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RAUTULAISTEN
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RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA
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Rannekoru, muisto Raudusta 1941. Tuntematon sotilas on sen valmistanut alumiinista ja nahasta, mukana sota-
ajan tyypillisiä kuvioita; liput, hakaristit, kukat. Koru kuului rautulaiselle Eeva Sofia Salolle (1926-1988). Koru
oli yksi käsityönäyttelyn harvinaisuuksista Rautu-juhlilla Mikkelissä.

Rippikoululaisia Raudussa 1937. Kuva Reijo Paukun albumista, isänsä Aulis Paukku takarivissä
kolmas vasemmalta.



Rautulaisten lehti  4/20122

Rautulaisten lehti 4/2012

Raudun olemassaolo tuli koko kan-
san tietoisuuteen juhannuksen aa-
tonaattona. Uutisvälineissä kerrot-
tiin silloin, että Suomen presidentti
Sauli Niinistö tapaa Vladimir
Putinin monelle suomalaiselle tu-
tussa paikassa Raudussa, ei mainittu
mitään Sosnovaa.

Useimmiten uutisoinnissa luovu-
tetusta Karjalasta käytetään suoma-
laisista paikoista Stalinin aikana
syntyneitä nimiä. Mielestäni kohte-
liasta historiaamme kohtaan olisi
tuolloin syytä aina mainita myös
paikan suomalainen nimi.

Kutsuiko Putin Niinistön Rautuun
ja siellä eukkonsa omistamaan Igora
hotelliin piruuttaan…  voi olla…
Näyttääkseen Venäjän mahtia, kuin-
ka he täällä ryöstetyssä Suomessa
mellastavat. Joka tapauksessa Nii-
nistö pääsi näkemään komeat Rau-
dun maisemat, Vakkilan pellot,
Liippuan ja Raassulin mäet. Olen
päättänyt lähettää Sauli Niinistölle
Rautu ja Rautulaiset -kirjan lähem-
pää tutustumista varten, sekä Veik-
ko Saksin toimittaman kirjan Kar-

Mikkelissä elokuussa 2012

Rautu on olemassa...
jalan palautus. Saman tietopaketin
lähetän myös Vladimir Putinille,
että tietää kenen mailla Igora-ho-
telli sijaitsee.

Arvoisat lukijat, käsissänne on
uuden toimittajamme Marjon teke-
mä lehti. Tapasitte monet hänet pi-
täjäjuhlilla Mikkelissä. Uusi toimit-
taja tuo varmasti uusia näkökulmia
lehteemme, toivon jatkossa että
olette edelleen aktiivisia ottamaan
kantaa, kirjoittamaan ja antamaan
vinkkejä teitä kiinnostavista asiois-
ta. Näin voimme pitää Rautulaisten
lehden edelleen lukijoita kiinnosta-
vana.

Tämä kesä on ollut poikkeukselli-
sen hyvä, lehteä ajatellen olemme
saaneet uusia tilauksia merkittävän
paljon ja se on hyvä se.

Rautulaisten perintöä ja sen kult-
tuuria halutaan vaalia. Olen ylpeä
teistä kaikista.

Lämmintä loppukesää toivottaen

Sunnuntaiaamun muistoseppeleet pääsivät Raudun pitäjäjuhlille komealla kyy-
dillä, kun pitäjäseuran pj. Markku Paksu saapui paikalle vuoden 1967
Plymouth Barracudalla, automaattivaihteinen V8. Vastaavia ajokkeja on tuo-
tu Suomeen tiettävästi vain kymmenkunta. Kuva: Marjo Ristilä-Toikka.
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Karjalaista kotiseuturakkautta ja sii-
hen liittyvää henkistä ja konkreet-
tista yhteenkuuluvuutta oli
koettavana Raudun pitäjäjuhlilla
Mikkelissä viikonvaihteessa 28.-29.
heinäkuuta.

Juhlaan kuului mm. värikäs
käsityönäyttely ja runonlaulaja Larin
Parasken elämäntarinaa kertonut
näytelmä. Juhlat oli suunniteltu niin,
että myös juhlaväen keskinäiselle
seurustelulle ja tuttujen tapaamisel-
le jäi hyvin aikaa.

Muistojen ilta päivällisineen Mik-
kelin varuskuntakerholla houkutteli
paikalle alun toistasataa henkeä.
Väen tervetulleeksi toivotellut
Rautulaisten pitäjäseuran puheen-
johtaja Markku Paksu iloitsi väen-
paljoutta, jossa oli mukana karjala-
henkisiä nuorista vunukoista lähti-
en.

– Taas kerran saa olla rinta kaa-
rella: Rautu on rautaa!

Markku totesi omalta kohdaltaan
jatkuvan kaipuun suvun maille Kar-
jalaan; vanhempien ja iso-
vanhempien puheissa välittyi aina
ajatus, mitä tehtiin kotona ja miten
toimittiin evakossa.

Rautu-juhlat korosti kotiseuturakkautta
ja esitteli kauniita käsitöitä

Onneksi on mahdollisuus tehdä
kotiseutumatkoja; yhdelle sellaisel-
le rautulaiset suuntaisivat pian juh-
lan jälkeen, 3-5. elokuuta.

Aimo Tiainen Oulusta on muu-
tamia vuosia sitten tehnyt kirjan
Raudun asemaan liittyen, ja taido-
kas aseman pienoismalli oli ilta-
juhlassa esillä.

– Rautulaisilla ei ole omaa perin-
nekammaria, mutta toivottavasti
suvut ja perheet laittavat karjalais-
ta perinnettämme talteen, muistut-
taa Markku Paksu.

Päivällispöydän antimet esitteli
emäntänä toiminut Aija Lyytikäi-
nen, äitinsä puolelta rautulaisia
Maaselän Pekkasia. Kun maittava

ateria oli nautittu, iltamavieraita
viihdytti nuori laulajatar Mirva Pel-
tola – ainakin osa väestä oli seu-
rannut hänen esiintymistään televi-
sion Idols-laulukilpailussa. Nuori
solisti ja puolisonsa Jouko Peltola
avasivat illan herkästi Evakon lau-
lulla, ja sen jälkeen kuultiin muita-
kin karjalaisia koskettavia lauluja
Matalan torpan balladista Karjalan
heiliin.

Sunnuntain pitäjäjuhlapäivä käyn-
nistyi seppeltenlaskulla sankari-
vainajien ja Karjalaan jääneiden
muistomerkeille. Jumalanpalveluk-
set pidettiin sekä Mikkelin maa-
seurakunnan kirkossa että ortodok-
sisessa Ylienkeli Mikaelin kirkossa.

Seppelpartioina toimivat Markku
Paksu airueinaan Raili Ilvonen ja
Irma Nypelö, sekä Kauko Olkkonen
airueinaan Pekka Intke ja Pentti

Lemmetty. Kuvissa
kukitetut sankari-
patsas sekä Karja-
laan jääneiden muis-
tomerkki Mikkelin
maaseurakuntakir-
kon hautausmaalla.
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Junaradan pienoismallin ääreltä

Raudun asemapäällikön poika Aimo
Tiainen on koottunut rautatieaseman
tietoutta pienoismalliin ja kirjaan.
Hän on myös ollut aktiivinen pitäjä-
lehtemme avustaja, toivottavasti jat-
kossakin saamme lukea hänen kirjoi-
tuksiaan lehdestä.

Raudun evakkojen Karjala-aate säi-
lyy ja jatkuu. Tämänvuotisille juhlille
kotiseutuneuvos Markku Paksu sai
mukaan myös Idols-laulaja Mirva Pel-
tolan.

Raudun asema oli aikanaan komea luomus, jonka historiaa Oulussa asuva
Aimo Tiainen on koostanut. Pienoismallin äärellä Markku Paksu (oik.) sekä
Eeva ja Heikki Malkamäki.

Iltajuhlien yleisö seuraa Mirva Peltolan ja orkesterinsa esiintymistä. Osa väes-
tä päätyi tanssaamaankin.
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Karjalaiset kädentaidot
vuoden 2012 teemana

Karjalan Liitto on julistanut vuoden
2012 kädentaitojen teemavuodeksi,
ja tätä noudattivat myös rautulaiset
juhlillaan. Näyttävä osa juhlaa oli
käsityönäyttely, jonka äärellä saat-
toi vain ihmetellä: Kuinka emännillä
ja perheenäideillä on ollut aikaa vaa-
tivien ja koristeellisten käsitöiden
tekoon muiden arkisten
askareidensa lomassa? Osa käsi-
töistä oli ”alkuperäisiä”, ennen so-
tia tehtyjä, osa tämänpäivän
perinnekäsitöitä harrastavien luo-
muksia.

Näyttelyn esillepanosta vastasivat
Raili Ilvonen, Irma Nypelö, Pia
Suorsa ja Aino Siitari. Käsitöiden
äärellä oli myös kerrontaa niiden
tarinoista, ja näyttelyn esittelijät tie-
tysti kertoivat lisää kyselijöille.

Rautu-Sakkola-kansallispuku oli
muutamien juhlavieraiden yllä.
Heli-Päivi Nypelö kertoi, että
oman pukunsa teko vei yhden talvi-

Rautu-Sakkola-kansallispuvun helmoja kelpaa heilutella; käsityönäyttelyn järjestäjistä oik.  Raili Ilvonen, Irma Nypelö,
fereseissä Pia Suorsa ja Aino Siitari.

Pääroolissa kädentaitonäyttelyssä
olivat naisten kädentaidon näytteet,
mutta olipa esillä myös miesväen
työstämää materiaalia, kuten tämä
Raudun Vehmaisista lähtöisin oleva
Nuoran suvun kahvipannu. Sitä aika-
naan sukujuhlien jälkeen kantoi kak-
si tyttöstä, koska yksin kumpikaan ei
jaksanut.

Viereisen ristipistoin koristellun
käspaikan malli on Raudusta.
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kauden kansalaisopiston kurssilla.
– Voi mennä pidempäänkin, jos

haluaa itse kutoa kankaatkin, käsi-
töitä harrastavat naiset valistivat.

Pia Suorsan kansallispuvun alta
paljastui uskomattoman kaunis alus-
hame koristeenaan pitsejä ja
kirjontaa. Päähineenä kansallispu-
vussa on joko ristipistoin somistettu
sorokka (harakka), pieneen muo-
toon sommiteltu valkoinen huntu-
symboli, tai nauha metallipiikkisin
koristein. Kaikella on tarkoituksen-
sa: piikkinen nauha oli neidon otsal-
la, jotta nuorukaiset eivät päässeet
liian läheiseen kontaktiin.

Pia Suorsa on tehnyt viimeisen
kahdenkymmenen vuoden aikana
satakunta käspaikkaa, eli koristeel-
lisia kirjottuja käsipyyhkeitä. Nämä
”pyyheliinat” hän aikoo aikanaan
lahjoittaa Lintulan luostarille. Käs-
paikkojen tekoa Mikkelissä pääsee
syyskaudella opettelemaan myös
ortodoksisen seurakunnan kurssilla,
jota Suorsa on lupautunut vetämään.

Käsityönäyttelyssä oli naisten
luomusten lisäksi myös miesten
kädentaidon näytteitä. Tekijää ei ole
tiedossa, mutta Vehmaisten Nuo-
ran ja Heikkosten suvun komea
kuparinen kahvipannu on sen ver-
ran järeää tekoa, etteivät sitä aina-
kaan pikkulapset liikutelleet kuin
kaksissa tuumin.

– Laura Loponen kertoi lapse-
na kantaneensa pannun siskonsa
kanssa Heikkoseen eräiden juhlien
jälkeen; yksin ei olisi jaksanut.

Eeva Sofia Salo (s. 1926
Raudussa, k. 1988 Helsingissä) oli
saanut 1941 lahjaksi sotapojan
alumiinista ja nahkasta valmistaman
rannekorun (sotilaan henkilöllisyys
ei ole tiedossa). Korun kaiver-
ruksessa on teksti: ”Muisto 1941
Rautu”. Koruun on kaiverrettu lip-
puja, hakaristejä ja kukkia, jotka oli-
vat sota-ajan muistoesineissä ylei-
siä.

Pikkutyttöjen kesäisillä ”auto-
mekoilla” on myös oma tarinansa.

Mekot oli ommellut Raudun Osuus-
kaupan johtaja Juho Pullin vaimo
Marjatta Pulli. Mekkoja tyttäret
käyttivät 1920-1930-lukujen tait-
teessa. Annikki Pulli on kertonut
muistojaan siitä, miten kanttimallin
Fordilla kulkenut kauppamatkustaja
kyyditsi perhettä mm. Raasuliin.
Sitä varten tytöille oli kauniit, pastelli-
sävyiset kesämekot, joita ei koskaan
alennettu arkimekoiksi eikä heitet-
ty matonkudekoppaan. Autokyytiin
kun ei joka päivä päästy.

Kädentaitojen harrastustaan esit-
telivät myös Eeva Malkamäki ja
Outi Ahponen. He taivuttavat
hopealankaa koruiksi, ja hyödyn-
nettävänä voivat olla vaikkapa van-
hat kahvilusikat, kolikotja muut
muistoesineet. Niistä luovat naiset
loihtivat sormukset, rannekorut,
kaulaketjut ynnä muut korut.

Eevan suunnittelema on helmin
somistettu ”Raudun ketju”, josta on
muokkautunut esimerkiksi Rautu-
laisten pitäjäseuran pj. Markku
Paksulle solmioneula. Kuulemme
Rautulainen-lehdessä myöhemmin
lisää Eevan ja Outin harrastukses-
ta.

Käsityönäyttelyssä nähtiin myös
rautulaisen kansanedustaja Katri
Komin julkisuutta saaneet, kierrä-
tysmateriaaleista tehdyt itsenäi-
syyspäivän juhlapuvut vuosina 2009
ja 2010; toisen kangas on kudottu
vanhoista videonauhoista, toisen
käytetyistä sukkahousuista.

Puvut tehnyt äitinsä Milja Komi,
o.s. Heikkinen, ei vielä kertonut,
mitä on mahdollisesti suunnitteilla
tämän vuoden itsenäisyyspäivän
vastaanottoa varten.

– Minullakaan ei siitä ole vielä
mitään tietoa, kommentoi Katri
Komi; suvun juuret Raudun Kärsä-
lässä ja Kuusenkannassa.

– Viime vuonna juhla-asu oli teh-
ty vanhasta koristellusta pöytä-
liinasta, joka juhlan jälkeen purettiin
alkuperäiseen tarkoitukseensa. Oli

vähän kuin nykypäivän ”pop-up -
ravintolat” – syntyvät vain hetkek-
si.

Joroisilla asuva Milja Komi kertoi
myös pukukangaskokeilustaan, jon-
ka hän teki toissakesäisen Asta-
myrskyn jälkeen. Koivuja oli kaa-
tunut ja Milja nyhti niistä tuohta tal-
teen.

Tuohen hän kutoi pellava-loimeen,
mutta kangas osoittautui liian jäy-
käksi juhlamekkoa varten.

– Kangas on kuitenkin tallessa,
ehkä teen siitä sermin tai muuta ti-
lataidetta.

Vunukoitakin oli Rautu-juhlissa
mukana. 18-vuotias Elisa Koski-
nen ja 15-vuotias Milja Kallio-
niemi olivat ensimmäistä kertaa
mukana Mikkelissä järjestetyssä
pitäjäjuhlassa, mutta kummallakin on
jo takana kotiseutumatkat Rautuun.

– Olen käynyt Karjalanmatkalla
Raudussa kaksi kertaa. Oli tärkeää
nähdä mummon kotipaikka siellä,
sanoo Elina; talo on niitä harvoja,

Pullin tyttärien automekot olivat ke-
säisen kevyitä ja pastellisävyisiä.
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Outi Ahponen taivuttamassa hopealankaa suuren-
nuslasin alla.

Materiaalien kierrätys on tänään muodissa, ja siinä taitava on
emäntä Milja Komi (vas.). Oikealla tyttärensä, kansanedustaja
Katri Komi presidentinlinnassa nähtyjen, kierrätysmateriaaleista
tehtyjen juhlapukujen kera. Tämän vuoden puvun aiheesta äiti ja
tytär eivät vielä antaneet vihjeitä.

Helvi Kähärän, ent. Peltonen, o.s. Pietinen (1918-
1976) kädentaidon näytettä.

Simo Oskari Salo (1931-2007) on tehnyt pikkupoikana patalapun
pujottelutyönä.
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joita on Raudussa sotien aikana säi-
lynyt.

– Yhden kerran olen käynyt. Ha-
lusin nähdä, mitä rajan toisella puo-
len näyttää, kommentoi Milja.

Sukujuuret ovat Raudun Pot-
kelassa Monnonmäellä: Elisan
mummo ja Miljan isomummo San-
na Väisänen, o.s. Monto.

Juhlaseurueessa olivat mukana
Miljan äiti Leena Koskinen sekä
tädit Sirpa Väisänen, Leila Pel-
tola ja Eija Vasenius sekä puoli-
sonsa Jouko Vasenius.

Juhlien vanhimpaan kaartiin kuu-
lui kesällä 94 vuotta täyttänyt
Stepan Intke, juuret Vakkilassa.
Isäänsä saatteli juhliinPekka Int-
ke,innokas rautulainen hänkin.
Juttuseuraksi sattui mm. Savonlin-
nassa asustava Kimmo Kianto.

Päiväjuhlan noin 200-henkisen
yleisön toivotti tervetulleeksi
kotiseutuneuvos Markku Paksu –
todeten, että Mikkeli on nykyisin
rautulaisten pääkaupunki, koska
rautulaiset sijoitettiin sotien jälkeen
Mikkelin lääniin.

– Vaikka tänne on kotiuduttu, on
monella evakolla ja meillä
jälkeläisillä ikuinen kaipuu ”kotiin
Karjalaan”. Onneksi nykyisin voim-
me edes vierailla siellä.

– Karjalan menetyksen jälkeen ei
mistään Suomen maakunnasta ole
kirjoitettu tai tallennettu tietoa kuin
on Karjalasta – kirjallisuuteen,
kansanrunouteen ja kuvataiteeseen,
ylivoimaisena tietysti Kalevala.
Karjalan laulumailta ovat
ammentaneet voimaa maankuulut
monien eri alojen taitajat.

– Karjala on koskettanut ja kos-
kettaa yhä koko Suomea. Itsenäi-
syyden säilyttämiseksi jouduttiin luo-
vuttamaan Karjala, Petsamo ja Salla

että Suomi muu saisi elää, muistutti
Paksu.

Runoilija on lausunut näin Karja-
lan menetyksestä: Ei Karjala yk-
sin taistellut, oli mukana Suomi
muu, mut Karjala yksin antoi sen,
millä tukittiin idän suu. Meiltä
Karjala lunnaiksi vaadittiin, et
Suomi muu sais elää, luulis jokai-
sen meidän rinnassa nimi Karja-
la kauniina helää.

Juhla toi tarjolle Mikkeliin ehkä
Euroopan kuuluisimman runon-
laulaja Larin Parasken tarinan, jon-
ka esitti juhlilla vieraillut
porvoolainen teatteri ohjaajanaan
Tuovi Putkonen.

Juhlilla mukana Elisa Koskinen, Milja Kallioniemi, Leila Peltola, Eija ja Jou-
ko Vasenius, Leena Koskinen ja Sirpa Väisänen.

Päiväjuhlan alkuun valmistautumassa juontajana toiminut Maija
Paksu ja isänsä Markku Paksu, tervehdyspuheen pitäjä.

Pekka ja Stepan Intke.
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– Näytelmä kertoo vertaansa
vailla olleen muistineron ja etenkin
itkuvirsien taitajan elämästä Karja-
lan kannaksella, kuinka hän luovutti
riemumielin koko mahtavan laulu-
varastonsa yli 30000 säettä kirjoi-
hin pantaviksi. Kuitenkaan nuo lau-
lut eivät taanneet tekijälleen edes
vanhuuden turvaa. Suomen runotar
Larin Paraske kuoli unohdettuna
viluun ja puutteeseen Karjalan kan-
naksella Metsäpirtin pitäjässä
3.1.1904, totesi Paksu.

Larin Paraske syntyi maaorjan
tyttärenä Inkerin Lempaalassa
1833, ja avioitui kaksikym-
menvuotiaana Metsäpirtin Vaskelan
kylään neljäkymmenvuotiaan
Kaurilan Larin vaimoksi. Paraske
synnytti yhdeksän lasta, joista kuu-
si kuoli pienenä. Lisäksi hän imetti
ja kasvatti 50 ”kruununlasta”, joita
kävi jalan hakemassa Pietarin
köyhäintalosta.

– Kerrotaan, että joukossa oli jopa
tsaarin aviottomia lapsia.

– Paraske joutui tekemään sai-
raalloisen miehensä puolesta myös
kaikki miehentyöt, kylvi omat pel-
lot, veronmaksuna vieraitakin pel-
toja, ja hankki lisätienestiä vetämällä
heinäjaaloja Taipaleenjokea ylös.

Tuulet toivat runovirret,
ahavaiset antelivat,
meren tyrskyt työntelivät…

Näin lukee Larin Parasken
hautamuistomerkissä. Larin
Paraske on haudattu Rautuun Pal-
kealan ortodoksiselle hautausmaal-
le. 1911 oli Etelä-Karjalaisseurojen
liitto pystyttänyt hautamuistomerkin
Parasken haudalle, ja vielä monet
rautulaiset muistavat, kuinka tuo
muistomerkki jäi 1944 paikalleen.

– Kun1990-luvun alussa aloin et-
siä, ei tuota muistomerkkiä enää löy-
tynyt, tai löytyi venäläiseltä hauta-
usmaalta muunneltuna, kierrä-
tykseen otettuna. Silloin päätin, että
vielä asia hoidetaan, ja eri vaihei-
den kautta 1992 Palkealan ortodok-
siselle hautausmaalle rautu-laisten
toimesta pystytettiin uusi, lähes en-
tisen kaltainen muistomerkki tälle
suurelle ihmiselle. Reliefin muisto-
merkkiin meille suunnitteli Nina
Sailo, kertoo Markku Paksu.

Porvoolaisen teatterin esitykseen
yleisö tuntui olevan hyvin tyytyväi-
nen. Parikymmenhenkisen esiintyjä-
joukon näytös on mahdollista tilata
eri puolille Suomea esitettäväksi.

Rautu-juhlan ohjelman kuulutti
kulttuurituotantoa opiskeleva Mai-
ja Paksu. Vuotuisia kihuja järjes-
tetään vuorovuosin tynkä-Suomes-
sa ja Karjalan kunnailla Raudussa
eli venäläisittäin Sosnovossa. Ensi
vuonna juhlat pidetään Sosnovossa.

Marjo Ristilä-Toikka

Juhla käynnistyi yhteisesti lauletulla Karjalaisten laululla. Kuvat: Marjo Ristilä-Toikka.

Larin Paraskena esiintyi Mari Kankaala ja
Sakkolassa papinvirkaa hoitaneena Adolf
Neoviuksena Kari Pasanen. Tanssit ja lau-
lut olivat olennainen osa näytelmää.
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Musiikin innokas harrastaja, televi-
sion Idols-laulukilpailussakin pitkäl-
le päässyt Mirva Peltola, o.s. Ero-
nen, arvostaa suuresti karjalaisia
juuriaan.

– Vanhemmilta ikäpolvilta on tart-
tunut myös minuun tietty kaipuu
Karjalaa kohtaan. Tunne karjalai-
suudesta on ainakin meidän
perheessämme siirtynyt sukupolvel-
ta toiselle. Ja mikäli minulla on tule-
vaisuudessa omia lapsia, haluan,
että hekin tietäisivät, mistä olemme
lähtöisin, sanoo 29-vuotias Mirva.

– Äidin äiti on lähtöisin Harlusta,
äidin isä Joutsasta. He muuttivat
Ristiinaan 1950-luvulla.

Isäni, joka menehtyi helmikuussa,
on syntyjään Jäppilästä, tullut Mik-
keliin 1970-luvulla. Hänen äitinsä on
Raudusta, tarkemmin sanottuna
Suurhoususta. Mummini on tyttö-
nimeltään Terttu Koukonen, hä-
nen vanhempansa olivat Heikki ja
Amalia Koukonen. Isäni isä on
Jäppilästä.

Karjalaisuuden on Mirva Peltola
tiedostanut jo pienestä pitäen.

– Muistan pienenä mummin ja
ukin luona vieraillessani, kuinka ih-
mettelin heidän kotinsa seinällä ole-
vaa taulua, joka oli Raudun kartta.
Mummi kertoi sen olevan hänen
kotipaikkansa kartta, ja hän näytti
minulle paikan, missä oli lapsuuten-
sa viettänyt.

– Toisessa mummolassa sain
kuulla tarinoita siitä, kuinka Karja-
lasta on jouduttu aikoinaan lähte-
mään, ja kuinka suuri kaipuu sinne
on takaisin. Niin kauan kuin muis-
tan, olen tiedostanut sukuni juurien
olevan Karjalasta. Karjalaisuus on
ollut minulle pienestä pitäen luonnol-
linen asia. Muistan jopa lapsena
kertoneeni luokkatovereilleni
evakoista ja sodista, ja ihmettelin
kuinka he eivät olleet koskaan kuul-

Nuori laulajalupaus arvostaa karjalaisia
juuriaan ja lupaa levittää sanaa eteenpäin

Mirva ja Jouko Peltola avasivat Rautu-juhlien iltamien musiikkiosuuden Evakon
laululla.

leet näistä asioista.
Kotiseutumatka Rautuun on vie-

lä tekemättä, mutta suunnitteilla ensi
kesäksi.

– Olen äitini Eija Erosen kanssa
suunnitellut, että ensi kesänä läh-
demme sinne hänen kanssaan.
Hänon ollut kuljettajana monilla
Paksun Markun järjestämillä Rau-
dun reissuilla, ja sitä kautta tuntee
seutua.On todella upeata päästä
katsomaan sitä seutua, mistä isäni
äiti on kotoisin. Äitini äidin koti-
paikalla olen käynyt jo useaan ot-
teeseen.

Mirva on huomannut, että lähes-
kään kaikki nuoret eivät tiedä kar-
jalaisia taustojaan.

– On paljon suomalaisia, kellä on
karjalaiset juuret, mutta he eivät
välttämättä itsekään ole tästä asi-
asta tietoisia. Olisi erittäin tärkeää,
että ihmiset jututtaisivat vanhempi-
aan ja isovanhempiaan. Vasta viik-
ko sitten eräs tuttavamme sai kuul-

la, että hänen sukulaisiaan on
Raudusta lähtöisin.

– Karjalaisuus on olennainen osa
myös maamme lähihistoriaa, joten
mielestäni sen vaaliminen olisi jokai-
sen suomalaisen oikeus. Toivon, että
nuoret ihmiset kiinnostuisivat karja-
laisuudesta enemmän, ja jatkaisivat
näiden seurojen toimintaa tulevai-
suudessa. Aion ainakin omalta osal-
tani ”levittää sanaa” karjalaisuuden
säilymisen puolesta.

Mieltymys musiikkiin lienee
Mirvalla verissä; hän on kuulemma
ensin alkanut vihellellä ja sitten vasta
puhua.

– Äitini tuki harrastustani: soitin
ensin sähköurkuja, sitten haitaria ja
lopulta keskityin poikkihuilun soit-
toon ja lauluun. Nyt minulla on uusi
projekti, sillä sain mieheltäni
huomenlahjaksi alttosaksofonin, sitä
pitäisi alkaa opetella.

Musiikin suhteen hän ei ole uskol-
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linen yhdelle tyylisuunnalle, vaan
skaala on laaja.

– Nuorempana lauloin paljon jazz-
musiikkia KrystianTesarczykin
opastuksella, sittemmin liityin melo-
dista metallia soittavaan Mind
Factory -orkesteriin, ja sitä kautta
kotimaista funkahtavaa pop-rockia
soittavaan Telakka-yhtyeeseen.

Vuosi sitten Mirva Peltola ja mie-
hensä Jouko Peltola sekä ystä-
vänsä Juha Helenius perustivat
yhtä keikkaa varten rautulaistenkin
juhlilla kuullun Trio MJL:n. Soitto ei
kuitenkaan jäänyt yhteen keikkaan,
vaan niitä on kertynyt lisää.

– Trion ohjelmistoon kuuluu ke-
vyen musiikin klassikoita, ehkä hie-
man kantripainotteinen meidän oh-
jelmistomme on. Rautu-juhliin halu-
simme valita joitakin teemaan sopi-
via kappaleita, ja ensimmäisenä
esittämämme Evakon laulu oli Pak-
sun Markun toivomus.

– Muokkaamme ohjelmistoa hie-

man aina tilaisuuden mukaan.
Rautu-juhlilla oli erittäin mukava
esiintyä, toivottavasti pääsisimme
uudelleen tämänkaltaisiin tilaisuuk-
siin.

Musiikkia hän toivoo saavansa
harrastaa koko elämänsä.

– Haluan koko ajan kehittyä ja
tulla paremmaksi, enkä tietysti sul-
je pois sitä vaihtoehtoa, että musii-
kista tulisi ihan ”leipätyö”. Ehkä jos-
kus voisin myös opettaa laulua, ei-
hän sitä koskaan tiedä.

Musiikki ei siis vielä ole Mirvan
ammatti, mutta varsin aikaa vievä
harrastus.

– Koulutukseltani olen puuseppä,
ja siinä opinahjossa itse asiassa ta-
pasin mieheni. Tulevaisuudessa ha-
luaisin kouluttautua verhoilijaksi,
vanhat huonekalut kiehtovat minua
suuresti, Mirva kertoo.

Laulukilpailut kiehtovat varmasti
monia muita nuoria, mitä heille

sanoisit?
– Nuorempana olin itse aika arka

jahkailija, mutta nykyään olen sitä
mieltä, että jos vähänkin joku asia
kiinnostaa, niin eikun vaan kokeile-
maan. Eipä sitten tarvitse jälkikä-
teen harmitella.

– Mutta kannattaa pitää jalat
maassa ja ottaa kaikista kokemuk-
sista opikseen. Se ihana puoli laula-
misessa ja musiikin tekemisessä on,
että aina on varaa kehittyä parem-
maksi, hän muistuttaa.

Jouko Peltolan kanssa hän avioi-
tui viime vuoden syyskuussa.

– Huvittavaa sinänsä, että olem-
me molemmat puuseppiä ja harras-
tamme molemmat musiikkia. Trio
MJL on ensimmäinen kokoonpano,
jossa esiinnymme virallisesti yhdes-
sä. On ihan mukavaa lähteä keikal-
le yhdessä.

Marjo Ristilä-Toikka

Lahdessa 15.-17.6.2012 vietetyt 64. Karjalaiset
kesäjuhlat saavuttivat kävijätavoitteet. Viikonlopun
monipuoliseen ohjelmatarjontaan tutustui yli 20 000
henkeä, kerrotaan Karjalan Liitosta.

Juhlien pääjuhlassa puhunut viipurilaissyntyinen
kenraali Gustav Hägglund totesi, että huolimatta
tulevista puolustusvoimiin liittyvistä supistuksista, Suo-
messa taataan riittävä puolustuskyky.

Karjalan Liiton puheenjohtaja, kansanedustaja
Marjo Matikainen-Kallströmmainitsi puheessaan
käynnistyvästä Karjalainen evakkoäiti -muisto-
merkkihankkeesta. Kesäjuhlien avajaisten huipen-
tumana oli designsuunnittelijoiden suunnittelemien
pukujen esittely.

Sade kiusasi pääjuhlapäivän kulkuetta, mutta siitä
huolimatta juhlamarssi nähtiin perinteiseen tapaan.

Ensi vuoden valtakunnalliset Karjalaiset kesäjuhlat
vietetään Porissa 14.-16.6.2013.

Kesäjuhlilla Lahdessa yli 20 000 vierasta;
ensi vuonna juhlat vietetään Porissa

Yksi karjalaisten kädentaitojen teemavuoden
päätilaisuuksista on lauantaina 29.9.2012
Karjalatalolla järjestettävä
Karjalaisten kansallispukujen
näytös
Näytös on näyttävä karjalaisen pukuperinteen
katselmus. Pukunäytös on klo 13.30-15.30, ai-
heeseen liittyvää oheisohjelmaa jo klo 12 al-
kaen ja esityksen jälkeen. Tilaisuuden ohessa
pitäjäseurojen on mahdollista tehdä myös
omaa toimintaansa tunnetuksi.

Näytöksen järjestävät Karjalan Liitto,
Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ja
OK-opintokeskus.
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Vehmais-Haukkalan koulupiiriläiset
tapasivat Mikkelissä 28.7.2011
Saadaanko aikaiseksi kyläkirja?
Olimme saaneet kutsun ”ylemmältä
taholta” kokoontua viettämään
Vehmais-Haukkalan koulupiiri-
tapaamista ennen Rautu-juhlien al-
kua, ja kutsuahan piti noudattaa.
Läsnä oli yhteensä 12 henkilöä, jois-
ta kaksi oli käynyt jatkosodan aika-
na Nypelön Mikon talossa pidet-
tyä kansakoulua.

Koulupiiri oli kokoontunut aikoi-
naan 13 kertaa eripuolilla Suomea
sekä kotona Karjalassa, mutta en-
nen tätä tapaamista oli
edelliskerrasta vierähtänyt useita
vuosia. Ensimmäiset
kyläkokoontumiset sotavuosien jäl-
keen pidettiin Nuorisoseura Sam-
mon nimissä, esimerkiksi 6.3.1949
vietettiin nuorisoseuran 30-vuotis-
juhlia Joroisissa. Raudun nuoriso-
seurojen yhdistymisen jälkeen alkoi-
vat varsinaiset kylätapahtumat
Vehmais-Haukkalan koulupiirin
asukkaiden järjestämänä.

Monien entisten koululaisten siir-
ryttyä tuonilmaisiin ei koulupiiri-
toimintakutsu enää houkuttele mu-
kaansa nykyisiä nuorempia henki-
löitä, joten päätimme yksimielisesti
vaihtaa tapaamisten nimeä. Nyt
kutsut tulevat Vehmais-Haukkalan
kylätoimikunnan toimesta ja toivom-
me täten, että tavoittamme laajem-
paa mielenkiintoa kyliemme asuk-
kaiden jälkeläisiltä ja heidän
ystäviltään. Emme siis rajaa ketään
pois, vaan kaikki asiasta kiinnostu-
neet ovat tervetulleita mukaan viet-
tämään hauskoja hetkiä kanssam-
me.

Tulevaisuuden toiminnaksi
kaavailimme tapaamisten lisäksi
matkaa Vehmaisiin ja Haukkalaan
sekä kyläkirjan kokoamista. Kylä-
kirjassa voisi olla mukana myös
Leinikylä, sillä se oli jaettu eri koulu-
piirien kesken. Kirjaan tarvitsemme

Pöydän ääressä vasemmalta
Raili Vitikainen, Raili Ilvonen,
Mirja Hannukka ja Pirjo Hon-
kanen. Kuvat: Heikki Malka-
mäki.

muisteluksia sekä valokuvia kylien
elämästä entisessä Raudussa sekä
vehmais-haukkala-leinikyläläisten
vaiheista vuoden 1939 jälkeen.
Yhteyshenkilönä kirjan osalta toimii
Eeva Malkamäki (Eemelintytär
Meskanen) Hyvinkäältä.
Vehmais-Haukkalan kylä-
toimikunnan yhteyshenkilöt vaihtui-
vat tapaamisessa ja nyt Heli-Päivi
Nypelö sekä Pirjo Honkanen
(Mikkelistä molemmat) lupautuivat
tehtävään.

Tapaamiselle varattu aika kävi
lyhyeksi, kun Upseerikerholle alkoi
tulla väkeä Muistojen iltamiin. Kah-
vinjuonnin lisäksi ennätimme toki

vaihtaa kuulumisia, kuulla koululais-
ten muistoja koulunkäynnistä
Raudussa sekä Paksun Markun
lauluja, Karjalaisten lauluun
yhdyimme kaikki mukaan.
Puheensorina kuulosti kuulemma
ihan samalta kuin ennenkin koulu-
piirin tapaamisissa.

Yhteyttä asian tiimoilta voitte ot-
taa vetovastuullisiin eli Pirjo Hon-
kanen, 044 566 9080,
pirjo.honkanen@surffi.fi, Eeva
Malkamäki, 0400 803 622,
eeva@visido.fi ja Heli-Päivi
Nypelö, (015) 170 793.

Eeva Malkamäki

Koulupiiriläisiä koolla. Edessä vas.  Irma Nypelö, Arja Kiesilä ja Heli-Päivi
Nypelö, takana  Eeva Malkamäki, Markku Paksu ja Toimi Meskanen.
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Sirkiänsaaren koulupiiritapaaminen
pidettiin 14.7.2012 Veikko ja Lei-
la Koukosella Jäppilässä. Isäntä
Veikko Koukonen toivotti vieraat
tervetulleiksi ja ohjelma alkoi totu-
tusti lipun nostolla. Lauloimme yh-
dessä Lippulaulun. Edellisvuodesta
viisastuneena otimme koulukuvan
heti lipunnoston jälkeen. Ryhmä tun-
tuu olevan edelleen niin vilkas, että
on vaikeuksia saada koululaiset sa-
maan kuvaan, nyt onnistui! Saim-
me nauttia kauniista kesäsäästä,
vaikka sateen uhka leijuikin ilmas-
sa. Olisiko niin, että sirkiänsaa-
relaisten suhteet ”yläkertaan” ovat
kunnossa, koska sateen ropina al-
koi vasta, kun juhla oli vietetty.

Kotiseutuneuvos, Raudun pitäjä-
seuran puheenjohtaja, Markku
Paksu toivotti myös omasta puo-
lestaan läsnäolijat tervetulleiksi.
Markku kertoili ajankohtaisia asioi-
ta Karjalan tilanteesta sekä tulevas-
ta (nyt jo pidetystä) Raudun Pitäjä-
seuran  juhlasta Mikkelissä. Isäntä-
paria, Veikkoa ja Leilaa, muistettiin
Raudun Pitäjäseuran viirillä.

Kutsuvieraana ollut opetusneuvos
Hannu Hyyrinen kertoi historiaa
siirtolaisten evakuoinnista ja asutta-
misesta. Hyyrisen taustaa:

– Olen syntynyt Raudun Haapa-
kylässä Vilppulanmäen Tahvolassa
9.7.1939. Isäni oli Johannes
Hyyrinen, joka kaatui jatkosodassa
2.8.1941 Rautjärven Pajarin kyläs-
sä. Hän toimi maanviljelyksen ohella
mm. Raudun palopäällikkönä. Äiti-
ni on syntynyt Loimaalla ja tuli
farmaseutiksi Raudun apteekkkiin
1937. Meitä on kolme sisarusta Raili
s. -38, minä ja Aapo s.-41 (kuusi
päivää isän kaatumisen jälkeen).

Pieksämäelle tulimme vajaan kah-
den vuoden evakkoreissun jälkeen
kesällä 1941 äitini saatua täältä
farmaseutin paikan. Isäni oli välirau-
han aikana myös töissä Pieksämä-
ellä. Evakkoon lähdimme
Rautavaaralle, missä tätini oli opet-

Sirkiänsaarelaiset  siirtolaisuuden äärellä

tajana. Hän oli aikaisemmin toimi-
nut opettajana Kannaksella. Velje-
ni isän aikaisemmasta avioliitosta oli
hänen mukanaan. Rautavaaralta
äitini muutti Sonkajärvelle
farmaseutiksi. Veljeni ja sisareni jäi-
vät vielä joksikin aikaa
Rautavaaralle ja minä lähdin äitini

mukana.
– Valmistuin opettajaksi Jyväsky-

lästä 1960. Toimin yhdeksän vuotta
opettajana Pieksämäellä ja siirryin
sitten koulutoimenjohtajaksi, missä
virassa toimin kolmen kunnan yh-
teisessä virassa (Pieksämäen mlk,
Jäppilä ja Virtasalmi) vuodesta 1971

Koulupiiritapaamisessa 2012 koululaisista oli mukana Sulo Kiuru vanhim-
pana, Onni Lemmetty, Veikko Koukonen, Heimo Kiuru, Saimi Siiriäinen (Ora-
va), Aimo Koukonen ja Sylvi Liikanen (Kiuru). Koululaisten lisäksi paikalla
oli nelisenkymmentä juurista ja juurtunutta.

Isäntäpari Veikko ja Leila Koukoselle
kiitokset.

Opetusneuvos Hannu Hyyrinen.
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Rautulaisten sijoituskunnat maatalousministeriön päätöksen mukaan oli-
vat Leivonmäki, Luhanka, Pertunmaa, Ristiina, Joutsa, Hirvensalmi, Kan-
gasniemi, Mikkeli, Mikkelin mlk, Anttola, Haukivuori, Pieksämäki, Jäppilä
ja Virtasalmi. Sijoittelussa pyrittiin ensisijaisesti siihen, että entisen asutuk-
sen yhtenäisyys pystyttäisiin säilyttämään. Kun samanaikaisesti huolto-
viranomaisten oli edistettävä siirtoväen sijoittumista ammattiin ja elinkeinoon,
ei sijoituspäätöstä määrättyihin kuntiin voitu jyrkästi toteuttaa silloin, kun
sijoitettava jollakin muulla paikkakunnalla sai paremmat edellytykset
toimeentulolleen. Siirtymistä sellaiseen kuntaan, johon siirtoväen huolto-
johtajaa ei ollut määrätty, ei saanut myöntää, mikäli siirtoa anonut henkilö
uudessa kunnassakin tulisi tarvitsemaan valtion huoltoa.

Talvisodan aluemenetysten jälkeen oli kiireesti saatava elintiloja Karja-
lasta siirtyneelle väestölle. Siirtoväen pika-asutuslaki tuli voimaan kesällä
1940. Sen mukaan maata asutettiin seuraavassa järjestyksessä: ensisijai-
sesti käytettiin valtion maata ja sen jälkeen seurakuntien virkatalojen ja
niiden omistamaa maata, kuntien omistamaa maata, yhtiöiden ja muiden
yhteisöjen omistamaa maata. Maa hankittiin vapaaehtoisen kaupan tai
pakkohuutokaupan kautta. Siirtoväki sai myös ostaa alueita suoraan
omistajilta. Pika-asutuslain avulla oli määrä muodostaa lähes 40 000 eri-
laista tilaa, mihin tarvittiin viljelyskelpoista maata yli 330 000 hehtaaria.
Mikkelin läänin osuus oli 22 000 hehtaaria.

Sisäasiainministeriön oli pakko antaa 10.10. ensimmäinen evakuointiohje
Viipurin läänin maaherralle. Sen mukaan ensisijaisesti vanhusten, lasten ja
sairaiden ja muiden, joita ei välttämättä tarvittu kotiseudullaan, piti siirtyä
pois valtion kustannuksella. Ensimmäisen evakuointiohjeen kuntia olivat
Viipuri, Terijoki, Kivennapa, Rautu ja Metsäpirtti. Lokakuun 20. päivän
jälkeen lähtömääräys tuli Metsäpirtin ja Raudun väestölle. Rautulaiset siir-
rettiin Pieksämäen ja Mikkelin tienoille. Nämä siirrot tapahtuivat melko
rauhallisesti, ja evakot saattoivat ottaa myös omaisuutta jonkin verran
mukaansa. Kun sota syttyi 30.11., oli useiden lähdettävä ilman erityistä
kehotusta. Omaisuutta ei ehditty ottaa mukaan. Jopa puolipukeissa jou-
duttiin pakenemaan. Jonkin verran hevosia ja karjaa saatiin kuitenkin mu-
kaan.

 Kiireisimmin joutuivat lähtemään kivennapalaiset, joiden omaisuus jäi
lähes kokonaan evakuoimatta. Taistelujen alta jouduttiin pakenemaan hen-
kensä kaupalla ilman erityisiä ohjeita. Aikaa oli vain muutama tunti. Useis-
sa taloissa oli pakko osa karjasta ampua. Navetat ja rakennukset joudut-
tiin polttamaan koneineen, viljoineen ja rehuineen. Kun siviiliviranomaiset
eivät enää kyenneet hoitamaan asioita, niin evakuointivastuu oli jouduttu
siirtämään armeijalle.

Kylien kokoontumispaikoista väestö kuljetettiin rautatieasemille.
Evakuointijunat joutuivat usein pommitusten kohteeksi, mutta suotuisten
sääolosuhteiden vuoksi ne lähes aina selvisivät määräasemilleen.

Pieksämäen seudulla siirtolaisten määrä oli suurimillaan vuonna 1942,
jolloin heitä oli sunsaat 4 100. Asemasodan aikaan Karjalaan palanneita oli
runsaasti. Pieksämäen seudultakin kotikonnuilleen palasi lähes 2 000
evakkoa. Paluuta helpotti se, että vuoden 1942 verotuksessa varat  siirret-
tiin entisille kotikunnille Karjalaan.

Sirkiänsaaren koulupiiritapaamisessa 14.7.2012

Hannu Hyyrinen,
opetusneuvos

Siirtolaisten evakuoinnista ja asuttamisestaalkaen. Vuonna 1995 tuli mukaan
myös Pieksämäen kaupunki. Eläk-
keelle jäin v. 2002. Sen jälkeen olen
omistautunut monipuolisesti Pieksä-
mäen kotiseututyöhön.

– Olen kirjoittanut mm. neljä kir-
jaa, joissa olen käsitellyt eri näkö-
kulmista vanhaa Pieksämäkeä. Teon
alla on kaksi kirjaa ja syksyllä aloi-
tan Pieksämäen kirkonkylän kylä-
kirjan käsikirjoituksen teon seutu-
opiston historiapiirin kanssa.

Kaksi mittavaa kirjaa odottaa
myös valmistumistaan tulevina vuo-
sina, jos terveyttä riittää.

– Pieksämäen kansakoulujen his-
torian materiaali käsittää yli 50 kou-
lun ja lähes 700 valokuvan myötä
runsaat 1000 sivua. Sukuni histori-
aa, suurimmalta osin Raudusta, olen
tallentanut jo kolmisensataa sivua.
Materiaali sisältää myös runsaasti
vanhoja valokuvia. Aika näyttää,
miten nämä työt edistyvät kirjoiksi,
kertoo Hyyrinen.

Musiikkituokiosta koulupiiri-
tapahtumassa vastasi Kenttä-
harmaa, solistina Marko, kahden
sirmakan voimin Matti ja Rami.
Yhdessä laulettiin Karjalaisten lau-
lu.

Lisäksi kuultiin laulua ja lausuntaa:
Siirtolaiset, lausui  Lahja Vauhko-
nen o.s. Haapsaari, sanat Hannu
Musakka, sävel Santeri Latvala,
sekäVanhuuden aika, Sulo Kiuru,
esitti tytär Raija Welling o.s. Kiu-
ru. Ilmi Pesonen kiitti Koukosia
ansiokkaasti järjestetyistä juhlista.

Seuraava juhla päätettiin  pitää
Mikkelissä la 13.7.2013, jotta järjes-
telyjen hoitaminen ei jäisi pelkästään
yksien henkilöiden vastuulle ja myös
Veikko ja Leila voivat nauttia juh-
lasta ”täysin rinnoin”.

Kiitokset taas isäntäväelle omas-
ta sekä kaikkien osallistujien puo-
lesta,

Seija Räty
o.s. Kiuru

Ohessa sirkiänsaarelaisten
tapahtumaan liittyneitä esityksiä
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Oheisen muistelman 70 vuoden
takaisesta hopeakätköstä kir-
joitti Heimo Kiuru Joutsasta
(Leivonmäki) kesällä 2010. Ta-
rinassa  esiintyvä Sulo on jää-
nyt yksin Elvin päästyä kotiin
2010 elokuulla.

”Elettiin vuoden 1939 syksyn lo-
kakuuta Raudun kunnan
Sirkiänsaaren kylässä. Sodan uhka
oli ilmassa. Saksa ja Neuvostoliitto
olivat tehneet sopimuksen alue-
jaosta. Sen mukaan Suomi kuului
Neuvostoliiton aluepiiriin.  Saksa oli
hyökännyt Puolaan ja saanut sata-
man, joka siltä puuttui.  Neuvosto-
liitto esitti Suomelle aluevaatimuksia
Leningradin turvallisuuteen vedo-
ten. Syys-lokakuun vaihteessa Suo-
mi lähetti Paasikiven johtaman neu-
vottelu-kunnan neuvottelemaan
aluevaatimuksista. Helsingin ase-
malle kokoontunut saattoväki lauloi;
“Jumala ompi linnamme varustus
vahva aivan”. Tilaisuus oli juhlalli-
nen ja sodan uhkaa oli jo silloin il-
massa. Veljeni Eino oli jo syyskuus-
sa joutunut kertausharjoituksiin.
Sulo ja Sievi olivat Huhdin
rajavartiostolla. Äiti Maria ja sisar
Sylvi olivat lähteneet 12.10. evak-
koon. Sulo veljeni ja miniä Elvin häät
olivat 11.6. kesällä.  Häälahjoina he
olivat saaneet paljon hopeaesineitä.
Koska hevonen oli jo otettu armei-
jan käyttöön ei ollut mitään mahdol-
lisuutta saada tuoduksi näitä, enem-
pää kuin muutakaan tavaraa muka-
naan evakkoreissulle.  Isäni Adam
sanoi: ”Tyhjennetään tuo
punttilaudoista tehty halkolaatikko,
laitetaan ne häälahjahopeat siihen ja
haudataan maahan puuliiteriin”.
Niin teimme. Kaivoimme syvän
kuopan liiteriin. Laskimme laatikon
kuopan pohjalle. Käärimme hopeat
hyvin sanomalehtiin. Panimme laa-
tikkoon vielä muutamia pareja pa-
rempia kenkiä ja kannen kiinni.
Levittelimme puumuron hyvin pääl-
le, niin kätkö oli valmis. Karja
evakoitiin 19.10. Miniän Elvin kans-
sa läksimme karjan mukana

Hopeakätkö rajan takana kotikylässä
hoitajiksi. Isäni jäi vielä kotiin. Hän
kertoi: ”Kotona olon viimeisenä il-
tana kaivoin kätköistäni viinapullon.
Keitin sajun ja Alapekkolan Mikitan
kanssa ryypättiin pullo tyhjäksi. Pöy-
tä jäi semmoiseksi. Näki Venäjän
poika meidän juhlineen ennen läh-
töämme. Rauhanneuvottelut kariu-
tuivat. Sota syttyi 30.11.1939.

Eri vaiheiden jälkeen perheemme
kokoontui keväällä 1941
Leivonmäkeen Havumäen kylään,
josta saimme pika-asutustilan, jon-
ka minä myöhemmin raivasin ja ra-
kensin.  Sulo oli ollut vuoden raja-
vartiostossa Rautjärvellä ja oli heil-
lä poika Raimo. Jatkosota alkoi sa-
mana vuonna juhannuksenalla. Sulo
joutui sotaan ja Sievi meni lotta-
tehtäviin.  Eino oli linnoitustöissä ja
kävi Havumäessä elokuun lopulla.
Hän joutui kohta rintamalle ja kaa-
tui 6.9.1941 Tulemajoella. Hänet
haudattiin kenttähautaan Salmiin ja
siirrettiin kesällä 1942 Rautuun.
Yhteiset sankarihautajaiset olivat
silloin kesällä 1942. Olin isäni ja äi-
tini kanssa siellä.  Sinne haudattiin
kymmeniä vainajia, joukossa oli Tep-
po Sorvali, ehkä muitakin
Sirkiänsaaren miehiä.  Hain litteran
matkaan suojeluskunnan paikallis-
päälliköltä Viljo Kuusistolta.  Saim-
me vapaan matkan linja-autossa ja
junassa. Jyväskylässä mennessäm-
me otimme seppeleen hautajaisia
varten. Matka sujui hyvin. Hauta-
jaiset olivat juhlalliset ja mieleen-
painuvat.  Nyt jälkeenpäin ajatellen
ei olisi pitänyt sankarivainajia hau-
data sinne vaan kunkin vainajan
omaisen evakkokuntaan.  Samalla
reissulla haimme pois hopeakätkön
kotikylältä. Menimme lomalaisten
autossa, isä, Alapekkolan Mikitta ja
minä. Kylä oli autio ja tyhjä. Venä-
läiset olivat perääntyessään poltta-
neet kaikki rakennukset, vain Heik´
sedän talo oli paikoillaan. Löysim-
me talon paikan hyvin, mutta
hopeakätköpaikka oli vaikeampi löy-
tää.  Isä lähti katselemaan paikkoja
ja kätkön etsintä jäi minun tehtäväk-

seni.  Löysin pitkän puukepin jolla
rupesin etsimään ja koputtelemaan
paikkoja. Kiintopisteeksi sain kaivon
paikan, siitä noin 10-20 metriä piti
sijaitsevan puuliiteri ja kätkö. Me-
nin vähän kerrassaan eteenpäin ja
koputtelin maata.  Ei aikaakaan kun
tuntui ja kuului ontto ääni.  Siinä se
kätkö nyt on, johan löytyi. Olotila
kylässä oli autio ja jollakin lailla pe-
lottava. Kovaääninen suolsi
propakantaa linjoissa kahden kilo-
metrin päässä Sastovassa. Se kuu-
lutti kuinka saksalaiset raiskaavat
sisarianne ja äitejänne ja kehotti
loikkaamaan heidän puolelleen. Yksi
suomalainen sotilas kävi
varoittamassa, jos keskitys tulee,
pysykää paikoillanne. Kävin pyytä-
mässä Heik´sedän pellolla olevilta
tykistön sotilailta lainaksi lapion, jolla
sain kaivettua kätkön esiin. Laati-
kossa olleet kengät olivat
märäntyneet kolmessa vuodessa,
niillä ei tehnyt mitään. Hopeaesineet
olivat säilyneet hyvin, tosin
tummumeet. Samoin oli säilynyt
kipsinukke hyvänä. Nenästä tosin oli
pala lähtenyt pois. Olin onnellinen
kun löysin vuosia sitten
kätkemämme hopeat.

Isä ja Mikitta tulivat katsomaan
aarretta.  Mikitta tosin aliarvioi kipsi-
nukkea ja sanoi: ”Mitä tuollakin te-
kee heitä pois” ja jatkoi: ”Löysin hy-
vän peretniekan, vien sen
Luhankaan”. Kävin viemässä
lainaamani lapion ja kiittämässä lai-
nasta. Nostimme laatikon
lomalaisten kuljetusautoon ja läk-
simme tulemaan kotia kohti. Tulim-
me onnekkaasti kotiimme
Leivonmäen Etu-Ikolaan. Paikkaan,
jonka isäni oli ostanut pakko-
huutokaupasta ja joka oli kotinamme
seuraavat viisi vuotta. Raimo oli sil-
loin 1942 vuoden vanha ja myöhem-
min, vähän vanhempana kertoo it-
keneensä sitä, kun kipsinuken ne-
nästä oli pala pois. Esineet olivat
käytössä pitkään ja on niitä luulta-
vasti käytössä vieläkin Elvin ja Sulon
taloudessa Joroisissa”.
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Jukka Tilsan Reikä päässä -sar-
jakuvan pelkistetty päähenkilö iski
tajuntaani 1980-luvulla. Minun pääs-
säni oleva reikä vähintään pieneni,
kun kävin kesällä ensimmäistä ker-
taa Raudussa välteltyäni asiaa koko
aikuisiän.

Miksi kieltäydyin menemästä
Rautuun aikaisemmin? Perheemme
asui isän kotitalossa mummon ja
äijän kanssa siihen saakka, kun olin
kahdeksanvuotias. Kasvoin
mummoni helmoissa, kun isä ja äiti
kävivät töissä tilan ulkopuolella.
Mummon tarinoista tuli selväksi,
missä on oikea koti, kuka sen on
vienyt, keitä ovat miehet kammarin
valokuvissa ja miten heidän kävi
sodassa.

Rakas mummoni eli kiireisen maa-
talon emännän elämää ja lisäksi kävi
läpi omaa ja läheistensä valtavaa
menetystä. Se oli tapahtunut, ei pal-
jon kauempana kuin 1990-luvun
lama tästä päivästä, tajuan sen nyt.
Ei ihme, että myös me lapset pää-
simme osalliseksi tuosta surusta.
Äijä puhui vähemmän, lähinnä sota-
jutut harvakseen vierailleen lanko-
miehen kanssa tuvan pöydän ja
konjakkipullon ääressä. Mutta niitä
me lapset emme kuulleet.

Lapsuuden tunnekuohut ovat saa-
neet jonkun toisen ihmisen ottamaan
menetetyn Karjalan asian omak-
seen. Minussa ne kasvattivat aikui-
suuteen mennessä vastareaktion. Ei
ryssävihaa eikä kotiseuturetkiä mi-
nulle. Piti elää melkein viisikymppi-
seksi, ennen kuin olin valmis mene-
mään rautulaisuutta kohti, ja mikä
olisi kouriintuntuvampi tapa kuin
nousta bussiin ja antaa tietäjien vie-
dä.

Seuraavassa merkintöjä kesä-hei-
näkuun vaihteessa tehdyltä retkeltä,
jonne lähdin tarkoituksella ilman
lähisukulaisia.

Reikä päässä pieneni: Rautu täytti tyhjän tilan
Lähtö Lahdesta 29.6.2012
kello 6.00.
Tuttu Raudussa syntynyt mies puo-
lisoineen on myös ensimmäistä ker-
taa matkalla: ”Kun isä kävi
vastentahtoisesti, ei minuakaan kiin-
nostanut aikaisemmin”. Oma
tunnelmani on avoin. Voi olla, ettei
minusta tunnu Raudussa paljon mil-
tään, mutta tuohon uskon koko ajan
vähemmän.

25 vuotta Raudun matkoja johta-
nut Markku Paksu puhuu evakko-
lapsen ristiriidasta: ”Ihmettelin aina,
miksi muilla lapsilla on koti siellä
missä hekin, mutta me vain asum-
me täällä, koti on muualla.”
Vähemmästäkin tulee olo, ettei ole
mistään kotoisin. Mutta
kotikunnaiden näkeminen vahvistaa
identiteettiä, Markku lupaa.

Mietin kunnaita. Vuosia sitten sei-
soin jossain Etelä- ja Pohjois-Kar-
jalan rajoilla Suomen puolelle
huomaten, että tästä taitavat alkaa
ne Karjalan kunnaat, jatkuvatkohan
Rautuun asti. Kaunista oli vaaroilla
paljain päin.

Kysyin omalta äijältäni parikymp-
pisenä, menisikö hän takaisin
Rautuun, jos Neuvostoliitto palaut-
taisi Karjalan. Olin vastauksesta
suunnattoman helpottunut. Hän ei
olisi lähtenyt, koska ”sielhä on muut
ihmiset asuneet jo vuoskymmenii”.
Äijä osasi asettua toisten ihmisten
asemaan ja samalla antoi minulle
luvan olla kotona täällä ”tynkä-Suo-
messa” vailla haikailua ja katkeruut-
ta. (Huh, nyt vähän itkettää.)

Kello 8.20Helsinki
Kyytiin  tuli iso porukka, myös pik-
kuinen tyttö vanhempineen. Muka-
na tuntuu olevan joukoittain monin-
kertaisia Karjalan kävijöitä, mutta
myös ensikertalaisia.

Kotikylistä: Meidätkö ripotellaan
sinne kyliin itsekseimmä?
Mahdanko löytää mitään, kun ei ole
opasta mukana?

Kello 11.30
Vatsat täynnä Rajahovin jälkeen,
sitten kohti rajaa. ”Ryska
byråkratin…”, päivitellään
bussissamme myös ruotsiksi. Haus-
kaa.

Matkatoveri kertoo ensimmäisen
matkan olleen shokki, kaikki vyöryi
päälle, oli väkeä ja hulinaa. Ehkä
olikin hyvä lähteä ”yksin”, keskit-
tyä paikkoihin, toisen kerran ehkä
sukulaisten kanssa tarinoihin.

Presidentit Niinistö ja Putin ta-
pasivat viime viikolla Raudussa ja
Niinistö esitti, että suomalaiset voi-
sivat ostaa Venäjältä kiinteistöjä, ku-
ten venäläiset Suomesta. Putin lu-
pasi tutkia asiaa. Heräisikö oma
kiinnostukseni, jos mahdollisuus tu-
lisi?

Rajalla EU:n ja Suomen liput tuu-
lessa. Ajattelen, mitä äijä ja kump-
panit tekivät sodassa ja miltä tuntu-
vat nyt venäläiskenraalin ja Putinin
uhittelut Natosta. Mietin, kuinka
vahvoissa kantimissa Suomen itse-
näisyys lopulta on?

Kello 16.23 Pietarin aikaa
Viipurissa. Bussin takaosasta
kajahtavat Karjalaisten laulu ja Kar-
jalan kunnailla. Perinteisesti
vastentahtoinen pala kurkussa.
Hengitän syvään ja katson
mielikuviani kauniimpia metsiä,
suolämpäreitä villoineen, lampia
pikkulumpeineen.

Kuvittelen näistä maista käytyjä
taisteluja ja mietin ensimmäistä ker-
taa, missä olisin, jos Kannas kuului-
si Suomeen. Lukio Viipurissa ja
opiskellut…missä? Miettivätköhän
muut näitä?

Torkkelin Valinnasta
hyttysmyrkkyä huomista varten.

Kello 22.20
Terijoella syöty, kävelty mutkan
kautta hienolle aurinkoiselle ja tuu-
liselle merenrannalle, ihmetelty
onkimiesten kissoja, juotu olut-
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lasillinen viileällä terassilla. Monille
matkalaisille Rautu-juttu taitaa olla
piece of cake, mutta ehkä tunteet
piilevät pinnan alla.

Kysyin illallisella pöytäseuralta,
mikä tuo tänne aina uudelleen. “On
niin paljon näkemistä, joka yhdellä
kerralla vilahtaa ohi. Toisella ehtii
taas vähän lisää.” Matkanjohtaja
Paksun Markku on kesän kuuden-
nella Raudun matkalla. Hän tietää,
että Rautuun riittää menijöitä enem-
män kuin moneen isompaan pitä-
jään.

En jaksa moittia ruokaa, teitä tai
odottamista. Enemmän harmittaa,
etten osaa sanoa juuri mitään Ve-
näjäksi. Minulta puuttuu Kannaksen
kartta.

30.7.
Terijoki–Rautu. Ajetaan vanhan ra-
jan mukaan ”Vennään kautta”. On-
han teillä passit mukana? naurattaa
matkanjohtaja.

Ajattelen isääni matkalla Lening-
radista junalla salaa Rautuun 1970-
luvulla. Kuinka kova tahto oli pääs-
tä näkemään ne paikat, joissa hän
oli käynyt vastasyntyneenä käänty-
mässä syksyllä 1939. Sukunsa en-
simmäisenä opetella sen verran

venäjää, ettei heti paljastuisi suoma-
laiseksi. Muistan jännityksen, joka
heijastui meihin kotona odottaviin
lapsiinkin – ja keraamisen
boolimaljan, jonka isä ja äiti toivat
tuliaisiksi.

Nyt Kannaksen poikki rakenne-
taan moottoritietä On helppo
hurauttaa datšalle. Ja me
kannakselaisten jälkeläiset pääsem-
me busseilla matkoillemme vailla
huolen häivää.

Raasulissa pysähdytään ensim-
mäisen kerran. Kannaksen korkein
mäki. Ville Hujanen ja enonsa Matti
Orava etsivät Matin isän suvun koti-
paikkaa. Näkyykö Laatokka? Ville
kerää kimpullisen niittykukkia.
”Kyllä herkistää”.

Myös retken nuorimmainen Ma-
tilda kuuluu Oravan sukuun. Hän
odottaa isä Dan Lumenkon ja mum-
mi Marjatta Oravan kanssa, kun äiti
Miia Hujanen häviää kohti peltoja.
Marjatan sisko Pirjo Kampschulte
on tullut matkalle tyttärensä Annan
kanssa Etelä-Saksasta.

Loposen Seppo läheisineen löytää
oikean paikan Liippuasta: “Nyt saap
min puolestain männä vaik mihi. Mie
oon löytänt isän kotipaikan.”

Itse odotan Raudun kirkonkylää,
Varikselaa. 98 prosenttia Raudun
rakennuksista tuhoutui talvisodan
alussa ja kirkon lähtijät räjäyttivät.
Äijäni oli sanonut kotipaikalla ma-
jaa pitäneille Kaukolan miehille, että
polttakaa talo, kun lähdette.

Tuo Samuli Määttäsen talo oli ki-
venheiton päässä kirkosta, 50–60
hehtaarin maatila, puolentusinaa leh-
mää, kaksi hevosta, sikoja ja kano-
ja, muistaa tätini, joka jätti mansikka-
paikkansa kymmenkesäisenä.

Paksun Markku kävelee kanssa-
ni nykyisen Lokakuunkadun pää-
hän, nykyisen torin, entisen aptee-
kin kulmalle ja sanoo, että tuosta
kun lähdet menemään. Mies makaa
pakettiauton alla jalat näkyvissä.
Kotipaikalla pitäisi olla uudenkarheaMatti Orava ja Ville Hujanen Raasulissa.

Pikku-Matilda ja isä Raudun maisemissa.
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talo. Saan isältä puhelimitse maa-
merkin: äijäni istuttamat kuuset pi-
hassa saattavat olla vielä pystyssä.

Taloa ympäröi korkea lauta-aita,
talo on pyöröhirsinen ja pihan nur-
kassa nakottaa sauna Portin edes-
tä on lähdössä uusi farmariauto isä,
äiti, pikkulapsi ja pikkuterrieri. En-
nen paikalla asunut Nikolai on myy-
nyt paikan tämän talon rakentajille,
ehkä perheen isovanhemmille.
Tätini on käynyt Kolan kanssa ter-
vehtimässä jo uusiakin asukkaita.

Kävelen tien päähän katsomaan
niittyjä ja kuvittelen sukulaisiani sa-
massa maisemassa. Näistä
kummuistako johtuu unelmani talos-
ta mäen päällä? Niityllä rakenne-
taan mökkiä. Tarjoaako tuo kyltti
tontteja ostettavaksi?

Itku tulee vasta Tikatsun hautuu-
maan muistomerkillä. Omista esi-
vanhemmistani sinne on haudattu
talvisodan alla kuolleet Samuli-äijä
ja Masha-mummo ja moni muu.
Nyt tiedän, mistä osa minua on ko-
toisin.

Kuvaan nykyrautulaisia, ystäväl-
lisiä tervehdyksiä, ihmisiä hoitamas-
sa keittiöpuutarhojaan. Käyn syö-
mässä azeri-burekin ja juomassa
oluen, ostan torilta makkaraa, ajat-
telen, että mukavaa, kun kylässä on
elämää. Tekisi mieli olla osa tätä
paikkaa, perustaa kioski tai matka-
toimisto tai mitä vain. Markku sa-
noo luopuneensa toivosta, että Kar-
jala palautettaisiin, ja minussa toivo
vasta heräsi. Saisi edes sen mökin
paikan ostaa…

1.7.
Viipurissa. Bussin ovella toiseen
karjalaisporukkaan kuuluva
seitsenkymppinen mies kertoo itki-
en omasta historiastaan. On oikeu-
tettua tuntea vihaa ja surua kodin
menettämisestä. Kun se herkistää
meidät ensikertalaiset, miten se
raastaakaan niitä, jotka itse ovat siel-
tä lähteneet.

2.7.
Kotona. Olen varma, että matka
täytti jonkinlaisen tyhjän tilan minus-
sa. Tiesin aukon olemassaolosta,
mutta vasta matkan lähestyessä
aloin oivaltaa, mitä siitä kohdasta
ehkä puuttuu.

Matkatovereita katsellessani ym-
märsin, että emme me rautulaiset
ole raukkoja vaan pystypäistä, ilo-

luontoista ja syvästi tuntevaa väkeä.
Koti voi löytyä myös tuttuudesta: mi-
nun helppo olla näiden ihmisten
kanssa. Iloitaan siitä, mikä on yh-
teistä ja ihmetellään ja opitaan siitä,
mikä meissä ihmisissä on erilaista.
Ja nauretaan.

Teksti ja kuvat:
Elina Tanhua

Jutun kirjoittaja Elina Tanhuan kotitalo ja etualalla paikkaa asuttavaa uutta
väkeä.

Kotiportti ja myös tunteita herättänyt
Tikaksun hautausmaan muistomerkki.
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Suur-Savon Sotilaspoikien Perinne-
kilta teki jo kolmantena vuonna
yhteisretken Rautu Pitäjäseuran
kanssa, tällä kertaa kohteena oli
Upinniemi, Suomenlahden Meri-
puolustusalueen päätukikohta. Suo-
menlahden Meripuolustusalue tun-
nettiin aiemmin nimellä Suomenlah-
den Laivasto – SLLaiv ja sitä en-
nen Helsingin Laivastoasema –
HelLAs.

Varuskunta perustettiin vuonna
1956 Porkkalan varuskunnan nimel-
lä Puna-armeijan rakentaman sota-
sataman ympärille. Sotasatama siir-
tyi Suomelle Neuvostoliiton luovut-
tua ja vetäydyttyä Porkkalanniemen
sotilastukikohdasta. Osa varuskun-
nan rakennuskannasta on edelleen
venäläisten rakentamia.

Tuolle varsin mielenkiintoiselle
retkelle osallistui 35 asiasta innos-
tunutta henkilöä. Linja-automatkan
päälle Upinniemeen saavuttuamme
meidät otti hoiviinsa varuskunnan
portilla tiedottaja Sari Salmi joh-
datellen joukon heti aluksi sotilas-
kotiin tulokahville.

Pikaisesta kahvittelusta siirryttiin
paikalliseen elokuvasaliin nasevaan
ja asialliseen tietoiskuun, mitä tekee
ja mikä on Suomenlahden Meri-
puolustusalue. Vajaan tunnin esitte-
lystä tuskin kenellekään kuulijalle jäi
epäselvyyttä tai aiheesta kysymyk-
siä painamaan mieltä.

Yksi odotetuimmista kohteista pit-
kän päivän matkalla on aina ruokai-
lu, niin nytkin. Saimme nauttia to-
della maittavan lounaan paikallisessa
henkilökuntaruokalassa jälkiruoka-
kahvien kera.

Merikappeli ja
rantasauna

Iltapäivä alkoi Upinniemen Meri-
kappeliin tutustumisella, mikä on
ensimmäinen itsenäiseen Suomeen
rakennettu sotilaskirkko. Kappeli

Sotilaspoikien kiltaretki Upinniemeen
vihittiin käyttöön vuonna 1965.  Mik-
ko Heliövaaran suunnittelema Meri-
kappeli liittyy arkkitehtuuriltaan
1960-luvun modernien kirkkojen
joukkoon. Sen muoto kuvaa suuren
laivan keulaa, joka nousee
alttaripäässään 15 metrin korkeu-
teen maan pinnasta. Merelliset ai-
heet toistuvat kellotapulissa, jonka
siluetti muistuttaa veneen
kolmikulmaista purjetta. Kirkon
alttaritauluna toimii merimaisema
Suomenlahdelle, joka näyttäytyy
yhtä puhuttelevana kaikissa säissä
ja kaikkina vuodenaikoina ja kun
vielä Kellotorni vahvistaa vaikutel-
maa – voisiko mikä olla vielä
vaikuttavampaa!

Varsinaisen vierailun päätimme
tutustumalla muutamien suljettujen
porttien lävitse ajaen aivan
Upinniemen eteläkärjessä kohoa-
vaan säveltäjämestari Robert Ka-
januksen graniittilinnamaiseen sau-
naan 1900-luvun vaihteesta.

Rakennus on entisöity, ja se sopii
erityisesti hallitusten ja johtoryhmien
sauna- ja kokouspaikaksi. Sauna
upeine muureineen sekä uljaine tor-
neineen tekee näkijään mieleen-
painuvan vaikutuksen, jollaista kult-
tuurihistoriallisesti arvokasta harvi-
naisuutta ei muualta löytyne?

Vierailumme Upinniemessä päät-
tyi perinteisiin hillomunkkikahveihin
merimaisemissa sotilaskodin
ulkoteranssilla, missä luovutimme
joukko-osastolle muistoksi ja kiitok-
seksi Suur-Savon Sotilaspoikien
pöytästandaarin sekä viehättävälle
oppaallemme, Sari Salmelle “kesto-
kukkasen” kotiin viemisiksi.

Venäläisten hautausmaa

Paluumatkalla ohitimme muutama
kilometri varuskunnasta Kirkko-
nummelle venäläisten hautausmaan,
mikä olemassaolollaan muistuttaa
ohikulkijoita tuosta luovutusajasta ja
sen aikaisista Porkkalan ”haltijoista”

ja heidän elämästään alueella.
Vuokra-ajalla venäläisiä haudattiin
eri puolille vuokra-aluetta.
Luovutuksen jälkeen suomalaiset
siirsivät haudat Syväjärven lähelle
Upinniementien varteen, jossa tuo
nykyinen venäläinen hautausmaa
sijaitsee.

Kiltaretki palautti monien mieliin
ja tietoisuuteen sekä puhututti so-
dan jälkeisestä ajasta, Porkkalan
pakkoluovutuksesta, Suomen
pisimmästä ”rautatietunnelista”,
venäläisen sotaväen läheisyydestä
pääkaupunkiamme ja vuokraajan
mielivaltaisuudesta monien muiden
mieleen tulleiden kysymysten ohes-
sa – toivottavasti nuo ajat eivät kos-
kaan palaudu.

Paluumatkalla alkoi myös pohdinta
tulevasta retkikohteestamme, mis-
sä haastetta riittää todella mainiosti
onnistuneen Upinniemi-matkan jäl-
keen.

Juhani Manninen

Kuvassa on Kirkkonummen ve-
näläisen hautausmaan muisto-
merkki.
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Loponen lienee annettu suku-
nimeksi Rantasalmella syntyneelle
Kari Matille, vaikka Rautulaisten
lehden edellisessä painoksessa
kerrottuun suruviestiin oli pujah-
tanut minulle tuntematon sukunimi.

Oikean, tai joskus myös väärän,
nimen perusteella kykenemme tun-
nistamaan muistoihimme liittyneen
ihmisen. Nimet unohtuvat helposti.
Muistikuva tietystä ihmisestä säilyy
pysyvämmin henkilöstä saamamme
vaikutelman perusteella.

Kuluvan vuoden huhtikuussa
kuolleen Kari Matin suruviestissä
mainittiin hänen äitinsä syntyneen
Raudun Palkealassa ja tyttönä äi-
din sukunimi oli ollut Sinerväinen,
siis vuosisatoja Palkealassa elänei-
den Sidorov-sukujen nimi suomen-
kieliseen asuun saatettuna.

Pysyvä muisto
jäi täysrautulaisen
kohtaamisesta

Kotikäynnillä Palkealassa sain koh-
data kaksi Sinerväisen kodin sijain-
tia etsivää aikuista, siskon ja hänen
veljensä, joka Rautulaisten lehdes-
sä olleen suruviestin mukaan on siir-
tynyt tuonilmaisiin. Minulle jäi
sykähdyttävä ja pysyvä muisto nois-
ta Suomen sisämaassa sodan jäl-
keen syntyneistä täysrautulaisista.

Seisoessani mahtavan Palkealan
mäkialueen juurella, vanhalla
Riikolaan johtavalla hiekkatiellä ja
näyttäessäni edessämme olevaa
entistä Sinerväisten asuinpaikkaa,
sain kauniilla tavalla tuntea oikean
täysrautulaisuuden houkuvan vie-
ressäni seisovista sisaruksista. Hei-
dän keskinäinen kanssakäymisensä
ja toisistaan huolehtiminen kertoi,
että he olivat kasvaneet rautu-
laisuuteen omaksuen itseään ja lä-

Täysrautulaiseksi kasvetaan syntymäpaikasta
riippumatta

heisiään arvostavan elämän-
asenteen sekä outoja ihmisiä luon-
tevasti lähestyvän elämänmuodon.

Rautu
liikuttaa tunteita

Ihmisen keho ja mieli ovat sidottui-
na toisiinsa, kuten rautulaisuus
Rautuun. Syntymäpaikka, -aika ja
sukunimi jättävät kertomatta henki-
lön oikean kiintymisen aikojen myö-
tä muotoutuneeseen elämäntyyliin.
Rautulaisuus on syntynyt Raudussa
vuosisatojen kuluessa sinne muut-
taneiden ihmisten keskinäisen toi-
minnan tuloksena. Raudusta
rautulaisuus hävitettiin ryöstämällä
rautulaisten maat ja kodit sekä
sotakonein ja pommein tappamalla.

Talvisodan jälkeen Rautuun palan-
neet lapset, naiset ja vanhukset jou-
tuivat jättämään kotinsa ja kotiseu-
tunsa Suomeen tunkeutuneille
miehittäjille ja pakenemaan
tulituksen alla kodeistaan. Raudusta
tuhottiin näin rautulaisuus. Etninen
puhdistus oli täydellinen. Puhdistuk-
sen suunnitelleita ja tehneitä johta-
jia ei ole asetettu tuomittavaksi mis-
sään oikeudessa.

Kansanmurha
kuohuttaa mieliä

Sinerväisen suvun esivanhemmat
ovat niitä, jotka olivat keskeisessä
osassa rautulaisten elämäntyylin
muotoutumisessa Palkealan kylään.
Ei ole ihme, että Suomen
sisämaasta Palkealaan saapuneet
sisar ja veli kokivat liikuttavan
tunnekuohun, jonka seurauksena
veli sai Palkealassa käynnin jälkeen,
samana päivänä sairauskohtauksen
ja joutui lähtemään pikaisesti
sairaankuljetusautossa kohti Ranta-
salmea. Kaikki on hyvin, kun ihmi-
sen mieli on terve, vaikka keho sai-
rastaa.

Nato pelottaa

Entinen serbijohtaja Radovan
Karadzic on syytettynä kansanmur-
hasta osallistuttuaan kroaattien tap-
pamiseen ja karkottamiseen kodeis-
taan. Naton pommikoneet lopettivat
Kroatiassa riehuneen kansan-
murhan. Karjalainen Martti Ahti-
saari kävi YK:n lähettämänä Venä-
jän johtoon kuuluvan henkilön kans-
sa lukemassa kroaateille rauhan-

NATO-maan, Yhdysvaltojen, rekisterikilvestä on luettavissa suomalaisten tär-
kein unelma. Kuva on otettu Raudusta Nato-maahan muuttaneen Loposen au-
ton etuosan rekisteritunnuksesta. Kuva vuodelta 2002 Joroisista rautulaisten
juhlilta.



Rautulaisten lehti  4/2012 21

ehdot. Venäjän slaavien alkuperäi-
nen kotimaa on nykyinen Kroatia.
Tästä syystäkö venäläiset pelkää-
vät Natoa, maailman mahtavinta
rauhanjärjestöä. Naton pommit sai-
vat Libyan valtion johtajankin,
Muhammar Gaddafin, piiloutumaan
betoniseen rumpuputkeen Saharan
aavikolla.

Arabien komentoteltta
valkoisessa talossa

Kautta arabimaailman on nyt taas
noustu sotimaan veli veljeä vastaan.
Nato on se tekijä, joka on määrän-
nyt ja pystyy edelleen määräämään
rauhanehdot näissä veljes-veri-
löylyissä. Venäjä heittää lisää löy-
lyä toimittamalla laivalasteittain so-
tatarvikkeita terroristiosapuolille,
jotka katkovat toistensa kauloja
arabiveitsillä.

Yhdysvaltain presidentti Roose-
velt teki aikoinaan rauhan arabeil-
le. Nyt rauhantekovuorossa on ul-
koministeri Hillary Clinton, joka ko-
mensi Syyrian uusimaan valtaa-
pitävät sekä otti heinäkuussa Afga-
nistanin Yhdysvaltain suojeluun.
Japani ja Israel ovat jo aiemmin saa-
neet samankaltaisen suojelu-
päätöksen entisiltä USA:n päät-
täjiltä.

Nato puolustaa edelleen inhimil-
listä elämää, joten rautulaisten oi-
kean teltan paikka on rapakon ta-
kana.

Toivo on nuorisossa
nousevassa

Raudussa Putin on ryhtynyt opet-
tamaan suoraselkäisiä Suomen
rullaluistelijoita köyryssä kulkeviksi
Volgan lauttureiksi. Ensimmäinen
oppitunti annettiin juhannusaattona
Raudun korkeimmalla mäkialueella.
Oppiaineena oli uhittelu. Oppi ei
mennyt perille Sumen kansan hiljak-
koin valitsemalle presidentille. Edel-
linen presidentti sen taidon osasi il-
man oppituntiakin, todisteena siitä on

naapurimaamme Viron nykyisen
presidentin närkästyminen Halosen
traumaattisista sanoista.

Putin sai pilattua Suomen presi-
dentin juhannusaaton tunnelman,
sillä Igoran ravintolan terassilta
katseleva Sauli ei nähnyt ainutta-
kaan rautulaista korkeaa
säärikokkoa palamassa. Maisema-
terassilta voi tosin katsella päätän-
sä kääntämättä näkymää, joka on
Suomen historian järkyttävimpien
tapahtumien verisin tanner. Raudun
pitäjän alue Taipaleenjoelta Suomen
rajajokena virtaavalle Viisjoen
latvahaaralle saakka on suomalais-
ten veteraanien taistelulla vihitty
Pyhäksi maaksi.

Näkymä vaikuttaa nykyisin auti-
olta metsämaisemalta, jonka koho-
kohtana on Palkealan mäki ja taus-
tana osittain näkyvä Laatokan ho-
risontti. Tiheästi asutus Raudun
peltoiset kummut ovat kadonneet
näkyvistä. Igoran terassilta voi erot-
taa kerrostaloryhmän Taipaleenjoen
mutkan ja Laatokan rannan tuntu-
massa, Koselan kylän kohdalla.
Kerrostalot ovat Putinin aikana
hylätyn lehmäsovhoosin rakennuk-
sia.

Viikkoa ennen Rautuun tuloaan
Suomenpresidentti oli naapurimaan
presidentin seurassa Tampereella
osoittamassa kunnioitustaan,
Ratinan vihreällä areenalla käsi kä-

dessä kasuavia Viron ja Suomen
nuoria kohtaan

Molempien presidenttien iloises-
ta ilmeestä voitiin lukea tyytyväi-
syys ja luottamus näiden naapuri-
maiden tulevaisuuden toivojen
ylenpalttiseen toistensa ymmärtämi-
seen.

Näitä maita uhittelevat saavat tu-
levaisuudessa vastaansa entistä
sitkeämmät oman kulttuurinsa puo-
lustajat. Toivo elää vahvasti nuori-
sossa nousevassa. Veteraanit saa-
vat väistyä kunniakkaasti, koska
nuori polvi pitää Suomen ja Viron
liput korkeassa salossa.

Ahti Hänninen

Igoran matkalukeskuksen maisemissa 2006.

Karjalaisia sananparsia

Talopojaha se pitteä kirpust
ast keisarii elätteä. (Rautu)

Nii o kiire jottei jouva mitteä
tekemeä. (Sakkola)

Nii o nälkä jot napa nyrjäht.
(Räisälä)

Tytöt o kaik hyvvii, mist ne jä-
rettömät akat tulloot? (Kirvu)
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Kotiinpaluu kesällä 1942
Pienen sotaorvon muistorikkaat vuodet
Vehmaisissa
Vuonna 1936 syntynyt Mirja
Hannukka, o.s. Nuora, kertoo
pienen sotaorvon muistikuvia
paluusta kotiin Raudun
Vehmaisiin.

Kotiinpaluu oli mieltä liikuttava
asia. Menimme äidin ja Äänikin
kanssa kotiin 1942. Isä oli kaatunut
24.8.1941 jatkosodassa Äyräpääs-
sä.

Olin Äänikin kanssa kuorma-au-
ton lavalla ja katselin maisemia. Kun
tulimme kylään, papan ja Mennun
Juhon talojen kohdalla tien toisella
puolella olevalla pellolla oli seipäitä
pystyssä ja niiden päissä kypäriä.
Kuin pääkalloja – se oli lapsen nä-
kemys jännittävässä tilanteessa.

Meillä oli rakennukset tallella, ai-
tat vaan oli viety kolhoosiin Lei-
nikylään. Talossa oli lennätin ja
puhelinkeskus. Asuttiin äidin ja
Mennun Idan, Anjan ja Väinön
kanssa pienessä, osittain maa-
pohjaisessa saunassa, kunnes soti-
laat rakensivat puutarhan viereen
parakin ja muuttivat keskukset sii-
hen. Näin pääsimme taloon. Viisi
ihmistä pienessä saunassa; oltiinhan
kuitenkin kotona.

Myöhemmin Idakin pääsi lasten
kanssa Simon mökkiin, Paksun
Antti asui myös siellä. Desantteja
liikkui paljon metsissä ja kylän
pinnassakin.

Tehtiin Perkiössä heinää kesällä
ja Korten Jussin heinäladossa
muutaman kymmenen metrin pääs-
sä asuivat desantit koko kesän. Ei
tiedetty siitä mitään, olivat päivällä
hiljaa, ottivat Viskarin Matin
pellosta perunoita ja naapuritalojen
kellareista ruokia. Olivat pitäneet

öisin nuotiotakin, asia selvisi syksyl-
lä. Savotan saha oli jonkinlainen
keskuspaikka heillä.

Minä törmäsin kerran desanttiin
Perkiössä, kun olin hakemassa leh-
miä iltalypsylle haasta ja viemässä
hevosta yöksi hakaan. Lehmät ei-
vät jostain syystä olleetkaan portil-
la ja läksin ratsain etsimään niitä
metsästä. Pitkien sananjalkojen
seasta hyppäsi mies eteeni polulle
ja kysyi Savotan sahaa. Säikähdin,
kun tunnistin heti desantiksi venä-
läisestä leipälaukusta.  Äkkiä hevo-
nen ympäri ja kiireesti takaisin ko-
tiin; ei ollut aikaa availla veräjiä, yli
vain! Kylällä arvattiin, mistä oli ky-
symys ja sotilaat lähtivät heti
desanttijahtiin. Lehmät haettiin ai-
kuisten toimesta kotiin. Desanteis-
ta oli siviiliväestöä varoiteltu, kun
niitä tiedettiin liikkuvat. Marjastajat,
paimenessa olijat ja muut metsässä
liikkujat desantteihin joskus
törmäilivät.

Koululla oli esikunta ja siellä säi-
lytettiin sotavankeja. Vankeja saa-
tiin taloihin työavuksi, vartija oli
mukana. Nämä vangit mielellään
keskustelivat siviilien kanssa.
Viljamilla oli eräs nuori poika, joka
oli erittäin halukas oppimaan Suo-
mea. Puintitauon aikana opiskeltiin
suomea ja venäjää. Olimme Anjan
kanssa antaneet hänelle vihkon ja
kynän ja opetimme suomen sanoja.
Kutsuimme häntä ylioppilaaksi.

Marin mökissä sotilaat pitivät
koulua isommille lapsille, Anja, Milja
ja Väinö. En muista muiden nimiä.
Sain olla kuunteluoppilaana. Milja
kertoi, kun olivat Raudun matkalla,
niin muisti tapahtuman: minä olin
työntänyt pyyhekumin nenääni ja
heillä oli hirveä hätä saada se pois,
missä sitten onnistuivat. Ei ole siis
pyyhekumi enää nenässä…

Myöhemmin saatiin oikea koulu,
joka oli Nypelön tuvassa, opettaja-

Raudun aseman pienoismalli toi monia muistoja mieleen Mirja Hannukalle
(oik.). Pikkutyttönä hän oli ajanut sinne mm. porsaskuormia. Vierellä Mirjami
Oravala.
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na eläkkeellä oleva vanhempi nai-
nen. Hän pelkäsi kauheasti lento-
koneita ja pommituksia ja juoksutti
meitä pellon ojiin ja puiden suojaan.
Amali välillä nykäisi Kaisan ja mi-
nut parempaan turvaa, en muista,
oliko se kellari vain uuninkylki.

Myös sotilaat auttelivat siviilejä
töissä. Ajettiin Perkiöstä heiniä.
Minä olin hevosmiehenä. Sotilaat
olivat kaupunkilaispoikia eivätkä
osanneet ajaa hevosta. Kävi joskus,
että ajeltiin peltojen kautta heinä-
kuormalla, kun ei 7-8-vuotiaan voi-
mat riittäneet pidätellä hevosta tar-
peeksi, kun tiellä oli monenlaista lii-
kennettä.

Äidillä oli emakoita, ja porsaita
vietiin asemalle ja lähetettiin Poh-
janmaalle Kannukseen. Äiti oli avi-
oitunut Kannuksesta kotoisin olevan
sotapoliisin kanssa ja hänen veljen-
sä markkinoivat siellä porsaita ja
lähettivät hevosia Rautuun. Kan-
naksella oli pula hevosista. Nämä
porsaskuljetukset asemalle olivat
minun hommaani apulaisen kanssa,
joka ei uskaltanut ajaa hevosta. Ei-
hän se tie aina riittänyt näilläkään
matkoilla, välillä mentiin pelloillakin,
onneksi ei ollut syviä ojia.

Näistä hevoskaupoista oli kaunis
Hessa-tamma, joka oli persoonalli-
nen. Sitä myytiin usealle, mutta tuli
aina takaisin, kun eivät pystyneet
ajamaan sitä. Taas tuli ostaja, kun
olin yksin kotona. Muita myytäviä
hevosia ei ollut, ja ostaja tiesi tämän
Hessan maineen kyllä. Talutin
Hessan harjasta ja valjastin, lähdet-
tiin sitten koeajolle. Istuin kärrin lai-
dalle, että ohjakset eivät sattuneet
kylkiin. Jos sattuivat, Hessa pyö-
räytti hännän alle ja sitten tuli vettä
ja kaviota, voi kääntyä aisoissa
poikittainkin. Ostaja ihmetteli, että
näin hyvä hevonen ja niin huono
maine. Kertoi myöhemmin, ettei
ilennyt viedä takaisin, kun se tytön
rääpäle ajoi eikä mitään ongelmaa

ollut – kyllä hänkin pystyy. Myö-
hemmin kehui, että paras hevonen,
mitä hänellä on koskaan ollut, hän
oli tullut Hessalla evakkoonkin.
Hessa oli persoona, jota täytyi osa-
ta käsitellä. Mikä lie aikaisempi
menneisyys hevosella ollut.

Minulle oli kujamaalle tehty
laatikoista portaat, että sain valjaat
hevosen selkään.

Mäki töllikön rantaan tuntui silloin
suurelta ja jyrkältä. Pelotti, ettei
kuorma pysähdy, kun vietiin rantaan
pellavia likoomaan. Nyt mäki on ihan
loiva.

Leikkeihin ei paljon ollut aikaa,
työtä oli tehtävä. Minä olin saanut
sotakummilta pienet nukenvaunut ja
hoidin ja työntelin kissaa. Minulla oli
kaunis, harmaa, hännätön kissa,
joka tappeli kuopassa rotan kanssa
ja rotta söi hännän.

Kerran tultiin Kaisan kanssa
hiihtämästä ja huomattiin saunasta
tulevan savua. Äiti ja Ida olivat ol-
leet pellavia häkilöimässä, ja muuri-
padan alta tuli oli karannut pellavan-
roskiin. Hälytettiin emännät tulen
sammutukseen. Onneksi ei käynyt
pahemmin, koko saunahan olisi voi-
nut palaa.

Näitä mieleen jääneitä tapahtumia
on sekin, kun opetin hiehon vetä-
mään kelkkaa ja pieniä heinä-
kuormia. Kujamaalla oli iso pölkky
pitkällään ja kirves vieressä. Eikös
kokeilemaan, halkiaisko tuo. Tuli iso
haavan kinttuun, enkä uskaltanut
kertoa äidille. Panin rautaheinän leh-
teä päälle ja sidoin kintun, ja kumi-
saappaat jalkaan, ettei sidokset nä-
kyneet. Äiti ihmetteli, miksi kumi-
saappaat jalassa kuivalla ilmalla.
Arvasi jotain käyneen, mutta en tun-
nustanut enkä antanut katsoa. Illal-
la kun olin nukkumassa, vasta äiti
pääsi jalkaa tutkimaan ja pyysi soti-
laiden lääkintämiestä sitä hoita-
maan.

Olen varmaan ollut melko hurja
ja itsepäinen kakara.

Leinikylässä oli armeijan hevos-
talli, jossa oli armeijan hevosia, ja
niitä sai lainata maatöihin. Ne oli-
vat usein sotasaalista, venäläisiä
ratsuja, eivätkä osanneet vetää ja
olivat vaikeita hallittavia muutenkin.
Hovijärven rannassa oli Hersalon
korsu ja komea ratsu, jota ihailtiin.

Leinikylässä oli samoina vuosina
ollut veljesarmeijan sotilaiden kou-
lutuskeskus; virolaisten ja inkeri-
läisten heimopataljoona.

Paksun Antin hevonen oli meidän
tallissa ja hän myös usein ajoi
Viljamin Ellulla. Siinä kaksi persoo-
naa, niin Antti kuin Ellu, joka osasi
aina kotiin ja vauhdilla. Kujamaan
seinä se pysäytti Ellun aina.

Ida oli hakemassa asemalta kou-
lusta Anjaa ja Väinöä, jotka olivat
Käkisalmessa koulussa. Olin haku-
reissulla mukana, ja Ellu tuli taas
tapansa mukaan vauhdilla kotiin.
Ida ei mahtanut mitään ja pelättiin,
että pudotaan reestä. Olin pitänyt
reen laidoista kiinni ja hokenut:
”Minä en kyllä ole tässä kyydissä,
se kyyti pysähtyy taas kujamaan
seinään”. Tämän Ida-mummi ker-
toi Siilinjärvellä.

Koululla oli esikunta ja sotaoikeus
toimi siellä. Näkyi, kun tuomittuja
vankeja lähdettiin viemään tuomiol-
le. Kulkue oli näyttävä, siinä ratsasti
korkeinta sotilasjohtoa, kenraali ja
pappi vankisaattueen perässä. Pa-
halammin suo oli paikka, johon van-
keja ammuttiin, siviileiltä oli sinne
pääsy kielletty.

Tällaista elämää elettiin Raudussa
ennen toista evakkoonlähtöä 1944.
Äideille aika oli raskasta ja vaike-
aa.

Mirja Hannukka
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Evakon taival: Asunnoista ja asumisesta, osa 4.

Vuoden neljäkymmentä kaksi isäni osti omakotitalon Ikolasta
muutimme sinne asumaan koko suuri perhekuntamme näissä
meitä oli kaikkiaan yhdeksän, seitsemän aikuista ja kaksi lasta
talossa oli kolme huonetta tupa keskellä ja kammarit päissä.

Kalusteina huoneissa oli sängyt, pöytä näin oli siellä paino
uuni kuului keskitupaan ja oli jykevästi tuvan nurkassa oikealla
kammarissa vasemmalla nukkuivat Sulo, Elvi ja poika Raimo
toisessa kammarissa nukkuivat Sievi, Sylvi ja minä vasemmalla.

Isäni Adam ja äitini Maria nukkuivat keskituvassa uunin vieressä
keskituvassa oli myöskin hella, se oli käytössä siinä tehtiin ruokaa
talvella kovilta pakkasilla oli lähes aina tuli uunissa ja liedessä
jos näin ei olisi ollut, kylmä olisi tullut, sen heti kyllä huomaa.

Keskituvassa etenkin talvella tehtiin aika paljon puhdetöitä
naiset kutoi sukkia ja lapasia, niitä tarvittiin käytössä melkein aina
miehet tekivät kirveisiin varsia katkenneiden tilalle, ei valvottu öitä
oli monenlaista toimintaa muutakin, luettiin, oli kirjoja paljon laina.

Kävimme halonteossa me kaikki kolme kykenevää miestä
iltaisin oli varusteiden korjausta, rukkasten ja muun paikkausta
motinteko oli kovaa työtä, vielä illallakin oli paita märkänä hiestä
työpäivän jälkeen oli lepokin tarpeen, siihen tarvittiin raikkausta.

Kanssakäyminen oli vilkasta, kävi kylässä naapureita ja muitakin
kävi naisia nuoria ja vanhoja samoin myöskin miehiä monenlaista
puhuttiin päivän tapahtumista ja kasteltiin myöskin joskus suitakin
naapurisopu oli hyvä, ei koskaan ollut sopua toisenlaista.

 Heimo Kiuru

Kippari ja kirkkoherra, sulkuvahti ja
suuriruhtinas - kalenteri Saimaan
kanavalta 1872-1902. Tämän nimi-
nen toimittamani kirja on ilmestynyt
markkinoille. Nimensä mukaisesti
kalenteri kertoo Saimaan kanavan
ja sen lähiseutujen tapahtumista ja
ihmisistä ja laivoista. Kalenteri vie
myös kansanvalistuksen ja vapaa-
ehtoisen kansalaistoiminnan piiriin,
ennen kaikkea lukuisien kansakou-
lujen ja erilaisten kansalaisyhdis-
tysten (esim. nuorisoseurat, raittius-
seurat, vapaaehtoiset palokunnat)
perustamisen ja toiminnan pariin.

Kirjan lähteinä on käytetty ajan

Kirja Saimaan kanavan elämänmenosta 1872-1902
sanomalehtiä, kanavanhallinnon vir-
kailijoiden kirjeenvaihtoa ja muita
dokumentteja sekä kanavaa käsit-
televää kirjallisuutta. Kalenterin 30
vuodelta on joka kuukaudelle sijoi-
tettu ainakin yhdestä kahteen tapah-
tumaa, useimmiten niitä on tätä
enemmän. Tapahtumien valinnoilla
on pyritty valottamaan elämän koko
kirjoa. Esimerkiksi laivahakemisto
käsittää noin 100 alusta.

Kirjassa esiintyvistä paikka-
kunnista on tähän poimittu esiinty-
mismäärältään 23 ensimmäistä: Vii-
puri, Lappeenranta, Juustila, Lau-
ritsala, Rättijärvi, Mustola, Lavola,

Simola, Imatra, Pälli, Nurmi, Kil-
peenjoki, Ihantala, Räihä,
Huusniemi, Ykspää, Pulsa, Pietilä,
Kananoja, Rakkolanjoki, Saarela,
Kintere ja Lautala.

Reijo V. Alho
VTM, tietokirjailija,Espoo

 www.reijoveealho.fi

Kippari ja kirkkoherra, sulkuvahti
ja suuriruhtinas - kalenteri Saimaan
kanavalta 1872-1902.

ISBN 978-952-93-0304-5, Oy
Nord-Print, Helsinki 2012, 213 si-
vua. Kuvitettu (8 kuvasivua).
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Jouni Partanen Riihimäeltä on suorittanut Jyväs-
kylän yliopistossa filosofian maisteritutkinnon pää-
aineena Suomen historia. Jounin isä Teodor ja iso-
vanhemmat Emma ja Jalmari Partanen olivat
Raudun Orjansaaresta.

Valmistuneita

PERINTEISTÄ
RAUTULAISTEN
PUUROJUHLAA

vietetään lauantaina
17.11.2012 klo 14.00

Paikka on tilausravintola Säde
Otto Mannisenkatu 8 Mikkeli

Ystävällisin terveisin
Liisa Rouhiainen

050 3309066
liisa@ateriapalveluahkeraliisa.fi

Vilkaise myös www.tilausravintola.com

RAUDUN RASTAAT
Kokoontuminen

Mikkelissä lauantaina 15.9.2012
sukututkimuksen merkeissä.

Kaikki Rastaan sukuun
kuuluvat  tervetulleita.

Sitovat ilmoittautumiset 26.8.2012
mennessä Seija Räty puh. 040 577 2728

tai seija.raty(at)pp.inet.fi.

Paikka ja alkamisaika sekä muut
käytännön asiat ilmoitetaan

vahvistuksen yhteydessä.

Tarkoituksena olisi samalla perustaa
myös Rastaan sukuseura.

Tervetuloa Mikkeliin!
Terveisin

SEIJA RÄTY
ää Aune Nuutintr Rastas s. Kaskaalassa

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri

kokoontuu lauantaina 15.9.2012
klo 14.00-17.00 Helsingissä Karjalatalon

Laatokka-salissa.
Kello 13.00-14.00 on samassa salissa
kahvittelua, vapaata seurustelua ja

tietojen vaihtoa.
Kaikki alueen sukututkimuksesta sekä

historia- ja kansanperinteestä
kiinnostuneet ovat tervetulleita
mukaan avoimeen tapaamiseen.

Raudun Kaupan tulitikkuaski on säilynyt, tikkuja ei. Os-
tamme maataloustuotteita päivän korkeimpiin hintoihin,
kauppa mainosti. Aski oli mukana juhlanäyttelyssä Mik-
kelissä.

Ensi kesän kihut
Raudussa 26.-28.7.2013.

Juhla Sosnovon kulttuuritalolla,
 majoitus Kiviniemessä.
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Eevi Kähkösen muistolle

Äitini Eevi Annikki syntyi Raudussa jouluaattona
1937. Hänen äitinsä Anna oli Raudun Vakkilasta
Vaskelaisia ja isänsä Matti Vanhanen Raudun
Raasulista, aivan rajan pinnasta. Äiti oli
sisarussarjan neljäs ja pari vuotta myöhemmin,
juuri ennen evakkoon lähtöä hän sai vielä
pikkuveljen.Evakkomatka johti Toivakan Särkimä-
elle, josta Matti ehti ostaa perheelleen pienen tor-
pan ja kiviset pellot. Matti kaatui elokuussa 1941
ja Anna jäi viiden pienen lapsen kanssa jatkamaan
elämää, joka ei aina ollut helppoa vieraassa ym-
päristössä.

Opiskelu vei äitini Toivakasta Jyväskylään, jos-
sa hän kohtasi ’elämänsä miehen’ ja muutti Rova-
niemelle. Rovaniemellä äiti asuikin suurimman osan
aikaa elämästään.

Äiti sairasteli pienestä asti koko elämänsä ajan,
mutta liekö se, yhdistettynä karjalaiseen luonteen-
lujuuteen, muovasi äidistä sitkeän ja sisukkaan.
Hän  sanoi aina, että sänkyyn ei parane jäädä,
muuten sinne jää kokonaan. Äiti  jäi jo nuorena
sairaseläkkeelle sydämensä takia, lääkäri antoi
hänelle kaksi vuotta elinaikaa, kun minä ja sisare-

ni olimme aivan pieniä. Äiti sai kuitenkin nauttia
lapsista vielä neljännessä polvessa. Lapset olivat
äidille kaikki kaikessa, vielä viimeisillä voimillaan
hän huolehti, että lapsilla on kaikki hyvin.

Äiti rakasti luontoa, metsä oli hänelle turvapaik-
ka ja voiman lähde. Joka syksy hänet löysi met-
sästä, hän säilöi marjat ja sienet ja kuivasi yrtit.
Hän nautti kalastamisesta. Hän laittoi hyvää ruo-
kaa, vaikka tyhjästä ja oli aina valmis järjestä-
mään juhla-aterioita. Äiti oli hyvin seurallinen ja
vieraanvarainen, hänestä oli helppo pitää. Äiti piti
myös käsitöistä, laulamisesta ja matkustelusta.

Erityisen iloinen äiti oli siitä, kun kävimme kah-
tena kesänä hän kotikonnuillaan Raudussa. Hän
nautti molemmista matkoista sekä uusista ystävis-
tä, joihin sai tutustua. Tasan vuosi ennen poismeno-
aan äiti oli mukana Kihu-juhlilla Raudussa ja nautti
matkasta täysin rinnoin.

Äiti nukkui pois Tiinan päivänä 24.7.2012 vai-
kean sairauden hoitojen uuvuttamana. Viimeisillä
voimillaan hän lauloi ’Päiväni rientää kohti lop-
puaan, on ilo maallinen kuin varjo vaan. Ei ole
täällä mitään pysyvää, vain sinä, Herra, sinä
luoksein jää’

 Rakas äitimme, mummimme ja mammamme siu-
nataan haudan lepoon 11.8. Toivakan kirkossa.
Suunnattomasti kaipaamaan jäävät tyttäret Tarja
ja Tiina, Tarjan lapset Zena, Jolle, Sara, Dina ja
Penni sekä Zenan tytär Nelly ja Jollen tytär Venla
ja Tiinan lapset Viisku, Hiski, Jeppe, Konsta ja Iita-
Maija sekä Viiskun lapset Jami ja Minni sekä suu-
ri joukko ystäviä ja sukulaisia.

Tarja Kagan

Eino Pehkonen, s. Raudussa 31.10.1920, kuoli
10.7.2012 Lahdessa.

Pertti Virolainen, s. Vepsassa 16.11.1929, k. Hol-
lolassa 19.5.2012. Vanhemmat Matti ja Varpu Vi-
rolainen.

Liikuntaneuvos Pentti Pihlakoski, s. 8.12.1928
Rautu, k. 13.7.2012 Uusikaupunki.

Kirsti Autere o.s. Raatikainen kuoli 3. heinäkuuta
Kokemäellä. Hän oli syntynyt 22.12.1927 Raudun
Palkealan kylässä.
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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla 275.
Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja kultainen
kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulenlieskat
rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.

Tapahtumakalenteri

Ensitapaaminen
Tervehdys Rautulaisen lukijat. Muu-
taman sata henkeä sainkin teitä ker-
ralla tavata Raudun pitäjäjuhlilla
Mikkelissä heinäkuun lopulla. Tar-
jositte mukavat ja värikkäät juhlat.
Kaikkien kanssa ei tietenkään ollut
mahdollisuus käsipäivää sanoa,
mutta lukuisia uusia tuttavuuksia jo
ehti syntyä. Välitöntä väkeä, nämä
karjalaiset – henkilökohtaisesti olen
puolikas sellainen; kuten jo viime
lehdessä kerroin, sukujuureni ovat
äidin puolelta Raudun naapurista
Sakkolasta.

Ensimmäinen Rautulainen -lehti
on nyt kanssanne ja avustuksellanne
tehty, ja joitain aineistoja jäi vielä
reserviinkin tulevia lehtiä odotta-
maan. Toivon edelleen kaikilta rau-
tulaisilta ystävineen aktiivisuutta:
karjalaisten pitäjälehtien olemassa-
olo perustuu nimenomaan yhteistyön
voimaan ja koko lukijakunnan
kiinnostukseen lähettää mukaan
kuviaan ja kirjoituksiaan.

Seuraavaa lehteä kootaan syys-
lokakuun taitteessa eli aineistoja
odotellaan mukaan syyskuun vii-
meiseen viikonvaihteeseen asti.

Mikkelin Rautu-juhlien värikkäintä
antia oli suurella vaivalla koottu
käsityönäyttely. Ihmetellä sopii nii-
tä entisaikain naisia ja miehiä, jotka
kaiken muun arkisen työn ohella
ehtivät ja jaksoivat aikaansaada niin
taidokkaita käyttö- ja koriste-esinei-
tä. Joku totesikin, että silloin ei ollut
tuota televisiota ja internetiä.

Olisiko meidänkin aika lohkaista
enemmän ajastamme käden-
taitoihin; itse tehty tuottaa iloa ja
mielihyvää – vaikka sitten aikaan
saisi vain tavalliset villasukat. Kä-
sitöiden arvostus on nousussa ja
erilaisia kursseja ja oppaita on kyllä
tarjolla aihepiiristä kiinnostuneille.

Toivottavasti käsityönäyttely viritti
myös miettimään, löytyisikö oman
suvun piiristä vielä vanhoja käsitöi-
tä näytiksi nuoremmille ja arvo-

tavaroina talletettavaksi. Toiset te-
kevät vanhoista esineistä omia koti-
museoitaankin.

Ja jottei unohtuisi, niin kiitos kai-
kille minua rautulaisten juhlavii-
konvaihteessa kyytineille, kun olin
Tampereelta junantuoma Mikkeliin.
Erityiskiitos Markulle, harvemmin
sitä pääsee 1960-luvun amerikan-
raudalla liitelemään.

Sateettomampaa syksyä odotel-
lessa, terveisin

Marjo Ristilä-Toikka
toimittaja, Rautulainen

MUISTA
Rautulaisten lehden
uusi postiosoite ja

puhelinnumero:

Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375
37570 LEMPÄÄLÄ
puh. 040 730 2622

Rautuseura ry. Tarinaillat jatkuvat taas kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona. Syyskausi aloitetaan 5.9.2012 kello 18.-20. Helsin-
gissä Karjalatalon Sortavala-salissa. Tervetuloa!

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu lauantaina 15.9.2012
klo 14.-17. Helsingissä Karjalatalon Laatokka-salissa. Kello 13.-
14. on samassa salissa kahvittelua, vapaata seurustelua ja tietojen
vaihtoa.Kaikki alueen sukututkimuksesta sekä historia- ja kansan-
perinteestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan avoimeen tapaa-
miseen.
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