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Hyvät ys-
tävät, nyt
kun vuoden
v i ime inen
Rautulainen
on kädessä-
si, on joulukin
jo ovella.

Rukkiin olkii jouluaatton
lattialle tuotiin.
Sellanen ol´ennevanhaa
Rauvussakkii muotii.

Joulun tuhatvuotinen sanoma on
sama kuitenkin. Ihmeellistä kyllä, se
tuntuu joka joulu uudelta. Joulun
sanoma antaa meille rauhan, se luo
uskoa tulevaisuuteen.

Meille on syntynyt Vapahtaja, Jee-
sus Kristus, lahja maailmalle. Osai-
simmepa vain arvostaa ja oikein
käyttää tämän lahjan.

Jo lapsuudesta tutut jouluvirret
kutsuvat meidät joulunviettoon ja
vievät mietteet lapsuuden jouluihin.
Ne muistuvat mieleen minullakin:
aattona isä valjasti hevosen ja kä-
vimme Suopellon ladosta hakemas-
sa heinäkuorman. Makasin sen
päällä selälläni, katselin avaraa tai-
vasta, pakkanen paukkui.

Palatessamme oli äiti tuvassa kak-
karan paistossa. Voin vieläkin tun-
tea sen tuoksun nenässäni. Kuinka
hyviltä ne maistuivatkaan voin kans-
sa. Joulukuusen sisälle tuonti oli iso
asia. Sen saimme koristella aikuis-
ten ollessa navetta-askareissa. leh-
mät lypsettiin vähän aikaisemmin
kuin normaalisti, sauna ja sen jäl-
keen jouluateria. silloin alkoi joulu.
Joulupukki oli tosin käynyt sillä vä-
lin, kun olimme saunassa. Ihmeel-
listä, miten lähellä lapsuuden joulut
ovatkin. Suljen vain silmät ka muis-
telen.

Joulussa saamme lähellemme ne
ihmiset, jotka eivät ole fyysisesti
enää kanssamme. Joulussa saam-
me elää lapsuuden uudelleen.

Joulun sanoma kiirii ympäri maa-
pallon, tuo sanoma, “maassa rauha
ja ihmisillä hyvä tahto”, ei valitetta-
vasti toteudu kaikkialla maapallol-
lamme.

Tänäkin jouluna on liian paljon
sotaa, liian paljon nälkää ja tuskaa.
Joka sekunti jossain päin maapal-
loa lapsia kuolee nälkään. Miksi jou-
lun sanoma toteutuu vain osalle ih-
misistä?

Optiot ovat tärkeämpiä, hyvä tahto
puuttuu!

Vielä varsin monen mietteet vie-
vät tänäkin jouluna jouluun 71 vuot-
ta sitten. Ryssä oli järjestänyt kyl-
män joululahjan. Jouluidylli oli sär-
kynyt sadoiltatuhansilta karjalaisil-
ta kuin myös Taipaleenjoen taisteli-
joiltakin.

Kotirintamallakin pelättiin läpi
Suomenmaan. Ehkäpä niissäkin
vaikeissa olosuhteissa joulun sano-
ma Jeesus-lapsen syntymästä toi
pientä lohtua kodin menettämisen
tuskaan tai taistelijoiden mieliin us-
koa parempaan.

Eivät kilisseet enää kulkuset Rau-
dun kirkkotiellä, murskana oli Rau-
dun kirkko. Vain rauniot ja tuhkaa!

Hyvät ystävät olkaamme onnelli-
sia siitä, että maassa on rauha ja
ryssä Moskovassa.

Lämpimästi teitä ajatellen ja jou-
lurauhaa toivottaen
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Rautulaisjuurisen Esko Laulajai-
sen kirjaan “Korleen poika” on si-
sällytetty vähän kaikkea. Runoja,
muistelmia, tarinoina, karttoja, sa-
nontoja, ja muisteluita ajalta ennen
vuotta 1943 ja sen jälkeenkin.

Alun perin Laulajainen aikoi teh-
dä kirjan vain lapsilleen. Pikkuhil-
jaa siitä muodostui laajempaa luki-
jakuntaa kiinnostava teos, joka vä-
littää monipuolisen ja myönteisen
kuvan evakkojen elämästä rajan
kummallakin puolella. Kansien si-
sään on saatu pakatuksi napakasti
paljon sellaista aineistoa, joka olisi
vajonnut maanrakoon ilman teoksen
tekemistä.

- Olkoon tämä teos osaltaan elä-
vä todiste siitä, mitä Rauta-Säätiön
avustus voi saada aikaan. Minulle
säätiö myönsi avustuksen opiskel-
lessani 1950-luvulla Turun yliopis-
tossa. Tämä auttoi omalta osaltaan
selviämään opiskeluista veloitta, kiit-
teli Laulajainen luovuttaessaan kir-
jan Rauta-Säätiölle.

Laulajaisen kirja julkistettiin viral-
lisesti Rauta-Säätiön virkistyspäi-
vässä lokakuussa. Rauta-Säätiö jär-
jesti jälleen perinteisen virkistyspäi-
vän syntyperäisille rautulaisille. Tällä
kertaa tapaamispaikkana oli Kai-
sankoti Espoossa. Paikalle oli ko-
koontunut kolmisenkymmentä rau-
tulaista. Päivän ohjelmaan kuului
luonnollisesti turinointia ja hyvää
ruokaa. Lisäksi oli liikunnallinen
osuus, joka piti sisällään sauvakä-
velyä ja rentoutumista.

Näin ne rahat
jakautuivat

Olennainen tehtävä Rauta-Sääti-
öllä on vaalia rautulaisten yhteishen-
keä. Säätiö jakaa myös avustuksia.
Tänä vuonna avustusta on myön-

Rauta-Säätiö edesauttoi
Esko Laulajaisen opintoja

Esko Laulajainen (s. 1931 Korleella) luki osallistujille pieniä kat-
kelmiaan tänä vuonna julkaisemastaan kirjasta Korleen poika. Sa-
malla hän luovutti kirjasta oman kappaleen myös Rauta-Säätiölle
kiitoksena aikoinaan saamastaan avustuksesta.

netty kolmelle henkilölle.
Päivi Tukia sai avustusta tieto-

kirjan kirjoittamiseen: Raudun Lei-

nikylästä Hollolan Kukkilaan -inke-
riläisen pakolaisorpokodin tie 1920-
48. Ilona Kopakkalalle myönnet-

Arvi Lattunen oli saapunut tilaisuuteen Hämeenlinnasta. Enni Lo-
ponen, Rauni Karjalainen, o.s. Pusa ja Ilmi Pesonen, o.s. Peltonen
olivat kaikki pääkaupunkiseudulta.

Kuvat: Jaana Matikainen
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tiin avustus hänen pro gradu -tut-
kielmaansa.

Reijo Paukulle säätiö myönsi
avustuksen “Hippimusikaali Hair ja
Tampereen popteatterin tarina” -
kirjan tekemiseen. Teos kertoo te-
atterista ja on osa musiikkiteatteri
historiaa. Erityisesti säätiötä ilahdut-
ti se, että Paukku muistaa aina tuo-
da esiin juurensa esitellessään itsen-
sä.

Tänä vuonna kaikki avustuksen
saaneet ovat rautulaisjuurisia. Sää-
tiö voi jakaa avustuksia myös yh-
teisöille, laitoksille tai yrityksille, joi-
den hankkeet edistävät säätiön tar-
koitusperiä.

Avustushakemuksia voi jättää
edelleen. Seuraava hallituksen ko-
kous käsittelee avustushakemuksia
helmikuussa 2011, muistuttaa Rau-
ta-Säätiön hallituksenpuheenjohtaja
Ilkka Pietiäinen.

Häneltä voi kysyä ennakkoon
myös lisätietoja esimerkiksi hake-
muksen sisällöstä.

Vastineeksi avustuksesta säätiö

on yleensä toivonut arkistoihinsa
yhtä kappaletta kirjasta tai julkaisus-
ta. Nämä teokset on sijoitettu Mik-
kelin maakunta-arkistoon, missä ne

ovat kaikkien tutkijoiden käytössä,
kertoo Pietiäinen.

Jaana Matikainen

Ritva Rantalainen (oik.) o.s. Intke ja miehensä Tauno Rantalainen,
Tyyne Viljakainen, o.s. Vanhanen, Anneli Kuparinen, o.s. Pekka-
nen ja Orvokki Lindroos, o.s. Jokinen, vaihtoivat kuulumisia ja
kuulivat tilaisuudessa katsauksen myös Rauta-Säätiön toiminnasta.

Virkistyspäivän ohjelmaan kuului hyvän ruoan ja seurustelun lisäksi ohjattua sauvakävelyä ja rentoutumista.
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Rautulaisten puurojuhlaa viettiin
20. marraskuuta perinteisesti Lou-
nasravintola Ahkeraliisassa Mikke-
lissä.

- Kolmas kerta toden sanoo, to-
tesimme ja saimme ilahtuneena
huomata miten innokkaasti rautulai-
set ovat ottaneet tämän tapahtuman
omakseen, kertoo Ahkeraliisan yrit-
täjä Liisa Rouhiainen kolmannen
kerran järjestämistään juhlista.

Liisan mottona on juhlia järjestet-
täessä ollut, ettei sitä pilata liialla
ohjelmalla. Se on rautulaisten yhtei-
nen jouluinen yhdessäolohetki. Sa-
malla kaavalla toimittiin nytkin.

Menetetyn Raudun olosuhteita
mukaillen on juhlassa ollut aina
edustaja ortodoksisesta- sekä lute-
rilaisesta seurakunnasta. Tilaisuu-
den alussa Mikkelin ortodoksisen
seurakunnan kirkkoherra isä Jo-
hannes Hätinen siunasi pöydän
antimet. Sen jälkeen ruokailtiin ja
haastettiin pitkään ja hartaasti.

Ruokailun jälkeen vs. seurakun-
tapastori Taina Pietilä toi tilaisuu-
teen Mikkelin tuomiokirkkoseura-
kunnan tervehdyksen. Hän kertoi
liikuttavan kertomuksen nykyiseltä
asuinpaikkakunnaltaan Kangasnie-
meltä. Hän oli sattumalta tutustu-
nut iäkkääseen rautulaiseen Taimi

Kaulioon, kun Taimi oli kaupassa
jäänyt painavan oven tönäisemäk-
si. Hänen silmälasinsa olivat hajon-
neet ja muutenkin hän tarvitsi apua.
Paikalla ollut Taina Pietilä nappasi
mummon autoon ja vei terveyskes-
kukseen. Tästä alkoi heidän ystä-
vyytensä. Monet ovat ne kertomuk-
set jotka Taina on saanut Taimilta
kuulla. Näin ovat evakkotie ja Rau-
tu tulleet tutuksi myös pohjoisen ty-
tölle.

Liisa kertoi pitäjäseuran puheen-
johtajan terveiset. Hänkin oli riisin
syönnissä, tosin Thaimaassa.

Joululauluja juhlaväki lauloi Päivi

Väisäsen (o.s. Maisonen) johdol-
la. Ennen kotiin lähtöä moni osti
mukaan evääksi maukkaita puuro-
ja, piirakoita, kinkkua ja torttuja, sekä
Raudun omat postimerkit joulukort-
teihin.

Liisa Rouhiainen vinkkaa, että jos
rautulaiset haluavat, niin Liisa jouk-
koineen voi järjestää puuroa ensi
vuonnakin. Tila saattaa silloin olla
toinen, sillä Liisan yritys on vuok-
rannut kaupungilta entisen yhteis-
koulun keittiön ja ruokasalin 1.7.2011
alkaen. Siellä tilaa riittää nykyistä
paljon isommallekin porukalle.

Maukkaita puuroja ja joulun tunnelmaa

Kuvat: Ahti RouhiainenJuhlaväkeä.

 Uudet Rautu -aiheiset postimerkit olivat kysytty
myyntiartikkeli puurojuhlassa.

Isä Johannes Hätinen ja seurakuntapastori Taina
Pietilä pöydän antimien ääressä.



Rautulaisten lehti  6/20106

Viipurin Taidemuseo heräsi eloon
Vuonna 1930 valmistunut,

kaupunginarkkitehti Uno Ull-
bergin suunnittelema Viipurin
taidemuseo on jälleen alkupe-
räisessä käytössään taidemu-
seona ja -kouluna. Taidemuse-
on tiloissa toimii Eremitaasin
yksi sivupisteistä.

Viipuri on marraskuun lopulla ver-
houtunut pehmeään valkoiseen lu-
mivaippaan. Pakkanen nipistää pos-
kenpäitä. Olen Rautulaisten pitäjä-
seuran sihteerin Raili Ilvosen
kanssa päivän reissulla, jouluostok-
silla ja viettämässä pientä hengäh-
dyshetkeä arjen tohinasta.

Pellavakaupasta otamme suun-
nan Punaisen lähteen torin ja super-
marketin kautta kohti Etelävallia ja
sen varrella sijaitsevaa pientä, idyl-
listä, hyvästä ruoastaan tunnettua
Ravintola Slavjanskaja Trapezaa.
Raatihuoneen torin kulmalta avau-
tuu näkymä kohti Pantsarlahden
keskiaikaista bastionia ja sen päällä
olevaa, kunnostettua ja kesällä avat-
tua Viipurin Taidemuseota.

Päätämme piipahtaa pikaisesti
siellä ennen ruokailua ja kauppahal-
likierrosta.

Kiipeämme ylös kaupungin puo-
lelta Etelävallilta nousevia pitkiä por-
taita myöten. Kurkkaamme ensin
vasemmalla puolella olevaa raken-
nuksen osaa. Sen alakerrassa ole-
vassa galleriassa on esillä viipuri-
laisten nykytaiteilijoiden töitä. Ra-
kennuksessa on sijainnut myös vuo-
desta 2003 lähtien myös lasten tai-
dekoulu, mutta siellä emme aikapu-
lan takia ehdi käymään. Liekö se
aukikaan yleisölle.

Varsinaisen taidemuseon tilat ovat
oikean puoleisessa rakennuksessa.
Takit ja laukut jätämme alakerran
vartioituun naulakkoon, ostamme
250 ruplaa maksavat piletit ja suun-
tamme kohti toisessa ja kolmannes-

sa kerroksessa olevia näyttelyhuo-
neita.

Eremitaasin
sivupiste

Viipurin taidemuseo on yksi suo-
malaisen Viipurin kauneimpia mo-
derneja rakennuksia Alvar Aallon
suunnitteleman kirjaston ohella. Ra-
kennus paloi sodassa. Museossa
olleet Viipurin Taideyhdistyksen
kokoelmat oli sitä ennen evakuoitu
muulle Suomeen.

1970-luvulla Neuvostoliito kun-
nosti museon toimistotiloiksi. Syk-
syllä 2007 rakennuksessa käynnis-
tettiin mittavat korjaustoimet. Ke-
säkuussa 2010 Eremitaasi avasi sii-
nä viidennen sivupisteensä.

Museossa järjestään Eremitaasin
kokoelmista lainattuja vaihtuvia
näyttelyjä sekä koulutusta ja luen-
toja. Näkemämme taidemuseon en-

simmäinen näyttely kertoo Eremi-
taasin perustajasta Katariina Suu-
resta. Esillä on hänen elämäänsä
liittyviä taideteoksia, mm. upeita
muotokuvamaalauksia, hienoja as-
tiastoja, mitaleja ja pukuja. Näytte-
ly on esillä helmikuuhun 2011 asti.
Sen jälkeen tiloissa avautuu islamista
kertova näyttely seuraavan puolen
vuoden ajaksi. Vuodeksi 2013 mu-
seoon suunnitellaan näyttelyä siellä
ennen sotia olleista taideteoksista.

Opastuksia
suomeksi

Viipurin taidemuseo on viehättä-
vä retkikohde. Museon lisäksi sen
tiloissa on pieni taidemyymälä ja
kahvila.

Paikalla olleista näyttelyoppaista
ainakin kaksi osasi suomea. He esit-
telivät meille ystävällisesti näyttelyä
ja kertoivat mielenkiintoisia tarinoi-

Viipurin taide-
museo meren
puolelta kuvat-
tuna. Rakennus
on kaupungin
merkittävimpiä
nähtävyyksiä ja
arkkitehtuuril-
taan jonkinlai-
nen uusklassis-
min ja funktio-
nalismin väli-
muoto. Sitä on
verrattu Akro-
polikseen kau-
niin pylväikön
ja sijainnin ta-
kia.

Kuva: Seija Lipsanen
Kuva: Seija Lipsanen
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Pitäjäviirit tervehtivät jälleen tuli-
jaa Vantaan Hiekkaharjussa viikon-
loppuna 9.–10. lokakuuta Suvanto-
järven alueen sukututkijoiden huo-
neen ovella. Sukututkimuspiirin pöy-
dän päivystäjät sekä viiden sukuseu-
ran edustajat palvelivat kävijöitä,
jotka saivat monenlaista tietoa.

Metsäpirtin ja Pyhäjärven tietäjät
olivat käytettävissä ja Sakkolan tun-
tijoilta sai myös runsaasti lisätietoa.
Raudun Mennut olivat kirjojen
kanssa kertomassa suvustaan ja
Meskasten edustaja täydensi osal-
taan rautulaista tietoa.

Joku kävijä pysähtyi karttaseinän
eteen. Kirjapöydän ja -hyllyn tarjon-
ta kiinnosti monia. Verollepanokar-
tat 1700-luvun lopulta innostivat
muutamia etsimään oman kotikylän-
sä tai esi-isiensä tietoja. Tänä vuon-
na tuntui erityisesti siltä, että etsi-
jöitä ja kyselijöitä oli enemmän kuin
aikaisemmissa tapahtumissa.

Kaiken kaikkiaan 75 eri osastoa
oli pystytetty jakamaan sukutietoa
asiasta kiinnostuneille. Viikonlopun
monet luennot kiinnostivat kuulijoi-
ta.

Viikonlopun anti oli monipuolinen.
Ehkä tällä kertaa nousi ihmetyksen
aiheeksi, kuinka paljon erilaista ja
monenlaista tietoa sukututkimuksen
pariin kuuluu. Kiitokset Vantaan
Seudun Sukututkijoille, jotka jo 12.
kerran jaksoivat organisoida antoi-
san tapahtuman.

Leena Repo

Tervetuloa, kuulutko sukuuni

Raudun Mentujen pöydän takana ovat Marketta ja Vilho Mentu.

Esittelyaineistoa. Kuvat: Heikki Malkamäki

ta näytteillä olleista taideaarteista.
Senkin kuulimme museon oppaalta,
että Pietarissa olevan kuuluisan
Vaskiratsastaja-patsaan alustana
oleva suuri kivenjärkäle, monoliitti,

on lähtöisin Suomesta. Opas ei
osannut tarkemmin sanoa, että mis-
täpäin Suomea, mutta vakuutti, että
se on tuotu Pietariin Suomesta. Pie-
tari Suurta esittävän valtavan rat-

sastajapatsaan Katariina Suuri teetti
kunnianosoitukseksi ihailemansa
hallitsijan muistolle.

Seija Lipsanen
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Kesän runsaasta retkiannista sat-
tui lomani kohdalle kaksi erityisen
kiinnostavaa eli Kotiseuturetki Rau-
tuun 11.–13.6. ja samoille päiville
ajoittuva retki Taistelupaikoille Kar-
jalaan. Koska busseilla oli osin sama
reitti, sain Paksun Markun kans-
sa sovittua, että reissaan alku- ja
loppumatkan kotiseutu-autossa,
mutta keskivaiheilla siirryn tutkaile-
maan taistelupaikkoja. Järjestely
onnistui kohdaltani erinomaisesti,
kiitos Markulle joustavuudesta.

Perjantai 11.6.
Aamulla ani varhain läksin ajele-

maan Jyväskylästä kohti Mikkeliä,
jossa nousin Paksun pulkkaan. Mat-
kan varrelta keräiltiin vielä muuta-
mia retkeläisiä kyytiin ja ei muuta
kuin rajaa kohti.

Perinteiseen tapaan rajamuodol-
lisuudet veivät oman aikansa, mut-
ta selvittiinhän niistäkin ja matka
jatkui kohti Karjalan kannasta ja
Äyräpäätä. Äyräpäässä päätettiin
pitää huilihetki grillailun parissa.
Yksi uskalikko rohkaistui jopa pu-
lahtamaan Vuoksen viileyteen, pe-
rin raikkaaksi kehui oloaan vedestä
noustuaan.

Äyräpäähän saapui sitten myö-
hemmin taistelupaikkoja kiertelevä
bussi, ohjaksissaan kuljettaja Jus-
si. Tässä vaiheessa minulla oli
edessä ajopelin vaihto ja siirryin so-
vitusti sotahistoriaamme kertaavaan
autoon, jossa oppaana toimi Pek-
ka Intke. Pekalta saimme asian-
tuntevat selvitykset sotatapahtumis-
ta niin Äyräpäässä kuin muillakin
taistelutantereilla. Matkalla kohti
Kiviniemeä katsastettiin vielä Pasu-
rinkankaan panssariesteet.

Kiviniemessä oli kortteeri varat-
tuna molempien autojen väelle vuo-
laan Vuoksen rannalla. Näin oli en-

simmäinen päivä paketissa ja kyllä-
pä uni maistuikin.

Lauantai 12.6.
Kiviniemessä heräiltiin kovasti

sateiseen aamuun ja sadetta riitti-
kin sitten koko päiväksi. Saimme
tosiaan kokea todeksi sen vanhan
sanonnan, että “Karjalas saekii on
kovempaa ku muual”. Niin läpimär-
kiä siellä oltiin, ettei ikinä ennen!
Kiviniemestä lähdettiin ajamaan
kohti Rautua, Petäjärven evakko-
asemalla pieni pysähdys ennen Rau-

dun kirkonkylään tuloa. Tässä oli
minulla ja sukulaisillani mahdollisuus
käydä Monnonmäellä, jossa oli ai-
koinaan isäni Arvi Emil Paavon-
poika Monton kotitalo.

Kyydin meille antoi Irina Kisill,
jolta saimme myös paljon arvokas-
ta tietoa sekä entisajoista että ny-
kypäivän Raudusta. Monnonmäel-
tä isäni suku lähti talvisotaa pakoon
päätyen lopulta Joutsaan. Välirau-
han aikana palattiin ja ehdittiin ra-
kentamaan asevelitalkoilla uusi talo
täysin tuhoutuneen tilalle. Tästäkään

Kotiseutua, taistelutannerta ja
suvisavottaa Karjalan retkellä

Tielle kaatuneista puista oli viime kesän Karjalan reissuilla harmia
useamman kerran.
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talosta ei ole enää mitään jäljellä.
Jatkosota ajoi Monton väen toista-
miseen evakkoon, tällä kertaa ase-
tuttiin monien vaiheiden kautta Val-
kealan kuntaan. Monenmoiset aja-
tukset pyörivät varmaan meidän itse
kunkin päässä katsellessamme ny-
kyistä villiniittyä, entistä suurperheen
kotipaikkaa.

Bussille palattuamme matka jat-
kui Lempaalan kautta jatkosodan
taistelupaikalle Siiranmäkeen, joka
joutui Neuvostoliiton suurhyökkäyk-
sen kohteeksi kesäkuussa 1944. Sii-
ranmäen vaikuttava muistomerkki
tuli ikuistettua monen matkalaisen
kameraan.

Siiranmäestä lähdettyämme olim-
me törmätä Karjalan kuuseen, tiel-
le oli näet kaatunut kaksi kuusipuu-
ta katkaisten tien täysin. Eihän sii-
nä auttanut muu kuin ryhtyä raiva-
ushommiin, jos aiottiin päästä jatka-
maan matkaa.

Mutta tässä savotassa tarvittiin

kyllä jotain kättä pitempää – eipä
vaan tullut kirvestä kellekään mat-
kalaisista mukaan! Onneksi paikal-
le sattui saapumaan maasturi, josta
löytyi jonkinmoinen retkikirves. Sii-
nä oli meille miehille askaretta to-
viksi, mutta aukenihan se tie kun
toimeen tartuttiin. Illansuussa ma-
joituttiin Terijoella hotelliin. Kesä-
myräkkäkin alkoi iltaa kohti laantua,
joten tutustumiseen Terijoen kuului-
siin hiekkarantoihin oli mitä oivalli-
sin tilaisuus.

Sunnuntai 13.6.
Terijoelta lähdimme sunnuntai-

aamuna ajelemaan Mainilan kautta
Summaan, jossa suomalaiset joutui-
vat talvisodassa ankaran vastarin-
nan jälkeen antamaan periksi; Man-
nerheim-linja murtui tällä lohkolla
helmikuussa 1940.

Seuraava etappimme olikin sitten
Viipuri, jossa vaihdoin takaisin alku-
peräiseen linjuriin eli kotiseutuautoon

Markun huomaan. Taisteluretkeläi-
set lähtivät vielä Tali-Ihantalaan
sekä Tienhaaran legendaarisille tan-
tereille. Nämä jäivät minulta nyt
näkemättä, mutta ehkä ensi kerral-
la.

Viipurin tauolla jotkut katsastivat
Pyöreän tornin, toisia taas houkutti
kauppahalli, jonka tunnetusti tiiviis-
sä tunnelmassa pellavat ja kristallit
vaihtoivat omistajaa. Viipurista
meno jatkui kohti tullia ja pian ol-
tiinkin koto-Suomessa.

Matka oli antoisa ja ajatuksia he-
rättävä. Kiitokset molempien auto-
jen kuljettajille Samille ja Jussille
sekä oppaille Markulle ja Pekalle
kuin myös kaikille kanssamatkaajil-
le mukavasta seurasta.

Uusien retkien toivossa,
tapaamisiin Seppo Monto

Talvisota ja jatkosota jättivät jäl-
keensä noin 50 000 sotaorpoa. Elos-
sa olevien sotaorpojen määrästä ei
ole ollut täsmällisiä tietoja, koska
heistä ei Valtiokonttorin (ent. Tapa-
turma-virasto) toimesta ole laadittu
valtakunnallista rekisteriä. Arvio on,
että elossa olisi vielä noin 30 000
sotaorpoa.

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
(KOL) ryhtyi tämän vuoden alussa
valtaisaan urakkaan yhdessä jäsen-
yhdistystensä kanssa ja aloitti rekis-
terin laadinnan. Rekisteröitymislo-
makkeita on saatavana liiton paikal-
listen (73) jäsenyhdistysten kautta
tai KOL:n nettisivulta.

Ensimmäisen puolen vuoden aika-
na rekisteröityminen on ollut niin

vilkasta, että monien yhdistysten
jäsenmäärä on lisääntynyt merkit-
tävästi – joillakin jopa kaksinkertais-
tunut, vaikka rekisteröityminen ei
edellytä jäseneksi liittymistä. Rekis-
teröintilomakkeita on tähän mennes-
sä jätetty noin 15 000 kappaletta.
On kuitenkin varmaa, että viesti ei
vielä ole saavuttanut kaikkia Suo-
messa eikä ulkomaillakaan asuvia
sotaorpoja.

Kaatuneitten Omaisten Liitto ta-
voittelee rekisteröitymisellä sotaor-
potunnuksen saamista, mikä osoit-
taa miten raskaan uhrin sotaorvot
joutuivat isänmaalle antamaan. So-
taorpojen olemassa olon tunnusta-
minen ei maksa valtiovallalle mitään
– se on kunniavelka.

Kaikkein heikoimmassa asemas-
sa olevat sotaorvot toivovat, että he
saisivat tarvitsemaansa sosiaalista
tukea sotaorpostatuksella. Muuta-
mat sotaa käyneet maat ovat hoita-
neet sotaorpokysymyksen oikeuden-
mukaisella tavalla avustaen sotaor-
poja viime vuosiin asti eri tavoin.

Sotaorvot kokevat, että vuosikym-
meniä kestäneen vaientamisen jäl-
keen heillä on nyt mahdollisuus ulos-
tuloon rekisteröitymisen myötä.
Rekisteröityminen on edelleen mah-
dollista!

Paikallisyhdistysten yhteystiedot
löytyvät KOL:n nettisivulta
www.kolry.fi.

Sotaorpojen rekisteröinnin loppukiri
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Karjalan Liitto on valinnut
vuoden karjalaiseksi kirjaksi
äskettäin ilmestyneen Kävely-
retkiä 1930-luvun Viipurissa –
Eino Partasen valokuvia ja vuo-
den karjalaiseksi pitäjäkirjak-
si Monta kotia, kaksi tarinaa –
karjalaiset Sisä-Savossa.

Vuoden karjalaisen kirjan Kävely-
retkiä 1930-luvun Viipurissa – Eino
Partasen valokuvia -teoksen on toi-
mittanut Petri Neuvonen.

– Teos on merkittävä kunnianosoi-
tus valokuvaaja Eino Partasen elä-
mäntyölle. Hänen kuvaamanaan
1930-luvun Viipuri tallentui monipuo-
lisesti niin kasvavana modernina Kar-
jalan keskuksena kuin sodan runtele-
mana rauniokaupunkina, sanoi valin-
nan tehnyt Karjalan Liiton puheen-
johtaja, kansanedustaja Markku
Laukkanen.

Eino Partasen onnistui pelastaa laa-
ja satojen lasinegatiivien kokoelma
sodan jaloista ja uudessa kirjassa on
myös runsaasti aiemmin julkaisemat-
tomia kuvia. Eino Partasen tytär,
muotokuvaaja Aila Teräväinen on
säilyttänyt isänsä valokuva-aarteet.
Aiemmin Partasen kuvia on julkaistu
mm. Helioksen Viipuri-postikortteina.
Teoksen kuvaosuutta täydentävät

Vuoden karjalaiset kirjat
Kuvateos 1930-luvun Viipurista ja Kaksi kotia, monta tarinaa

teema-artikkelit, jotka kertovat mie-
lenkiintoisella tavalla Eino Partases-
ta Viipurin tallentajana ja valokuvaa-
jana ja Viipurista ja sen ominaispiir-
teistä. Artikkelit valottavat Viipurin
mainetta kansainvälisenä, merellise-
nä ja modernina kaupunkina.

– Teos on tärkeä osa Karjalan liit-
tyvää historian tallennusta ja se täy-
dentää Viipurin historian kokonaisku-
vaa, arvioi puheenjohtaja Laukkanen.

Kirjan on julkaissut Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura.

Viidestätoista Vuoden karjalainen
pitäjä- ja kyläkirjakisaan osallistunees-
ta teoksesta voittajaksi valikoitui toi-
mittaja Leni Koukkarin toimittama
kirja “Kaksi kotia, monta tarinaa –
karjalaiset Sisä-Savossa”.

Kirja välittää Rautalammille, Suo-
nenjoelle, Vesannolle, Karttulaan ja
Tervoon asutettujen siirtokarjalaisten
vaiheita ihmisen äänellä. Henkilökoh-
taiset muistot ovat kirjan perusmate-
riaalia. Niihin on yhdistetty monen-
laista tausta-aineistoa.

Teoksessa on 400 sivua, joten tar-
jolla on laaja lukupaketti. Laajasta
materiaalista huolimatta kyseessä on
helposti avautuva teos. Sen vahvuuk-
sia ovat runsaslukuinen kirjoittajajouk-
ko ja monipuolinen sisältö, toteaa va-

linnan tehnyt Karjalan Liiton hallituk-
sen varapuheenjohtaja, kansanedus-
taja Marjo Matikainen-Kall-
ström.

– Kirjan tavoitteena on suuren ylei-
sön ja karjalaisia laajemman lukijakun-
nan löytäminen. Tässä on onnistuttu.
Hyvin toimitettu kirja pystyy kerto-
maan karjalasta ja karjalaisuudesta
myös oman viiteryhmämme – karja-
laisten – ulkopuolisille, määrittelee
Matikainen-Kallström valinnan taus-
taa.

Kirjan ovat kustantaneet Peuran
museosäätiö ja Sisä-Savon karjalais-
ten perinnetyöryhmä.

Vuoden karjalainen pitäjä- ja kylä-
kirja valittiin nyt kolmatta kertaa.

Molempien teosten ansiona on
myös hieno ulkoasu ja huolellinen toi-
mitustyö.

Vuoden karjalaisen kirjan ja karja-
laisen pitäjäkirjan valinnalla Karjalan
Liitto haluaa kiinnittää huomiota Kar-
jalaa – ja erityisesti luovutettua aluetta
– esittelevään laadukkaaseen ja mo-
nipuoliseen kirjallisuuteen, jota jatku-
vasti ilmestyy. Vuosittain julkaistaan
useita kymmeniä kylä- ja pitäjäkirjo-
ja, muistelmateoksia ja muita Karja-
lan historiaa esitteleviä teoksia.

Ylipäällikkö Gustaf Mannerheim
nimitti eversti Ruben Laguksen
ensimmäiseksi Mannerheim-ristin ri-
tariksi vuoden 1941 heinäkuun 22.
päivänä. Nimitystä Mannerheim pe-
rusteli henkilökohtaisella urhoollisuu-
della ja suuriin tuloksiin johtaneilla

sotatoimilla.
Uudessa teoksessaan “Lagus –

Ritari n:o1” Robert Brantberg ker-
too, kuinka Laguksesta, talvisodan
huoltopäälliköstä, tuli kesän 1941 ar-
vostetuin rintamakomentaja. Elämä-
kerrassa seurataan myös kenraalima-

juriksi ylennetyn Laguksen uraa läpi
jatko- ja Lapin sodan.

Ruben Laguksella oli keskeinen
rooli panssaridivisioonan perustami-
sessa ja kesän 1944 torjuntataisteluis-
sa Kuuterselässä ja Tali-Ihantalassa.
Kansainvälinen lehdistö nimesikin

Ensimmäisestä ritarista elämäkerta
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Laguksen Suomen Rommeliksi.
“ Myöskään Lapin sota ei Laguk-

sen joukkojen osalta ollut “lasten so-
taa”, kuten usein on väitetty. Taiste-

lut lujasti linnoittautuneita saksalaisia
vastaan Jäämerentien suunnassa oli-
vat yllättävän rankat. Panssaridivisi-
oonan kokonaistappiot olivat kaatu-
neina, haavoittuneina ja kadonneina
yhteensä yli 4 300 miestä, Robert
Brantberg muistuttaa.

Laguksen tie kenraaliksi oli värikäs.
Nuori Ruben erotettiin riitapukarina
yhteiskoulun kuudennelta luokalta
Helsingissä ja hän lähti vuonna 1915
laittomasti Saksaan, jossa hän van-
hemman veljensä Olofin tavoin liittyi
Preussin jääkäripataljoonan. Veljek-
set osallistuivat 1. maailmansotaan
Saksan itärintamalla. Ruben palasi
luutnanttina ja Olof kapteenina Suo-
men sisällissotaan, jossa veljekset tais-
telivat valkoisten joukoissa. Olof sai
surmansa epämääräisissä oloissa.

Sodan jälkeen Ruben Lagus palveli
kouluttajana kadettikoulussa ja reser-

viupseerikoulussa. Sen oppilas Wolf
H. Halsti luonnehti Lagusta syvä-
jäädytetyksi partaveitseksi, koska
Lagus “leikkeli oppilaat palasiksi eri-
tellessään heidän aikaansaannoksi-
aan”. Jatkosodan alussa eversti La-
gus pääsi toteuttamaan salamasotaa
Laatokan pohjoispuolella Aunuksen
Karjalassa. Lagus osallistui myös
Petroskoin valtaukseen, josta hänet
palkittiin kenraaliylennyksellä.

Laguksen elämäkerta on kirjailija
Robert Brantbergin viidestoista sota-
kirja. Hänen teoksensa “Kaukopar-
tioritari” valittiin vuoden 2009 sota-
kirjaksi.

Robert Brantberg:
Lagus Ritari n:o 1

Sidottu, 288 sivua ja kuvaliite.
Kustannusosakeyhtiö Revontuli

2010

Suomi Venäjän taskussa
Historioitsija Arto Luukkanen

tuulettaa Barrikadi-pamfletis-
saan ennakkoluulottomasti Suo-
men ja Venäjän suhteita 2000-
luvulla. Osansa saavat mm. ve-
näläisten maakaupat, investoin-
nit, energiapolitiikka sekä vuo-
sikymmenen lopulla alkanut tie-
dotussota. Onko umpikujasta mi-
tään ulospääsyä?

Suomi on 2010-luvulla yhä henki-
sesti Venäjän taskun pohjalla. Valtion
johdossa suhteita väitetään “mutkat-
tomiksi ja luottamuksellisiksi”, vaik-
ka itänaapurissa eletään “nulikkaka-
pitalismin” aikaa ja kokeillaan miten
pitkälle Suomen suvereenisuutta voi
venyttää. Suomettumisen perintönä
vanhat puolueet ovat sokeutuneet
muutokselle ja Venäjän nöyristely on
niillä selkäytimessä.

Kylmän sodan aikana suomalainen
yhteiskunta oli mobilisoitunut sisäistä
vihollistaan - kommunisteja - vastaan.

Neuvostoliiton tuhoutuminen 1990-
luvun alussa näivetti nämä organisaa-
tiot, jolloin Venäjän aloittama media-
sota pääsi yllättämään suomalaiset
päättäjät.

“Suomalainen ulko- ja turvallisuus-
poliittinen puhe on monopolisoitu kah-
delle puolueelle: maalaisliitto/keskus-
talle ja sosiaalidemokraateille. Tär-
keintä on myös se kuka puhuu, eikä
se mitä puhutaan. Normaali ja realis-
tinen Venäjä-puhunta on jäänyt näi-
den kahden puolueen panttivangiksi;
samalla kun kansalaisia vielä surutta
pelotellaan kylmän sodan aikaisilla
uhkakuvilla.”

Ongelmat kärjistyivät vuonna 2007,
kun Venäjä kokeili suoran vaikutta-
misen keinoja läntisiin naapureihinsa
Tallinnan ns. pronssisoturikiistassa.
Vuoden 2008 Georgian sota ja sen
jälkeiset tapahtumat viimeistään pal-
jastivat Venäjän pyrkivän alistamaan
entiset Neuvostoliiton alueet ja satel-
liitit hegemoniaansa. Venäjän taskus-

sa sijaitseva Suomi on osa tätä ket-
jua, halusimme tai emme.

“Traagisinta tässä on se, että tämä
kotimainen “Venäjä-mämmi” on ka-
ventanut meidän kansainvälistä ase-
maamme ja olemme jämähtäneet
maalaisliitto/demarien takia tilantee-
seen, jossa meitä käsitellään “vaihto-
rahana”; ilman omaa äänivaltaa.

Suomen suvereenisuuskin voidaan
uhrata “hyvien ja mutkattomien” naa-
puruussuhteiden takia. Maksumiehe-
nä tässä eliitin “rakkauspelissä” on -
kuten aina - Suomen kansa.

Arto Luukkanen (s. 1964) toimii
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen
yliopistonlehtorina Helsingin yliopis-
tossa. Hän on kirjoittanut muun mu-
assa Barrikadi-sarjan teoksen Georgi-
an sota - miten mahdottomasta tuli
mahdollinen (2008).

Arto Luukkanen
Suomi Venäjän taskussa,

Barrikadi-sarja, 2010
190 sivua, 17 euroa
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Raudun suojeluskunnan sotapäi-
väkirja Venäjän–Suomen sodasta
1939 – 1940 kertoo karusti rautu-
laisten suojeluskuntalaisten tehtävis-
tä sotaan valmistautuvassa maassa
sekä talvisodan aikana. Se kuvaa
myös ihmisten mielialoja ja tunnel-
mia sodan uhkan alla ja sodan aika-
na. Sotapäiväkirjan ovat laatineet
paikallispäällikkö Jalmari Ihalai-
nen ja esikunnan jäsen K. Asomaa.

Kansallisarkiston sivuilta digitaa-
lisina löytyvistä päiväkirjoista vinkin
antoi Markku Säde. Lämmin kii-
tos hänelle.

Rautulaisten lehti julkaisee joulu-
numerossaan otteita päiväkirjan jou-
lun ajan ja uuden vuoden tapahtu-
mista vuosien 1939 - 1940 vaihtees-
sa. Raudun suojeluskunta oli joulu-

na sijoitettuna Käkisalmen lähelle
Pärnän kylään. Sieltä se siirtyi Kau-
kolan Suokkalaan.

Ensi vuoden numeroissa julkai-
semme koko päiväkirjan jatkoker-
tomuksena. Näin ne rautulaiset, joil-
la ei ole internetyhteyksiä tai eivät
osaa käyttää internetiä, pystyvät
myös tutustumaan siihen.

20.12.39
Päivä samanlainen kuten edelli-

nenkin. Oli ensimmäinen raskas
yöpommitus. Sähköjohdot katkesi-
vat. Olimme sen yön ilman valoa.

21.12.39
Olemme yhä odotelleet siirtoa lä-

hemmäksi rintamaa. Määräystä ei
vaan tule. meille luvattiin järjestää

piirin laskuun joulukuusi.
Saimme miestä kohti 5 mk. Haa-

limme Käkisalmesta pieniä jouluta-
varoita joita näkyy olevan vaikea
saada. Tupakkaa ja tulitikkuja saa

Joulu ja uusi vuosi vuonna 1939
Raudun suojeluskunnassa

Joukko ihmisiä poseeraa Raudun suojeluskuntatalon (Harjoitustalon) edessä kuvan takaa löytyneen
tekstin mukaan “Raudun 10-vuotisjuhlissa”. Tunnistaako kukaan kuvassa olevia ihmisiä? Mistä tilai-
suudesta ja minä vuonna kuva on otettu? Kuvan lähetti toimitukseen Markku Säde. Hän kertoi huuta-
neensa sen vähän aikaa sitten huutonetistä.
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vain pieniä eriä ja niitäkin suuren
etsiskelyn jälkeen.

22.12.39
Vihollisen lentolaivueet ovat lak-

kaamatta yllämme. Käkisalmea
pommitettiin.

23.12.39
Vihollisen lentotoiminta on erittäin

vilkasta. Lähiseutua pommitetaan
vahvasti.

24.12.39
On jouluaatto. Paljon miehiä on

laskettu lomalle. Sataa lunta. Ilma-
hälytyksiä ei ole. Olemme järjestä-
neet Pärnän koululle joulukuusen.
Saimme jouluksi ylimääräisiä ruoka-
annoksia, sokeria, riisiä, sekahedel-
miä, makkaraa, kinkkua ja kahvia.
Raudun lotilta on tullut joulupaket-
teja. Illalla sytytämme joulukuusen.
meillä on oikeastaan sellainen yle-
vä juhlatilaisuus ensimmäinen ker-
ta elämässäni. Ohjelmassa on tor-
visoittoa, puheita pastori Liskiltä ja
op. E. Karhuselta ja joululahjojen
jako. Piiripäällikkö on läsnä. Saapu-
villa on myös Raudun lottien johto-
kunta. Tilaisuus on kaunis ja mie-
leenpainuva. Jaamme sotilaille ma-
keisia ja tupakkaa ja lotilta saamam-
me lahjat.

25.12.39
On joulupäivä. On kova pakkanen

ja aurinkoinen sää. Jo aamuvarhain
lentelevät viholliskoneet yllämme.
Seuraamme niitten liikkeitä useam-
pia tunteja, emmekä aavista mitään

pahaa. Yhtäkkiä tekevät lentolaivu-
eet syöksypommituksen esikuntam-
me majapaikkaan ja sen läheisyy-
dessä olevaa autokolonnaa vastaan.
Pommeja sataa kuin rakeita. Tulta,
savua, räjähdyksiä. Esikuntamme
talon sanottiin eteeltä katsottuna ol-
leen kokonaan savun peitossa. eikä
ihme, sillä talomme lähiympäristöön
putosi yli 20 palopommia. Yksikään
niistä ei osunut majapaikkaamme.
Lähin pommi putosi 1,5 mt päähän
ja mustutti vain rakennuksen kivija-
lan. Suuremmat miinapommit puto-
sivat lähellä olevaan järveen. Me ja
autokolonna selviydyimme pelkällä
säikähdyksellä. Kaikessa tapauk-
sessa tämä oli kauhun päivä, jota
jokainen pommituksessa läsnä ollut
ikänsä muistaa.

26.12.39
Ilma on kirkas. Pakkanen. Odo-

tamme pommitusta. Varovaisuuden
vuoksi ajoimme hevoset ja tavaram-
me metsän suojaan, jossa olimme
koko päivän. Koneet pommittivat
lähiseutuja. Me saimme olla rau-
hassa. Meitä palensi kamalasti.

27.12.39
Päivä on samanlainen kuten edel-

linen. Vahvoja pommituksia lähiseu-
dulla. Olemme koko päivän metsän
suojassa.

28.12.39
Samanlainen päivä kuin eilenkin.

Ankaria pommituksia. Piiristä tuli
määräys, että Suojeluskunnastam-
me lähetetään Käk. sk.piirin esikun-

nan vartio. Lähetimme vaaditun
määrän, 2 aliups. ja 14 miestä. Au-
tokolonnan puhelinpäivystäjäksi
määrättiin 3 miestä.

29.12.39
vihollisen lentokoneet häiritsivät

meitä lakkaamatta. Olemme taas
päivän hevosineen ja tavaroineen
metsässä. Illalla palaamme maja-
paikkaamme. Lähiseutua pommitet-
tiin ankarasti.

Klo 17 saimme piiristä määräyk-
sen tiedustella Kaukolan Suokkalas-
ta uutta majoituspaikkaa. Klo 19
lähdimme marssille ja saavuimme
Suokkalan kylään klo 22. Yövyim-
me niihin taloihin johon ensimmäi-
seksi satuimme.

30.12.39
Tutustuimme perinpohjaisesti alu-

eeseen johon tulisimme majoittu-
maan.

31.12.39
Järjestimme sk. majoituksen.

Alokkaat sijoitimme koululle ja pie-
nemmät osastot eri taloihin. Saim-
me kunnollisen majoituksen. Vihol-
lisen lentokoneita ei näkynyt.

Sk:n vahvuus oli 1 ups., 11 aliups.,
168 m., 13 lottaa ja 15 hevosta.

1.1.40
Uuden vuoden päivä. Vietimme

sen pyhänä. Kaikki on rauhallista.

Päiväkirjan on lehteen
puhtaaksikirjoittanut

Seija Lipsanen

Orjasaaren koulupiirin vuoden
2011 juhlatoimikunta Pauli Jan-
tusen johdolla toivottaa kaikille
Rautulaisille Hyvää Joulua!

Etukäteen ilmoitamme jo nyt,
että Orjansaaren koulupiirijuhla on
lauantaina 14.5.2011 alkaen klo
11.00 ravintola Sali ja Keittiössä
Mikkelissä. Musiikkiesitykset, ru-

vasti moni pääsee mukaan jälki-
kasvuineen!

Koulupiirijuhlasta vielä tarkem-
min Rautulaisten lehdessä ke-
väämmällä auringon jo pilkahdel-
lessa.

Jouluisissa tunnelmissa
PäiviVäisänen

not ja muistelut ovat mukavaa ja
odotettua ohjelmaa tapahtumassam-
me. Otamme mielellämme ehdotuk-
sia vastaan.

Kuten hyvissä pidoissa asiaan
kuuluu varaamme maittavan lou-
naan perinteitä kunnioittaen.

Laita nyt jo merkintä kalenteriisi
tulevasta koulupiirijuhlasta, toivotta-
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Suomen joutuminen talvisotaan on
pitkä ja monimutkainen juttu, jossa
vielä syyt ja seuraukset ovat sotkeu-
tuneet niitä koskevissa tulkinnoissa.

Sodan pitkä
tausta

 Tässä kirjoituksessa ei lähdetä
pohtimaan näitä asioita enemmälti
kuin vain toteamalla, että jo vuoden
1918 Vapaussodasta ja sitä v. 1920
seuranneesta Tarton rauhasta läh-
tien Suomen ja Neuvosto-Venäjän
suhteissa oli jatkuvia hankauksia.
Näitä yritettiin ratkoa erilaisin neu-
votteluin. Suomi pyrki etsimään tu-
kea muista ns. reunavaltioista, joi-
hin laskettiin Suomen lisäksi Puola
ja Baltian maat. Samoin pyrittiin ha-
kemaan tukea Kansainliitosta ja
pohjoismaisesta yhteistyöstä.

Suomen ja Neuvostoliiton välillä
kiistat lakaistiin maton alle, kun vuo-
den 1932 tammikuussa solmittiin
maiden välille hyökkäämättömyys-
sopimus, jonka kestoa pari vuotta
myöhemmin jatkettiin vuoteen 1945
saakka. On myös muistettava, että
noihin aikoihin Saksassa nousivat
valtaan kansallissosialistit eli natsit
Adolf Hitlerin johdolla. Tästä Neu-
vostoliitto arvioi aiheutuvan harmia
itselleen eikä se väärässä ollutkaan.

Suomen sotilaalliset uhkakuvat
olivat koko 1920- ja 1930 luvuilla
selkeät: mahdollinen hyökkäys maa-
tamme kohtaan tulee idästä. Kolk-
ko näkymä, mutta samalla se antoi
selkeät osviitat ulkopolitiikalle ja sille
vaatimattomalle sotilaalliselle varus-
tautumiselle, johon maamme kyke-
ni ja halusi. Enempäänkin olisi kyet-
ty, jos olisi puoluepoliittisesti halut-
tu.

Lähestyttäessä 1930-luvun loppua
uhkakuvat voimistuivat ja selveni-
vät lisää. Myös koko Euroopassa
elettiin jännittyneitä aikoja ja suuret

valtiot varustautuivat ennen näke-
mättömällä tavalla.

Puolustuslinja
Kannakselle

Aivan rukkaset suorana ei ollut
Suomikaan jäänyt seuraamaan ti-
lannetta, vaan hiljalleen käynnisty-
vien asehankintapyrkimysten ohel-
la alettiin vahvistaa Karjalan Kan-
naksen linnoittamista.

Linnoittaminen on tosin aika mah-
tipontinen ilmaisu. Ehkä olisi parem-
pi puhua vain puolustuslinjojen ra-
kentamisesta. Jo huomattavasti ai-
kaisemmin 1920-luvun alussa oli al-
kanut hahmottua pääpuolustusase-
man paikka. Se oli tarkoituksenmu-
kaista rakentaa Karjalan Kannak-
sella siten, että se kulkisi Suomen-
lahdelta Kipinolajärven itäpuolelta
Kuolemajärven kautta Summaan ja
sieltä edelleen koilliseen Muolaan-
järven, Yskjärven, Kirkkojärven ja
Punnusjärven välisten kannasten
kautta Oravaniemelle Vuokselle.
Täältä linja kulkisi Vuoksen vesis-
tölinjan pohjoisrantaa pitkin Kivinie-
meen ja edelleen Koukunniemen
poikki Taipaleenjokea pitkin Laato-
kalle.

Linja perustui paljolti vesistöjen
antamiin luonnonesteisiin. Tämä siis
merkitsi samalla, että Rautu jäi il-
man pääpuolustuslinjan suojaa.

Muille rajoille, kuten Laatokan
pohjoispuolelle ei katsottu olevan
syytä lähteä tällaista linjaa rakenta-
maan. Arveltiin, että Kannas tulisi
olemaan hyökkääjän pääreitti ja
muualla olisi selvittävä korpimetsiin
tukeutuvilla liikuntataisteluilla.

Varaa ei muuhun ollut. Jotain pien-
tä kuitenkin tehtiin lähinnä Sortava-
lan, Impilahden, Salmin ja Suojär-
ven alueilla. Totta myös on, että
Laatokan pohjoispuoliset lähes tiet-
tömät korpimaastot antoivat puolus-

tajille mahdollisuuksia liikunta- ja
saarrostustaisteluihin enemmän
kuin Kannaksen tasaisemmat auke-
at teineen.

Kesällä ja syksyllä 1939 tilanne oli
kiristynyt niin, että myös vapaaeh-
toisin voimin suoritettiin varustelu-
töitä. Nämä työt eivät olleet vähäi-
siä, vaan niiden määrä oli noin 70
000 henkilötyöviikkoa, josta lottien
osuus huoltopuolella oli noin 2 500.

Töitä ei suoritettu yksinomaan
pääpuolustuslinjassa, vaan myös sen
edessä aina rajalle saakka. Tällai-
sia töitä olivat mm. erilliset kenttä-
varustetut asemat, kenttätykistön
tuliasemat, panssarivaunu- ja piik-
kilankaesteet. Raudun seudulla näi-
hin töihin käytettiin noin 2 800 hen-
kilötyöviikkoa.

Puolustusvoimat järjesti elokuun
alussa 1939 Kannaksella siihen
saakka suurimmat sotaharjoitukset.
Marsalkka Mannerheim seura-
si niitä koko ajan. Loppuparaati Vii-
purissa sai katselijat ihastumaan,
mutta korkeat upseerit olivat huo-
lestuneita, koska nämäkin harjoituk-
set olivat paljastaneet heille armei-
jan heikon varustautumistilanteen.

Asiat etenevät
huonoon suuntaan

Maailmaa ja varsinkin Suomea
hätkähdytti se, että Saksa ja Neu-
vostoliitto allekirjoittivat elokuun 23.
päivänä 1939 keskinäisen hyökkää-
mättömyyssopimuksen, jonka salai-
sessa lisäpöytäkirjassa jaettiin reu-
navaltiot niiden etupiireihin. Suomi,
Viro ja Latvia jäivät Neuvostoliiton
etupiiriin. Suomen hallitus sai tietää
pian tämän lisäpöytäkirjan olemas-
saolon. Sitä tarkennettiin syyskuun
28. päivänä siten, että myös Liet-
tua tuli kuulumaan Neuvostoliiton
etupiiriin.

Saksa hyökkäsi syyskuun 1. päi-

Rautu Talvisodassa
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vänä Puolaan, jonka itäosan Neu-
vostoliitto kiirehti miehittämään.
Neuvostoliitto pyysi 5. lokakuuta
Suomea lähettämään edustajansa
neuvottelemaan “konkreettisista
poliittisista kysymyksistä”. Baltian
maat olivat saaneet kutsun jo aikai-
semmin. Ei ollut enää epäselvyyttä,
mihin tilanne oli ajautunut.

Saksasta ei saatu mitään tukea,
koska se halusi pitää kiinni sopimis-
taan asioista Neuvostoliiton kanssa.
Saksa lehdistöineen kohteli talviso-
dan aikana Suomea hyvin kylmäkis-
koisesti, suorastaan vihamielisesti ja
esti mm. hankitun asemateriaalin
kuljetukset kauttaan Suomeen.

Suomi pani puolustusvoimansa lii-
kekannalle 10.10.1939 ja joukkojen
keskityskuljetukset alkoivat seuraa-
vana päivänä. Tätä kutsuttiin yli-
määräisiksi harjoituksiksi eli YH:ksi,
kun ei haluttu ärsyttää Neuvosto-
liittoa asian oikealla nimityksellä.

Oli myös yritetty saada pohjois-
maista tukea, mutta sitä ei herunut.
Pohjoismaat halusivat pysyä selk-
kauksesta erillään ja kun Talvisodan
sytyttyä Kansainliitto päätti erottaa
Neuvostoliiton jäsenyydestään, poh-
joismaat äänestivät tyhjää.

Sivumennen sanottuna, kun tämän
kirjoittaja kuulee nykyisin ruotsalais-
ten puhuvan pohjoismaisesta puo-
lustusyhteistyöstä, hän näkee näiden
puheiden taustalla Ruotsin aseteh-
taiden kaupalliset pyrkimykset aidon
puolustusaatteen asemesta. Kirjoit-
taja voisi perustella tätä enemmän-
kin, mutta se ei kuulu tähän yhtey-
teen.

Suomalaiset kävivät kolmasti neu-
vottelumatkalla Moskovassa, mut-
ta sopimukseen ei päästy ja yksi-
puoliseen saneluun ei alistuttu.

Suomalaiset olivat havainneet 26.
marraskuuta klo 15.00 rajan taka-
na Kannaksella Mainilan kylässä
useita räjähdyksiä, joita Neuvosto-
liitto väitti suomalaisten tykistötuli-
tukseksi. Suomalaisia joukkoja oli
ankarasti kielletty ryhtymästä mihin-
kään provokatorisiin eleisiinkään,
vaikka vastapuolen kerrottiin näin
tekevän. Kun vielä tietää sen pe-
lon, jota suomalaiset kokivat uhkan
alla, niin ajatuskin on poissa, että
olisimme noin vain tulittaneet tykis-
töllä rajan yli suurvallan joukkoja
rauhan vallitessa. Neuvostoliitto ir-
tisanoi hyökkäämättömyyssopimuk-
sensa 28.11.1939 ja katkaisi diplo-

maattiset suhteensa päivää myö-
hemmin.

Sitä ennen se oli keskittänyt rajan
taakse kymmeniä divisionia, erittäin
runsaasti raskasta ja uudenaikaista
tykistöä, panssarivaunuja sekä sa-
toja lentokoneita. Lisäksi sillä oli
käytössään koko Itämeren punalai-
vasto kauaskantavine tykistöineen
ja lentokoneineen.

Joukkojen ja aseistuksen täyden-
nysmahdollisuudet olivat käytännöl-
lisesti katsoen rajattomat. Pelkäs-
tään Kannaksella se hyökkäsi heti
ensimmäisessä portaassa 120 000
miehen, 900 tykin ja 1 400 panssa-
rivaunun ja satojen lentokoneiden
voimin.

Raudun suunnan puolustus
ryhmitys- ja suojajoukot

Karjalan Kannaksen joukot, joita
nimitettiin Kannaksen Armeijaksi,
koostuivat II ja III Armeijakunnas-
ta (II ja III AK). Kannaksen Ar-
meijan komentajana oli kenraaliluut-
nantti H. Österman ja sen esikun-
ta sijaitsi Imatran Valtionhotellissa.
Itäinen Kannas Rautu mukaan lu-
kien kuului III AK:lle, jonka komen-
taja oli kenraalimajuri A. E. Hein-
richs, myöhemmin Jatkosodassa
yleisesikunnan päällikkö päämajas-
sa. Pääpuolustuslinjalla III AK:n
lohkolla oli rintamavastuussa 8. Di-
visiona (8.D) välillä Oravaniemi-
Kiviniemi ja 10. Divisioona (10.D)
välillä Kiviniemi-Taipaleenjoki.

Se, että kenttäarmeijan pääpuo-
lustuslinja kulki Kannaksella siellä
missä kulki, tarkoitti siis sitä, ettei
vihollisen massiivisen hyökkäyksen
tapahtuessa ollut tarkoituskaan pi-
tää alueita pääpuolustuslinjan etu-
puolella. Näin Raudunkin kohtalo oli
sinetöity jo ennalta, kuten jo edellä
viitattiin. Pienelle maalle sodan an-
karien lakien sanelemana.

Jo vuosia aikaisemmin oli suunni-
teltu, että pääpuolustuslinjan etupuo-
lelle sijoitetaan kuitenkin suojajouk-
koja. Näitä suunnitelmia täydennet-

Itäisen Kannaksen maantiekartta vuodelta 1939 helpottaa hahmot-
tamaan tekstissä esiintyvien paikkojen sijaintia samoin kuin hyök-
kääjän käyttämiä tieväyliä. Kartassa ei ole merkitty Raudun ase-
malta Raasulin suuntaan menevää rataa
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tiin useaan otteeseen. Näin tehtiin
jopa aivan sodan kynnyksellä, eivät-
kä korkeiden komentajien näke-
mykset asioista olleet yhtenevät.
Suojajoukkojen tehtävänä oli sitke-
ästi ja vihollista kuluttaen viivyttää
hyökkääjää siten, että varsinainen
kenttäarmeija ehtisi miehittää pää-
puolustuslinjan.

Suojajoukkojen sijoittaminen ase-
miinsa alkoi jo muutamaa päivää
ennen YH:n alkua. Kun sota alkoi
runsaat puolitoista kuukautta myö-
hemmin, aikaa järjestelyihin saatiin
riittävästi. Suomalaisia ei päästy
täysin yllättämään, vaan he olivat
tehneet oikeat johtopäätökset Mos-
kovan neuvottelujen ja armeijan tie-
dustelutulosten johdosta. Vaikka
kenttäarmeija ehdittiinkin sijoittaa
asemiinsa, oli monia syitä pitää
myös suojajoukot paikoillaan.

Karjalan Kannaksen suojajoukot
oli jaettu neljään ryhmään, jotka
Suomenlahdelta Laatokalle olivat:
Uudenkirkon ryhmä, Muolaan ryh-
mä, Lipolan ryhmä ja Raudun ryh-
mä. Lisäksi oli Metsäpirtin osasto,
joka kuului YH:n alkaessa Raudun
ryhmään, mutta alistettiin 25.10.
Taipaleessa sijainneelle Jalkaväki-
rykmentti 28:lle (JR 28).

Kaikkien em. suojajoukkojen yh-
teisvahvuus oli noin 21 600 miestä
(ei siis 13 000, kuten joissakin yhte-
yksissä on mainittu), 71 tykkiä ja
kranaatinheitintä sekä 29 panssarin-
torjuntatykkiä. Raskaiden aseiden
osalta ei siis oikeastaan mitään ver-
rattuna vihollisen vastaaviin. Pans-
sarivaunuja ei ollut lainkaan. Run-
sasta puolta suojajoukkojen mies-
vahvuudesta voitiin pitää hyvinkin
laadukkaana (ns. kaaderijoukkoja
eli kantahenkilökuntaa, rajavartijoi-
ta ja asevelvollisia).

Samaan joukko-osastoon pyrittiin
keskittämään miehet samoilta paik-
kakunnilta. Kannaksen osalta saa-
tettiin näin koottu yksikkö sijoittaa
jopa miesten omille kotiseuduille.
Näin voitiin hyödyntää monissa ta-
pauksissa alueen tuntemusta. Eri-

tyisesti jäljempänä mainittujen 6. ja
7. Rajakomppanioiden miehet olivat
jopa pääosin rautulaisia rajavartioi-
ta ja reserviläisiä.

Raudun ryhmä oli miesvahvuudel-
taan suojajoukkoryhmistä suurin.
Suoraan III AK:n komentajalle alis-
tettuun Raudun ryhmään kuuluivat
seuraavat osastot: 3. Prikaati (3.Pr)
tasalla Saijanjoen yläjuoksu-Orjan-
saari-Mäkrä-Vehmainen-Riiska.
Prikaatin runko koostui kolmesta
pataljoonasta.

Jääkäripataljoona 4 (JP 4) edellä
mainitun linjan eteläpuolella Liippu-
an-Raasulin suunnassa. Pataljoona
oli vahvistettu 6. ja 7. Rajakomppa-
nialla (6. ja 7.RajaK).

Erillinen Pataljoona 6 (Er.P 6)
Palkealan suunnassa Tuusnanojaan
saakka idässä.

Raudun ryhmän komentajana oli
eversti A. Kaila. Hänen esikuntan-
sa sijaitsi Valkjärven puolella Nur-
mijärven kylässä.

Suojajoukkojen majoittumista
Raudussa helpotti YH:n alussa aloi-
tettu vapaaehtoinen siviiliväestön
evakuointi, joskin asukkaita alkoi
hiljalleen palailla, kun sotaa ei heti
syttynyt. Sotilaiden ja siviilien välis-
ten suhteiden kerrotaan olleen ys-
tävälliset. Oltiin yhteisellä asialla.

Raudun ryhmän tehtävänä oli vii-
vyttää vihollista vetäytyen pääosin
Vuoksen yli Kiviniemestä ja osin
viivyttäen Pasurin ja Oravaniemen
suuntaan. Puolustuksen syvyyspor-
rastus oli järjestetty niin, että ensim-
mäinen viivytysasema oli tasalla
Orjansaari-Liippua-Palkeala jossa
olivat JP 4 ja Er.P 6. Taaempana
3.Pr:n joukkojen linja muodosti toi-
sen, voisi myös sanoa pääviivytys-
linjan tasalla Orjansaari-Mäkrä-
Riiska.

Välittömästä rajan vartioinnista
huolehti JP 4:lle alistettu 7.RajaK,
jolla oli mm. vahvahko kenttävartio
radioasemineen Huhdissa parin ki-

3.Prikaatin tykistön kolmituumainen kanuuna vuosimallia 1902
asemissa YH:n aikana Raudussa. Huomaa tykkimiehen kädessä
olevan ammuksen vaatimaton koko. Näitäkään tykkejä ei ollut
Raudun ryhmällä käytössään kuin 16 olettaen vielä, että patterit
olivat määrävahvuisia.
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lometrin päässä rajalta. Täältä oli
tarkoitus antaa maahantunkeutujalle
tuliset tervetulotoivotukset jo ennen
ensimmäistä viivytyslinjaa. 3.Pr:n
kevyt tykistöpatteristo ja erillinen
kevyt patteri olivat asemissa Mäk-
rän molemmin puolin. Tykistö oli
heikko eikä ampumatarpeita ollut
riittävästi. Tulitoiminnan alettua jot-
kut tykeistä menivät epäkuntoon.
Tuhoamisammunnan asemesta voi-
tiin ampua lähinnä häirintää. Katso
oheinen karttapiirros. Tykistön tak-
tinen merkki kartassa on kolmio.

Tuusnanjoesta itään Laatokalle
saakka oli viivytysasemissa Metsä-
pirtin osasto. Se koostui vain 8. ja
9. Rajakomppaniasta (RajaK). Ku-
ten aikaisemmin mainittiin, Metsä-
pirtin osasto ei enää sodan alettua
kuulunut varsinaisesti Raudun ryh-
mään. Metsäpirtin alueella suoja-

joukkojen miesvahvuus oli kaikkein
vähäisin. Arveltiin ilmeisesti, että
vihollinen etenee Raasulin ja Pal-
kealan teitä. Metsäpirtin kohdalla oli
suuri ja vaikeakulkuinen Lumisuo,
jota vihollisen arveltiin välttävän.
Näin se tekikin, mutta tunki päälle
Sirkiänsaarelta.

Suojajoukkojen
taistelut

Tässä artikkelissa ei kuvata ko-
vin yksityiskohtaisesti eri yksiköiden
sijaintia ja taisteluita, koska niistä on
ollut kertomuksia tässäkin lehdessä
jo aikaisemmin. Suomalainen radio-
tiedustelu oli avannut vihollisen sa-
lakielisen radiosanoman hyökkäyk-
sen aloittamisesta mm. Rautuun
aamulla 30.11.1939.

Suojajoukoille annettiin vähän jäl-

keen puolen yön valmiuskäsky mie-
hittää asemat. Yöllä oli lievää pak-
kasta ja lunta 5-10 cm. Tilanne oli
äärimmäisen jännittynyt ja ne, jotka
pystyivät nukkumaan, asettuivat
makuulle täysissä pukimissa aseet
käden ulottuvilla. Kaikki mahdolli-
nen oli tehty asemien nopean mie-
hittämisen varalta.

Oli vielä pimeää, kun noin seitse-
män aikaan Antinpäivän aamuna
marraskuun 30. päivänä kaakkoinen
taivaanranta leimahti valkeaksi ja
tykistön lähtölaukausten jyrinä kuu-
lui koko Kannaksen leveydeltä.
Kranaatteja tuli paitsi rajan pintaan,
myös Raudun kirkolle ja asemalle
saakka. Näiden kohteiden tulitus oli
kartta-ammuntana varsin epätark-
kaa.

Viranomaiset olivat edellisenä
päivänä antaneet määräyksen koko
kunnan tyhjentämisestä asukkaista,
mutta evakuointia ei tämän käskyn
perusteella ehditty kunnolla aloittaa-
kaan. Niille siviileille, jotka vielä oli-

III Armeijakunnan ryhmitys ja Raudun ryhmän viivytysasemat
30.11.1939. Ensimmäinen viivytyslinja: Orjansaari-Liippua-Riiska.
Toinen viivytyslinja: Orjansaari-Mäkrä-Riiska. Kenttäarmeijan
pääpuolustusasema, ns. Mannerheim-linja, kulki Vuoksella Orava-
niemestä Vuoksen, Suvannon ja Taipaleenjoen pohjoisrantaa pit-
kin Laatokalle. Kuva: Talvisodan historia, osa 2.

Raudun ryhmän komentaja,
jääkärieversti Auno Kaila
(1898-1975). Aikaisemmin mm.
Reserviupseerikoulun johtaja,
puolustusministeriön osasto-
päällikkö ja Viipurin rykmentin
komentaja. Viivytystaistelujen
jälkeen 6.12.1939 lähtien Koi-
viston suunnalla 4.D:n komen-
taja.
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vat rajakylissä kodeissaan, muodos-
tui hetkestä painajainen elämästä ja
kuolemasta. Näin tapahtui mm. tä-
män kirjoittajan äidille ja vanhem-
mille sisaruksille rajalla Huhdin ky-
lässä. Perheen pää oli jo Metsäpir-
tin alueen suojajoukoissa.

Huhdissa olevan 7.RajaK:n etu-
vartioasemat joutuivat ensimmäisi-
nä viholliskosketukseen. Päälle käy-
vien vihollisen panssareiden jyrinän
kerrottiin kuuluneen kirkolle saak-
ka. Radan suunnassa Raasulin-Liip-
puan seudulla 6.RajaK ilmoitti tor-
juneensa aamulla pataljoonan vah-
vuisen vihollisen hyökkäyksen. Ole-
tetut hyökkäysurat olivat miinoitet-
tu, mutta miinakentät olivat melko
heikkoja ja varsinkin panssarimiinoja
oli vähän.

Puolelta päivin suomalainen tykis-
tö avasi tulen kohti Liippuan harjan-
teita, missä näkyi suuri panssarivau-
nu- ja jalkaväkirivistö. Vähän myö-
hemmin Raasulin radan suunnalta
kuului kumeita jyrähdyksiä, kun suo-
malaiset pioneerit tuhosivat rataa,
siltoja ja rumpuja vihollisen etene-
misen vaikeuttamiseksi.

Puoli kolmen tienoilla iltapäivällä
Huhdin puolustajat ilmoittivat, että
heillä on vastassaan ainakin patal-
joonan verran jalkaväkeä, jota pans-
sarivaunut tukivat. Asemat oli jätet-
tävä. Myöhemmin Palkealan tasal-
la vihollisen eteneminen torjuttiin.
Myös Raasulin suunnalla Suvenmä-
en tasalla vihollinen jatkoi hyökkä-
ystä suurin voimin ja sinne pyydet-
tiin tykistön tulitukea.

Metsäpirtin osasto raportoi vaike-
uksistaan. Sirkiänsaaren ja Korleen
vartiot olivat vetäytyneet uusiin ase-
miin ja Sirkiänsaari paloi. (Em. ky-
lät olivat Raudun alueella, mutta
sotaoperaatiot eivät noudattele kun-
tarajoja.) Puhelinyhteydet eivät toi-
mineet.

Myöhään illalla Metsäpirtin osas-
to ilmoitti, että joukot olivat vetäy-
tyneet Umpilammen tasalle lähelle
Taipaleenjokea saarrostusuhan
vuoksi. Umpilampi oli pieni soistu-

nut lampi Metsäpirtin kirkolta neli-
sen kilometriä pohjoiseen Taipalee-
seen johtavan tien oikealla puolella.
Tällöin avautui Metsäpirtin kirkon-
kylästä tie hyökkääjälle länteen
Raajun suuntaan. Vihollinen ei kui-
tenkaan lähtenyt täältä etenemään
Raajuun.

Kovasta yrittämisestään huolimat-
ta vihollinen pystyi etenemään Rau-
dussa ensimmäisenä sotapäivänä
vain 5-10 km tappioita kärsien.
Taisteluja oli käyty vasta etuvartio-
asemissa ja näin saavutettu melkoi-
nen aikavoitto.

Vaikka tilanne Länsi-Kannaksel-
la kehittyi seuraavana päivänä 1.12.
vaikeaksi, jatkuivat taistelut Raudun
viivytysasemissa hallitusti, jos niin
yleensä voi sanoa. Voimakkaimmin
vihollisen painostus kohdistui Liip-
pualle ja iltapäivän mennessä siellä
ollut 6. RajaK sai luvan vetäytyä ja
taistelut siirtyivät seuraavaan aa-
muun mennessä Maanselän korkeu-
delle ja Raudun aseman eteläpuo-
lelle. Näissä taisteluissa suomalai-
set tuhosivat puoli tusinaa hyökkää-
jän panssarivaunuja. 1.12. iltapäiväl-
lä murtui myös Er.P 6:n puolustus
ensimmäisessä viivytyslinjassa Pal-
kealassa ja sen pääjoukot vedettiin
toiseen viivytyslinjaan Orjansaaren-
Porkun tasalle.

Kolmannen taistelupäivän eli jou-
lukuun 2. päivän tapahtumat pakot-
tivat suojajoukot kaikkialla luopu-
maan viivytysasemistaan. Tilanne
oli sekava koko Kannaksella ja jopa
vääriksi osoittautuneita tietoja rapor-
toitiin ylöspäin. Osin näihin virheel-
lisiin tietoihin perustuen myös Rau-
dun ryhmä sai käskyn luopua viivy-
tysasemistaan Muolaan ja Lipolan
ryhmien suunnasta uhkaavan saar-
rostuksen takia.

Raudun ryhmän taaemmassa vii-
vytysasemassa 3. Pr ei ollut joutu-
nut vielä lainkaan taisteluun, koska
sen etupuolella ollut Er.P 6 oli torju-
nut vihollisen Porkussa. Muutoin-
kaan tilanne Raudun alueella ei ol-
lut erityisen huolestuttava. Kuiten-

kin muualta tulleiden hälyttävien tie-
tojen perusteella Kannaksen Ar-
meijan komentaja Österman teki
2.12. päätöksen Kannaksen kaikki-
en suojajoukkojen irrottamisesta
pääpuolustuslinjan taakse reserviin.

Käskyn saatuaan kenraali Öster-
manin alainen, III AK:n komentaja
Heinrichs antoi 2.12. puhelimitse
klo 18.50 edelleen eversti Kailalle
käskyn suojajoukkojen vetäytymi-
sestä.

Kannaksen Armeijan komentajan
saatua tietää, ettei Länsi-Kannak-
sella vihollinen ollutkaan noussut
maihin Uudenkirkon viivytysjoukko-
jen selustassa eikä Muolaan ja Li-
polan ryhmien viivytysalueilla tilan-
ne ollut äärimäisen paha, hän antoi
kenraalimajuri Heinrichsin kautta
uuden käskyn klo 22.40 Raudun
ryhmälle jättää vahvoja voimia jäl-
keen. Siihen oli Raudun ryhmän
komentajan Kailan vastattava, että
käskyä ei voinut enää muuttaa, kos-
ka joukot olivat jo liikkeellä.

Kirkonkylän hyvin varusteltu vii-
vytysasema jouduttiin luovuttamaan
hyökkääjälle taistelutta. Tämän ta-
pahtuman arvostelijan on kuitenkin
muistettava, että sota oli sen johdol-
lekin uusi asia ja tilanne vihollistie-
toineen sekava, jota eivät puutteel-
liset viestiyhteydet ainakaan paran-
taneet. Päätökset oli tehtävä ole-
massa olevien tietojen varassa heti
eikä niitä voitu siviilihallinnon tapaan
jättää odottamaan.

Ylipäällikkö Mannerheimin oli
hermostunut ja pettynyt suojajouk-
kojen nopeasta vetäytymisestä. Hän
antoi jyrkkäsanaisia määräyksiä
asian johdosta, mutta niillä ei ollut
enää sanottavaa vaikutusta. Jo ai-
kaisemmin hän oli ollut vastoin ken-
raalien näkemystä sitä mieltä, että
suojajoukkojen roolin tuli olla vah-
vempi kuin mitä niistä muotoutui.
Hän oli ollut myös sitä mieltä, että
suojajoukkojen ja pääpuolustuslinjal-
le ryhmittyneen kenttäarmeijan tuli
muodostaa yksi kokonaisuus, mut-
ta kieltämäton tosiasia oli, että suo-
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jajoukkoja käsiteltiin omina kokonai-
suuksinaan ja niiden alistussuhteis-
sa tehtiin viime hetkiin saakka muu-
toksia.

Kannaksen Armeijan komentaja
Östermanin tiedetään painottaneen
sitä, että suojajoukkoja on turha ku-
luttaa asemissa, jotka kuitenkin jou-
dutaan luovuttamaan. Tätä näkö-
kantaa tuki hiljaisesti mm. pääma-
joitusmestari A.F. Airo, vielä tuos-
sa vaiheessa sotilasarvoltaan evers-
ti.

Suojajoukot saatiinkin vedettyä
taistelukykyisinä pääasemaan, jota
alettiin Talvisodan aikana kutsua
myös Mannerheim-linjaksi. Näin
teki varsinkin vihollinen omassa pro-
pagandassaan, kun sen oli syytä
korostaa Puna-armeijan sankarilli-
suutta sen onnistuttua helmikuussa
jauhamaan linjan murskaksi Sum-
massa. Venäläiset vertasivat linjaa
maailmankuuluun ranskalaiseen
Maginot-linjaan, mikä on kaukana
totuudesta. Mannerheimin itsensä ei
kerrottu olleen kovin tyytyväinen
pääasemalle annettuun nimeen.

Viholliselle ei haluttu jättää mitään
sellaista, joka olisi auttanut sitä.
Rajan läheisyydessä olevat talot
pantiin palamaan ensimmäisen so-
tapäivän aamuna. Tämä oli enna-
kolta suunniteltu toimenpide. Toise-
na sotapäivänä poltettiin tai räjäy-
tettiin lähes loputkin Raudun talois-
ta.

Yleisesti luullaan, että Raudun
kirkko tuhoutui joko tykistötulessa
tai lentopommituksessa. Tämä ei
kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan
omat joukot räjäyttivät sen viimei-
senä lähtiessään. Eivätpähän hyök-
kääjät ainakaan pitäneet kirkkoa
tallinaan. Kirkko ehti palvella teh-
täväänsä vain 13 vuotta.

Vastoinkäymisistä huolimatta suo-
jajoukkojen viivytys oli tapahtunut
kolmannen taistelupäivän iltaan
mennessä pääpiirteissään suunnitel-
mien mukaan ja ainakin Liippualla
ja Porkussa hyökkääjä oli joutunut
siirtämään eteen uusia joukkoja.

Vihollisen lentokoneita esiintyi tais-
telualueen yllä ajoittain runsaastikin,
mutta ilmeisesti epäselvän tilanne-
kuvan vuoksi niiden suora vaikutus
jäi vähäiseksi. Omia lentovoimia ei
riittänyt taisteluiden tukemiseen,
vaan käytettävissä olevien harvojen
koneiden päätehtävät olivat vihollis-
ryhmitysten tiedustelu.

Vetäytyminen
Raudusta

Raudun kunnan alue jouduttiin luo-
vuttamaan viholliselle 2. joulukuuta
1939. Er.P 6:n komentajan, kaptee-
ni Oiva Saarelaisen muistiinpano-
jen viivytystaisteluista kerrotaan
päättyneen seuraavasti: “Oli vahin-
ko jättää edulliset ja hyvin lin-
noitetut puolustusasemat, joilla
oli syvyyttä. Nyt jätettiin vielä
3.Pr:n asematkin laukaustakaan
ampumatta.”

Suojajoukot vetäytyivät Raudus-
ta seuraavasti. Ensiksi irtaantuivat
3.Pr:n I ja II pataljoonat sekä pri-
kaatin tykistö, jotka ylittivät aamu-
yöstä 3.12. Kiviniemen sillat. Ora-
vaniemeä kohti vasemmalle lähtivät
aamulla 3.12.vetäytymään 3.Pr:n
III pataljoona, JP 4 ja erillinen tyk-
kipatteri. Er.P 6 sekä 6. ja 7. RajaK

saapuivat Kiviniemeen 3.12. aamul-
la. Tässä on syytä todeta, että ve-
täytyminen tapahtui käskystä ja oli
hallittua. Tosin kesken vetäytymis-
tä jouduttiin antamaan uusia käsky-
jä tilanteen muututtua, kuten edellä
on viitattu, mutta tällainen kuuluu
sodan luonteeseen.

Kiviniemeen 3.12. siirtyneet
Er.P.6 sekä 6. ja 7. RajaK valmis-
tautuivat puolustamaan eteläistä sil-
lanpääasemaa siellä jo olleiden mui-
den joukkojen kanssa. Päämajasta
tulleen käskyn johdosta siitä kuiten-
kin luovuttiin. Ilmeisesti katsottiin,
että taistelu olisi aiheuttanut kohtuut-
tomia henkilöstötappioita ja kuiten-
kin asemat olisi menetetty. Kivinie-
men sillat räjäytettiin vihollisen edes-
tä itsenäisyyspäivän aamuyöllä
6.12. klo 3.55. Rautatiesilta ei tu-
houtunut täydellisesti ja vihollinen
onnistui siirtämään miehistöään sil-
lan jäänteitä pitkin Vuoksen yli.

Täsmällisiä tietoja suojajoukkojen
tappioista ei ole. Erään tiedon mu-
kaan suojajoukkojen tappiot olisivat
olleet noin 400, josta kaatuneina 133.
Raudun kunnan alueella suojajouk-
kotaisteluissa kaatuneita oli Arkis-
tolaitoksen tietojen mukaan “vain”
13.

Suurimmat tappiot kärsivät Por-

Raudun viimeinen kirkko ehti olla pystyssä vain 13 vuotta.
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kun alueella taistelleet Er.P 6 ja kak-
si rajakomppaniaa. Er.P 6:n kaatu-
neiden määrä oli viisi ja haavoittu-
neita kymmenkunta. Pienimmin tap-
pioin selvisi taaempana ollut 3. Pr ,
koska se sai vetäytymiskäskyn jo
ennen yhteenottoja päälle tunkevan
vihollisen kanssa.

Raudusta kotoisin olevia kaatui
oman kunnan viivytystaisteluissa
neljä, kaikki Raasulin-Liippuan
suunnalla. Tässä yhteydessä voi
myös todeta, että Metsäpirtin alu-
een suojajoukkotaisteluissa kaatu-
neita oli 11. Nämäkin tiedot perus-
tuvat Arkistolaitoksen tietokantoihin
ja eivät ole välttämättä täydelliset.

Jälkikäteen suojajoukkojen nope-
aa vetäytymistä on kritisoitu liian
hätiköitynä päätöksenä, mutta se on
jälkiviisautta ja jossittelua. Kokonai-
suuden kannalta yksityiskohdilla ei
ole suurta merkitystä, sillä viivytys-

asemista oli joka tapauksessa tar-
koituskin luopua. Talvisodan varsi-
naiset torjuntataistelut Raudun koh-
dilla käytiin taempana pääasemas-
sa Suvannolla ja Taipaleenjoella. Ne
olivat hirvittävät, mutta asemat on-
nistuttiin täällä pitämään.

Taisteluasemissa oli silloin miehiä
eikä miehen kuvia, jos käytetään
jalkaväenkenraali Adolf Ehrn-
roothin sanontaa. Talvi- ja Jatko-
sodan etulinjaupseeri Uuno Tark-
ki on käyttänyt tiukempaa vertai-
lua, mutta sen toistaminen tässä ei
ole paikallaan. Jotkut sellaisista, jot-
ka ovat vastuullisia nykyisten Puo-
lustusvoimien henkilöstöpolitiikasta,
koulutuksesta ja suorituskyvystä,
voisivat pahastua.

Veikko Vaikkinen
Kerava

Käytettyä lähdeaineistoa:

Talvisodan historia, osat 1 ja 2.
Sotatieteen laitos 1977–1978.

Paavo Susitaival: Karjalainen
pataljoona (Er.P. 6) talvisodassa.

WSOY 1963.

Martti Turtola: Aksel Fredrik
Airo, Taipumaton kenraali.

WSOY 1997.

Rautu ja rautulaiset III. Rautu-
laisten pitäjäseura 1991.

Raudun historia. Pieksämäki
1965.

Suomen sodissa 1939–1945
menehtyneiden tiedosto.

Arkistolaitos.

Joulupukki toimi puheenjohtajana
Suomen rajakokouksessa Tartossa
90 vuotta sitten. Eduskunta oli vah-
vistanut edellisen vuoden kesällä
Suomelle tasavaltalaisen hallitus-
muodon ja valtionhoitaja Manner-
heim oli vahvistanut sen heinäkuun
17. päivänä 1919.

Suomesta oli lähetetty Tarttoon
suurimpien pankkien ja yritysten
johtohenkilöt. Valtuuskunnan nokka-
miehenä toimi liikepankin johtaja J.
K. Paasikivi ja muina vaikuttavi-
na jäseninä Yhdyspankista pääjoh-
taja Aleksander Frey, Elannon joh-
taja Väinö Tanner sekä metsäte-
ollisuuden patruuna Rudolf Wal-
den.

Joulupukin mielestä lähiympäris-
tö oli uhkaavan rauhaton Britanni-
an sotalaivaston valvoessa Jääme-
ren, Itämeren ja Suomenlahden lii-
kennettä sekä avustaessa Karjalan
kannakselta Jäämerelle hallitsevan

keisarillisen Venäjän armeijan toi-
mintaa. Lisäksi Ruotsi himoitsi Ah-
venanmaata itselleen. Entisen suu-
riruhtinaanmaan kaakkoiset rajapi-
täjät Mannerheim oli julistanut so-
tatila-alueeksi Suomen itsenäisyys-
julistuksen jälkeen. Lenin ja Stalin
olivat lähteneet suomalaisia pakoon
Moskovaan, josta käsin lähettivät
oman neuvottelijansa Tarttoon, vaik-
ka bolshevikkien valta oli kyseen-
alainen Suomen sotatilassa olevien
kuntien rajoillakin.

Joulupukin Tartossa piirtämä suo-
mineidon kuva sai vuonna 1920 jou-
lukuun ensimmäisenä päivänä edus-
kunnan myöntämän Finlandia-rau-
hanpalkinnon. Joulurauhan julistuk-
sen jälkeen presidentti Kaarlo Juho
Ståhlberg ratifioi suomineidon ku-
van, vaikka aiemmin valtionhoitaja-
na ollut Pehr Evind Svinhufvud
oli mieltynyt runsasmuotoisempaan
neitoon, jonka helmojen suojaan oli-

sivat tulleet kaikki suomalaiset idäs-
tä.

Asta-myrsky Korva-
tunturille Raudusta

Joulupukki sai kesäisenä Astan
päivänä nähdä kummallisen tapah-
tuman. Korvatunturille siirretty
Raasulin rajapuomi syöksyi tuntu-
rin rinnettä alas ja virran mukana
kulkeutui aivan Venäjän rajalinjalla.
Ennen tuntematon syöksyvirtaus sai
joulupukin parrankin sojottamaan
kahteen suuntaan. Raasulissa aikoi-
naan ollut rajapuomi pysyi Raudus-
sa aina mäen päällä, joutumatta ker-
taakaan notkossa olevalle Venäjän
rajalle, vaikka Tartossa Stalinin po-
rukka haaveili rajapuomin siirtämis-
tä pois Karjalan kannakselta.

Kesäinen syöksyvirtaus alkoi Rau-
dusta Raasulin rajapuomin alkupe-
räiseltä mäeltä, josta se suuntasi

Rautulaisen joulujuoru
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kulkunsa pohjoista kohti. Ensimmäi-
senä etappina oli tehdä syöksylas-
ku Putinin eukon rakentamassa
laskettelurinteessä, josta ylössyök-
sy tapahtui hiihtohissillä. Mäen
päältä syöksyvirtaus huitaisi men-
nessään kaikki hotellirakennusten
lähettyvillä olevat puut nurin, joulu-
kuusia säästelemättä. Suuntana oli
Raudun keskusta. Mäkeä alas kuo-
leman laaksoon, missä myrsky rie-
hui sellaisella voimalla, että sinne
haudattujen tuhannen vainajan luu-
rangot kolisivat haudoissaan.

Syöksyvirtauksen toinen reuna
kulki Palkealan kreikkalaiskatolisen
seurakuntakeskuksen kautta. Täällä
seissyt vanha karsikkopuu seisoi
kuitenkin niin vakaasti juurillaan, että
siihen myrskyn voimat eivät tehon-
neet. Karsikkopuuhun vanhan tavan
mukaisesti naulatut vainajien käy-
tössä olleet esineet pysyivät paikoil-
laan ja joulupukin tarkkailutontut
valtioneuvoksettaren ylös ylöskaive-
tusta haudassa saivat olla rauhas-
sa.

Karsikkopuulla
on tulevaisuus

Karsikkopuun ihmepelastuminen
saanee aikaan kansanliikkeen vai-
najien elinaikanaan tarvitsemien
esineiden naulaamiseksi tähän puu-
hun vainajien muistoksi. Joulupukki
toivoo voivansa joskus naulata Pal-
kealan karsikkopuuhun Finlandia-
vodkapullon korkin erään kotiseu-
tuneuvoksen muistoksi.

Käen kukuntapuita lukuun otta-
matta kaikki muut puut syöksyvir-
taus kaatoi Raudusta. Koivikotkin
ovat nurin, joten keväällä alkaa uusi
Karjalan koivikoiden tuuhettumis-
kausi.

Maanerheimlinjan
kautta Pohjanmaalle

Raudun kautta rakennetun Man-
nerheimin välipuolustuslinjan kivet
jäivät paikoilleen. Muistopaadet Ti-

katsun hautausmaalla kaatuivat ku-
moon ja siellä kasvaneita vanhoja
puita syöksyvirtaus heitteli kerros-

talon katollekin sekä kaksihaaraisen
männyn haaraan, josta latvaosa kat-
kesi myrskyn hakatessa päätään

Asta-myrskyssä vaurioituneen Matkamiehen ristin olivat paikalliset
asukkaat kunnostaneet. Markku Paksu asetti Tarton rauhan solmi-
misvuonna (3.11.1920), samana päivänä tuonilmaisiin siirtyneiden
muistolaatat suomalaisten pystyttämän Matkamiehen ristin äärelle.
Eudokia, omaa sukuaan Falin, ja hänen aviomiehensä, kauppias
Petter Feodorov on haudattu tähän Palkealan kreikkalaiskatolisen
seurakunnan hautausmaahan.

Kylämetsuri Heimo Soikkeli antoi puulle uuden elämän Ivanovien
haudan äärellä. Myrsky oli runnellut aiemman penkin Palkealan
kreikkalaiskatolisen seurakunnan hautausmaalla.

Kuvat: Ahti Hänninen
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Karjalan mäntyyn.
Raudusta syöksyvirtaus jatkoi

laantuneena kulkuaan Parikkalan
kautta kohti Pohjanmaata. Pohjan-
maalaiset lähtevätkin seuraavaan
sotaan oikotietä myrskyn kaatamia
aukkoja pitkin poistumatta muinai-
sen Karjalan alueelta ja taivaltavat
visusti Nevajoen Saarilinnassa
vuonna 1323 solmitun rajalinjan
Novgorodin puoleisella reitillä.

Venäjä
paukuttelee

Joulupukin vanhoja silmiä rasitti
marraskuussa suuri valoilmiö ja
Venäjän puolelta tullut keltaorans-
sinen tappavia typpikaasuja sisältä-
vä saastepilvi. Korvatunturin Venä-
jän vastainen rinne on vieläkin kel-
taisena. Venäläiset ampuivat silloin
mannertenvälisen ohjuksen Valkeal-
ta mereltä Kamzatkan niemimaal-
le. Varsin tehokas tappoase, koska
ohjuksen tömähdettyä maahan al-
koi Kamzatkalla purkautua muuta-
ma tulivuori.

Joulupukin ollessa poroajelulla Ina-
rinjärvellä vuonna 1985, jysähti Itä-
rajan takaa tullut ohjus jään läpi jär-
ven pohjattomaan pohjaan. Suoma-
laiset sukelsivat ohjuksen ylös ja lä-
hettivät sen diplomaattipostina tul-

litta takaisin. Veli venäläinen jätti
nostokustannukset maksamatta,
koska heidän mielestään Inarinjär-
ven jää oli liian ohutta.

Suomessa kaivetaan
poteroita ja kultaa

Korvatunturi sijaitsee kultaesiin-
tymän päällä, joten joululahjojen
kullatut käärepaperit ovat saaneet
kultauksensa Korvatunturin kulta-
kaivokselta, jossa tontut työskente-
levät ja kultamalmi kuljetetaan po-
ron pulkalla jatkojalostukseen re-
vontulisulattamoon. Joulupukki on
huolissaan ympäri Lappia kaivetuis-
ta ohjussiiloista, joita ulkomailta tul-
leet kaivosyhtiöt ovat kaivosvalta-
ustensa turvin rakentaneet. Han-
nele Pokan Lapinmaahan hylkää-
mä mies on vain Pokankairan tais-
telukaivannosta periskoopilla tähyil-
lyt Suomen Lapin outoa ohjusvarus-
telua.

Hannele Pokka on koko kuuman
kesän kiertänyt jalkapatikassa San-
tahaminan varuskunta-aluetta ja
etenkin puolustusvoimain hylkää-
mää Ryssänkaria. Hannele Pokan
vakaa aikomus on tehdä Ryssänka-
rin ainoasta maihinnousupaikasta
luonnonsuojelualue, jonne pääsee
vain Ryssänpassilla.

Joulupukki menee
papin eteen

Joulupukki on ajan ilmiöitä tarkasti
seuraavana miehenä aikeissa men-
nä naimisiin kahden lesbon kanssa.
Tämä ei Suomessa käy päinsä, sik-
si joulupukki lesboilee Ruotsissa lah-
jojen jakomatkallaan.

Norjalaiset jäävät tänä vuonna il-
man lahjoja, koska ovat törkeällä
tavalla puuttuneet joulumaan asioi-
hin. Norjan valtion Yara-nimeä käyt-
tävä yhtiö on ottanut haltuunsa Kor-
vatunturin äärellä olevan Soklin
malmiesiintymän ja aikoo kuljettaa
puuteriksi jauhamansa kivet liettee-
nä putkessa Venäjälle. Putken Nor-
jan valtio aikoo pistää kaivantoon,
joka louhitaan Korvatunturin kulta-
esiintymän läpi. Tosi törkeästi tuu-
mittu.

Suomelta Petsamon nikkeliesiin-
tymän vohkinut liikemies on lupau-
tunut huolehtimaan apatiitin jatko-
jalostuksesta ja kuljetuksesta jäät-
tömän jäämeren rantaan. Tällä ta-
voin Vanhasen hallituksen myymä
Suomen perusteollisuus saisi loista-
van tulevaisuuden Norjan valtion
hoivissa ja Yaran hölmöily Siilinjär-
ven apatiitin rautatiekuljetuksesta
Uuteenkaupunkiin ja sieltä laivoilla
ympäri maailmaa saisi Venäjän jär-

Joulutonttujen makkaranpaisto Tikatsun hauta-
usmaalla onnistui hyvin kylämetsurin taidolla te-
kemässä pölkkyhellassa.

Kahdenkymmenen minuutin syöksyvirtaus ei kun-
nioittanut Raudun sankarivainajien muistoa.
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keilemän lopun.

Norja ja Venäjä
Jäämeren rosvoina

Norja ja Venäjä ovat innostuneet
nostelemaan juomasarvia Suomen
Petsamossa. Nämä molemmat Suo-
men naapurivaltiot ovat luopuneet
Tartossa 90 vuotta sitten laadituista
ja valtioiden tunnustamista Suomen
valtion rajoista ja Tarton rauhanso-
pimuksen jälkeen tehdystä monikan-
sallisesta merirajasopimuksesta, jos-
sa Suomi sai merialueen Jäämerel-
tä Norjan ja Venäjän alueiden vä-
listä.

Varmasti useampi sarvellinen vod-
kaa on tarvittu ennen kuin öljyn kiil-
to on noussut molempien öljyvalti-

oiden silmiin. Juominkien lopputu-
loksena oli, että Norja ja Venäjä
katsoivat tietävänsä muita valtioita
paremmin mihin kohtaan Jäämeres-
tä piirretään valtioiden rajalinjat.

Rajalinjan nämä juomaveikot piir-
sivät keskelle Suomen talousaluet-
ta Jäämerellä. Ei ole mikään ihme,
että joulupukin porot pysyvät joulu-
na Norjan vastaisen poroaidan Suo-
men puoleisella sivulla ja vankileiri-
en saaristoon kuuluva Petsamon
nikkelikaivos on tonttujen lahjasaar-
rossa.

Kaasupanoksella
joululahjat Saksaan

Joulupukki aikaa kuljettaa Keski-
Eurooppaan vietävät lahjat väliva-

rastoon Rautuun, myrskypuiden
alle. Täältä tontut vievät lahjat Vi-
rolahdelle, josta ne lähetetään uutta
kaasuputkea pitkin putkipostina Sak-
saan, jossa joulupukki on niitä vas-
tassa. Rajan rekkaruuhkat eivät
pääse häiritsemään joululahjalogis-
tiikkaa.

Kaikki suomalaiset saavat lahjan-
sa perinteiseen tapaan kotiin tuotui-
na Itellan lakoista huolimatta.

Toivoo
Ahti Veikko

Jokunen aika sitten avasin paikal-
lisen monisteen Länsi-Savon. Etu-
sivulla luki: Mikkeliin ehdotetaan ve-
näjänkielisiä katukilpiä…Pohditaan
uusia keinoja osoittaa venäläisten
matkailijoiden olevan tervetulleita
Mikkeliin. Kyrillisin kirjaimin kirjoi-
tetut kilvet asennettaisiin suomen-
kielisten kilpien alapuolelle, (onneksi
sentään alapuolelle). Mikkelin kes-
kustassakin Mannerheiminkadun
alla olisi siis Prospekt Mannergei-
ma.

Idean olivat ilmoille heittäneet
Mikkelin kaupunkikeskustan kehit-
tämisyhdistyksen jäsenet. Ajatukse-
na oli, että saataisiin paras mahdol-
linen hyöty Venäjän kasvavista tu-
ristivirroista.

Jos tämä varsin radikaali ajatus on

rakennettu pelkästään ryssän pään
menoksi, saadaksemme paras mah-
dollinen hyöty Venäjän valtavasti
kasvaneista turistivirroista, en me-
nisi tätä ajatusta ollenkaan tuomit-
semaan. Mennen tullen ovat ryssät
huiputtaneet zuhnaa. Olisi jo korkea
aikaa ottaa takaisin vääryydellä
maksettuja sotakorvauksia.

En tiedä, onko entinen päämaja-
kaupunki tähän ajatukseen kuiten-
kaan vielä valmis. Olisihan se pa-
luuta sadan vuoden takaiseen men-
neisyyteen.

Toistakymmentä vuotta sitten
Karjalan Liiton liittovaltuustossa toi-
miessani, oli yksi tavoite pyrkiä neu-
votteluyhteyteen Venäjän viran-
omaisten kanssa, jotta pakkoluovu-
tetulle alueelle Karjalaan saataisiin

Prospekt Mannergeima…
myös suomenkieliset oikeat nimet.
Sosnovon kohdallakin lukisi silloin
myös Rautu.

En muista, mihin tuo hanke kariu-
tui. Viipuri on Viipuri, mutta Käki-
salmi on edelleen Priozersk.

Aion ottaa tämän asian uudelleen
esille Karjalan Liitossa. Asian uu-
delleen vireille saattaminen olisi mie-
lestäni tärkeää tulevia sukupolvia
ajatellen. Toki tämän päivän tekniik-
ka kaikkine GPS-mahdollisuuksi-
neen antaa hyvät edellytykset pai-
kantaa entistä historiaa. Jos ryssät
luulevat, ettemme löydä meille tär-
keitä historiallisia paikkoja, niin he
ovat siinä varsin väärässä. Esimer-
kiksi Koivisto on meille aina Koi-
visto eikä mikään Primorsk.

Markku Paksu

Suvannon seudun sukututkimuspiiri
kokoontuu lauantaina 22.1.2011 klo 14.00-17.00

Helsingissä Karjalatalon Laatokka-salissa.
Kaikki alueen historiasta ja sukututkimuksesta kiinnostuneet

ovat tervetulleita avoimeen tapaamiseen.
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Milla Pietiäinen valmistui 17. syyskuuta 2010 fi-

Onnittelemme valmistuneita

Kirjojen tutkiminen on iloi-
nen asia”, toteavat alkujuuri-
aan Raudusta olevat serkukset
Milla Pietiäinen ja Pekka Kar-
jalainen.

90 vuotta
täytti Tyyne In-

keri Paukkunen,
o.s. Kähäri, 23.
tammikuuta Riihi-
mäen Hiivolassa.
Kotikylä oli Raa-
suli, josta alkoi
mon iva ihe inen
e v a k k o m a t k a
päätyen Riihimä-
elle. Tyyne asuu
yksin kotonaan
miehensä kuole-
man jälkeen. Van-
himman pojan
perhe asuu lähel-
lä ja mahdollis-

taa yksin asumisen auttaen tarvittaessa.

Onnittelut pian 91 vuotta täyttävälle Tyynelle!

losofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta perinnöl-
lisyystieteen alalta.

Hänen isänsä Viljo Pietiäinen on syntynyt vuon-
na 1937 Raudun Suurporkulla. Milla on käynyt
yhdessä vanhempiensa kanssa kotiseutumatkalla
Raudussa tarkastamassa isän syntymäpaikat ja vie-
läpä maasaunan, jossa tämä on syntynyt, kuoppa
on yhä nähtävissä. Milla on hyvin kiinnostunut
vanhempiensa, Liisa ja Viljo Pietiäisen sekä iso-
vanhempiensa, Selma ja Toivo Pietiäisen sukujuu-
rista. Mm. vast´ikään perustetussa Pietiäisen su-
kuseurassa hän toimii vanhempiensa kanssa aktii-
visena jäsenenä.

Pekka Karjalainen valmistui 30. kesäkuuta 2010
diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisestä
yliopistosta, konetekniikan alalta. Pekan äiti Hilk-
ka on Toivo ja Selma Pietiäisen lapsista nuorim-
mainen. Mainittakoon, että Pekka myös on käynyt
kotiseutumatkalla Raudussa – samalla reissulla
kuin Millakin. Oli vaivatonta tehdä matkaa Käki-
salmeen – Rautuun – Valkjärvelle Pekan toimiessa
erinomaisena autonkuljettajana ja turvallisuusmie-
henä. Pääsimme samalla reissulla katsomaan mo-
lempien isovanhempien syntymäpitäjät sekä Rau-
dun että Valkjärven ja lisäksi vielä Käkisalmen
nähtävyydet sekä upean Laatokan, jossa kävimme
uimassa. Vähän sattui kivinen kohta Laatokasta
siinä Käkisalmen hienon vesilaitoksen kohdalla,
mutta saimme kuitenkin uitua ja valokuvat otettua
– ihailtiin suurta Laatokkaa.

Evakkomatkamuistoja
Kun velimies Reino Myöhä-

nen on lähettänyt minusta aineis-
toa 85 vuotta täyttäessäni, niin
pyysi hän minua toimittamaan li-
sää juttua.

Olen syntynyt Metsäpirtin
Koukunniemessä 17. elokuuta
1925. Evakkoon jouduttiin raja-
kylästä jo heti kun oli perunat
saatu nostettua. Mukaan otettiin
kaikki, mitä peräkärryyn mahtui. Evakkoon siis jo en-
nen Talvisodan alkua.

Muistan kuin tämän päivän, kun olin nostamassa vettä
ennen aamulypsyä. Yks kaks jyrähti Raudun suunnas-
sa venäläisten tykistötuli. Oli siis 30. marraskuuta 1939.
Ja siitä heti äiti ja Reino-veli ajamaan lehmiä Sakkolan
suuntaan. Me isän kera tuon päivän iltapäivällä lähdet-
tiin evakkomatkalle.

Terveisin
Armas Myöhänen
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80 vuotta

täytti 2. joulukuuta Pekka Partanen Helsingis-
sä. Hän on syntynyt Raudun Orjansaaressa Liisa
ja Matti Partasen nuorimmaisena lapsena.

Eikka 90 vuotta
90 vuotta. Sii-

hen mahtuu tari-
na, jos toinenkin.
Jokaisella suku-
polvella, jokai-
sella sukulaisella
ja ystävällä on
varmasti tuhat ta-
rinaa kerrottava-
na Einosta eli Ei-
kasta, kuten me
perheen parissa
häntä kutsumme.

Tässä yksi tari-
na, joka sai al-
kunsa Raudussa
31.lokakuuta 1920, jolloin Eino syntyi Pehkosen
perheeseen. Eikkaa ennen perheeseen syntyi Hel-
vi-tyttö, joka kuoli vain muutaman viikon ikäise-
nä. Eino sai myöhemmin kuitenkin vielä toisen sis-
kon, Lean ja kolme veljeä, Kaukon, Tahvon ja Ta-
pion.

Sodan jälkeen Eikan vanhemmat Hjalmar ja
Helena Pehkonen muuttivat Keuruulle Äänelään.
Äänelän päätila on myöhemmin muuttunut Eikan
perheen kesäpaikaksi, myös muiden sisarusten
perheillä on mökkejä samalla mäellä. Eikan veli
Tapio asustelee perheensä kanssa Äänelässä edel-
leen vakituisesti.

Monet, monet vuodet Äänelässä on temmelletty
useamman sukupolven kesken. Meille neljännen
polven Äänelän Pehkosille Eikasta tulee ensimmäi-
senä mieleen makoisat lettukestit, Äänelän olym-
pialaiset, jossa kolme sukupolvea otti mittaa toi-
sistaan, mitä hurjimmissa lajeissa sekä lukuisat
kalareissut.

Eikka on aina ollut sanavalmis ja huumoria ei
ole Äänelestä puuttunut. Eikka on myös ilmiömäi-
nen kalapaikkojen haistelija. Pieni nuuhkaisu, ja
hän tietää tarkalleen, missä kala syö. Ja jos nyt ei
ihan aina kalaonni ollut myöten, niin hauskaa reis-
suilla ainakin oli.

Hymy oli herkässä myös Eikan 90-vuotissynty-
mäpäivillä. Syntymäpäivää juhlittiin suvun ja ys-
tävien kanssa. Sankaria onnittelemaan saapui tu-
van täydeltä väkeä ympäri Suomen. Sukuakin oli
paikalla neljän sukupolven verran.

Vielä kerran: Paljon onnea 90-vuotiaalle Eikal-
le!

Juhlaväen puolesta toivottavat
Eikan Lea-siskon vunukat Anu, Sari ja Taru.

Raudun tytöllä pitkä
ja vaiheikas elämä

Raudun Tok-
karinkylässä 28.
tammikuuta 1913
syntynyt Lilja
Onerva Falck
poistui keskuu-
destamme Kera-
valla kaksi päi-
vää ennen 97.
syntymäpäivään-
sä 26. tammikuu-
ta 2010 lyhyen
sairauden jäl-
keen.

Hänen isänsä
Juho Falck
(1872-1925) pal-

veli Raudun poliisina 1910-20 luvuilla ja perusti
vaimonsa Aunen kanssa seitsemän lapsen perheen.

80 vuotta
täytti Veikko

Tukia 19. joulu-
kuuta Kuusan-
koskella, jossa
hän viettää elä-
kepäiviään vai-
monsa kanssa.
Hän on syntynyt
Raudun pitäjän
Orjansaaren ky-
lässä. Veikon rak-
kain harrastus
on nyt kesämö-
killä touhuilu,

kalastus ja talvisin pikkulintujen ruokinta kesä-
mökin pihapiirissä.
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Aaro Juho Samuli Sappinen kuoli 25. elokuuta
2010 Pieksämäellä. Hän oli syntynyt 1.heinäkuuta
1918 Raudun Kaskaalassa.

Kätilö Helmi Amalia Peltonen, o.s. Koukonen,
kuoli 3. marraskuuta Helsingissä. Hän oli synty-
nyt 20. huhtikuuta 1925 Raudussa.

nien toimintaan hänen miehensä kuoltua suhteelli-
sen nuoressa iässä vuonna 1960 osallistuen muun
muassa jokseenkin kaikkiin 1980-luvun ja 90-lu-
vun alun vuotuisiin liittokokouksiin. Hän sai liiton
kultaisen ansiomerkin työstään 1994.

Ollessaan vapaana perhe- ja aviovelvolli-suuk-
sista hän matkusti paljon ja piti samaten tiiviisti
yhteyttä veljensä Einon perheeseen Kotkassa ja
sisareensa Miiliin Kuusankoskella. Matkat yltivät
eri puolille Eurooppaa ja tietenkin myös Pohjois-
Amerikkaan, Havaijille, Washingtoniin, Niagaran
putouksille, Kalliovuorille ja kerran myös Karibi-
an merelle pojan perheen seurassa.

Lauri Toiviainen

Lilja, toiseksi nuorin, oli heistä pitkäikäisin ja sai
nauttia hyvästä terveydestä elämänsä viimeisiin
kuukausiin asti.

Muutto kodista oli hänelle tuttua viisivuotiaasta
lähtien isän vietyä lapset Raudun ankarien 1918
sodan taistelujen ajaksi turvaan Pusan sukutaloon
Suurporkun kylään.

Raudusta hän muutti juuri aikuisikään päästy-
ään Käkisalmeen, jossa hän hoiti Käkisalmen lin-
nan turisteja palvelevaa kahvilaa ja myymälää.

Käkisalmesta hän palasi lyhyeksi ajaksi Rautuun,
sitten evakkoon talvisodan taistelujen vietyä koti-
seudun ja kotitalon. Hän oli tavannut sodan aika-
na kapteeni Arvid Vilhelm Toiviaisen, joka oli syn-
tynyt Pietarissa ja asunut Viipurissa 1920-30-lu-
kujen vaihteesta asti. Romanssi, jossa illalliset Vii-
purin kuulussa Pyöreässä tornissa näyttelivät suur-
ta osaa, johti avioliittoon keskellä talvisotaa 19.
tammikuuta 1940. Liljasta tuli myös lyhytaikainen
Viipurin tuomiokirkkoseurakunnan jäsen.

Heille syntyi poika, Lauri, välirauhan kesän 1940
kääntyessä syksyksi. Jatkosodan aikana Lilja asui
joitakin aikoja Metsäpirtissä ja muualla Karjalas-
sa, kunnes sota pakotti jälleen muuttamaan muu-
alle Suomeen, tällä kerralla Santahaminaan, Hel-
singin ilmatorjuntapatteriston tuntumaan. Varus-
kunnassa asuvat äidit saivat usein hakea lapsiaan
pois hälytysten aikana tykkipatterien lähettyviltä
niiden jyskytyksen houkuteltua etenkin poikia luok-
seen.

Kesäkuussa 1942 kaatui hänen veljensä Lauri
Falck taisteluissa Lempäälässä, samoin kuin toi-
nen lähisukulainen Harry Eräkanto Kiestingissä
kaksi kuukautta myöhemmin. Lilja olisi halunnut
palvella lottana rintamalla, mutta miehensä vastus-
tuksen vuoksi hän luopui ajatuksesta.

Jatkosodan jälkeen perheelle tuli sarja nopeita
muuttoja upseeri-isän kiertäessä monia sotilaspii-
rejä, Raumalla, Jyväskylässä, Urjalassa, Kainuu-
ta myöten vapauttamassa sotilaita aktiivipalvelus-
ta. Rauhallisesta Järvenpäästä oli sitten kotipaik-
ka muutamaksi vuodeksi ennen muuttoa Tuusulan
kunnan eteläpäähän Keravan Saviolle, Nokian
“gummitehtaan” elättäessä sen jälkeen perhettä.

Kun Liljan poika muutti Kanadaan joulukuussa
1966 kolmen nuoren lapsen kanssa ja kun tämän
vaimo kuoli Torontossa joulukuussa 1968, Lilja
suostui matkustamaan Torontoon hoitamaan lap-
sia vuodeksi ja vielä jonkin aikaa kotonaan kun-
nes lapset saivat uuden äidin. Matkoista Kanadaan,
jossa myös hänen sisarensa Helmi asui, tuli melko
vakituinen tapahtuma.

Lilja otti osaa erityisen aktiivisesti sotaveteraa-

Maria Lankinen, o.s. Jokivarsi, kuoli 11. tammi-
kuuta Jokilaakson sairaalassa Jämsässä. Hän oli
syntynyt Raudun Jousseilassa 24. toukokuuta 1918.

Väinö Tuomas Loponen kuoli 18. lokakuuta Hel-
singissä. Hän oli syntynyt 2. heinäkuuta 1928 Rau-
dussa. Siunaus toimitettiin läheisten läsnä ollessa
5. marraskuuta Hietaniemen vanhassa kappelissa.

“Olkoon
joulun

tunnelma
lämmin,

aito,
juhlava.

Uusi vuosi
puolestaan

tuokoon
onnen

mukanaan!”

Rauhallista joulunaikaa
Rautulaisten lehden lukijoille!

Kansanedustaja Katri Komi
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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.

RAUHALLISTA JOULUA
Rautulaisten Pitäjäseura ry

Helsingin Rautuseura ry
Rauta-Säätiö

Rautulaisten lehti
Karjalan Liitto
Karjala-lehti

ja
myymälä

Kareliaklubi

Kesällä 2011

KIHUT
jälleen Raudussa

22. – 24.7.
Majoitus hotelli Losewskaja Kiviniemi

2 yötä

Reitti I Varkaus-Mikkeli-
Lappeenranta-Rautu

Reitti II Pieksämäki-Mikkeli-
Lappenranta-Rautu

Reitti III Mäntyharju-kouvola-
Vaalimaa-Rautu

Reitti IV Lahti-Helsinki-
Vaalimaa-Rautu

On mahdollista, että yksi bussi
lähtee lauantaina, jolloin on

mahdollisuus osallistua
vain kihujuhlaan 1 yö.

Hinnat ilmoitetaan kesän aikana.

Tilattavissa on myös 8 henkilön ja 18
henkilön pikkubusseja privat-matkaa

varten.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
spostilla pitajaseura@rautu.fi tai

Markku, puh. 040 5239 645
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