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Mikkelissä joulukuussa 2012

Maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto...
Petromaksin valaisema, katosta
vettä tippuva ahdas sementtikorsu
oli miehiä täynnä. Itsensä oikaise-
maan pystyi vain kahdeksan mies-
tä, toisten seisoessa kovassa tun-
goksessa, syöpäläisten vaivaa-
massa tunkkaisessa sakeassa ilmas-
sa, jossa tunnelma oli lähes haudan
kalmaa muistuttava. Olisi ollut rikos
lausua jokin turha sana, vitsi tai ki-
rous… Onneksi ryssä lopetti illan pi-
metessä tykistöammunnan…

Oli jouluaatto, aattoiltana oli soti-
laspastori käynyt tervehtimässä
miehiä ja toivottamassa Hyvää Jou-
lua ja tuoden radion joululahjaksi.
Aattoillan joulujumalanpalvelus var-
masti toi jokaisen mieleen aikaisem-
mat joulut, ja moni täällä kuoleman-
kellarissa pyyhki kyyneleen likaisel-
ta ja parroittuneelta poskeltaan…

Sakea sumu lepäsi Suvannon yllä.
Eilen pohjoisesta puhallellut tuuli oli
tyyntynyt aamuyön kylminä tuntei-
na. Lähes 20 pakkasasteen aiheut-
tama raksahtelu kuului rannan rik-
kiammutuista puista. Jouluaamu vai-
kutti Patoniemen-Keljan kohdalla
rauhalliselta.Vilakkalan-Keljan
korsuissa nukuttiin. Edellisenä yönä
oli Suvannon rantavarmistusta lisät-
ty, kello 5 aikaan ampui venäläinen
tykistö noin 10 minuuttia kestävän
tulikeskityksen Kirvesmäkeen. Am-
muntaa seurasi täydellinen hiljai-
suus…

Mutta runsas tunti ammunnan jäl-
keen, ilman pientäkään edellä käy-
pää varoitusta repesi koko Suvan-
non ranta… Tuo edellä kerrottu oli

Heikki Karttusen muistelmista ”Tal-
visodan joulu”.

Itämaan tietäjät olivat rikkoneet
joulurauhan… lähes mahdotonta on
kuvitella sitä kärsimystä ja tuskaa,
mitä nuo miehet joutuivatkaan koh-
taamaan taistellessaan ylivoimaista
vihollista kohtaan. Lukiessani tuota
muistelmaa, mietin miten mitättö-
miltä tai ironisilta ovatkaan mahta-
neet kuulostaa hyvän joulun toivo-
tukset… tai lausuttiinko niitä ylipää-
tään. Luulen että usko Jumalaan on
tuona aikana ollut kovimmillaan. Silti
se on mahdollisesti ollut ainut asia,
johon on voinut turvata.

Tuosta joulusta on kulunut jo 73
vuotta, nuo vuodet ovat poistaneet
Suvannon ja Taipaleen maisemista
sodan jäljet. Eero Pilviniemen suun-
nittelema Keljan muistomerkki
muistuttaa kulkijaa niistä taisteluis-
ta ja uhrauksista, joita nuo taistelut
vaativat.

Joulunajan 1939 taisteluissa me-
netettiin kaatuneina tai kadonneina
150 omaa sotilasta, mutta itämaan-
tietäjien menetykset olivat valtaisat.
Suvannon jäällä laskettiin taistelui-
den jäljiltä yli 2000 kaatunutta vihol-
lista.

Olemme onnekkaita saadessam-
me viettää tätäkin joulua vapaassa
itsenäisessä Suomessa, surulliseksi
vain tekee se, että jossain päin maa-
ilmaa tykit kylvävät kuolemaa tänä-
kin jouluna. On vaikea uskoa, että
joulun sanoma ”Maassa rauha ja
ihmisillä hyvä tahto”, voisi joskus
kokonaisuudessaan toteutua. Paljon

olisi ihmiskunnalla opittavaa, että se
joskus toteutuisi.

Hyvä ystäväni, toivon teille iloista
joulunaikaa, siunausta ja varjelusta
tulevalle uudelle vuodelle!

Opettaja kysyi oppilailta uskonto-
tunnilla, lukevatko he iltarukouksen?
Pekka ei viitannut, ja opettaja kysyi
etkö sinä Pekka tarvitse Jumalan
varjelusta? Pekka vastasi: Ei ku
myö asutaa iha poliisilaitoksen vie-
ressä.

Teidän

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.
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Rautulaisten lehti 6/2012

Tässä tietoa joululehtemme kansi-
kuvan vakkilalaisten evakkoreki-
kuvan henkilöistä:

Vasemmalla edessä olevassa
reessä olivat Jussi Karppola, joka
oli saanut sirpaaleesta nenäänsä.
Hänen ohjastamassaan reessä oli-
vat kyydissä mummoni Anna Intke
(e. Jäske), joka odotti äitiäni sekä
hänen lapsensa Kosti ja Mirja. Reen
kyydissä olivat myös Jussin sisko
Maikki ja isomammani Darja Intke
(e.Intke), jotka eivät näy kuvassa.

Oikean puoleista rekeä ohjastaa
Nikolai Petroff ja kyydissä ovat
hänen vaimonsa Helena sekä hei-
dän lapsensa Esko ja Pentti.

Takimmaisessa reessä ovat mum-
moni vanhemmat Mikko Jäske, vai-
monsa Maria (e. Tuhkunen) sekä
heidän tyttärensä Elvi, Maija,Anja
ja Hilkka.

Kuvassa on myös YLE:n lähetys-
auto ja siinä oleva mies kuuleman

Vakkilan väkeä
evakkoreessä

mukaan Pekka Tiilikainen.
Eno kertoi meille nähdessään

kuvanVakkilalaisten tapaamisessa
6.10.2012, että he olivat edellisenä
iltana palanneet kotiin. Viipurin ase-
malla oli matka meinannut päättyä,
mutta  Darja-mummo oli osannut
venäjää ja oli saanut puhuttua heille
matkan jatkumisen.

Kuvan aamuna olivat olleet sisäl-
lä Darjan touhutessa lieden ääres-
sä ja hän itse kuulema joi tsaijua
pappansa kanssa Anna-äidin olles-
sa lypsyllä navetassa. Äiti oli tullut
navetalta ja sanonut että nyt on läh-
dettävä.

Siitä paikasta koottiin tavarat mitä
ehdittiin ja lähdettiin. Tuolloin seit-
senvuotias enoni Kosti oli ottanut äi-
tinsä lompakon ja korut, koska äiti
itse ei niitä muistanut lainkaan.

Outi Ahponen

Valokuviin tuli tunnistuksia
Edellisessä Rautulaisessa sivulla 15 julkaistiin kaksi vanhaa valokuvaa,

joihin toivottiin tunnistusta – ja sitä saatiinkin. Kuvat julkaistavaksi lähettnyt
Kari Falck kiittää saamistaan tiedoista.

Meeri Virtanen kertoo: Suvemäen Ouuskassan edessä otetussa ku-
vassa maassa istuva poika on Jouko Nalli. Joukon veli Veikko istuu siinä
takana mummonsa sylissä. Vanhempi mies ja nainen heidän vierellään
ovat Meeri Virtasen, o.s. Kimdt, vanhemmat.Edessä toisessa rivissä ovat
vasemmalta Anna Greetta, Maija Liisa ja Sara Kaisa Loukola.

Meeri Virtanen kertoi asuneensa kuvassa olevassa talossa kolme-
vuotiaasta neljätoistavuotiaaksi saakka.Luokkakuva on otettu Maanselän
kylässä Haukan talossa pidetyn alakoulun toiselta luokalta. Vasemmalla
luokan opettaja Lahja Martta Gummerus.

Juha Loukola puolestaan sanoo, että kuvat ovat Suvenmäen Osuus-
kassasta ja Suvenmäen koulusta. Loukola kertoo, että kuvan opettaja on
Mörsky ja hänen kolme sisarusta on toisessa rivissä edestä katsottuna,
toinen, kolmas ja neljäs, kolme tummahiuksista tyttöä ovat Saara Kaisa s.
1921, Maija Liisa s. 1922, Anna Kreetta s. 1924. Loukolan perhe on asu-
nut Maaselällä vuoteen 1938 ja sitten muuttivat Terijoelle.

Lisää valokuvien innoittamaa muistelua sivuilla 10-11.
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Vuonna 2009 Raudun kihujuhlilla
perustettu Vakkilan kylätoimikunta
järjesti Vakkilan kyläläisten kokoon-
tumisen 6.-7.10.2012 Tuusulassa.
Paikalla oli 31 osallistujaa, joista lä-
hes kaikkien sukujuuret ovat lähtöi-
sin Vakkilan kylältä.

Päivän teemana oli tavata ”saman
kylän” ihmisiä, vaihtaa toistemme
tietoja kylällä asuneista perheistä ja
ihmisistä sekä kyläyhteisön toimin-
nasta että tapahtumista.

Vakkilan kyläläiset kokoontuivat jo
toisen kerran vuoden 2012 aikana.
Edellinen tapaamisemme oli heinä-
kuussa, jolloin teimme matkan
Rautuun. Silloin katsastimme Vak-
kilan pellot ja nautimme kahvit Vak-
kilan tsasounalla sekä paistoimme
makkaraa Kuparisten mäen juurel-
la. Tuolloin syntyi päätös kokoon-
tua myös syksyllä.

Aloitimme tapaamisen käymällä
virtuaalisesti läpi Vakkilan kylän ta-
losta taloon samalla kun tarkastel-
tiin, kuinka kattavasti oli kylä edus-
tettuna. Ja kuten arvata saattoi, niin
muutamaa taloa lukuun ottamatta oli
Vakkilan kylän väki noudattanut
kutsua. Kiitos siitä kuuluu kaikille

Vakkilan kylän väki kokoontui
- taas kerran!

tielle mukana olleille!
Päivän aikana muisteltiin Vakki-

lan kylän elämää sekä sen asukkai-
ta ja katseltiin vanhoja valokuvia.
Vakkilassa asuneita oli paikalla nel-
jä; Elvi Intke (o.s. Jäske), Kosti
Intke, Viljo Karppola ja Matti
Kuparinen, jotka parhaansa mu-
kaan selvittivät meille nuoremmille
kuka missäkin oli asunut.

Tilaisuuden tuotoksina saimmekin
lisää aineistoa niistä todellisista ta-
pahtumista ja muistoista, jotka ovat
vielä kirjoittamatta paperille. Meitä
kaikkia ilahduttivat myös ne pienet
kertomukset ja tarinat, joita vielä
illallakin kuultiin toisiltamme.

Kiitokset kuuluvat myös kaikille
niille tahoille ja henkilöille, jotka mah-
dollistivat kaiken sen tarjoilun, josta
päivän ja illan aikana saimme naut-
tia. Tehdäkseni Teidät lukijat kateel-
lisiksi mainitsen vain kahvin kanssa
olleet karjalanpiirakat, munavoit,
setsuurileivät, lohi- ja ahvenkukot,
kuivat kakut ja kaneliässät. Päiväl-
liseksi oli tarjolla suppilovahve-
rokeittoa, savustettua lohta, salaat-
teja sekä mitä parhaimpia ruoka-
juomia. Kiitos! Viljo ja Elvi tapaavat vuosien jälkeen.

Olimme iloisia tavatessamme pitkästä aikaa.

Kahvittelussa.
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Ensi vuonna päätettiin lähteä oi-
kein isolla porukalla Rautuun
kihuille, sillä jälleen pitäisi Vakkilan
kyläläisten metsät katsastaa sekä
etsiä Kuparisten vesiputkiston alku-
lähde ja pitää vaikkapa grillijuhlat
Tyklällä. Lisäksi Vakkilan tsasounan
paikalle pystytetty muistoristi vel-
voittaa meitä huolehtimaan sen kun-
nosta. Myös syystapaaminen sisäl-
tyy ensi vuoden suunnitelmiin ja tällä
kertaa kenties jossain päin Joroista.

Vakkilan kylätoimikunnan toimin-
taan kutsutaan mukaan myös ne lu-
kijat, jotka eivät ole vielä ehtineet
mukaamme. Jos kiinnostuit asiasta
etkä vielä ole kylätoimikuntamme
jäsen, niin voit liittyä siihen ilmoitta-
malla yhteystietosi Outille tai Pe-
kalle. Heidän yhteystietonsa löyty-
vät lehden takakannesta.

Pekka Intke

Evakkoreki -kuvan näkeminen screeniltä herätti muistoja Kostin,
Viljon ja Elvin mieleen.

Kyläiset ruokittu ja tyytyväisinä
voivat huokaista serkukset

Ritva ja Pekka.
Kuvat: Outi Ahponen.

Osa ehti ryhmäkuvaan, osa tapaamisen väestä oli jo lähtenyt. Kuva: Timo Damsk.
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Ystävämme ja sukulaisemme Toi-
ni Onttonen (o.s. Orava), kuulles-
saan, että emme olleet koskaan käy-
neet Raudussa, houkutteli meitä
keväällä 2011 Kihu-matkalle.
Innostuimme asiasta ja aloimme
tehdä matkavalmisteluja. Aivan
matkan aattona tuli kuitenkin suru-
viesti: Vilho, Toinin aviomies, oli
nukkunut pois! Toini ei tietenkään
voinut siinä tilanteessa matkalle läh-
teä. Me lähdimme ilman Toinia.
Koimme matkan ainutlaatuiseksi ja
unohtumattomaksi. Ei vähiten siksi,
että Toini oli ”määrännyt” Heikki
ja Eeva Malkamäen ottamaan
meidät, ensikertalaiset, ”erityiseen
suojeluun”.

 Vuotta myöhemmin Toini halusi
tehdä vielä uuden matkaan hänelle
rakkaaseen Rautuun. Toini kyseli
hyvissä ajoin kiinnostustamme mat-
kalle, jolle hän oli suunnitellut lähin-
nä omia läheisiään: tyttäriään, hei-
dän lapsiaan, veljen lapsia ja muita
sukulaisiamme, Turtiaisia,
Leppäsiä... Matkanjohtajaksi oli lu-
pautunut tuttu, varma ja asiantun-
teva Heikki Malkamäki avustaja-
naan Eeva-vaimonsa.

Matka toteutui 17.-19.7.2012.
Bussi oli lähtenyt aamuvarhaisella
(Suomen) Narvasta, poiminut mat-
kalaisia kyytiin Hämeenlinnasta, Rii-
himäeltä, Hyvinkäältä ja Helsingis-
tä. Viimeiset, Savonlinnan suunnal-
ta tulevat matkalaiset tulivat kyytiin
Hotelli Leikarista.

Jo ensimmäisellä matkalla olimme
(Kivennavalta lähtöisin olevan Tei-
ja-vaimoni kanssa) kokeneet erään-
laisen ”kotiseutuherätyksen”. Halu
nähdä ja kokea oman perheen, van-
hempien ja sisarusten ja iso-
vanhempien elinympäristö oli vah-
va.

Omat vanhempani, Pekka ja
Elma Orava, olivat karjalaisia ja
ennen kaikkea rautulaisia, henkeen
ja vereen. Karjalan murre tuli tu-
tuksi minullekin Savossa elävälle.

Oravien matka Rautuun

Varsinkin isäkäytti puheessaan kar-
jalaisia murresanoja, joiden merki-
tystä piti usein erikseen kysyä. Tu-
tuiksi tulivat heidän kertomustensa
kautta myös naapurinsa Liippuan-
mäellä. Monet opin myös tuntemaan
henkilökohtaisesti heidän vierailles-
saan lapsuuden kodissani Hirven-
salmen Lelkolassa, jonne perhe-
emme evakkomatka oli johtanut lo-
pulta 1947, lähes kahdeksan Piek-
sämäellä vietetyn evakkovuoden
jälkeen.

Olen kasvanut vahvassa karjalai-
suuden hengessä ja kuullut vanhem-
pieni kertomuksia elämästä ja olois-
ta Raudussa. Oman lisänsä näihin
kertomuksiin toivat äidin lapsuuden
muistot Inkeristä. Ne huipentuivat
heidän yölliseen pakomatkaansa
Lempaalasta rajan yli Rautuun,
Liippuanmäelle, Tuomas ja Anni
Härkösen taloon, pois Venäjän
kansannousun jaloista.

Vanhempani eivät halunneet käy-
dä entisellä, rakkaalla kotiseudul-
laan. Varsinkin isä oli asiassa ehdo-
ton, eikä halunnut edes puhua mah-
dollisuudesta käydä Raudussa.

Monet tutut evakot siellä kävivät

ja kertoivat näkemästään. Muistan
hyvin kerrotun, ettei minkäänlaista
merkkiä rakennuksista, enempää
mummolastani, Oravalasta, kuin
vanhempieni kodista Mentulasta,
ole enää nähtävissä. Ei myöskään
äitini isoveljen Matin Liip-
puanmäelle rakentamasta talosta.
Myös vanha tie (Käkisalmi-Pieta-
ri), jonka varrella vierekkäin
Oravalan ja Mentulan talot sijaitsi-
vat, piti joidenkin matkakertomusten
mukaan olla ”kynnetty pois”.

Olimme jo ensimmäisellä matkal-
la tutustuneet moniin rautulaisiin,
heidän jälkeläisiinsä ja yllättäen
myös ”uusiin” sukulaisiimme.Tällä
toisella matkassa oli vain Oravia tai
Oravan sukuun kuuluvia. Kaikki oli-
vat sukua toisilleen, lukuun ottamatta
matkanjohtaja Heikkiä ja bussi-
kuskia. Tosin matkan jälkeen selvi-
si, että hekin olivat keskenään sa-
maa sukua. Kaikki olivat karjalai-
sia parhaimmillaan: avoimia, helposti
lähestyttäviä, mutkattomia ihmisiä.
Erityisen ilahduttavaa oli, että kum-
mallakin matkalla mukana oli myös
nuoria, Raudusta evakkoon lähte-
neiden lastenlapsia.

Matkasimme nytkin illaksi

Toinin perhekunta tutustuu entisajan kotiseutuun Vitikaisen-
lammella Porkussa. Kuva: Esa Orava.
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Sakkolan Kiviniemeen hotelli
Losevskajaan, jossa aina ystävälli-
nen Andreij toivotti meidät tervetul-
leiksi. Aamulla lähdimme kylä-
kierrokselle.  Meitä Oravia tai su-
kuun kuuluvia oli lähtöisin eri puo-
lelta Rautua. Kierros aloitettiin
Raudunkylän kautta kohti
Sirkiänsaarta ja Huuhtia. Sää ei
meitä suosinut. Vettä satoi tauko-
amatta. Tie oli paikoittain luokatto-
massa kunnossa. En tiedä ”sivistys-
valtioista”, mutta onneksi meillä köy-
hässä Suomessa ei yleisessä
tieverkostossa ole vastaavia teitä!

Taitava ja rauhallinen kuljet-
tajamme Markku Nuora selvitti
kuitenkin pahimmatkin paikat am-
mattilaisen varmuudella ja suunni-
teltu reittimme ajettiin läpi. Matkal-
la pysähdyimme aina kunkin
matkalaisen ”juurien” kohdalla. Lä-
hes liikuttavaa oli katsella, kuinka
nämä rautulaiset jälkipolvet menivät
sateeseen ja liejuun vain nähdäk-
seen paikan, jossa heidän vanhem-
piensa tai isovanhempiensa koti oli
sijainnut. Säätä ei säikähtänyt myös-
kään Toini, joka vettä valuvana kävi
paikallistamassa ensin oman lap-
suuden kotinsa ja myös Vilhon ko-
din.

Kierroksemme lopulla tulimme
”Venäjän puolelta”, Lempaalan
kautta koukaten omien vanhempie-
ni kotipaikalle Liippuanmäellä. Bus-
si pysähtyi ”levähdyspaikalle”
Raasulin ja Liippuan rajamaille.
Varsin lähellä tätä paikkaa sijaitsi
mm. Raasulin koulu, jota mm. omat
vanhempani ja myös vanhimmat si-
sareni olivat käyneet. Toisen ker-
ran eläessämme kävelimme ylös
korkealle Liippuanmäelle  (+168 m),
nyt sateessa. Ei tarvittu enää
navigaattoreita. Edelliseltä, vuoden
takaiselta käynniltä paikat olivat
”tuttuja”: niin vanhempieni ja
sisarusteni koti (Mentula), kuin iso-
vanhempieni talo (Oravala) tai äi-
din kodin paikka Nurminen.

Tunnemyrsky näillä ”pyhillä” pai-
koilla käydessä oli edelleen voima-

kas, vaikka säästä ja bussissa mei-
tä odottavista johtuen, yritimme käy-
dä omilla,meille rakkailla paikoilla
mahdollisimman nopeasti.

Talojen paikat löysimme jo v. 2011
matkalla Heikki Malkamäen anta-
mien koordinaattien perusteella. En-
simmäisen kerran vanhempieni ja
isovanhempieni kotien paikalla käy-
dessäni mieleni täytti sanoin kuvaa-
maton tunne! Sydämessä läikähti
lämpimästi! Sitä tunnetta on vaike-
aa kuvailla, mutta syvä liikutus oli
kyllä päällimmäisenä. Totesimme
myös, että pahainen ”peltotie” oli se
sama maantie, jota isoisäni, liikemie
Matti Orava käytti kauppa-
matkoillaan Pietariin.

Kulkiessamme Liippuanmäeltä
alas kohti Raasulia, oli helppo us-
koa ne isäni kertomukset työläistä-
vedenhakumatkoista Raasulin kai-
vosta. Eläväksi muuttuivat myös-
kertomukset isoisän Pietarin paluu-
matkojen viimeisestä ponnistuksesta
hevosille, nousta väsyneenä ylös
Liippuanmäelle. Kun seisoimme
mummolani, Oravalan talon
koordinaattipisteessä, tuli väkisin
mieleeni myös se kauhun aamuyö
siinä Liippuanmäen upeassa talos-
sa, kun Punaiset maaliskuun 18.
päivänä 1918, aamun varhaisina tun-
teina, tunkeutuivat taloon ja
teloittivat isoisäni vuoteeseen, jos-
sa hän vielä loikoili 9-vuotias
nukkuva kuopuksensa Pekka kai-
nalossaan, kuten heillä tapana oli
usein ollut,ennen isoisän lähtöä mat-
kalle Pietariin.

Nurmisen taloa hakiessamme
havaitsimme, että vanhan kartan
mukaiset peltotiet näyttivät olevan
edelleen olemassa. Talon
koordinaattipisteestä löytyi talo, jon-
ka venäläiset ovat rakentaneet. Ar-
vioni on, että nykyinen talo on ra-
kennettu äitini kotitalon
perustuksille.

Nykyinen talo ei vedä ulkonäöl-
tään lähellekään vertoja Matti-
enoni melkein 100 vuotta sitten
rakentamalle talolle. Eno oli joutu-

nut ottamaan perheenpään tehtävät
heti armeijasta vapauduttuaan, va-
paussodan jälkeen, koska isoisäni oli
kuollut Inkerin Lempaalassa jo
1914. Kaukaa viisaana isoisä oli
hankkinut omistukseensa maatilkun
Suomen puolelta Lempaalan silloi-
sen kirkkoherran, Paavo Sonnyn
avustamana (myös taloudellisesti).
Eno rakensi talon äidilleen,
sisarilleen ja tietysti itselleen. Sieltä
käsin hän harjoitti huomattavaa lii-
ketoimintaa marjojen (mm. Chy-
mos) ja lihan välittäjänä.

Eno oli myös musikaalisesti lah-
jakas. Hänellä oli ollut tapana ke-
sällä, sunnuntaiaamuisin, hyvissä
ajoin ennen kirkonmenojen alkua,
nousta talonsa katolle ja soittaa
trumpetillaan koko kylälle ”Pyhä-
aamun rauha”. Siitä oli tullut niin
totuttu tapa, että olivat naapurit ih-
metelleet, ellei jonain sunnuntaina
soittoa kuulunut. Nurmisen talo-
saattaa olla tuttu joillekin vielä elä-
ville liippualaisille Pyhäkoulusta, jota
isoäitini Maria Nurminen piti ky-
lässä vuosien ajan. Myös isoäitini oli
musikaalinen ja säesti Pyhäkoulus-
sa laulua rakastamallaan virsi-
kanteleella.

Merkille pantavaa oli, ettei Liip-
puanmäelle, tien (Käkisalmi-Pieta-
ri) varteen ole rakennettu yhtään
taloa. Mäen halkoo nyt kaksi sähkö-
voimalinjaa. Lisäksi mäellä oli kak-
si korkeaa teräsmastoa, toinen ai-
van Mentulan vieressä, siis meidän
mailla! Mastoista toinen oli kaiketi
gsm-tukiasema ja toinen mahdolli-
sesti tv-masto.

Minulle Raudun matkat ovat ol-
leet henkisesti tärkeitä. En ollut kä-
sittänyt, miten paljon voi merkitä se,
että tietää olevansa paikalla, joka
olisi voinut olla oma synnyinkoti!
Nyt sain viitekehykset niin monille
kertomuksille ja tarinoille. Nyt en
ihmettele enää isäni kaipuuta
Liippualle. En väheksy enää hänen
kuvaustaan eteen avautuvasta mai-
semasta, kun katsoo Liippuanmäeltä
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Laatokalle päin. En väheksy enää
hänen puheitaan viljavista, kivet-
tömistä pelloista. En ollut tajunnut,
miten maantieteellisesti moni-ilmei-
nen Rautu on. On korkeita mäkiä,
kauniita järviä, mäntykankaita,
vehmaita peltoja.

Käynti Tikatsun hautausmaalla
teki mieleni surulliseksi. Hautaus-
maalla vallitsi sekamelska, jota vie-
lä 2011 pahensi edellisvuonna rie-
hunut Asta-myrsky.  Oli surullista
kuvitella, että siinä siunatussa maas-
sa, mahdollisesti rakennettujen ta-
lojen alla, lepäävät mm. molemmat
isoäitini. Surulliseksi mielen tekee
myös se, kun ei ymmärrä mihin
käyttöön Stalin halusi meidän kau-
niin Karjalamme. Venäläisillä on ol-
lut nyt 70 vuotta aikaa osoittaa
ryöstämänsä maan käyttötarkoitus.

Mitä on tapahtunut tänä aikana?
Lähes koko Kannas on joltisessakin
rappiotilassa. Surkeana esimerkki-
nä Kannaksen pääkaupunki, enti-
nen upea Viipuri. Kannaksen
(Raudun) kauneuden on sentään
pannut merkille myös ”tsaari” Putin,
päätellen perheen matkailu-
business-hankkeista Pirholan-mäel-
lä.

Ensimmäinen Raudun matkamme
ei jäänyt viimeiseksi! Ja jos Luoja
suo, on seuraava matka edessä ensi
kesänä. Minulla on vielä nimittäin
yksi haave (aineellisesti pieni, mut-
ta henkisesti suuri) Liippuan suh-
teen. Sen haluan vielä tarkistaa ja
toivon voivani kertoa siitä vuoden
päästä. Lisäksi heräsi mielenkiinto
tutustua paremmin Sirkiänsaareen,
josta isoisäni Matti Orava oli lähtöi-
sin.

Alussa kerroin isäni käyttäneen
paljon karjalaisia murresanoja.
Muistan hyvin, kun kerrankin piti
hakea metla puuliiteristä. Ei siellä
useammasta käyntikerrasta huoli-
matta ollut kuin polttopuita,
halkomapöllit ja kirveitä, no toki
varsiluuta, mutta ei metlaa, hake-
mallakaan.

Samoin oli käydä ensimmäisellä
matkalla Raudussa. Tehtiin siinä

treffejä kyläkierrosten jälkeen raa-
sulilaisten kanssa. Neuvoivat meitä
tulemaan ”sen toisen luosan koh-
dalle Liippuanmäeltä tultaessa”.
Pieni aavistus luosasta oli ja on,
varmuutta ei vieläkään!

Raasulin ”luosalle”’ emme lopul-
ta ajan puutteen vuoksi menneet.

Ehkä ”luosakin” selviää – viimeis-
tään tarinailloissa.

Esko (Pekanpoika) Orava
040 705 2768

esko@ekorre.fi

Iloisia tapaamisia ja lähdön odotusta; keskellä matkan järjestäjä
Toini Onttonen. Kuva: Esa Orava.

Entinen Käkisalmi-Pietari -tie
nousee Liippuanmäelle Raasu-
lin suunnasta. Kuva: Esko
Orava.

Palkealanmäen päältä näkyisi kirkkaalla säällä Laatokalle asti.
Kuva: Heikki Malkamäki.

Vielä kerran ikuistetaan tuttuja
paikkoja Leppäsenmäellä Huh-
dissa. Kuva: Heikki Malkamäki.
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– Hyvä idea, tokaisi Anna
Kampschulte, Burghausen, Saksa,
29, kun äiti-Pirjo ehdotti retkeä äi-
din esivanhempien kotikonnuille
Rautuun.

Matka toteutui kesä-heinäkuun
vaihteessa 2012 isolla suku-
laisjoukolla. Anna ei koskaan ehti-
nyt tavata äitinsä vanhempia, jotka
olivat Raudun Loposia ja Oravia.
Bussissa oli aikaa jutella ja kuun-
nella.

– Matka merkitsi liittymistä suku-
laisiin. Oli mahdollisuus kysyä ja
kuunnella heidän puheitaan ja saa-
da kuva niistä sukulaisista, joita en
koskaan tuntenut. Oli myös muka-
vaa nähdä paikat, joissa esivanhem-
mat asuivat, ja kuvitella, millaiselta
tuntuisi elää siellä.

Äiti, Pirjo Kampschulte, oli ker-
tonut Annalle suvun karjalaisesta
taustasta, mutta yksityiskohtia Anna
ei enää muistanut. Häntä kiinnosti
nähdä, millaista Karjalassa on ja
miten se eroaa muusta Suomesta.

– Minusta myös karjalaiset ihmi-
set ovat erilaisia kuin muut suoma-
laiset, en tosin osaa kuvailla, miten,
Anna Kampschulte naurahtaa.

Anna syntyi Frankfurtissa, Sak-
sassa, jossa hänen vanhempansa
tapasivat. Hän kasvoi Burghau-
senissa Saksan ja Itävallan rajalla,
ja hänen vanhempansa asuvat siel-
lä edelleen. Anna itse asuu ja työs-
kentelee sadan kilometrin päässä
Münchenissä.

Hänen opiskeli psykologiaa, ja työ
kuuluu tutkimusprojektiin, jossa seu-
rataan, kuinka eräs hanke on onnis-
tunut tukemaan ihmisiä yritysten
perustamisessa ja työllistymisessä.

Suomessa Anna Kampschulte käy
nykyisin muutaman vuoden välein.
Lapsena perhe matkusti tapaamaan
Suomen sukulaisia joka toinen vuosi
ja äidin syntymäkoti Rantasalmella

Rautulaisia maailmalla: Anna Kampschulte
esivanhempiensa kunnailla

tuli tutuksi. Siellä Kampschulten
naiset viettivät aikaa myös tämän
kesän matkalla Raudun reissun jäl-
keen.

Suomea Anna osaa vähän. Äiti
yritti puhua sitä tyttärelle, kun tämä
oli pieni, mutta joutui luovuttamaan.
Kielikasvatus kävi rankaksi, koska
kaikkialla ympärillä puhuttiin saksaa.

13-vuotiaana suomalais-saksalai-
nen tyttö kävi etsimässä juuria ja
kieltä Suomessa leirillä muiden
kaksikulttuuriseen perheeseen syn-
tyneiden kanssa. Vuonna 2005 taas
Erasmus-opiskelijavaihto toi neidon
puoleksi vuodeksi äidin kotimaahan
Tampereelle.

– Myös tätini asui lähellä, ja oli
mukava käydä syömässä silloin täl-
löin kunnon illallinen. Muuten aika
kului enimmäkseen kansainvälisen
opiskelijajoukon kesken.

Erasmus-vierailu vei opiskelijat
käymään myös Venäjällä, sekä Pie-
tarissa että Moskovassa. Tuon mat-
kan perusteella Annalle jäi ankeahko

kuva venäläisistä ihmisistä, mutta
Raudun reissu muutti sitä osittain.

– Etsimme pellolla merkkejä
sukumme asuinpaikasta, kun lähel-
lä asuva nainen tuli juttelemaan ja
olisi kutsunut kotiinsa. Valitettavas-
ti meillä ei ollut aikaa siihen.

– Myös jatkossa toivon voivani
säilyttää mukavat perheyhteydet
Suomeen. Palaan maahan aina uu-
delleen, jotta muistaisin, miten suo-
malaisuus vaikuttaa elämääni.

Elina Tanhua

Anna ja äitinsä Pirjo ensimmäisellä yhteisellä matkalla Karjalassa.
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Rautulaisten lehti nro 5/2012 sivun
15 kuviin on tullut tietoja.

Ylempi kuva:
Kiitos Kari Falckille, että otti ku-

van esille. Kuva herätti heti mielen-
kiintoa, koska omistamme samalta
paikalta myöhemmin otetun toisen
kuvan. Kuvassa ovat mm. mieheni
Matti Pärssisen isovanhemmat
Ville Tuomimaa ja hänen vaimon-
sa Hanna Tuomimaa o.s. Komi,
jotka ovat takarivissä vasemmalla.

Suvenmäen Osuuskassa toimi
Raudun Tokkarin kylässä, taloll.
Mikko Juhonpoika Tuomimaa,
ent. Falck s.1869 v:o Katri o.s.
Pietiläinen talossa. He olivat
anoppini Jenny Pärssisen isän
vanhemmat. Talon isäntäpariskunta
on eturivissä oven kohdalla.

Anoppini serkku Meeri Virta-
nen, o.s. Kindt Turengista oli tun-
nistanut myös heti lapsuutensa ko-
din kuvan kuvan. Meeri on kuvas-
sa kumminsa Edvard ”Eetu” Tuo-
mimaan edessä. Meeri asui tuossa
talossa isovanhempiensa luona 3
vuoden iästä 14-vuotiaaksi asti.

Muiden kuvassa olevien henkilöi-
den tunnistamiseksi olikin tutkitta-
va Milja Rönkän laatimaa
”Falckin ja Tuomimaan suvun suku-
tutkimus” -kirjasta. Sukujensa iäk-
käin edustaja Meeri Virtanen
hyvämuistisena, virkeänä ja
eloisana täydensi henkilötietoja ja
kertoi elämästä Tokkarin kylässä
värikkäillä kertomuksillaan.

Kari Falckin isä Jouko istuu ku-
vassa edessä, polvet koukussa.
Hänen nuorempi veljensä Veikko
on mummonsa Helena Falckin
sylissä. Helena on Osuuskassan

Tuttuja
löytyi
kuvista

isännän Mikko Falckin sisko. Jou-
kon ja Veikon vanhemmat Katri ja
Paavo Falck seisovat takarivissä
oikeanpuoleisen ikkunan molemmin
puolin.

Talon oven viereiset ikkunat kiin-
nittivät heti huomiomme, koska
omistamassamme kuvassa ikkuna-
lasit on korvattu päreillä. Meerillä
oli selitys asiaan. Meeri oli
ikävissään kolhaissut ikkunat rikki,
kun eroaminen äidistä oli ikävää. Äiti
Anna Kindt, Mikko Falckin tytär
asui nykyisen Suomen puolella.
Meeri muutti 14-vuotiaana pysy-
västi Suomeen sotaa edeltävänä
vuonna.

Kuvan lähettäjän Karin Falckin
isä Jouko Nalli on syntynyt ihan lähi-
naapurissa, Paavo ja Katri Nallin
o.s. Falck toisena lapsena, muut oli-
vat siis lapset Armas (ei kuvassa)
ja Veikko. Kuvassa on myös Jou-
kon täti Alma, kuten anoppini nimit-
ti ”tätin Alma”, hän kurkistaa taka-
rivissä Eino Juhon poika Falckin ta-
kaa. Einon isä oli Mikon ja Helenan
veli. Einon vaimon Sievin sylissä is-
tuvat heidän tyttärensä Sylvi ja
Anja.

Kuvassa on myös lapsia ehkä juu-
ri anoppini Jenny ja veljensä Vaito
tai Leo tai Martti Tuomimaa Niko-
lain ja Anna-Marian lapset. Ehkä
taempana on Alman poika Sulo.
Eetun vieressä Mikon perheessä
kasvattina ollut Lauri, joka myöhem-
min menehtyi tapaturmaisesti.

Sukuyhteisö on ollut suhteellisen
kiinteä tuolloin 1920-30-luvulla
Raudussa. Muistan Matin äidin pu-
huneen mm. Helenasta ”hovintäti”.
Tokkarin kylä käsitti 8-10 taloa, riip-
puen siitä miten kylärajat Maan-
selän, Orjansaaren, Suvenmäen tai
Kärsälänsuuntiin ajatellaan. Muita
perheitä olivat mm Kähärit,
Haajaset ja Sipposet. Anoppini äi-
din sukua oli myös lähialueilla ja
Sakkolassa.

Asiatiedot olen pääosin poiminut
Milja Rönkän tekemästä suku-
tutkimuksesta. Kirjasesta puuttuu
monta jälkipolvea, ehkä joku innos-
tuu jatkamaan työtä. Olisi mielen-
kiintoista tietää, missä ja ketä su-
vun jäseniä elelee.

Meerin kanssa tarinoidessa ker-
rattiin Tokkarin kylän lasten elä-
mää. Kotona asuvat lapset kävivät
paimenessa lähimetsissä. Lehmät
piti osata tuoda kolmasti vuorokau-
dessa lypsettäväksi kotiin. Joskus
karja oli edennyt niin kauas, ettei-
vät lapset löytäneet niitä. Silloin lähti
Katri mummo asialla ”kaakertaen”
mennessään. Karjan etsinnästä ei
selviytynyt sanomalla, ettei uskalla
liikkua metsässä. Käärmeet yritet-
tiin läpsäistä ajovitsalla niin, että
seuraavan päivänä käärme palasi
samaan paikkaan ja äijä (Mikko) tuli
seipäällä sen tappamaan. Syksyisin
ja keväisin viileillä ilmoilla paljaat
jalat lämpenivät mukavasti tuoreissa
läjissä. Paimentamisen lomassa oli
mahdollista narrata viiksuja Savi-
ojasta.

Kerran Meerin vasikka eksyi Saa-
joen toiselle puolelle. Meeri piti saa-
da ojan toiselle puolelle ottamaan
kiinni vasikkansa, kun se ei muita
totellut. Tamskin setä vaan teki kep-
posen kantaessaan Meeriä itse
kahlaten ojan poikki. Meno matkal-
la saatua pyllypesua välttääkseen
Meeri olikin viisaasti olkapäillä,
mutta setä kyykistyi keskellä ojaa
ja Meeri sai taas kylvyn.

Kaikissa töissä piti olla mukana
vaikka heiniä tukkuamassa. Työ te-
kijäänsä opetti. Aikuiset ottivat aina
vähän painavamman heinäsaaton ja
osasivat oikein vetää kuormaansa,
lapsille sapilaat olivat vaikeammin
käsiteltävissä. Lasten toimet olivat
aikuisten valvonnassa ja jos rajoja
ylitettiin oli ”tullikas” eli korvapuusti
tiedossa.
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Ohessa anoppini tekemä runo
kotikylästä.

Siinä mainittuja ammatintaitajia
olivat mm. Helenan Juho veli poliisi
ja Helena itse oli taitava kankuri ja
kehrääjä, kuten myös Anna Falck.
Hevosmiehenä ja lautamiehenä toi-
mi Kähäri.

Ville Tuomimaa toimi kirves-
miehenä ja suutarintyökin onnistui.

Tässä teille kerrottakoon kotikylän juttu,
joka varmaan asukkailleen ompi aivan tuttu.
Kyllä kotikylältä me monet opit saimme
aivan suotta muualta me oppejamme haimme.

Vanhempamme käyneet oli
vain tuon kiertokoulun,
joka ennen kyliin tuotiin.
Kesken arkitouhun,
lukemaan he oppivat, kun koulutiedot takoi
niistä myöskin lapsilleen
he tiedon jyvät jakoi.
Myöhemmin jo jälkikasvu pääsi kansakouluun
jakso alkoi kesällä ja päättyi aina jouluun.

Ammattinsa taitajia oli koko kylä.
Jos tekijöitä tarvittiin, niin tuskin tuli pula.
Kylässämme tosin lienee seitsemän talloo
mut joka talos asuttiin ja ikkunoistnäkvalloo.

Mummolassa ensinnäkkii
oli Osuuskassa
jota ”äijä” aikanansa
oli hoitamassa.
Setäntuval asusteli
setä – poliisi.
Hännee sai ain turvata
jos virka-appuu tarvitsi.

Lautamieskii kylässämme
oli omast takkaa.
Jos käräjille haasteen toi,
ni katse oli vakkaa.
Sen katseesta jo huomas
nyt käräjähaasteen tuo Tuomas.

Kunnan asjat taas hoiteli
tuo kunnankirjurimme.
Jos jotain tarvittii
ni aina mentiin sinne.

Kotikylän muistelo

Kätilöö, kotarvittii,
ni äitiin ne hommat hoitel.
Hammassäryn koittaissa,
hän leukaperät voitel´.
Hierojankii homma hältä
ihan hyvin luonnas.
Tai, jos saavin uurteet rikki män,
ninekkiiäitinkorjas.

Kengänteon taitaja
myös kylässämme oli.
Pikilangoin varret neuloi,
lestit  kolisteli.
Myös ompelija kyläläisten vaatehuolet poisti.
Yllä uusi leninki, kas lasten  silmät loisti.

Seuroissa meillä saarnamiehet oli omast takkaa
Virsiä usein veisattiin ja uskomus oli vakkaa.

Pitokokkikin tarvittaessa aina kylältä löytyi,
lahtimies ja timpuri, jolta uusi talokin syntyi.

Talvella tukin kaatajista ei myöskään ollut pulaa.
ajurit niille ennätti ennen kuin lumet sulaa.

Kankurit ja kehrääjät myös kyläämme kuului.
Heidän käsissään pellavatkin kankaiksi muuttui.

Lienee mainitsematta jäänyt taitajaa monta,
joka pienessä kylässä on ihan uskomatonta.
Sopua aina kylässä riitti
Sitä vanhemmat usein muisti ja kiitti
Kaikesta tästä heitä kiittää saamme
jäi muistoksi uskonto, koti ja isänmaamme.

                                           Jenny Pärssinen

Hanna toimi kätilönä ja ompeli myös
jonkin verran.

”Versseli” nimitystä käytettiin
apteekkarista.

Terveisin Juupajoella  7.11.2012
V:ssä polvessa Kari Falckin
kanssa samaa sukua

Anne Pärssinen

Tokkarin autiota kylämaisemaa.



Rautulaisten lehti  6/201212

Norjalaiset miehet Arne ja Carlos
olivat luoneet uraa neulomalla joulu-
palloja ja tekemällä palloista kirjan-
kin. Käsityökerhossa olin nähnyt
malliksi tehdyn pallon, mutta ohjet-
ta en saanut. Kiersin pitkin Mikkeliä
ohjetta etsimässä. Viimein Aspo-
lasta sain 50 centillä perusohjeen ja
sen perusteella tein oman ohjeen,
jolla onnistuin palloja neulomaan.

Tulin kertoneeksi sähköpostissa
Raili Ilvoselle joulupalloista ja
”rautalangasta vääntämästäni”
ohjeesta. Railikin oli kiinnostunut
joulupallon tekemisestä ja pyysi oh-
jetta. Vaihdoimme sitten asiasta
useammankin sähköpostin. Yhden
viestin lopussa Raili kirjoitti tulevis-
ta rautulaisten puurojuhlista ja kut-
sui mukaan: Lauantaina 17.11.
tilausravintola Säteessä olisi tarjol-
la kinkkua, ohra-, riisi-, tattari- ja
hirssipuuroa, sekahedelmäkeittoa,
piirakoita, leipää, kahvia ja torttua.

Viestiä lukiessani vesi herahti
kielelleni. Kävin ostamassa kame-
raani uuden muistikortin ja latasin
akun täyteen, että sain ottaa kuvia
ja tehdä juttua Rautulainen-lehteen.

Väkeä saapui paikalle hiljakseen
ja joukossa näkyi tuttujakin kasvo-
ja. Pöytääni lähestyi rouva ilman
seuralaista ja pyysin häntä istumaan
minua vastapäätä. Juttumme lähti
luistamaan heti. Sain kuulla hänen
tekevän matkaa tuoreen surun
kanssa. Viikolla hänelle oli tuotu ikä-
vä uutinen poikansa äkillisestä
menehtymisestä. Hän kertoi lapsen-
sa menettäneen äidin surun olevan
suruista raskain. Puurojuhlaan hän
halusi tulla toisten seuraan ja olihan
elämän jatkuttava suuresta mene-
tyksestä huolimatta.

Puurojuhla alkoi Rautuseuran pu-
heenjohtaja Markku Paksun ter-
vetuloa toivotuksella. Puheessaan
hän siteerasi runoilijan sanoja:

Ensimmäinen rautulainen
puurojuhlani

 Ei Karjala yksin taistellut oli
mukana Suomi muu, mut Karjala
yksin antoi sen millä tukittiin idän
suu. Meiltä Karjala lunnaiksi
vaadittiin, et Suomi muu sais elää,
luulis jokaisen meidän rinnassa
nimi Karjala kauniina helää.

Markku lauloi myös Osmo Valko-
sen sanoittaman ja säveltämän
Rautu-valssin:
”Unen usvassa illan,
rajalla Raudun mä nään.
Viertävät pellot, laaksot,
kangastaa mantsikka haat,
lammen kirkas pinta,
jossain välkehtii.
Rautu oi Rautu, kotomme juuret,
sinne, niin sinne,
mä unessa käyn...”

Illan viihdyttäjänä esiintyi Pentti
Paukku Korleen kylästä. Hän piti
hanurin soitollaan väen hereillä vä-
lillä tunnelmaa herkistäen soittamal-
la kappaleen ”Miljoona miljoona
ruusua”. Moni sai ruusuisen tien
muistoihin muistelemalla Karjalaa.
Itseänikin Vera Teleniuksen  esittä-
män laulun sanat: ”Tuskaa ei lauluni
soi. Vaikka sua saada en voi .Pal-
jon mä sain kuitenkin  Ruusuisen
tien muistoihin”  koskettivat vuosia
sitten. Minun muistojeni kohteena ei
ollut Karjala, vaan mies, jota en saa-
nut.

Pöytien antimet siunasi avustaji-
ensa kanssa  Mikkelin ortodoksisen
seurakunnan kirkkoherrana toimiva
isä Johannes Hätinen.

Väki nousi seisomaan ja pienen
puheen jälkeen alkoi rauhoittava
veisuu. Äkkiä sanat alkoivatkin kuu-
lostaa tutuilta Isä meidän -ruko-
uksesta. Hiljennyin kuuntelemaan.
Tuli sanomattoman hyvä olo.

Toisten ollessa puuroa ja muita

herkkuja hakemassa minulla oli ai-
kaa tervehtiä muutamia tuttuja. Pie-
tiäisen Veikko ja Toini asuivat
Sairilassa minun lapsuuteni ja nuo-
ruuteni aikana. Nyt he kertoivat
asuneensa Otavassa Toinin koti-
maisemissa yli 20 vuotta. Minä
hämmästyin. Olin aina pitänyt Toinia
peruskarjalaisena ja nyt hän sanoi-
kin olevansa syntyperäinen
paikkakuntalainen. Monet muutkin
olivat luulleet hänen tulleen
evakkona Karjalasta, niin täydelli-
sesti hän oli sulautunut joukkoon.
Uteliaana minun piti vielä ottaa sel-
ville, missä he olivat Veikon kanssa
tavanneet. - No tansseissa tietysti,
oli vastaus.

Tervehdin myös Terttu
Siiriäistä, hänen äitiään ja Tyyne
Maisosta. Olin Tertun kanssa sa-
massa työpaikassa, josta jouduin
luopumaan sairastuttuani syöpään.
Terttu on vielä täysillä työelämässä
mukana. Aikaa oli kulunut jo seit-
semän vuotta, kun viimeksi näim-
me ja kuulumisia olisi riittänyt yh-
deksi illaksi, jos minulla ei olisi ollut
valokuvaajan tehtävää.

Tuli sitten minunkin vuoroni men-
nä puurojonoon. Päästyäni lähelle
tiskiä näin nuoremman emännän tui-
jottavan minua. Naapurin
Marjattahan siinä seisoi ilmielävänä
edessäni. Tiesin hänen olevan jos-
sain pitopalvelussa töissä, mutta juu-
ri sillä hetkellä ei pieneen mieleeni-
kään tullut, että joku emännistä olisi
ollut minulle tuttu.

Lasten kuvaaminen oli haastavaa.
He kun eivät suostuneet olemaan
paikallaan ja vain hymyilemään.
Heillä tuntui olevan jokin sanaton
viestintäkeino, koska jokainen osa-
si ilmehtiä kasvoilleen erilaisen il-
meen.
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Ruokailun jälkeen oli vuorossa
Mikkelin maaseurakunnan kappalai-
sen Aulis Arkon puhe. Näin jou-
lun lähestyessä hän puhui mm.
Beethelemin lapsen odotuksesta lu-
kien Anne-Mari Kaskisen runon:

Sinua en tunne,
vain hiljaa aavistan
sen täydellisen ihmeen,
sen lahjan valtavan.

Sinua en tunne,
vaan tunnen kuitenkin.
Luot sydämeeni valon
kuin tähti loistavin.

Sinua en tunne,
vaan valtaat maailman.
Et arvaa kuinka paljon
sinua odotan.

Arkko luki vielä toisenkin Anne
Mari Kaskisen runon loistamaan
valoa pimeyden keskelle:

Sytytän sinulle kynttilän
keskelle hämäryyttä,
sytytän kynttilän loistamaan
iloa, ystävyyttä.

Sytytän sinulle kynttilän,
hauras on lempeä valo,
kuitenkin loisteessa liekin sen
väreilee koko talo.

Sytytän sinulle kynttilän,
näetkö viestini hennon?
Kuuletko lauluni saapuvan,
siivillä tähdenlennon?

Vaikka elämässä on ollut huolia ja
koti jäänyt Rautuun, niin iloa ja toi-
voa ei ole pystytty ottamaan pois.
Beetlehemin lapsi on tullut jaka-
maan elämän meidän kanssamme
ja antamaan toivon elämän jatkumi-
sesta iankaikkisuudessa. Hän on
kulkenut läpi epäilysten ja huolten
risukkojen. Sisälsipä elämä mitä ta-
hansa, se on kuitenkin hyvä lahja.

Puheen jälkeen pääsimme nautti-
maan torttukahvista ja Pentti Pau-
kun hanurin soitosta. Hänellä tuntui

Terttu ja Saimi Siiriäinen sekä Tyyne Maisonen.

Toini ja Veikko Pietiäinen.

Pinja ja Pekko Pulliainen sekä Emil ja Joona Ruhanen.

Kirkkoherra Johannes Hätinen ja kanttori Jooa Sotejeff-Wilson, takana emäntä
Liisa Rouhiainen ja tarjoilijoina toimineet Marjatta Rastas ja Marko Savikkomaa.

Kappalainen Aulis Arkko ja puurojuhlan väkeä.



Rautulaisten lehti  6/201214

olevan laaja osaaminen. Välillä lau-
lettiin joululauluja ja välillä muisteltiin
Viipuria.

Ahti Rouhiainen kaupitteli vielä
ensi vuoden kalenteria kuvitettuna
vanhoilla Karjala-aiheisilla valo-
kuvilla. Evästäkin olisi saanut ostaa
mukaan. Juhlasta jäi hyvä mieli.
Ainut huoli oli, miten surun kanssa
matkaa tehnyt, Räiskylästä kotoisin
oleva Raili Salmi oli selviytynyt ko-
tiinsa. Hän oli poistunut juhlasta
vähän aikaisemmin. Evakkoon Kar-
jalasta Raili oli tullut tätinsä luo
Hiirolaan. Välillä palannut koti-
seudulle ja toisen evakkomatkan
jälkeen kotiutunut Mäntyharjun kun-
taan Ruokosuolle. Nyt hänen kotin-
sa oli Vuorikadulla. Kotiin päästyä-
ni soitin hänelle ja sain kuulla kai-
ken olevan niin hyvin kuin siinä ti-
lanteessa vain olla voi. Minäkin sain
rauhan sydämeeni.

Illan aikana etsin runoa surun ja
ilon keskustelusta. Viimein päädyin
kirjaan Virtoja Erämaassa (Lettie B.
Cowman), jossa oli teksti vuoden
jokaiselle päivälle. Surun ja ilon koh-
taaminen sattui elokuun 19. päiväl-
le ja tarina kuuluu seuraavasti:

”Suru oli kaunis. Mutta sen kau-
neus oli kuin metsikön läpi loistavaa
kuutamoa. Se oli kuin pieniä
hopeasilmäkkeitä vihreitten sam-
malmättäiden seassa.

Kun suru lauloi, sen sävel sointui
kuin satakielen. Surulla oli silmissään

sellaisen katse, joka ei enää odotta-
nut mitään iloa tulevaisuudelta. Suru
voi itkeä myötätuntoista itkua sure-
vien kanssa, mutta iloitsevien kans-
sa se ei osannut iloita.

Ilokin oli kaunis, mutta sen kau-
neus oli kuin kirkkaan kesäaamun
kauneutta. Sen silmistä säteili yhä
lapsuuden iloinen nauru, ja sen hiuk-
set kiilsivät kuin aurinko olisi suu-
dellut niitä. Kun ilo lauloi, niin se soi
kuin leivosen liverrys. Sen askel oli
kuin voittajan, joka ei ollut koskaan
kärsinyt tappiota. Se osasi iloita
iloitsevien kanssa, mutta murheel-
listen kansa se ei osannut itkeä.

Suru sanoi haikeana: ”Me emme
voi koskaan olla yhtä”.

”Ei, ei koskaan”, vastasi ilo varjoi-
sin silmin ja jatkoi hiljaa, ”minun
polkuni kulkee aurinkoisten niittyjen
kautta, suloisimmat ruusut kukkivat
minua varten ja metsän linnut odot-
tavat tuloani saadakseen puhjeta
iloisimpiin säveliinsä.”

”Minun polkuni”, sanoi suru kään-
tyessään hitaasti poispäin, ”johtaa
läpi synkkien metsien. Poimin vain
”kuukukkia” käteni täyteen. Kuiten-
kin suloisin kaikista maan lauluista
– yön rakkauslaulu – kuuluu minul-
le. Hyvästi ilo, jää hyvästi!”

Mutta surun vielä puhuessa mo-
lemmat, sekä ilo että suru, tulivat
tietoisiksi olennosta, joka seisoi hei-
dän vieressään. Hämärässäkin he
näkivät kuninkaallisen Hahmon, ja
suuri, pyhä pelko valtasi heidät.  Sil-
loin he lankesivat polvilleen Hänen
eteensä. ”Minä näen Hänet ilon
Kuninkaana”, suru kuiskasi, ”sillä
Hänen päässään on monta kruunua
ja naulojen arvet Hänen käsissään
ja jaloissaan suuren voiton merkkei-
nä. Hänen edessään kaikki suruni
sulaa pois kuolemattomaan rakkau-
teen ja iloon. Minä antaudun Hä-
nelle ikuisesti.”

”Ei, suru”, sanoi ilo pehmeästi,
”minä näen Hänet surun Kuninkaa-
na. Kruunu Hänen päässään on or-
jantappuroista. Naulanjäljet Hänen
käsissään ja jaloissaan ovat suuren
tuskan arpia. Minäkin annan itseni

Hänelle ikuisesti, sillä suru Hänen
kanssaan on suloisempaa kuin mi-
kään ilo, jota olen koskaan kokenut.”

”Silloin me olemme yhtä Hänes-
sä.” Ja he itkivät ilosta, sillä kukaan
muu kuin Hän ei voinut yhdistää iloa
ja surua.

Käsi kädessä he lähtivät ulos
maailmaan, seuraten Häntä myrs-
kyssä ja päivänpaisteessa, talven
purevassa pakkasessa ja kesän su-
loisessa lämmössä ”murheellisina,
mutta aina iloisina”.

Edellä oleva teksti oli joskus pu-
hutellut minua niin paljon, että tiesin
etsiä sitä sinnikkäästi. Puurojuhlassa
edessäni istui sureva ihminen. Sa-
manaikaisesti ihmiset ympärillä lau-
loivat iloisina hanurin säestyksellä
”Sellainen ol Viipuri, karjalaisten
kaupunki...”. Olin joutunut yllättä-
en surun ja ilon väliin. Elämä oli py-
sähtynyt vain yhdeltä ihmiseltä mui-
den jatkaessa normaalia elämää.
Vaikka kuinka huutaisi: ”Ettekö ym-
märrä, minun elämässäni ei mikään
enää ole kohdallaan”, niin ihmiset
eivät ymmärrä. Elämän rattaat pyö-
rivät eteenpäin, kunnes tulee päivä
kenties pitkänkin ajan kuluttua, jol-
loin sureva huomaa pyörivänsä it-
sekin rattaiden mukana.

Raamatussa sanotaan jossain:
”Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikkien
jäsenten pitäisi kärsiä ja jos yksi jä-
sen iloitsee, niin kaikkien jäsenten
pitäisi iloita.” Aika vaikea tehtävä
toteutettavaksi ainakin kärsimyksen
osalta, mutta voimmehan yrittää
opetella.

Puurojuhlassa oli paikka niin ilolla
kuin surullakin. Pian syntyvä
Beetlehemin Joulun lapsi yhdistää
niin ilon kuin surun vielä tänäkin
vuonna.  Me kaikki tarvitsemme
toisiamme.

Joulurauhaa kaikille!

Seija Taskinen
kirjoittajan äiti Helvi Taskinen,

o.s. Ihalainen
oli kotoisin Raudun Mäkrältä

Raili Salmi osallistui puurojuh-
laan sydämessään suru poikan-
sa kuolemasta.
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Viipurin Lauluveikot konsertoi Mik-
kelissä 9. marraskuuta. Juhlava
Karjalainen konsertti oli menestys.
Se kokosi Mikaelin Martti Talvela -
saliin yleisöä lähikaupunkeja myö-
ten.

Urpo Rauhalan johtama mies-
kuoro vei kuulijat karjalaistun-
nelmien kautta isänmaallisiin
sävelmiin. Konsertin aloitti itseoi-
keutetusti Jean Sibeliuksen säveltä-
mä ja Eero Eerolan sanoittama Vii-
purin Lauluveikkojen kunniamarssi
1929. Konsertissa kuultiin myös toi-
nen kuorolle omistettu teos, Leevi
Madetojan Kaunehin maa. Isän-
päivän aatonaattona pidetty kon-
sertti päättyi komeasti Finlandia
hymniin ja encorena yhteisesti lau-
lettuun Karjalaisten lauluun.

Viipurin Lauluveikot on vuonna
1897 Viipurissa perustettu kuoro.
Viime sotien jälkeen sen kotipaik-
kana on ollut Helsinki.

Mikkelissä Viipurin Lauluveikkoja
ei ole ainakaan nykyisten kuorolais-
ten aikana kuultu kertaakaan. Kuo-
ron vierailuun Mikkeliin järjesti
Rautulaisten Pitäjäseura ry yhdes-

Suuri yleisö saapui Mikkeliin
kuulemaan Viipurin Lauluveikkoja

Rautulaisten pitäjäseuran
puheenjohtaja Markku Paksu
toivotti yleisön tervetulleeksi
konserttiin.

Rautulaisjuurinen Kimmo Kianto oli tullut kon-
serttiin Savonlinnasta. Konsertin jälkeen hän kiitti
kuoron puheenjohtaja Juhani Talvelaa hienosta
konsertista

Aito Viipurin tyttö, Mikkelissä elämäntyönsä
tehnyt Raili Häkkinen viihtyi konsertissa.
Konserttikavaljeerikseen hän oli saanut
mikkeliläisen Reino Honkasen.

Kuoronjohtaja dir.mus. Urpo
Rauhala. Viipurin Laulu-
veikkojen konsertti koostui
pääosin Karjala-aiheisista
lauluista. Solisteina toimivat
Raimo Pilke, Esko Ruohonen ja
kuoron toinen laulunjohtaja
Matti Orlamo.

sä Mikkelin karjalaisten kanssa.
Mukana järjestelyissä oli myös kau-
pungin kulttuuripalvelut.

Seija Lipsanen
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Suomen siirryttyä v. 1809 Venäjän
keisarikunnan alamaisuuteen oli al-
kuaan tavoitteena, ettei Venäjän ja
Suomen välillä olisi tullirajaa ja että
tulli ulkomaailmaa vastaan olisi
sama Suomen suuriruhtinaskunnan
kohdalla kuin keisarikunnan muilla-
kin rajoilla. Tämän tavoitteen toteu-
tumista sotki kuitenkin Suomen au-
tonominen asema omine lakeineen
ja Ruotsin erikoiskohtelu Suomen
ulkomaankaupassa. Koska Ruotsis-
ta sai aluksi tuoda tavaroita tullitta
ja vuodesta 1817 lähtien puolesta
tullista, olisivat Ruotsista Suomeen
tuotavat tavarat edelleen Venäjälle
vapaasti vietyinä murtaneet emä-
maa Venäjän tuontitullijärjestelmän.
Sitä paitsi venäläiset eivät luottaneet
Suomen viranomaisten tunnol-
lisuuteen ja tarkkuuteen siinä, ettei-
kö Ruotsin kautta olisi voitu tuoda
Venäjälle myös muiden maiden tuot-
teita ruotsalaisina. Siksi v. 1811 ase-
tettiin Suomen ja keisarikunnan ra-
jalle venäläinen tullivartio ”estämään
ulkomaisten tavaroiden tuonti Suo-
mesta keisarikunnan muihin kuver-
nementteihin”.

Suomeen lännestä tuodusta ja
tullatusta tavarasta oli Venäjälle vie-
täessä maksettava Venäjän tulli-
taksan mukainen tuontitulli. Tämän
tullin maksettuaan suomalainen viejä
sai Suomessa maksamansa tuonti-
tullin takaisin tullitodistuksia ja kuit-
teja vastaan.Paperisotaa ei ollut vie-
rasta siihenkään aikaan!

Suomalaiset viranomaiset olivat
puolestaan huolestuneita päinvastai-
sesta liikenteestä, muun muassa
paloviinan salakuljetuksesta.Vuonna
1817 asetettiin Suomen puolelle suo-
malainen tullivartiosto peilikuvana
venäläiselle tullivartioketjulle. Jo

Venäjän tullit Raudussa autonomian
aikana, osa I

Miksi tullit

parin vuoden kuluttua suomalainen
vartioketju kuitenkin lakkautettiin,
koska sitä alettiin pitää Pietarissa
”separatistisena”.

Tullitariffit määrättiin asetuksilla ja
tullimaksut vaihtelivat tavara-
lajeittain vuosikymmenten mittaan.
Oli myös tullivapaita tavaroita.
Tämä koski niin kulutustavaroita
kuin myös ja teollisuuden ja muun
elinkeinoelämän tarvitsemia tava-
roita. Tässä yhteydessä on mahdo-
tonta lähteä luettelemaan eri tava-
roiden tullimaksuja ja tavaranimik-
keiden määrä nousi autonomian ajan
lopulla useisiin tuhansiin.

Tullimaksuilla oli tuolloin huomat-
tava valtiontaloudellinen merkitys.
Suomessa niiden osuus kaikista
suuriruhtinaskunnanveroluontoisista
tuloista oli v. 1815 runsas 5 %, kun
v. 1839 osuus oli noussut liki 14
%:in. Autonomian alkuvuosina
tuontitullien tuotto oli yleensä vienti-
tullien tuottoja suuremmat. Vuosi-
sadan loppua kohden tullitulojen
osuus kasvoi yhä. Vuonna 1870
osuus oli noin 40 %, 1880 noin n. 47

%, 1890 noin 60 % ja 1900 noin 70
%. Vähämerkityksellisistä asioista
ei todellakaan ollut kyse. Ensimmäi-
sen maailmansodan aikana tullien
osuus valtion verotuloista jälleen pie-
neni ja oli pienimillään v. 1915 noin
15 prosentissa.

Vuonna 1859 annetulla uudella
asetuksella järjestettiin Suomen puo-
leiselle rajalle tullivartioketju. Se
ulottui Suomenlahdelta Laatokan
pohjoisrannalle. Tuohon ketjuun kuu-
luivat myös Raudun Raasulin ja
Sirkiänsaaren vartiostot. Ketjua pi-
dennettiin seuraavana vuonna Suo-
järvelle saakka.

Suomen ja Venäjän tullisuhteet
muuttuivat jatkuvasti keisarikunnan
poliittisten ja taloudellisten muutos-
ten seurauksena. Niihin vaikuttivat
myös Suomen suuriruhtinaskunnan
valtiollisen aseman epäselvyys ja
arkaluontoisuus. Venäjän tulli-
politiikka alkoi vuosikymmenten
mittaan muuttua yhä enemmän
protektionistiseksi, toisin sanoen
Venäjän elinkeinoelämää suoje-
levaksi. Tästä taas aiheutui lisään-

Kaakkois-Suomen tullitoimipaikat 1870-luvulla. Numero 12 Raasuli
ja numero 13 Sirkiänsaari. Kuva: Tullilaitoksen historia, Suomeen
ja maailmalle.
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tyviä ongelmia ja byrokratiaa emä-
maan ja suuriruhtinaskunnan väli-
seen tullitoimintaan.

Vuonna 1889 keisari halusi Suo-
men posti-, tulli- ja rahalaitosten
yhdistämistä Venäjän vastaaviin lai-
toksiin. Tätä eivät suomalaiset
nielleet. Tullilaitosten yhdistäminen
olisi vienyt Suomen tullipolitiikalta it-
senäisyyden. Suomesta ja Venäjäs-
tä olisi tullut yhtenäinen vapaakaup-
pa-alue arvaamattomine taloudel-
lisine seuraamuksineen,ja se olisi
murentanut Suomen valtiontalou-
dellista finanssiperustaa. Komiteoi-
den ja loputtomien neuvottelujen jäl-
keen saavutettiin jonkinmoinen so-
vinto, mutta ristiriidat heittivät pit-
kän varjon Suomen tullipolitiikan ylle
aina Venäjän vallan loppuun saak-
ka. Tullifuusiohanke haudattiin hil-
jaisuudessa vuoden 1912 paikkeilla
ja Suomen itsenäistyttyä tulivat voi-
maan kokonaan uudet tulli-
olosuhteet, mutta se on jo kokonaan
eri juttu.

Uusi asetus vuodelta 1897 mää-
räsi Suomen puolelle rajaa perus-
tettavaksi ”tullivartioita kaikille niil-
le teille, joiden varsilla sellaisia
vartioita Venäjän puolellakin on ole-
massa, jonkun matkan päähän vii-
memainituista…”. Samalla tulli-
vartioketjua täydennettiin. Muun
muassa Metsäpirtin Tapparin kylään
perustettiin Sirkiänsaaren
tullivartion alainen vartiopaikka.

Veikko Vaikkinen

Kirjoitus jatkuu  osalla II:
Rautulaisten matkat Pietariin

Minun uhrini ei tulisi olemaan
niitä suurimpia sen rinnalla, mitä
miestemme parhaimmisto rinta-
malla antaisi. Halusin kuitenkin
kykyjeni mukaan palvella niitä
sotilaita, jotka taistelisivat puo-
lestamme viimeiseen asti.

Näin olin antanut lottalupaukseni
yksin yössä tulen tuhotessa ihmis-
ten koteja. Ei ollut pappia ottamas-
sa vastaan lupaustani eikä seura-
kuntaa juhlistamassa niin kuin tapa
olisi vaatinut. Läsnä olivat vain omat,
perääntyvät joukkomme ja pimey-
dessä hiipivät kärkipartiot, joiden
olemassaolosta sain tietää vasta
palattuani sisälle. Mutta olin saanut
takaisin pienen elämänkipinän, jon-
ka aioin hoivata liekiksi. Toteuttaisin
päätökseni niin hyvin kuin osaisin,
jos vain saisin luvan.

Hyvästi siis synnyinseutu ja lap-
suuteni leikkikentät! Hyvästi sukuni,
hyvästi te siellä turpeen allakin –
olkoon unenne rauhaisaa kaikista
myrskyistä huolimatta. Nyt olin tais-
tellut taisteluni ja rukoukseni olin
rukoillut. Olin kasvanut täyteen
mittaani ja valmis vastaanottamaan
elämän asettamat haasteet.

Astelin sisälle muutamien haja-
naisten laukausten saattelemana.
Liekö olleet partioiden ampumia vai
kranaatteja, jotka olivat jääneet
suutareiksi ja räjähtelivät nyt kuu-
muudessa. Sillä en päätäni vaivan-
nut. Toimin kuin kone, mitään kuu-
lematta ja näkemättä. Olin valmis
lähtöön.

Lähtömme en kuitenkaan mää-
rännyt minä, vaan komentaja. Hä-
nen mielestään ei vielä ollut aika
lähteä, sillä pioneerit eivät olleet
palanneet. Ehdin saada asiaan-
kuuluvat nuhteetkin. Olinhan ko-
mentajan mielestä vaarantanut sekä
itseni että esikunnan turvallisuuden

Lottia Kannaksella
10. jakso

menemällä ulos juuri partioiden kul-
ta-aikaan.

Ammunnan loppuminen ja tuli-
palojen syttyminen oli viholliselle
selvä merkki perääntymisestä. Par-
tiot lähtivät silloin heti liikkeelle ja
viimeistään aamun koitteessa alkaisi
joko hyökkäys tai takaa-ajo. Siihen
mennessä meidän olisi oltava pois-
sa, ellemme halunneet joutua vihol-
lisen vangeiksi tai lähteä tuonen
tuville.

Olin hyvin närkästynyt nuhteista,
sillä enhän ymmärtänyt vaaran
vaanivan, vaikkei mitään näkyi-
sikään. Mielestäni olin tarvinnut ul-
kona viettämäni ajan ajatusteni sel-
vittämiseen, koska olimme siirty-
mässä uusiin, minulle tuntemattomiin
oloihin. Sotaväessä ei kuitenkaan
sopinut purnata ääneen, vaikka
ajattelinkin, ettei aktiiviupseeri ym-
märrä tunteista mitään. Varsin pian
tulin huomaamaan, ettei sotaa tun-
teilla käydäkään. Sota ja tunteilu
eroavat toisistaan kuin yö ja päivä.

Sisällä odottaessa aika tuntui ku-
luvan matelemalla, mutta kellon
lyödessä yksitoista meidän het-
kemme vihdoin koitti. En muista
nähneeni silloinkaan yhtään pio-
neeria, mutta kaipa he olivat mää-
räyksensä saaneet. Komenta-
ja kiersi öljylampun savuamaan, ja
niin oli aika meidän kolmen viimei-
sen poistua Loposen talosta ja koko
kylästä, jossa olin viettänyt elämäni
kultaisimmat vuodet.

Olin iloinen, että talo jäi ehjäksi,
koska toivoin talonväen joskus pa-
laavan kotiinsa. Minun kohdallani
olisi toisin: jokainen ottamani askel
veisi minua kauemmaksi
kotitanhuvilta. Jos vielä joskus
palaisinkin, kodistani olisi jäljellä
vain kasa palamisjätteitä, miinoja ja
suutareiksi jääneitä ammuksia. Mi-
nun Rautuni olisi olemassa enää
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muistoissa ja kartalla, kullatuissa
kehyksissä.

Kuljimme autolle hiljaa ja aske-
leitamme varoen kuin poistuisimme
pyhältä maalta. Lähtö oli mielestä-
ni ruhtinaallinen: sain haltuuni koko
auton takaistuimen. Eihän silloin
autoa edes joka päivä nähnyt. Täs-
täkin omatuntoni soimasi, kun muis-
tin toisten hätäisen lähdön lapsineen
ja karjoineen. Käärin viltin ympäril-
leni ja otin asennon, josta näkisin
ulos, tyhjään pimeyteen. Auto lähti
hiljalleen kulkemaan kohti Kivinie-
men siltaa lyhdyt varjostettuina.
Työnsin nyrkin suuni eteen, etten
olisi itkenyt. Halusin näyttää san-
karilta, ja sankarihan ei itke.

Sillä hetkellä sankaruus tosin oli
minusta yhtä kaukana kuin itä län-
nestä. Olin vain pieni ihminen kaik-
kine heikkouksineen, hermotkin oli-
vat riekaleina. Olisin halunnut jää-
dä kotiin sukuni pariin, mutta se ei
näyttänyt sopivan Luojan laskel-
miin.

Minulle oli määrätty vaellettavaksi
pitkä ja mutkikas tie, joka ei aina
auringossa kulkenut. Auto solui ver-
kalleen pimeässä syysyössä valojen
heijastaessa vain metrin verran
eteenpäin. Tuntui kuin minua olisi
viskelty tielle kappale kerrallaan.
Työnsin nyrkkiä suun eteen entis-
täkin tiukemmin ja pakottauduin
katsomaan ulos ikkunasta.

Taivaskin oli alkanut surra kans-
samme. Suuria valkoisia lumi-
hiutaleita vieri alas kuin kyyneleitä
peittäen armollisesti alleen kaiken
sen saastan, jonka sota oli jälkeen-
sä jättänyt. Sodan tuhot eivät
rajoittuneet kyliin, vaan metsien
puutkin olivat kärsineet ja seisoivat
nyt katkeilleina sälöttyneinä ja alas-
tomina muistuttamassa ihmisen mie-
lettömyydestä.

Matkan varrella tapasimme
nelijonossa marssivia sotilaita niin
kuin varmaan oli tarkoituskin. Pojat
olivat pukeutuneet jo lumipukuihin,
joten heitä ei erottanut lumisatees-
sa kuin aivan läheltä. Raskaat,

laahustavat askeleet kuvasivat hei-
dän senhetkisiä mielialojaan. Pe-
rääntyminen oli sulkenut Savon
jääkäreidenkin sanaisen arkun.

Auto pysähtyi aina välillä, kun
komentaja poistui autosta keskus-
telemaan miestensä kanssa ja an-
tamaan määräyksiä komppanioiden
päälliköille. Jonon hännillä kulkiessa
matkamme joutui äärettömän hi-
taasti. Auto tuuditti nukuttavasti, nyt
kun pahin jännitys oli lauennut. Olin
nyt nähnyt toisia surevia, joilla oli
sama päämäärä: Kiviniemen silta.
Oli päästävä pois vihollisen jaloista,
Vuoksen yli turvaan. Enää en tun-
tenut oloani niin yksinäiseksi ja en-
nen pitkää vaivuin uneen. En tiedä
milloin ja miten ylitimme Kiviniemen
sillan.

Jatkuu…
Meeri Huuhka

(Schadewitz)

Toivotaan kunnollista talvea, valkoi-
sella lumipeitteellä ja pienellä
piristävällä pakkasella. Kesä ja syk-
sy onkin ollut vähän epävakainen ja
tuottanut vaikeuksia maanviljelijöil-
le sekä lomalaisille.

Muistuu kovin elävästi mieleen
lapsuuden talvet ja kesät. Talvella
oli lunta ja pakkanen paukkui, ja
kesällä oli hellettä, jolloin ei paljon
vaatetta tarvinnut. Äitienpäivän ai-
kaan juoksimme jo avojaloin kerää-
mässä valkovuokkoja äidille.

Onhan minun lapsuudestani jo
kovin pitkä aika, joten moni asia on
ennättänyt muuttua, mutta ihmetyt-
tää joskus, että ilmastokin on muut-
tunut ja vuodenajat aivan kuin siir-
tyneet pois entisiltä paikoiltaan. Jos-
kus tuntuu siltä, että omassa mie-
lessään syyttää kaikessa muutok-
sessa, että se johtuisi sodasta, joka
oli meille raskasta aikaa ja sen jäl-
keen muistoihimme on jäänyt vain
kaikki kaunis ja hyvä, niin kuin esi-
merkiksi lämpimät kesät ja lumiset
talvet kirpeine pakkasineen. Eihän
se sota ole kaikkea voinut muuttaa,
kyllä ilmasto-oloihin täytyy olla mui-
takin syitä.

Nyt meillä on kuitenkin ollut hy-
vin sateinen syksy, joka huolestut-
taa viljelijöitä, miten saada perunat
ja muut juurekset nostettua, kun
pellot ovat kovin vetisiä.

Maalla, maatilalla kasvaneena tu-
lee aina vieläkin miettineeksi niitä
olosuhteita, jotka vaikuttavat, min-
kälaisen tuloksen kovasta
ahertamisesta kesän aikana saa
palkkiokseen. Olen syntynyt ja viet-
tänyt varhaislapsuuteni maalla, mut-
ta sodan jälkeisen ajan ollut etupääs-
sä kaupunkimaisemissa. Suurim-
man osan elämästäni olen viettänyt
Helsingissä, ollen työssä ja siellä
kasvattanut lapset aikuisiksi, mutta

Tervehdys
Raumalta
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eläkepäiviäni vietän nykyisin Län-
si-Suomessa. Tänne minut sai tule-
maan se, kun tyttäreni perusti tän-
ne perheen ja mieheni sairastuttua
oli turvallista, että lähellä oli omaa
tytärtä, jolta sai henkistä tukea.
Paikkakuntana tämä oli sopivan rau-
hallinen elää sairaan mieheni kans-
sa ja palvelut lähellä. Poikani perhe
asui maaseudulla, joten tänne muut-
to oli paras ratkaisu siinä tilantees-
sa.

Olenkin viihtynyt täällä hyvin, kos-
ka tyttäreni lapset ovat olleet hyvää
seuraa mieheni kuoleman jälkeen.
Olen kirjoitellut joitain muistoja
Rautulaisten lehteen lapsuusajoista
ja ajasta, jolloin olimme jatkosodan
aikana Raudussa, sekä siitä ras-
kaasta viimeisestä evakkomatkasta.

Nyt lähetän tämän runon, joka
antaa kuvan siitä, että maalla
kasvaneena ajattelee aina maaseu-
dun ja maanviljelijän koettelemuk-
sia, joita epäsuotuisat säätkin aihe-
uttavat.

Toivotan kaikille Rautulaisen lu-
kijoille lumella ja pienillä pakkasilla
höystettyä talvea, sillä se toisi eloon
pirteyttä ja muistoja lapsuuden-
aikaisista vuosista.

Samalla toivotan Hyvää Joulua ja
Onnena Uudelle Vuodelle, lämpimin
terveisin

Helmi Seppälä
o.s. Koukonen

Tammikuu talviseksi taipuu,
pakkanenkin silloin paukkuu.
Lunta sataa, tuiskuttaa,
ken nyt ulos uskaltaa.

Helmikuussa aurinko helottaa,
ulkoilemaan kehottaa.
Siellä kehokin notkistuu,
mielialakin kirkastuu.

Maaliskuu jo talven taittaa,
aurinkokin usein paistaa.
Lumet sulaa, vesi virtaa,
ilma vain viilenee kohti iltaa.

Huhtikuu jo kevättä on,
maakin paikoin lumeton.
Muuttolinnutkin saapuvat,
iloksemme laulavat.

Toukokuussa tulee kiire,
kuntoon pellot, pihapiiri.
Siemenet vain kasvamaan,
jotta syksyllä sadon saa.

Kesäkuussa jo helpottaa,
siemenet saatu maahan vaan.
Sitten odotamme taivaalta
aurinkoa ja sadetta.

Vuosi 2012 on pian loppuun vietetty ja sen 12 kuukautta toiminut
jokainen kuukausi tuonut esille oman ominaisuutensa. Kuukaudet
ja niiden viesti tässä:

Heinäkuu on vähän rankkaa,
kun heinätöistä huolta kantaa.
Sitten voi vähän levähtää,
odotellen kylvösten kasvavan.

Elokuu pian kutsun antaa,
sadonkorjuuseen ota kantaa.
Kaikki ei ole vielä ehtinyt,
korjattavaksi ihan kypsynyt.

Syyskuussa sitteen saa,
pitkää päivää ahertaa.
Kunpa kaikki aikanaan,
korjatuksi saisi vaan.

Lokakuussa sitten vaan,
kesän satoa ihailemaan.
Sadosta saamme kiittää Luojaa,
kun hyvällä säällä kasvun suojaa.

Marraskuussa on ansaittu lepo,
vain pienten askareitten teko.
Nauttia rauhaisasta olosta,
ja odotusta tulevasta juhlasta.

Joulukuussa on aikaa ehkä,
jotain pukin konttiin tehdä.
Paketeista ystävät yllättyis,
siitä omakin mieli pirityis.

                      Helmi Seppälä

Eros Jäske on löytänyt kätköistään
vanhan äänilevyn, jonka Rautu-seu-
ra on tehnyt arviolta 50 vuotta sit-
ten. Levyllä on kansanlauluja, ehkä
noin sata vuotta sitten tehtyjä kap-
paleita, kuten ”Mennun Hessu”.
Jäske kaipaa asiasta mahdollisesti
tietäviltä lisätietoja aiheesta, puh.
03-652 3961.

Onko tietoa
vanhasta
äänilevystä?

Uudelle karjalaismusiikille on tilaus. Tätä osoittaa selvästi Karjalaisseurojen
Tampereen piirin musiikkitoimikunnan viime vuonna julkaiseman Äiti Kar-
jala -levyn saama suosio. Vanhat valssit ja jenkat ovat ihania, mutta uutta
tarvitaan, ja jälleen on nyt syntynyt uusi levy Karjala tanssii. Levy sisältää
nimensä mukaisesti tanssittavaa musiikkia. Levyltä löytyy useita varsin
nimekkäitä esittäjiä: Kaija Pohjola, Sanna-Mari Titov, Eki Jantunen,
Markku Aro ja monia muita.

Levyn syntyhistoria alkoi, kun Tampereen piiri lähti 2009 hakemaan uu-
sia sävellyksiä sävellyskilpailulla. Tavoitteena oli saada uusia karjalais-sä-
vellyksiä, joiden toivottiin nousevan myös suuren yleisön tietoisuuteen. Tulos
oli lähes uskomaton. Kilpailuun tuli 276 edotusta. Uusi äänite toteuttaa
erinomaisesti Karjalan Liiton ensi vuoden karjalainen kulttuuri -teemaa,
johon kuuluu tietysti olennaisena osana karjalainen musiikki. Pohdinnassa
on myös kilpailusävelmistä tehtävän laulukirjan aikaansaaminen. -MRT

Karjala tanssii -uutuuslevy julki
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Vuonna 1925 syntynyt Laila Hirvi-
kangas, o.s. Sipponen, Raudun
Mäkränkylästä kantaa mukanaan
monia karjalaisia muistoja – iloisia
ja ikäviä. Talvisodan syttymisen ai-
kaan syksyllä 1939 hän kävi oppi-
koulua Käkisalmessa, ja päätyi sit-
temmin itse opettajaksi. Laila Hirvi-
kankaan albumeissa on tallella lu-
kuisia vanhoja valokuvia, joita hän
on lainannut kopioitavaksi ja julkais-
tavaksi myös Rautulainen-lehdessä.

Kun tapasin Tampereella asuvan
Laila Hirvikankaan 21. marraskuu-
ta, sattui se samalla olemaan hänen
äitinsä Hilma Sipposen, o.s.
Rahikka, nimipäivä. Hilman päivis-
tä Laila on kirjoittanut seuraavalla
aukeamalla olevan muistelman, mi-
ten syksyn harmauden keskelle tuo-
tiin pientä iloa Hilmanpäivien mer-
keissä hänen kotonaan, kauppias-
perheessä Mäkrän Parranmäellä
ennen sotia. Laila sai seurata tapah-
tumia ainoana lapsena, koska vie-
raina oli vain illanviettoon tulleita
aikuisia.

Veljensä Jouko Sipponen, 1918-
1995, on piirtänyt omia kotiseudun
muistojaan kartaksi yhdessä Armo
Savolaisen kanssa 1980-luvulla.
Miehet ovat merkinneet karttaan
tarkasti talojen paikat, asukkaat ja
muut maamerkit Mäkrältä ja osin
myös Orjansaarelta, Haapakylästä
ja Leinikylästä.

– Mäkränjärvi muuten ei ole oma
järvi, vaan osa Leinikylänjärveä.
Parranlammen nimi on kokonaisuu-
dessaan Pitkänparranlampi, mutta
puhuttiin myös Parranlammesta ja
Parranmäestä pidemmän nimen si-
jaan, hän huomauttaa.

Perheensä nuorimmaisena synty-
nyt, nyt 87-vuotias Laila Hirvi-
kangas on ainoa elossaoleva
sisarusparvestaan; eloon jääneitä
sisaruksia oli viisi, kaikkiaan
Raudussa perheeseen syntyi seitse-
män lasta. Vanhemmat Jooseppi

Mäkrän muistoja

(Josef) Sipponen ja Hilma o.s.
Rahikka oli vihitty 25.10.1914.

Jooseppi Sipponen oli kotoisin
Valkjärveltä, kauppiassukua, ja oli
muuttanut oman kaupan pitoon
Raudun Mäkrään. Sieltä hän vuok-
rasi Rahikan talosta huoneen kau-
paksi – ja sitten vei vihille perheen
tyttären Hilma Rahikan. Jooseppi ja
Hilma Sipponen rakensivat oman
talon Parranmäelle, ja myös

kauppaliike muutettiin talon saliin,
jossa kauppaa pidettiin aina talviso-
dan alkuun asti.

Laila toteaa, että puoti oli seka-
tavarakauppa, silloinen supermarket,
josta sai tavaraa tarvittaessa kellon
ympäri.

– Kaikkea oli öljystä hevosen-
valjaisiin, nauloihin, oli kretonkia
hyllyllä, sokerit pellavaisissa ja jau-
hot puuvillaisissa säkeissä.

Vaikka kodin kauppahuoneesta
hänellä on muistoja, tiskin taakse
perheen pahnanpohjimmainen ei
joutunut.

– Nuorimpana häärin kai aina
muiden riesana ja jaloissa. Äitini
kuollessa olin vasta 11-vuotias, ja
ainoasta sisaresta Sylvistä tuli mi-
nulle kuin äidin korvike, hän kiitte-
lee.

Äiti-Hilma oli työteliäs nainen,
joka hoiteli perheen karjan ja vilje-
lykset isän huolehtiessa kaupasta.

Laila ehti toimia myös alueen
pikkulotissa. Kerran hän karkasi
lottien leirille naapuripitäjään, Sak-
kolan Hovinkylään.

– Minua niin varjeltiin kaikesta,
varsinkin äiti Hilma. Niin minut sit-
ten haettiin leiriltä takaisin kotiin.

Jooseppi ja Hilma Sipponen
vihkikuvassaan 1914.

Hilma ja Jooseppi sekä lapset Erkki, Taavi, Jouko ja Sylvi.
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Kuopus koki olevansa erityisesti
isän tyttö. Vaikka isä oli vastus-
televinaan, niin antoi lopulta tyttä-
relleen luvan lähteä oppikouluun
Käkisalmeen. Laila oli tiettävästi
Mäkrän kylän ensimmäinen tyttö,
joka tällaiselle opintielle lähti; junal-
la mentiin Raudusta Käkisalmeen.

– Aamulla lähtö puoli seitsemän
ja illalla takaisin kotiin seitsemältä.
Päivillä oli pituutta, mutta oli se niin
ihanaa. Olin niin kovasti halunnut
jatkaa koulunkäyntiä.

Mäkrän koulussa käynnistä hän
toteaa, että koulussa oli myös inke-
riläisiä lapsia, joiden lastenkoti sijaitsi
Leinikylän rannalla.

– Sellainen muistikuva minulla on,
että koulun ruokatauon alussa
inkeriläislapset laitettiin jonoon ja
heille annettiin lusikalla kalanmaksa-
öljyä, meille muille ei.

Alueelle tulleiden inkeriläisper-
heiden myötä myös perheiden ni-
mistö sai lisäväriä.

– Oli monia nimiä Sidoroffeista
Relanderiin.

Talvisota katkaisi elämänmenon
varsin dramaattisesti. Sipposen ser-
kuksia oli jo syksyllä 1939 laitettu
enonsa Väinö Rahikan sukulaisiin
Siilinjärvelle, mutta sieltä palattiin
takaisin, kun luultiin YH:n aikaisen
tilanteen rauhoittuneen. Lailakin ehti
taas aloittaa oppikoulun käynnin

Sipposen talo vielä keskeneräisenä. Kuvassa Sipposen lapsia Taavi, Erkki, Jouko ja Sylvi,
ja mm. paimentyttö Hilda Paakkinen.

Sipposen talo vuonna 1937.

Eturivissä Vilho ja Kirsti Sidoroff, Arto Jääskeläinen ja Paula
Orloff. Toisessa rivissä Laila Kurjanen, Olga Sidoroff ja Laila
Sipponen, takarivissä Siiri (sukunimi ei muistissa), Sylvi Sipponen
ja Taimi Sidoroff.
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Käkisalmessa.
– Kun sota oli syttynyt eikä junia

enää kulkenut, kävelin Kiviniemestä
asemapoikien kanssa Rautuun pa-
rikymmentä kilometriä – huoma-
takseni, ettei siellä ollut enää ketään.

Vähän ennen talvisodan syttymis-
tä oli Sipposen perheessä vietetty
häät: esikoinen Erkki Sipponen ja
morsiamensa, Raudunkylästä läh-
töisin ollut Taimi Pietiäinen, vihit-
tiin 8.10.1939. Sulhanen Erkki sai
vain kolmen tunnin vihkiloman. Sii-
tä huolimatta häät vietettiin ja mor-
sian oli puettu kauniiseen vihki-
pukuun, kukkakimppu tuli juna- ja
linja-autokyydillä Viipurista.

Miniä Taimi jäi asumaan Sippo-
sen taloon, kun sulhanen palasi
sotakomennuksilleen. Parin tarina
päättyi jatkosodan aikana, kun Erk-
ki Sipponen kaatui sankarivainajana
kesäkuussa 1944. Sittemmin Taimi
asui ja työskenteli Tampereella, kun-
nes avioitui uudelleen ja perusti
myöhemmin oman kampaamon
Mynämäelle, jossa kuoli muutamia
vuosia sitten.

Muiden evakkojen tapaan elämä
vei Sipposen sukua talvisodan ja
välirauhan ajan, jatkosodan sytyttyä
oli taas aika palata kotiin Rautuun.

– En oikein osaa kuvitella, miltä
isä-Joosepista on tuntunut. Ensin
hän aloitti kaupantekoa vuokra-
huoneessa, perusti perheen ja ra-
kensi oman talon, jonne siirsi kaup-
pansa. Sitten tulikin sota, joka tuho-
si kaiken; kodistamme oli jäljellä
vain kellari, kun palattiin. Sitten taas
ehdittiin rakentaa paikalle pieni mök-
ki elämän aluksi, kun oli taas läh-
dettävä, kertaa Laila Hirvikangas
kotiväkensä kohtaloita.

Kesäkuussa 1944 Neuvostoliiton
suurhyökkäyksen hän muistaa hy-
vin omakohtaisesti.

– Oli kesäkuun 9. päivä, kun minä
ja veljeni vaimo Taimi yritimme et-
siä turvaa kellarin vierestä sireeni-
puskista. Sirpaleita vain ropisi ym-
pärille, mutta meihin ei osunut.
Sen jälkeen lähdettiin kiireesti
evakkotaipaleelle.

Lailan koulutie jatkui ensin
Kangasniemellä, sitten Lapualla,
missä hän kirjoitti ylioppilaaksi.
Opiskelemaan hän pääsi Jyväsky-
län kasvatusopilliseen korkeakou-
luun. Valmistuttuaan hän toimi työ-
uransa luokanopettajana Satakun-
nassa; Honkajoella ja Kankaan-
päässä. Naimisiin hän meni Antti
Hirvikankaan kanssa vuonna

1952, liitosta syntyi kaksi tytärtä,
Outi ja Erja. Molemmat tyttäret
opiskelivat mm. USA:ssa.

Eläkevuosinaan Laila Hirvikangas
päätti siirtyä asumaan Tampereel-
le. Karjalaisuus elää vahvana sydä-
messä. Kotiseutumatkan synnyin-
sijoilleen Rautuun hän on tehnyt vii-
meksi kolme vuotta sitten. Ensi ke-
sän kihut Raudussa kiinnostaa, jos
vain terveyttä riittää mukaan läh-
töön.

Lailan albumissa on vanha valo-
kuva, jossa Tauno Kirves ja Erkki
Sipponen laittavat Sipposten kellarin-
katolle päreitä. Kun perheen jäse-
niä 1990-luvun alussa pääsi katso-
maan kotikontuja, saatettiin todeta
kellarin edelleen olevan paikallaan,
ja suojaa antaneet sireenitkin kas-
vavat vieressä.

Jatkosodan aikana rakennettu
kotimökki oli poissa, sen tilalla sei-
soo pietarilaisen insinöörin, vaimon-
sa vepsäläisiä, rakentama kesäpaik-
ka. Samoin naapuriin on noussut
ukrainalaisen lääkäri-sairaanhoitaja-
pariskunnan talo.

– Vähän tietoja on saatu vaih-
dettua englannilla ja venäjää osaa-
van tulkin välityksellä, kertoo Laila
Hirvikangas, joka on rajan takana
matkaillut myös Valkjärvellä Sippos-
ten sukutapaamisissa.

Marjo Ristilä-Toikka

Tauno Kirves ja Erkki Sipponen.

Jouko ja sulhanen Erkki Sipponen sekä morsian Taimi ja Sulo
Ihalainen.
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Miun kotkylläin Mäkrä ei oltkaa
mikä tahansa kylä. Siel ol muun
muassa nimipäiväyhistys. Eikä se
nimipäiväyhityskää olt mikä tahasa
yhistys. Vai oottaks työ kuulleet
yhistyksest, mill ei oo puh-
heenjohtajaa, ei sihteerii eikä rahas-
tonhoitajaa. Ei olt kyll mittää jäsen-
maksuukaa. Ei näit mittää instassiloi
tarvittukaa. Yhistys toimi ihan
virkiäst näinkii. Kaik näkkiit seuraa-
van kokkouksen almanakast, mihi
iha Helsingin yliopisto ol sen painant.
Kaik tiesiit, jot osanottajist ei mil-
lonkaan olt puutetta. Jäsenet olttiit
ylleesä vähä vanhempaa väkkee.
Nuoret oleskelliit nuorisoseurantalol
ja kesäisin tietyst Kokkomäel tai
järve rannal.

Mie muistan parhaiten Hilman
päivät. Niit vietettiin syksyl, mar-
raskuus. Kaik ulkotyöt ol tehty,
jouluu ei iha viel ajateltu. Ol just
sopiva aika vähä rentoutuu. Ulkon
ol märkää, kylmää ja pimiää. Ihmi-
set kaipasvat just sillo jottai virkis-
tystä. Siihe tarkotuksee soppiit
Hilman päivät iha erinomasest. Hil-
ma ol miun äitiin.

Tupa täytty illan tullen ääriää
myöte. Lapsii ei meil tuotu. Kaik
tiesiit, jot tila käyp ilman vunukoitakii
ahtaaks. Minnuu se harmitti. Ois olt
niin mukava leikkii panttileikkii ja
naurisvarasta. Naurisvaras ol miun
mielest hirmuse jännittävä leikki.

Mutt meil tul vaa aikusii. Ei silti.
Iha mukavaa ol istuu sängyn kulmas
ja katysoo, mitä kaikkee aikuiset
puuhasiit. Ensi hyö tietyst voivat
kahvii pullan, rahkapiirakan ja
piparkakkujen kans. Joku hörppäs
– vahingos tietyst. Toinen joi tassilt
ja kolmas pit hienost pikkusormeaa
koukeros. Mut kaik tyylit ol sallittui
ja hyväksyttyi.

Kahvijuonnin jälkee alko leikki.
Sormus liikku lankaa pitkin piiris.
Kaik lauloit. Ja lauluvarasto ol eh-
tymätön. Arvon mekin ansaitsem-
me. Karjalan törmäsill ja välill

Nimipäiväyhistys Hilman päivät

vaellettii Honkain keskell. Yks vie-
ras ol piirin keskell ja koitti havaita,
mis sormus liikkui. Eikä se oltkaa
iha helppoo. Kaik osasiit hämätä
hyvin taitavast.

Sit siirryttii leikkimää ystävää.
Mitä sie tiijät miun ystävästäin?
Lopult ko kukkaa ei keksint ennää
mittää erikoist vihjailevvaa
tuntomerkkii, joku erehty sanomaa:
Sil o suu nenä al poikittain.

Hyi häppee. Ei tuollasii tunto-
merkkii hyväksytä hyväksytä. Saat
antaa pantin. Näin päästiin pant-
tileikkiin. Palttinakauppias tarjos
silkkii, samettii, sarkaa ja verkaa.
Maksuhetkell kukkaa ei saa sannoo
juu eikä jaa, eikä nauraakaan saa.
Sai sannoo vain saamansa sanan.
Pantteja kertyi paljon. Ennen kottii
lähtöö ol laululeikkiin vuoro. Niist
mie en muista ko Kiikkuri kaakkurin
ja yhen toisen leikin. Se vast olkii
metka juttu. Laulust mie muistan
vain säkkeen: Tule lentäen lintu las-
ke jalkojeni luo… ja sillo tää lintu,
kuka sattuikin olemaa, polvistu
jonku emännän tai isännän etteen
ja sit hyö kaksistaa lehsiit yhe kier-
roksen. Ensimmäinen lentäjä pääsi
istumaa ja laulamaa ja toine jatko.
Mies en pystynt hillitsemmää
nauruntirskausta, ko miesopettaja
läks lentämää. Miul tul mielee iso
lepakko. Ja samas mie ajattelin kaik

muut miehet variksis tai harakoiks
riippuen siit, oliks niil valkia paita ja
musta liivi vai ei. Tietyst se ol
tuhmaa ajatella opettaja, komia
kaksmetrine mies lepakoks ja muut
variksis. Mut mitä mie ajatuksillein
mahoin? Eikä se kenenkää mieltä
pahottant, ko mie en kertont siit
kenelkää.

Mut mummoi ja emäntii katselin
ihmeissäin. Heil kaikil ol nii kepiät
ja ketterät jalat. Niiol kelpas liiho-
tella. Nutturaneulat putoilivat ko hyö
tanssiit. Kaik nauroit ja lauloit. Ol
mukava katsella aikuisii, ko heil ei
kulmat olleetkaa kurtus eikä suu
mutrus. Silmäkulmis vaa tanssiit pie-
net iloset rypyt. Ja hyö kaik leikkiit
ko lapset ikkää.

Kokous män oikee mukavast ja
liian nopiast kaikkii mielest. Ei olt
erimielisyyksii mistää täss
nimipäiväyhistyksen kokouksess.
Lähtiessää ”lapselliset” saivat
paperipussin, mihin ol pantu pul-
lanpalasii, pikkuleipii ja kakun-
kappele tuomisiks.

Vieraat kiitteliit ja toivottiit onnee
ja kaikkee hyvvää eelleki päin. Isä
ja äit kiitteliit käynnist ja isä ilmoitti:
Seuraavan kokkouksen ajankohta
on sit jo valmiin almanakas. Muis-
takaa katsoo.

Laila Hirvikangas,
o.s. Sipponen

Kahvittelemassa kanttorin rouva Helena Koiranen ja Hilma Sipponen.



Rautulaisten lehti  6/201224

- Rautu ilman suomalaisia
on kuin joulupöytä ilman

suomalaista kinkkua.

Joulupukin hallinnassa oleva Korva-
tunturin kunta on ministeri Henna
Virkkusen kuntakarttaluonnoksessa
yhdistetty Ararat-vuoren alueeseen,
jättämällä kuitenkin Raudun Raa-
sulin kirjava rajapuomi Korvatun-
turille erottamaan edelleenkin Jou-
lupukin ja Pakkasukon maakunnat
toisistaan.

Viime aikoina Joulupukki on saa-
nut monta paikallista toivomus-
kirjettä lapsilta. Näissä toivomuk-
sissa on useimmiten mainittu Hen-
nan kuntakartta lapsellisesti piir-
retyksi ja kehotettu Joulupukkia
esiintymään rauhallisesti, koska par-
ran pärisyttäminen kunta-asioissa ei
edistä parrankasvuakaan. Valtion
lahjapulkka täytynee tänäkin joulu-
aattona jättää keveimmäksi
Korvatunturista lähtevistä.

Lahjapulkka liikkuu
liukkaasti
Joulupukin lahjapulkat tulevat tule-
vana jouluna liukkaasti ja ajallaan
perille koteihin, koska tontut ovat
pohjanneet pulkat Talvivaaran
uraanipitoisilla kuparinikkelilevyillä.
Ympäristöministeri Ville Niinistö on
sen johdosta velvoittanut kanslia-
päällikkönsä Hannele Pokan seu-
raamaan säteilymittarilla kaikkia
Joulupukin jättämiä lahjapulkkien
uria. Lapin asiantuntija Hannele
sanoi, että hänen pitkäaikaisen
uransa aikana uraania ei ole heitet-
ty hukkaan Lapin hangille.

Liikenneministeri Merja Kyllönen
on Joulupukin laatiman liikenne-

Joulu
tuoksuu
Raudulle

suunnitelman mukaisesti viitoittanut
kaikki lahjaporojen käyttämät
pulkkatiet Lapin selkosilla tien-
viitoin. Paikkakuntien nimet on mer-
kitty suomeksi kaikilla kolmella ko-
timaisella saamenkielellä. Tietyö-
maasta varoittava rasistinen liiken-
nemerkki, jossa likaista lunta lapioi
musta mies, korvattiin Joulupukin
toivomuksesta punaista tonttulakkia
päässään pitävällä harmaalla mie-
hellä, koska tietöissä käytetään ylei-
sesti harmaata työvoimaa.

Jouluaatoksi Merja Kyllönen va-
rasi Pyhätunturin hotellin Turun tie-
piirin johdolla käytäviä liikenneväylä-
neuvotteluja varten. Tästä kokouk-
sesta ei saa poistua ennen kuin sopu
tiemäärärahoista on saavutettu.

Sovun merkiksi poltetaan Pyhä-
tunturin laella rakovalkeassa kaikki
väärällä tavalla toteutetut tie-
suunnitelmat. Synkkä, 8-muotoinen,
revontulet himmentävä savu kertoo,
että sopu on vihdoin saavutettu.

Vasta tämän jälkeen julistetaan
joulurauha Turussa.

Rosvot ovat ryövänneet
liikkuvat poliisiautot
Joululiikennettä on aina turvannut
Lapissa liikkuva poliisi autoineen.
Nyt valtion kassasta ovat ulkomai-
set rosvo-Roopet varastaneet pohja-
kassan, joten poliisiautot on joudut-
tu korvaamaan poroilla ja poliisit on
aseistettu suopungein.

Kunnat on perustettu
huolehtimaan lapsista
Raudun tämänvuotiset kunnallis-
vaalit epäonnistuivat, koska kaikki
Suomen valtiolliselle miehitys-
alueelle jääneet vaaliuurnat on käy-
tetty viinankeittoon. Entiset rau-
tulaisten kunnanvaltuutetuiksi vali-
tut ovat menneet jo tuonilmaisiin.
Miehittäjät väittävät sen olleen vai-
najien oma vika. Ryssät ovat tar-
kistaneet asian kaivamalla vainajat
haudoistaan ja myyneet heidän sie-
lunsa joulumarkkinoilla Palkealan
kirkkomaalla.

Raudussa oli kunnanvaltuutettujen
tärkeimpänä tehtävänä
kyvyttömistä vaivaisista ja lapsista
huolehtiminen. Miehittäjät ovat nyt
jättäneet huolehtimisen katunaisten
yhdistyksen hoidettavaksi, prostituu-
tiotyöskentelyn sivuvirkana. Jonkin
niminen Bäckman on saattanut asi-
an Suomen ja Venäjän viranomais-
ten tietoon.

Joulupukki on sitä mieltä, että
Tahvananpäivän ajelut pitäisi suo-
rittaa reki täynnä huostaan otettuja
iloisia lapsia. Se osoittaisi tarkkail-
eville tontuille joulun sanoman men-
neen perille lasten sydämiin.

Rauhaa jouluna ja lisäksi onnea
uudelle vuodelle toivottaa kaikille
Suomen Raudusta kiinnostuneille
joulupukin kirjeenvaihtaja

Ahti-Veikko Hänninen

Palkealan mäellä tie on siirretty kulkemaan kuvassa ole-
van Rastaan kotipihan kautta – kuka lienee suunnittelut?
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Uusi, tyylikäs Rautu-seinäkalenteri vuodelle 2013 on
nk. kierrekalenteri, jossa on kuva yläosassa ja päiväys-
osa alhaalla. Kalenterissa on käytetty vanhoja musta-
valkoisia kuvia Raudun pitäjästä.

Kalenteri maksaa vain kymmenen euroa, ja sitä voi
tilata Raili Ilvoselta tai Rautuseuralta.

Tilaa oma
seinäkalenteri
Raudun kuvista

Kalenterin tilaukset:
Raili Ilvonen,sähköposti:

rilvonen@gmail.com,
puh. 044-3171244
ja Rautuseuralta.

Hinta 10,00 euroa/kpl.

Taakse meiltä jääneet ovat nuoruusvuodet nuo,
nyt tiellemme myös varjon jo illanhämy luo.
levolle kun käymme me illan pimeään,
käy mielessämme toivo, vielkö huomenen mä nään.

Silti joka aamu aina huomen uusi on,
pilven takaa loistaa, säde auringon.
Meidän hiuksillamme loistaa jo ajan hopeaa,
selkään, jalkaan koskee, rintaa ahdistaa.

Mitä noita valittaa, tää on vain elämää,
varmaan vaiva kerran, sentään hellittää.
Nuoruutemme aika sai sävyn suruisen,
huoli huomisesta täytti päivän jokaisen.

Nuoruusajan toimet meiltä kesken jäivät niin,
kun me kaikki hennoin voimin, tositoimiin jouduttiin.
Liian vähän nuoruudelta moni meistä sai,
jokaiselle tuttua on tuulet, tuiskut kai.

Vanhuuden aika

Kovimmatkin myrskyt me silti kestettiin,
uuden päivän koittoon aina uskottiin.
Vaikka joskus ahdingossa jouduimme kulkemaan,
lauloi kesälinnut silloinkin ja loisti kukat maan.

Rakkaus myös syttyi meidän nuoriin sydämiin,
usein aatos vieläkin, palaa hetkiin menneisiin.
Jokainen kai muistamme ajan vielä sen,
kun koivun runkoon piirsimme kuvia sydämen.

Nyt entisajan myrskyt ovat jo laantuneet,
menneen ajan vaikeudet on kaikki taantuneet.
Uusi aika kaiken on hävittänyt pois,
jospa nykyaika meille onnea vain tois.

Näin hyvä on, eikö vain, aina päivä kerrallaan,
nyt jo hiukan löysin rantein me asiat otetaan.
Elämäämme tyydymme on turha valittaa,
jos rima on joskus korkealla, sen voimme alittaa.

Runo Sulo Kiurun, esitti tytär Raija Wellingk o.s. Kiuru Sirkiänsaaren koulupiiritapaamisessa kesällä 2012
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MENTUJEN SUKU II
ILMESTYNYT!

Mentujen sukukirjan jatko-osa,
Mentujen suku II on ilmestynyt

jouluksi 2012. Kirjassa kerrotaan
suvun vaiheista Vapaussodan ajoilta
tähän päivään, kerrotaan raskaista
evakkomatkoista, asettumisesta

uusille asuinalueille ja elämän voit-
tamisesta jälleen kerran. Yhdessä

sukukirjan ensimmäisen osan kanssa
kirja muodostaa kattavan katsauk-

sen Mentujen suvun historiaan.
Sukututkimus kertoo sukumme

asuneen Orjansaaressa 1600-luvun
puolivälissä ja levinneen sieltä eri
puolille Rautua ja myöhemmin ym-
päri koko Suomen, ulkomaillekin,

aina Australiaa ja Kanadaa myöten.
Kirjaa voit tilata Mentujen

sukuseuralta hintaan 50 euroa/kpl
plus postituskulut.

Sukukirjamme ensimmäistä osaa,
Mentujen suku on vielä jäljellä muu-
tamia kappaleita myös samaan hin-

taan 50 euroa/kpl plus
postituskulut.

Hyvää Joulua kaikille rautulaisille ja
erityisesti Mentu-suvun jäsenille!

Mentujen Sukuseura ry
Vilho Mentu

Tilaukset:
vilho.mentu@hotmail.com

puh. 0440-122288
Vilho Mentu

Urheilukentäntie 2,
24910 Halikko as.

Jossain kilkkaa kulkuset
kuin kutsuisivat luo
Joululaulun sävelet

lapsuusilon tuo
 

Rauhaisaa joulunaikaa ja
onnen hetkiä vuodelle 2013!

 
Katri Komi

Kansanedustaja Joroisista

RaRaRaRaRauuuuuhhhhhaaaaaiiiiisasasasasaa ja ja ja ja jooooouuuuullllluuuuua ja ja ja ja jaaaaa
hhhhhyvää vuyvää vuyvää vuyvää vuyvää vuotototototttttta 2013!a 2013!a 2013!a 2013!a 2013!

RaRaRaRaRautuutuutuutuutuseseseseseuuuuurrrrra ra ra ra ra ryyyyy
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Tapahtumakalenteri
Erillinen Pataljoona 6:n perinneyhdistys järjestää
ErP6:n asevelijuhlan Lempäälässä 27.12.2012.
Ehtookodossa klo 13.00. Juhlallisuudet aloitetaan
jumalanpalveluksella klo 10 Lempäälän kirkossa.
Kirkkokahvit nautitaan Ehtookodossa. Juhlan
pääsymaksuun (25e) sisältyy kahvit ja lounas juh-
lan väliajalla. Juhla on tarkoitettu kaikille talvi-
sodasta ja sen vaiheista sekä syistä kiinnostuneil-
le. Juhlapuhujana eversti evp. Antero Pärssinen
Lahdesta. ErP6:n vaiheista kertoo Keljan patsaan
suunnittelija Eero Pilviniemi. Ohjelmassa myös
musiikkia, mm. Narvan Soittokunta. - Tervetuloa!

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
lauantaina 19.1.2013 klo 14.00-17.00 Helsingis-
sä Karjalatalon Laatokka-salissa. Kello 13.00-
14.00 on samassa salissa kahvittelua, vapaata seu-
rustelua ja tietojen vaihtoa. Kaikki alueen suku-
tutkimuksesta sekä historia- ja kansanperinteestä
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan avoimeen
tapaamiseen. - Kokouksen isäntinä toimivat
rautulaiset.

Rautuseura ry:n tapahtumakalenteri: Tarinaillat
jatkuvat vuonna 2013 Karjalatalolla joka kuukau-
den ensimmäinen keskiviikko kello 18.00. Iltoihin
pyritään saamaan joku lyhyt alustus. Kokoon-
tumiset ovat 2.1.2013, 6.2.2013  3.4.2013,
8.5.2013, syyskaudella 4.9.2013, 2.10.2013,
4.12.2013 teemana pikkujoulu.

Paula Oravalle ja Jarno Tanille syntyi 30.9.2012
poika, joka sai 18. marraskuuta nimen Jarkko
Armas Tapio. Jarkon äiti, Paula, on Raudun
Aliskan kylässä syntyneen Seemi Oravan pojanty-
tär.

Maire Sylvia Nivalainen, o.s. Haajanen, syntynyt
Raudun Maaselällä 4.8.1935, kuoli Espoossa
23.10.2012.

Ensi kesän kihut
Raudussa 26.-28.7.2013

Juhla Sosnovon kulttuuritalolla,
 majoitus Kiviniemessä.

Lisätietoja:
Markku Paksu,

Ihastjärventie 29, 50970 Mikkeli
p. 040 523 9645

pitajaseura@rautu.fi

MUISTA
Rautulaisten lehden uusi postiosoite

ja puhelinnumero:
Marjo Ristilä-Toikka

Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ
puh. 040 730 2622

SEURAAVAN RAUTULAINEN
-LEHDEN aineistot toimitukseen

viimeistään 31.1.2013
mennessä, kiitos!

Vuoden ensimmäinen lehti
ilmestyy helmikuussa.

Karjalan Liiton naistoimikunta on valinnut vuoden 2013
ruuaksi Sakkolan täytetyt porsaat ja leivonnaiseksi
mustikkapullat. Vuoden ruoan ja leivonnaisen valinnan
perusteina on tänä vuonna mm. se, että ruoka soveltuu
hyvin tarjottavaksi isollekin ruokailijajoukolle. Se sopii
vaikkapa seurojen tilaisuuksiin ja pitäjäjuhliin. Mutta
Sakkolan täytetyistä porsaista saa myös maistuvan ate-
rian kotoiseen ruokapöytään. Mustikkapulla on helppo
tarjottava monenlaisiin kahvituksiin.

Karjalan Liiton naistoimikunta tekee valinnan vuosit-
tain. Valinnalla halutaan tuoda esille karjalaista ruoka-
perinnettä ja kannustaa tämän päivän kotikokkeja tu-
tustumaan karjalaisen keittiön monipuolisuuteen.

Karjalan Liiton
Vuoden ruoka ja leivonnainen
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