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Mikkelissä joulukuussa 2013

Verenpainetta...
Männä viikolla jouduin taas
napsimaan ylimääräisiä  veren-
painelääkkeitä... julkisvälineissä
ylistettiin koko kansan presidenttiä,
Manua. Olin kyllä jo päättänyt, et-
ten kirjoituksissani uhraa riviäkään
tuolle valtakunnan tuhertajalle, ol-
koonkin jonkun kansanryhmän suo-
sikki, mutta koko kansanko presi-
dentti, minulle ja uskon monille tu-
hansille karjalaisille, ei.

Jäänee ikuiseksi arvoitukseksi,
mikä viha tai trauma hänellä oli
Karjalaa ja karjalaisia kohtaan, että
hän yhdessä vaimonsa kanssa ryh-
tyi vaientamaan alkanutta Karjala-
keskustelua. Ei myöskään tarttunut
tilaisuuteen käydä neuvottelija Kar-
jalan kohtalosta silloin, kun sitä hä-
nelle tarjottiin.

Oliko se Neuvostoliiton pelkoa,
hänhän uskoi kai viimeiseen asti
tuohon ihannevaltioon. Koiviston
arvomaailma lienee ollut satama-
jätkän tasolla, ehkä hän ei tuntenut
historiaa, eikä sitä että suomalaiset
olivat asuttaneet Karjalaa jo yli
10000 vuotta. Venäläiset hänen ai-
kanaan vain noin 60 vuotta. Rau-
hanneuvotteluissa Neuvostoliitto
ryöväsi huomattavasti suuremman
alueen, mitä pystyi aseilla valloitta-
maan. Tuon ryöväämisen Paasikivi
hyväksyi 1944.

Eikö Koivisto tiennyt sitä, että
Karjala oli yksi merkittävistä suo-
malaisista kulttuurin kehdoista. Se
on paikka, jossa Kalevala ja suoma-
laisen kulttuurin historia on kerätty.
Karjala on suunnattoman rikas ja
tärkeä paikka.

Karjalan henkisiä ja taloudellisia
arvoja Koivisto ei ymmärtänyt. Koi-
viston aikana valtionjohdon tavoite-
tilanne muuttui täysin aikaisemmas-
ta. Suomi liukui itäänpäin ja Neu-
vostoliiton edut alkoivat ratkaista nä-
kökulman valinnan. Koivisto hylkä-
si Karjalan ja karjalaisten oikeudet.

Ensimmäinen merkki Venäjän
ylimmän johdon tarjouksesta kes-
kustella kaikista asioista maiden
välillä saatiin kesällä 1992, kun pre-
sidentti Boris Jeltsin avasi keskus-
telun Koiviston kanssa vierailullaan
Suomessa. Jeltsin valitti, että Neu-
vostoliitto pyrki jatkuvasti puuttu-
maan Suomen asioihin ja teki Suo-
melle monenlaista vääryyttä. Koi-
visto huitaisi tämän avoimen anteek-
sipyyntö yrityksen syrjään sanoes-
saan, että ”me suomalaiset olem-
me tottuneet sellaiseen”, ja jätti
koko asian sikseen.

Venäläiset virkamiehet ja diplo-
maatit olivat jo ennen Jeltsinin vie-
railua eri tasoilla avoimesti puhuneet
rajakysymyksestä. Suurlähettiläs
Juri Derjabin myönsi lehtihaastatte-
lussa, että rajakysymys on olemas-
sa ja että Viipurin rappio on Venä-
jän häpeä.

Venäjän duuman jäsenet kävivät
Neuvostoliiton sorruttua keskuste-
lua siitä, miten suhtautua palautus-
vaatimukseen, jonka Suomi ilman
muuta esittää.

Venäläiset, kuten muidenkin mai-
den poliittiset johtajat, olivat varmas-
tikin hämmästyksellä lyötyjä, kun
Suomi ei tehnyt mitään esityksiä.

Talvisodan sankarivaltio oli
lannistettu. Suomalaisvirkamiehet
ovat kertoneet, että Neuvostoliiton
sortumisen jälkeen Suomen ja Ve-
näjän välillä käydyissä virkamies-
tason neuvotteluissa uusista sopi-
muksista venäläinen osapuoli osoit-
ti valmiutta keskustella rajoista.
Suomen johto päätyi ratkaisuun olla
nostamatta Tarton rauhan rajojen
palauttamista neuvottelupöytään.

Ratkaisu oli tasavallan presiden-
tin käsissä. Suomelle ratkaisevina
vuosina 1989-94 presidentti Koivis-
to ja ulkoministeri Väyrynen estivät
Karjalan palautuksen. Heidän Kar-
jala-politiikkansa oli yhdenmukainen
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heidän Baltia-politiikkansa kanssa –
he toimivat Suomen ja Baltian etu-
jen vastaisesti.

...kyllä helpotti, ko sai taas pur-
kaa sisintää...

ja onkii hyvä siirtyy jouluu, joka
tulla jollottaa taas yheäki... kuten
vanhassa joululaulussa.

Taas kaikki kauniit muistot, mun
palaa mielehen. Ihmettelen, kuinka
elävästi ne lapsuuden joulut
palaavatkaan, aineellisesti vaatimat-
tomat, mutta ikään kuin oikeammat
ja paremmat.

Muistan jouluaattoaamun... äiti
paistoi kakkaroita, kakkaranpaiston
jälkeen tupaan tulvahti vasta-
paistetun pullan tuoksu. Siivouksen
jälkeen tupaan kannettiin joulukuu-
si, jonka saimme sisareni kanssa
koristella sillä aikaa, kun vanhem-
mat olivat navetta-askareissaan...
miten hyvältä maistuivatkaan

kakkarat ja lihapotti, joita nautittiin
saunan jälkeen...

Rakkaat lukijani, toivon teille lä-
heistä ja lämmintä joulunaikaa,
muistoissanne ja myös nykyhetkes-
sä. Olkoon joulun tuhatvuotinen sa-
noma Jeesus-lapsen syntymästä voi-
mia ja lohtua tuova sanoma vuoden
pimeimpään aikaan. Vieköön
joulunsanoma ajatuksemme sinne
Karjalan kirkkomaille, missä esi-
vanhempamme lepäävät. Niille hau-
doille, joille joulukynttilät eivät voi
syttyä, niille haudoille sytytämme
kynttilät ajatuksissamme, myös san-
karihaudoille, joiden uhrien ja hei-
dän taisteluidensa ansiosta voimme
nauttia joulusta itsenäisessä Suo-
messa.

Siunattua Joulua, teidän

kotiseutuneuvos

Seinäkalenteri noudattaa edellisen vuoden tyyliä
eli sisältää taas historiallisia rautulaisia kuvia.
Kalenteri on A4-kokoinen ja siinä on kuvan
lisäksi yksi kuukausi kullakin sivulla.
 
Seinäkalenteria myy
Rautulaisten pitäjäseura ry hintaan 
15,- euroa sisältäen lähetyskulut.
 
Tilaukset:
Raili Ilvonen puh. 044 317 1244
rilvonen@gmail.com
 
Myös Rautuseuran tilaisuuksissa kalenteria on
tarjolla ja sitä myy pj. Raili Lameranta
puh. 050 364 4213.

Rautulaisten seinäkalenteri 2014
tilaa vaikka joululahjaksi!
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Suvannon seudun pitäjäyhteisöillä syystapaaminen:
Keväällä tutustutaan Vuokselaan ja Räisälään
Suvannon seudun säätiöiden ja pi-
täjäseurojen välisessä yhteistyössä
ovat mukana Käkisalmen, Metsäpir-
tin, Raudun, Räisälän, Sakkolan,
Vpl. Pyhäjärven ja Vuokselan alu-
eiden edustajat.

Vakiintuneeksi tavaksi on muo-
dostunut kokoontua kaksi kertaa
vuodessa käsittelemään yhteisiksi
katsottuja aiheita, vaihtamaan mie-
lipiteitä ja saamaan vinkkejä oman
toiminnan kehittämiseen.

Viime vuosina on myös vuorotel-
len esitelty entisiä pitäjiämme, nii-
den nähtävyyksiä ja luontoa.
Tutustumiskohteina on ollut v. 2007
Käkisalmi, Räisälä ja Vpl. Pyhäjär-
vi; v. 2008 Sakkola ja Vuoksela; v.
2009 Metsäpirtti ja Rautu; v. 2010
Käkisalmi; v. 2011 Vpl. Pyhäjärvi
ja Sakkola; v. 2012 Metsäpirtti ja
Rautu; v. 2013 oli välivuosi.

Matkojen yhteydessä on tavattu
myös Käkisalmen alueen kunta-
johtajia ja muita edustajia.

Hämeenlinnassa yhteisöjen edus-
tajat kokoontuivat syyskuun 29. päi-
vänä jo 18. kerran Vuoksela-Seura
ry:n ollessa tällä kertaa vetovas-
tuussa.  Paikalla oli 14 osanottajaa.
Kahvitarjoilusta huolehtivat Ebba
Penttilä ja Anu Pirttilahti.

Kokous aloitettiin perinteisellä
osanottajien esittelyllä, vaikkakin
suuri osa oli entuudestaan tuttuja jo
toisilleen.

Hautausmaa-alueista
tehdyt sopimukset
Eri pitäjien osalta on aikanaan teh-
ty erimittaisia suojelu- ja hallinta-
sopimuksia paikallisen kunta-
viranomaisen kanssa. Sopimusten
rekisteröinti sen sijaan ei ilmeisesti
kaikkien osalta ole kunnossa.

Sopimuksethan perustuvat Suo-
men ja Venäjän välillä voimassa ole-
vaan, vuonna 1992 tehtyyn valtio-
sopimukseen, joka koskee toisen
maailmansodan seurauksena kaatu-

neiden sotilaiden muiston vaalimis-
ta. Valtiosopimuksen 1 artiklan 3
kappaleen mukaan Venäjän fede-
raation hallitus turvaa Venäjän alu-
eella olevien suomalaisten sotilaiden
hautapaikkojen ja muistomerkkien
suojelun ja oikeuden niiden säilyttä-
miseksi määräämättömäksi ajaksi.

Yrjö S. Kaasalainen kertoi, että
Vpl. Pyhäjärven osalta sopimus on
tehty 19 vuotta sitten. Tämän ke-
sän urakkana oli uusia sankarihauta-
aluetta ympäröivä lauta-aita.

Räisälän sotilas- ja siviilihautaus-
maasta on tehty suojelusopimus
19.5.1991. Alue on merkitty maas-
toon. Rekisteröintiä ei kuitenkaan
vielä ole suoritettu, mutta neuvotte-
luja on käyty paikallisten viran-
omaisten kanssa.

Metsäpirtin hautausmaalla on
muistomerkki. Alueen kunnosta  pi-
detään huolta osin  myös paikallis-
ten kanssa.

Raudun  siviilihautausmaalle on
tehty raivausretki kesällä 2013 ja
uudestaan lokakuussa.

Sakkolalla on 20-vuotinen sopi-
mus. Uusi sopimus neuvotellaan
2017. Keljan ja muiden alueella ole-
vien muistomerkin sopimukset ovat
kunnossa.

Vuokselan sankarihauta-alue si-
jaitsee nykyään venäläisomisteisen
aidatun mökkialueen sisällä kirkko-
mäellä Lammasniemessä. Sankari-
hauta-alueesta on tehty 1996 25-
vuotinen hallintasopimus sekä kulku-
oikeudesta sankarihaudalle on erik-
seen sovittu. Sopimuksen jatkosta
ja alueen ehostamisesta sekä tur-
vallisesta menosta sankarihauta-alu-
eelle on tarkoitus käydä neuvotte-
lemassa loppuvuodesta. Siviili-
hautausmaalla on vapaussodan
muistomerkki, joka on koottu ja pal-
jastettu  uudestaan v. 1995  alueel-
ta löydetyistä palasista  entisellä
paikallaan. Patsaasta puuttuu pää ja
jalusta, jossa nimet. Hallinta-

sopimuksen rekisteröinnistä ei ole
tietoa.

Karjalan Liitto on kyselyllään sel-
vittänyt Kannaksen alueella sijait-
sevat hautausmaat ja sopimusten
nykytilan tavoitteena saada myös
siviilihautausmaat valtiollisen sopi-
muksen piiriin. Asiasta on laadittu
hautausmaiden suojelua koskeva
toimenpideohjelma.

Hautausmaiden rekisteröinnillä
voitaisiin estää niiden päätyminen
esimerkiksi rakennusmaaksi ja että
ne säilyisivät jälkipolville pyhinä
muistelupaikkoina.

Kirkkojen suojelutarpeet
Metsäpirtin,  Pyhäjärven, Raudun ja
Sakkolan kirkot ovat tuhoutuneet
viime sodan seurauksena.

Käkisalmen kirkkoa ollaan suun-
nittelemassa hotellikäyttöön.
Kokousedustajat pitivät tilannetta
huolestuttavana ja muutoshank-
keeseen pitäisi Suomen puolelta riit-
tävän korkealta taholta yrittää vai-
kuttaa, ettei kirkon tilojen käyttötar-
koitusta saisi muuttaa.

Pyhäjärven kirkon kellotapulin
paikalle on pystytetty muistokivi.
Alueen aitaus ja portti on uusittu.
Hautausmaa toimii myös paikallis-
ten hautausmaana.

Räisälän kirkko on pystyssä. Siellä
on tehty perusteellinen korjaus
2009-2011  ja se on nimetty kulttuu-
riperinnekohteeksi 2013.

Vuokselan kirkko on ollut va-
rastona ja sitä ei ole määritelty suo-
jelukohteeksi. Viime talven aikana
kirkon katto on romahtanut alas,
mutta ulkoseinät ja kellotorni ovat
vielä pystyssä. Kirkon alueella liik-
kumisen esteiden poistaminen vaa-
tii sopimuksen  tarkistusta.

Äyräpään Pitäjäseuran toiminnas-
ta on paljon opittavaa, kun he  vuo-
sien työn tuloksena saivat
neuvottelutuloksen, jolla Äyräpään
sankarihauta-alue saatiin suojeltua.
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Osanottajat 29.9.2013 Karjalapirtti Hämeenlinna. Vas.  Leo Saveljeff (Räisälä), Esko Pulakka (Vpl.
Pyhäjärvi), Pirjo Kiiala (Vpl. Pyhäjärvi), Kaarina Raatikainen (Rautu), Matti Takala (Räisälä), Raili
Lameranta (Rautu), Tapio Sihvo (Vuoksela), Ebba Penttilä (Vuoksela), Anja Kuoppa (Metsäpirtti),
Hannu J. Paukku (Sakkola) ja Yrjö S. Kaasalainen (Vpl. Pyhäjärvi. Kuvasta puuttuu kokouksessa
mukana olleet Anu Pirttilahti (Vuoksela), Mervi Äikäs (Sakkola) ja Taisto Virkki, kameran takana
(Vuoksela).

Vuosien ajan käydyistä neuvotte-
lusta saa tietoa Äyräpää-seuran
nettisivuilta.

Tutustumismatka Räisälään
ja Vuokselaan keväällä 2014
Toukokuussa 2014 on tarkoitus jär-
jestää seuraava pitäjäyhteisöjen
matka Kannakselle. Kyseessä olisi
neljän päivän matka ja esittely-
vuorossa olisivat Räisälän ja Vuok-
selan alueet.

Matkaa on alustavasti suunnitel-
tu räisäläläisten toimesta ja lopulli-
sesta ohjelmasta päätetään seuraa-
vassa kokouksessa tammikuussa.
Yksi mielenkiintoinen osio olisi jär-
jestää mahdollisuus soutaa Vuok-
selasta Kiviniemeen Vuoksea pit-

kin. Lisää tietoa alkuvuodesta.
Seuraava kokous pidetään tammi-

kuun 2014 lopulla ja  vetovastuussa
on Sakkola.

Suvannon seudun alueen pitäjä-
yhteisöjen tiivis yhteistyö on esi-
merkki yhteen hiileen puhalta-
misesta. Olen ollut siinä toiminnas-
sa mukana alusta alkaen ja koke-
mukset ovat varsin myönteiset.

Kun tietoa saa,
niin tietoa jaetaan muille.
Kun tekijöitä on monta,
on siinä voimaa.
Kukin omalla purollaan voi vai-

kuttaa tietovirran kasvattamiseen.

Yhteistyöterveisin
Taisto Virkki

Rautulaisten
lehdet

on skannattu ja
laitettu nettiin

 
Lehdet löytyvät

osoitteesta:
 

www.rautu.fi  =>
Rautulaisten lehti =>

Vanhat lehdet  tai
suoraan http://

www.rautu.fi/Lehti/
skannit.htm

 

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 Ete-
lä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.
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Karjala-talolla 9.11. järjestetty Per-
he ja suku sodan varjossa -seminaa-
ri innosti mukaan runsaan yleisön.
Karjalaisen perheen ja eritoten nais-
ten arjen sujumista sotavuosien ai-
kana – ja jo ennen sitä – käsitteli
esityksessään FT Pirkko Sallinen-
Gimpl. Esitystään hän höysti valo-
kuvin, jotka peilasivat aikakauden
tapoja ja kulttuuria – perhekoosta
vaatemuotiin.

Vielä 1920-luvulla Karjalassa oli
jopa useiden kymmenien henkien ja
eri sukupolvien suurperheitä, jotka
muodostivat yhdessä toimivan koti-
talouden. Esimerkkinä nähtiin
Simpeleellä eläneen suurperheen
potretti, jossa samaa huushollia asui-
vat vanhemmat ja neljä poikaa vai-
moineen ja lapsineen.

Suurperheessä niin ruoka- kuin
rahatalous oli yhteinen. Työvuoroja
jaettiin naisten kesken vaikkapa niin,
että lapsen saanut nainen oli sisä-
vuorossa laittamassa ruokaa ja hoi-
tamassa lapsia, eikä hänen tarvin-
nut käydä navetalla.

– Päätösvaltaa piti perheen
vanhaisäntä tai -emäntä. Naisen
korkein status ehkä oli, jos hänestä
tuli leskiäiti ja suurperheen pää.

– Suurperhe-muoto lakkasi so-
taan, ja perheitä oli jo ennen sitä ja-
kaantunut pienempiin perheisiin.

Sukuyhteyttä vaalittiin
evakkossakin
Tosin evakkoaikoina ja sotien jäl-
keen uusilla asuinsijoilla saatettiin
edelleen elää ns. ydinperhettä laa-
jemmassa kotitaloudessa. Sallinen-
Gimpl esittikin käsitteitä kolmen su-
kupolven perhe, laajentumaperhe ja
moniosainen perherakenne.

– Evakkoon joutuminen vei per-
heitä hajalleen, kun sotaa lähdettiin
pakoon. Koti veti kuitenkin yhteen,
kun asioita saatiin järjestymään.
Sukutunne oli voimakas ja perhe-

Suurperheiden elämäntapa päättyi sotaan,
mutta sukuyhteyttä vaalittiin edelleen

yhteys tiivistyi. Kun joku sai lapsen,
rotinoille lähdettiin pitkienkin matko-
jen päähän toivottamaan suvun uusi
jäsen tervetulleeksi. Rinkelit ja pii-
rakat pakattiin matkalaukkuun ja
matkustettiin toiselle puolelle maa-
ta.

Sukuloimassa käytiin muutenkin.
Erään pienessä mökissä asuneen
evakkoperheen tiluksilleen ottanut
isäntä olikin tokaissut, ettei mökkiä
miksikään majataloksi ole tarkoitet-
tu.

Laajentumaperheissä
perinne siirtyi
Kun perheen naimattomia poikia
palasi sodasta, he saattoivat liittyä
”laajentumaperheeseen” ennen
oman puolison ja kodin hankkimis-
ta. Eikä ollut ihme, että perheessä
elämänsä loppuun asti asuivat iso-

vanhemmat tai naimattomat sedät
ja tädit.

– Heillä oli tärkeä merkitys per-
heen lapsille ja karjalaisen perinteen
siirtämiselle, painotti Sallinen-Gimpl.

Sota-aikana solmittiin avioliittoja,
mutta sotavuodet laittoivat myös
avioerotilastot nousuun.

Aikalaisvalokuvat esittelivät hää-
parien vaatemuotia. Sota-aikana
asepuvut ja lotta-asut olivat tuttu
näky myös kihla- ja vihkikuvissa.
Sotaleskien keskuudessa suruhar-
sojen käyttö jatkui.

Ja lisää avioliittoja solmittiin, kun
kotiutuminen uusille asuinsijoille al-
koi. Lapsien syntyvyys nousi,
huippuvuodet olivat 1947-1948. Nyt
nämä suuret ikäluokat ovat jäämäs-
sä eläkkeelle.

Marjo Ristilä-Toikka

Pirkko Sallinen-Gimpl’n (oik.) uudessa kirjassa on mukana Heljä
Pullin äidin runo.



Rautulaisten lehti  6/2013 7

Sota-ajan arkea lapsen silmin muis-
telivat seminaarissa Heljä Pulli ja
Tyyne Viljakainen. Tyyne on
Rautu-juurisia, Heljän isä Sortava-
lasta, Heljä syntyi Raudussa, josta
perhe muutti Johannekseen, mistä
evakkotaival alkoi. Heljä Pulli täytti
talvisodan aikana 15 vuotta.

– Lapsiahan sitä siihen aikaan ol-
tiin. Ja lapsi muistaa parhaiten ne
tapahtumat, jotka katkaisivat arjen,
hän huomautti.

Muisteluksiensa tukena Pullilla oli
vuodesta 1937 asti pitämänsä päi-
väkirjan merkinnät. Talvisodan syk-
synä 1939 hän kävi junakyydillä
Koiviston yhteiskoulun viidettä luok-
kaa. Sota katkaisi koulunkäynnin, ja
ensimmäinen evakkoreissu äidin
kanssa suuntautui Kauhajoelle jo
lokakuussa, missä isosisko toimi
kansakoulunopettajana. Kun olojen
luultiin rauhoittuvan, perheen naiset
palasivat takaisin Johannekseen,
missä isä toimi Vaahtolan kylän
kauppiaana.

– Kun sitten 30.11. tuli ensimmäi-
nen ilmahälytys, sitä mentiin pihalle
töllistelemään. Kun ihmiset tuijotti-
vat taivaalle, meidän koira Ressu
nousi kellarin katolle, katseli muka-
na taivaalle ja haukkui kovasti. Ko-
neet lensivät Viipuria pommitta-
maan.

Joulukuun kolmantena päivänä isä
sai tutun taksimiehen kyytimään äi-
din ja tyttäret Haminaan. Heljä Pulli
itkee vieläkin näkymää, kun hän tak-
sin takalasista katsoi kotiaan viimei-
sen kerran. Raskaista muistoista
huolimatta hän sanoo:

– Siitä olemme iloinneet, että talo
poltettiin, ettei vieraita sinne men-
nyt.

– Talvisota elettiin mökissä Eli-
mäellä ja toivottiin aina, ettei olisi
kirkas ilma. Silloin pommikoneet ei-
vät liikkuneet. Uudeksivuodeksi isä-
kin saatiin käymään kotona.

Talvisodan jälkeisenä keväänä
1940 perhe asettui Tuusulan Joke-

Nuoruutta elettynä sodan varjossa
laan, mistä isä hankki kauppatalon.
Jatkosodan aikana perhe ei enää
palannut Karjalaan. Heljä Pulli jat-
koi opiskeluaan Järvenpään yhteis-
koulussa, mistä kirjoitti ylioppilaak-
si kesäkuussa 1943. Sen jälkeen hän
opiskeli kauppaopistossa Helsingis-
sä. Siellä koetuksi tulivat pääkau-
pungin rajut pommitukset.

– Helmikuussa 1944 olin eloku-
vissa katsomassa filmiä ”Herra ja
ylhäisyys”, kun tuli hälytys ja me-
nimme Erottajan pommisuojaan.
Sieltä kävelimme opiskelutoverini
kanssa asunnollemme Kruunuha-
kaan, kun tuli taas uusi hälytys. Otet-
tiin vähän evästä mukaan ja men-
tiin talon kellariin, jossa ihmisiä istui
kuin sillit suolassa. Alueelta hajosi
paljon taloja, mutta meidän
taloomme ei osunut.

Muistot säilyvät
mielessä ja unissa
Heljä Pulli myöntää, että sotavuosi-
en tapahtumat ovat tulleet hänen
uniinsa. Tyyne Viljakainen, o.s. Van-
hanen, sen sijaan sanoo, että häntä
painajaiset eivät ole vaivanneet.
Hyvässä muistissa kuitenkin kaikki
asiat ovat, niin kipeät kuin rakkaat
muistot.

Tyynen perhettä palasi jatkosodan
aikana takaisin rajapitäjä Rautuun
keväällä 1942.

– Raudusta oli hyvin vähän jäljel-
lä, yli 90 prosenttia rakennuksista oli
tuhoutunut. Meidän kylässä Pot-
kelassa oli vain kolme taloa jäljellä,
joitain latoja ja riihiä. Hankalaa oli
järjestää karjalle majoitusta, ja kor-
sunavetoita tehtiin. Meille rakennet-
tiin pian navetta, tallipuoli valmistui
vasta 1943.

Ahtaudesta ja tilapäisistä majoitus-
rakennuksista kärsivät myös ihmi-
set.

– Meillä asui kymmenkunta hen-
kilöä ja sotilaita lisäksi. Ihmiset te-
kivät saunarakennuksia, joissa oli
kamari ja keittiö. Sotilaat rakensi-

vat asevelitaloja leskille.
Tyyne Viljakainen kävi ennen

Karjalaan paluuta rippikoulun Kan-
gasniemellä ja kotiutui Rautuun
1943. Matkustuslupa tarvittiin ja
kansanhuollolta lupa esimerkiksi
kenkien hankkimiseen.

– Rakennustarpeetkin olivat osto-
kortilla.

Työtä oli paljon, kun miehet olivat
sotatehtävissään. – Meiltä oli kuusi
poikaa rintamalla.

Maataloutta pyöritettiin ”ukkojen,
naisten ja lasten voimin”.

– Sotilaita saatiin kyllä avuksi.
Miehiä tarvittiinkin, kun heinille ei
ollut latoja ja heinät piti koota suu-
riin kekoihin. Kesä 1943 oli onneksi
lämmin ja sateita oli vähän. Talkoi-
ta tehtiin ja naapureita autettiin.
Meillä oli sotilaiden paalausporukka,
joka rakensi korsusaunan.

Sähkövalojen sijaan poltettiin kar-
bidilamppuja, joihin yritettiin hank-
kia kirassia, paloöljyä.

– Sitä tarvittiin, kun navetallekin
piti päästä.

Tyyne Viljakainen summaa, että
pääasiassa elämä oli arkista elämän-
menoa. Joskus kuultiin tykkien jylyä
ja alueella liikkuvista desanteista
varoiteltiin.

– Marjassa käytiin isommalla po-
rukalla, kuten aikanaan paimenessa.
Olen kuullut tapauksen, kun talon
emäntä tarjosi desantille ruokaa ja
sai sen jälkeen kuulan kalloonsa.
Talon tytär pääsi pakenemaan ik-
kunasta.

Kesäkuinen 1944 lähtö nostaa
kyyneleet hänenkin silmiinsä.

– Tätä se on karjalaisuus, nauraa
ja itkee yhtä aikaa, tuumasi Vilja-
kainen puheenvuoronsa päätteeksi:

– Tynkä-Suomessa on sitten elä-
mä mennyt, sanoo 87-vuotias rou-
va, joka on tehnyt useita kotiseutu-
matkoja Rautuun ja todennäköises-
ti seuraavan taas ensi kesänä.

Marjo Ristilä-Toikka
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Vaikka suurta suosiota odotettiinkin,
niin keväällä puolustusvoimien avaa-
ma Suomen sota-aikaisten 160 000
kuvan arkisto on melkoinen ”jytky”
koko maailman mittakaavassa. Tänä
päivänä kuvapalvelussa on käyty
kahta maata lukuun ottamatta; vain
Kongosta ja Zairesta ei ole merkin-
töjä SA-kuvien hakupalvelussa.

– Pohjois-Koreastakin on merkin-
tä, summasi komentajakapteeni
Pasi Leskinen esitellessään kuva-
palvelua Karjalatalolla 9. marras-
kuuta.

– Mikä muu suomalainen palvelu
on näin paljon globaalisti kiinnosta-
nut? Ei mikään!, hehkutti puolustus-
voimien taholta asian projektipääl-
likkönä työskennellyt Leskinen,
sukujuuriltaan Karjalan Suojärveltä.

– Puolen vuoden aikana SA-ku-
vissa on ollut kävijöitä 866 000, täs-
tä määrästä puoli miljoonaa yksit-
täistä käyttäjää.

Kiinnostus yllätti
ja on pysynyt yllä
Puolisen vuotta on siis kulunut siitä,
kun Suomen Puolustusvoimat ava-
si kaikkien käyttöön ilmaisen kuva-
kokoelman SA-kuvia vuosilta 1939-
1945 – talvisodan alusta Lapin so-
taan. Puolustusvoimien kuva-
keskuksessa hanketta oli valmistel-
tu pitkään ja hiljaisuudessa, koska
aihepiiriin ennakoitiin isoa kiinnos-
tusta ja palvelu haluttiin valmistella
hyvin ja aukottomasti toimivaksi.

IT-alan yrityksen kanssa yhteis-
työssä rakennettu palvelu testattiin
monelta kantilta ja vielä ennen
julkistamistaan sitä yritettiin ”kaa-
taa” mm. tietokoneasioihin pereh-
tyneiden varusmiesten avulla.

– Heidän testauksensa tuloksena
arveltiin, että 200 kuvahakua sekun-

Puolessa vuodessa lähes miljoona kiinnostunutta
SA-kuvien avaaminen internetiin on
puolustusvoimien suuri kulttuuriteko

nissa riittää. Laitoimme varmuuden
vuoksi kapasiteetiksi 300 hakua se-
kunnissa, että homma varmasti toi-
misi.

Kun sitten SA-kuvien hakupalvelu
juuri ennen kevään 2013 veteraani-
päivää julkistettiin, edessä oli iso yl-
lätys: ensimmäisen tunnin aikana
sivustolle ilmaantui 250 000 kävijää,
mikä tarkoitti 4318 latausta sekun-
nissa.

Vaikka tilanne ei silloin nauratta-
nut, komentajakapteeni Leskinen
tajusi pian syytä tyytyväisyyteen:
kuinka huima kiinnostus asiaan oli
ja millainen maailmanlaajuisesti ai-
nutkertainen sotahistoriallinen teko
olikaan saatu aikaiseksi.

Kaikkein kauheimmat
kuvat eivät  ole esillä
Palvelun toiminta korjattiin seuraa-
van parin vuorokauden aikana, ja
kävijämäärät ovat edelleen mahta-
vat. Ruuhkahuippujen lisäksi Les-
kinen summaa, että palvelussa vie-
railee tuhatkunta käyttäjää päivit-
täin.

Suosiosta kertoo myös se, että
ensimmäisen käynnin jälkeen 41
prosenttia on käynyt palvelussa uu-
delleen. Suurin käyttäjäryhmä ovat
olleet haut Suomesta, 700 000, kak-
kosena Venäjä 45 000 ja kolmante-
na Ruotsi 25 000, neljäntenä Yhdys-
vallat 23 000. Kun tästä lähdetään
muihin maihin, käyttäjälukuja jatkaa
Saksa noin 7000 haulla. (Tilanne
marraskuun alkupuolella).

SA-kuvien uudelleentaltioinnin ja
avaamisen kaikelle kansalle pohjusti
kenraali, kansanedustaja Olli
Nepponen vuonna 2009 saades-
saan eduskunnassa rahoitusta hank-
keelle. Kuvien, lasinegatiivien ja
vanhojen filmien, digitointi tehtiin

Mikkelissä, Helsingin yliopiston
digitointi- ja konservointikeskukseen
työllistettyjen henkilöiden avulla.
Kuviin liittyvät TK-kuvaajien teks-
tit tallennettiin myös tietokoneelle
vapaaehtoisvoimin.

– Palaute on ollut pääosin kiit-
tävää ja myönteistä. Kommentteja
on tullut kuvatekstien ryssittelystä,
mutta tekstit on kirjoitettu tarkasti
sodanaikaisen kielen mukaan mi-
tään muuttamatta, toteaa Leskinen.

Jotta kuvien laatu olisi käyttäjä-
ystävällinen, pari varusmiestä toimi
tietokoneella parantamassa kuvien
laatua. Toinen 18-vuotiaista kuiten-
kin halusi lopettaa urakan; hän koki
osan sota-aikaisista kuvista liian
rankoiksi.

Komentajakapteeni Pasi Leskinen
toimi puolustusvoimien taholta pro-
jektipäällikkönä, kun jättiurakka,
160 000 SA-kuvan arkisto työs-
tettiin internetiin kaiken kansan
käyttöön.
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– Sen jälkeen pohdin, mitä kuvia
voisin omien tyttärieni kanssa kat-
soa. Asiasta käytiin keskustelua, ja
kaikkein raa’immat kuvat, noin 200
kappaletta, poistettiin julkisesta pal-
velusta. Nekin K18-kuvat ovat tar-
vittaessa tutkijoiden katseltavissa.

Karjalatalolla perhe- ja suku-
seminaarissa vieraillut komentaja-
kapteeni Leskinen esitteli yleisölle
myös SA-kuvapalvelun käytännön
toimintaa ja käyttäjäehtoja:

– Ilmaista kaikille, kunhan toimi-
taan hyvien tapojen mukaan ja SA-
lähde mainitaan.

Kuviin voi
antaa palautetta
Sotien aikana tiedustelukomppanian
kuvaajat eivät voineet kovin tarkasti

kirjata ylös kuvissa olevia joukko-
osastoja tai kalustoa, ettei tietoa
mahdollisesti kiinni joutuessa olisi
mennyt vihollisen haltuun. Nyt
internet-sivujen kautta kuviin voi
antaa palautetta, eli tietoa kuka, mitä
ja missä.

– Tässä kotiläksyä kaikille; palau-
tetta todella toivotaan, kun vielä asi-
oista muistavia on olemassa.

SA-kuvien palvelu on vain TK-
kuvaajien materiaaleista koottu. Sii-
hen ei oteta yksittäisten sotilaiden
kuvaamia otoksia. Niitä voivat peri-
kunnat halutessaan tarjota Sota-
museolle.

Pasi Leskinen muistuttaa, että
SA-kuvien arkisto on myös loputon
lähde tutkijoille. Kuvat löytyvät
osoitteesta sa-kuva.fi.

Internetiin saatetun jättiurakan
seuraajaksi on lisääkin suunnitelmia.
Tulevaisuuden visioihin kuuluu use-
amman sotavuosien aihepiiriin liit-
tyvien aineistojen yhdistäminen va-
paaksi palveluksi: SA-kuviin liitty-
vää palautetta seulotaan, sota-aikai-
sia videoita eli uutisfilmejä
työstetään internet-kelpoisiksi, sota-
päiväkirjoja digitoidaan, 75 000
ilmakuvan muokkausta tehdään.

Miten kansalliskirjaston digi-
taalinen kirjasto (KDK) tulevaisuu-
dessa toteutuu, jää nähtäväksi, kun
rahoitusta ja monia muita asioita
ratkotaan lähivuosina.

– Huikea visio, joka pyritään to-
teuttamaan, summaa Pasi Leskinen.

Marjo Ristilä-Toikka

Sotapoikia Raudun kyntöpelloilla.SA-kuva.
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Tapahtumia Viipurissa 20.6.1944
Kesäkuun 12. päivänä 1944 mää-
rättiin Itä-Karjalassa ollut eversti
Armas Kempin komentama 20 Pr
siirtymään vanhan suomalaisen
Hansakaupungin, Viipurin, (kaupun-
kioikeudet 1403) suojaksi. Viipuri,
joka ennen sotia oli ollut Suomen
kansainvälisin kaupunki (mm. suo-
malainen, saksalainen, ruotsalainen
ja venäläinen srk), lisäksi ulkomaan
kaupan portti.

Prikaati katsottiin perustetuksi 1.1.1944 ja se muodostui useammasta
eri joukko-osastoista. Prikaatin päällystö oli:
Komentaja: eversti Armas Kemppi
Esikuntapäällikkö: Mannerheim-ristinritari majuri Tauno Viiri
Pataljoonien komentajat olivat:
I. Pataljoona: kapteeni Aamos Malinen
II. Pataljoona: majuri Kurt Bäckman
III. Pataljoona: everstiluutnantti Teppo Sorri
IV. Pataljoona: majuri Viljo Kirma
Parhaiten hoidettu ja taistelukykyisin pataljoona oli III. P.
Pataljoonan tykistö:
Raskas Patteristo 40, komentaja kapteeni Tuure Ollila (12 kpl 152 H 37)
Kevyt Patteristo 20, komentaja kapteeni Igor Forsblom (12 kpl 76 K 02)
Tykistökomentaja: everstiluutnantti Pentti Arra.

Prikaati saapui Viipuriin ja joukot
olivat asemissaan 18.-19.6., tunnel-
ma oli odottavan pelottava, jota vie-
lä perääntyvät joukot ja hiippailijat
lisäsivät. Prikaatilla ei ollut taistelu-
kokemusta juuri ollenkaan ja se oli
ollut tietöissä Itä-Karjalassa.

Kenraalimajuri Ruben Lagus
(PsD:n komentaja) esitti kenraali-
luutnantti Laatikaiselle parikin ker-
taa hyvin painokkaasti ja perustel-
lusti (mm. vesistö selän takana) ase-
mien heikkouden ja ehdotti välitön-
tä vetäytymistä Viipurin pohjoispuo-

lelle (Tienhaaraan), myös kenraali-
luutnantti Lennart Oesch on toden-
nut kirjassaan nämä ongelmat. Ei
auttanut, vaan käsky oli: Viipuria on
puolustettava.

Taistelu
Etumaiset hyökkäysjoukot saivat
aamuyöstä kosketuksen 20.6. suo-
malaisiin Viipurin edustalla. Välittö-
mästi kosketushyökkäysten jälkeen
alkoivat 20.6. ja toimintaan liittyivät
tykistö ja ilmavoimat. Rintaman
keskustassa (II. P) mielikuvituksen

Suomen valtion pystyttämä
muistomerkki Viipurin kenttä-
hautausmaalla, jossa lepää 108
vuosina 1939-1940 kaatunutta
suomalaissotilasta. Kuva:
Marjo Ristilä-Toikka.

Kevyt ilmatorjuntatykki matalatorjunnassa Viipurissa 18.6.1044.
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tuotteena ja liikkeelle lähteneet vää-
rät huhut ja oletettu vetäytymiskäs-
ky levisivät nopeasti ja pakenemi-
nen alkoi iltapäivällä.

Viipuri oli menetetty lopullisesti il-
taan klo 16.00 mennessä, onneksi
Suomen lippu ehdittiin pelastaa Vii-
purin linnasta. Kivisillan salmelle
PsD:n muutamien tykkimiesten ja
panssarijääkärien ansiosta saatiin
vihollisen eteneminen pysäytetyksi
ja lopullisen niitin ensimmäiselle
torjuntavoitolle antoi Tienhaaraan
saapunut ruotsinkielinen JR 61
(everstiluutnantti Alpo Marttinen).

Kenraaliluutnantti Lennart Oesch
on todennut kirjassaan: strategises-
ti ja taktillisesti Viipurin menetys ei
loppujen lopuksi järkyttänyt kannak-
sen puolustusta ja se oli paha kau-
neusvirhe sotilaallisessa toiminnas-
sa. Lisäksi vanha historiallinen kes-
kusta säilyi pommituksilta.

Eversti Armas Kemppi luovutti 20
Pr:in komennon eversti Yrjö Wal-
demar Soralle 22.6. klo 19.00 ja
hänet siirrettiin kotijoukkojen esi-
kuntaan. Ilmatorjuntaa Viipurissa ei
ollut lainkaan ja parhaiten Viipurin
puolustustaistelua hoiti ilmavoimat,
jotka pudottivat 20.6 Viipurin alueel-
la 49 viholliskonetta.

Seuraukset
Viipurin menetys oli tietenkin shok-
ki suomalaisille ja syylliset oli löy-
dyttävä. Eversti Kemppiä ja majuri
Bäckmania syytettiin Sotaylioikeu-
dessa heidän teoistaan ja tekemät-
tä jättämistään.

Majuri Bäckman tuomittiin
19.1.1945 varomattomuudesta, osit-
tain laiminlyönnistä tapahtuneesta
sotatoimia vahingoittaneesta virka-
velvollisuuksien rikkomisesta 8 kuu-
kaudeksi kuritushuoneeseen. Kor-
keimmassa oikeudessa se muuttui
vielä ankarammaksi eli vuodeksi
kuritushuoneeseen. Tätä ennen ma-
juri Bäckman tappoi itsensä.

Eversti Kempin tuomio Sotayli-
oikeudessa sama tuomio: varomat-
tomuudesta tehdystä virkavelvol-
lisuuden rikkomisesta muuttui Kor-

keimmassa oikeudessa 12.3.1945
25 vuorokaudeksi arestirangais-
tusta. Suurimpana virheenä nähtiin
se, että hän ei jäänyt organisoimaan
puolustusta Kivisillansalmen länsi-
puolelle, vaan jätti sen tehtävän alai-
selleen mennen itse selvittämään
esimiehelleen kenraaliluutnantti
Laatikaiselle tilannekatsausta.

Eversti Armas Kempiltä vietiin tai
riistettiin sotilaskunnia, jonka hän
kantoi tyynesti. Hän oli palvellut
kunniakkaasti isänmaataan niin
Vapaussodassa, Talvisodassa kuin
Jatkosodassa. Hän kantoi raskasta
taakkaansa tyynesti aina kuolemaan
asti 12.10.1949.

Eräitä syitä Viipuria kohdannee-
seen katastrofiin olivat mm.:

1. Puolustusasemat olivat kesken-
eräiset ja väärässä paikassa (vesi
selän takana)

2. Ilmatorjuntaa ei ollut lainkaan
3. Erityisesti tykistön ja jalkaväen

ammusten krooninen pula sekä jär-
jetön byrokratia  ammusten jake-
lussa

4. Panssaritorjuntaa, uusia tehok-
kaita Neuvostopanssareita vastaan
ei ollut

5. Vaikuttaa siltä, että IV AK jätti
20 Pr:n täysin yksinään puolusta-
maan Viipuria. Tässä pitäisi IV
AK:n komentajan kenraaliluutnantti
Laatikaisen ja tykistökomentajan
eversti Sippolan katsoa peiliin, ku-
ten myös esikuntapäällikön eversti
Hautalan.

Viipuri tänään
Viipurin keskusta säilyi 1944, kos-
ka 20.6. se jouduttiin luovuttamaan
pikaisesti ja tänään vanha historial-
linen keskusta on hyvin ränsistynyt.
Monet historialliset kaupungit on
entisöity entiseen loistoonsa Euroo-
passa ja toivottavasti myös Viipuri
saa osakseen vanhan Hansa-kau-
pungin loiston.

Jos Viipuri olisi säilynyt suomalai-
silla, niin sille mielestäni olisi käynyt
kuten niin monelle kaupungille Suo-
messa, eli vanha olisi tuhottu ja
raiskattu, tilalle olisi rakennettu
järjettömiä betonielementtitaloja,
vailla minkäänlaisia rakennustai-
teellisia arvoja. Suomessa näitä esi-
merkkejä löytyy (Helsinki, Hämeen-
linna, Turku jne).

Karjalaisille Viipurin menetys oli
järkytys, se säilyy kaikkien karjalais-
ten mielessä eikä tule koskaan ka-
toamaan karjalaisten sieluista.

Nyky-Venäjällä on aloitettu ja
saatu valmiiksi taidemuseon ja kir-
jaston restaurointi ja tulokset ovat
olleet erinomaiset. Nyt lisäksi on
kuultu, että Viipurin keskustan res-
taurointiin on löytymässä rahaa,
mikä edesauttaa huomattavasti Vii-
purin kehitystä.

Isoisäni Pekka Falin on opiskel-
lut ja työskennellyt Viipurissa ennen
vapaussotaa.

Pekka Hovilainen

Viipurin linna 20.6.1944.
SA-kuva.
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Karjalan aurinko paistoi lämpimästi
syyskuisena lauantaina, kun pieni
talkooporukkamme kokoontui Rau-
dun asemalla mielessään meno
talkoisiin Hovinkylän Hovinmäelle
kunnostamaan Sakkolan ja Raudun
lahjoitusmaatalonpoikien kunniaksi
pystytetyn muistomerkin aluetta
entisen emäntäkoulun puistossa.

Osa oli tullut omilla autoilla, ja osa
koematkailijana Allegrolla Pietariin
ja sieltä paikallisjunalla Rautuun.
Positiivinen kokemus!

Mainiona oppaana ja tulkkina tuli
Pietarista uusi tuttavuus Jan Kis-
kurno, täydellistä suomeakin puhu-
va.

Retken oli provosoinut Hovinkylä-
seura ry, mutta ratkaisevan tärkeä
oli Rautulaisten pitäjäseura ry:n teho-
ryhmä Paksun Markun johdolla.
He antoivat hautausmaan kunnos-
tusmatkastaan suuren osan ajasta
yhteisen muistomerkkimme hyväk-
si.

Tuntuu vähän siltä, että arvokkaan
muistomerkkimme alue ja etelän-
puoleisen Sakkolan kokoontumis-
paikka on nyt saamassa uuden po-
sitiivisen aikakauden, monen vuoden
epävarmuuden jälkeen.

Paukun Hannu on sinnikkäästi
tulkkinsa kanssa yrittänyt asiallista
yhteyttä kulkutiemme tontin omis-
tajaan, ja vihdoin onnistunut saa-
maan. Saimme keväällä omistajalta
kulkuluvan ja portin avaimen, joka
nyt on hallussani tarpeettomana.
Portit ovat paikoillaan, mutta aita
onkin purettu pois!

Nyt pitäisi saada järkevää jatkoa
yhteistyölle tontin omistajan kanssa.
Ja ainakin tien suuruinen viipale sii-
tä tontista laillisesti hallintaamme.
Hannun johdolla jatkamme yrittä-
mistä.

Tervehdys syysretkeltä Hovinkylästä:
Lahjoitusmaatalonpoikien maisemaa
raivattiin ja patsaalle pääsee taas

 Kesäkuun lopun kävijät totesivat,
että muistomerkille pääsee suoraan,
jos uskaltaa ryteikössä rynnistää. Tai
jos anoo kohteliaasti kulkulupaa
Polikarpoveilta, ystävällisiltä naa-
pureilta, pihansa läpi menosta.

Totesivat myös, että muistomer-
kin ovi ei aukene abloyavaimella,
joten siivoustyökaluja ei saatu käyt-
töön.

Sattui niin erikoisesti, että Raudun
”peltijunassa” tuli asia puheeksi, ja
Jan totesi, että hän on ollut kymme-
nen vuotta Abloy-tehtaan myynti-
konttorin vetäjänä Pietarissa! No
lukko aukeni ja työkalut saatiin.

 
Hovinmäen datshakylässä oli

asukkaita kai joka talossa. Autot
mahtuivat siihen parkkiin. Rautu-
laisten iskuryhmä kokosi raivaus-

sahan. Syntyi pari metriä leveä kä-
velytie läpi kolme metriä korkean
kortteikon. Nokkoset, horsmat, le-
pät, yms. jätettiin pitkin maata. Ton-
tille levinneet jalot poppelit jätettiin
rauhaan. Emopuun kaadon jälkeen
ei niitä juurivesoja ole muistomer-
kin tontille jostain syystä tullut.

Talkoolaiset patsaan ympäristöä siistimässä. Kuva: Heikki Malka-
mäki.
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Ehkä olisi hyvä, jos kyläläiset
kulkisivat sitä polkua myöten uima-
laiturilleen. On mielenkiintoista ensi
kesänä nähdä, pitääkö raivaus uu-
sia vai tyrehtyykö ryteikön kasvu
tien paikalta?

Muistomerkin ympäriltä raivaus-
saha ja viikate tekivät siistiä jälkeä
ahkerien talkoolaisten voimilla.
Mutta on siellä valtavan paljon tuu-
lien kaatamia risuja ja rankoja.

Tulee mieleen yli kymmenen vuo-
den takaiset ajat, kun monissa
talkoissa hovinkyläläiset Väyrysen
Matti ja Leppäsen Juhani, kum-
pikin moottorisahojensa kanssa,
raivasivat tontiltamme valtavan suu-
ret tuulenkaadot pöydiksi ja jakka-
roiksi ja haitalliset roskapuut polt-
topuuröykkiöiksi. Jotkut datshalaiset
ne käyttivätkin hyväkseen.

Saisimmekohan aikaiseksi ensi
touko-kesäkuun vaihteessa talkoo-
retken, missä pari moottorisahaa
olisi mukana käyttäjineen, tarpeelli-
sen raivaussahan lisäksi? Ja osallis-
tujina nimenomaan sekä Sakkolan
että Raudun kotiseutuaktivisteja!

”Työ tekijöitään kiittää”, ja yhdis-
tykset kaikkia talkoolaisia!

Tavaksi on tullut retkillämme is-
tuttaa kylien entisien tupien paikoil-
le tammen taimia. Muistomerkin
kaksi tammeamme kasvavat upe-
asti!

Nytkin istutettiin muutamia. En-
simmäiset Raudun puolelle istutetut
tammen taimet laitettiin multiin
Vehmaisiin, Hovinkylää lähimpänä
olleelle tilukselle, jonka omistivat
Paksun Markun isovanhemmat.
Laillisena perillisenä on siis Mark-
ku! Aiemmin on istutettu Hovinkylän
lisäksi Ojaniemeenkin. Istuttamatta
on vielä muutamia kymmeniä.

Syitä moiseen olkoon esimerkik-
si: On sanonta, että ”miehen pitää
rakentaa talo ja istuttaa tammi”. Kun
lailliset perilliset joskus rakentavat
talon Kannaksen perintömaalleen,
niin tammet olisivat jo valmiina! Tai
sitten: Joskus tulevaisuudessa mei-

Hikeä pyyhittiin ja
makkaroita
paistettiin.

dän juurillamme kasvaa salaperäi-
nen tammimetsä, ainutlaatuinen
Kannaksella, mikä nyt on siis
laajenemassa Raudunkin puolelle.
Mielikuvitus ei liene kiellettyä!

 

Muuten, olen sitä mieltä, että
Allegro on mainio kulkuväline!

Soini Hartikainen

Raivaajia odottaneet nykyryteiköt.
Markku Paksu istuttamassa
tammea kotitiluksilleen. Kuvat:
Soini Hartikainen.

Paikalliset naapurit
(kuvassa keskellä),
tulivat tarkistamaan,
että emme kaada
aiemmin istutettuja
ystävyyden tammia.
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Hän istuu eteensä katsoen
vaiti rullatuolissaan,
tuo sankari Äyräpään, Siiranmäen,
tuo sankari Suomenmaan.

Hän edestä meidän jokaisen
kaiken valmis ol’ antamaan,
ja ansiosta hänen kaltaisten
yhä vapaa on isänmaa.

Kirjoittaja on syntynyt 25.8.1938
Raudun Raasulin kylässä. Runo on
hänen vuonna 2008 julkaistusta
omakustannekirjastaan ”Reviisori
Raudusta – muistikuvia, mietteitä ja
ajatuksia 70 vuoden varrelta”.

– Runo olkoon kiitoksena sille yhä
harvenevalle joukolle, jolle jokainen
suomalainen on kunniavelkaa, muis-
tuttaa kauppatieteiden maisteri,
kanslianeuvos Yrjö Tuokko.

Tuokko on Veteraaniliiton neuvot-
telukunnan ja Veteraanisäätiön hal-
lituksen jäsen.

Aiheen oheiseen runoon antoi
edesmennyt setänsä, joka haavoit-
tui Siiranmäen taisteluissa.

– Kirjoitin tämän runon itsenäi-
syyspäivän mietteissä ja se julkais-
tiin ensimmäisen kerran yrityksem-
me asiakaslehdessä Tuokkosessa.
Runon johdosta sain yllättäen puhe-
linsoiton kenraali Adolf Ehrnroothil-
ta, joka myös haavoittui Siiranmä-
essä. Tämä ikimuistoinen puhelin-
soitto ja veteraanikenraalin kiitos-
sanat jäävät varmasti mieleen-
painuvimmaksi palautteeksi, mitä
olen runoistani saanut.

Lapsuuden joulun loivat
kädet äidin karhenneet.
Muistot paljon antaa voivat,
muistot rakkaat ja varhenneet.

Kotikuusen pihkaisen tuoksun
yhä vieläkin tunnen sen
ja päivien verkkaisen juoksun
ja aattoillan odotuksen.

Lapsuuden joulu
Alla kotoisen kurkihirren
nyt jo varmaan harmaantuneen
sanat tutun jouluvirren
lapsen piirtyivät sydämeen.

Niin kulkevat mietteissä päivät
ajat joulujen armaiden.
Miks’ mietteeksi aina vain jäivät
sanat hellät kiitoksen?

Lapsuusjoulujen tunnelmasta
jotain maailmaan kadotin,
ja jälkeen vuosien vasta
sitä kaivata ymmärsin.

                     Yrjö Tuokko

Vapautemme sankareille
Mutt’ mitä meiltä saanut on
tuo sankari vapauden,
vain juhlapuheissako huomion
ja mitalin rautaisen?

Hänen arvomerkkinsä kalleimmat
alta vaatteiden eivät näy
ja toiveet, elämän unelmat
yhä vähäisemmiksi käy.

Niin paljon ”siellä jossakin”
hälle silloin luvattiin,
kun meni käsi jalkakin
– nyt usko ihmisiin.

Hän istuu eteensä katsoen
vaiti rullatuolissaan
ja lailla monen kaltaisen
yhä jatkaa taistoaan.

Yrjö Tuokko

Yrjö Tuokko ja vanhempansa.
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Kuluvana vuonna Rautua miehittä-
vät vierasmaalaiset julistavat jälleen
olevansa oikeutettuja asuttamaan
rautulaisten kotiseudun ja tuhoa-
maan sodan aikana tuholta säilyneet
rakennukset sekä hävittämään kai-
ken vallinneen suomalaisen kulttuu-
rin Raudusta. Suomalaiseen Raudun
kulttuuriin kuuluivat olennaisena
osana uskonnolliset seurakunnat;
kreikkalaiskatolinen Palkealan seu-
rakunta Konstantinopolin Patriark-
kaatiin liittyneenä Suomen valtiol-
lisena seurakuntana, samoin kuin
väkilukuisempi luterilainen Raudun
seurakunta. Seurakunnat irtaan-
tuivat Ruotsista silloin kun suoma-
laiset elivät suuriruhtinaan maassa
keisareiden Venäjän osana.

Suomalaisen kalevalaisen kulttuu-
rin hävittäminen kansanmurhalla
Käkisalmen läänissä 1600-luvulla oli
Ruotsin suurvalta-ajan sotilaallisen
tuhoamisen ja Uppsalan piispan-
vallan surkea näyte, puettuina piis-
pan hiippaan ja kuninkaan kruunuun.
Tästä autiosta Raudusta syntyi uu-
destaan vuoteen 1939 saakka jat-
kuvasti kehittynyt suloinen Rautu-
koti, jonka vodkahöyryiset Stalinin
joukot tallasivat maahan Saksan ja
Neuvostoliiton keskinäisellä sopi-
muksella 1.9.1939 aloittamassa eu-
rooppalaisessa sodassa.

Yhdysvallat lopetti hyökkäyk-
sellään Saksaan tämän sotimisen ja
salli venäläisten sotilaiden saapua
ryypäten, raiskaten sekä ryöstäen
Yhdysvaltain pystyttämälle Berliinin
puomille saakka. Puomin läpi ei
päästetty edes Pölitzin luona,
Hegervullen keskitysleiriltä, kuole-
man porteilta pommituksen aikana
karanneita suomalaisia Saksan kes-
kitysleirivankeja.

Pyhärantalainen Kauko Raumo-
nen koki kaikki kauheudet paetes-
saan Berliinin puomilta vastavirtaan
raiskaavien ja räyhäävien Neuvos-
toliiton sotilaiden kulkusuuntaan näh-
den. Kauko Raumonen joutui vielä

Itsenäisen Raudun rikottu joulurauha
1945 Nevajoen varren neukku-
vankileirille luurangoksi kuihtuneena
pakkotyöhön, saksalaisten keskitys-
leirien vertaisiin oloihin. Hän täytti
20 vuotta päästessään sattuman
saattelemana kasvatusäitinsä luok-
se. Junassa saapui Uuteenkaupun-
kiin ja loppumatka sujui tutun linja-
autonkuljettajan kyydissä.

Molempien Euroopan sodan
aloittaneiden valtioiden kestitysleirit
kokenut Kauko Raumonen säilyi
painajaisista huolimatta järjissään ja
kuoli tänä vuonna. Hänen jälkeen-
sä jäi harvinaisista sotakokemuk-
sista painettu kirja ”Merien vapau-
desta kuoleman porteille”.

Rauhaton meri
Rahanhimon tyydyttäminen aiheut-
taa rauhan rikkoontumista niin me-
rellä kuin maallakin.

Välimerellä Suomen lipun alla
seilanneen, palestiinalaisille avustus-
tarvikkeita kuljettaneen laivan kaap-
pasivat Israelin sotilaat. Suomalai-
nen ja muunmaalainen laivamiehistö
joutui vankiselleihin. Suomalais-
omisteinen laiva on edelleen Israe-
lin valtion hallussa. Israelin aiemmin
kaappaaman turkkilaisen laivan mie-
histöstä osa tapettiin.

Kansainvälinen maallinen oikeus
ei voi tuomita juutalaisia laivakaap-
pareita. Suomalaisen sotalaivan
Tyynellä valtamerellä pidättämät
merirosvot eivät joutuneet minkään
valtion oikeuden tuomittaviksi, toi-
sin kävi huliganismia Jäämerellä
harjoittaneen Greenpeace -laivan
miehistön. Venäjä vei oikeuden
eteen ja rahasti raharikkaalta
Greenpeacelta ruhtinaalliset raha-
lunnaat. Vanjojen rahanhimo ei jää-
dy arktisella alueellakaan.

A-kerholaisia
AAA-luokan veronmaksajina suo-
malaisilla riittää rahaa vielä monen
komppanian vahvuisille asejoukoille,
jotka turvaavat juutalaisten ja

arabiväestön keskinäisen sotimisen
jatkumista. Turkin ja sen naapuri-
valtioissa elävien kurdien taistelui-
hin on varattu vuosittaiset määrä-
rahat Suomen valtion budjetissa.

Maatilkut omistajarekisteriin
Maattomilla afrikkalaisilla ei ole
merkittyä maatilkkua Jumalan maa-
rekisterissä ja maapallon muut maat
eivät ole kiinnostuneita, kuinka he
kotimaassaan elantonsa hankkivat.

Avoimen suomalaisen maarekis-
terin aikaansaaminen Afrikkaan
muuttaisi afrikkalaisten uintisuunnan
kohti kotimaataan. Pellot saataisiin
rekisteröityä niitä viljeleville henki-
löille ja valtiolla olisi mahdollisuus
järjestää nälänhädästä kärsiville
peltotilkku elannon turvaamiseksi.

Suomessa rautulainen Jaana
Husu-Kallio on maa- ja metsäta-
lousministeriön kansliapäällikön
työssään valmistellut tulevalle Suo-
men hallitukselle esityksen metsien
verotuksen muuttamiseksi. Toivot-
tavasti esitystä pohdittaisiin perus-
teellisesti tulevissa hallitusneuvotte-
luissa.

Peltoalaa tulee lisätä, sillä metsäs-
sä kasvaa vain pettuleipä, jonka
avulla ei miljoonia nälässä riutuvia
ruokita. Olemmehan kulkemassa
kohti suuria kansainvaelluksia ja
sotia, joita Filippiinin kokemat me-
reltä tulevat hirmumyrskyt siivittä-
vät.

Rauhattoman joulunajan jälkeen
toivon tulevan onnellisempia vuosia,
vouhottajien järkiintymistä ja Thai-
maasta haalitun orjatyövoiman käy-
tön lopettamista Suomen metsissä.

Ahti Hänninen
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Rautulaisten puurojuhlaa vietettiin
tänä vuonna Raviradantiellä, Tilaus-
ravintola Säteessä lauantaina
23.11.2013. Juhlaan tulijaa odotti
kynttilöin valaistu polku illan jo hä-
märtyessä. Minun oli kaivettava
kamera esiin jo heti aulassa, kun
näin ortodoksisen seurakunnan kirk-
koherra Johannes Hätisen ja kan-
santaiteilija Kauko Antero Ikosen
jonottavan sisäänpääsyä.

Etsittiin pöytäpaikkoja sitten. Toi-
ni ja Veikko Pietiäisen vieressä
oli yksi paikka vapaana ja siihen sit-
ten istuuduin. Minua vastapäätä is-
tui 15-vuotias Neea Tiihonen vie-
rellään äidin äitinsä Rauni Karja-
lainen ja reunimmaisena pöydässä
istui Saimi Siiriäinen. Tervehtimi-
sen ja esittäytymisen jälkeen juttukin
lähti helposti luistamaan. Toini ja
Veikko olivat kotikyläni Sairilan vä-
keä.  Rauni Karjalaisen (o.s. Pusa)
juuret olivat Raudun Sirkiänsaares-
sa, kuten Saimi Siiriäisenkin.

Rauni oli vain 10 kuukauden ikäi-
nen joutuessaan lähtemään evakoksi
Pieksämäen Riipilän kylään Vauh-
kosten taloon. Maalaistalon väki otti
heidät hyvin vastaan. Sodassa ollut
poika oli lähettänyt kirjeen, jossa hän
muistutti pitämään siirtolaisista hy-
vää huolta. Hän oli nähnyt olosuh-
teet, joista evakkomatkalle joutu-
neet siirtolaiset olivat lähteneet. Jat-
kosodan aikana Pusan perhe ei
päässyt enää kotikonnuilleen.

Rauni Karjalainen muisteli myös
vuoden 1918 tapahtumia,  jolloin
suku oli joutunut lähtemään ensim-
mäisen kerran evakkoon Metsä-
pirttiin. Ristiinaan Pusat muuttivat
vuonna 1945. Neea oli kiinnostunut
piirakanpaistosta, jota äitinsä ja iso-
äitinsä suunnittelivat. Hän oli hyvä
esimerkki nuoresta naisesta, joka
halusi osallistua karjalaisten
piirakkatalkoisiin.  Näin taidot siir-
tyvät sukupolvelta toiselle.

Puurojuhlan tunnelmissa
– osanottajia melkein vauvasta vaariin

Yhteentulon puheensorinan
hiljennyttyä Liisa Rouhiainen toi-
votti runsaslukuisan väen, melkein
vauvasta vaariin, tervetulleeksi puu-
rojuhlaan. Pääemäntänä toimi Mar-
jatta Rastas ja nuorempaa polvea
edusti Rouhiaisten sukuun kuuluva
Annika, joka osoitti sorminäppä-
ryytensä kerätessään lautasia, ruo-
kailuvälineitä ja laseja pois pöydistä.
Jokainen sormi oli käytössä ja lasit
hävisivät kerralla pöydästä muun
lastin lisäksi.

Perinteiseen tapaan tervehdyk-
sensä juhlaan osallistuville toivat
Mikkelin seurakuntayhtymän ja or-
todoksisen seurakunnan edustajat.
Illan ohjelmapuolta johti pohjalaisia
edustava Reijo Lähteenmäki lau-
lattamalla karaokea puheidensa vä-
lissä. Rautulaisten pitäjäseuran pu-
heenjohtaja Markku Paksulle Lii-
sa antoi puheenvuoron, kun kahvi-
pöytä ei ollut vielä valmiiksi katet-
tu. Myöhemmin Markku lauloi iki-
ihanan Rautu, oi Rautu -valssin.
Väki kuunteli hiiren hiljaa.

Tarjolla entiseen tapaan ruokapöy-
dässä oli ohrauunipuuroa, hirssi-
puuroa, tattaripuuroa, riisipuuroa,
sekahedelmäkeittoa, riisipiirakoita ja
munavoita, maalaisruisleipää, voita
sekä joulukinkkua, sinappia, koti-
kaljaa, mehua ja vettä, sekä kahvin
ja teen lisukkeina joulutorttuja ja pik-
kuleipiä.

Ennen ruokapöytään käymistä
väki nousi seisomaan ja osallistui
kirkkoherra Johannes Hätisen ja
kanttori Jooa Sotejeff-Wilsonin
johdolla Isä meidän rukouksen
veisuulla siunaamaan pöydän anti-
met. Sitten järjestyksessä pöydäl-
linen kerrallaan jokainen haki mielui-
saksi katsomansa annoksen ruu-
miinsa ravinnoksi. Nuorempi väki ja
osa vanhempaakin kapusi kierrepor-
taita pitkin parvelle nautiskelemaan
herkkuja omassa ylhäisyydessään ja
rauhassaan.

Kun puuroastiat oli tyhjennetty ja
kinkut syöty, väki virittäytyi kuun-
telemaan seurakuntien edustajien
joulutervehdyksiä. Joululaulujen lau-

Puurojuhlien nuorta väkeä.
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laminen aloitettiin laululla
”Sydämeeni Joulun teen”.

Ortodoksisen seurakunnan kant-
tori Jooa Sotejeff-Wilson kertoi or-
todoksisesta jouluperinteestä. Joulu-
paasto kestää 40 päivää alkaen
15.11. ja päättyen 25.12. Paastolla
valmistaudutaan juhlaan. Oma mieli
sekä  sielu puhdistuvat ja ihminen
on valmis vastaanottamaan Juma-
lan. Paastoa helpotetaan veisaamal-
la joulukanonia. Joulukanonia ale-
taan laulaa Neitsyt Marian temppe-
liinkäymisen juhlasta (21.11.) alka-
en. Joulukanonin laulaminen aamu-
palveluksissa jatkuu aina tammikuun
1. päivään saakka. Kanoni lauletaan
aamupalveluksessa ja se muodos-
tuu yhdeksästä veisusta. Kanttori
Sotefeff-Wilson lauloi kolme vei-
suuta ja toivotti hyvää ja siunattua
Jouluun valmistautumisen aikaa.

Kristus syntyy, kiittäkää!
Kristus syntyy kiittäkää!
Kristus taivaasta vastaan ottakaa!
Kristus maan päällä,
yletkää korkeuteen!
Veisatkoon Herralle koko maa,
ja ihmiset riemuiten
ylistäkööt Häntä,
Hän on kunnioitettu...

Mikkelin seurakuntayhtymän
joulutervehdyksen esitti seurakunta-
pastori Taru Kettunen, joka pu-
keutumisellaan punamustahar-
maaseen asuun oli huomioinut tilai-
suuden liittyvän karjalaisuuteen ja
osoitti näin jo ulkoisella olemuksel-
laan vakavaa paneutumista terveh-
dyspuheenvuoroonsa osoittaen sa-
malla kunnioitusta rautulaisia koh-
taan. Kirkkovuosi lähestyy loppu-
aan ja joulu on tulossa. Me
rakastamme, sillä Jumala on ensin
rakastanut meitä. Näillä sanoilla
Taru Kettunen aloitti tervehdyksen-
sä. Hän kertoi miehestä, joka halu-
si aina viedä naapurin pojat
kalareissulle. Usein pojat miettivät,
miksi hän haluaa aina heidät mu-
kaansa. Yksinkertainen vastaus oli;
tuo mies halusi antaa pojille hyvää
mieltä, kuten jouluna on tapana an-
taa. Edelleen Kettunen viittasi
Tuomiosunnuntain 24.11. tekstiin
vuohista ja lampaista ja siihen, mitä
on tullut tehtyä tai jätettyä tekemät-
tä.

Vuohista ja lampaista
Viimeinen tuomio/Tuomiosunnuntain
24.11.2013 teksti:

31 ”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkau-
dessaan kaikkien enkeliensä kanssa,
hän istuutuu kirkkautensa valtais-
tuimelle. 32 Kaikki kansat kootaan hä-
nen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toi-
sistaan, niin kuin paimen erottaa lam-
paat vuohista. 33 Hän asettaa lampaat
oikealle ja vuohet vasemmalle puolel-
leen. 34 Sitten kuningas sanoo oikeal-
la puolellaan oleville: ”Tulkaa tänne,
te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä
valtakunnan, joka on ollut valmiina tei-
tä varten maailman luomisesta asti. 35
Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle
ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte
minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja
te otitte minut luoksenne”. 36 Minä olin
alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin
sairas, ja te kävitte minua katsomassa.
Minä olin vankilassa, ja te tulitte mi-
nun luokseni. 37 Silloin vanhurskaat
vastaavat hänelle: ”Herra, milloin me
näimme sinut nälissäsi ja annoimme
sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoim-
me sinulle juotavaa? 38 Milloin me
näimme sinut kodittomana ja otimme
sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetim-
me sinut? 39 ”Milloin me näimme sinut
sairaana tai vankilassa ja kävimme si-
nun luonasi?”. 40 Kuningas vastaa
heille: ”Totisesti: kaiken, minkä te olet-
te tehneet yhdelle näistä vähäisimmis-
tä veljistäni, sen te olette tehneet mi-
nulle”.

41 ”Sitten hän sanoo vasemmalla
puolellaan oleville: ”Menkää pois mi-
nun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen,
joka on varattu Saatanalle ja hänen
enkeleilleen. 42 ”Minun oli nälkä, mut-
ta te ette antaneet minulle ruokaa. Mi-
nun oli jano, mutta te ette antaneet mi-
nulle juotavaa”. 43 ”Minä olin kodi-
ton, mutta te ette ottaneet minua luok-
senne. Minä olin alasti, mutta te ette
vaatettaneet minua. Minä olin sairas
ja vankilassa, mutta te ette käyneet mi-
nua katsomassa.”

44 ”Silloin nämäkin kysyvät: ”Herra,
milloin me näimme sinut nälissäsi tai
janoissasi, kodittomana tai alasti, tai
sairaana tai vankilassa, emmekä autta-
neet sinua?”. 45 Silloin hän vastaa heil-
le: ”Totisesti: kaiken, minkä te olette
jättäneet tekemättä yhdelle näistä vä-
häisimmistä, sen te olette jättäneet te-
kemättä minulle”.

46 ”Ja niin he lähtevät, toiset iankaik-
kiseen rangaistukseen, mutta vanhurs-
kaat iankaikkiseen elämään.”

Rory Laitsaari tupsahti Raili
Ilvosen syliin.

Vaareja ja illan komeimpia miehiä edustivat Pentti Nikkanen ja
Kauko Antero Ikonen.
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Meistä kaikista löytyy vuohtakin.
Lupasimme, emmekä kuitenkaan
käyneet katsomassa. Omin voimin
emme jaksa rakastaa. Me tarvit-
semme Jumalan rakkauden lähdet-
tä. Jumala lähetti poikansa maail-
maan, jotta me saisimme voimaa
rakastaa. Hän on ensin rakastanut
meitä. Jouluna olemme rakkauden
lähteellä. Ajatukseen lähimmäisen
välittämisestä ja rakastamisesta
päätti seurakuntapastori Taru Ket-
tunen tervehdyksensä ja toivotti
Hyvää ja Siunattua Joulun aikaa
puurojuhlaan osallistujille.

Puurojuhlan jälkeen minulla oli
tarve kertoa jollekin kuulumisia ja
niinpä soitin aivan sattumanvarai-
sesti metsien keskellä yksin asuvalle
tuttavalle. Kysyin heti alkajaisiksi:
mitä Sinun rauhaasi kuuluu. Vastaus
oli – no, rauhaa on ollut. Keskuste-
limme reilun tunnin. Kun päätimme
puhelua hän sanoi: kiitos, kun soitit.
Minä jäin mietteissäni istumaan. Se
oli vain puhelu ja sain niin lämpimät
kiitokset. Ehkä minun tietämättäni
piti soittaa juuri tuolle ihmiselle.

Ensi kesän kihut Mikkelissä
Palataan sitten takaisin puurojuh-
laan. Markku Paksu kertoi Raudun
ja Palkealan hautausmaiden tilan-
teesta sekä muistakin ajankohtaisis-
ta ja tulevista aiheista. Lipsahti Mar-
kun suusta muutama vitsikin.

Ensi kesänä Mikkelissä pidettävät
rautulaisten pitäjäjuhlat on suunni-
teltu alustavasti yksipäiväisiksi.

Markulla on ollut takanaan vilkas
kesä. Vuosi vuodelta on tuntunut
juhannuksen ja joulun olevan entis-
tä lähempänä toisiaan. Markku oli
iloinen, kun väkeä oli tullut puuro-
juhlaan runsaslukuisasti. Samalla
hän harmitteli, kun niin moni oli nuk-
kunut pois, mutta heidän muistonsa
elää.

Alvar-serkkunikin jätti tämän
maailman maaliskuussa. Hän kävi
joka vuosi Karjalassa ja tunsi Mäk-
rällä jokaisen kiven ja kannon. Me-
netimme hänessä arvokkaan tieto-
lähteen, jota kukaan ei pysty kor-

vaamaan. Mäkrän raitilla Alvar kulki
kuin kotonaan. Ei ollut paikkaa, mis-
tä Alvar ei olisi jotain tietänyt. Al-
varin muisto uskollisena kotiseudul-
laan kävijänä ja tienviittana säily-
köön vielä elossa olevien mäkräläis-
ten ja rautulaisten mielessä.

Reijo Lähteenmäki jatkoi joulu-
laulujen karaokelaulattamista ja vi-
ritti joulutunnelmaa. Välillä hän ker-
toi matkoistaan Vienan Karjalaan ja
Aunukseen ym. Lähteenmäki ker-
toi Vienan Karjala -lehdessä olleesta
saarnakilpailusta. Rautulaisten ja
pohjalaisten erona on ainakin yksi
huomionarvoinen asia. Rautulaiset
kokoontuvat ”sankoin joukoin” tilai-
suuksiin, kun taas pohjalaisia on
paikalla parhaimmillaan parikym-
mentä ihmistä. Lähteenmäki arveli
syyksi rajaa, jonka yli ei päässyt.
Kotiseudun menettäminen yhdistää
rautulaisia.

Illan edetessä laulamaan uskaltau-
tui Lähteenmäen lisäksi hyviä lau-
lajia puurojuhlaan osallistujista.
Nuorison edustajat Liisa Maija
Laitsaari ja Eevastiina Lappalai-
nen lauloivat tulkoon joulu (kuva
alh.)

Illan päätteeksi paikallisena kan-
santaiteilijana tunnettu Kauko An-
tero Ikonen otti mikrofonin haltuun-
sa. Hänen Karjalan poikii -kaverin-
sa Pentti Nikkanen tanssahteli
löytämänsä ”nuorikon” kanssa; lie-
kö ollut oma. Illan komeimmiksi
miehiksi esittäytyneet kaverukset
pääsivät vauhtiin ja tulivat salin
perimmäisestä pöydästä estradille.

Kauko Ikonen on Markun
(ent.) appiukko ja minun kotitalon
naapu-rini. Kauko ei enää tunnista-
nut minua, joten esittelin itseni vi-
rallisesti. Silloin alkoi kehuminen.
Lopuksi hän kysyi: miten voit.
Remissiossa, minä vastasin.

Pois lähtiessä pihalla tuttu taksi-
kuski istui autossaan ja odotti kyy-
ditettävää. Istahdin etupenkille ja
sanoin – näin käy, kun menee kar-
jalaisten juhliin. Taksimies nauraa
hekotti ääneen ja sanoi liioitellusti –
mitä nyt puoli tuntia odottelin.

Rauhallista Joulua ja siunausta
vuodelle 2014 toivottaa

Seija Taskinen
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Kuljet nurkissa huoneen ja ikkunain,
tuot puhtoista kirkkautta.
Luot lämpöä, tuoksuja atriain
ja mielen sopuisuutta.
Sä karkaat ulos pihoille,
suot valoja siniseen hämyyn
ja liikettä salaisten askelten
mi kulkevat lämpöiseen kylyyn.

On aikasi määrätty päiviksi
ne muistoja rakkaita tuovat.
Ja luvan palata lapsuuteen
synnyinkotiin vanhempain luokse.
Siellä tupa yhä kuusineen
viel seisovi juhlaa viestien.
Ja seimen äärellä tyttönen
katsoo Marian lasta ihastellen.

Oi kiitos Joulu taas sinulle
kun joka vuosi sä saavut!
On seuranas laulut niin rakkahat
ja omaisten hautakummut.
Ne kynttilät hangelle puhtaan saa
ja aatokset vuosien, vuosien taa,
ne kiitävät muistojen siivin.
Niin kaunis on jouluinen maa.

Kaarina Raatikainen
Iisakin tytär

Joulu

Minä muistan monta joulua lapsuuden,
nämä joulut jo ennen sotien.

Kaikki suurta oli, niin jaloa,
ne loivat mieliimme rakkautta, valoa.
Sitä lapsena oikein ymmärtänyt en,

vaikka rakkaus, rauha täyttikin sydämen.

Ei tuhlattu rahaa silloin mammonaan,
oli joulukuusi, talikynttilät oksillaan.

Minä muistan monta joulua sota-ajan,
oli seistävä suojana itäisen Suomen rajan.

Meillä kallista oli puolustettavaa,
panoksena oli oma koti, Isänmaa.

Tätä aikaa koskaan unohtaa voi en,
näin me turvasimme Suomelle vapauden.

Joku palasi terveenä, moni ei lain’,
sai valkoisen ristin kummulleen vain.

Menneitä jouluja muistellen
Minä muistan monta sodanjälkeistä joulua ankeaa,

miten joulun viettokin oli vaikeaa.
Oli kaikesta pulaa, sodan kauhut painoivat mieltä,

ajoista menneistä muistoina sieltä.

Ei syöty kinkkua ei liioin voita,
joulukalanakin oli vain silakoita.

Autot kulkivat silloin myös häkällä,
matka onnistui vain hyvällä säkällä.

Olen nähnyt myös joulut nykyiset,
joulupöydän herkut yltäkylläiset.

Mitä kaikkea onkaan nyt tyrkyllä,
voi ja läskikin maistuvat myrkyltä.

Jospa muistaisi kasvava nuoriso maan,
mitä sukupolvi poistuva on kokenutkaan.

Tämä maa on kaunis ja vapaa maa,
on täällä hyvä nyt meidän asustaa.

                                         Sulo Kiuru, Joroinen

”Lumiset oksat vihreän puun,
kimmeltää valossa jouluisen kuun.

Katsellaan tähtien hopeista nauhaa,
toivon jouluusi lämpöä, rauhaa!”

 
Tunnelmallista joulun aikaa!

 
Katri Komi

Kansanedustaja Joroisista

Rauhaisaa joulunaikaa ja
hyvää vuotta 2014 toivottavat

Rautulaisten lehti
Rautulaisten Pitäjäseura ry

Rautuseura ry
Rauta-Säätiö
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Suvannon seudun sukututkimuspiiri
kokoontui 30 henkilön voimin 23.
marraskuuta 2013 Karjalatalolla
keskustelemaan ja saamaan uutta
tietoa sukututkimuksista ja niiden
edelleen kehittämisestä.

Kokouksessa saimme palautteen
Karjalatalolla 9. marraskuuta 2013
järjestetystä Perhe- ja suku -tapah-
tumasta, joka oli saanut suuren suo-
sion. Kiinnostuksen kohteena olivat
mm. sukututkimusaiheiset luennot ja
Perhe ja suku sodan varjossa -se-
minaari.

Ilmi Pesonen esitteli kirja-
uutuuden Metsäpirtin Saaroinen –
Elämää Laatokan äärellä. Esipu-
heessaan Pesonen toteaa: ”Paljon
pusikkoa on ehtinyt kasvaa talojen
raunioille. Paljon muistoja on ehti-
nyt sammua evakkomatkalla. Mut-
ta Laatokka-meren myrsky myller-
tää kuohupäinä edelleen Sauna-
saaressa aallonmurtajan yli ja sen
pauhu kantautuu halki kyläaukean
kuten silloin ennen”.

Pesonen korosti, että kyläkirjaan
ei sisälly talojen asukashistoriaa,
vaan ”tavoitteena on ollut kerätä ja
tallentaa tuokioita Saaroisten elä-
mästä ja näin avata ikkuna mennee-
seen myös heille, jotka eivät ole sitä
kokeneet”.

Sukututkimuspiirissä keskusteltiin
vilkkaasti siitä, miten saamme ”hel-
met esiin”. Tavoitteena on kirjalli-
sessa tuotannossa kuin vastaisuu-
dessa myös kokouksissamme tuo-
da esiin erilaisuutta ja parhaita
käytäntöjä, joista yhdessä sovellet-
tuna saisimme uudistusta suku-
tutkimuksiin ja perinteen tallen-
nukseen. Siinäpä on haastetta itse
kullekin. Kaavoihin kangistumista on
liikaa, nyt tarvitaan enemmän jous-
toa tekoihin.

Suvannon seudun
sukututkimuspiirin kuulumisia:
1918 aikoihin liittyvä kirja
ilmestyy ensi vuonna

Mikkelin maakunta-arkiston salat
nousivat myös pöydälle. Pidettiinhän
Mikkelissä vast’ikää, 1.10.2013,
maakunta-arkistoseminaari. Ylei-
sesti todettiin, että kirkon historia-
kirjojen ohella arkistossa on hyödyl-
listä lukaista, mitä kuntien arkistot
pitävät sisällään. Siitä aineistosta
saattaisi löytyä monta tärppiä
omaan sukututkimukseen.

Osmo Tuokko teki selkoa, mis-
sä vaiheessa kirjaprojektimme ”En-
nen, aikana ja jälkeen 1918” on.
Odotukset ovat jo korkealla. Vas-
tuu kirjatoimikunnalla kasvaa, sillä
ensimmäiset taloudellisen tuen
antajista ovat jo ilmoittautuneet
sitoutumisestaan.

Tavoitteemme on, että vuoden
kuluttua saamme pitää käsissämme
kirjaa, joka kertoo kootusti aiemmin
vaietusta ajanjaksosta erityisesti
Suvannon seudulla. Jo tässä vai-
heessa voimme todeta, että vuoro-
vaikutus tuolla seudulla pitäjien kes-
ken ja Pietarin suuntaan oli vilkas-
ta.

Kokouksen lopuksi käsittelimme
vahdinvaihtoa sukututkimuspiirin
vetoryhmässä. Rautulaisten edusta-
jana jatkaa Ilmi Pesonen. Veto-
ryhmässä rautulaisten varaedustaja
Varpu-Leena Sumsa luopuu jäse-
nyydestä ja hänen tilalleen tulee
Hellevi Mattila.

Pyhäjärveläisten edustaja Kauko
Hinkkanen luopuu vetoryhmän
jäsenyydestä ja hänen tilalleen tu-
lee 1.1.2014 lähtien Esko Simo-
nen. Vetoryhmässä pyhäjärve-
läisten varajäsenenä jatkaa Eija Sa-
volainen.

Kauko Hinkkanen

Vuoden 2013
karjalaiskirjat
valittu
Vuoden karjalainen kyläkirja on
Helinä Konttisen tekemä
Hyrzylän kumbuzil – Hyrsylän kylä
Itärajan mutkassa. Karjalaiseen pi-
täjä- ja kyläkirjakisaan osallistui tänä
vuonna 15 korkeatasoista teosta.
Kirjoista huokuu kotiseutu- ja suku-
rakkaus, toteaa tämän vuoden
(2013) pitäjä- ja kyläkirjakisan voit-
tajan valinnut Karjalan Liiton liitto-
valtuuston puheenjohtaja Matti
Puhakka.

– Kirjoista piirtyi lukijalle moni-
puolinen kuva menetetystä Karja-
lasta, sen historiasta, siellä asuneista
ihmisistä ja heidän elämästään.
Koskettavinta oli lukea niistä tuskan
hetkistä, kun sodan seurauksena
sadat tuhannet joutuivat jättämään
rakkaan kotinsa ja ihanat marja-
maat.

– Kirjoissa on kielellisesti hienoja
luontokuvauksia alueesta. Lisäksi on
kuvauksia ihmisistä ja heidän elä-
mästään kylittäin talo talolta, aina
laajaan sukututkimukseen saakka.
Ihailtavaa on myös se perinteen
talletustyö, jota karjalainen heimo on
kautta vuosisatojen tehnyt. Valoku-
vat, kartat, asiakirjat ja kaskut sekä
runot monipuolisuudellaan rikastut-
tavat lukijaansa, kehuu kirjavalinnan
tehnyt Matti Puhakka.

Matti Puhakka haluaa kiittää jo-
kaista kirjojen tuottamiseen osallis-
tunutta:

– Olette antaneet kulttuurihistori-
allisesti merkittävän panoksenne
karjalaisen perinteen ja historian
tallentamiseksi. Kirjoissa kuvataan
tuhansien ihmisten kertomusten
kautta elämää menetetyssä Karja-
lassa ja elämää täällä nyky-Suomes-
sa.

Karjalaa ja karjalaisuutta läpi ai-
kakausien kuvaava, kuusiosaisena
ilmestyvä suurteossarja, Viipurin
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Siellä Raudussa oli pienviljelijä-
pariskunta: Pekko ja Helu. Heillä oli
kaksi tyttöä, Anu ja Hilu. Nyt he ovat
jo poismuuttaneet sinne, mistä ei
paluuta ole.

He viljelivät siellä pikku tilaansa,
hoitelivat karjaansa ja elivät sovus-
sa kuin linnut liinassa. Kaikki olivat
kovia yrittämään yhteisen kodin
hyväksi. Metsänreunassa kun asui-
vat, niin naiset tiesivät parhaat mar-
ja-  ja mörskymaat, joista hankkivat
vuosittain sievät sivutulot. Pekko
ajeli talvella rahtia, kävi hakemassa
kauppiaiden tavaroita Raivolasta,
kuljetti parisniekkojen porsaita ja
lihatavaraa ym. Pietariin. Helu hoi-
ti karjansa. Heillä oli kaksi lehmää,
hevonen ja kymmenkunta kanaa.
Keväällä aina ottivat porsaan, joka
sitten lihotettiin yli kesän.

Oli joulukuu puolivälissä. Lunta oli
maassa ja jonkin verran pakkasta.
Helu alkoi eräänä iltana puhella
Pekolle, että ”hyvin tuo porsas on
tänä kesänä kasvanut, kun on ollut
antaa reilusti alusmaitoa jauhojen
lisäksi. Eikö tuo pitäne kohta tap-
paa. Kun lehmät vähentävät
maitonsa ja toinen menee kokonaan
umpeen. Särvintäkin alkaa olla tar-
vis, kun sinuakin pitää evästää sin-
ne tukkimetsään”. Pekko oli aja-
massa Oy. Hagmanin tukkeja
Niittyjärven kyläläisten metsistä.
Ajomatka oli pitkä, yksi reissu päi-
vässä. Niittyjärveltä Mäkrän
Ruoko-ojan suuhun, että kyllä siinä
evästä tarvittiin. ”Mikäs siin on”,

Sian tappo
myönsi Pekko, ”tapetaa vaan”.
Helu sanoi, ”eiköhän sopisi yli-
huomenna, lauvantaina, mänisi kak-
si asiaa samalla kertaa, kun vesiä
varistaa sikaa varten, niin illalla
lämmitettäis sauna ja kylvettäis”. Ja
niin sovittiin. Pekko oli niin hellä-
luontonen mies, että ei itse kyennyt
tappamaan. Hän lähetti nuoren
Hilu-tyttönsä minua pyytämään, että
tulisin tappamaan heijän sikansa yli-
huomenna. Sovittiin ja lupasin tulla.
Kun Hilu oli kotiin lähdössä, kysyi
hän tärkeän näköisenä: ”Mitä kaik-
kea siinä sian tapossa tarvitaan?”
Selitin, että ”ensiksi siinä on kaik-
kein tärkeintä, että on sika, mikä
tapetaan. Kun näin päästään alkuun
niin, sitten työ näyttää mitä tarvi-
taan”. Hilu läksi tyytyväisin mielin
kotiin.

Valkeni sitten se päivä ja menin
heille. Ensin juotiin kahvit, sitten läh-
dettiin töihin. Sika oli samassa na-
vetassa, missä lehmätkin. Pekko ja
Helu läksivät avuksi. Menimme
navettaan, siellä karsinassa makasi
aika sian köllikkä, täyslihava, kun
Helu oli hyvin ruokkinut. Sovittiin,
että päästetään se navetasta ulos,
ettei sitten tarvitse raahata, ja
lehmätkin olisivat pelästyneet am-
pumista. Kun sika laukaistiin kar-
sinasta ulos, oli se aika iloisella tuu-
lella, hyppi ja juoksi vähän aikaa,
sitten se asettui. Otin taskuaseen

käteeni ja sanoin Pekolle: ”Mene
vähän etemmäksi”. Mutta Pekko
pysyi lähellä sikaa. Helu meni na-
vettaan, ja seurasi navetan oven
raosta, miten se käy. Kun katsoin,
että nyt sika on hyvällä hollilla, niin
ammuin.

Sika kellahti nurin, eikä virkkanut
mitään, siis täysosuma. Pekko säi-
kähti pamausta ja yritti siirtyä pois
ja tallasi pehkuissa olevan kalikan
päälle ja samanaikaisesti kellahti
nurin kuten sikakin. Helu, joka kat-
soi navetan oven raosta, kirkaisi: ”Ai
Herra Jumala, käikse Pekkookii?”
Mie koiruuvessain sanoin ”en tiijä”,
ja lisäsin ”kumpaa mie nyt pistän,
sikkaa vai Pekkoo?” Helu huus hä-
täisesti, ”sikkaa, sikkaa!” Mie tein
niin ko Helu käski. Pekko alko
kompuroija yllää ja sano: ”S-tanan
kalikka, ko sattu jalan ala, jalka luisti
ja mänin nurin”. Helu tul siihe ja
kysy: ”Mite siul ukko-kulta käi”.
Pekko tiuskais: ”Ei mitenkää”.

Sitten laitettiin lava kuntoon ja
nostettii sika laval. Pekko kanteli
vettä ja minä puhdistin. Kun oli saatu
puhtaaksi ja elimet pois, pilkottiin ja
vietiin lihat aittaan. Sen jälkeen
siivottiin paikat ja mentiin sisään.
Helu oli keittänyt kahvit, ne juotiin.
He maksoivat minulle palkan, Helu
läksi panemaan saunaa lämpiämään
ja minä läksin kotiin.

Heikki Paakkinen

Rautulaisten lehti no 46
eli 10/1962

läänin historia on Vuoden karjalai-
nen kirjasarja.

Kirjasarjan ensimmäinen osa
(2003), Karjalan synty käsittelee
Karjalan geologiaa ja esihistoriaa.
Toinen osa (2004), Viipurin linna-
läänin synty, syventyy Karjalan kes-
kiaikaan. Kolmantena on julkaistu
sarjan kuudes osa (2010), Karjala
itärajan varjossa, joka käsittelee
Suomen itsenäisyyden jälkeistä ai-

kaa, muun muassa luovutettua Kar-
jalaa ja siirtokarjalaisia. Kolmas osa
(2010) on Suomenlahdelta Laa-
tokalle, jonka aikajakso yltää uuden
ajan alusta Pohjan sotaan. Sarja vii-
meinen,  viides osa, ilmestyy Kar-
jalaisilla kesäjuhlilla Lappeenrannas-
sa kesällä 2014.

Lokakuussa 2013 on julkaistu sar-
jan neljäs osa, Vanhan Suomen aika,
joka samalla on Vuoden karjalainen

kirja. Kirja kertoo Viipurin valloituk-
sesta vuonna 1710 vuoteen 1810,
jolloin Viipurin lääni liitettiin Suomen
suuriruhtinaskuntaan.

Vanhan Suomen aika -kirjan ovat
toimittaneet Yrjö Kaukiainen, Jou-
ko Nurmiainen ja Risto Marjomaa.
Heidän lisäkseen sisällöstä vastaa-
vat Petri Karonen, Rainer Knapas,
Jussi T. Lappalainen ja Jyrki
Paaskoski.
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Kala on karjalaisten perusruokaa ja
sitä kelpaa maistella muun muassa
murekkeena, sillä Karjalan Liiton
naistoimikunnan valinta vuoden
2014 ruuaksi on muheva kala-
mureke. Vuoden leivonnainen on
puolukkainen karjalantorttu.

Kalamureke
500 g kirjolohifileetä
2 valkuaista
2 dl kevytkermaa
1 tl suolaa
ripaus valkopippuria

Huolehdi siitä, että raaka-aineet
ovat jääkaappikylmiä. Tällöin taiki-
nan tekeminen onnistuu hyvin. Hie-
nonna kalafileet monitoimikoneessa
leikkurilla tai jauha myllyllä kahteen
kertaan. Lisää valkopippuri ja puo-
let suolasta ja vatkaa massa puu-
haarukalla tasaiseksi. Vatkaa valku-
aiset juoksevaksi, ei vaahdoksi. Li-
sää massaan valkuaista ruokalusi-
kallinen kerrallaan ja vatkaa massa
aina välillä kiinteäksi. Lisää kerma
puolen desin erissä ja vatkaa mas-
sa aina kiinteäksi ennen uutta lisä-
ystä. Lisää loppu suola.

Tarkista maku kypsentämällä pieni
taikinanokare kalaliemessä tai
mikrossa. Voitele vuoka reilusti.
Täytä vuoka massalla niin, että
vuoka jää sentin verran vajaaksi.
Peitä vuoka kannella tai foliolla.

Kalamureke ja karjalantorttu
vuoden 2014 nimikkoruokaa

Kypsennä mureke paksuuden mu-
kaan 120 asteessa uunissa 30-45
minuuttia.

Kokeile murekkeen kypsyyttä
kuivalla tikulla. Jos tikkuun ei tartu
mitään, mureke on kypsää.

Ohje: Jaakko Kolmonen:
Ruodotonta kalaa

Kastikkeet
Kalan kanssa sopii vaalea

peruskastike ja kylmä yrttikastike.

Vaalea peruskastike
n. 3 rkl voita
3 rkl vehnäjauhoa
4 dl maitoa
1 dl ruokakermaa
suolaa valkopippuria
2 kpl keitettyä kananmunaa
1 dl purjokuutioita
1 rkl suolaa
Sulata rasva kattilassa. Lisää veh-

näjauhot ja sekoita, kunnes rasva-
seos kiehuu, se ei saa ruskistua.
Lisää maito hyvin vispaten kunnes
seos on tasaista. Lisää lopuksi ker-
ma ja anna kiehahtaa, mausta kas-
tike. Freesaa purjokuutiot voissa ja
lisää kastikkeeseen, samoin rouhitut
keitetyt kananmunat.

Yrttikastike
1 ½ dl kermaviiliä
1 ½ dl smetanaa
yrttejä, sinappia, tillisilppua

Karjalantorttu
Karjalantorttu on vanha resepti,

joka on tunnettu mm. Valamossa.

200 g smetanaa
320-400 g vehnäjauhoja
1 kananmuna
2 dl sokeria
1 tl etikassa laimennettua soodaa

Ainekset sekoitetaan keskenään,
lisätään jauhot ja vatkataan paksu
taikina.Siitä kierretään tanko, joka
jaetaan 13 palaan. Jokainen pala
kaulitaan suuren lautasen kokoiseksi
ohueksi kakuksi ja paistetaan nope-
asti uunissa.

Täyte:
200 g smetanaa
2 dl sokeria
puolukkasurvosta, sokeria

Smetana ja sokeri vatkataan.
Paistetut kakut voidellaan vuorotel-
len smetanavaahdolla ja puolukka-
survoksella ja ladotaan päällekkäin.
Torttu peitetään voipaperilla ja ase-
tetaan kevyt paino päälle. Saa olla
yön yli. Pinnalle smetanavaahtoa ja
puolukoita.

Olen uudistanut Mennun Hessu -levyjä
nykykäyttöisiksi CD-R:ksi ja pystyn toimittamaan niitä

lähetyskuluineen 10 euroa/kpl.
Pane siis 10 euron seteli kirjekuoreen osoitteinesi ja

lähetä se kirje minulle, niin perästä kuuluu!
Tervehtien    Eros Jäske

Koiranpolku 27 as 7 13600 Hämeenlinna

Mikä
Mikä se on,

kun polkuset nitisevät ja
kaide paukkaa?
Minulle se on

Ruunaan kosket  ja
Aaron virta,

toiset kutsuvat sitä
poppanaksi.

Irma Raita Salmikoski,
o.s. Raatikainen

Raudun Raasulista
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MATKOJA RAUTUUN  2014

Pilkki- ja laskettelumatka
Rautuun 4.-6.4.2014

mikäli kiinnostuneita on, ota yhteyttä...

yht.tied Markku p. 0405239645
Pekka  p. 0452630365

         e-mail: pintke@suomi24.fi

RAUTU kotiseuturetki
6.-8.6.2014

(Vehmainen ja Vakkila kokoontuvat)
Reitti 1: Varkaus-Mikkeli-Lappeenranta-

Viipuri-Rautu
Reitti 2: Hämeenlinna-Lahti-Hyvinkää-

Helsinki-Viipuri-Rautu

PIETARI sotahistoriaa
4-6.7.2014

Valkeasaari, Pietari sotamuseo
tied. Pekalta

VUOKSI-KIVINIEMI-TAIPALE
18-20.7.2014

kirkkovenesoutu alk. Äyräpäästä
tied. Pekalta

KOTISEUTUMATKA RAUTUUN
15.-17.8.2014.

Reitti 1: Varkaus-Mikkeli-Lappeenranta-Viipuri-Rautu
Reitti 2: Hyvinkää-Helsinki-Viipuri-Rautu

Matkoista saa ajankohtaista tietoa myös internetistä osoitteesta
www.rautu.fi/Kalenteri/matkat.htm

Helsingin rautulaiset ovat kokoontuneet kuukausittain tarinailtoihin Karjalatalolle. Sääntömääräinen syys-
kokous pidettiin Sortavalasalissa 6.11.2013. Läsnä oli 31 henkilöä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden
2014 jäsenmaksun suuruudeksi 22 euroa, josta Karjalan Liitolle tilitetään 12 euroa. Yli 80-vuotiaille
myönnettiin vapaajäsenyys.

Rautuseura ry:n hallitukseen valittiin Raili Lameranta pj. , Outi  Ahponen varapj., Kaarina Raati-
kainen siht., Marja Johansson, Reino Pekkanen, Hannu Tuomimaa, Varpu-Leena Sumsa ja
Tyyne Viljakainen. Seuran ulkopuolisena taloudenhoitajana toimii Veli Vanhanen.

Rautuseuran kunniapuheenjohtaja on Eros Jäske ja kunniajäseniä ovat Heljä Pulli, Hemmo Ve-
nesjärvi, Tyyne Viljakainen ja uutena Erkki Pekkanen. Rautuseuran kevätkokous ja tarinailta pide-
tään maaliskuun 12. päivänä 2014 Karjalatalon Laatokkasalissa klo 18.

Toivotan kaikille rautulaisille Rauhallista Joulua ja  Hyvää Vuotta 2014.

Kaarina Raatikainen,  Iisakin tytär

Rautuseurassa
tapahtunutta syksyllä 2013
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Anna Helena Tuimala, o.s. Loponen täytti 90v.
3.10.2013Saarijärvellä,hän syntyi seppä Eemil ja
Helena Loposen o.s. Korkan ensimmäiseksi lapsek-
si Raudun Vehmaisten kylässä 3. päivänä lokakuuta
1923. Helena ja Eemil olivat menneet naimisiin jou-
lukuussa 1922 ja asustivat Eemilin vanhempien Aa-
tami Loposen ja Anna Paukun luona vuoden 1928
syksyyn saakka, jolloin perhe muutti Raudun kir-
kolle.

Vehmaisissa perheeseen syntyi Annan lisäksi
Meeri, Eino sekä Kauko. Kirkolla Eemil harjoitti
sepän ammattiaan ja lapsia tuli lisää, Onni, Hei-
no, Pentti, Maija sekä Reetta. Sodan jälkeen per-
heeseen syntyivät vielä Matti Siuntiossa ja Mikko
Helsingissä.

Anna aloitti koulun Raudussa 1931, vuotta nor-
maalia myöhemmin, koska hän hoiti pienempiä
sisaruksiaan. Kouluna oli koko alakoulun 6 luok-
kaa kirkonkylän koulu, samoin 1. jatkoluokka.
Raudussa Annan opettajina olivat Rauha Lamppu,
Maria Kokko ja Kivilaaksot. Toisen luokan samoin
kuin rippikoulun sota keskeytti 1939 syksyllä.
Rippikoulun loppuun Anna kävi Pieksämäellä ja
pääsi ripille juhannuksena 1940.

Loposen perheen Helenan ja seitsemän lapsen
evakkotaival alkoi lokakuussa 1939, koska silloin
aloitettiin suurperheisten evakuointi. Evakkomatka

suuntautui junalla Pieksämäelle, jossa perheet jaet-
tiin taloihin. Helena lapsineen jäi viimeiseksi, kos-
ka perhe oli suuri. Perhe meni Vilhulan kylään
Pylvänäisen taloon, Meeri eri taloon ja Annakin
muutaman viikon päästä Mannisen taloon. Isä Eemil
tuli sodasta talvella 1940 ja vuokrasi oman mökin
Haapakoskelta.

Eemil pääsi töihin Haapakosken tehtaalle
hitsariksi ja sepän töihin. Hän hitsasi kranaatteja
ja Anna oli isällä töissä apulaisena. Syksyllä 1940
Anna siirtyi apulaiseksi kapteeni Vahermaan per-
heeseen. Kun Matti syntyi kesällä 1941, Anna meni
äitinsä Helenan avuksi Siuntioon. Anna muutti lo-
kakuussa 1941 ensimmäisen kerran Saarijärvelle
Osuuskaupan Mahlun myymälään, äitinsä siskoa,
Elsa-tätiään auttamaan.

Maaliskuussa 1943 Anna lähti takaisin Karja-
laan ja meni töihin Kiviniemeen Sakkolan Osuus-
kauppaan kauppa-apulaiseksi, jossa työssä hän
oli seuraavaan evakkolähtöön kesäkuuhun 1944
saakka.

Lapsuus- ja nuoruusajastaan Anna vietti paljon
Vanhasen perheen kanssa, Elsa-täti oli hänen toi-
nen “äiti”.

Kesäkuussa 1944 Anna lähti viemään Vanhasen
poikia Mattia ja Pekkaa sekä ”äijää” Aapro
Korkkaa ja mummoaan Liisa Korkkaa evakko-
taipaleelle Joensuuhun. Sitten Anna palasi taas
takaisin Kiviniemeen ja tapasi Sakkolan asemalla
enonsa Matti Korkan, joka oli lähdössä junaan,
mutta Anna ei lähtenyt siihen, vaan pyöräili Pyhä-
järvelle Hilma-tätinsä luokse, josta kylläkin tuli

Kuvassa Anna
Tuimala o.s.
Loponen kolmen-
toista
lastenlasten-
lastensa kanssa
90 v. päivillä
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Raili Partanen
85 v. 16.11. 2013

Vaikk vuodet kulkee joutuisaan,
unohdu ei milloinkaan
synnyinseutu Karjala,

lapsuus Orjansaaressa.
Siskot, veikot joukolla

toivotamme onnea!

lähtö heti seuraavana yönä kolmen aikaan, jo kol-
mannen kerran, evakkojunaan. Tämä ”lehmäjuna”
tuli Elisenvaaraan, josta edelleen Pieksämäen ja
Jyväskylän kautta Äänekoskelle. Samassa junas-
sa oli myös Korkan lehmät, joita oli tuomassa Mari-
täti. Äänekoskelta matka jatkui jalkaisin lehmien
kanssa Saarijärvelle.

Anna oli Joensuussa kauppa-apulaisena muuta-
man kuukauden 1944, sekä asusteli Äänekoskella
Elsa-tädin luona.

Syksyllä 1944 Anna muutti vanhempiensa luokse
Reunaseppälään asuen siellä toukokuuhun 1945
asti, jolloin muutti toistamiseen Saarijärven
Mahlulle kauppa-apulaiseksi Osuuskauppaan,
jossa kauppiaina olivat Vanhasen Ville ja Elsa.
Lokakuussa 1946 Anna tuli töihin Saarijärven
Osuuskaupan kirjakauppaan kirkolle.

Näihin aikoihin Oiva Tuimala tuli kuvioihin enem-
pi mukaan, vaikka oli jo tavannut ja iskenyt aikai-
semmin silmänsä Annaan käydessään tavaran vien-
nissä Mahlun myymälään, Oivahan oli apumiehenä
Osuuskaupan autossa.

Naimisiin Anna ja Oiva menivät joulukuussa
1947 ja heillä on kolme lasta Raimo, Kari ja Ritva.

Anna oli naimisiinmenon jälkeen töissä Saarijär-
ven Osuuskaupassa, kirjakaupassa, vuoteen 1963,
jolloin perhe muutti Jyväskylään. Jyväskylässä vie-
tetyn vuoden aikana hän oli töissä taas kirjakau-
passa, nyt Gummeruksen kirjakaupassa Kirkko-
puiston vieressä. Lokakuun alussa 1964 Anna ja
Oiva muuttivat takaisin Saarijärvelle, nyt Saarijär-
ven Osuuskaupan Linnan myymälään, Oiva
myymälänhoitajaksi ja Anna myyjäksi.

Linnassa oli postiasema 2, jonka hoitajana Anna
oli postiaseman lopettamiseen saakka. Eläkkeelle
Anna jäi vähän Oivan jälkeen, Linnan myymäläs-
tä 1985. Lastenlapsia heillä on seitsemän ja
lastenlastenlapsia viisitoista.

Kesällä 2007 Anna jäi Oivan kuoltua leskeksi ja
joulukuussa hän muutti Saarijärven keskustaan,
jossa nykyään elelee.

Raimo Tuimala

Rautu-juuristen neljän polven kuva on otettu pik-
ku-Aleksin kastetilaisuudessa Tampereella. Kuvas-
sa vasemmalta: Heimo Kiuru, Heli Hentinen (o.s.
Kiuru), Sofia Juoksukangas, Piritta Juoksukangas
(o.s. Hentinen) ja Aleksi Juoksukangas.

Anna-Riitta ja Tero Sopasen perheeseen syntyi
7.6.2013 Teemu Erkki Anterolle (s. 7.5.2011)  pik-
kuveli, joka sai kasteessa nimen Juho Väinö Alek-
santeri.

Isomummo ja isoäijä  Anna ja Ville Tyynynen ovat
lähtöisin Raudun Palkealasta. Anna-Riitta Sopanen
on Heleena ja Antero Tyynysen tytär.

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri MMM Antti
J. Lukkarinen väitteli tohtoriksi Itä-Suomen yliopis-
ton luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnas-
sa 19.6.2013. Väitöskirjan aiheena Growth rhythm,
height growth and survival of Russian larch (Larix
Mill.) provenances in greenhouse and field
conditions in Finlad (Venäläisten lehtikuusi-
alkuperien (Larix Mill.) kasvurytmi, pituuskasvu ja
elävyys kasvihuone- ja maasto-olosuhteissa Suo-
messa). Vastaväittäjänä toimi dosentti Pentti Pulk-
kinen Metsäntutkimuslaitoksen Haapastensyrjän
yksiköstä ja kustoksena professori Heli Peltola Itä-
Suomen yliopistosta.

Antti on Raudun Mäkrän kylältä kotoisin olevan
Aulis Paukun tyttären, Marjatan, poika.
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Vappu Mirjam Piispanen o.s. Kiesiläinen, syntynyt
Raudussa 28.1.1929 ja kuoli 15.9.2013 Mikkelis-
sä. Mirjam Piispanen on ollut  pitäjäseuran halli-
tuksen jäsen ja aktiivinen naistoimikunnan vetä-
jä.

Maanviljelijä Pentti Kalevi Ihalainen kuoli 5.
lokakuuta 2013. Hän oli syntynyt 2.7.1943
Raudussa Mäkrän kylällä Vilho ja Olga Ihalaisen
kymmenlapsiseen perheeseen. Perhe muutti evak-
koon Joroisiin kuvankauniille Huutokosken Lapin-
mäen tilalle, josta tuli suuren suvun keskuspaikka.
Pentti Ihalainen asui koko elämänsä Joroisissa
evakkotilalla. Vanhempiensa kuoltua hän jatkoi
tilan hoitoa eläköitymiseen saakka.

Samaan Vilho ja Olga Ihalaisen lapsiin kuulunut
Helli Sisko Marjatta Heiskanen kuoli 5. marras-
kuuta 2013 pitkäaikaisten sairauksien murtama-
na. Hän oli syntynyt talvisodan jälkeen evakossa
1.4.1940 Siilinjärvellä. Helli muutti joulun 1964
tienoilla perheineen Hyvinkäälle, jossa hän asui
kuolemaansa saakka.

Vilho ja Olga Ihalaisen lapset vuonna 2007.
Pentti kuvassa takarivissä kolmas ja Helli keski-
rivissä toinen vasemmalta.

Meeri Marjatta Rajakoski o.s. Rastas nukkui iki-
uneen 20.10.2013 kotonaan Tampereen Tesomalla.
Hän oli syntynyt Raudun Riikolassa 13.04.1937
Aukusti ja Ida Rastaan nuorinpana tyttärenä. Siu-
nattu läheisten saattamana. Häntä kaipaamaan jäi-
vät poika ja tytär perheineen, sekä sisar ja veli.

Muistosi elää lintujen lauluissa,
kukkasten tuoksussa ja tuulen huminassa.

Rakasta siskoa muistellen     - Airi

Karjalan Liiton Evakkoäiti
-muistomerkkihankkeen

keräystilin numero:
OKOYFIHH,  FI84 5789 5420 0253 68.

Keruuaika: 2.11.2012-31.10.2014

Tapahtumakalenteri

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
lauantaina 25.1.2014 Karjalatalolla Käpylänkuja
1 Helsingissä Sortavala-salissa. Vetoryhmä ko-
koontuu kello 12.00. Kello 13.00-14.00 on varat-
tu vapaaseen keskusteluun ja sukutietojen vaih-
toon. Varsinainen kokous on kello 14.00-17.00.
Kokouksen järjestelyvastuu on Vpl. Pyhäjärven
edustajilla. Tervetuloa!

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen edustajat tapaa-
vat lauantaina 25.1.2014 klo 13 Lempäälän
Ehtookodossa, järjestelyvastuussa Sakkola-Säätiö.

RAUDUN PITÄJÄJUHLA

lauantaina 26.7.2014

Mikkelissä
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SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 31.1.2014

mennessä, kiitos!
Lehti nro 1 / 2014 ilmestyy

helmikuussa

Rautulaisten lehden yhteystiedot:
Marjo Ristilä-Toikka

Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ
puh. 040 730 2622

marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

Rautulaiset muistakaa:
oma pitäjälehti on hyvä lahjavinkki sukulaisille ja ystäville!

OIKAISU. Maire Hautamäki on juuriltaan Korleelta
eikä Huhdista, kuten viime lehdessä virheellisesti mai-
nittiin.

Lokakuun lehteen oli myös pujahtanut nimivirhe:
Palkealassa syntyneiden kuvassa toinen oik. on Ilmi
Dhyring, ei Ilmi Kojo.

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella?
Osoite ei vaihdu automaattisesti

vain postiin ilmoittamalla.
Tee Rautulaisten lehden osoitteenmuutos:

Veijo Moilanen puh. 040 848 2759,
sähköposti: lehtitilaus@rautu.fi

Mistä rakennuksesta on kyse, tiedustelee Markku Paksu, yhteystiedot takasivulla.

Kuka tunnistaa tämän rakennuksen?
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