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Ryssiltä oli
kevättalvella
l oppunee t
p e r u n a t .
Suomestakin
olivat niitä
k y s e l l e e t .
Vuosia olen
seurannut,

kuinka ryöstetyn Karjalan pellot
kasvavat jättikoiranputkia, hyötyvil-
jelyksessä ne ovat hyvin vähäisissä
määrin.

Ennen rajan sulkeutumista 1920
Karjalan kannas ruokki hyvin pitkälti
Pietarin miljoonakaupungin väestön,
kannaksen elintarviketuotanto
markkinoitiin sinne. Raudussa oli
viljelymaata yli 6 000 hehtaaria ja
koko ryöstetyn Karjalan peltopinta-
ala oli satoja tuhansia hehtaareja
kivetöntä peltoa.

On harmi, että valtakunnan tuna-
ri Koivisto yhdessä kätyreidensä
kanssa ryssi Karjalan palautuksen.
Mikäli Karjalan arvo olisi ymmär-
retty, niin luultavaa on, että venä-
läisten napa rutisisi nyt suomalai-
sesta perunasta. Tietojeni mukaan
venäläiset kyllä olisivat halukkaita
vuokraamaan maata kannakselta-
kin, mutta rohkeus vuokraviljelijöiksi
lähtemiseen ei taida juuri ketään
kiinnostaa.

Lähestyvien vaalien edetessä on
mielenkiintoista seurata kuinka kan-
saedustajaehdokkaat pyörivät kuin
siat vatukossa, luvaten jälleen ker-
ran yhdeksän hyvää ja kymmenen
kaunista.

Eduskunnan nyt istuvista kansan-
edustajista hyvin monella on karja-
laiset juuret, lähes puolella, jollei yli-
kin. Jatkossakin olisi erittäin tärke-
ää, että mahdollisimman moni kar-
jalaisjuurinen tulisi valituksi. Aloit-
teentekijäksi Karjalan palautuksen

puolesta en usko kovinkaan monen
heistä uskaltautuvan jatkossakaan,
mutta heidän valinnallaan on mui-
takin tärkeitä seikkoja. Esim. Kar-
jalan Liitto saa merkittävää valtion-
apua toiminnalleen ja sen vuoksi pi-
täisi meillä olla puolestapuhujia siel-
lä, missä näitä toiminta-avustuksia
myönnetään.

On erittäin tärkeää, että pystym-
me evästämään mahdollisimman
monta karjalaisen kulttuurin puoles-
tapuhujaa eduskuntaan, varsinkin
nyt, kun valtiontalous on kuralla ja
toimintatuet liiton kaltaisille järjes-
töille tulevat varmasti kutistumaan.

Epätodennäköistä on, että Venä-
jä toistamiseen tarjoaisi Karjalaa
Suomelle, mutta sellainenkin pitäisi
mielestäni ottaa huomioon ja olla
valmis niihin keskusteluihin.

Uskon, että Karjalalla on meille
vielä paljon annettavaa ja toivoisin-
kin, että poliittisten päättäjien kes-
kuudessa syntyisi myös Suomea
hyödyttävä Karjala-strategia, ettei
lähialueyhteistyö olisi vain yksipuo-
lista rahan syytämistä venäläisille.

Edelleenkin on tärkeää ylläpitää
keskustelua Karjalasta maan poli-
tiikan tekijöiden kanssa ja avainase-
massa mielestäni juuri ovat karja-
laisjuuriset kansanedustajat. Väyry-
siä ei enää tarvita!

Mie se virvon vitsasella, rautulai-
sii rapsuttelen, ryssii vähän kopsut-
telen!

Hyvää Pääsiäistä!
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Lotta Svärd – järjestön perus-
tamisesta tulee tänä vuonna
täyteen 90 vuotta. Saman ikäi-
nen on myös Lotta Svärdin
Raudun osasto. Paikallisosas-
to perustettiin Rautuun vuonna
1921.

Naisten vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön käynnisti Suomessa vuo-
den 1899 helmikuun manifesti. Nai-
set alkoivat toimia muun muassa
Martta-järjestön kautta. Vuonna
1917 perustettujen suojeluskuntien
oheen alkoi kehittyä myös naistoi-
mintaa. Naiset hoitivat muonitusta
erilaisissa suojeluskuntien tilaisuuk-
sissa ja huolehtivat varusteiden huol-
losta. Heille alettiin antaa koulutus-
ta sairaanhoidossa.

Suojeluskuntain ylipäällikkö Died-
rich von Essenin 29. elokuuta
1919 antama päiväkäsky, jossa hän
totesi lyhyesti, että naiset voivat
osallistua suojeluskunnan toimin-
taan, antoi lottatoiminnan järjestäy-
tymiselle ratkaisevan sysäyksen.

Lotta Svärd -nimen naiset ottivat
käyttöön Mannerheimin Suomen
naisille vuoden 1918 vapaussodan
loputtua pitämästä kiitospuheesta.
Siinä Mannerheim käytti naisista
ensimmäisen kerran Runebergin
Vänrikki Stoolin tarinoiden nimitys-
tä “Lotta Svärd”. Vänrikki Stoolin
tarinoiden runo Lotta Svärd kertoo
naisesta, joka lähti miehensä muka-
na sotaan auttamaan ja miehensä
kaaduttua jäi hoitamaan haavoittu-
neita sotilaita.

Lotta Svärd -yhdistyksiä alkoi syn-
tyä nopeasti eri puolille maata.
Koko maan kattava järjestö perus-
tettiin maaliskuussa 1921 aluksi
suojeluskuntien tukijärjestöksi. Lotta
Svärd -järjestön säännöt vahvistet-
tiin 12. syyskuuta 1921.

Järjestön tarkoituksena oli “lujit-
taa suojeluskunta-aatetta ja avustaa

suojeluskuntajärjestöä suojaamaan
kotia, uskontoa ja isänmaata.” Tätä
toteuttaakseen “järjestö tekee isän-
maallista valistustyötä ja toimii kan-
san puolustustahdon ja siveellisen
kunnon kohottamiseksi”.

Lotta Svärd -järjestö oli vapaaeh-
toinen naisten maanpuolustusjärjes-
tö. Missään vaiheessa se ei ollut
aseellinen järjestö.

Lotat keräsivät varoja omaa toi-
mintaansa varten sekä suojeluskun-
tajärjestön työn tukemiseen ja hank-
kivat varusteita oman kylän suoje-
luskunnalle.

He laittoivat ruokaa suojeluskun-
nan erilaisissa tilaisuuksissa, kerta-
usharjoituksissa, Karjalan kannak-
sen linnoitustöissä sekä esikunnis-

sa. Lisäksi he kouluttivat itseään.
Vuonna 1931 lottien nuorisotyötä

varten perustettiin tyttöosasto. Sii-
hen saivat vanhempiensa suostu-
muksella liittyä kahdeksan vuotta
täyttäneet. Pikkulotille järjestettiin
erilaisia kursseja ja he osallistuivat
erilaisiin töihin aikuisten lottien
kanssa. Sotavuosina 14 -17-vuoti-
aat pikkulotat joutuivat varsin vaa-
tiviin tehtäviin. Heitä työskenteli
muun muassa sairaaloissa ja kant-
tiineissa. He auttoivat myös varus-
jaoston lottia.

Raudun
lotat

Rautuun Lotta Svärdin paikallis-

Lotta Svärd 90 vuotta

Lottakanttiini.
Kuva: Rautu.fi/Urpo Mäntylän arkisto
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osasto perustettiin vuonna 1921.
Alkuvuosina yhdistyksen toiminta
keskittyi rahan hankkimiseen iltami-
en, juhlien ja arpajaisten avulla.
Ompeluilloissa valmistettiin arpajais-
palkintoja ja tehtiin töitä muihin tar-
koituksiin. Suojeluskunnan harjoitus-
ten ja muiden tilaisuuksien sekä ar-
meijan sotaharjoitusten ja reservi-
läisten kertausharjoitusten muoni-
tuksen järjestäminen oli myös lotti-
en vastuulla.

Paikallisosaston toiminnan toise-
na tavoitteena oli lottien kouluttami-
nen erilaisiin sodanaikaisiin tehtäviin.
Piirikursseille ensimmäiset lotat lä-
hetettiin Raudusta maaliskuussa
1926, ja varsinkin 1930-luvulla kou-
lutustoiminta oli entistä keskeisem-
mässä asemassa. Kursseja piti pii-
rin neuvoja myös Raudussa. Kurs-
seilla koulutettiin lottia enimmäk-
seen muonitustehtäviin, mutta myös
jonkin verran lääkintään, kansliatöi-
hin ja ilmavalvontaan.

Lotta Svärd -järjestössä käytän-
nön työtä tehtiin eri jaostoissa. Niin
myös Raudussa, jossa lotat toimi-
vat muonitus-, lääkintä-, varus-, sekä
kanslia- ja keräysjaostossa.

Ompeluillat jatkuivat paikallisosas-

tossa. Matkat sivukyliltä niihin oli-
vat kuitenkin pitkiä, joten lotat ko-
keilivat pariinkin otteeseen toimin-
taa myös kyläosastoissa. Raasulin
ja Sirkiänsaaren kyläosastot toimi-
vat talvisotaan asti.

Vuonna 1933 Lotta Svärdin Rau-
dun paikallisosastoon perustettiin
kyläkunnittain toiminut tyttöosasto.
Pikkulottia oli vuonna 1939 Raudus-
sa yhteensä 175.

Paikallisosaston jäsenmäärä oli
vielä 20-luvulla varsin pieni, esimer-
kiksi 1928 jäseniä oli 52. 1930-lu-
vulla jäsenmäärä kohosi nopeasti.
Vuonna 1938 paikallisosastossa toi-
mi jo 300 lottaa.

Lotat sodan
aikana

Sotien aikana vuosina 1939–1944
noin 232 000 lottaa ja pikkulottaa
urakoi kukin koulutuksensa mukai-
sella paikalla. Heistä 90 000 palveli
rintamaolosuhteissa. Toimillaan lo-
tat vapauttivat noin 100 000 miestä
maanpuolustustehtäviin.

Lottien toiminta oli aseetonta.
myös sotatoimialueella. Kenttälot-
tia työskenteli puhelinkeskusten hoi-

tajina, puhelinpäivystäjinä, toimisto-
lottina, kanttiinin hoitajina sekä lää-
kärien avustajina rintaman välittö-
mässä läheisyydessä ja kenttäsai-
raaloissa.

Lääkintälotat auttoivat sota- ja
kenttäsairaaloissa sekä haavoittu-
neiden kuljetuksissa. Lotat hoitivat
sankarivainajat arkkuihin, ompelivat
arkkuvaatteet ja lähettivät heidät
kotikyliin omaisten haudattavaksi.

Kanslialotat työskentelivät toimis-
toissa. He hoitivat paperitöitä, jotta
miehiä saatiin vapautettua rintamal-
le. Viestilotat olivat lukuisissa eri-
laisissa tehtävissä. Niistä osa vaati
pikkutarkkaa teknistä osaamista.
Viestijaostoon kuului mm. radisti- ja
säähavaintolotat sekä puhelinkes-
kuksissa työskentelevät lotat.

Ilmavalvonta oli lottien vaaralli-
simpia ja kylmimpiä tehtäviä. Lotat
tähystivät viholliskoneita korkeissa
suojaamattomissa paikoissa: kol-
miomittaustorneissa, kirkontorneis-
sa, hyppyrimäissä ja varta vasten
rakennetuilla lavoilla sekä talojen
katoilla. Paikallaan seisottiin kerral-
laan kaksi tuntia kerrallaan ja tark-
kailtiin, tapahtuuko jotakin tavallises-
ta poikkeavaa.

Muonituslottien työ oli alusta al-
kaen laajinta ja näkyvintä lottatyös-
sä. Sota-aikana lotat huolehtivat
kenttäsairaaloiden, sairasjunien ja
sotatoimialueelle sijoitettujen sota-
sairaaloiden muonituksesta sekä pi-
tivät kanttiineja rintaman läheisyy-
dessä. Kotirintamalla lotat osallis-
tuivat ruoan valmistukseen Talviso-
dan aikana leipomalla leipää 100 000
kiloa päivässä.

Varuslottien tehtävänä oli varus-
teiden valmistus ja huolto. Tehtävää
vaikeutti materiaalipula.

Talvisodan aikana lottatehtävissä
kuoli 64 naista ja jatkosodan aikana
228.

Rautulaiset lotat
talvi- ja jatkosodassa

Myös rautulaisia lottia tarvittiin

Raudun lottien johtokunta. Edessä vasemmalta Alba Piha, Selma
Liimatta, Hilma Sipponen ja Olga Heikkonen, takana Hilma Ahtiai-
nen, Marja Eräkorpi, Elli Pietiäinen ja Lempi Pulakka.

Kuva: Raudun historia
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tositoimissa. 4. kesäkuuta 1939
Raudun lotat ryhtyivät muonitta-
maan kannaksen linnoittajia. Saman
vuoden lokakuussa alkoivat ylimää-
räiset kertausharjoitukset ja lotat
pitivät heidätkin muonissa.

Talvisodan aikana Raudun lotat
huolehtivat muun muassa evakuoi-
tujen muonituksesta Sakkolassa ja
Käkisalmessa. Ryhmä lottia muo-
nitti koko sota-ajan Raudun suoje-
luskuntakomppaniaa ja lottia oli
myös komennuksella erilaisissa teh-
tävissä.

Työpanoksen lisäksi lotat auttoi-
vat vaate- ynnä muilla tavaralahjoi-
tuksilla rintamalla olevia reserviläi-
siä sekä siirtolaisiksi joutuneita pi-
täjäläisiä.

Talvisodan jälkeen paikallisosas-
ton toiminta lakkautettiin Pieksämä-
ellä, mutta jatkosodan aikana10.
heinäkuuta 1942 se käynnistettiin
uudelleen Orjansaaressa. Rintamal-
la oleville lähetettiin paketteja ja
Lottakanttiini, Lotta-Pirtti, avattin
Sunikkalassa1943 ja Lottakahvila
Lottala kirkonkylässä Eero Pietiäi-
sen talossa keväällä 1944. Koulu-
tus- ja neuvontatyö käynnistyi myös
uudelleen.

Komennuksella oli 18 lottaa.

Järjestön kohtalo
sodan jälkeen

Marraskuun 24. päivänä 1944
valtioneuvosto lakkautti Lotta Svärd
- järjestön Neuvostoliiton valvonta-
komission käskystä välirauhasopi-
muksen 21. artiklan perusteella. Sen
mukaan Suomesta tuli lakkauttaa
kaikki fasistiset ja puolifasistiset jär-
jestöt. Valtioneuvosto perusteli pää-
töstään Lotta Svärd -järjestön “lii-
an läheisillä suhteilla Suojeluskun-
tiin”.

Lotat olivat aavistaneet järjestön
toiminnan olevan vaakalaudalla ja se
ehti ennen lakkauttamista siirtää
varoja kaksi viikkoa aikaisemmin
perustamalleen Suomen Naisten
Huoltosäätiölle. Säätiön tarkoitukse-

na oli huoltaa ja avustaa sodasta
kärsineitä naisia ja lapsia.

Sotien jälkeistä asuntopulaa hel-
pottamaan säätiö rakennutti Helsin-
kiin arava-asuintalon, josta järjestet-
tiin asuntoja sodasta palanneille lo-
tille sekä perheille. Säätiöllä on ny-
kyisin vuokra-asuntoja Helsingissä,
Espoossa ja Tuusulassa.

Säätiö kartutti varoja hankkimal-
la kiinteistöjä ja perustamalla liike-
yrityksiä. Säätiö hoiti mm. jälleen-
rakennustöiden ruokapalvelua Työ-
maahuolto ry:n nimissä koko maas-
sa ja palkkasi työntekijöikseen enti-
siä lottia tukeakseen näiden toi-
meentuloa.

Kun työpaikkaruokailu lisääntyi,
se siirrettiin Työmaahuolto Oy:n ni-
miin. Osake-enemmistön omisti
Suomen Naisten Huoltosäätiö. Työ-
maahuolto Oy muonitti pian kaikki
Suomen suurimmat tapahtumat.
Niistä suurin oli Helsingin Olympia-
laisten muonitus vuonna 1952.
Vuonna 1978 yritystoiminta myytiin
Oy Fazer Catering Ab:lle (nyk.
Amica).

Huoltosäätion kuntouttamistoimi-
kunta on ohjannut entisiä lottia avo-
tai laitoskuntoutukseen. Säätiö on
avustanut sotainvalidi- ja veteraa-
nijärjestöjä ja erityisesti näiden nais-
osastoja.

Lottien työn kunnioittamiseksi ja
muistojen vaalimiseksi Suomen
Naisten Huoltosäätiö rakensi 1990-
luvulla omistamaansa Tuusulan Sy-
värantaan Lottamuseo. Se avautui
1996.

29. kesäkuuta 2004 Suomen Nais-
ten Huoltosäätiö vaihtoi nimensä
Lotta Svärd Säätiöksi. Nykysään-
töjen mukaan se voidaan avustaa
naisten koulutusta toimintaan kriisi-
tilanteissa sekä vaalia lottaperintei-
tä.

Lotta Svärdin Raudun paikallisjär-
jestö lahjoitti Suomen Naisten Huol-
tosäätiölle ennen toiminnan lopetta-
mistaan omaisuuttaan yli 60 000
markan arvosta käytettäväksi ensi-
sijaisesti puutteessa olevien karja-

laisten naisten ja lasten avustami-
seen. Paikallisosaston viimeinen
kokous pidettiin 19.marraskuuta
1944.

Seija Lipsanen

Lähteet:
Raudun Historia

Wikipedia
Syvärannan Lottamuseon

nettisivut
Suomen Lottaperinneliitto

ry:n nettisivut

Lotta Svärd –
järjestö

- Perustettiin  maaliskuussa
1921. Nimensä se sai Runeber-
gin Vänrikki Stoolin tarinoiden
Lotta Svärdistä.

- Järjestö oli aseeton, vapaaeh-
toinen naisten maanpuolustusjär-
jestö.

- Lotan ulkoisena tunnusmerk-
kinä oli harmaa lottapuku, johon
kuuluivat valkoiset irtokaulukset
ja -kalvosimet sekä lottaneula.

- Kaikki toimivat jäsenet antoi-
vat lottalupauksen.

- Nuorisotyötä varten järjestö
perusti tyttöosaston vuonna 1931.
Pikkulotaksi pääsi 8-vuotiaana.
Varsinkin sodan loppuvaiheessa
isommat tytöt, 14–17-vuotiaat,
tekivät jo lottien töitä.

- Lotta Svärd -järjestö lakkau-
tettiin valvontakomission määrä-
yksestä syksyllä 1944 ja lottien
työstä vaiettiin vuosikymmenien
ajan.

- Vuodesta 1992 toiminut Suo-
men Lottaperinneliitto ry ja Lot-
ta Svärd Säätiö vaalivat lottape-
rinnettä ja levittävät tietoa Lotta
Svärd -järjestöstä.

Lähteet: Suomen Lottape-
rinneliitto ja Wikipedia.
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Mikkelin Jalkaväkimuseon
museoteatterin Lottalupaus -näy-
telmä kertoo lottien työn lisäksi
elämästä kotirintamalla ja karja-
laisten elämänkohtalosta. Näy-
telmän näyttelijöinä nähdään
muun muassa rautulaisjuuriset
Heidi Siiteri-Heiskanen, (35) ja
hänen 9-vuotias poikansa Sante-
ri Eloranta.

Lottalupauksen käsikirjoituksen on
tehnyt mikkeliläinen psykoterapeutti
Sanna Häkkinen. Häneltäkin löytyy
sukujuuria Karjalaan.  Hänen äidin-
äitinsä oli lähtöisin Valkjärveltä ja mie-
hen äiti Hiitolasta.

Ensimmäistä kokoillan näytelmään-

sä kirjoittaneelle Häkkiselle lottamuis-
tojaan kertoi sodan aikana pikkulot-
tana toiminut Kaisa Kostiainen
(79). Kirjoittamisensa tueksi Häkki-
nen on hakenut tietoa myös kirjoista,
netistä ja Lupaus-elokuvasta. Tarina
yhdistää faktaa ja fiktiota.

Pikkulotan muistoja
Suojapirtiltä

Lottalupaus -näytelmä lähtee liik-
keelle Kaisa Kostiaisen muistoista
Haukivuoren suojeluskunnan talolta
Suojapirtiltä.

– Pikkulotan syksy 1939 on faktaa,
huomauttaa näyttelijänäkin Lottalupa-
uksessa esiintyvä Kostiainen.

Suojapirtti oli lottaperinnettä aktii-

visesti välittävälle Kostiaiselle tuttu
paikka. Hänen isänsä toimi Haukivuo-
ren suojeluskunnan paikallispäällikkö-
nä ja äiti oli aktiivilotta.

– Teen tätä tarinaa vanhempieni ja
kummieni muistoksi.

Perhe-elämää
sotatoimialueella

Suojapirtiltä Sanna Häkkinen vie
tarinan Sotatoimialueelle Karjalan
kannakselle. Lottien työn ja kotirin-
taman elämän lisäksi hän on halun-
nut tuoda näytelmässä esille karjalais-
ten elämänkohtalon evakkoon lähtöi-
neen.

– Kuljetan tässä tarinassa mukana
edesmenneitä rakkaitani. Vaikka kar-

Lottien työtä muistetaan Mikkelissä näytelmällä

Rautulaisten lehdessä 4/1985
käynnistyi jatkokertomuksena
juttukokonaisuus Lottia Kannak-
sella. Lottien juhlavuoden kunni-
aksi julkaisemme sen uudelleen.

Alla tarinaa kirjoittajan, rautu-
laisen Meeri Huuhkan jatkoker-
tomuksen käynnistänyt välähdys
kesäkuulta 1944. Se kuvaa, mil-
laisiiin oloihin myös lotat joutui-
vat rintamalla.

Koko Valkeasaari oli kuin paholai-
sen kattila. Kaikki aseet tuntuivat ole-
van toiminnassa. Pienempien aseiden
yksinäisiä ääniä emme enää erotta-
neet, kaikki oli vaan yhtenäistä räti-
nää. Tykin kranaatit ulvoivat pahaen-
teisesti. Kranaattien osuessa lähelle
korsuamme, tuntui kuin koko Öljymä-
ki olisi keinunut. Vähäiset ruoka-as-
tiamme putoilivat hyllyiltä alas. Tar-
rauduimme ovien pieliin, puristau-
duimme niihin kouristuksenomaises-
ti. Joku joukostamme valitti ääneen,
me toiset hammasta purren yritimme

pysyä rauhallisina. Kiinnitimme kat-
seemme yhteen ainoaan pisteeseen,
korsun oveen, tuijottaen mitään sa-
nomattomin silmin, kuuloaistimme jän-
nitimme äärimmilleen päätellen räjäh-
tävien kranaattien läheisyyttä. Jokai-
sella pyöri mielessä yksi yhteinen aja-
tus: “Sortuuko korsumme romahtaen
päällemme ja joudummeko elävinä
haudatuiksi, vai saako se täysosuman
ja niin on kaikki silmänräpäyksessä
selvää. Kellot ranteissamme näyttä-
vät aikaa, mutta meistä tuntui kuin se
olisi pysähtynyt. Miksi, miksi ei aika
kulu nopeammin? Miksi ei tuo her-
moja repivä keskitys lopu?”

Melu ympärillämme kiihtyi, lento-
koneet pudottelivat pommeja, tykit
syöksivät tulta jatkuvasti, kranaatit
räiskähtelivät, maa vapisi. Tuossa
kaaoksessa nousi sieluni syvimmäs-
tä hätä taistelevien poikiemme puo-
lesta, kysymykset toinen toistaan seu-
raten risteilivät ajatuksissani: “Onko
meillä riittävästi miehiä, riittävätkö am-
mukset vaimentamaan vihollisen ko-
van hyökkäyksen ja lopettamaan tä-

män paholai-
sen kattilan?
ja voiko tuos-
sa helvetissä
olla yhtään
elävää mies-
tä jäljellä?
Onko viholli-
nen korsum-
me tuntumassa, heittäen kasapanok-
sen ovesta sisälle?”

Koko keskityksen aikana emme
saaneet minkäänlaista ulkopuolista
viestiä. Olimme kuin loukossa ja ai-
van aseettomina. Jos vihollinen tulisi
joutuisimme kokonaan vihollisen ar-
moille.

Meeri Huuhka

Lottia Kannaksella, 1. jakso

Sodan jälkeen Meeri Huuhka
meni naimisiin Mannerheim-ristin
ritarin Einar Schadewitz´n kans-

sa. Meeri Huuhka-Schadewitz on
julkaissut vuonna 1994 kirjan

Lottia luotisateessa.
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jalaiset menettivät sodassa niin pal-
jon, he säilyttivät valoisuutensa ja op-
timistisuutensa. Heidän asenteessaan
on myös meille nykysukupolville opet-
telemista.

Häkkiselle ja työryhmän muille nuo-
rille tekijöille tutustuminen lottien sota-
aikana tekemään työhön on antanut
paljon.

– En tiennyt tästä ajasta mitään.
Etukäteen arvelutti, että ymmärrän-
kö tekstiä ja pääsenkö siihen sisään,
tunnustaa lottatyttöä esittävä pari-
kymppinen Minttu Tamski.

– Oma kiitollisuuteni sota-ajan ko-
kenutta sukupolvea kohtaan on kas-
vanut paljon. Toivon, että tämä näy-
telmä on katsojille myös arvoihin liit-
tyvä tutkiskelun paikka, huomauttaa
Häkkinen.

Heidin juuret
ovat Raudussa

Heidi Siiteri-Heiskaselle karja-
laisuus ja evakkous ovat tuttuja asioi-
ta. Hänen isovanhempansa Lempi
ja Viktor Pekkanen lähtivät sotaa
pakoon Raudusta.

– Minä olen syntynyt Mikkelissä.
Äitini nimi on Helga, minulla on iso-
sisko Sari ja pikkuveli Jani. Raimo
Pekkanen on enoni. Kun olin 12-
vuotias, perheemme muutti Helsinkiin.

– Asuin pääkaupunkiseudulla pit-
kään ja sen jälkeen Karttulassa. Vuo-
si sitten kesäkuun alussa muutin per-

heeni kanssa takaisin Mikkeliin. Mi-
nulla on kolme poikaa, Jonne on 16-
vuotias sekä Aaron ja Santeri, 9-
vuotiaat kaksoset.

Heidi Siiteri-Heiskanen on koulu-
tukseltaan lähihoitaja, mutta työsken-
telee tällä hetkellä taiteen sekatyöläi-
senä.

– Olen laulanut ja tanssinut pienes-
tä pitäen. Karstulassa näyttelin Teat-
teri Hermannissa. Mikkelissä liityin
syksyllä Revyyteatteriin ja sen kaut-
ta sain roolin Lottalupauksesta.

Raudussa hän ei ole koskaan käy-
nyt, mutta lähtee mielellään, kun sii-
hen löytyy sopiva aika.

Runsaat kaksi tuntia kestävä Lot-
talupaus sai ensi-iltansa Jalkaväkimu-
seossa 27. maaliskuuta. Paljon mu-
siikkia sisältävän näytelmän on ohjan-
nut Tarja Pyhähuhta. Rooleissa näh-
dään Kaisa Kostiainen, Joonas Kää-
riäinen, Ritva Parviainen, Tarja
Pyhähuhta, Minttu Tamski, Heidi Sii-
teri-Heiskanen ja Santeri Eloranta.
Musiikista esityksessä vastaavat Pasi
ja Marko Kärkkäinen.

Lottalupauksen esitykset jatkuvat
elokuun lopussa. Näytelmän on tuot-
tanut Teatteriosuuskunta EState.

Seija Lipsanen

Heidi Siiteri-Heiskanen ja Ritva Parviainen ilmavalvontalottina.

Muonituslotat Kaisa Kostiainen ja Minttu Tamski.
Sotamies kosii kotikylän lottaa. Joonas Kääriäi-
nen ja Heidi Siiteri-Heiskanen.

Kuvat: Seija Lipsanen
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Nyt mie virvon viisahii,
                           rautulaisii rapsuttelen

Virpoi varpoi vitsat käyvät, tu-
levaks vuuveks tuoreeks terveeks.
Olkuo onni tänä vuon, taikomat-
ta teijän talois. Mie se virvon vii-
sahaks, taputtelen taitavaks. Ra-
hakasat kasvamua, eloluarit
kohhuomua... Rikkahaks, rakka-
haks. Tyttäril sulhot sorijat, po-
jil potrat morsijamet... Muna ka-
nastais, voilusikka lehmästäis,
yks lapa lampuastais ... Luppuat
sie kuostit miul? Mie annan vit-
san siul.

Näin tähän tapaan laskettelivat
virpojat vuosikymmenien takaisina
aikoina Karjalassa virpomalauantai-
aamuna, kiirehtiessään talosta toi-
seen virpomaan talon joukkoa. Vuo-
sisatamme vaihteen molemmin puo-
lin asetettiin saadut virpovitsat ta-
loissa näkyville paikoille, joita ylpey-
dellä esiteltiin naapureille. Olihan
talolle suuri kunnia mitä enemmän
kauniisti koristeltuja virpovitsoja oli
näytteillä kunniapaikoilla.

Muistan hyvin, miten silmämme
loistivat ilosta tulleissamme pääsi-
äisaamuna kotiin kuostin ajosta saa-
tujen lahjojen kanssa. Oli siinä näyt-
telemistä mitä mistäkin talosta oli
annettu. Nykypäivien lasten mieles-
tä ne saadut lahjat tuntuisivat arvot-
tomilla, mutta 60 – 70 vuotta sitten
osattiin arvostaa vähääkin.

Pieni pulla, värjätty kananmuna ja
jos vielä sai kopekan tai kaksi, ei ilol-
la enää ollut rajoja. Olihan kopek-
kakin jo ruplan alku. Nämä mieltäni
vieläkin lämmittävät muistot syn-
nyinseudultani olivat yleisiä muissa-
kin pitäjissä Karjalassa. Siksi ker-
toilen niistä nyt rautulaisille.

Vuosien vieriessä eteenpäin
muuttuivat virpojiksi vuorostaan
nuoremmat ja isompia alkoivat kiin-
nostaa jo aikuisten yhteisesti järjes-
tämät pääsiäisliekut ja ilonpidot.
Kotoiset liekut jäivät nuoremmille.

Suuressa kotikylässäni oli tapana
järjestää kylän nuorten yhteiset lie-
kut erään talon tilavaan kujaraken-
nukseen (rautulainen ymmärtää,
mikä on kuja). Eräästä Laatokan
rantakivikolle myrskyn ajamasta ja
rikkomasta proomusta saatu lähes
käsivarren vahvuinen hinausköysi
oli liekkunuoraksi erittäin sopiva. Iso
reslareki oli liekkuna ja siihen sopi
istumaan useita kymmeniä henkilöi-
tä sylikkäin monessa kerroksessa.
Sellainen valtava liekku tarvitsi usei-
ta poikasia kumpaankin päähän an-
tamaan vauhtia liekulle. Laulut ka-
jahtelivat ja jokaisella oli hauskaa.

Kun jo nuorena jouduin viettä-
mään pääsiäistä miljoonakaupungin
humussa, näin elintarvikeliikkeiden
ikkunoissa aattona valtavat määrät
herkullista “Pashaa” ja kuka lie
osannut arvioida edes kymmenen-
tuhannen tarkkuudella sen yleisö-
määrän, joka aattoiltana kansoitti

Pietari-Paavalin linnoituksen vasta-
päätä olleen rantakadun odottamas-
sa linnoituksen tykistön julistamaa
puolen yön hetkeä. Salaman tavoin
leimahtanut tykin suuliekki ja pama-
us sekä ihmismassojen täyttämät
lukemattomat kirkot todistivat odo-
tetun juhlan saapuneen. Hartaina
toisiaan suudellen julistivat ihmiset
ylösnousemuksen ilosanomaa.

Se Raudussa viettämäni viiden-
kymmenen vuoden takainen pääsi-
äinen ei voi unohtua kenenkään siel-
lä olleen mielestä. Myöhempinä
vuosina vietetyt pääsiäiset ovat nyt
jo siirtyneet muistojen joukkoon. –
Niinhän on meidän Karjalakin täy-
tynyt jättää vain mieliämme lämmit-
täväksi muistoksi

Juho Hämäläinen
Yllä oleva kirjoitus on julkaistu
Rautulaisten lehdessä vuonna

1968.

Johan Edvald
Pennasen lapset
“seärliekussa”
Raudun Palkealan
kylässä.

Valokuva: Raudun historia (Kansallismuseo).
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Aika rientää ja lähestymme taas
suurta raamatullista pyhää, Pääsi-
äistä, Herramme ristiinnaulitsemi-
sen- ja ylösnousemuksen juhlaa,
mitä eri kirkkokunnat ovat viettäneet
jo lähes kaksituhatta vuotta.

Itse Pääsiäinen, siihen liittyvät
uskomukset ja eri kansakuntien ta-
vat ovat vuosisatojen saatossa muut-
tuneet paljon, mutta osa vanhaa
käytäntöä on vieläkin havaittavissa
ja säilytetty nyky-yhteiskuntaan.

Meille suomalaisille on Pääsiäinen
merkinnyt kristillisessä mielessä aina
paljon. Jokaisessa kodissa – puhu-
mattakaan suuremmasta yhteisös-
tä – on aina ja vielä nytkin valmis-
tauduttu huolella ja hartaudella tä-
hän suureen juhlaan. Niin köyhä
kuin rikas on jättänyt hetkeksi arki-
askareensa ja valmistanut kotinsa
tätä juhlaa varten.

Entisessä kotikunnassamme Rau-
dussa ei poikettu suurestikaan nor-
maaleiksi hyväksytyistä Pääsiäisen
viettotavoista. Lasten keskuudessa
oli tapana välittömästi Joulun jälkeen
paperiliuskojen- ja koristeiden ke-
rääminen virpolauantaiksi virpovit-
soihin. Kuten muistettaneen, vietet-
tiin virpolauantaita viikkoa ennen
pääsiäistä, mikä tapa nykyisillä si-
joituspaikoillamme ei ole päässyt
enää perinteellisiin oikeuksiinsa.

Virpovitsa koostui kaksi- tai kol-
mihaaraisesta pajun oksasta, mihin
sitten äiti tai jokin muu perheen eri-
koisasiantuntija kiinnitti koristeiksi
leikatut värilliset paperit. Parhaille
virpojille valmistettiin jopa 100 vit-
saa eri taloihin tehtävää virpomis-
toimitusta varten.

Sitten virpolauantain aamuna ani
varhain lähtivät virpojat asialle, kier-
täen kylän joka talon, jopa laajem-
mankin alueen. Virpominen alkoi
tavallisesti isännästä tai emännäs-
tä, jatkuen sitten alenevassa suh-

teessa perheen muihin jäseniin.
Palkkioksi virpoja sai tavallisesti
markan, kananmunan tai pullan.
Vitsa jäi poikkeuksetta toimituksen
jälkeen talonväelle. Jos virvotuilla ei
sillä hetkellä ollut maksaa virpomis-
palkkaa eli kuostia, kutsuttiin hänet
hakemaan Pääsiäisenä kuosti.

Virpojalla oli luettavanaan virvot-
tavalle jo etukäteen valmistetut sä-
keet eli loitsut. Ne saattoivat olla sen
hetken valmisteita tai vanhoihin
muistitietoihin perustuvia. Tavalli-
sesti ne toivottivat talon väelle jota-
kin hyvää.

Allekirjoittaneen paras viisu lienee
ollut seuraavan sisältöinen:

Mie se virvon viisahasti,
taputtelen taitavasti.
Isännälle iso niitty,
emännälle leveä leipä.
Potra morsian pojille,
sulho sorja tyttärille!

Nämä virpolauantait saattoivat
ahkerimmille virpojille tuottaa jopa
100 silloista markkaa rahassa, ka-
nanmunat ja muut kuostit päälle!

Orjansaaren ja Mäkrän kylien vä-
lisellä kannaksella asusti 20- ja 30-
luvuilla Jussi Lius niminen, omaan
arvoonsa sulkeutunut mies, matka-
ten jalkapatikassa lähes koko Rau-
dun kunnan alueen, mutta virpoi
kaikki yhdellä ja samalla vitsalla.
Hän kehui joskus ansainneensa vir-
polauantaina jopa 200 markkaa.

Parhaan kuostin selvitti Jussi saa-
neensa aina silloiselta Raudun kirk-
koherralta Paavo Ismael Salolta.
Salo oli antanut Jussin vaivojen pal-
kaksi 5 markkaa, mikä oli siihen ai-
kaan suuri raha, oli se sitten kenen
hallinnassa tahansa!

Pääsiäiseen liittyi myös itseoikeu-
tetusti keinu eli liekku, mikä valmis-

tettiin jokaisessa kylässä. Liekun
valmistaminen uskottiin melkein
poikkeuksetta miesväen- ja kasva-
vien nuorten tehtäväksi. Tavallisesti
liekun toimintapaikaksi valittiin ky-
län suurin kuja tai heinävaja, missä
oli tilaa. Jos käyttöön ei ollut riittä-
vän vahvoja lankkuja, kannettiin jos-
takin pirtistä 4 – 5 metrin mittainen
hongasta halkaisemalla valmistettu
paksu penkki. Kannatinköysiksi oli-
vat sopivimmat talvella rahtiajossa
käytetyt varttinuorat eli köydet.
Nämä köydet heitettiin sitten kurki-
hirren yli puneilleen ja kiinnitettiin
alustaksi tarkoitetun lankun tai pen-
kin molempiin päihin solmeamalla,
jolloin liekkualusta jäi noin puolen
metrin korkeuteen maasta. Tällai-
sessa liekussa sitten Pääsiäisenä
keinuttelivat itseään kylien nuoret,
vanhemman väen seuratessa kau-
empaa tätä vinhaa keinuntaa.

Jos liekku oli vahvarakenteinen ja
riittävän suuri, mahtui siihen kerral-
laan jopa 5 –10 keinujaa. Mitä use-
ampia liekkuun mahtui, sitä suurem-
pi oli joukon riemu.

Myöskin häät ja muut kodin pii-
riin kuuluvat juhlallisuudet varustet-
tiin useastikin Pääsiäiseksi. Tällai-
set pidot olivat huomattavasti suu-
remmat ja juhlavammat niin osan-
ottajamäärän kuin tarjoustenkin
suhteen. Eräänä Pääsiäisenä 30-
luvulla muistan häät, kun eräs Maa-
selän kylästä oleva maanviljelijän
poika avioitui orjansaarelaisen nei-
tosen kanssa.

Häätapahtumiin alettiin valmistau-
tua koko kylän nuorison voimin jo
hyvissä ajoin. Nuoret miehet präs-
säsivät pukunsa ja kiillottivat kenki-
ään, tyttäret puolestaan pliseerasi-
vat hameitaan ja ihmettelivät kes-
kenään mitä olisi ylle pantava. Li-
säksi oli tytöillä huolena hiusten kä-
hertäminen piippaussaksilla, joita

Pääsiäisenviettotapoja Raudussa



Rautulaisten lehti  2/201110

saksia ja niiden käyttöä ei nykypol-
vi enää tuntene.

Viimeinen voitelu ja yhteenveto
hääseremonioista tehtiin Orjansaa-
ren nuorisoseuran talolla, minne
nuoriso kokoontui häitä edeltänee-
nä iltana. Katselmuksessa todettiin
kaiken olevan kunnossa viimeistä
piirtoa myöten, sillä lahja oli ostettu
ja siitä johtuvat menettelytavat so-
vittu.

Hevoskuljetuksilla ja polkupyöril-
lä ajaen mentiin sitten hääpäivän
aamuna Maaselän seuratalolle, mis-
sä tapahtui karkelointi muistini mu-
kaan Iivari Haajasen ja Kauno

Paakkisen musisoinnin tahdissa.
Tanssin lomassa käytiin joukolla
sulhasen kotona aterioimassa ja
kahvilla sekä välillä ihailimme vih-
kiparia. Tunnustaa täytyy: komea oli
pari!

Koko päivä ja seuraava yö kului
karkeloidessa miellyttävässä seuras-
sa. Aamupuolella yötä vetäydyim-
me kukin kotiimme muistelemaan
mennyttä – allekirjoittaneen muis-
tellessa vielä nytkin.

Eräänä Pääsiäisenä 30-luvulla
poikkesimme Palkealan ortodoksi-
sessa kirkossa. Kirkko oli melkoi-

sen täynnä harrasta kylän joukkoa.
Virret, saarna ja liturgia ovat säily-
neet muistissani kuin eilinen tapah-
tuma, vaikka monta vuosikymmen-
tä on jo siitä kulunutkin.

Tässä on vain pieni osa siitä, mi-
ten rautulaiset viettivät kotikonnuil-
laan Pääsiäistä. Haikein mielin is-
tahdan tulevanakin Pääsiäisenä ik-
kunani alle ja mietin: millähän tavalla
vietetään nyt Raudussa Pääsiäistä!?

Aaro O. Jantunen
Juttu on julkaistu Rautulaisten
lehdessä maaliskuussa 1975.

Miu lapsuuvekotjtii nuapuris olj
yks vanha ämmä. Hiä käi ain vir-
polauvantain joka talos virpomas ja
hänel olj ain jo monta päiviä enne
metsäst tuomuase virpovitsat kaina-
los. Ne virpovitsat kainalos hiä ku-
leks uamusil varrai joka talos ja yhel
vitsal hiä sit virpo ja anto ain en vit-
san talo emännäl. Lapsii hiä ei vir-
pont mut akaihmisii hiä virpo, ens-
täi isäntiä, sit muun perrie ja viimi-
seks emäntiä. Hiä sanokii jot isän-
näst alotan ja emäntiä lopeta. Isän-
tiä virpoissua hiä luk jot:

“Virpoi varpoi vitsat käyvät, tu-
levaks talveks tuorieks tervieks.
Voilusikka lehmästäis, kuakku
taikinaisestais. Kui mont oksua,
nii mont orjrii, kui mont lehtii, nii
mont lehmiä, kui mont urpua, nii
ont uuttii, kui mont varpua, nii
mont varsua, kui mont vartta, nii
mont vaimuo, tulevaks talveks
tuorieks tervieks.”

Emännäl hiä luk samal viisii mut
lopus olj jot: “ Siul vitsa, miul kuost
(= palkka).” Jos hänel ois kuka an-
tant sillo virpolauvantain kuostin ni
hiä ei sitä tahtont. Sentähe emänät

ain sannoitkii hänel, ko hiä olj vir-
pont ja antant vitsa, jot tule sit piasi-
jäisen, ja kyl hiä tulj vaikkei ois kut-
suntkua. Piäsijäisuamun hiä läks
yhtä varrai kuostii ajamua ko virpo-
lauvantain läks virpomua. Hänel olj
aja merkkin ko alkoit taloloist savut
noussa.

Emänät antoit hänel kuostiks kak-
karoi ja piirkkoi ja vehnästä sekä
isännät rahhua. Hiä ko olj suant
aprakkuase joka talost ni sit hiä jo
alkokii vahhaija katsomua ko suu-
ret tytöt ja pojat oljliit liekkumas ja
opetti tyttölöil  liekkulaululoi. Mie
kirjutan tähä jonkuu värssyn niitä
liekkulaululoikii.

“Liekutua ja lauletua, ko nyt on
piäsijäine, sit vast lähtiä liuku-
mua, ko tulluo laskijaine.

Nyt on meillä on piäsijäine,
kohta tulluo jyrki, ja sit ne alkua
kylä pojat kävellä ja pyrkii.

Tulkua hyvät kylä pojat liekut-
tammua meitä, sit myö kesäl jol-
lon kullon luikoitellua teitä.

Heilain herja hirvijiä jot mie
pitelen muita, itse hiä ruoja ru-
tistelluo joka tytön luita.

Nii on tyttö kasvant ko huapa
lakijalla, ei uo suaniet pojat pet-
tiä milliä makijalla.

Tänä vuonna täytyy syyvä nau-
riet naponiese ja tänä vuonna
täytyy naija tytöt taponiese.”

Murrenäyte Raudusta,
Suomen kansan murrekirja,
Itämurteet II. WSOY 1945.

Virpomine ja kuostinajost
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Rautulaisten Pitäjäseura julkaisee
Rautulaisten lehdestä venäjänkieli-
sen erikoisnumeron ja jakaa sitä
sosnovolaisille. Tavoitteena on saa-
da lehti valmiiksi kesän Kihuihin
mennessä.  Idea lehden tekemiseen
on saatu Rauta-Säätiöltä.

Kihuille Rautuun lähdetään heinä-
kuun lopulla. Sosnovon kulttuurita-
lo on ollut remontissa useiden vuo-
sien ajan. Pitäjäseuran puheenjoh-
taja Markku Paksu ei vielä tien-
nyt, onko remontti valmistunut ja
päästäänkö Kihut pitämään uusitus-
sa talossa. Sen selvittäminen vaatii
matkaa Rautuun ja Sosnovon kult-
tuurijohtajan tapaamista. Vaihtoeh-
toinen paikka juhlien pitämiselle on
Kiviniemi.

Rautulaisten pitäjäseuran toimin-
tasuunnitelmaan kuuluu 1- 2 talkoo-
matkaa Rautuun. Hautausmaiden ja
muistomerkkien ympäristön kun-

nostamista pitää jatkaa viime kesän
myrskytuhojen jäljiltä. Pitäjäseura
osallistuu myös Turussa pidettäville
karjalaisille kesäjuhlille ja Rautuun
tehdään kesällä ainakin kahdeksan
matkaa. Lisäksi suunnitteilla on te-
atterissa käynti.

Joulun alla kokoonnutaan yhtei-
seen puurojuhlaan Mikkeliin muu-
taman viime vuoden malliin.

Pitäjäseura jatkaa myös Rautu
kuvina – kuvateoksen valmistelua
sekä suunnittelee pienoismallin te-
kemistä kirkonkylästä.

Rautulaisten pitäjäseuran hallitus
jatkaa työtään entisin voimin. Pu-
heenjohtajana toimii Markku Pak-
su ja varapuheenjohtajana Kauko
Olkkonen. Erovuorossa olleet
Armas Komi, Arto Kurittu ja Ilo-
na Kopakkala valittiin uudelleen.
Muut hallituksen jäsenet ovat Raili
Ilvonen, Matti Koppanen, Pent-

Karjalan Liiton 70-vuotishis-
toriateos on ilmestynyt.  Kirjas-
ta saa monipuolisen ja kattavan
käsityksen liiton vaihtelevista
vaiheista etujärjestöstä karja-
laisen kulttuurin järjestöksi.

Karjalasta on kysymys – Karja-
lan Liitto 1940–2010 on teos, joka
esittelee Karjalan Liiton ja karjalais-
ten elämää erilaisista näkökulmista
vuosina 1940–2010. Ensimmäiset
vuosikymmenet olivat taistelua
evakkojen oikeudenmukaisen ase-
man puolesta.

 Kun karjalaiset olivat kotiutuneet
uusille asuinsijoilleen ja korvausky-

symykset oli ratkaistu, liitosta tuli
yhä enemmän kulttuurijärjestö. Neu-
vostoliiton romahdettua 1990-luvun
alussa, liiton toimintaa sävyttivät
voimakkaasti kotiseutumatkailu ja
kaipuu juurille. Teos kertoo myös
Karjala-keskustelun vaiheista.

 Kirjan tekemiseen on osallistunut
useita asiantuntijoita. Päätoimittaja
Antti O. Arponen kirjoittaa liiton
toiminnan edunvalvonnan ja taiste-
lun vuosista 1940–1960. Filosofian
maisteri Terhi Willman kertoo kar-
jalaisen kulttuurin nousukaudesta
vuosina 1961–1994. Oikeustieteen
kandidaatti Risto Kuisma käsitte-
lee vuosien 1995–2009 murroksen

Rautulaisten lehdestä tekeillä
venäjänkielinen erikoisnumero

ti Lemmetty, Ulla Loponen,
Tuomas Rastas ja Liisa Rouhi-
ainen.

Pitäjäseuran työvaliokunnassa jat-
kavat Markku Paksu, Pekka Int-
ke, Liisa Rouhiainen ja Matti Lo-
ponen. Julkaisutoimikunnan ko-
koonpano lisääntyi yhdellä jäsenel-
lä. uutena jäsenenä toimikuntaan
valittiin rautu.fi -internetsivujen yl-
läpitäjä Heikki Malkamäki. Jul-
kaisutoimikunnassa jatkavat Ilona
Kopakkala, Pekka Intke, Markku
Paksu, Jaana Matikainen, Kau-
ko Olkkonen, Eero Pihlaja ja Seija
Lipsanen.

Rautulaisten pitäjäseuran vuosi-
kokouksessa Mikkelissä Ravintola
Pruuvin kabinetissa (Liikemiesten
seuralla) puhetta johti Pekka Intke.

Seija Lipsanen

aikaa. Karjalan kysymystä syven-
tää kansleri Kauko Sipponen,
Nurmeksen Bomban talosta ja Yl-
läsjärven Lapin majasta kirjoittaa
toimittaja Kullervo Huppunen ja
kivijalkamatkailusta toimittaja Irma
Sinerkari. Karjalatalon vaiheita
valottaa Antti O. Arponen. Kirjan
kuvatoimittaja on filosofian maiste-
ri Saija Pelvas.

Karjalasta on kysymys –
Karjalan Liitto 1940–2010.

Kirjan hinta 38 euroa,
Karjala-kortilla 35 euroa

Tilaukset Karjalan Liitosta, p.
(09) 7288 170,

Karjalasta on kysymys - Karjalan Liiton
historia yksissä kansissa
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Palkealaan on haudattu Kauppi-
as Petter Feodorow ja hänen vai-
monsa Eudokia Feodorow (omaa
sukuaan Falin). Kauppiaan vaimo
oli isoisäni sisko (pankinjohtaja Pek-
ka Falin) ja Mika Nikanderin iso-
äidin äiti on minun isoäitini (Maria
Falin o.s. Kotschetov) sisar.

Kauppias ja rouva Feodorowilla
oli tytär Klaudia.

Klaudia oli vanhempiensa ainoa
lapsi, joka aloitti oppikoulun Käki-
salmessa 1919. Hänen ollessaan
koulussa tai enollaan, murhasi mur-
haaja Kihlström hänen vanhem-
pansa Kiviniemessä 3. marraskuu-
ta 1920. Tämä mies oli jo aiemmin
käynyt heidän kaupassaan ja osta-
nut kilon keksejä. Murhaaja kuuli
edellisenä päivänä ostaessaan kek-
sejä kaupan olevan tyhjä, koska ty-
tär käy koulua Käkisalmessa ja apu-
lainen on lomalla.

Kihlström otti kaupasta salaa pun-
nuksen, jolla hän tappoi kauppiaan
hänen tallissaan ja kotona myöhem-

min hänen vaimonsa. Murhan ta-
pahtuessa Klaudia oli vasta 13-vuo-
tias. Murhaaja Kihlström saatiin
kiinni ja todettiin mielisairaaksi ja
hän kuoli vankilassa. Puhutaan, että
hän murhannut ennen tätä muitakin
ihmisiä.

Klaudia tuli ottotyttäreksi enonsa
pankinjohtaja Petter Falinin per-
heeseen, josta tämä kuvakin Rau-
tulaisten lehdessä on. Koko tapah-
tuma oli tragedia Klaudialle, ja hän
on myöhemmin todennut seuraa-
vaa: Olin raadeltu, sielu tuntui
sairaalta. Olin yksin, enkä kenel-
lekään voinut tuskaani purkaa.
Kätkin kaikki ja tulin synkkä- ja
umpimieliseksi ja hyvin epäluu-
loiseksi.

Se oli Klaudialle synkkää ja ras-
kasta aikaa, ystäviä tai luottohenki-
löitä hänellä ei ollut.

Ennen talvisotaa hän avioitui naa-
purin pojan Lauri Pelkisen kans-
sa, ja ennen talvisotaa he saivat
kolme lasta Airin, Kirsikan ja Pen-

Viite: Rautulaisten lehti 1/2011

Palkealasta löytyneet Feodorowien hautakivet

tin. Jatkosodan aikana he palasivat
Kiviniemeen takaisin, mutta jälleen
tuli lähtö takaisin Kanta-Suomeen.
Ennen sotia hän osallistui myös lot-
tien työhön.

Tällä hetkellä lapset ovat maail-
malla ja Klaudia sekä Pentti muut-
tivat Kanadaan, jossa ovat kuolleet.

Jos jollakin on lisäselvityksiä täs-
tä tragediasta, niin mielelläni otan
kaiken informaation vastaan.

Lähteenä minulla on ollut Aune
Koppasen kirja: Juuret syvällä Kar-
jalassa.

Klaudia on kirjoittanut seuraavia
artikkeleita:

- Hotokka, Suvannon seutu 1982
  N:o 2
- Suvannon Seutu 1987 N:o 1
- Suvannon Seutu 1985 N:o 4 ja
  1986 N:o 5

Pekka Hovilainen
pekka _hovilainen@hotmail.com

Kulttuurien kohtaamisia -
Karjalaiset kohtaavat Suomen
Turussa.

Turku on Euroopan kulttuuripää-
kaupunki vuonna 2011. Euroopan
katseet kääntyvät kohti pohjoista
Itämerta kesäkuussa, kun karjalai-
silla kesäjuhlilla tuodaan esille kar-
jalaisuuden tuhatvuotista merkitys-
tä Itämeren alueen kulttuurien ke-
hitykselle.

Kulttuurit kohtasivat, kun siirtovä-
ki saapui Varsinais-Suomeen. Mo-
nenlaisia törmäyksiä koettiin, kun-
nes karjalaiset löysivät oman paik-

kansa uusilta kotiseuduilta.
Suomi monikulttuuristuu kovaa
vauhtia ja kulttuurit kohtaavat täs-
säkin mielessä. Karjalaisilla on ko-
kemuksiensa pohjalta paljon an-
nettavaa uussuomalaisille.

 Karjalaiset kesäjuhlat järjestää
Karjalan Liitto ja
Varsinais-Suomen Karjalaisseuro-
jen piiri

Karjalaiset kesäjuhlat Turussa 17.-19.6.2011
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Muisteloa viime kesältä
Tulevan kesän kotiseutumatkailua

odotellessa muistelen vielä edellis-
kesän matkaamme Rautuun. Järjes-
timme Raudun Meskasten voimin
matkan tuon Asta-myrskyn jälkimai-
ningeissa. Kun kokoonnuimme per-
jantaiaamuna Imatralle, jouduimme
hieman odottelemaan, koska jorois-
laiset seuran jäsenet järjestelivät
sähköjä ym. hätäapua koteihinsa.
Me muut vaan ihmettelimme, että
näinkö oli käynyt. Emme aavista-
neet, mitä naapurissa odotti.

Pääsimme lopulta matkaan Mes-
kaset ja mukaan kutsutut seppä
Loposen jälkeläiset Pulkan Veijo
osaavissa käsissä. Tavoitteenamme

oli ensin Kiviniemi, jossa Anna Tui-
mala, o.s. Loponen oli sukulais-
tensa kaupassa apulaisena pommi-
tusten alkaessa. Koska Imatralta
lähdettiin, “sujuva” reitti kulki Räi-
sälän kautta. Räisälän entinen kir-
konmäki on sopiva paikka syödä
eväitä. Matkalla saimme pienen esi-
maun myrskystä, joka paljastui lo-
pullisesti saavuttuamme Igoraan.

Tuntuu perin merkilliseltä tuo Igo-
ran suhtautuminen suomalaisiin
matkailijoihin. Pääsiköhän viime
kesänä mikään muu ryhmä majoit-
tumaan sinne. Me olimme siellä pari
yötä, eikä mitään ryntäystä ollut
paikalla. Meidän 35-henkisen ryh-

män lisäksi taisi näkyä kymmenkun-
ta venäläistä koko alueella. Meillä
siis oli hyvää tilaa sinänsä erinomai-
sella aamupalalla ja muissa ruokai-
luissa. Sähköt pelasivat, mutta tie-
toliikenne pätki. Esimerkiksi luotto-
kortit eivät toimineet ja Igorassahan
ei tunneta euroja.

Varsinaisen kierroksen aloitimme
tutustumalla uuteen ortodoksikirk-
koon. Ilmeisesti nykyortodokseilla
ovat suhteet kunnossa, koska kirk-
ko ja sen ympäristö eivät olleet saa-
neet myrskystä osaansa ollenkaan.
Puut alueella olivat pystyssä eikä
oksiakaan juuri ollut. Toista oli Pal-
kealassa, jonne seuraavaksi suun-

Raudun Meskaset pysähtyivät kotiseuturetkensä menomatkalla myös Raisälän entisellä kirkonmäellä.
Kuvat: Heikki Malkamäki
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nistimme. Aikataulumme muodos-
tui melko kiireiseksi, koska matkan-
teko oli hidasta. Pulkan Veijon kans-
sa on mukava tehdä matkaa, sillä
riittää, kun sanoo hänelle seuraavan
kohteen. Hän tuntee Raudun siksi
hyvin, että kartanlukijaa ei tarvita,
vaikka meillä GPS-laitteet mukana
olivatkin, tosin ihan omaan tarpee-
seen.

Seuraavaksi lähdimme sitten Laa-
tokalle uimaan ja makkaran pais-
toon Vorken rantaan. Tarkoitus oli
tankata syötävää Metsäpirtin kes-
kustasta, mutta kylmälaitteen eivät
toimineet ja ostokset jäivät
tekemättä.Ja taas oli matkanteko
hidasta Raudun puolella. Onneksi
oli isäntä itse bussin ratissa, siksi
paljon oksat raapivat kylkiä. Virkis-
täytymisen jälkeen oli tarkoitukse-
na käydä Kirkonkylällä Tikatsun
hautausmaalla ja siinä kyljessä ole-
van seppä Loposen pajan ja asun-
non paikkeilla. Kylällä toki jaloitel-
tiin ja ostettiin kukat, mutta eihän me
päästy hautausmaan porttia pidem-
mälle, sillä niin ristiin rastiin oli puita
nurin. Portti sai toimia muistomerk-
kinä, johon tervehdyksemme jätim-
me.

Ajelimme taas eteenpäin ja koh-
de oli Vehmaisten kylä, missä sijait-
si Meskasten “mummola” ja Anna
Tuimalan synnyinkoti. Tapasimme
koulun edustalla tutun vehmoislai-
sen eli Paksu Markun. Hän tuu-
masi lakoonisesti, että “Luoja ran-
kaisi ryssää”. Niinhän tuo näytti teh-
neen myös Vehmaisissa. Meskas-
ten kotipaikalla totesivat uudet asuk-
kaat – katastrof. Vesi ja sähköt oli-
vat poikki eikä korjauksesta ollut tie-
toa. Me jätimme heille lohdutuksek-
si DVD-levyn, jolle oli tallennettu ai-
kaisemmat vierailumme heidän luo-
naan alkaen vuodesta 1990. Paluu
Igoraan tapahtui Petäjärven kaut-
ta. Lisäksi poikkesimme Petäjärven
asemalla, josta aikanaan eräs evak-
kojuna lähti. Pari mukana ollutta

muisteli junan pommitusta, josta säi-
lyivät hengissä ojanpohjalla makaa-
malla.

Nyky-Suomeen palailimme Valk-
järven kautta Viipuriin. Pakollisten
kauppahallin ja pellavakaupan lisäk-
si tutustuimme Monrepos-puistoon.
Sielun silmin voi aistia, miten hieno

tuo puisto oli aikanaan. Matkasta jäi
positiivinen maku myös ensikerta-
laisille nuorille.

Heikki Malkamäki,
Raudun vävy

Vorken rannassa paistettiin makkaraa ja käytiin uimassa Laato-
kassa.

Katastrof – Asta-myrskyn jälkiä Tikatsun hautausmaan portilla.
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Moskovan välirauha oli solmittu
syyskuussa 1944. Tästä alkoi vai-
kea aika koko suomalaiselle yhteis-
kunnalle. Silloin oli odotettavissa
suuria muutoksia ulko- ja sisäpoli-
tiikassa, samoin myös poliisi- ja puo-
lustuslaitoksissa. Niihin oli totuttu
luottamaan oikeuslaitoksen lisäksi.
Alkava aika sai myöhemmin nimen
“Kylmän rauhan maailma”.

Välirauhan sopimuksen 21. artik-
lan mukaan Suomen täytyi hajottaa
kaikki “hitlerimäiset poliittiset ja so-
tilasluontoiset järjestöt”. Tämä ei
koskenut kuitenkaan Upseeri- ja
aliupseeriliittoa eikä sotaveteraane-
ja.

Tasavallan presidentti on Puolus-
tusvoimien Ylipäällikkö, joten hänen
kauttansa Neuvostoliittoon oli rea-
listiset suhteet. Lähinnä armeijan
sisäisen hengen rakentamisesta vas-
tasi Puolustusvoimien komentaja.
Silloin Puolustusvoimien henkilö-
kunnalla ei ollut edes mahdollisuut-
ta osallistua puoluepoliittiseen toi-
mintaan.

Mannerheimin ollessa Tasaval-
lan presidenttinä oli Puolustusvoimi-
en komentajana ilmavoimien enti-
nen komentaja Lundqvist, joka oli
myös Suomi-Neuvostoliitto -seuran
puheenjohtaja. Hän vaati eräiden
sodassa menestyneiden upseerien
erottamista. Tähän ei voitu suostua
muuttamatta lakia. Mutta Puolustus-
voimain komentaja voitiin erottaa
henkilökohtaisista syistä. Joten hä-
net erotettiin tehtävään sopimatto-
mana.

Hänen seuraajansa Aarne Sihvo
oli myös poliittisesti samoilla linjoil-
la. Hän ylisti puna-armeijaa “rau-
haa rakastavien kansojen puolusta-
jana”. Hän tuomitsi myös Suomen
poliittisen johdon, joka vastasi mei-
dän ulkopolitiikasta maailmansotien
välisenä aikana. Vapaussodan Kar-
jalan rintaman juhlittu komentaja oli

kääntänyt takkinsa. Hän kehotti
upseereita liittymään Suomi-Neu-
vostoliitto -seuraan, ja järjesti Puo-
lustusvoimien sisälle urkintajärjestel-
män. Pahoin alkoholisoituneelle ko-
mentajalle ei myönnetty lisäaikaa
viranhoitoon. Uudeksi komentajak-
si nimitettiin kenraali Kalle Heis-
kanen. Hänen rasituksekseen tuli-
vat asekätkentä ja kommunistien
soluttautuminen puolustusvoimiin.

Toinen rauhanehtoihin liittynyt

vaikea asia oli sotarikollisten tuomit-
seminen. Tähän ryhmään Neuvos-
toliitto sijoitti Suomen sodanaikaisen
hallituksen. Suomalaiset katsoivat,
että hallitus oli valittu demokraatti-
sesti Suomen lain mukaisesti eikä
sitä ollut siksi mahdollista tuomita.
Neuvostoliitto ja Valvontakomissio
vaativat silloisen presidentti Risto
Rytin (1940–1944) hallituksen tuo-
mitsemista sotarikollisena. Sota-
marsalkka K.G. Mannerheim kat-

Askel kylmän rauhan maailmaan

J.K. Paasikivi ja Valvontakomission puheenjohtaja Andrei Ždanov.
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sottiin kuitenkin syyttömäksi ulko-
poliittisiin ratkaisuihin. Jotta asia
saataisiin päätökseen, joka tyydyt-
täisi Zdanovin johtaman valvonta-
komission sekä Neuvostoliiton joh-
tajan generalismus Stalinin, joudut-
tiin laatimaan uusi laki taantuvasti
“rikoksen” jälkeen. Sen laadittajina
olivat J.K. Paasikivi, joka oli ollut
pääministerinä ja presidenttinä,
sekä ulkoministeri U.K. Kekko-
nen. Suurin osa suomalaisista piti
sen perusteella tuomittujen kohta-
loa oikeusmurhana.

Koulut alkoivat syksyllä. sodassa
olleille järjestettiin Niinisaloon sisä-
oppilaitos eli internaatti, jossa he
saivat suorittaa vuodessa lukion.
Oppiaineisto oli supistettu neljään
valittavaan aineeseen. Opettajat oli
valittu mahdollisimman pätevistä
hakijoista. Heidän ja oppilaiden vä-
lillä valitsi erittäin läheinen kurinalai-
nen suhde, vaikkakin epäiltiin siellä
syntyvän kurinpidollisia vaikeuksia

“rintamajermujen” kanssa. Veljeni
Ilmari opiskeli siellä ja kirjoitti yli-
oppilaaksi Nurmeksen yhteislyseos-
sa. Hän oli oppilaskunnan puheen-
johtajana, ja hänelle olivat jääneet
hyvät muistot sieltä. Me nuoremmat

kulutimme pulpettia täysimittaisesti
Nurmeksen Yhteislyseossa. lempi-
aineekseni muodostui, kuten monel-
le muullekin pojalle, liikunta. Olin li-
säksi erittäin kiinnostunut historias-
ta.

Nurmeksen Seppojen toiminnassa mukana oleminen kuului tiiviisti Aimo Tiaisen nuoruuteen.

 Winston Churchill, Harry S. Truman ja Josif Stalin.
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Säännöstely helpottui myös hie-
man, ja mikä tärkeintä nuorten kan-
nalta, annettiin virallinen lupa tans-
seihin. Aluksi rajoitetusti. Oli oltava
ensin rakentavaa ohjelmaa, jonka
jälkeen sai sitten jatsata kaksi tun-
tia. Tanssin opettaja oli minulla
omasta takaa, kotiapulainen. Eihän
hän ihan tanssineuvos Åke Blom-
qvistin veroinen ollut, mutta kyllä
hän opetti valssia ja foxtrotia keitti-
ön lattialla sen verran, että tanssei-
hin uskalsi mennä koulun ulkopuo-
lelle.

Yleensä tanssin täysikäisyys saa-
vutettiin käymällä rippikoulu. Kir-
konedustaja ja rehtori Esa Kaup-
pinen tuomitsivat silloin tanssihar-
rastuksemme, ja niin me pidimme
tanssimisesta taukoa rippikoulun
käymisen ajan. Opettajanamme oli
körttiläispappi, joka vaati muun mu-
assa, että Raamatun läksyt oli osat-
tava ulkoa. Opetus haittasi jo kou-

lunkäyntiä, joten sopivasti rehtorin
oma poika Yrjö Kauppinen sai
välittää ajatuksemme isälleen. Voi-
timme taistelumme uhkaamalla kes-
keyttää rippikoulun käynti. Kantto-
ri Otto Pellikan opetettua konfir-
maation virret, ja käyttäytymisen
kirkossa, olimme valmiit Pyhälle
ehtoolliselle, ja saamaan naimalu-
van, kuten sitä kansan keskuudes-
sa silloin sanottiin.

Näin vanhuuden muistoihin liitty-
en voin kertoa, että olen palannut
“kirkon helmaan”, ja erityisesti pi-
dän kirkon järjestämistä musiikkiti-
laisuuksista.

Urheilu sitoi minut Nurmeksen
Seppojen toimintaan. Olin pesäpal-
lojoukkueessa ja pelasin kakkosva-
raa. Lyöjänä olin numero viisi. Peli-
reissuja tehtiin junalla ja tarvittaes-
sa yövyttiin koulujen ja seurojenta-
lojen lattialla. Oma huopa täytyi olla

mukana. Matkat maksoi Sepot,
muita korvauksia emme saaneet.
Lisäksi harrastin yleisurheilua lem-
pilajeina keihäs ja kuula. Edustin
nuoria myös Seppojen hallitukses-
sa. Harrastus jatkuu edelleen kat-
somon puolella.

Sodan päättyminen aiheutti rajun
yhteiskuntamuutoksen. Karjalan
evakkojen, rintamamiesten, sotain-
validien, sotaleskien ja sotaorpojen
asiat oli hoidettava. Siihen tarvittiin
Vennamon ja rintamasosialistien
tapaisia virkamiehiä sekä J.K. Paa-
sikiven ja U. K. Kekkosen tapaiset
presidentit, joiden johdolla siirryttiin
Kylmän rauhan politiikkaan, jonka
johtohahmoina olivat kolme suurta:
Churchill, Truman ja Stalin.

Aimo Tiainen

Rahkan valmistus
1 l maitoa
1 l piimää
tai 1 l maitoa
2 dl viiliä

3 munaa
1 – 2 dl kermaa
1 – 2 dl sokeria

1. Kaada maito ja piimä uunin
kestävään astiaan. Jätä astia huo-
neenlämpöön. Anna niiden jamottua
pari vuorokautta.

2. Viillä hyytyneeseen massaan
veitsellä ristiin viillot. Pane vuoka
100 asteiseen uuniin tunniksi.

3. Siivilöi rahka. Sekoita rahkan
joukkoon munat, sokeri ja kerma.
Mausta rahka vanilliinisokerilla ja
rusinoilla.

Rahkapiirakka
1. Kunnon piirakka valmiste-

taan hyvin nousseesta pullataikinas-
ta. Kaulitse taikinasta levy uunipel-
lille.

2. Painele taikinan reunoille
ohut pullanauha. Tee myös pikku-
pullia. Anna taikinapohjan nousta 15
minuuttia.

3. Paina pikkupulliin lasin poh-
jalla kunnollinen syvennys. Levitä
rahkatäyte piirakkalevylle ja pikku-
pullille. Yhdistä piirakka taikinanau-
hoilla.

 Ohjeet:
Jaakko Kolmonen, Karjalan

Parhaat leivonnaiset

Möllyt
1 l maituo
½ l marjoi, mansikoi tai mustikoi
2 rkl sokerii
½ l pienii ruisleivän tai vehnäslei-

vän palloi

Kylmän maijon sekkoa pannoa
laiväm palat likkoomoa, marjat sur-
votoa sokerin kans, sit pannoa kaik
sammoa astijoa ja syyvveä. Jos
möllyy tehhää jälkruuvaks, nii ei
panna leipii sekkoa.

Ohje:
Jaakko Kolmonen,

Karjalan ja Petsamon
pitäjäruoat/Rautu

LIITAN ÄÄRELTÄ
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Raudun suojeluskunnan sotapäi-
väkirjan ovat laatineet paikallispääl-
likkö Jalmari Ihalainen ja esikun-
nan jäsen K. Asomaa. Rautulais-
ten lehti julkaisee sen jatkokertomuk-
sena. Sotapäiväkirja löytyy digitaa-
lisena Kansallisarkiston sivuilta.

15.10.39
Yleinen tilanne on ennallaan.

Kaikki odottavat jännittyneenä tilan-
teen selvenemistä. Illalla esitettiin
harjoitustalossa 3:sti elokuva Ryk-
mentin murheenkryyni joka oli oi-
vallinen virkistys reserviläisille ja
suojeluskuntalaisille.

16.10.39
Ei tapahtunut mitään erikoista.

17.10.39
Ei tapahtunut mitään erikoisempaa.

18.10.39
Tilanne samanlainen kuin ennen-

kin. Lomalle pyrkijöitä on runsaas-
ti.

19.10.39
harjoitustaloon oli järjestetty 2

valistustilaisuutta, toinen suojelus-
kuntalaisilta ja toinen suojeluskun-
talaisille. Ohjelma oli arvokas. Mm.
puhui paikkakunnalla suosittu puhuja
luutnantti Jalmari Pusa.

20.10.39
Seurattiin suurella mielenkiinnol-

la Moskovassa käytäviä neuvotte-
lu-uutisia. Uutiset olivat äärettömän
niukat. Harjoitustalolle järjestettiin
alokaskurssi. Osanottajia oli 100
henkeä, osa rautulaisia, osa metsä-
pirttiläisiä. Kurssinjohtaja S-ajan
aluepäällikkö V. Tikka, kouluttaja-
na A. Suutarinen ja kers. Ojapelto.

21.10.39
Ei mitään erikoisempaa.

22.10.39
Tilanne samanlainen kuin edell.

päivänä.

23.10.39
Ei mitään mainitsemisen arvoista.

24.10.39
Kaikki on ennallaan. Miehet ovat

rajalla asemissa. suoritusosastot te-
kevät tehtävänsä. Tilanne näyttää
vakiintuvan pitkäaikaiseksi.

25.–31.10.39
Mitään erikoisempaa ei ole mai-

nittavaa. Kaikki tuudittautuvat vä-
hitellen siihen uskoon, ettei ryssä nyt
ainakaan talvella tule. Miehet olisi
otettava rajalta ja lähetettävä kotiin-
sa.

1.-6.11.39
Tilanne on aivan samanlainen. ei

ole valon merkkejä missään havait-
tavissa.

7.11.39
Harjoitustalossa alkoi uusi 3 -viik-

koinen alokaskurssi. Johtajana ka-
dettialik. Malinen, kouluttajina ylik.
Kaarniemi, kers. Hopia ja Koleh-
mainen sekä 8 korpraalia Wiip. Ryk-
mentistä. Kurssin vahvuus 88 mies-
tä. Koulutus on tiukka, mieliala rei-
pas. Kunniaa on annettava johtajalle
ja apukouluttajille.

8.-12.11.39
Paikkakunnalle kehoitetaan suo-

rittamaan syyskyntöjä. Avuksi an-
netaan armeijasta hevosia sekä mie-
hiä ilmaiseksi. Työnantajan on huo-
lehdittava vaan ylöspidosta.

13.11.39
Suojeluskunnastamme siirtyy va-

paaehtoisesti 7 Rajakomppaniaan 7
miestä, Hännikäinen Toivo, Hänni-
käinen Vilho, Loponen Arvo, Vas-
kelainen Eino, Kyyrä Toivo, Leppä-
nen Kalevi ja Loponen Seemi.

14.11.39
Ei mitään mainitsemisen arvoista.

Raudun Suojeluskunnan sotapäiväkirja
Venäjän-Suomen sodasta 1939–1940

Harjoitustalo Leinikylässä.
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15.11.39
Raudun kohdalla ollut ryssäläinen

ilmapallo on siirretty Kivennavalle
päin.

16.–18.11.39
Ei mitään mainitsemisen arvoista.

19.11.39
Moskovan neuvotteluja seurataan

innokkaasti. Olemme siinä uskossa,
ettei ainakaan sotaa tule.

20.11.39
Suojeluskunnastamme siirtyi va-

paaehtoisesti 7. Rajakomppaniaan
6 miestä, Mankkinen Eino, Hipeli
Aarne, Lallukka Johannes, Kärk-
käinen Tauno, Suikkanen Viljo ja
Siitonen Juho.

21.–25.11.39
Moskovan neuvotteluja on seurat-

tu innokkaasti kunnes vihdoinkin
saadaan tietää, ettei ainakaan mi-
tään tuloksia saavutettu, vaan vas-
tainen rauha jää hyökkäämättö-
myyssopimuksen varaan. Sotaa ei
kuitenkaan uskota tulevan, sillä rys-
sä pelkää talvisotaa. Peltotyöt su-
juvat hyvin. Ilmat ovat lämpimät.
Maahan jääneitä perunoita kaive-
taan.

26.11.39
Raudun kirkossa toimitettiin HV.

miinoissa surmansa saaneitten Rau-
dun sk:laisten kers. Ville Köningin
ja stm. Eino Pekkasen ruumiinsiu-
naus ja hautausjuhla. Juhlaan osal-
listuivat Raudun sk ja paikkakunnal-
la ollutta sotaväkeä. Siviiliväestöä oli
mukana yli 1 000 henkeä. Seppele-
itä. Puheita. Torvisoittokunta. Juh-
lallinen ja mieleenpainuva tilaisuus.

27.11.39
Ryssä selvitti radiossa tekaise-

maansa Mainilan ampumatapaus-
juttua, joka herätti meissä kaikissa
suurta levottomuutta.

28.11.39
Ei mitään erikoisempaa. Ryssä

jatkoi radiokiihoitustaan. Ketään se
ei pelottanut. Sanottiin, että puhu-
koon, mitä puhukoon, mutta sotaa
se ei ainakaan uskalla aloittaa.

29.11.39
Samanlainen päivä kuin muutkin.

Kun ryssä oli radiossa uhannut pa-
hempaakin, ei sitä uskottu. Keskus-
teltiin vaan siitä, miten ryssälle kä-
visi, jos se sodan aloittaisi. Rauhal-
lisesti mentiin nukkumaan kuten
ennenkin.

30.11.39
Heräämme tykkien jyskeeseen ja

konekiväärirätinään. Sota on siis
kuitenkin alkanut. Klo on noin 7.
Pukeudumme nopeasti ja ulos. Ha-
vaitsemme, että pitkin rajaa meitä
ammutaan tykeillä. Siellä täällä ra-
jan pinnassa syttyy tulipaloja. Am-
puminen yltyy. Leikkiin yhtyvät ki-
väärit ja konekiväärit. Sota on maas-
sa. Jo alkaa Harjoitustalon läheisyy-
teen tulla kranaatteja. Ryssän len-
tokoneita lentää ilmassa ampuen
meitä konekivääreillään.

Soitimme Käk. sk.piiriin, että sota
on alkanut ja ammunta on kiihkeä.
Piirille olikin tämä ensimmäinen tieto
sodan alkamisesta. Meille annettiin
määräys kerätä kaikki Lkp. paperit
ja tuoda ne Käkisalmeen. Käytet-
tävänämme oli vain pieni henkilö-
auto. Keräsimme autoon kaikki tär-
keimmät paperit ja lähetimme vie-
mään ne Raudusta pohjoiseen ole-
valle Petäjärven asemalle, edelleen
Käkisalmeen sk. piiriin toimitettavik-
si. Vanhimman arkiston poltimme
Harjoitustalon pihalla. Saimme vie-
lä käytettäväksemme 2 hevosta,
joista toisen lähetimme lottien käy-
tettäväksi ja toisella rupesimme sk.
tavaroita poiskuljettamaan.

Uusia vapaaehtoisia ilmoittautui
meille 32 miestä. annoimme heille
sk. varastoon kertyneen, sotilaspii-
riltä lainaksi saamamme varustuk-
sen ja harjoituskiväärit, sekä panok-

sia, joten siviilit saatiin nopeasti so-
tilaitten näköisiksi. Lähetimme
nämä miehet I Erill. patterin suo-
jaksi. Saman patterin suojaksi oli
komennettu harjoitustalossa ollut sk
-alokaskurssi.

Puhelimella ei saanut enää yhteyt-
tä toiminnassa olleitten suoritus-
osastojen kanssa. Harjoitustalo oli
huomaamattamme tyhjentynyt. Ta-
lossa olivat jäljellä paikallispäällik-
kö A. Suutarinen, esikunnan jäsenet
J.H. Kosonen, J. Ihalainen, Alb.
Pulakka sekä lotta Meri Kiesiläinen.

Lähdimme autolla Kiviniemeen.
Tiet olivat täynnä pakolaisia. Kar-
jaa, polkupyöriä, kelkkoja y.m. Pa-
kolaiset koettivat pelastaa mitä suin-
kin luulivat saavansa. Kiviniemeen
saavuttuamme pyysimme piiripääl-
liköltä lupaa saada palata vielä Rau-
tuun. Saimme luvan sekä määräyk-
sen ottaa selvän yleistilanteesta,
sekä sen jälkeen saapua viipymättä
Kiviniemeen.

Palasimme Rautuun. Mäkrän ky-
lässä Kinnarin talon kohdalla ta-
pasimme aamulla ottamamme va-
paaehtoiset, jotka valittivat, ettei
heitä otettu määräämäämme paik-
kaan.

Saimme nämä vapaaehtoiset sit-
ten siirretyiksi erään kk. komppani-
an käytettäviksi. ajoimme sitten
Raudun kirkolle ja keräsimme kir-
kosta edell. pyhän aikana sankari-
hautajaisten vuoksi sinne kuljetetut
ja jääneet liput (10 kpl) ja otimme
mukaamme.

Totesimme, että kirkolle sijoitetut
hankinta- ja kuljetusosastot sekä
hinnoittelulautakunta olivat vihollisen
tykkitulen painostamina siirtyneet 2
km:n päässä olevaan Haukkalan
kylään. Saarelaisen pataljoonan esi-
kunta oli myös vetäytynyt jonnekin.
Kirkonkylässä oli paikallaan vaan
puhelinkeskus. Hoitajana oli siinä
tarmokas lotta Martta Piistarinen,
joka ei pelännyt vihollisen tykkitul-
ta.

Lähdimme kirkolta harjoitustalol-
le päin. 7. Rajakompp. joka oli ra-
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jalle ollut ensimmäisenä vihollista
vastaanottamassa, vetäytyi juuri
Harjoitustalon luokse metsään uu-
siin asemiin. Harjoitustalossa koko-
simme vielä jäljellä olevia tavaroi-
tamme autoon sekä annoimme eri
suoritusosastoille käskyn vetäytyä
Kiviniemeen sikäli, mikäli he vapau-
tuvat aikaisemmin annettujen mää-
räyksien tehtävistä.

Osa kuljetusosastoa oli siirtämässä
hankintaosaston tavaroita pohjoi-
seen ja osa oli auttamassa evakuoi-
tavia. Lähdimme iltahämärässä koh-
ti Käkisalmea, jonne saavuimme klo
22 aikana. Käkisalmessa ohjattiin
meitä Seurahuoneelle nukkumaan.
Auto otettiin meiltä pois.

Raudussa riehuivat taistelut. Rys-
sä ei päässyt pitemmälle kuin mihin
se oli suunniteltu laskettavaksi. Sk:n
2 ilmavartiota, vahvuus 21 miestä
ja kolme lottaa, siirtyi / TK käyttöön.
Suojeluskunnasta siirtyi vapaaehtoi-
sesti I Er. patteriin 17 miestä
sk:laiset Heikkonen Arvo, Pusa Ar-
mas, Kaatranen Mikko, Pekkanen
Mikko, Ikonen Arvo, Ihalainen Aaro,
Mankkinen Olavi, Siitonen Eino,
Ihalainen Viljo, Sipponen Jouko,
Vaikkinen Valtteri, Loponen Eino,
Valmusalmi Johannes, Vaskelainen
Veikko, Ossi Kaino, Härkönen Antti
ja Honkanen Toivo.

1.12.39
Saimme iltapäivällä valistusohjaa-

ja V. Kaasalaiselta kyydin Räisälän
kautta Rautuun. Rintamalla oli hil-
jaista. ainoastaan meidän Haapaky-
lässä ollut I Er. pateri ampui kiivaas-
ti. Noin klo 21 saavuimme kirkon-
kylään. Yleisnäky oli kamala. Talot
paloivat Maanselällä, Palkealassa,
Suurporkulla, Raudunkylässä ja
Sumpulassa.

Viivyimme kirkonkylässä tunnin
verran, jonka jälkeen siirryimme
harjoitustalolle. Täällä tapasimme
kirkonkylän puhelinkeskuksen hen-
kilökunnan. Lähdimme täältä klo 22
aikana Kiviniemeen. Sinne oli siir-
tynyt alokaskurssikin. Meidät käs-

kettiin yöpymään Pyhäjärven Noi-
termaahan. Aamulla luvattiin meil-
le Käk. sk. piiristä antaa 4 kuorma-
autoa evakuoimista varten.

2.12.39
Odotimme luvattuja autoja, joita

emme kuitenkaan saaneet. Vihdoin
saimme Pyhäjärvellä majailleen 10.
lääk. kompp. yhden pakettiauton,
jolla sitten menimme Rautuun. Yri-
timme mennä Mäkrän kylään. Sin-
ne ei enää laskettu. Ajoimme sitten
Leinikylän järven pohjoispuolitse
harjoitustalolle. Siellä ei ollut ketään.
6 Raja k. vetäytyi juuri harjoitusta-
lon taakse. Kokoilimme harjoitusta-
losta erilaisia esineitä ja polkupyö-
riä autoomme. Talot paloivat Mäk-
rällä ja Leinikylässä, jonne oli suun-
nattu vihollisen kiivas tykistötuli.

Harjoitustalolta saamamme tava-
rat veimme Noitermaahan. Siellä
saimme sitten käyttöömme ison
kuorma-auton. Nyt menimme Rau-
tuun. Sakkolan ja Raudun pitäjien
rajalla marssii vastaamme 6 Raja-
komppania. Sen jälkeen ei vastaam-
me tullut ketään. Kaikki olivat jo
vetäytyneet pois.

3.12.39
Saimme 10 lääk. komp:sta auton,

jolla pääsimme Käk. sk. piiriin. sieltä
saimme kuorma-auton seuraavaan
aamuun saakka käytettäväksemme.
Kokoilimme sitten Sakkolaan ja Py-
häjärvelle kuljettamiamme tavaroi-
ta. Osa tavaroista varastoitiin Py-
häjärven Noitermaahan ja osa Tii-
tuan kylään. Tiitualle olivat mojoit-
tuneet erilaiset sk:n suoritusosastot,

jotka Raudusta olivat sinne vetäy-
tyneet. Alokaskurssi oli majoittunut
Kiviniemen kasarmille. Menimme
vielä Rautuun. Saavuimme harjoi-
tustalolle klo 2 yöllä. Lähikylissä oli-
vat talot hiilloksella. Lastasimme
autoon polkupyörälastin ja lähdime
kulkemaan Vehmaisten kylän kaut-
ta Kiviniemeen päin. Tiellä tapasim-
me kapt. Forsbergin komppanian,
jonka miehistö raahasi perässään
panoksia ja muita sekalaisia sota-
tarvikkeita. Helpottaaksemme
miesten taakkaa, annoimme polku-
pyörät heille ja otimme aseita sekä
30 000 kiv. patruunaa autoomme.
Tiellä keräsimme sitten autoomme
väsyneiltä miehiltä vielä erilaisia
sotatarvikkeita. Panokset ja muut
tuomamme tarvikkeet luovutimme
sitten 10 lääk. komppanialle.

4.12.39
Lajittelimme aamupäivällä ed. päi-

vällä tuomiamme tavaroita. Onnis-
tuimme pääsemään yhteyteen eri-
laisten suoritusosastojemme kans-
sa. Hankinta- ja kuljetusosastot oli-
vat vetäytyneet Raudusta eri teitä
pitkin Sakkolan Pannusaaren ky-
lään. Kun niillä oli mukana runsas
muonavarasto, yhtyivät muut tiellä
olleet osastot vaistomaisesti edelli-
siin ja siirtyivät kaikki yhdessä Tii-
tuan kylään jonne majoittuivat.
Osastojen johtajat olivat parina edel-
lisenä päivänä koettaneet päästä
yhteyteen sk:n esikunnan kanssa,
siinä kuitenkin onnistumatta.

Jatkuu seuraavassa numerossa.

Rautu palaa.



Rautulaisten lehti  2/2011 21

Toimitus kyseli tietoja Rautulais-
ten lehdessä numero 1/2011 Albu-
min aarteita -otsikon alla olleista
kahdesta kuvasta. Niistä saatiin pari
selventävää palautetta.

Leena Koskinen kirjoitti:
“Ryhmäkuva, jossa on paljon ih-

misiä, on otettu Raudun Potkelas-
sa, Monnonmäellä 2.6.1935 Kaija
Monton (syntynyt 2.6.1934, kuollut
26.5.1935) saattoväestä kotipihas-
sa. Tuo päivä olisi ollut siis Kaijan
1-vuotissyntymäpäivä. Ryhmä on
kuvattu avonaisen arkun äärellä;
kuten siihen aikaan oli tapana ku-
vata.

Edessä oleva pieni vaaleamekkoi-
nen tyttö on Helmi Monto; hänen
vierellään Selma Monto (Kaijan si-
sar) ja Aino Partanen.

Vasemmalla tummahuivinen nai-
nen on Katri Monto ja hänen vie-
rellään vaaleahattuinen tyttö on
Helli Monto; tummabaskerinen tyt-
tö on Sanna Monto (Kaijan sisar)
ja hänen vierellään oleva poika on
Martti Valkonen. Tummahattuinen
nainen on Ida Monto (Kaijan äiti)
ja hänen vierellään Arvid Monto
(Kaijan isä). Arvidin takana olevat
miehet ovat Mikko Sorvali ja Juho
Monto.

Katri Monton ja Helli Monton

välissä takana on Liisa Vanhanen.
Hellin ja Sannan takana on Alina
Sorvali. Alinan ja Sannan takana
Matti Vanhanen Huuhdin kylästä ja
hänen takanaan Kaino Monto (Kai-
jan kummisetä).

Sannan ja Idan takana olevat kol-
me henkilöä: tummahuivinen nainen
on Elviira Valkonen, vaaleahuivinen
on Riitta Monto ja heidän takanaan
on Eino Valkonen. Idan ja Arvidin
takana olevat kaksi henkilöä ovat
Alma Partanen ja hänen takanaan
August Partanen.

Toisen kuvan ottovuodesta ei ole
tietoa, mutta kuvassa ovat: Helmi
Monto, Irja Paukku, Laina Paukku,
Eeva Palin, Veikko Paukku ja Anja
Paukku.

Nämä tiedot olen saanut äidiltäni
Sanna Väisäseltä (o.s. Monto).”

Selma Salo (o.s. Monto) kirjoitti
samasta asiasta. Joitakin tarken-
nuksia Selma Salolla on ensimmäi-
sessä kuvassa olevien henkilöiden
sukulaisuussuhteista ja kuvissa nä-
kyvistä rakennuksista.

“Kuva on otettu minun synnyin-
kotini, Monnonmäen talon pihalta
oman pikkusiskoni hautajaisista v.
1934. Kuvassa oikealla näkyvä talo
on syntymäkotini, jonka isäni Arvid

Monto ja äitini Ida omistivat. “
“Tuossa hautajaiskuvassa ovat

eturivissä vasemmalta lukien Helli
Monto (Juhon tytär), Sanna Monto
(Arvidin tytär), Martti Valkonen,
Helmi Monto (Juhon tytär), Selma
Monto (Arvidin tytär) ja Aino Par-
tanen. Sitten aikuiset vasemmalta
lukien Kaisa Monto, Liisa Vanha-
nen, Alina Sorvali, Elvi Valkonen,
Riitta Monto ja oma äitini Ida Mon-
to, Alma Partanen, isäni Arvid Mon-
to, Mikko Sorvali ja Juho Monto.
Hän oli jo kuolleen pappani Matti
Monnon veli. Takana keskellä on
Eino Valkonen. Toisia en tiedä, kun
vain hatun lippa näkyy.

Tuo synnyinkotini on rakennettu
jo 1800-luvulla tsaarin vallan aika-
na. Pappani oli sen tehnyt. Isäni on
syntynyt 1897 ja viisi siskoa sitä
ennen.

Toinen kuva on otettu Joutsassa
Mikko Paukun pihalla. Takimmai-
sen rivin tytöt ovat syntyneet Rau-
dussa, Helmi Monto 1930, Irja
Paukku 1935 ja Laina Paukku 1937.
Edessä olevien syntymäaikoja en
tiedä.”

Kiitos Leena Koskiselle ja
Selma Salolle kuvien tiedoista.

Palautetta albumin aarteista

Oli varhainen aamu
ja hiljainen tie
askeleeni kohti
kirkkomaata vie.
Hetken sankarihaudoilla
aikaani vietin
ja aatoksissain tätä
itsekseni mietin.
Siellä Te lepäätte
kivipaaden alla
minä itse selvisin

onnella paremmalla.

Silloin nuoria jokainen
olimme niin,
kun käskyn saimme astua
aseisiin.
Te maksoitte maastamme
kalleimmat lunnaat.
Vaikka Karjala vietiin,
sen pellot ja kunnaat,
jäihän meille sentään

vapaa maa
siks veljet teen teille kunniaa.

Käsky kun kuului
me emmitty ei,
vaikka matkamme
teräsmyrskyihin vei.
Mikä lienee matkamme pää!

Sulo Kiuru

Lokakuussa 1993
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Päiväretki
Suomenlinnaan

keskiviikkona 11.5.2011
  Klo   7.00 Lähtö Mikkelin
              liikenneasema
        7.30 Hirvensalmi
       10.45 Helsingissä ruokailu
       12.00 Laiva Suomenlinnaan
       12.30-14.30 Opastettu kierros
                       ja video S.linnasta
       n.15.00 Lähtö Helsingistä
       17.00 Tutustuminen
                Hartwallin tehtaaseen
       18.00 Lähtö Lahdesta
       n.20.00 Paluu Mikkeliin

Ilmoittautumiset 24.4. mennessä
Kauko Olkkoselle,

puh. 0440 300 101

Matkan hinta: 55€

Viime kesän kesäjuhlilla Helsingissä oli laaja
Karjalan pitäjien näyttely ja infotiski, jossa kiin-
nostuneet voivat esittää kysymyksiä Karjalan pitä-
jistä, kylistä ja muistakin karjalaisasioista. Pitä-
jäinfosta tuli paljon kiitosta ja Karjalaisten Pitä-
jäyhdistysten Liitto yhdessä Karjalan Liiton kans-
sa haluaa jatkaa pitäjäinfoa myös tulevan kesän
kesäjuhlilla Turussa 17.–19. kesäkuuta 2011. Tur-
ku on myös toinen Euroopan kulttuuripääkaupun-
geista!

Karjalainen tori, jonka yhteyteen Turun jäähal-
liin järjestetään pitäjä- ja sukuinfopiste, on auki
lauantaina 18. kesäkuuta kello 9 –18 ja sunnun-
taina 19. kesäkuuta kello 9 – 15. Pitäjäinfon päi-
vystysrinkiin tarvitaan talkoolaisia, jotka voivat olla
muutaman tunnin ajan vastaamassa luovutetun
Karjalan pitäjiä koskeviin kysymyksiin. Pääsisit-
kö sinä mukaan?

Esittelyvuorot ovat noin kahden tunnin jaksois-
sa. Tavoitteena on, että samaan aikaan vuorossa
olisi useampi henkilö, jotka olisivat vähän eri puo-
lilta Luovutettua Karjalaa. Tarkoituksena on, että
kysyjää osastaan opastaa lisätiedon lähteille ja että
kysyjälle voi kertoa, mihin seuraan kannattaa esi-
merkiksi ottaa yhteyttä. Koko Karjalan aluetta ei
tarvitse osata ulkoa, tarjolla on apuvälineeksi
monenlaista materiaalia.

Tule mukaan tekemään luovutettua Karjalaa tun-
netuksi. Ilmoita halukkuutesi infoon Mervi Piippo-
selle (mervi.piipponen@karjalanliitto.fi) tai Mai-
jaliisa Kalliomäelle
(maijaliisa.kalliomaki@mbnet.fi).

Jos sinulla on toiveita esittelyvuorosi suhteen, voit
samalla kertoa niistä.

Kesäjuhlille tarvitaan
talkoolaisia pitäjäinfoon

SANANPARSIA RAUDUSTA

- Kiehuu ko Tiposii kohv.
- Nii koukai luo ko kualmato.
- Nii kävelyö juorittelluo ko vanha varis.
- Nii on lihava ko hammien täi.
- Nii on ko vennäin lomuhevone. (työhevonen)
- Tiä kasvua höröttiä niin suureks net kohta ei
  kuule pierujuakua.
- Opisha se aikakii kulluu ko Tukijan
  Emmal tantsiis.
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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

Reitit I, II, ja III
Hinta 275,-

Reitti IV Lahti-Helsinki-
Vaalimaa-Rautu

Hinta 290,-

On mahdollista, että yksi bussi
lähtee lauantaina, jolloin on

mahdollisuus osallistua
vain kihujuhlaan 1 yö.

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

TILAA NYT
 RAUTU T-PAITA

väri musta,
edessä Raudun vaakuna

ja sen alla teksti
Rautu on rautaa.

Takana sama teksti.
Koot S - XXL

Hinta 15,- + postituskulut

Tilaukset Markulta,
puh. 040 – 5239 645,

tai s-postista
pitajaseura@rautu.fi

Sirkiänsaari-Huhti-Korlee -
koulupiirin

tapaamiseen
kutsuu Veikko Koukonen

kottiinsa Jäppilään
9.7. klo 12 alkaen.

Osoite: Lampipolku 1, Jäppilä.
Soita ja ilmoittaudu:
puh. 040 503 8329.
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Kuvassa neljä sukupolvea: Terttu Juntunen, o.s.
Siirola (Sidoroff), Raudun Palkealasta, Tertun ty-
tär Helena Sidoroff, Helenan poika Pekka Terva-

Neljä sukupolvea

KESÄLLÄ
RAUTUUN

10. – 12.6. Taistelupaikkoja

   Reitti: Mikkeli – Imatra – Jääski –
              Räisälä –Kiviniemi – Rautu –
              Lempaala –Viipuri
              Asiantuntijana Pekka Intke
              Majoitus Valkjärvi / Viipuri
              Hinta 290,- (vahvistamaton)

10. – 12.6. Kotiseuturetki
Rautuun

    Reitti: Joroinen – Mikkeli –
               Lappeenranta – Viipuri – Rautu
               Majoitus Terijoki / Viipuri
               Hinta 275,-

4. – 6. 7. Kotiseuturetki
Rautuun

   Reitti: Pieksämäki – Mikkeli –
              Lappeenranta – Viipuri – Rautu
              Majoitus Terijoki / Viipuri
              Hinta 275,-

11. – 14. 7. Valamon luostari

   Reitti: Mikkeli – Juva – Vartsilä –
              Sortavala – Valamo – Kurkijoki –
              Viipuri
              Majoitus Sortavala /Viipuri
              Hinta 390,-

   Tiedustelut ja ilmoittautumiset
   s-postilla pitajaseura@rautu.fi
   tai Markku, puh. 040 5239 645

Orjansaaren koulupiirin
kokoontuminen

ja ystävien tapaaminen
pidetään Mikkelissä
14.5. alkaen klo 11

 ravintola Sali ja Keittiössä,
Lähemäenkatu 11.

Sitovat ilmoittautumiset
30.4. mennessä

Pauli Jantuselle, puh. (015) 335 970
tai 050 5242280.

Toivomme, että joukostamme löytyy
ohjelman suorittajia, kuten Päivi
Väisänen toivoi joulukuun 2010

lehtemme numerossa.
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80 vuotta

täytti Lauri
Veikko Sappinen
20. helmikuuta.

“Olen syntyisin
Raudun pitäjän
Palkealan kyläs-
tä, josta lähdimme
evakkomatkalle
syksyllä 1939.
Pari kertaa olen
vierailut siellä
entisellä kotiseu-
dulla Markun
järjestämillä koti-
seutumatkoilla.

Uudeksi koti-
kunnaksi tuli
Kangasniemi, jo-
hon meidät oli osoitettu asumaan. siellä kävin kou-
luni ja vartuin aikuiseksi. työ vei sitten eri paikka-
kunnille liikealalle ja viimeiset 50 vuotta ovat ku-
luneet Varkaudessa teollisuuden palveluksessa ja
eläkeukkona.

Eläkeläisenä olen matkaillut paljon kotimaassa
ja ulkomailla. kesäisin aikaa on vietetty Haukive-
dellä kalastellen ja marjastellen mökin maastois-
sa.

Synttärijuhlia vietimme Varkauden kotiseutukes-
kuksessa perheen parissa,” kirjoittaa Lauri Sap-
pinen.

90 vuotta

täytti 26. tammikuuta Eino Paakkinen. Hän asuu
Luhangassa vaimonsa ja poikansa perheen paris-
sa. Eino Paakkinen on syntynyt Raudun Raasulis-
sa.

90 vuotta

täytti 12. huhti-
kuuta Laina Kyl-
likki Vauhkonen,
o.s. Valkonen.
Hän on syntynyt
Raudun Orjan-
saaressa, josta
perhe muutti sit-
ten Huhdin kyläl-
le. Sodan alkaes-
sa matka jatkui
aina Virtasalmel-
le Montolan ky-
lään, jossa merk-
kipäivää viete-
tään perheen ja
lähisukulaisten
parissa.

Sanna ja Lauri Väisästä 65-vuotishääpäivänä 7.
huhtikuuta 2011 onnitellen ja Jumalan siunausta
toivottaen lapset ja lastenlapset perheineen sekä
lastenlastenlapset.

Sannan (o.s. Monto) lapsuudenkoti on Raudus-
sa kirkonkylän koulupiirissä Monnonmäellä.

65-vuotishääpäivä

mäki sylissään poikansa Otava Iloalvari Matias
Tervamäki. Kuva otettiin Otavan nimenantojuhla-
päivänä 20. marraskuuta 2010. Kuvan otti Ota-
van äiti Pauliina Mustonen.

www.rautu.fi
Rautu internetissä

75 vuotta

täytti 4. huhtikuuta Raili Vitikainen, o.s. Liira,
Mikkelissä. hän on syntynyt Raudun Haukkalas-
sa.
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Otto Anttonen kuoli Ylämaalla 24. helmikuuta.
Hän oli syntynyt 12. maaliskuuta 1933 Raudun
Raudunkylässä. Hänen vanhempansa olivat Aino
ja Herman Anttonen.

Meeri Kyllikki Kivistö kuoli 22. tammikuuta Mik-
kelissä. Hän oli syntynyt 19. lokakuuta 1934 Rau-
dussa.

Erkki Fredrik Kukkonen kuoli 22. helmikuuta
Mikkelissä. Hän oli syntynyt 18. heinäkuuta 1925
Raudussa.

Anna (Anni) Putkonen, o.s. Kähäri, nukkui iki-
uneen Pieksämäellä 14. joulukuuta 2010. Hänet
saatettiin viimeiseen leposijaan Hiekkapuron hau-
tausmaahan puolisonsa Jaakon viereen 7. tammi-
kuuta 2011. Hän oli syntynyt Raudussa 23. kesä-
kuuta 1920.

Kaisa Henttisen muistolle

Anna Kaisa
Henttinen , o.s.
L a t t u n e n ,
( 2 . 3 . 1 9 2 6 –
18.2.2011) pääsi
k a i p a a m a a n s a
taivaan kotiin,
kun hänen maal-
linen matkansa
päättyi omassa
Helsingin kodis-
saan hieman en-
nen 85-vuotisyn-
tymäpäiväänsä.
Kaisa oli syntynyt
Karjalan kan-
naksella Raudun
pitäjässä Raasu-

lin kylän Nuijalan notkossa.
Kaisa syntyi Antti ja Anna Lattusen maanviljeli-

jäperheeseen, jossa hänellä oli kuusi veljeä, kak-
si sisarta ja kaksi kasvattisisarta. Hän kävi kou-
lunsa Raudussa. Lapsena häntä kutsuttiin Anuksi.
Välirauhan aikaan hän kävi rippikoulun Raudus-
sa, jossa konfirmaatio jouduttiin pitämään kirkon
raunioilla. Sotien jälkeen perhe asettui Koski Hl:n
Hujalan kylään (nykyisin Hämeenkoski).

Kaisa avioitui nuorena Kivennavalta myös Kos-
kelle muuttaneen Uuno Henttisen kanssa. Heille
syntyi kaksi poikaa. Työn perässä perhe muutti
ensin Renkoon ja sieltä Helsinkiin. Muutaman vuo-
den päästä Uuno sairastui vakavasti ja kuoli. Kai-
sa jäi kahden pojan yksinhuoltajaksi. Onneksi
perhe oli ehtinyt hankkia oman kodin. Hän etsi ja
teki monenlaisia töitä ja koulutti poikansa. Eläk-
keelle hän jäi päiväkodista, jossa erityisesti viihtyi
ja oli pidetty työntekijä.

Kaisa osallistui ahkerasti oman seurakuntansa
toimintaan. Erityisen lähellä hänen sydäntään oli
lähetystyö. Hänen vanhin poikansa perheineen on
ollut kuusi vuotta lähetystyössä. Kaisa oli rukouk-
sen ihminen, joka tuki ja kantoi rukouksin sydä-
mellään läheisiään ja sukulaisiaan, ystäviään,
oman seurakunnan työntekijöitä ja lähetystyötä.

Kaisa osallistui mm. merimies- ja Israel-lähetyspii-
reihin, Kylväjä piiriin, useiden lähettien tukiren-
kaisiin ja rukouspiiriin.

Kaisan tekemät lukemattomat kauniit ja taitavat
käsityöt sekä maukkaat leivonnaiset olivat odotet-
tuja tavaroita niin myyjäisissä, arpajaisissa kuin
lahjoina. Kotinsa lähellä olevassa Saunabaarissa
(käsityö- ja harrastepaikka) hän oli kaikille tuttu
ahkera kävijä. Kaisa oli innokas marjojen poimi-
ja ja Lyyli-ystävänsä kanssa hän kasvatti vuosi-
kymmenien ajan palstaviljelijänä satoa säilöön
talven varalle.

Kaisa pääsi kerran käymään synnyinseudullaan
Raudussa ja kerran myös ryhmämatkalle Israeliin.
Hän nautti erityisesti Israelin matkasta ja iloitsi siitä
koko lopun elämänsä ajan. Hänen oman toiveen-
sa mukaan muistokukkien sijasta kukkarahat suun-
nattiin Karmel -yhdistyksen Israel-työlle.

Kiitollisena kaikesta mitä itse kukin on hänen
elämänsä aikana saanut ja häneltä oppinut, jäivät
Kaisan iloista, avuliasta ja sydämellistä olemustaan
kaipaamaan monilukuiset ystävät ja sukulaiset,
mutta erityisesti poikien perheet, lapsenlapset ja
lastenlasten lapset, joista kaikista hän oli kiitolli-
nen.

Helena Pietinen
Kaisan vanhimman sisaren pojan tytär
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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.

Tapahtumakalenteri

11.5. Päiväretki Suomenlinnaan.

14.5. klo 11 Orjansaaren koulupiirin kokoontu-
minen ja ystävien tapaaminen Mikkelissä ravinto-
la Sali ja Keittiössä, Lähemäenkatu 11.

10. – 12.6. Taistelupaikkoja -matka

10. – 12.6. Kotiseuturetki Rautuun

 17. – 19.6. Karjalaiset kesäjuhlat Turussa

4. – 6. 7. Kotiseuturetki Rautuun

9.7. Sirkiänsaari-Huhti-Korlee -koulupiirin ta-
paaminen Veikko Koukosella Jäppilässä.

11. – 14. 7. Valamon luostari

22. – 24.7. Kihujuhlat Raudussa

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ
kaikille

Rautulaisten lehden
lukijoille

Markkinoilla 1924. Tunnistaako kukaan kuvan
henkilöitä?
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YHTEYSTIETOJA

KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

ASEMAN KOULUPIIRI
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418
Selma Salo, Niittytie 17 D 44, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa,
puh. (014) 883 341

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Pallonkatu 16-18 C 15, 53900 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, GSM 040 7343 087
Tuija Alatalo, Saturannantie 1 D 18, 70260 Kuopio,
puh. 0500 345 974.
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki,
puh. (015) 613 868

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
Pauli Jantunen,  Poutapolku 3, 50500 Mikkeli, puh. (015) 335 970
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. 050 5242280
Jorma Partanen, Juoksutie 75, 51670 Nykälä, puh. (015) 669 801

PALKEALAN KOULUPIIRI
Irja Laurila, Mahlamäentie 25, 04310 Tuusula, puh. (09) 2755 049
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. 050 3552427
Kalevi Laitsaari, Ahonkatu 12, 50130 Mikkeli, puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski,  Kymenlaaksonkatu 18 B 48, 48100 Kotka
puh. (05) 263 356

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. 044 3170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkalantie 1054, 50670 Otava,
puh. (015) 418 403
Jaana Matikainen, Rantaraitti 13, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 177 144
Sirpa Koskela, Juustilankatu 5 A 6, 15200 Lahti,
puh. 0440 310 136.

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

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

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


