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R a u t u u n
evankelislu-
terilaiselle
h a u t a u s -
maalle pys-
t y t e t t i i n
vuonna 1993
ensimmäi-
nen muisto-

merkki. Se paljastettiin juhlallisin
menoin 17.7.1993. Muistomerkki oli
pystytetty Raudun ev.lut. hautaus-
maalle haudattujen entisten rautu-
laisten muistolle. Toiveena oli, että
tuo muistomerkki voisi olla hiljenty-
mispaikkana muutoin niin raiskatul-
la kalmistolla. Hautausmaan uu-
dempi osahan oli vielä säästynyt ra-
kentamiselta. Myöhemmin samalle
alueelle pystytettiin myös sankari-
vainajien muistolle pyhitetty patsas.

Kun ensimmäistä patsasta pysty-
tettiin, ajattelimme, että saakohan se
kuinka kauan olla rauhassa ilkival-
lalta. Aikahan oli vielä Neuvostoval-
lan aikaa. Muutaman vuoden pat-
sas seisoi paikallaan, mutta sitten se
joutui ilkivallan kohteeksi, jolloin se
hajotettiin palasiksi.

Ei kannata jäädä tuleen makaa-
maan, totesi Mannerheim. Niinpä
mekin marssimme Antreaan, jossa
silloin, ehkäpä vieläkin, oli kiviveis-
tämö. Sieltä löytyi kolme kertaa
edellistä mahtavampi kivi, joka työs-
tettiin samoin tekstein ja pystytet-
tiin jälleen kerran Rautuun.

Jälleen kerran ajattelin, ettei kaks
miä kolmatta, niinko enne sanottiin.
Kuitenkin tuo patsas sai lähestul-
koon olla rauhassa, mitä nyt pientä
töhrimistä silloin tällöin oli.

Täytenä yllätyksenä tuli Asta-
myrsky heinäkuun lopulla. Luoja oli
päättänyt parturoida Raudussa. Siltä
ei säästynyt Tikatsun hautausmaa-
kaan. Puut, vanhat koivut, jotka oli
istutettu tuolle hautausmaan uudem-

malle puolelle 20-luvulla, kaatuivat
juurineen ja kaatoivat mennessään
muistopatsaan. Ja kolmas kerta to-
den sanoo.

Pienen, mutta aktiivisen talkoopo-
rukan voimalla patsaat ovat jälleen
pystyssä. Kiitos heille!

Kun ensi kesänä matkaatte Rau-
tuun, toivoisin teidän ottavan käyn-
tikohteeksenne nuo hiljentymispai-
kat, samoin jatkossa.

Ensi kesänä on tarkoitus jatkaa
niin Palkealan kuin Tikatsunkin
muistomerkkien ympäristöjen raiva-
usta. Tavatessamme Sosnovon kun-
nanjohtajan, hän lupasi myös kun-
nan puolelta apua ja ehdotti jopa
yhteisiä talkoita. Muutoinkin hän
toivoi, että jatkossa voisimme tiivis-
tää yhteistyötä.

Kunnanjohtaja A. Sokolov oli sil-
minnähden ylpeä kertoessaan Puti-
nin vierailusta Raudussa. Putin oli
eukkonsa kanssa vieraillut Raudus-
sa ja antanut huomattavan summan
Raudun kulttuuritalon remonttiin.
Esitin toiveen, että mikäli Putin il-
moittaa seuraavasta tulostaan ajois-
sa, toivoisin, että minut kutsuttaisiin
silloin paikalle. Olisi nimittäin pari
epäselvää rajamuodollisuutta ja tont-
tiomistusasiaa herralle. Saa nähä,
kui käyp, tullooko kutsu! Koht ei uo
ko kaks kuukautta jouluu. Sithä se
jo kiäntyypki kevvääsee ja päässää
taas Rautuu. Ens kesänä muuten
taas kihutaa Rauvus!

Viereisellä sivulla kuvakertomus
talkoomatkasta ja sen tuloksista.

Ei muuta ko mukavaa loppusyk-
syy.
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Talkoolaiset korjasivat myrskyn tuhoja

Tulkkina ja paikallisena yhteyshenkilönä toimi-
nut sosnovolainen Toivo Laidinen, Markku Pak-
su ja Raudussa piipahtanut Samu Avikainen tut-
kivat myrskyn tuhoja Tikatsussa.

Talkootöiden lomassa hengähdettiin nuotiolla ja
paistettiin makkaraa.

Kaivinkone urakoi lauantaiaamupäivän kantojen
kimpussa siistien muistomerkkien ympäristöä.

Tikatsun urakka on saatu tältä erää päätökseen
ja hautausmaa siistiytynyt huomattavasti. Kevääl-
lä töitä jatketaan. Ryhmäpotretissa Heimo Soik-
keli, Markku Paksu, Ilkka Pietiäinen ja Ahti
Hänninen.

Entisten rautulaisten muistolle pystytetty muisto-
merkki ja sen vieressä oleva hautakivi ovat jäl-
leen pystyssä ja kannot raivattu pois.

Sankarivainajien muistopatsaan ympärillä riitti
lapiolle, raivaus- ja moottorisahalle töitä.
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Torstai 29.7.
Ensimmäiset matkaajat nousivat

kyytiin Kangasniemeltä kello 5:30.
Joroisista lähdimme kello 7 ja aje-
limme Mikkelin ja Lappeenrannan
kautta Nuijamaalle. Tunnelma oli
lämpöinen niin sisäisesti kuin ulkoi-
sestikin. Laulu raikui ja hiki valui!
Kesän lämpöennätys rikkoutui +
37.2 C. Saavuimme Pyhäjärvelle,
Musakalle, noin kello 18, majoi-
tuimme pienen järjestelyn jälkeen
onnistuneesti ja söimme maukkaan
illallisen. Pulahdimme Pyhäjärves-
sä ja nautimme 26 asteisesta vedes-
tä.

Saimme kuulla elävää haitarimu-
siikkia tanssien ja laulaen. Musiikki
loppui luonnon näyttäessä mahtin-
sa. Koko Pyhäjärvi oli valaistuna ja
myrsky voimissaan.

Näytelmä päättyi yhden kahden
välillä, jonka jälkeen köllähdimme
kyljellemme, osa oli jo unessa myrs-
kyn alkaessa. Totesimme bussin jää-
neen Karjalan männyn ja koivun
alle.

Perjantai 30.7.
Lähdimme aamupalan jälkeen ih-

mettelemään pihan uutta muotoilua
sekä bussimme saamaa koivuhun-
tua. Porukka venäläisiä “metsurei-
ta” kävi tutkimassa tilannetta. Heillä
ei ollut polttoainetta. Lähdimme kä-
velemään kohti hautausmaata ja
hautamuistomerkkiä. Puita oli kaa-
tunut tielle ja niitä raivattiin parhail-
laan. Paljon oli myös kaatunut ton-
teille, mutta onnekseen hyvin vähän
rakennusten päälle. Muistomerkille
emme uskaltautuneet, koska sähkö-
johdot, tosin ilman sähköä, lojuivat
maassa. Paikallisten hautausmaan
päällä oli armoton mylläkkä, puita
oli kaatunut ristiin rastiin ja muisto-
merkit sekä hautoja ympäröivät ai-
dat olivat kärsineet tuhosta.

Palasimme hotellille ja näimme,
että nyt oli saapunut lisäväkeä ben-
san kanssa. Toinen busseista oli jo
päässyt liikkeelle tullen meitä vas-
taan. Meidänkin bussimme saatiin
aamupäivän aikana ehjänä liikkeel-
le. Laiva Konevitsaan oli lähtenyt
kello 10, joten sinne ei tänään pääs-
ty. Mietittyämme, mitä tänään teh-
täisiin, sovimme Jussi-kuljettajan
kanssa, että lähdetään käymään
Käkisalmella. Mikäli huomenna lau-
antaina saadaan opas ja kuljetus
Konevitsaan, menemme sinne sil-
loin ja jätämme kotiseutukäynnit
seuraavaan kertaan.

Tutustuimme Käkisalmen linnaan
ulkopuolelta sekä kävimme torilla ja
kaupoissa. Koska sähköä ei ollut ja
mukana oli sähköllä toimiva kahvin-
keitin ja kahvia, aloimme etsiä kat-
tilaa kahvin keittoa varten (lomaky-
lällä ei ollut meille lainata). Viimein
löysimme kaupan, josta ostimme
370 ruplalla teräskattilan. Nautim-

me kunnon savulla keitetyt poro-
kahvit Käkisalmelta hankitun ker-
man ja kotoa tuotujen seksien kera.

Palattuamme takaisin Musakalle
emäntä esitti toivomuksen, että ruo-
kailu siirrettäisiin saunomisen jäl-
keen, noin kello 21. Se sopi meille,
koska olimme kuitenkin kahvitelleet
paluumme jälkeen. Antti oli palan-
nut kotiin, tuoden mukanaan aggre-
gaatin.

Aggregaatti teki sähköä keittiötä
ja vesihuoltoa varten ja antoi myös
pihan puolella nukkuville tasaisen
jumputtavan unimusiikin. Pyhäjär-
ven vesi oli edelleen lämmintä, vaik-
ka myrsky oli sitä riepotellutkin.
Uimme, saunoimme ja nautimme
maukkaan aterian.

Väki oli väsynyttä edellisyön ja
päivän tapahtumista, joten kävimme
ajoissa nukkumaan. Huomisen Ko-
nevitsaan pääsy oli edelleen arvoi-
tus, Laatokalle oli luvattu myrsky-
varoitus.

Pyhäjärvi, Konevitsa, Rautu
29.7–1.8.2010

Kuva: Seija Räty
Asta-myrsky muutti kotiseuturetkellä olleiden matkasuunnitelmia.
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Vpl Pyhäjärvi

Viipurin läänin Pyhäjärvi eli “Vpl
Pyhäjärvi” oli Kannaksen kuuden-
neksi suurin, merkittävä maataloutta
ja kalastusta harjoittava pitäjä. Sii-
hen kuului Kononsaareen perustettu
vanha ortodoksinen Konevitsan
luostari sekä kolmen suuren järven,
Pyhäjärven, Yläjärven ja Kiimajär-
ven ohella pitkä pätkä Laatokan
rantaa.

Vladimirovka

Sortanlahti on kaunis lahti Laato-
kan rannalla. Se oli jo Suomen kau-
della tärkeä satama. Viimeistään
vuonna 2003 venäläiset hylkäsivät
laivaston tukikohdan.

Nykyään lähinnä Konevitsan läh-
töjen satamana toimiva Sortanlahti
on surullinen, mutta samalla mielen-
kiintoinen kokemus. Suomen kau-
delta periytyvä 325-metrinen aallon-
murtaja on säilynyt paremmin kuin
neuvostoaikainen rakennuskanta.
Sortanlahti oli rauhan aikana Ko-

nevitsan satama ja talvisodan aikana
Kannaksen lohkon esikuntana.

Gretsuhino

Kaunis maisema ja paljon suoma-
laisia taloja ovat Musakanlahden anti
matkailijalle. Seikkailijat voivat kokeil-
la Kiimajärven ympäriajoa. Nykyinen
asutus on vajaan kahden kilometrin
matkalla samannimisen lahden poh-
joispuolella.

Konevitsa

Konevitsan luostari perustettiin v.
1393 pyhittäjä Arseni Konevitsa-
laisen toimesta. Luostari sijaitsee
Laatokan saarella ja sen toiminta oli
Neuvostoliiton aikana pitkään la-
maantuneena. Nykyään saarella toi-
mii aktiivinen Venäjän ortodoksisen
kirkon alainen luostari.

Luostarin perustaja pappismukki
Arseni oli venäläinen, kotoisin Nov-
gorodista. Hän eli kolmisen vuotta
Kreikassa Athos-vuorten luostarissa
(todennäköisesti Hilandarin luostaris-

sa) ja palasi sieltä takaisin Venäjäl-
le tuoden mukanaan uusia tapoja
ja käytäntöjä venäläiseen ja karja-
laiseen uskonelämään, mm. hesy-
kastisen mystiikan perusteet.

Lähtiessään Athokselta hän sai
luostarin johtajalta, igumenilta, lah-
jaksi Jumalanäidin ikonin ja igume-
ni ennusti Arsenin peustavan luos-
tarin pohjolaan. Arseni kilvoitteli en-
sin Valamon luostarissa, mutta siir-
tyi sieltä etsimään yksinäisyyttä
muualle. Hän joutui Laatokalla
myrskyyn ja ajautui Konevitsan
saarelle, joka oli vanha karjalainen
pakanallinen uhripaikka. Kuuluisin
uhripaikoista oli Hevoskivi (ven.
konj kamenj), jossa uhrattiin keväi-
sin uhreja mm. karjaonnen paran-
tamiseksi.

Joulukuussa 1991 Konevitsan
luostarin pääkirkon alta löydettiin
perustajan, pyhittäjä Arseni Kone-
vitsalaisen pyhäinjäännökset, joiden
myötä luostarin toiminta on viime
vuosien aikana suuresti elpynyt.

Lauantai 31.7.
Aamupuuron jälkeen siirsimme

tavaramme bussiin ja lähdimme aja-
maan kohti Sortanlahtea. Kyltti Py-
häjärvellä kertoi matkan Konevitsan
satamaan olevan 6 kilometriä. To-
dellisuudessa matkaa kertyi likimain
20 kilometriä. Satamassa meitä oli
vastassa erittäin hyvin suomenkiel-
tä taitava opas.

Matkasimme Konevitsan luosta-
risaarelle pikkuisella aluksella naut-
tien auringon antamista säteistä il-
man tuulen häivää. Kierros tehtiin
oppaan opastuksella ja paluumatkal-
le lähdettiin kello 14. Talkootöissä
saarella oli noin kolmenkymmenen
vapaaehtoisen ryhmä Suomalaisia.

Sortanlahdesta ajelimme Pyhäjär-
ven kautta Kiviniemelle (Losevo).
Pienen pohdinnan ja selvittelyn jäl-
keen pääsimme majoittumaan talo
numero 5:een, joka oli edellisen
käyntini jälkeen kunnostettu todella
viihtyisäksi. Ruokailimme uudiste-
tussa ruokasalissa ja vietimme iltaa
vapaalla ohjelmalla, osa ryhmästä
huoneessa 5. Sähköt sammuivat
kello 23 ja syttyivät takaisin aamul-
la kello 6 (myrskyn aiheuttama
säästötoimenpide). Yöllä klo 2:45
heräsimme jyskeeseen, rannalla oli
ilotulitus!

Kiviniemeen saapui illalla myös
toinen ryhmä suomalaisia, Pekka
Intken luotsaamat Vakkilan kylä-

toimikuntalaiset. Vaihdoimme hei-
dän kanssaan muutaman sanan ja
suunnittelimme jo seuraavaa mat-
kaa kesälle 2011.

Sunnuntai 1.8.
Aamupala nautittiin ilman leipää,

koska sähköjä ei ollut leipomoissa,
ei myöskään saatu leipää. Aamu-
palan jälkeen starttasimme kotimat-
kalle. Päätimme kuitenkin tehdä pik-
kupyrähdyksen Rautuun. Ajoimme
Raudun (Sosnovo) rautatieasemal-
le sekä keskustaan. Myrsky oli koh-
dellut myös Rautua erittäin kaltoin.
Tikatsun hautausmaalla oli pystys-
sä ainoastaan Suomalaisten pystyt-
tämä portti. Muistomerkit ja koko

Matkakohteitamme:
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hautausmaa oli peittynyt koivunrun-
koihin. Pari avuliasta paikkakunta-
laista raivasi meille kulkuväylää por-
tille, haaveena saada palkkio!

Raudusta ajelimme haikein mie-
lin kohti Viipuria. Pysähdyimme
Maanselällä toteamassa Hotelli Igo-
ran kokemat luonnon voimat. Vii-
purissa pyörähdimme Patterimällä
ja suoritimme pakolliset ostokset

sekä virvoitukset. Tullimuodollisuu-
det sujuivat ilman mutkia ja kotiin
päästiin hienosti aikataulussa.

Matkalla mukana oli ensikertalai-
sia sekä myös aiemmin matkaa teh-
neitä Karjalanjuurisia. Matkalle läh-
dettäessä ohjeenani oli: Ottakaa
mukaan reipasta urheilumieltä, aina
voi sattua ja tapahtua kaikenmois-
ta! Luulenpa, että kaikkien mieli te-

kee vielä uudelleen.

Ekstriimi-matkalla Seija
ja joukko ihania matkalaisia juu-
riltaan Pyhäjärveltä ja Raudusta

(Vehmainen, Kärsälä, Korlee, Sir-
kiänsaari, Aliska ) sekä muutoin
Karjalasta kiinnostuneita, Jussi-

kuljettajan luotsaamana

Rautulaisia ja rautulaisten ystäviä
kutsutaan jälleen puuropatojen ää-
relle Mikkeliin. Paikkana on tuttuun
tapaan Lounasravintola Ahkeraliisa
(Jääkärinkatu 14) ja päivänä lauan-
taina 20. marraskuuta kello 14.

Tarjoilu on perinteinen. Tarjolla on
puuroa neljää sorttia: ohrauunipuu-

roa, riisipuuroa, tattaripuuroa ja hirs-
sipuuroa sekä sekahedelmäkeittoa,
maalaisruisleipää, riisipiirakoita, voi-
ta ja munavoita, joulukinkkua. Puu-
roaterian kruunaavat kahvi ja jou-
lutorttu. Koko lystin saa 12,50 eu-
rolla.

Myös ohjelma on vakiintunut vii-

mevuotisen käytännön mukaiseksi.
Luvassa on jouluista yhdessäoloa ja
seurakuntien edustajien tervehdyk-
set.

Tiedustelut: Liisa Rouhiainen
työ 015–225 925 tai

050–3309 066.

Puurojuhla Ahkeraliisassa

Poliisi varoittaa yleisöä ilmeisesti
vilpillisessä mielessä aloitetusta ra-
hankeräyksestä.

Kirjeitse on lähestytty erästä suo-
malaista sanomalehteä ja pyydetty
lehteä julkaisemaan seuraava ilmoi-
tus otsikolla “KARJALAAN KAI-
VATAAN APUA”, jonka sisältö
pääpisteissään lyhennettynä on seu-
raavanlainen.

“Karjalan Lapset ja Vanhukset ry
vetoaa kansalaisiin avun saamisek-
si Karjalassa asuville vähävaraisil-
le. Yhdistys haluaa herättää muis-
telemaan sodassa menetettyä Kar-
jalaa sekä kannustaa itse kutakin
tutkimaan, löytyykö omia sukujuu-
ria Karjalasta.

Karjala on kaunis maa-alue, mut-
ta ihmiset, jotka jäivät sinne asu-
maan, kärsivät nykyään nälästä ja
kylmyydestä, sanoo yhdistyksen toi-
minnanjohtaja.

Yhdistys on toimittanut alueelle

ruoka- ja vaateavustuksia.
- Jotta toiminnallamme olisi jatku-

vuutta, pyydämme kaikkia niitä, jot-
ka todella rakastavat Karjalaa sekä
siellä vielä asuvia “suomalaisia” lap-
sia ja vanhuksia, avaamaan kukka-
ronnyörejä.”

Ilmoituksessa keräykseen on lii-
tetty tekaistu keräystunnus sekä ti-
linumero johon pyydetään lähettä-
mään rahaa. Vaate- ja tavara avus-
tuksia pyydetään toimittamaan Pos-
te Restante –osoitteeseen.

Poliisista muistutetaan, että rahan-
keräyslain mukaan keräyslupa voi-
daan myöntää ainoastaan Suomes-
sa rekisteröidylle yhteisölle tai sää-
tiölle, jolla on yksinomaan yleishyö-
dyllinen tarkoitus. Yhdistysrekiste-
ristä 11. elokuuta 2010 saadun tie-
don mukaan Karjalan Lapset ja
Vanhukset on jättänyt hakemuksen
yhdistyksen rekisteröimisestä 1.
kesäkuuta 2010. Asiaa ei ole vielä

käsitelty, joten yhdistystäkään ei ole
rekisteröity., eikä olisi todennäköi-
sesti hyväksyttävissäkään rekiste-
röidyksi yhdistykseksi, koska sen
takana on yksi ainut henkilö.

Yhdistyksen takana oleva yksit-
täinen henkilö on poliisille entuudes-
taan tuttu ja poliisin käsityksen mu-
kaan tämän ihmisten tunteisiin ve-
toavan keräyksen tarkoituksena on
lähinnä saada henkilökohtaista hyö-
tyä. Asiasta on Varsinais-Suomen
poliisilaitoksella aloitettu esitutkinta,
koska asiassa on syytä epäillä rikos-
ta tai sen yritystä, koska keräykseen
mahdollisesti jo osallistuneita ei ole
poliisin tiedossa.

Poliisin toivoo muutenkin ihmisiä
suhtautumaan varauksella varsinkin
ihmisten tunteisiin voimakkaasti ve-
toaviin yksittäisiin keräyksiin, joiden
taustoja ei voida luotettavasti selvit-
tää.

Varokaa tätä rahankeräysyritystä
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Monelle suomalaislapselle
sota tarkoitti vuosina 1939–
1944 evakkotaipaleelle lähtöä
tai joutumista pommitusten kes-
kelle. Kodin menetys, sotaor-
pous, sotalapseksi lähettämi-
nen, partisaanien hyökkäyksen
uhriksi joutuminen tai internoi-
duksi päätyminen oli tavallista.
Sodan haavoittama lapsuus
(Ajatus Kirjat) kertoo, millaiset
jäljet sota jätti lapsiin. Kirjoit-
tajat ovat sekä sodan tai sen
vaikutukset omakohtaisesti
kokeneita että asiantuntijoita.
Kirjoittajiin kuuluvat muun
muassa Terttu Arajärvi, Pirkko
Lahti ja Riitta Uosukainen.

“Isäni kaatui sodassa 27-vuotiaa-
na. Keskeneräiseen syrjäseudun
kotitaloon, keittiöön ja huoneeseen,
jäi asustamaan 27-vuotias äitini vii-
den lapsen kanssa. […] Ilmeisesti
ainoa selviämisen tapa oli sijoittaa
lapsia muualle. Kolmivuotias sisko-
ni lähetettiin sotalapseksi Ruotsiin
kaksi kertaa. Minut vietiin kolmivuo-
tiaana mummun, äitini äidin, hoiviin,
ja myöhemmin äitini nuoremman
sisaren luo. […] Herättyäni äiti ja
sisko olivat lähteneet. Minut oli jä-
tetty. Minulle ei kerrottu etukäteen
sanaakaan suunnitelmasta. Tunnen
vieläkin hädän, joka valtasi minut.
Itkin ja huusin äitiä ja yritin syvässä
hangessa lähteä heidän peräänsä.”

– Orvokki Harjuvaara
Talvi- ja jatkosodan aikaan vuosi-

na 1939–1944 pelko oli läsnä kaik-
kialla. Lapset joutuivat kokemaan
epävarmuutta, niukkuutta, nälkää ja
menetyksiä. Pulaa oli kaikesta. Krii-
siapua ei ollut sen paremmin aikui-
sille kuin lapsillekaan. Lapsia ei ol-
lut aikaa kuulla ja kuunnella.

Kasvatuskysymyksiin ei ehditty
syventyä. Seuraavan sukupolven
kasvattamista vanhemmuuteen ei
osattu edes ajatella. Mallioppimisen
myötä lapset sisäistivät ajan arvo-
maailman. Lasten oli sopeuduttava,
opittava luopumaan ja olemaan va-
littamatta.

Sodan haavoittama lapsuus sisäl-
tää myös nykyisten maahanmuut-
tajien kertomuksia, joissa on paljon
yhtäläisyyksiä suomalaisten sota-
ajan sukupolvien muistojen kanssa.

“Me emme tienneet, missä isä oli.
Isä kirjoitti äidille: ’Ota lapset ja
mene pois täältä Irakista. Jollette
lähde, ne tulevat ja tappavat teidät..’
[…] Kolme tai neljä kertaa vaih-
doimme rekkaa. Sinne oli tehty sel-
lanen pieni kaappi. Salakuljettajat
pistivät meidät sinne sisälle. Siellä
rekan sisällä oli huono olla niin ettei
kukaan nähnyt meitä. Siel kaapissa
oli pimeetä ja ahdasta. […] Kol-
meen päivään ei päästy ulos kaa-
pista. Meillä oli nälkä. Kerran tuo-
tiin ruokaa. Roskapussi oli meillä

Sodan jaloissa varttuneiden lasten
traumat juurtuivat syvälle

vessana. Mun pikkusiskoilla, jotka
oli sillon 6- ja 3-vuotiaat, oli pakko
olla vaipat koko ajan, se oli vaikee-
ta.”

– Mahmoud, 12 (kirjoittanut Min-
na Lähteenmäki ja Marja Tiilikai-
nen).

Sodan haavoittama lapsuus -kir-
jan ovat toimittaneet Anne Kuor-
salo ja Iris Saloranta. Yhteiskun-
tatieteiden maisteri Anne Kuorsalo
on vapaa toimittaja ja Iris Saloranta
taide- ja sosiaalikasvattaja. He ovat
toimittaneet yhdessä myös teokset
Evakkotie (2006) ja Evakkolapset
(2005). Kuorsalo on toiminut kir-
jeenvaihtajana Moskovassa vuosi-
na 1989 – 1995 sekä ollut mukana
kirjoittamassa kirjoja Venäjästä. Sa-
loranta on kertonut taidenäyttelyis-
sään lapsuuden sotakokemuksistaan
sekä toiminut sodan lasten taidete-
rapeuttina.

Sodan haavoittama lapsuus
288 sivua

ovh. 36,35

Kuva:  Janne Aaltonen
Anne Kuorsalo ja Iris Saloranta.
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Hannu Takalan tuore teos Karja-
lan museot ja niiden tuhoutuminen
talvi- ja jatkosodassa on ensimmäi-
nen perusteellinen selvitys Karjalan
museoiden kohtalosta toisessa maa-
ilmansodassa. Se kertoo museokoko-
elmien synnystä ja tuhosta sekä siitä,
mitä pelastui ja mitä menetettiin. Ta-
kala kertoo kirjassaan, miten suoma-
laiselle kulttuuriomaisuudelle ja mu-
seoihin talletetulle koko karjalaiselle
kulttuuriperinnölle maailmansodassa
kävi. Kaikki luovutetun Karjalan mu-
seot kokoelmineen käydään läpi yk-
sityiskohtaisesti ja selvitetään koko-
elmien nykyinen sijainti.

Museotyöllä ja laajemmin erilaisel-
la kulttuuritoiminnalla oli merkittävä
sija monien karjalaisten elämässä
varsinkin 1930-luvulla. Talvi- ja jat-
kosota eivät pelkästään tuhonneet
Karjalan museoita kokoelmineen,
vaan ne myös lopettivat miltei koko-
naan karjalaisen aineellisen kulttuu-
rin tallennustyön ja mitätöivät suurel-
ta osin ihmisten harrastustoiminnan
tulokset.

Takalan teoksessa käsitellään kaik-
ki Karjalaan ennen sotaa perustetut
museot ja kokoelmien erityispiirteet
mukaan lukien toteutumattomat mu-
seoiden perustamishankkeet, muse-
oiden evakuointi ja kokoelmien koh-
talot sodan aikana.

Kirjasta selviää muun muassa, että
Karjalan museoiden kokoelmiin kuu-
lui ennen sotia yhteensä yli 40 000
esinettä, ja nyt niistä on jäljellä enää
vain noin 8 000. Esimerkiksi Viipurin
taidemuseon kokoelmissa oli ennen
sotaa 311 teosta, joista 120 jäi evaku-
oimatta. Niiden kohtalosta ei ole tie-
toa.

Edelleen kateissa olevien teosten
joukossa ovat muun muassa Hugo
Simbergin “Tanssinäytäntö” ja Väi-

nö Kamppurin “Kevätmaisema”.
Karjalan museot ja niiden tuhoutu-

minen talvi- ja jatkosodassa luo ko-
konaiskuvan luovutetun Karjalan
museoista ja sotatoimien sekä koko
sota-ajan vaikutuksista museotoimin-
taan ja kokoelmiin. Kirjassa myös
pohditaan laajemmin sotiin liittyvää
museoiden ja muun kulttuuriomaisuu-
den tuhoamista sekä sitä, millä tavoin
se liittyy yrityksiin vaikuttaa valloitet-
tujen maiden historiankirjoitukseen.
Teos sisältää myös runsaasti liitteitä.

Teoksen kirjoittaja FT Hannu Ta-
kala työskentelee amanuenssina Lah-
den kaupunginmuseossa. Hän on ai-
emmin julkaissut muun muassa kirjat
Kertomuksia Karjalan kaivauksilta,
Äyräpään kihlakunnan esihistoria I ja
Taistelu Lahdesta 1918. Lisäksi Ta-
kala on kirjoittanut useita artikkeleita
Karjalan museokokoelmista ja arke-
ologisista tutkimuksista Karjalassa.

Suomalaisen Kirjallisuuden seura
Historiallisia Tutkimuksia 252
323 s., nidottu | 92.87; 06.2 | ISBN

978-952-222-200-8| 29,– |

Hannu Takala tutki

Karjalan museot ja niiden tuhoutuminen
talvi- ja jatkosodassa

Raudun museon vihkiäiset 20. syyskuuta 1931.
Kuva: Rautulaisten lehden arkisto
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Raudun Osuuskaupan 20 ensim-
mäisestä vuodesta on aikanaan teh-
ty pieni historiikkikirjanen. Sen nimi
on Raudun Osuuskauppa r.l. – 20-
vuotias 30.6.1927. Painopaikka on
Kaakkois-Karjalan Kirjapaino Oy
Käkisalmi ja tekijöinä useita kirjoit-
tajia, jotka kätkeytyvät kirjainlyhen-
teiden ja nimimerkkien taakse. Kir-
jan 50 sivulla esitellään osuuskau-
pan toiminnan käynnistymistä, alku-
vaikeuksia ja kasvun ensimmäisiä
vuosikymmeniä. Tekstin lisäksi asi-
aa selventävät tarkat numerotaulu-
kot ja alkuvuosien valokuvat. Silloi-
sen tavan mukaan kirjassa on myös
20-vuosijuhlaan tehty juhlaruno.
Koska osuuskaupan asioita on esi-
telty laajasti Raudun historia -kirjas-
sa ja nettisivuilla Rautu ja rautulai-

set, keskitytään seuraavassa 20-
vuotiskertomuksen sisällön niihin
kohtiin, jotka muussa aineistoissa
ovat jääneet vähemmälle käsittelyl-
le.

Rautulaista
elämänmenoa

Kirjan alussa Lukijalle – kappa-
leessa esitellään rautulaista elämän-
menoa ja korostetaan Raudun ja
rautulaisten suomalaisuutta rajan-
vartijana. Vaikka Venäjä on ollut
lähellä ja sen kanssa oltiin paljon
tekemisissä, ei sen kieltä eikä elä-
mäntapoja ole Raudussa omaksut-
tu. Pietarin oli kiinteät kauppasuh-
teet ja siellä kelpasi kaupaksi kaikki
mitä maasta, metsästä, talosta ja

käsistäkin irtisaatiin. Kirjan mukaan
sinne vietiin joka päivä kuormittain
vettäkin, vaikka se tosin oli maidol-
la harmaaksi värjätty!  Pietarista
taas tuotiin kaikki mitä talossa tar-
vittiin leivästä ja siemenviljoista al-
kaen aina tsaijuun, sokeriin, tupak-
kaan ja naisten hetaleihin saakka.

Suorastaan ihmeenä on pidettävä
sitä, miten joustavasti rautulaiset
sopeutuivat elämään rajojen sulkeu-
tumisen jälkeen ilman Pietarin yh-
teyksiä ja saadessaan oman alueen
rasitteeksi vielä tuhoisat 1918 sota-
tapahtumat.

Kirjan kirjoittaja pitää osuustoi-
mintaa parhaana taloudellisen elä-
män kohottajana. Jo vuonna 1902
perustettiin Raudunpitäjän osuus-
kassa, Suomessa ihan ensimmäis-

Osuuskauppatoiminta käynnistyi Raudussa
yli 100 vuotta sitten

Raudun Osuuskaupan entinen päämyymälä.
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ten joukossa. Seuraavina vuosina
käynnistyivät myös osuusmeijerin ja
sitten osuuskaupan toiminnat. Näi-
den lisäksi pitäjässä toimii vielä usei-
ta sonni-, karju-, kone- ja puima-
osuuskuntia. Ne kaikki ovat kasvat-
taneet rautulaisissa yhteenkuuluvai-
suuden ja toistensa auttamisen ja
toisiinsa turvautumisen välttämättö-
myyttä.

Loppulauseessa kirjoittaja nimi-
merkki J.P.K:o, – joka lienee hallin-
toneuvoston puheenjohtaja J P
Kokko – vetoaa osuuskaupan ter-
veisiin toimintatapoihin ja päättä
tekstinsä tutuksi tulleeseen sanon-
taan “Rautu on rautaa”.

Raudun Osuuskauppa
r.l. aloittaa

Kunnantuvalle kuulutettuun koko-
ukseen 20. toukokuuta 1907 tuli
paikalle 60 osuustoiminta-aatteen
innostamaa henkilöä, joista 45 il-
moittautui jäseneksi perustettavaan
osuuskauppaan. Asiaa eteenpäin
viemään valittiin toimikunta, jonka
aktiivisena puheenjohtajan toimi
kirkkoherra A Järveläinen ja jo 40
päivän kuluttua 30. kesäkuuta pidet-
tiin osuuskaupan perustava kokous.

Elokuussa vuokrattiin myymälää
varten tontti Sumpulan hovin omis-
tajalta ja ostettiin myymälätiloiksi
rakennus, mikä talkoojoukolla siir-
rettiin omalle tontille. Henkilökunta
valittiin lokakuussa, jolloin aloitti
kaupanhoitaja Matti Partanen.
Tupaantuliaisia vietettiin 20.loka-
kuuta ja kaupanteko päästiin aloit-
tamaan 25. marraskuuta 1907.

Kirjan mukaan liiketalo ei ollut lii-
alla komeudella pilattu, mitä kuvaa
naapurin pilkallinen toteamus, että
osuuskauppalaiset laittoivat hänelle
sikaläävän. Kuvista päätellen en-
simmäiset myymäläkiinteistöt on
ostettu valmiina kauppataloina, jot-
ka rakennusten ulkoasuista päätel-
len ovat saattaneet olla venäläisten
rakennuttamia.

Rohkeana osuuskaupan esitaiste-

lijana ja alkuvuosien toiminnan
käynnistäjänä toimi arvovallallaan
kirkkoherra A. Järveläinen. Hänen
johdollaan kerättiin alkupääomia ja
hän osallistui myös kaupanhoitajan
kanssa ensimmäisiin tavaranhankin-
tamatkoihin Pietariin ja Viipuriin.
Näin saatiin perusvarasto tavaroita
myymälään ja paikkakuntalaisten
nimittämä maailmankauppa käyn-
tiin.

Alkuvuosien talous
“syksyisen usvan peitossa”

Valitun kaupanhoitajan taidot ei-
vät riittäneet kirjanpidon hoitami-
seen, joten hänet lähetettiin opinto-
matkalle Kivennavan Osuuskaup-
paan. Huhtikuussa 1908 Raudun
Osuuskaupassa aloitettu amerikka-
lainen kirjanpito ei kaupanhoitajalta
kuitenkaan onnistunut, koska saman
vuoden lokakuussa hallitus sanoi
hänet irti toimestaan.

Osuuskaupan taloudellista tilaa
hallitus kuvaa toteamalla sen olevan
syksyisen usvan peitossa. Hallitus
yritti seurata tilannetta tarkasti ja
kokoontui alkuvuosina viikoittain.
Mainittakoon, että 1910 pidettiin viisi
yleistä osuuskuntakokousta ja 53
hallituksen kokousta. Jäsenet eivät
asiakkaina olleet tyytyväisiä hallituk-
sen toimintaan ja hallitus keske-
näänkin oli erimielinen, muun mu-
assa puheenjohtaja Järveläistä ar-
vosteltiin hänen osuuskaupalle os-
tamistaan kankaista. Käynnistysvai-
keuksista huolimatta kulut pidettiin
kurissa ja toiminta jätti ylijäämää
alkuvuosista lähtien.

Hallitus veti taloudessa tiukkaa lin-
jaa, mitä osoittaa muun muassa se,
että osuusmaksunsa maksamatta
jättäneet jäsenet erotettiin ja liian
suureksi kasvanut velkakauppaa
yritettiin lopettaa yleisen kokouksen
päätöksellä. Asiaa tehostettiin ak-
tiivisella valistustoiminnalla, kuten
kesällä 1910 järjestetyillä iltamilla,
joista mainitaan tulleen tuottoja 28
ruplaa 63 kopekkaa. Kuten huoma-

taan, Raudussa käytettiin silloin kau-
panteossa samanaikaisesti sekä
markkoja että ruplia.

Ajoittain jäsenkunnan keskuudes-
sa oli voimakkaitakin erimielisyyk-
siä johtuen muun muassa velkakau-
pan rajoituksista ja tyytymättömyy-
destä hallituksen jäsenten toimin-
taan. Silloin asioita tuuletettiin rai-
lakkaasti osuuskuntakokouksissa,
jäseniä erosi ja erotettiin, hallituk-
sen jäseniä ja liikkeenjohtoa vaih-
dettiin, mutta samalla mentiin eteen-
päin.

Yhteistoimintaan hakeuduttiin
osuustoiminnallisten keskusliikkei-
den kanssa. Hankkijan jäseneksi
Raudun Osuuskauppa liittyi jo 1907,
Viipurin osuuskauppapiiriin jäsenek-
si 1914 ja seuraavana vuonna Suo-
men Osuuskauppojen Keskuskun-
taan.

Vuonna 1911 toimintaa laajennet-
tiin aloittamalla leipomoliike ja avaa-
malla myymälä Sirkiänsaareen, mi-
hin myymälänhoitajaksi nimitettiin
edellisenä vuonna osuuskaupan joh-
tajan tehtävistä erotettu henkilö.
Seuraavana avattiin myymälät 1915
Maanselkään, 1916 Raasuliin ja
1917 asemalle. Kaupallinen toimin-
ta oli saanut menestyksen ilmaa sii-
pien alle kunnes 1918 tapahtumat
sekoittivat rautulaisten elämänme-
non.

Osuuskauppa 1918 sota-
tapahtumien keskellä

1914 alkanut maailmansota vai-
keutti tavaroiden saamista, heiken-
si ruplan kurssia ja kasvatti velka-
kauppaa. Vastalääkkeenä päätti
hallitus lopettaa velaksi myynnin
kokonaan ja rajoittaa tärkeimpien
elintarvikkeiden myyntiä,kuten veh-
näjauhojen ja sokerin myyntiä kor-
tilla ja vain jäsenille. Näiden toimen-
piteiden seurauksena osuuskaupan
suosio kasvoi, myynti ja taloudelli-
nen tulos vahvistuivat. Jäsenmää-
räkin lisääntyi viidessä vuodessa
kolminkertaisesti niin, että vuonna
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1917 oli jo 642 jäsentä.
Sitten kaikki muuttui kun 1918 si-

sällissodan tapahtumat tempasivat
Raudun alueen sotatoimien piiriin.
Varastoissa olleet tavarat siirrettiin
turvaan Sakkolan Osuuskaupan ti-
loihin ja miehet menivät sotajouk-
koihin. Kertomuksessa todetaan.
että henkilökunnasta lähti suojelus-
kunnan riveihin Hjalmari Vanha-
nen, Kusti Pietinen, Emil Turku-
lainen, Antti Pusa, Teodor Sta-
venhagen, Juho Tuokko, Juho
Huuhtanen ja M Tapaninen.
Heistä sota vaati uhreikseen Hjal-
mar Vanhasen ja Kusti Pietisen.

Osuuskauppa pääsi käynnistä-
mään liiketoimiaan vasta toukokuus-
sa sotatapahtumien tauottua ja sul-
jettuja myymälöitä avattiin uudes-
taan. Kuitenkin sotavuoden häiriöt
vetivät seuraavan vuoden tuloksen
syvälle tappion puolelle. Niissä jäl-
kitunnelmissa jäsenmääräkin vähe-
ni puoleen entisestään ja marras-
kuussa 1919 kaikki hallituksen jä-
senet sekä liikkeenjohtaja vaihdet-
tiin. Kirjan tekstissä kuitataan 1918
tapahtumat varsin lyhyesti, vaikka
sisällissodan tapahtumat halvaan-
nuttivat sekä osuuskaupan että koko
Raudun elämänmenon puolen vuo-
den ajaksi.

1920-luku
kasvun kautta

Vasta 1920 päästiin kaupallisissa
toiminnoissa normaaliin tahtiin, myy-
mälöitä kunnostettiin, hankittiin pu-
helimet sivumyymälöihin ja taloudel-
linen tuloskin vakiintui. Tosin vuosi
1923 tulos jäi velkakaupan luotto-
tappioiden ja korkokulujen takia tap-
piolliseksi, mikä oli kolmas kerta
osuuskaupan 20 toimintavuoden ai-
kana. 1927 toiminnassa olivat seu-
raavat toimipaikat myynnin mukai-
sessa järjestyksessä: Päämyymälä
kirkolla, Sirkiänsaari, Asema, Pal-
keala, Maanselkä, Raasuli, Mäkrä,
Orjansaari sekä Teeravintola ja
Leipomo. Kirjassa luetellaan kaikki
osuuskaupan palveluksessa 20 vuo-
den aikana olleet henkilöt nimeltä
toimiaikoineen. Samoin nimi nimel-
tä esitellään kaikki hallintotehtävis-
sä kuten hallituksessa ja hallintoneu-
vostossa toimineet vakinaiset ja va-
rajäsenet, jotka luettelosta päätellen
kaikki ovat olleet miehiä.

Huipulla
kävi tuuli

Liikkeen johtotehtävissä oli nope-
aa vaihtuvuutta, sillä 20 vuoden ai-

kana osuuskaupan johtajana ehtinyt
toimimaan seitsemän miestä. Osa
heistä lähti omasta aloitteestaan ja
osa hallituksen tekemällä päätöksel-
lä. Liikkeenhoitajien toimikaudet
esitellään kirjassa päivän tarkkuu-
della.
Matti Partanen
1.11.1907 – 30.11.1908
Viktor Kohtonen
1.12.1908 – 29.3.1910
Kalle Allenius
30.3.1910 – 1.9.1912
Matti Kieliläinen
2.9.1912 – 30.8.1915
Teodor Stavenhager
11.9.1915 – 8.5.1918
Matti Klemetti
9.5.1918 – 6.1.1920
Juho Pulli
7.1.1920 – edelleen.

(Huom. Raudun nettisivulla on
toisia päivämääriä, mutta näitä 1927
kirjaan painettuja tietoja voitaneen
pitää oikeina!)

Myös jäsenten keskuudessa mie-
lialat ja tunnelmat kävivät ajoittain
kuumina. Kaikki jäsenet eivät su-
lattaneet velaksi myynnin kieltoa ja
eräiden tavaroiden myynnin rajoi-
tuksia. Mainittakoon, että vuoden
1926 osuuskuntakokouskin joudut-
tiin keskeyttämään ja tilanteen rau-

Maaselän myymälä Aseman myymälä.
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hoittamiseksi päättää se Karjalais-
ten lauluun.

Huolimatta jäsenistön ajoittaisis-
ta erimielisyyksistä, hallituksen ja
hallintoneuvoston puheenjohtajien
toimikaudet olivat vakiintuneet pi-
tempiaikaisiksi. Hallituksen puheen-
johtajana toimi 1907 – 1909 Adam
Järveläinen ja 1910 – 1919 J. E.
Mentu sekä Adam Järveläinen jäl-
leen 1910 – 21. Sääntöjen muutok-
sen jälkeen 1922 alkaen tämä teh-
tävä kuului osuuskaupan toimitus-
johtajalle ja samanaikaisesti aloitta-
neen hallintoneuvoston puheenjoh-
tajan tehtävää hoiti Jac Klosner
vuoteen 1923 ja hänen jälkeensä J.
P. Kokko, joka jatkaa edelleen.

Osmo Tuokko
osuuskauppamies

1950 – 1990 -luvuilta

Halllintoneuvosto 1927. Istumassa vas. A Kiriloff (siht.), J. P. Kokko (puh.joht.), Nuija
(varapuh.joht.). Keskirivissä vas. L. Halonen, S. Äikäs, M. Loponen, J. Ihalainen. Takarivissä vas. A.
Tuokko, A. Murto, V. Kerminen. Kuvasta puuttuvat hallintoneuvoston jäsenet P. Tepponen ja T. Joro.

Raudun Osuus-
kauppa r.l. joh-
tokunta 1927.
Istumassa oik.
H. Määttänen,
J. Pulli
(puh.joht.), K.
Binsol. Seiso-
massa oik. J.
Koskinen ja M.
Pulakka.
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Terve tultuasi katsomahan – kuulemahan
mitä aikaan olet saanut
yksin et – vaan kaikkien muiden kanssa
jotka täällä ovat
kaksikymmenisen vuoden mittaan.

Mietti kerran poikanen: käyn ma tuvan tekoon,
kannan hirren kerrallansa, yhteen suureen kekoon.
Poika koittaa ponnistella, voimat eivät riitä
silloin kävi suruissansa tuumimahan siitä:

Voimat pienet mulla vielä, yksin en mä jaksa
jos sais jonkun toveriksi – se ois toinen taksa.
Saapi joukon tovereita, siitä alku luontuu
hirsi toisen hirren lomaan joutuisasti juontuu.

Rakennellaan yhteisesti pesää pientä, somaa,
kaunis sit on katsellakin – työtä kun se omaa.

Juhlaruno Osuuskaupan 20-vuotisjuhlaan
Osuuskaupan 20-vuotisjuhlaan on nimimerkki -a –i kirjoittanut juhlarunon, jonka sisältö kuvailee alkuvuosikym-

menien tunnelmia.

Juhlapäivämme 30.10. 2010 osuu samalle päivämää-
rälle, jona 70 vuotta sitten perustettu seuramme on vi-
rallisesti rekisteröity. Yhden sukupolven aika karjalai-
sen perinteen parissa on takanapäin.

Kuinka käy jatkossa? Kun tässä ajassa nuorten mie-
lenkiinto tietotekniikan ja joustavan liikkumisen myötä
kohdistuu voittopuolisesti muuhun, kuin omaan lähihis-
toriaamme, on tunnustettava voimattomuus motivoida
lapsiamme omien juurien etsimiseen saati sitten karja-
laisen perinteen vaalimiseen.

Karjalaiset kylät elivät eristetympää elämää 70 vuotta
sitten verrattuna nykypäivään. Radio teki tuloaan. Vau-
raimmat taloudet pystyivät sen jo 1930-luvun loppu-
puolella hankkimaankin. Niinpä naapuriin mentiin kuun-
telemaan uutisia ja jumalanpalveluksia. Tällä oli myös
merkitystä karjalaisen sosiaalisuuden ja naapurisovun
kehittymisessä. Tuskin tällainen olisi ollut mahdollista
Länsi-Suomen kantaväestön keskuudessa.

Karjalaiset häät ja hautajaiset monipäiväisine juhli-
misineen ovat luku sinänsä. On ymmärrettävää, että
tavat ja perinteet voivat säilyä aitoina vain oikeassa
ympäristössä. Kysymys, kuinka osaisimme juurruttaa
nuorisoomme karjalaista perinnettä, mikä sille useim-
miten on tuiki tuntematon, on edelleen ratkaisematta.

Silti, että karjalaisuutta on pystytty näinkin kauan yl-
läpitämään, heimon ollessa juuriltaan pois revitty, on
huikea saavutus. Siitä saavat kunnian myös Mikkelin
Karjalaiset ry:n aktiivijäsenet. Talkoohenkeä on tarvit-
tu ja väkeä on myös käytännön toimiin saatu. Se on
ollut toimintamme vireyden ehto. Jos tämä liekki ei sam-

Mikkelin Karjalaiset ry 70 vuotta
mu, olemme onnistuneet karjalaisen perinteen jatkami-
sessa.

Suomi ei ole ehyt niin kauan kuin pakkoluovutetut
alueemme ovat vieraan vallan hallussa. Emme voi puo-
lustautua sillä, että yhdentyvässä Euroopassa valtioi-
den rajat menettävät merkitystään vapaan liikkuvuu-
den myötä. Sen väitteen perusteella myös Karjala-ky-
symyskin ratkeaisi kuin itsestään. Tapa, jolla rauhaneh-
doissa Karjalan heimon asuinalueet Suomelta riistet-
tiin, sotii kaikkea oikeustajua vastaan.

Suomea on viime aikoina ehdotettu rauhanasian suur-
vallaksi. Perusteluina on käytetty maamme poliittista
johtoa presidentti Ahtisaaresta ulkominiseri Stubbiin,
joitten toimet mm. ovat omiaan olleet kansainvälisesti
arvioituna vakauttamassa poliittista kenttää.

Myös karjalaiset haluavat ystävälliset ja luottamuk-
selliset suhteet naapureihinsa. Heti kun Karjala-kysy-
mystä ryhdytään keskustelemaan ulkopolitiikassa asi-
alliseen sävyyn, pääsihteeri Stalinin virheet tunnusta-
en, on se omiaan rakentamaan luottamusta naapuriin
ja siten vahvistamaan rauhantilaa maittemme välillä.
Silloin esiin tuleva rehellinen ja oikeudenmukainen ai-
tous entisen liturgian tilalle on saava kansojemme enem-
mistöjen hyväksymisen.

Aarne Pusa,
Mikkelin Karjalaiset ry:n

puheenjohtaja



Rautulaisten lehti  5/201014

Vanhemman polven rautulaisille
käsite Raasulin rata on tuttu. Nuo-
remmille ja historiaa tuntemattomille
todettakoon, että sillä tarkoitettiin
Raasulin-Hiitolan välistä rataa. Oi-
keastaan jo Pietarista alkavaa, ja
radasta piti tulla valtasuoni Pietaris-
ta itäisen Kannaksen läpi Suomen
rataverkolle. Olihan Suomi Venäjän
suuriruhtinaskunta ja siten osa mah-
tavaa keisarikuntaa. Näin ei käynyt.
Onneksi vai onnettomuudeksi, se
riippuu siitä, miten kukin haluaa asi-
aa tarkastella.

Aivan suppeassa merkityksessä
Raasulin radalla tarkoitettiin Rau-
dussa asemalta Venäjän rajan suun-
taan Raasuliin kulkevaa rataa sel-
laisena kuin se maailmansotien vä-
lillä oli.

Kun em. radan vaiheet eivät lie-
ne muutoin kovin tunnetut, on seu-
raavassa artikkelissa pyritty lyhyesti
kuvaamaan rataa ja sen merkitystä
lähinnä Raudun näkökulmasta.

Pitkä
syntyvaihe

Pietari Suuren ajoista lähtien Ve-
näjän valtakunnan kehittämisessä
on ollut etualalla sotilaallisen voiman
vahvistaminen ja strategiset tarpeet.
Vaikka Venäjä oli jo 1800 -luvun al-
kupuolella pinta-alaltaan maailman
suurin valtio, se jäi jälkeen siitä ke-
hityksestä, joka tapahtui muualla
Euroopassa elinkeinojen kehittymi-
sen seurauksena. Kulkuyhteydet
olivat hevoskuljetusten ja jokiliiken-
teen varassa. Silloin havahduttiin
rautatieliikenteen mahdollisuuksiin.
Pyrittiin lyömään kaksi kärpästä
yhdellä iskulla: keskusjohtoisella ra-
taverkoston kehittämisellä voitiin
samanaikaisesti lujittaa valtaa ja
edistää elinkeinoelämää. Valta, na-

tionalismi ja rautatiet pelasivat yh-
teen myös valtakunnan luoteiskul-
malla, kuten tohtori Alpo Juntunen
kirjassaan “Valta ja rautatiet” on
osoittanut.

Venäläiset sekaantuivat Suomen
rataverkon muotoutumiseen taval-
la, joka suomalaisten mielestä sel-
västi rikkoi Suomen autonomisia oi-
keuksia. Eräs tällainen painostuksen
kohde oli heidän haluamansa uusi
poikkiratayhteys Pietarista Vaa-
saan. Ehkä heillä oli näkemys suur-
sodan syttymisestä lähivuosina.
Näihin kaavailuihin ja keisarin lopul-
lisiin päätöksiin liittyvät myös sa-
moihin aikoihin rakennetut rataosuu-
det Pieksämäki-Jyväskylä ja Savon-

linna-Pieksämäki.
Erillään suurvallan strategisista

kaavailuista oli jo aikaisemmin he-
rännyt myös Suomen puolella mie-
lenkiinto uuteen yhteyteen itäisen
Kannaksen ja Pietarin välillä. Ole-
massa ollut rautatie kulki Helsingistä
Viipurin kautta läntistä Kannasta
pitkin Pietariin Suomen asemalle.

Ensimmäisen aloitteen Raudun
kautta kulkevaksi radaksi kerrotaan
tehneen Sumpulan hovin omistajan,
kapteeni Fockin. Hän ehdotti kun-
nankokouksessa joulukuussa 1887,
että kunta päättäisi esittää rautatien
rakentamisesta Sortavalasta Käki-
salmen, Pyhäjärven, Sakkolan ja
Raudun kautta Pietarin pohjoispuo-

Raasulin rata –
aikansa uhka ja mahdollisuus

Kannaksen rautatiekartta. Valtionrautatiet 1912-1937
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lelle Levashovon asemalle. Levas-
hovo sijaitsi Helsinki-Pietari radal-
la. Aloitetta on pidettävä laajakat-
seisena, vaikka Fockilla lienee ollut
myös oma lehmä ojassa. Olihan
Sumpulassa rautatehdas. Vaikka
kuntakokous kannatti aloitetta yk-
simielisesti, se ei edennyt toteutuk-
seen saakka.

Kannattaa mainita vielä 1904 va-
littu toimikunta, jonka tehtävänä oli
selvittää ratahanketta Käkisalmes-
ta Kiviniemen kautta Terijoelle.
Vaikka innostus kunnassa oli suuri,
ei tämäkään hanke lähtenyt vetä-
mään.

Jopa sähkörautatien rakentamis-
ta Pietarista Raudun kautta Imat-
ralle esitettiin. Aloitteen takana oli
valtioneuvos Aleksis Engman ja
sen perusteena kerrotaan olleen
maito- ja metsätaloustuotteiden
vienti Pietariin. Tämäkään ei toteu-
tunut.

Näille aloitteille oli yhteistä mm.
se, että radan tuomat hyödyt oli ar-
vioitu reippaasti yläkanttiin. Kun vie-
lä ottaa huomioon hankkeen tiimoilla
kuluneet vuodet, voi todeta, että jo
silloin oli radoista päättämisessä
samat ongelmat kuin nykyään. Ja
vähän muitakin ongelmia, kuten jäl-
jempänä ilmenee.

Vihdoinkin
tositoimiin

1900 -luvun alkuvuosina ns. toi-
sen sortokauden alettua venäläistä-
mispyrkimykset jatkuivat Suomes-
sa. Heidän tahtonsa oli mm. saada
pikaisesti mahdollisimman suora
sotilasrata Pietarista Viipurin ohi
Etelä-Pohjanmaalle, kuten edellä on
mainittu. Suomen uusi eduskunta
vastusti tämäntyyppisiä toimia, kos-
ka ne nähtiin osana muita venäläis-
tämispyrkimyksiä. Venäläiset aset-
tivat kuitenkin senaatin ja myös
eduskunnan seinää vasten rata-asi-
assa. Venäjällä oli tullut voimaan
yleisvaltakunnallinen lainsäädäntö-
järjestys, jonka perusteella Suomea-

kin koskevia lakeja voitiin säätää il-
man Suomen eduskunnan suostu-
musta. Venäjän puolella ratatyöt oli-
vat jo käynnissä, kun Suomen puo-
lella vielä tutkittiin suuntavaihtoeh-
toja. Vielä näihinkin vaihtoehtoihin
venäläiset sekaantuivat tavalla, jota
suomalaiset eivät pitäneet korrektina.

Lopulta rata päätettiin rakentaa
Käkisalmen ja Kiviniemen kautta.
Keisari vahvisti rakentamispäätök-
sen joulukuun lopussa 1912 ja työt
aloitettiin jo seuraavana vuonna Hii-
tolan päästä. Senkin jälkeen vielä
ratasuunnan yksityiskohdista esitet-
tiin vaihtoehtoja, mutta lopullisesti
sijainti maastossa vahvistettiin mar-
raskuun 18. päivänä 1914. Rahoi-
tus oli pakko järjestää ja suomalai-
set maksoivat radan omalla puolel-
laan ja venäläiset omalla puolellaan.

Koska koneita ei juuri ollut, rata-
työmaat antoivat suurelle joukolle
töitä. Raasuli-Hiitola ratatyömaalla
oli parhaana vuonna 1916 runsaat
2 000 henkilöä töissä. Myös rautu-
laisia oli tuossa joukossa runsaasti.
Rakennustyömaalla oli melko raskai-
ta työselkkauksia lakkoineen, jotka
saivat virikettä myös voimansa tun-
toon nousseesta työväenliikkeestä.

Osuus Hiitola-Käkisalmi avattiin
väliaikaiselle liikenteelle elokuun 1.
päivänä 1917 ja Rautuun kolme kuu-
kautta myöhemmin. Vasta puolitois-
ta vuotta Vapaussodan jälkeen mar-
raskuun 16. päivänä 1919 koko rata
luovutettiin Valtionrautateiden sään-
nölliselle liikenteelle. Ratojen raken-
tamisesta vastasi tuolloin tie- ja ve-
sirakennusten ylihallitus. Ei siis vie-
lä rautatiehallitus, kuten myöhem-
min aina vuoteen 1995 saakka, jol-
loin VR:stä muodostettiin osakeyh-
tiö ja radanpito annettiin erillisen
valtion viraston, Ratahallintokeskuk-
sen tehtäväksi.

Eräitä rataa
koskevia lukuja

Radan pituus Raasulista Hiitolaan
oli 108 kilometriä. Matka rajalta

Raudun asemalle oli 8,9 kilometriä.
Etäisyys rautateitse Raudun ase-
malta Helsinkiin oli 505 kilometriä.
Rata oli tuon ajan normaalitasoinen
rata, sorapohjainen ja puupölkyin
varustettu. Kiskopaino oli 33 kg/
metri, joka sekin oli normaali linja-
raiteen kiskopaino. Vertailun vuok-
si mainittakoon, että nykyiset radat
ovat sepelipohjaisia ja betonipölkkyi-
siä kiskopainon ollessa 54 tai 60 kg/
metri. Vuoksen ylittävä Kiviniemen
rautatiesilta oli aluksi puurakentei-
nen ja vasta 1920 saatiin valmiiksi
84 metrin pituinen teräksinen ristik-
kosilta.

Radalla oli 12 vakinaista pysäh-
dyspaikkaa – asemaa tai pysäkkiä
– keskimäärin yhdeksän kilometrin
välein. Radan vilkkain asema oli
Käkisalmi, jos lukuun ei oteta Hii-
tolan risteysaseman muuta liiken-
nettä.

Päinvastoin kuin äkkiä voisi kuvi-
tella, radan Hiitolan puoleinen pää
oli merenpinnasta laskettuna alem-
pana kuin Raudun pää. Korkeus li-
sääntyi varsinkin Kiviniemestä Rau-
tua kohti tultaessa. Koko radan kai-
kista Suomen puoleisista asemista
juuri Rautu oli korkeimmalla paikalla
64,4 metriä merenpinnasta. Tästä-
kin vielä rata nousi rajaa kohti, sillä
rajalla se oli jo 97,6 metrin korkeu-
dessa, joka oli ainakin Suomen puo-
lella ja ilmeisesti koko radalla kor-
kein paikka. Matalin paikka Suo-
men puolella oli viitisen kilometriä
Käkisalmesta pohjoiseen, jossa kor-
keus merenpinnasta oli vain 9,6
metriä. Venäjän puolella rata oli las-
kuvoittoista, sillä noin 60 kilometrin
päässä Pietarissa rata oli lähes me-
renpinnan tasossa.

Suurimmat nousut, taikka vastaa-
vasti toiselta suunnalta katsottuna
laskut, olivat 12 promillea. Tällaisia
paikkoja oli Suomen puolella neljä.
Selkokielellä se tarkoittaa, että rata
nousi tai laski kilometriä kohti las-
kettuna 12 metriä. Varsin suuria
kaltevuuksia rautatiellä.

Itse Raasulin asema ei ollut Rau-
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dun Raasulissa, vaan välittömästi
rajan takana Venäjän puolella. Al-
kuaan myös Suomen puoleiselle ra-
jalle oli suunniteltu raja-asema, mut-
ta siitä luovuttiin, ja rajatoiminnot
päätettiin hoitaa kauempana Rau-
dun asemalla.

Rautulaisille ainakin kuvista tutun
aseman olivat piirtäneet rautatiehal-
lituksen arkkitehdit Thure Hell-
ström ja Jarl Ungern. Hellströmin
käsialaa on muun muassa Hämeen-
linnan asema, jossa on havaittavis-
sa samoja piirteitä kuin Raudun ase-
marakennuksessa. Raudun aseman
kerrottiin olleen kolmanneksi suurin
(84,5x18,5 m) Helsingin ja Viipurin
jälkeen. Asemalla oli myös veturi-
talli ja useita asuinrakennuksia.

Kiviniemen sillasta vielä sen ver-
ran, että ensimmäinen puurakentei-
nen silta tuhoutui osittain 26. tam-
mikuuta 1918 valkoisen osapuolen
räjäyttämänä juuri ennen Vapaus-
sodan alkua Karjalassa esiintynei-
den aseellisten yhteenottojen aika-
na.

Sen jälkeen silta tuhottiin vielä
kolmeen kertaan. Suomalaiset rä-
jäyttivät sillan Talvisodassa 6. jou-
lukuuta 1939 vetäytyessään pää-
asemaan Suvannon pohjoispuolelle.
Siltaa eivät siis tuhonneet venäläi-
set pommikoneet viimeisen evakko-
junan mentyä vain hetkeä aikaisem-
min yli, kuten tämän kirjoittaja on
joskus kuullut kerrottavan. Viimei-
nen evakkojuna oli mennyt yli jo
huomattavasti aikaisemmin.

Jatkosodassa venäläiset puoles-
taan räjäyttivät sillan 20. elokuuta
1941 vetäytyessään suomalaisten
edetessä ja vielä kerran suomalai-
set räjäyttivät sillan 18. kesäkuuta
1944 peräytyessään Kannakselta.
Harva silta on noin moneen kertaan
tuhottu.

Edellisellä aukeamalla olevassa
karttakuvassa on esitetty radan lin-
jaus alkaen Venäjän puolelta sekä
yhteys Suomen muuhun rataverk-
koon, joten sitä ei tässä enää lähem-
min selosteta.

Rata
Vapaussodassa

Raudun taistelusta Vapaussodas-
sa on tässäkin lehdessä ollut useita
artikkeleita, joten sitä ei ole syytä
lähteä enemmälti kuvaamaan. Tii-
vistetysti radan osuudesta tuossa
taistelussa voidaan todeta seuraa-
vaa. Helmikuun 20. päivänä 1918
havaittiin Raasulin asemalle saapu-
nut juna täynnä venäläistä sotavä-
keä ja aseita. Useiden satojen mies-
ten ja tykistön voimalla aloitettu
hyökkäys Raasulin suunnasta pa-
kotti valkoiset vetäytymään Raudun
asemalle. Miesluvultaan oleellisesti

pienempi valkoisten joukko joutui
vetäytymään asemaltakin Mäkrän
kylän laitaan, josta he eivät enää
perääntyneet.

Alkoivat puolitoista kuukautta kes-
tävät taistelut Raudun aseman ja
radan tiimoilla. Venäläinen sotavä-
ki ja heidän rinnallaan taistelleet
punaiset varustivat asema-alueen
lujasti ja ryhtyivät karkottamaan pii-
rittäviä valkoisia. Punainen osapuoli
sai rataa pitkin vaihdettua uusia
joukkoja Pietarista, mutta valkoiset
pitivät asemansa. Valkoisten ko-
mentajana Raudussa oli ratsumes-
tari Georg Elfvengren, joka ryh-
tyi joukkoineen 25. maaliskuuta ase-

Raudun asema ennen.

Raudun asema vuonna 1918.
Kuva: Entinen Rautu-kirja

Kuva: Rautulaisten lehden arkisto
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man valtaukseen. Aluksi katkaistiin
yhteydet Pietariin, mikä onnistuttiin
osittain toteuttamaan hyökkäämäl-
lä Palkealan suunnasta Raasulin
asemalle ja tuhoamalla Venäjän puo-
lella olleet Viisjoen ja Sahajoen sil-
lat. Samanaikaisesti kiristettiin saar-
torengasta aseman ympärillä.

Maaliskuun lopussa valkoiset sai-
vat avukseen jääkärimajuri K. L.
Oeschin komentaman pataljoonan
ja jonkin verran tykistöä. Pataljoo-
na sulki aseman eteläpuolelta mot-
tiin ja valtasi Raasulin suunnalla toi-
mineen punaisten panssarijunan.
Ratkaiseva hyökkäys asema-alueen
valtaamiseksi aloitettiin 4. huhtikuu-

ta. Runsaasti tappioita kärsineet
punaiset yrittivät seuraavana aamu-
na läpimurtoa Maanselän kylän
suunnalle ja tapasivat kohtalonsa
Kylmänojan notkossa, mutta se on
jo eri juttu.

Raudun taistelussa paloi kesken-
tekoinen rautatieasema 5. huhtikuu-
ta 1918. Se rakennettiin uudestaan
samoilla piirustuksilla sodan jälkeen.
Osa muista palaneista aseman ra-
kennuksista jäi rakentamatta, kun
muuttuneessa tilanteessa ne eivät
olleet enää välttämättömiä. Asema-
rakennuskin oli tarkoitukseensa näh-
den liian suuri, koska sitä ei tarvittu
tulli- ym. rajamuodollisuuksien hoi-

tamiseen.

Vapaussodan ja
Talvisodan välinen aika

Kun Suomi itsenäistyi, katkesivat
maantie- ja rautatieyhteydet Rau-
dusta Neuvosto-Venäjälle. Rataa ei
kuitenkaan purettu kokonaan, vaan
noin kuuden kilometrin päässä Rau-
dun asemalta ja noin kahden kilo-
metrin päässä rajalta sijaitsevassa
Nuijalan pikkukylässä kuormattiin
puutavaravaunuja. Muuta liikennet-
tä radalla ei Raudusta Raasulin
suuntaan ollut. Suomen puolella kis-
kotus oli purettu rajalta noin puolen-
toista kilometrin verran.

Sen sijaan liikenne Raudusta poh-
joiseen Kiviniemeen, Käkisalmeen
ja siitä edelleen Hiitolaan vakiintui
normaaliksi. Esimerkiksi vuosien
1938 ja 1939 Valtionrautateiden ai-
kataulukirjan mukaan Rautuun tuli
ja sieltä lähti kolme henkilöjunaa
vuorokaudessa Hiitolaan, josta oli-
vat yhteydet edelleen muualle. Ju-
nat olivat tiheästi pysähtyviä paikal-
lisjunia. Kahdessa junassa oli posti-
vaunu.

Raudun asemalta neljän kilomet-
rin päässä kunnan alueella oli vielä
Mäkrän seisake, jossa junat pysäh-
tyivät tarvittaessa, toisin sanoen jos
matkustajia oli. Seisakkeita alettiin
perustaa rataverkolle 1930-luvulla
vastineeksi linja-autojen kasvavalle
kilpailulle. Seuraava vakinainen py-
sähdyspaikka oli jo Sakkolan puo-
lella Petäjärvi, jonne Raudusta oli 11
kilometriä. Käkisalmessa oppikou-
lua käyvien päiville tuli pituutta, kun
aamujuna lähti kello 6.55 ja iltajuna
toi takaisin kello 18.38. Ajoajat suun-
taansa olivat parisen tuntia, vaikka
matka oli “vain” 66 kilometriä.

Rautulaisille suora yhteys maa-
kunnan pääkaupunkiin Viipuriin
Valkjärven kautta olisi ollut luonte-
vampi. Siksi Raudun ja Viipurin vä-
lillä toimi verraten vilkas linja-auto-
liikenne. Linja-autoyhteys oli myös
Valkjärven asemalle. Harvapa lie-Raudun asema vuonna 2010.

Kuva: Seija Lipsanen

Kuva: Rautuseuran arkisto
Raudun asema 9.9.1941.
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nee junalla Hiitolan kautta Viipuriin
jaksanut matkustaa. Toisaalta taas
suora rata Hiitolaan saattoi pelas-
taa Talvisodan alun sekasorrossa
monen evakon hengen.

Tavaraliikennettä oli keskimäärin
yksi edestakainen juna vuorokau-
dessa. Edellä mainitun Nuijalan li-
säksi Raudun asemalla oli kuor-
mauspaikka, jossa lastattiin puuta-
varaa. Sitä vietiin Waldhofin tehtaal-
le Käkisalmeen tai vientisatamiin
Uuraaseen, Koivistolle ja Kotkaan.
Sumpulan, Raudun ja Liippuan sa-
hoilta lähti sahatavaraa vientitoimi-
tuksiin. Maataloustuotteista tärkeim-
mät olivat maitotuotteet, mutta myös
jonkin verran lihaa ja Metsäpirtistä
toimitettua Laatokan kalaa lastattiin
valkeiksi maalattuihin kylmävaunui-
hin. Kahdesti viikossa lähtivät por-
sasvaunut.

Rautuun tuotiin lähinnä kotitalouk-
sien kulutustavaroita, rakennus- ja
maataloustarvikkeita sekä lannoit-
teita, jotka purettiin kauppiaitten
varastoihin. Suurin näistä oli Rau-
dun Osuuskaupan varasto. Siihen
aikaan kuljetettiin kappaletavarakin
junalla, koska se oli käytännössä
ainoa tapa hoitaa pitkän matkan
kuljetuksia. Toisin on nyt, jolloin rau-
tateitse kuljetetaan vain suuria mas-
sakuljetuksia.

Vaikka siis Raasulin rata ei toteu-
tunut sellaisena kuin alun perin oli
suunniteltu, palveli se kuitenkin Rau-
tua oivallisesti. Ellei yhteys Pieta-
riin olisi ollut alkuperäisenä tavoit-
teena, tuskin koskaan olisi rataa tul-
lut vain Raudun itsensä vuoksi. Ai-
nakaan Raasulin suunnasta.

Rata hyökkääjän kulku-
reittinä Talvisodassa

Tämän kirjoittajalla ei ole tarkkaa
tietoa siitä, missä kunnossa ja kuin-
ka lähelle Suomen rajaa rata ulottui
Neuvostoliiton puolella ennen Tal-
visotaa. Radan varrella oli useita
taajamia asemineen, joten on syytä
olettaa, että rata oli liikennöity ja se

ulottui hyvin lähelle rajaa. Tätä olet-
tamusta tukee se, että Rautu oli
Talvisodan alkaessa yksi hyökkäyk-
sen pääsuunnista ja hyökkääjä tuli
heti rajan yli panssarivaunujen ja
raskaan tykistön tukemana. Tätä
kalustoa on tuskin tuotu muutoin
kuin juuri rautateitse. Lisäksi venä-
läiset kunnostivat ratayhteyden Suo-
men puolelle Rautuun nopeasti. Jo
16. joulukuuta 1939 kertoo Lento-
laivue 14:n tiedusteluraportti muun
muassa, että kello 11.40 havaittiin
Raudun asemalla kolme junaa, jois-
sa jokaisessa oli 20-30 umpivaunua.
Vaunujen purkaus oli käynnissä ja
lähistöllä havaittiin 30 kuorma-au-
toa.

Mutta ei vähä mitään. Talvisodan
historian 2. osassa on tammikuun
22. päivältä Raudun asemaa esittä-
vä lentotiedustelukuva, jossa olevat
havainnot on numeroitu ja selitetty
seuraavasti:

noin 15 avovaunua ja veturi
noin 20 umpivaunua
noin 13 umpivaunua ja
noin 20 avovaunua
noin 50 umpivaunua
noin 18 umpivaunua
noin 18 hyökkäysvaunua
noin 17 hyökkäysvaunua
noin 50 hyökkäysvaunua
noin 17 hyökkäysvaunua
noin komppania jalkaväkeä

Tuollaiset määrät rautatiekalustoa
ja hyökkäysvaunuprikaatin verran
panssarivaunuja eivät ole voineet
tulla muutoin kuin Raasulista jo sik-
sikin, ettei muualta Rautuun ollut
rautatieyhteyttä. Pohjoisen suunta
Vuoksen takarannalla oli suomalais-
ten hallussa, joten Kiviniemestä päin
eivät junat ole voineet tulla. Yhtä
selvää on, ettei muutamassa viikos-
sa olisi mitenkään pystytty raken-
tamaan uudelleen kovin pitkiä rata-
osuuksia Raasulinkaan radalla. On
vielä huomattava, että Talvisodan
viivytystaistelujen aikana suomalai-
set pioneerit tuhosivat Raasulin ra-

dan Suomen puoleista osuutta vihol-
lisen etenemisen hidastamiseksi.
Saatuaan radan liikennöitävään kun-
toon venäläiset toivat rataa pitkin
joukkoja ja kalustoa Petäjärven ase-
malle saakka.

                  * * *

Kuin epilogina voi todeta, että
Raasulin rata syntyi venäläisen val-
tapolitiikan ja suomalaisen rautatie-
politiikan vähän erikoisena tulokse-
na. Rata on tänä päivänäkin olemas-
sa, vieläpä sähköistettynä. Venäläi-
set liikennöivät sitä Pietarista käsin
Raudun-Käkisalmen-Hiitolan suun-
taan ja sieltä edelleen ties minne.
Asemien nimet ovat vaihtuneet eikä
ratakaan ole entisille rautulaisille
eikä muille suomalaisille enää Raa-
sulin rata. Onpahan vain muuan ra-
taosuus Venäjän laajassa rautatie-
verkostossa.

Veikko Vaikkinen
Kerava

Käytettyä lähdeaineistoa:

Valtionrautatiet 1912-1937.
Osat I ja II. Valtionrautateiden

75-vuotishistoria. Helsinki
1937

Raudun historia. Pieksämäki
1965

Rautu ja rautulaiset III. Rau-
tulaisten pitäjäseuran julkaisu

1991

Talvisodan historia, osa 2.
Sotatieteen laitos 1978

Juntunen, Alpo: Valta ja rau-
tatiet. Gummerus 1997

Pajari, Risto: Talvisota ilmas-
sa. WSOY 1971

Tiainen, Aimo: Kertomuksia
Raudun asemalta. Pilot-kustan-

nus, Tampere 2006
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Raudun palkealankyläläiset
saivat vuoden 1939 syksyllä tie-
tää valtion evakuointisuunnitel-
man mukaisen siirtymäkuntan-
sa nimen: Kangasniemi.

Hävyttömän suurvallan hyökkäys
oli alkanut viimeisten palkealaisnais-
ten, -lasten ja -vanhusten poistues-
sa kodeistaan kohti tuntematonta.

Vapaasti asuinpaikkansa valitse-
vat suomalaiset asettuivat pakon
sanelemana evakuointijärjestelyjen
mukaisesti, koska oman kodin han-
kinta oli sodan aikana miltei mah-
dotonta. Suomen markan arvokin
putosi kiihtyvällä vauhdilla alas ku-
ten pommit Raudun asemalle. Hy-
vin toimeen tulleista tuli välittömäs-
ti keppikerjäläisiä.

Niukkuutta tasattiin ja
terveellisesti syötiin

Tasavalta tuli avuksi niukkuuden
jakamisessa kansanhuoltojärjestel-
mällä. Jokainen perhe sai leipäkor-
tit leikattavine kuponkeineen. Tiloilta
suoramyynti kiellettiin. Elettiin sään-
nöstelytaloudessa ja kaiken tavaran
puutteessa.

Kupongeista ei ollut apua, jos kau-
poissa ei ollut ostettavaa. Lapsena
onnistuin kangasniemen meijeristä
saamaan kotoa mukaani annettuun
maitokannuun maitoista tonkanpe-
suvettä, mutta vain yhden ainoan
kerran.

Karjala nimenä hyvän
ruuan parjaamisessa

Karjalaisuutta hyljeksitään perin-
teisiä karjalaisia terveellisiä ruokia
parjaamalla. Maukkaan karjalais-
ruuat ovat pitäneet ihmiset kadeh-
dittavan terveinä ja hyväntuulisina
satojen vuosien ajan läpi vainokau-

sien.
Koululaisen ja vanhusten nälässä

pito nykyisessä Suomessa on noi-
den ihmisten hengen ja terveyden
uhmaamista valtion toimesta. Liha-
vuuteen taipuvaisten laihduttamisen
takia tehdään lasten ruokailusta tus-
kallista ja joidenkin ruuansulatus
sekä henkinen terveys tuhotaan.
Monet vanhukset kuolevat nälkään
jo ennen kuin heidän elimistönsä
tekee luonnollisen topin ruuansula-
tuksessa.

Punainen maito on “kevyempää”
kuin vitamiinit ja ravintorasvat pois
kuorittu “tonkanpesuvesi”: Meijerit
toimittavat mieluummin maitoa hei-
kompilaatuisa tuotetta kalliimmalla
hinnalla, koska rahaa tulee runsaasti
korviketuotteilla, ainoastaan pakka-
ukset maksavat. Olisipa nyt valtios-
sa pula-aika, niin lapset voisivat pa-
remmin. Sodan aikana oli vain pus-
kassa ryssiä uhkaamassa kansan-
terveyttä. Lyhytikäisyys johtui
muusta kuin väärästä ruokavalios-
ta sotarintamalla Pohjois- ja Etelä-

Karjalassa.

Karjalaiset toivat kou-
luihin tilanahtauden

Kangasniemelle siirtyneet palkea-
laiset ja muut karjalaiset toivat tul-
lessaan tungosta kouluihin. Uusia
rautulaisjuurisia syntyi Kangasnie-
mellä ja Harlun kunnasta tuli sodan
seurauksena lisää karjalaissekoitus-
ta savolaisten joukkoon. Kirkon ja
meijerin väliselle alueelle rakennet-
tiin armeijantyylinen parakkikoulu,
jossa minäkin kävin makaronivellin
syöntiä oppimassa. Aapinen oli kyl-
lä upea ja sen sievän tytön nimeksi
piirtyi muistiini Arra, vaikka voihan
se oikea nimi olla vaikka Arja. Kau-
empana viereisen koulun pihalla iso-
jen poikien ryhmä tappeli joka väli-
tunti. Minua pelotti, kun vielä hau-
kuttiin mustalaiseksi. Koulunkäynti
parakkikoulussa oli kuitenkin kivaa
ja lyhyt kotimatka sujui kävelleen
kirkon ohi soratietä Jyväskylään ja
Mikkeliin johtavien teiden risteyk-

Palkealan kyläläiset Raudusta Kangasniemelle,
takaisin Rautuun ja jälleen Kangasniemelle

Kuvan ulkopuolella oleva tökerö laajennusosa pilaa tämän huip-
putyylikkään sodan aikanakin käytössä olleen Kangasniemen kir-
konkylän koulurakennuksen ilmeen.

Kuvat: Ahti Hänninen
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seen, josta enoni oli hankkinut omis-
tukseensa neljä huoneistoa käsittä-
vän “kirkonkylämallisen” puutalon.
Enoni myi myöhemmin tuon talon
ja myynnistä saadut rahat varastet-
tiin hotellihuoneesta. Kaikkea se
viina teettää.

Hurraa! –
koulu palaa

Äkryn kylän koulurakennus paloi
perustuksiaan myöten Talvisodan
jälkeisenä talvena ja kuumuuden
sulattama maaperä jäätyi erittäin
paksuun jäähän.

Entistä ehompaa koulua ryhdyt-
tiin rakentamaan ennen roudan su-
lamista. Rakennusmontun kaivami-
nen käsityönä jäätyneeseen maahan
kysyi rakennusmiesten hermoja.

Sotaan joutunut Suomi koki 70
vuotta sitten lapset kansakunnan
jatkuvuuden takeena, joten täysin
tyhjentynyt valtion kassakaan ei
pysäyttänyt kansakunnan toivojen
koulutusta. Nykyisessä Suomessa
lasten peruskoulutuksessa lapset
huomioidaan vasta sen jälkeen, kun
kassavarat on laskettu, vaikka val-
tiolle tyrkytetään maailmalta halpaa
velkarahaa, josta osa on peräisin
muualta kuin mafian kätköistä.

Suomen vaurauden perusta on
edelleen lasten tulevaisuudessa.

Viina vei ala-
koululaisen hautaan

Syyskuun alkupäivät Kangasnie-
men kirkonkylän kansakoulussa jäi-
vät toiselle luokalle siirtyneen vel-
jeni viimeisiksi. Humalainen auton-
kuljettaja sai sen aikaan. Palkealas-
sa syntyneen veljeni Anssin vie-
reen Kangasniemen hautausmaal-
le on haudattu Anssin syntymäky-
lästä naapuri Mikko Haapsaari ja
lähellä samassa hautarivissä on hau-
dattuna Anssin aiempaa sukujuurta
oleva Poduschkin. Mikon hauta on
jäänyt vaillinaiselle hoidolle, joten
hautapaikka on otettu uuteen käyt-

töön. Sodassa kuolleita Kangasnie-
men sankarihautausmaahan haudat-
tuja rautulaisia on useita. Kiivaim-
pien taistelupaikkojen nimet voi lu-
kea heidän hautakivistään.

Koulun rakentajat
joutuivat sotimaan

Kangasnimen Äkryn koulun ra-
kennustyö viivästyi Stalinin kiihdyt-
täessä sotatoimiaan ja pommittaes-
sa jäljelle jäänyttä Suomen kama-
raa.

Alusta pitäen koulua rakentamas-

sa ollut Palkealan kyläläinen Mik-
ko Poduschkin joutui muiden ta-
voin jättämään koulun rakennustyöt,
koska täyskuntoisen miehen työka-
luksi tuli kesäkuussa 1941 Suomi-
konepistooli, vatupassi vaihtui vesi-
lätäköissä hölskyviin sotilassaappai-
siin.

Kotijoukot jättivät puhde-
työt korsuissa lepäileville

Kotijoukkoihin jäänyt paikallinen
asukas Matti Paappanen sai ura-
kakseen tehdä Äkryn rakenteilla

Äkryn koulun seinustalla kasvava tammi on säilynyt paleltumatta.
Aikoinaan koulussa oli noin sata oppilasta.

Kangasniemen osuusmeijerin luona ilman aitaa ollut parakkikoulu
on hävitetty ja puiden takana olevan koulun oppilaat on karsinoi-
tu kalliilla aidalla. Vai onkohan aita tarkoitettu pitämään oppilaat
kauempana koulusta?
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olevaan kouluun ikkunanpuitteet.
Silloiset kansakouluikäiset palaneen
koulun oppilaat kävivät koulua väli-
aikaisesti läheisessä “Kauppilan”
talossa.

Koulussa Kangas-
niemellä ja Palkealassa

Jääskeläisen talossa toimi kan-
sakoulu jatkosodan aikana Palkea-
lan kylässä. Molemmat Palkealan
kylän kansakoulut poltettiin heti tal-

visodan syttymispäivänä. Vuoden
1942 keväällä maanviljelijäväestön
kotijoukot saivat tulla Palkealaan
maatansa viljelemään. Taipaleenjo-
en eteläpuolella oleva Rautu vallat-
tiin takaisin stalinisteilta ja Suomen
eduskunta totesi ennen Talvisotaa
olleiden omistusoikeuksien olevan
edelleen voimassa.

Palkealan kylä oli Jatkosodan ai-
kana yli kolme vuotta sotarintamaa.
Raudun etelärajalle, korsulinjalle oli
noin kymmenen kilometriä Jääske-

läisen talosta ja saman verran oli
matkaa vastakkaiseen suuntaan
Suomen armeijan divisioonan esi-
kuntaan Raudun keskustassa.

Sotarintamalla koululaisten kulje-
tukset hoituivat armeijan autoissa,
sillä tiellä liikkui jatkuvasti autoja,
joihin koululaiset otettiin mieluusti
kyytiin. Kangasniemelle jääneet rau-
tulaisten lapset kävivät koulua
asuinpaikkansa mukaisesti.

Lapset
maastamuuttajina

Koko Suomi oli sotatilassa ja lap-
set joutuivat korvaamaan puuttuvaa
aikuista työväkeä ruumiillista ja hen-
kistä kestävyyttä vaativissa kotirin-
taman töissä. Jopa kahdeksanvuo-
tias poika saattoi toimia talon isän-
tänä, koska isä oli sodassa tai san-
karihaudassa.

Usean äidin henkinen sietoraja
ylittyi lapsen kurjuutta katsellessa.
Seurauksena oli usein sortuminen
naapurivaltiosta tulleille houkutuksil-
le, lähettää lapsi pois kodistaan tun-
temattomaan naapurivaltioon.

Kansakunnan arvokkainta osaa,
lapsia, hävitettiin lähettämällä pak-
kosiirtolaisiksi Ruotsiin ja muihin
maihin.

Kun veljeltäni kysyttiin tuosta
Ruotsiin lähettämisestä, niin vastaus
oli “Kyllä minä lähden, jos eräs läh-
tee mukaan”. Asiasta ei sen koom-
min keskusteltu.

Ahti Hänninen

Anssin lähtö sotalapseksi Ruotsiin tyssääntyi, koska äiti ei päässyt
mukaan.

Matkamiehen risti Äkryn koulupiirissä tuo mieleen muiston kadote-
tusta Palkealan kreikkalaiskatolisesta seurakunnasta.
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Nyt otan kynän käteeni ja piirrän värssyjä pari,
ne kertovat lemmestä nuoruuden ja miten syntyi aviopari.

Ne kertovat nuorien kaipuusta oi, kun ei vaan tulisi erhe,
ne kertovat ajasta rakkaasta jolloin syntyi avioperhe.

Oli sinijärvi läikkyvä ja sen järven rannalla oli talo,
siinä talossa asui poikanen jonka rinnassa rakkaus palo.

Hän etsi elämän toveria, jolle lempensä lemmestä antais,
joka yhdessä voisi iloita ja yhdessä murehet kantais.

Kun syksyn myrskyt myllertää ja järvellä aallot pauhaa,
niin sydän löytää sydämen on kaikki niin tyyntä ja lauhaa.

Nyt rinta riemusta sykkäili ja silmä se säikkyi tulta,
kun työssä pojan vierellä jo asteli oma kulta.

Oli onni aina suotuisaa oli kaukana rakkauden kari,
he toistensa onnesta nauttivat heistä tuli aviopari.

Oli vuosia jo kaksi kulunut he kahden asuivat vielä,
olisi olla saanut jo lemmikki hän kyllä olisi viihtynyt siellä.

Kun ehtinyt oli elokuu ja tuoksuu koivikko vielä,
niin kehdossa uinui lapsonen jonka nimenä oli Ida.

Hän oli isän lemmikki ja äidin kullanmuru,
hän oli kaikkien suosikki pois kauas kaikkosi suru.

Kului sitten vuosi tuli syksy ja kylmä ilma,
nyt syntyi lapsonen maailmaa jonka nimeksi tuli Hilma.

Kului elellen vuosi kaksi ja sisarukset kahden eli,
mutta vuotenapa kolmantena heille syntyi pikkuinen veli.

Kun helmikuun taivas oli tähtinen  ja kylmästä punertui poski,
niin kehdossa hymysi poikanen jonka nimenä oli Oskari.

Aika kului vuodet vieri kasvoi parvi nuori,
kesäkentät tutuiksi tuli ja myös järven kirkas kuori.

Elokuinen kuutamo ja peipon laulu kaino,
sopi hyvin lapsen kera jonka nimenä oli Aino.

Vuoden kahden perästä kun huojui pellon vilja,
tuuditteli äiti kehtoa jossa uinui pikku Hilja.

Vuodet vieri kesä ehti tuoksui pellon multa,
pian saapui syksykin ja saapui joulukulta.

Isä kertoi tarinoita pikku lapsillensa,
äiti joululahjaksi sai vallattoman Eliisan.

Vuoden neljän kuluttua kun loppui talvi karmas,
kehdon lapsi herttainen sai nimeksensä Armas.

Nyt lapset kaikki kasvoivat ja vanhemmat hoivasi heitä,
mutta usein parvi vallaton toi silmiin kyyneleitä.

Jo isä ompi kuollunna ja äiti yksin elää,
ei enää pihanurmella lasten nauru helää.

Siis näin se käypi maailmassa kaikki toisin vaihtuu,
kun tulee nuoruus toivehes niin lapsellisuus haihtuu.

Eliisa Käki, o.s. Tereska

Runo Elämän juoksu on kirjoitettu  vuonna 1930. Se kertoo
Juho ja Eeva Tereskan perheen synnystä Raudun Mäkrällä.

ELÄMÄN JUOKSU

Rautuseura ry:n
syyskokous ja tarinailta

keskiviikkona
marraskuun 3. pvä 2010 klo 18.00

Karjalatalon Galleriassa.
Tervetuloa päättämään

yhteisistä asioista.
Rautuseura ry.

Hallitus

Tilaa nyt

ISÄNNÄN VIIRI
8 – 9 -metriseen tankoon.

Hinta 50,- + postituskulut.
tilaukset

spostista: pitajaseura@rautu.fi
tai puh. 040 5239 645
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Tilaa rautulaiset lahjat
pukinkonttiin

RAUTU T-paita
väri musta,

edessä Raudun vaakuna
ja sen alla teksti
Rautu on rautaa.

Takana sama teksti.
Koot S - XXL

Hinta 15,- + postituskulut
RAUTU -lippis

Hinta 10,- + postituskulut

Tilaukset
s-postista pitajaseura@rautu.fi

 tai puh. 040 – 5239 645,

Kirjoja
lahjapakettiin

Rautu ja rautulaiset III,
hinta 39, - + postituskulut

Raudun historia
hinta  39,- + postituskulut

Aimo Tiainen: Kertomuksia
Raudun asemalta,

hinta 20, - + postituskulut
Kaino Tuokko:

Rajalla rauhatonta,
hinta 20, - + postituskulut

Kapteeni Metsola
rautulaisten ja sakkolalaisten

päällikkönä,
hinta 17,- + postituskulut

Tilaukset
s-postista: pitajaseura@rautu.fi

tai puh. 040 – 5239 645,

Lauantaina 20.11.2010 klo 14.00 alkaen

Lounasravintola  AhkeraliisaLounasravintola  AhkeraliisaLounasravintola  AhkeraliisaLounasravintola  AhkeraliisaLounasravintola  Ahkeraliisa
Jääkärinkatu 14 (ympäristötalo)

Mikkeli

  Ruokana  Ruokana  Ruokana  Ruokana  Ruokana
 Puuropöytä Puuropöytä Puuropöytä Puuropöytä Puuropöytä

Ohrauunipuuroa
 Riisipuuroa

Tattaripuuroa
Hirssipuuroa

Sekahedelmäkeittoa,ruisleipää,
voita ja riisipiirakoita ja munavoita,

joulukinkkua,
kahvi ja joulutorttu,

hinta 12,50 €

Ohjelmassa tarjolla mm.Ohjelmassa tarjolla mm.Ohjelmassa tarjolla mm.Ohjelmassa tarjolla mm.Ohjelmassa tarjolla mm.

jouluista yhdessäoloa ja
seurakuntien tervehdykset

PuurojuhlaPuurojuhlaPuurojuhlaPuurojuhlaPuurojuhla
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5. syyskuuta sai kasteessa nimen Sira Angelica

Raudun Palkealan Kuopat
serkusten tapaamisessa 7. elo-
kuuta Lahdessa Ritva Kuopal-
la. Kuvassa vasemmalta Arto
Kuoppa, Tuula Lidsle, Ritva
Kuoppa, suvun vanhin Elvi
Kuikko, o.s. Kuoppa, Arja
Vepsä, Marjatta Hynninen,
Reija Kuusisaari, Pirjo Antto-
nen ja Raija Korhonen. Ser-
kuksista tapaamisesta oli pois-
sa Jouko Kuoppa. Lämpimät
kiitokset Rivalle ja Topille mu-
kavasta päivästä.

Kuopan serkukset
tapasivat

Rautulaisilla on nyt
oma postimerkki

Rautulaiset ovat saaneet
oman postimerkin. Se val-
mistui pitäjäjuhliin elokuus-
sa. Raudun pitäjäseuralla
on merkkiin yksinmyyntioi-
keus ja merkkiä saa tilat-
tua pitäjäseuran kautta.

Postimerkki on ns. oma-
kuvamerkki. Siinä on val-
koisella pohjalla Raudun
vaakuna ja sen alla sana
Rautu. Ykkösluokan ikimerkkiä voi tilata pitäjäseuralta
15 euron (+ toimituskulut) hintaan kymmenen kappa-
leen arkissa.

Kastetut

Tilaa nyt
Rautu -postimerkki

Ykkösluokan ikimerkki ei vanhene,
vaikka postimaksu muuttuisi.

Arkilla on 10 kpl ykkösluokan merkkejä,
hinta 15,- + lähetyskulut.

tilaukset: s-postilla pitajaseura@rautu.fi ,
Markulta, puh. 040  5239 645 tai

Raililta, puh. 044 317 1244
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Äitimme Elvi Kiurun, o.s Orava,
muistolle

Synnyit Aune, o.s Rastas, ja Tahvo Oravan per-
heen esikoisena 4. tammikuuta 1919 Raudun Alis-
kassa (Kuninkaanselkä). Sisaruksia sait yhteensä
viisi: Taimi Ester s. 1921, k. 1928, Aili s. 1923,
Bertta s. 1927, Seemi s. 1929, k. 2001 ja Jorma s.
1936.

Yhteinen taipaleesi isämme Sulon kanssa alkoi
kesällä 1939. Häitä vietitte Raudussa 11. kesäkuuta
1939. Syksyllä isä joutui veljensä Einon kanssa
kertausharjoituksiin. Lokakuun 19. päivä jouduit

lähtemään evakkotaipaleelle ja jättämään kodin.
Lähdit Heimo-sedän kanssa, mukana lehmät ja
käsissä kulkevat matkatavarat. Ensimmäinen etap-
pinne oli Viipurin läänin Pyhäjärvi ja sen jälkeen
Vainikkala. Pappamme Adam Kiuru muutti myös
syksyllä 1939 talvisodan alettua Vainikkalaan saa-
tuaan myydyksi karjan armeijalle. Vainikkalasta
muutto tammikuussa 1940 Pieksämäelle, Niskamä-
keen, Notkon taloon, johon mummomme Maria ja
tätimme Sylvi olivat jo menneet syksyllä. Sodan lo-
puttua huhtikuulla tulivat sinne myös isä sekä si-
saruksensa Eino ja Sievi.

Niskamäeltä muutitte isän kanssa Rautjärvelle,
Raution taloon. Isä oli Rajavartiolaitoksen palve-
luksessa 10. heinäkuuta 1940 alkaen. Poikanne
Raimo syntyi tammikuussa 1941. Isä pääsi palve-
lusopimuksen päätyttyä siviiliin 31. toukokuuta
1941.

Rautjärveltä muutitte toukokuun lopulla 1941
Leivonmäen Pihlasahoon. Kesäkuussa isä joutui
taas reserviin, kutsuntapaikkana Jyväskylä. Juhan-
nuksena 1941 alkoi sota. Sinä ja Raimo jäitte ap-
pivanhempiesi sekä Heimon ja Sylvin kanssa Lei-
vonmäelle. Siviili isälle koitti syksyllä 1944, mar-
raskuun 1. päivä.

Kiurulan pappa osti Leivonmäen Ikolasta talon,
johon muutitte. Tyttärenne Raija syntyi syyskuussa
1945. Ikolasta muutitte syksyllä 1948 Havumäelle,
Kiurulaan.

Vuonna 1952, toukokuulla, “muuttolintujen ta-
paan”, muutitte Joroisiin, Kolmalle. Ensin asuitte
Jaakko Lajusen talossa, josta käsin rakensitte ns.
kylmää Hakonotko -tilaa. Ensiksi valmistui sauna
ja –tuparakennus sekä väliaikainen navetta. Muu-
titte omaan saunatupaan heinäkuulla 1952 ja ra-
kentaminen jatkui. Navettarakennus valmistui 1953
ja 1954 marraskuulla pääsitte muuttamaan omaan
asuinrakennukseen. Kesällä 1955 synnyin minä
nuorin lapsenne, tytär Seija.

Vuonna 1975 luovutitte sukupolvenvaihdoksella
tilan pojallenne Raimolle ja itse muutitte omista-
maanne Hallanevan –tilalla sijaitsevaan kiinteis-
töön. Vuoden 1988 syksyllä muutitte Joroisten kir-
konkylältä hankkimaanne kerrostaloasuntoon ja
siellä elitte viettäen mukavia vanhuuspäiviä.

Olit Äiti isolla äällä meille kaikille. Aina, viimei-
seen hetkeen saakka, olit huolehtiva ja rakastava
ja rakastettava puoliso, äiti, mummi ja anoppi.
Raskaan työn ohella sekä myös jäätyäsi sairaus-
eläkkeelle jaksoit osallistua myös lastenlasten hoi-
toon, ollen varaäitinä kaikille lastenlapsille sekä
myös Inkalle, ensimmäiselle lapsenlapsenlapselle.
Viidennen polven “Wellamoa” et valitettavasti en-

85 vuotta

Armas Myöhänen Raudun Korleelta vietti 85-
vuotispäiviään 17. elokuuta perhepiirissä kotonaan
Pieksämäellä. Hänen evakkotaipaleensa päätyi
neljän paikkakunnan jälkeen keväällä 1940 Piek-
sämäelle. Hän rakensi 1950-luvulla omakotitalon
yhdessä vaimonsa Elsan kanssa kuusilapsiselle
perheelleen Metsämiehentielle.

Jatkosotaan Armas Myöhänen ehti sen loppuvai-
heessa. Elämäntyönsä hän teki postin palvelukses-
sa, ensin matkaposteljoonina, sitten postivirkamie-
henä ja lopulta ekspeditöörinä. Sivutyönään hän
toimi vuosikymmenet lehtiasiamiehenä. Hänen har-
rastuksiinsa ovat kuuluneet viime vuosiin asti mar-
jastus, kalastus ja sienestys. Hän yhä mieleltään
virkeä ja sanavalmis. Lenkit ovat kuitenkin iän
myötä lyhentyneet.

90 vuotta

täytti 12. huhtikuuta Helmi Kröger, o.s. Huuhka,
Pieksämäen Naarajärvellä. Helmi on syntynyt Rau-
dun Vepsan kylässä.

Takala, syntynyt 22. heinäkuuta 2010, viidennen
polven rautulainen. Hänen äitinsä on Inka Wes-
terlund-Takala, äidinäiti Tiina, o.s. Kiuru, äijä
Raimo Kiuru ja äijän isä Sulo Kiuru.
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Eliisa Käen muistolle

Eliisa Käki (o.s.
Tereska) kuoli
Lahdessa Päijät-
Hämeen keskus-
s a i r a a l a s s a
9.elokuuta 2010.
Hän syntyi Rau-
dun Mäkrällä 23.
joulukuuta 1910
Tereskan seitsen-
lapsisen perheen
toiseksi nuorim-
maisena. Lapsuus
ja nuoruus kului-
vat Leinikylänjär-
ven rantamilla
leikkien. Eliisa
kävi emäntäkoulun Turussa ja sai koulusta koti-
apulaisen paikan kunnanlääkärin perheeseen ja
myöhemmin hän siirtyi Mynämäen nimismiehen pal-
velukseen. Koti-ikävä kotiin Mäkrälle oli kuiten-
kin kova ja hän palasi kotiin kaksi polkupyörää
mukanaan, jotta pääsivät siskojen kanssa Metsä-
pirttiin kirkkoon.

Eliisa avioitui vuonna 1937 Toivo Ilmari Käen
kanssa ja matka jatkui Vuoksenrantaan ja sieltä
sodan jälkeen pohjanmaan kautta Lahteen, missä
hän asui omakotitalossa aina syksyyn 2009 saak-

Annamaria Meskanen kuoli Tampereella 25. elo-
kuuta. Hän oli syntynyt 14. huhtikuuta 1932 Rau-
dussa.

Raimo “Raksi” Tonteri kuoli 7. elokuuta. Hän
oli syntynyt 16. helmikuuta 1950. Hänen vanhem-
pansa olivat Antti Tonteri ja Martta, o.s. Jäske,
Raudun Mäkrän kylältä.

Toivo Olavi Loponen kuoli 23. helmikuuta Mik-
kelissä. Hän oli syntynyt 23. syyskuuta 1922 Rau-
dun Kuusenkannassa. Toivo Loposen vanhemmat
olivat Anna-Maria, o.s. Äikäs, ja Matti Loponen.
Hän oli kolmanneksi vanhin 8-lapsisen perheen
lapsista.

ka. Viimeisen ajan hän asui Tapanilan vanhainko-
dissa, missä muisteltiin kotipaikkaa Leinikylänjär-
ven rannalla ja suunniteltiin 100-vuotisjuhlia, mit-
kä nyt jäivät kuitenkin juhlimatta.

Eliisan tärkeisiin harrastuksiin kuului marttojen
toiminta ja käsityöt. Sukkia syntyi jokaiselle lap-
selle ja lapsenlapselle joululahjaksi. Lisäksi runo-
jen ja kronikoiden kirjoittaminen oli hänen sydän-
tään lähellä jo nuoresta pitäen.

Sukumme vanhinta jäivät kaipaamaan neljä las-
ta, neljä lastenlasta ja viisi lastenlastenlasta, sisa-
ren ja veljen lapset sekä muut sukulaiset ja ystä-
vät.

Äitiä kaivaten ja kiittäen tytär Arja

Kauko Kalervo Loponen kuoli 16. syyskuuta Van-
taalla. Hän oli syntynyt 21. heinäkuuta 1928 Rau-
dussa. Siunaus toimitettiin 9. lokakuuta Pyhän Lau-
rin isossa kappelissa.

Pentti Pekka Loponen kuoli 23. elokuuta. Hän
oli syntynyt 5. tammikuuta 1932 Raudussa.  Siuna-
us toimitettiin11. syyskuuta Suomenniemen kirkos-
sa.

nättänyt nähdä, mutta saimme välittää hänestä tie-
toja sinulle. Myöskin syyskuulla syntyvä “Mico-
poika” jäi sinulle pelkästään odotusvaiheen asteel-
le. Lapsenlapsia saitte elosi aikana kahdeksan,
lapsenlapsenlapsia 13 ja yksi lapsenlapsenlapsen-
lapsi.

Saitte viettää aviossa 71 onnellista vuotta, joihin
vuosiin mahtui sota ja sodan jälkeinen aika sekä
uuden pesän rakentamiset.

Olit suvaitsevainen ja sopeuduit tilanteeseen kuin
tilanteeseen karjalaisella asenteella. Koti oli aina
lämmin kaikille. Aina ensiksi ajattelit muiden pär-
jäämistä ja seuraavalla sijalla olit itse. Voimiesi
hiipuessa olit huolissasi miten tästä eteenpäin pär-
jätään, johon isä vastasi; eletään päivä kerrallaan.
Sait päättää evakkotaipaleesi haluamallasi taval-
la, nukkuen omaan sänkyysi rakkaasi vierellä. Tie-
dän, että pidät huolta meistä vielä siellä jossakin.
Hyvää matkaa Äiti.

Kaipauksella tyttäresi Seija

www.rautu.fi
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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.

Talkoomatkan kuvia

Tapahtumakalenteri

3.11. klo 18 Rautuseuran syyskokous ja tarina-
ilta Karjalatalon Galleriassa.

20.11. klo 14 Puurojuhla ravintola Ahkeraliisassa
Mikkelissä.

Saha soi, kun konkeloon vaarallisesti jäänyt puu
katkaistiin Palkealan ortodoksisella hautaus-
maalla.

Palkealan kirkon paikalla olevan muistomerkin
ympärillä oli myrsky myös riehunut. Raivaaminen
jäi seuraavan talkoomatkan tehtäväksi.

Kaatuneiden puiden juurien nostamien turveker-
rosten alta oli Palkealassa paljastunut esiin
nämä kaksi hautakiveä. Venäläiset olivat ottaneet
ne talteen. Tunteeko kukaan henkilöiden tari-
nan?

Tapasimme ruokapaikassamme suomea puhuvan,
karjalalaisen metsurin Gennadi Ifimofin Petros-
koin läheltä. Hän oli Raudussa suomalaisen yrit-
täjän palveluksessa metsätöissä ajokoneen kul-
jettajana ja tulkkina venäläisille metsäkoneen
kuljettajille. Kuvassa hän esittelee Ilkalle kän-
nykkänsä kuvagalleriaa.
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