Toivo Pietiäisen maalaistalossa Visu-
lahden Männikön tilalla.

Kultahäät

“Kaipaus Karjalaan on ollut syvimmällä sieluni
pohjalla ja koti-ikävä sinne aina.”

Kotiseutumatkat, matkat menetettyyn Karjalaan,
ovat 1990-luvun alusta lähtien muuttuneet osaksi
karjalaista elämäntapaa. Tässä teoksessa äänen
saavat eri-ikäiset Karjalan-kävijät ja karjalaisten
jälkeläiset. Tunne on harvoin ristiriidaton; kirjoit-
tajien kokemuksissa sekoittuvat suru, ilo, katke-
ruus ja anteeksianto. Osalle matka on ollut petty-
mys: kotitalosta löytyy portaat tai uunin muuri, pi-
halta vain pystyyn kuollut omenapuu. Joillekin taas
käynti menetetyssä Karjalassa on vapauttava ja
palkitseva kokemus.

Runsaasti kuvitettu teos tarjoaa ainutlaatuisen ja
koskettavan näkymän karjalaisten tuntoihin, suo-
malaisuuden haavakohtiin ja julkikertomattomaan
Suomen historiaan ja kollektiiviseen muistiimme.

Liisa Lehdon toimittama teos Kaipaus Karjalaan.
Matkoja kotiseudulle julkistetaan torstaina 17. ke-
säkuuta klo 16 Karjalatalolla.
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Alpo Loposen muistolle

Alpo Loponen syntyi Raudun Kaskaalan kylässä
21. toukokuuta 1926 ja nukkui ikiuneen 26. huh-
tikuuta 2010 Joroisissa.

Loposet saivat ostettua vapaaehtoisella kaupal-
la maatilan Joroisista, jota Alpo viljeli perheineen,
kunnes tila siirtyi sukupolvenvaihdoksen kautta
hänen pojalleen Arille. Alpo ja Alli Loposen nel-
jästä lapsesta kolme ovat hakeutuneet muihin am-
matteihin.

Alpo oli monitaitoinen ammattilainen. Kirvesmie-
hen työt, sirkkelisahaus, höyläys ja monet muut
konetyöt olivat hänelle tärkeitä maatalouden ohel-
la. Alpolla oli voimakas halu auttaa toisia ja hän
halusi tehdä kaiken hyvin. Työ oli hänelle elämän-
tehtävä ja harrastus. Me monet siirtokarjalaiset
olemme kiitollisia hänen avustaan uuden elämän
alkuun täällä Joroisissa.

Alpo Loposen iäisyysmatkaa siunaten
Joroisten Karjalaseura

Sinä rakastit isänmaat,
kotiseutua, luontoa sen.
Sinä kylvit, niitit ja kynnit
työniloa tuntien
Kunnes kultainen viljapelto
valmistui korjuuseen ja
taivaan isä kutsui luokseen
paljon uurastaneen.

Eila-sisko

Alpon muistolle

Näin sammui sydän rakas, raukesi kädet ahke-
rat, paljon työtä tehneet. Me ihaillen ja kaihoten
katsomme kättesi töitä. Olit myös hyvä perheenisä,
kasvatit neljä ihanaa lasta.  Opetit heille työn ja
ahkeruuden. Ovat taitavia kukin omalla sarallaan.
Myös ystävällisyys ja kunnollisuus ovat vanhem-
pien perintöä.

Tulin elämääsi myöhemmin, kun Sinulla vaikein-
ta oli. Surit syvästi puolisoasi ja lasten äitiä. Ym-
märsin syvän surusi ja kunnioitin sitä. Toivoin ole-
vani avuksi, kun Sinulla vaikeinta oli ja alkamaan
uuden elämän minun kanssani.

Mietin ensin vähän pystynkö tähän, mutta enti-
sen tuttavuuden perusteella luotin onnistuvani. Olin
ollut jo kaksikymmentä vuotta leskenä. Lapseni,
kolme tyttöä olivat jo aikuisia. Heillä oli jo oma
elämänsä. Mummona toivoin heille onnistumista
kaikissa elämänsä vaiheissa. Alpo oli läheinen mi-
nunkin lapsille ja lastenlapsille.

Kaipasit kovasti kotia Karjalan. Ehdit jo kaksi
kertaa sieltä lähteä. Sattui kipeästi että ne piti jät-
tää. Joroislaiset ottivat sinut omakseen, totta kai
etevän miehen, joka pystyi mihin vain. Olen nöy-
rästi kiitollinen Sinulle. Kanssasi oli helppo taival-
taa. Jätän Sinut taivaan isän huomaan. Lupasin,
etten itkien muistoasi vietä.

Ikävöiden Martta

Kalevi Säteen muistolle

Setämme Kalevi Säde nukkui kuolonuneen Hy-
vinkäällä 13. huhtikuuta 2010. Kalevi oli syntynyt
Raudun Riikolassa Dimitri ja Anni Säteen perheen
nuorimpana lapsena 20. marraskuuta 1932 ja hän
teki elämäntyönsä puolustusvoimissa.

Luonteeltaan Kalevi oli lämminsydäminen, huu-
morintajuinen ja aina valmis auttamaan siellä mis-
sä tarvittiin. Kun mietin miten kuvaisin Kalevi-se-
tää, en voi olla kertomatta tarinaa pääsiäiskukos-
ta: kun olimme lapsia, Kalevi-setä väitti että hänen
jääkaapissaan asui pääsiäiskukko, jota emme to-
sin koskaan nähneet, mutta jonkinlaisen karkin tai
makeisen kukko oli aina jääkaappiin lapsia var-
ten jättänyt. Eräällä kerralla menimme kuitenkin
käymään yllättäen, mutta sanavalmiina Kalevi il-
moitti pääsiäiskukkoa kärttäneille lapsille, että jää-
kaappi oli käynyt kylmäksi ja kukko muuttanut
Kanarialle.

Kalevi siunattiin haudan lepoon Karkkilassa 15.
toukokuuta 2010, siunauksen toimitti isä Mikael
Sundqvist Lahden ortodoksisesta seurakunnasta.

Ilona Kopakkala
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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.–  20.6. Karjalaiset laulujuhlat Helsingissä.

2.– 4.7. Kotiseuturetki Rautuun.

10 7. klo 12 Sirkiänsaaren-Huhdin ja Korleen
         koulupiirin tapaaminen lounasravintola
         Ahkeraliisassa Mikkelissä.

13. – 14.7. Matka metsäpirttiin ja Kovevitsan
         luostariin

Tapahtumakalenteri

Sirkiänsaarelta Suurelleporkulle
Sirkiänsaaren sastavasta
kun lähtee kulkemahan,
jättää pian taaksensa
tuon valtakunnan rajan.

Valkjärven töyräällä
oli kansakoulutalo,
siinä Ari Uramo
ne tiedon jyvät jako.

Sitten kun loppuu Taurunmäet
ja ollaan Olperissa,
silloin onkin Huhdinkylän
reuna kiikarissa.

Vastakkaisel mäel oli
Sidorovin talo,
vähän siitä eteenpäin
näkyi tullikämpän valo.

Mennun Kaapren ja
Rummukaisen talois oli kauppa,
Alakylän kujaissuussa
asui Heikki Haukka.

Vielä täytyy vähän muistaa
vanhoi naapureita,
Koukosen Antti poikineen
oli kunnon suutareita.

Ohitetaan metsävahti
ja Palkealan seuratalo,
siinä aivan lähellä
oli Sipriet Simon lato.

Sitten siinä tuleekin
jo Palkealan mäki,
josta kauas Venäjälle
paljain silmin näki.

Mäellä siinä oli myöskin
yksityinen kauppa,
omistaja Huhdin kyläst oli,
Pekka Haukka.

Siitä kaupast ostaa sai
pitskoi sekä seltii,
kirassii ja kahviloi
ja myöskin rautapeltii.

Palkealan kirkko oli
aivan maantien pieles,
luulen että kyläläisil
se on kyllä mieles.

Sitten tullaan Riikolaan
ja Kukonkennään mäel,
edessä jo kohta
Pirssuon mutkan näen.

Nytpä ollaan Suurelporkul,
siihen saa jo luottaa,
“äiti” kyllä joka ukon
hevoset siinä juottaa.

Seemi Loponen

Runo on julkaistu
Rautulaisten lehdessä N.o 12,
elokuulla 1959.

15.7. – 18.7 Paukkujen sukumatka Sakkolaan,
            Metsäpirttiin, Rautuun ja
            mahdollisesti ympäristökuntiin.

20.– 22.7. Kannaksen kiertoajelu.

30.7.– 1.8. Vakkilan kylätoimikunnan matka
                 Rautuun.

7.– 8.8. Rautulaisten Pitäjäjuhla Mikkelissä.
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