
Rautulaisten lehti  5/2015 1

57. VUOSIKERTA  5/2015 (396) LOKAKUU 2015

RAUTULAISTEN
LEHTI

RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

Rautulaisten perinteiset puurojuhlat 14.11.2015

Piirros: Terho Ovaska. Julkaistu aiemmin Helsingin Sanomissa 2004.



Rautulaisten lehti  5/20152

Mikkelissä lokakuussa 2015

Muslimi, hindu tai kristitty...

kotiseutuneuvos

Rautulaisten lehti 5/2015

Kyseessä on kuitenkin aina ihminen.
Yllä mainittu pitäisi aina pitää mie-
lessä, kun arvioimme tänne saapu-
via turvapaikan hakijoita. Pakolais-
ten virta Suomeen on tuonut jo lä-
hes 20 tuhatta sotaa tai vainoa pa-
koon lähtenyttä, eikä loppua näy.

Ei kuitenkaan läheskään sitä mää-
rää kuin 70 vuotta sitten, jolloin 420
tuhatta karjalaista joutui siirtymään
sodan jaloista jäljelle jääneeseen
tynkä-Suomeen. Kulttuurien koh-
taaminen aiheutti silloinkin ennak-
koluuloja huolimatta siitä, että siir-
toväki oli saman maan kansalaisia.

Tämän päivän pakolaisten kohdal-
la ennakkoluuloja on sitäkin enem-
män, koska tänne saapuvat ovat
kulttuurinsa puolesta todella kauka-
na meistä. Voisi kuitenkin kuvitella,
että karjalaisilla, omiin kokemuksii
nsa nojaten, olisi suvaitsevampi ja
ymmärtäväisempi suhtautuminen
kuin muulla väestöllä nyt tynnyri-
pommeja pakoon lähteviä kohtaan,
tiedä häntä.

Suomella on kansainvälinen vel-
vollisuus auttaa omien kansalaisten-
sa lisäksi myös niitä ihmisiä, jotka
eivät ole turvassa omissa maissaan.

Totta varmasti on, että tulevien
pakolaisten joukossa saapuu paljon
niitä, joidenka saapumisen motiivit
on varsin kyseenalaiset. Sekasor-
toista tilannetta käytetään häikäile-
mättä hyväksi, täytyisikin olla Ta-
mara Maunonen tai valheenpal-
jastuskone erottaakseen jyvät aka-
noista.

On maita, jotka luokitellaan pää-
sääntöisesti turvallisiksi ja turva-
paikkaoikeus hylätään automaatti-
sesti. Luulisi olevan aiheellista lä-
hettää tietoa noihin maihin, joidenka
kansalaiset palautetaan, jo pelkäs-
tään ajan, kustannusten ja riittämät-
tömien paikkojen vuoksi.

Kiittämättömyys on maailman
palkka... näin näkisin niidenkin pa-

kolaisten kohdalla, jotka ryhtyivät
syömälakkoon paskan ruoan vuok-
si. Oisvat jääneet keittelemmää
keittonsa sinne, missä on parempaa.
Käytös oli häpeällistä, ja tällaiset
tempaukset ovat entisestään edis-
tämässä pakolaisvastaisuutta.

On vaikea ennustaa, mihin tämä
hullu maailma on menossa. Sadoille-
tuhansille lapsille sota ja tappaminen
ovat arkipäivää, lapset kasvavat vi-
haamaan ja näin kierre jatkuu.

Mitä tulee oikeasti hädässä ole-
vien tänne saapumiseen? Olen sitä
mieltä, että kyllä Suomessa tilaa on,
ja luulen, että pakolaiset työllisty-
essään eivät ole ensimmäisenä it-
kemässä, jos työpäivää pidenne-
tään tai lomarahoja leikataan.

Piristysruiske se voi olla myös
monelle sisäsiittoiselle paikkakun-
nalle, saahaa vähä uutta verta tum-
mahipiäisistä...:)

Mitä tulee rasismiin: 70-luvulla
minuakin ryssiteltiin, kun työkaverini
kuuli, että uon karjalaisii...

Hämäläisessä talossa oli siirtolai-
sia majoitettuna. Eräänä päivänä
talon emäntä huomasi joitakin tava-
roita kadonneen ja syytteli siitä ta-
loon majoittuneita evakoita; kyllä se
varmaan teistä joku on. Karjalais-
emäntä totesi, jot voipha se olla
meikäläisiikii... myö ko lähettii, ni
myö otettii vorotkii keral!

Synkkää syksyä...
evakon jälkeläinen
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Kesän kihumatka säilyy mielessä

Ohessa kuvakimaraa ensimmäiseltä
Raudun matkaltani. Kuvissa äitini
Marjaliisa Raatikainen (miniänä
rautulaissukuun tullut) sekä tätini
(isän sisko) Kaarina Raatikainen.

Vierailimme Raasulissa, jossa
isovanhemmillani oli Aunela-nimi-
nen talo. Talon vieressä sijaitsi pie-
ni lampi eli luosa, joka on edelleen
luonnollisesti paikoillaan, tosin ei
enää uimakelpoisena.

Aunelan vieressä sijaitsi Ihalai-
sen talo, jossa asuu nykyisin aina-
kin reilu nelikymppinen venäläis-
mies. Paikalla oli myös hänen Sak-
sassa asuvia sukulaisiaan, jotka vie-
railevat kyseisessä talossa vuosit-
tain lomansa aikaan.

Kävimme myös kylän yhteisellä
kaivolla, josta aikoinaan haettiin
tupiin raikasta vettä. Terveisin

Niina Raatikainen
Hämeenlinna

Tuossa se kaivo on...

Ihalaisten vanhan talon nykyistä väkeä suomalaisvieraineen.

Kahvihetki luosalla. Oikealla
Marjaliisa ja Kaarina Raatikai-
nen suvun kotikonnuilla.
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Vakkilan kylätoimikunta järjesti
Potkelan, Savikkolan ja Vakkilan
kyläläisten kokoontumisen lauantai-
na 8.8.2015 Pieksämäellä. Järjes-
tetty tilaisuus oli neljäs koti-Suomes-
sa. Pitopaikaksi valittiin tällä ker-
taa Peiposjärven Seurantalo, joka si-
jaitsee Maavedellä lähellä aluetta,
jossa loka-marraskuussa vuonna
1939 tapahtui rautulaisten eva-
kuointi välille Joroinen – Maavesi
– Siikamäki – Nikkarila – Pieksä-
mäki. Talvisodan alkaessa näille
seuduille evakuoitiin suuri joukko
rautulaisia.

Päivän teemana oli perehtyä ky-
läläisten evakkotaipaleen ensimmäi-
siin määränpaikkoihin Nikkarilan
metsäkoululla sekä Siikamäen ja
Rummukan kouluilla ja käydä nii-
den lähellä sijainneilla rautatiepy-
säkeillä, mutta vähintäänkin yhtä
tärkeää, ellei tärkeämpääkin, oli jäl-
leen tavata ”meiä kylä immeisii”.

Paikalle oli saapunut kolmisen-
kymmentä ihmistä ja heti alusta al-
kaen täyttyi seurantalon sali perin-
teiseen tyyliin kovalla puheensori-
nalla. Tilaisuudessa valmisteltiin
myös Potkelan, Savikkolan ja Vak-
kilan kylistä kertovan kyläkirjan te-
kemistä. Kyläkirjan tekeminen sai
osanottajien yksimielisen kannatuk-
sen ja valmistelutyöstä päätettiin
siirtyä kirjoitusvaiheeseen. Kyliin
liittyvää materiaalia voi toimittaa
Vakkilan kylätoimikunnan puheen-
johtaja Pekka Intkelle tai sihteeri
Outi Ahposelle, joiden yhteystiedot
löytyvät lehden takakannesta.

Tilaisuuden päätteeksi teimme lyhy-
en ”evakuointimatkan”, jonka aika-
na tulivat tutuiksi Maaveden pysäk-
ki, Rummukan ja Siikamäen koulut
sekä entinen Nikkarilan metsä-

Potkelan, Savikkolan ja Vakkilan
kyläläiset kokoontuivat Peiposjärvellä:
Omaa kyläkirjaa aletaan koota

oppilaitos. Tämän tapaamisen jäl-
keen olemme taas paremmin peril-
lä vanhempiemme ja isovanhempi-
emme historiasta. Tutustumiskier-
rostamme sävyttivät myös niiden
henkilöiden tarinat, jotka kertoivat
omia kokemuksiaan evakkotai-
paleelta.

Päivän aikana saimme nauttia
myös talkoilla kootuista herkullisis-
ta ruuista ja juomista.

Peiposjärven Seurantaloa kuvattiin ahkerasti.

Kiitokset teille kaikille mukana-
olosta, sillä te teitte jälleen kerran
tapaamisestamme ikimuistettavan!
Erityinen kiitos kuuluu myös keitti-
össä häärineille talkoolaisille Kai-
jalle, Riitalle ja Sirpalle!

Kylätoimikunnan puolesta

Pekka ja Outi

Kokousväkeä.
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Ryhmäkuva kokoontumisesta.

Raudun historia -kirja
on nyt myös Internetissä
Raudun historia -niminen kirja on arvostettu teos Raudun vaiheista
esihistoriasta aina alueen menettämiseen saakka. Koska nykyaika-
na haetaan yhä enemmän tietoa tieto-verkoista, oli Rauta-Säätiön
taholla virinnyt ajatus siirtää tämä arvokas teos kirjaversion rinnalle
Internetissä tutkittavaksi.

Työ on nyt tehty ja kirja löytyy www.rautu.fi -sivuilta Tallenne-
valikon alta. Kirja on tallennettu pdf-muotoon, joten se on luvuittain
luettavissa, tallennettavissa ja helposti tulostettavissa jopa sivuittain.
Päädyin tähän tallennusmuotoon siksi, että se on tiedostokooltaan
paljon pienempi kuin sivujen suoralla kuvaskannauksella tehty ja nyt
hakukoneet löytävät tekstinpätkät luotettavammin. Koska olen lu-
kenut kirjan tekstiskannauksella ”sisään”, saattaa teksteissä löytyä
hassujakin kirjoitusvirheitä.

Mikäli havaitsette näitä, voisitte ilmoittaa niistä esimerkiksi
sähköpostilla tiedot@rautu.fi. Ilmoittakaa lisäksi sivunumero ja mie-
lellään monesko rivi, niin voidaan korjata.

Heikki Malkamäki

Osallistu
Rautulaisten
lehden tekoon!

Hyvä Rautulaisten lehden lu-
kija! Osallistu sinäkin yhteisen
pitäjälehtemme tekoon: laita
tarinoita, muistikuvia, nyky-
kuulumisia, tunnelmia, näkö-
kulmia, ajatuksia karjalaisuu-
desta ja valokuvia lehdessä jul-
kaistavaksi.
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Raudusta ollaan julkaisemassa en-
simmäistä kyläkirjaa – voisi sanoa,
että jo oli aikakin. Kirjassa käsitel-
lään aluksi hieman varhaishistoriaa
ja Raudun vaiheita yleisemminkin.
Pääpaino on toki Vehmais-Hauk-
kalan alueella.

Vehmaisissa oli mm. oma koulu
(pystyssä vieläkin), vilkas nuoriso-
seura omine taloineen, lahjoitus-
maatalonpoikia hallinnoinut hovi,
sodanaikainen esikunta ja lentokent-
tä. Kirjassa on paljon vanhoja tari-
noita ja henkilöhistoriaa asiakirjojen
pohjalta ja aikalaiskertomuksina.

Muutama varsin mielenkiintoinen
erityistapahtumakin on löytynyt ar-
kistojen aarteista. Mukana ovat
myös asukkaat vuonna 1939, tilat
pinta-aloineen ja osin tiluskart-
toineen. Lopuksi on tarinaa välirau-
han sijoitussuunnitelmista ja jatko-
sodan ajasta. Myös sotien jälkeises-
tä ajasta ja nykytilasta alueella on
omat tarinansa.

Kirja on B5-kokoinen, kovakan-
tinen, sidottu ja 340-sivuinen.
Myyntihinta tulee olemaan 30
euroa (+postikulut) kappaleelta.
Kirjaa myy Rautulaisten pitäjäseura
ry. Tilaukset:

Markku Paksu,
puh. 040 523 9645,
pitajaseura@rautu.fi

Heikki Malkamäki,
puh. 0400 452 427,
tiedot@rautu.fi Vehmais-Haukkalan kyläkihuilla 1989 eli 42 vuotta viereisen puheen

jälkeen Eemil ja Jenny Meskasen kotona Otavassa.

Vehmais-
Haukkala
on Raudun
ensimmäinen
kyläkirja

Kyläkirjan kansi.



Rautulaisten lehti  5/2015 7

Tämän juhlapuheen on kirjoittanut
Matti Pulakka, mutta hän oli es-
tynyt sitä pitämään Vehmais-
Haukkalan nuorisoseuran iltamissa
4.4.1947 Nypelöllä. Puhe löytyi
Eemil Meskasen arkistoista, joka
toimi silloin sijaispuhujana. Oheinen
puhe on myös yksi uuden kyläkirjan
teksteistä.

Karjalan kansan kohtalo, se on ol-
lut vaiherikas ja häilyvä kautta vuo-
sisatojen ja vuosituhansien. Vaihe-
rikas ja häilyvä on ollut varsinkin
viime vuosikymmeninä tämän hei-
mon kohtalo. Jos yleensä syysöiden
kansasta voidaan puhua, niin me
ennen kaikkea olemme sitä. Mei-
dän osamme, jos kenen, on ollut
kestää ja karaistua niin monissa ja
kaikenlaisissa kohtalontuulissa ja
kärsimystiellä.

Jos muistelemme aikaa esimer-
kiksi 30 vuoden taipaleelta, niin sii-
henkin saattaa sisältyä jo niin ää-
rettömän paljon eloa niin monenlais-
ta. Sekä tyyntä että tuulista ja myrs-
kyä. Siinä on ollut päiviä toiset kirk-
kaampia, onnellisimpia, mutta myös
toivottomuuden ja murheen mustia
hetkiä.

Siellä rakkaassa Karjalassa, ar-
maisilla lapsuustantereilla, siellä
Vehmaisten veräjillä, kauniilla, tasai-
sella seuramme tontilla, kun 28 vuot-
ta sitten nuorisoseuramme väki as-
karoi, kun nuorisoseuraamme pe-
rustettiin. Kun seuramme talon
nurkkakiviä pystyyn valettiin ja tal-
koita oman talon saamiseksi mones-
ti pidettiin, niin silloin seuramme väki
touhusi nuoruuden innolla, sydän
lämmöstä, toivosta ja innosta heh-
kuen. Oltiin todellakin toivorikkaita
ja ajateltiin rakkaalle syntymäseu-
dulle ja sen kodeille sekä itsellem-
me kaunista, valoisaa tulevaisuut-
ta. Rakennettiin todenteolla, jos tuu-
len tupia rakennettiinkin.

Ei aavistanut silloinen seuramme
jäsenistö, että mitä vaihteluita, myö-

Arkistoista löytynyt juhlapuhe

tä- taikka vastatuulia kohtalo tule-
valle tiellemme tuo ja asettaa. Ei
aavistettu sitä, että Vehmaisten väki
ja yleensä Kannaksen väki saa kii-
rehtiä pois rauhallisista kodeistaan
kohti tuntematonta tulevaisuutta. Ei
tiedetty silloin, että me nuoriso-
seuroinemme päivinemme saamme
olla, elää ja harhailla täällä ympäri
Savon, Hämeen ja Pohjanmaan
maakuntia. Täällä vierailla veräjillä
juuri kuin muiden ihmisten vas-
tuksina.

Ei aavistettu silloin, että jollakin
on isompi oikeus, parempi perintö-
osa siihen rakkaaseen maakuntaan
ja mantuun, jota isäimme perintönä
ja omanamme pidimme. Mutta
kohtalomme on nyt se, mikä se on.
Valituksilla, synkällä mielialalla ja
ruikutuksilla se ei parane. Tämäkin
karikkoinen kohtalontie se on mei-
dän käytävä ja kestettävä.

Jos muistelomme käykin, jos aa-
toksemme liitääkin sinne rakkaa-
seen Karjalaan, vierille Suvannon ja
Vehmaisten vetten, niin joka tapa-
uksessa meidän on totuttava tähän
nykyiseen olotilaan. Elämä on ym-
märrettävä sellaisena kuin se ym-
pärillämme on. Haaveihin on har-
kiten suhtauduttava.

Meidän on muistettava, että aikai-
semmin siellä kotoisilla kentillä
touhusimme nuorisoseurassa sen
vuoksi, että meistä kehittyisi hyviä
ja kunnollisia ihmisiä isänmaalle ja
kodille. Nyt näissä oloissa on vel-
vollisuus siihen entistä isompi. Nyt
tarvittaisiin nuorisoseuratyötä vielä
entistä enemmän.

Viettelykset ja monet vaarat näis-
sä poikkeusoloissa ovat monin ver-

roin suuremmat. Nyt tarvittaisiin
tyyntä, tasaista harkintaa, itsemme
hillitsemistä, työn halua ja työn iloa,
mutta ennen kaikkea toistemme
ymmärtämistä. Sanotaan: arvaa
oma tilasi, anna arvo toisellekin.

Ne kaikki nuorisoseuran hyvät ja
jalot aatteet, ne paremman ajan
toivontähdet, jotka ovat ennenkin
meitä elähdyttäneet, juuri kun voi-
maa antaneet aikain vaikeuksiin,
olkoot ne vastakin oppaamme ja
tieviittamme. Koettakaamme etsiä
itsestämme yhä parempaa ja pa-
rempaa ihmistä. Seuratkaamme
aina vain sen paremman minämme
ääntä.

Ennen kaikkea me karjalaiset kai-
kissa tavoissamme sekä pyhänä
että arkena, joka paikassa, kielen-
käytössämme ja olemuksessamme
muistakaamme, että me olemme
karjalaisia ja säilymme karjalaisina.
Olkaamme vakuutettuja siitä, että
meidän ei koskaan ja missään tar-
vitse heimomme ominaisuuksia hä-
vetä. Karjalaiset tapamme ja perin-
teet, ne meidän on kaikissa vaiheissa
säilytettävä ja arvossa pidettävä ja
tuleville polville jätettävä.

Tämä meidän mukana tänne
Savoon tullut evakkonuoriso-
seuramme olkoon meille Karjalan
nuorelle väelle hyvänä apuna itsem-
me kehittämisessä ja karjalaisuu-
temme säilyttämisessä. Joka tapa-
uksessa se elämän rohkeus ja usko
itseemme, säilyttäkää nyt ja vasta-
kin, että karjalaistenkin parempi,
onnellisempi päivä on pilvien, vaik-
ka tummienkin pilvien lomasta jos-
kus pilkistävä ja meille onnellisem-
pana hymyilevä.

 ”Jos yleensä
syysöiden kansasta
voidaan puhua, niin
me ennen kaikkea

olemme sitä ”

 ”Meidän ei koskaan
ja missään tarvitse

heimomme
ominaisuuksia hävetä”
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Olen Armi Sipiläinen o.s. Palvi-
mo Lahdesta. Juureni ovat isäni
puolelta Raudun Palkealasta. Olen
syntynyt Ylämaalla Etelä-Karjalas-
sa. Muutin sieltä v. 1970 työelä-
mään. Kaksi siskoani oli Lahdessa,
joten valinta oli helppo.

Vuonna 1978 tapasin mieheni
Lassen, jonka sukujuuret ovat Vah-
vialassa. Hän oli aloittanut markki-
nakauppiasuransa v. 1977. Menim-
me naimisiin v. 1979 ja muutimme
Padasjoelle, jossa mieheni siskolla
oli kutomo. Siellä valmistetaan vaat-
teita villahousuista villapaitoihin.
Näitä ja muita tuotteita olemme
myyneet nyt yli 35 vuotta. Kesällä
myyntiartikkelit ovat kevyempiä.

Tein yksin myyntityötä 25 vuotta
omalla pakettiautolla ja mieheni toi-
sella autolla. Vuodesta 2006 olem-
me tehneet markkinareissuja yh-
dessä.

Meillä on kaksi poikaa, jotka ovat
syntyneet v. 1983 ja 1987. Pojat
ovat opiskelleet muita aloja, joten
he eivät jatka tätä rankkaa ammat-
tia.

Kun isäni Aleksanteri Palvimo
jäi autoilijan töistään eläkkeelle, hän
oli joskus mieheni mukana markki-
noilla ja tykkäsi kovasti. Hän oli ol-
lut itsekin kauppiaana 60-luvulla,
kun hän teki käsitöitä, esimerkiksi
taikinatiinuja ja kävi mm. Haminan
markkinoilla myymässä niitä. Muis-
tan hyvin, kun hän kuivatti lautoja
uunin päällä ja kasasi niistä tiinuja.

Vuonna 1987 muutimme Lahteen,
kun ostimme omakotitalon, jossa
asumme edelleen. Poikien ollessa
pieniä meillä oli heille kotona hoita-
ja, joka tuli tarvittaessa vaikka kol-
men aikaan yöllä – ei tämä homma
muuten olisi onnistunut.

Markkinareissumme ovat vieneet
Hangosta Enontekiölle, joten Suo-
mi on tullut tutuksi. Lapset olivat
joskus ennen kouluikää mukana,

Markkinakauppias Armi
on kolunnut Suomea ristiin rastiin

kun kuljimme asuntovaunun kans-
sa. Olimme parikin viikkoa pohjoi-
sen markkinoilla.

Tämä kauppiasura on ollut ras-
kasta, mutta antoisaa työtä. Suurin
peikko tässä työssä on säätila, kun
se aurinko ei aina paista. Välillä ol-
laan oltu sellaisissa myrskyissä, että
on ollut vaarana, että koko koju läh-
tee lentoon, mutta aina niistä on jo-
tenkin selvitty. Työpäivätkin ovat
jotain muuta kuin kahdeksasta nel-
jään, ne voivat olla aamuneljästä ilta-
kuuteen. Kerran vuodessa otetaan
irtiotto ja käydään lomalla; nyt elo-
kuussa olimme viikon Kreetalla.

Vuonna 2005 teimme sisarusten
kanssa matkan Palkealaan, jota isä-
ni oli aina toivonut. Reissu oli kaksi-
päiväinen, ja hyvänä oppaanamme oli
isäni serkku Arvi Purjemaa. Se
matka oli todella unohtumaton, ja
ymmärrän nyt hyvin, mitä isäni on
kokenut, kun joutui sieltä lähtemään
– niin kaunis paikka se oli. Kyllä hän
eläessään monesti kertoi tarinoita

”Markkinareissumme ovat
vieneet Hangosta

Enontekiölle, joten
Suomi on tullut tutuksi”

Palkealasta ja siitä miten joutui sieltä
lähtemään sotaa pakoon.

Rautulaisuus on aina kuulunut elä-
määni, ja olen ylpeä juuristani.

Jutun koosti
Riitta Henttonen

Armi ja Lasse Sipiläinen Lahden torilla.

Sipiläisten myyntitelttaa.
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Tuos justii ko silvittii karviaisii, ni mie
huomasin et kesä alkaa ollakii
lopuillaa. Koviha tuo ol alkupeästää
kollee kesä ja satteine, mut anto sit
lämmintäkkii ko elettii etteepäi.
Mustikkoi tul oikei hyväst ja sin jäi
viel tähteekskii, vaik mukan ol viel
thaimaalaisiikii poimimas. Puolukkoi
soahaa kans tänä syksyn iha yleäijä.

Nyt ko mie näitä täs pohiskelen,
ni ne onkii parast aikoa kypsymäs.
Ne on nii mukavii kerätä vaik
poimuril, ko ne ei litisty nii helpost
ko mustikat ja on nii helppoi siivota.
Sillo enne vanhaa ko puolukkoi
siivottii, ni uoteltii tuulista ilmoa. Sit
pantii lakana tai viltti pihanurmel ja
siin sit nostettii marjakori peänpeäl
ja koavettii marjoi hiljaksee ylläält
lakana peäl. Siin ko tuul puhals
marjoi läpi, sillo ko ne tippuit allaa,
ni kaik kepiämmät roskat männiit
tuulen mukan. Isommat sit kerättii
käsinee pois. Puhtoat marjat pantii
soavii ja surtsittii sosseeks. Meil ol
aita nurkas sellane ”aittakomero”,
ja sin teä soavi sit pistettii. Sit ko
ilmat kylmeniit, ni teä survos tietyst
jeäty, mut silleihä se hyväst säily.
Talvel sit käytii sielt lohkasemas isol
veitsel köntty sulamaa, sit peäl vähä
sokurii, ni hyvveä ol. Erikoisest mie
muistan sen vispipuuron, mikä ol nii
lauhkiaa et, nii ja puolukkapiirakkoi
ol kans usiast ko muitakiii piirakkoi
tehtii ain  lauantaipäivän.

Kylhä tää on nii hyvä asja ko myö
saahaa näit marjoi, sen ko metsäst
haetaa. Näist karviaisist myö
tehhää hilloo silviisii, ett puristettaa
ne ens sosseeks sellasel vehkeel,
pannaa vähä sokerii, kuumennettaa
ja siit vaa purkkii ja lappu kylkee,
mitä siin on. Teä meiä talo ko on
viel niit vanhempii kerrostalloi, ni
teäl on kunnolline kylmäkellar. Mut
nykyää eivät taia ennää tehä tällasii
kylmätilloi, ko ihmiset ei paljokaa
kehtoa säilöö mittää; ostaat voa val-
miit mehut kaupa hyllylt. Mut

Mustikkoi ja muita marjoi
hyvähä sekkii on, koha jostai soap.

Tänäkii kesän käi sillei et yhet
heät sattu meiä kohal täs elokuu
huimees. Eellisen kesän käytii kans
häis ja ne olliitkii iha ulkomail, mut
nyt ei tarvint männä nii ettääl, ko
voa tuoho ”kirkol”. Se ol yks kau-
nis lauantaipäivä, ja niihä myö sit
nakistaitii sin jo hyvis ajoi –
kamppeet ol katsottu jo aikasemmi.
Kylhä siin ol kovast tunnelmoa, ko
uoteltii kirkos, et millo hyö sielt
tulloot. Sulhane seiso alttari ies
uottelemas hyvi vakavan näkösen.
Sit alkoit urut soimaa ja morsian tul
sielt käytävää pitki issääsä kainalos.
Siin  kirkokäytäväl heä sit luovutti
tyttäresä teän valitun miehe hotteisii
koko lopuks elämää. Ei silmittää
voi, mut on siin vaa on kovast juh-
lallinen tuntu, ko nuoret ihmiset
luppaat toisillee pittää yhtä nii kaua
ko elläät. Sitä on hyvä muistoa
tätäkii hetkii elämän varrel, jos
rupiaa vaikiaa olemaa.

Mut nyt just täl hetkel ko hyö
lähtiit siint alttarilt, kaik näytti nii
hyvält ja selkiält, et jokahine kirkos
olija kyl usko ja oliha varma, et hyö
selviäät hyväst, eikä mikkää vastus
uo heil esteen. No, sit siit vaa
käveltii siin juhlapaikal, mikä olkii
siin iha likkeel.

Heät männiit hyväst, morsian ol
kaunis ko mansikkamarja ja sulhane
komia ja oikei tomera. Ol ohjelmaa,
ol väel syötävää ja juotavaa. Siin
kakuleikkaukses käi kyl silviisii, et
sulhane sai siit morsiame kengäst
aikamoise polkasu varpaillee...vai
liek heä tahalloa vähä uotelt?  Ilta
mänkii siin oikei mukavast.  Tällei
vanhakii ko näkköö nuorii, onnellissii
ihmisii, ni kylhä siin ajatusmoailma
vähä läikähtää. Se on iha nii ko
ravistelis vestynnyrii – samal viisii
sieltkii ain jotakii uutta pöyhövää.
Onkii nii lystii nähä, mite nää
nykyset nuoret ihmiset elläät. Hyö
luottaat itseesä oikial taval ja ovat

onnellissii siint, mikä on just täl
hetkel mänös ja tärkiää.  Kyll hyö
varmast hoitaat hyväst meiä asjat
tulevaisuueskii, ja peästeä näist
huonoist ajoist erroo.

No, myö vanhemmatha siin
katsottii, mite se heävalssi läks
sujumoa näilt yhteise taipalee
valinneilt. Sujuha se tietyst, ja siinhä
sitä peäs pyörähtämmeä kaik
heävieraatkii. Nuoret jäi sin viel
juhlimoa, ko myö vanhemmat alettii
lähtii jo kotii päi. Toivottii viel siin
lähtiis pariskunnal kaikkee hyvvää
pitkäl yhteisel taipaleel. Mie uson
vahvast, et kyl hyö selviäät hyväst
kaikist mutkist, mitä sit vastaa
tullookii.

Siin ko ajettii kottii päi, ni mie
oattelin ja sanoinkii vaimol, jot
oiskoha meiänkii pitteä viel sellaset
vanhoi heät, piettäs juhlat niiko
toisee kertoa. No heä sano siihe, jot
minkä tähe? No mie siihe et ko sillo
yl viiskymment vuotta sitte meil ei
kukkaa pitänt niitä polttarloi, et
minkälaisetha nuo oisiit, jos viel nyt
koitettais uuvemma kerra oikei
polttarloihe kans? No heä siihe, jot
uo hupsimattais. Sie et kyl siin
kelkas pysyis mukan sit alkuunkoa.
Ja hyvästhä tuo on kuitekii mänt
ilma polttarloikii. Meä tiie vaik ois
langettu jo aikasemmikii niihi
kuoppii, minkä yl nyt on jotekute on
peästy vaeltammaa. No, kylhä miu
siihe pit tyytyy. Ja usoha mie; ei
miust ennää oo kuleksimmaa
kaikenlaisii kemuloihi. Hyvä  ko täs
tavallises ohjelmas pyssyy, mökil
käyp ja lapsil kirjottelloo. Muuta mie
en täl tietokonneel oikei ossaa
tehhäkkää.

Paimpoika

”Ei miust ennää oo
kuleksimmaa kaikenlaisii

kemuloihi”
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Minulla on ollut onni syntyä maalle
Raudun Sirkiänsaarelle maalaista-
loon. Opin siellä jo lapsena tunte-
maan metsäneläimiä toisten lasten
kanssa leikkiessä ja metsässä
kuljeskellessa. Tämä kirjoitukseni
on tosiperäinen ja perustuu muisti-
kuviin.

Muistan vuoden 1939 syksyn hy-
vin. Oravia tuli pihapiiriin ja raken-
nusten katoille moninaisia. Vanhat
ihmiset puhuivat: ”Oravien liikeh-
tintä tietää sotaa”. Ennustus piti
paikkansa, niin kuin tiedetään, so-
tahan siitä tuli. Muistan olleeni ora-
van kanssa tekemisissä. Orava oli
tullut ulkoeteisen ikkunalle istumaan.
Minä menin tyhmyyttäni ja otin sitä
paljaskäsin niskasta kiinni. Orava
puolustautui ja iski terävät ham-
paansa käsivarteeni kiinni. Otteeni
irrottui. Verta lähti vuotamaan ko-
vasti ja minulta pääsi kova itku.
Aikuiset tulivat apuun ja sitoivat
haavat. Se oli ensimmäinen kerta.

Jouduin lähtemään sotaa pakoon
ja myöhemmin itsekin sotaan 1943
keväällä. Tulin marraskuun lopulla
1944 siviiliin, eikä metsästäminen
tuntunut mitenkään kiinnostavalta.
Oli muut asiat mielessä. Muistan,
kun seuraavana keväänä aamulla
aikaisin tulin riiuureissulta kotia päin:
voi sitä luonnon kauneutta ja lintu-
jen ilonpitoa. Kymmenien lintujen
viserrys ja vihellys kuului luonnos-
sa ja niin kuin pisteenä iin päällä
kuului käen kukunta – kukkuu, kuk-
kuu, kukkuu... Tunnelma oli suuren-
moinen ja ihana, muistan sen niin
kuin eilisen päivän, vaikka aikaa on
vierähtänyt 70 vuotta.

Vuonna 1948 syksyllä muutimme
asumaan Leivonmäen Havu-
mäkeen raivaamallemme ja raken-
tamallemme pika-asutustilalle. Sii-

Metsästysmuistoja: metsoja passissa
nä oli ympärillä sankkaa metsää ja
luonnon- ja viljelyssuota. Erävais-
toni alkoi pikkuhiljaa nostaa päätään
niin, että ostin kirkonkylän kauppi-
aalta vanhan Iver Jonsson -hauli-
kon. Minulla ei alkuaikoina ollut
koiraa, joten kävin syysaamuina ai-
kaisin viljelyssuon laidoilla etupääs-
sä metsoja kyttäämässä. Havusuo
-nimeltään oli erinomainen riistasuo.
Syysaamuina aikaisin tuntui siltä,
ettei siellä ole mitään eloa, sumu-
hattarat roikkuivat miltei maata hi-
poen, eikä mitään ääntä kuulunut,
oli hiirenhiljaista. Yleensä menin
suon laitaan aivan pimeällä. Neljän-
viiden välillä keitin aamukahvin, join
sen ja menin sen jälkeen passi-
paikalle. Oli jännää olla pilkkopi-
meässä ja hiirenhiljaisuudessa odot-
tamassa, lentääkö metsoja vilja-
sängelle kauranjyviä syömään. Aika
kului tosi hitaasti. Valoa ei voinut
käyttää kellon katsomiseen. Valo
olisi karkottanut jo mahdollisesti lä-
hellä olevat metsot.

Yleensä odottavan aika palkitaan,
niin nytkin. Jo kuului jostakin kau-
kaa metsäkanan hiljainen ääni, beu-
gu. Kotvan kuluttua ääni lähestyi ja
voimistui, beugu, beugu, beugu,
käkä, käkä, käkä, käkärää…
Metsäkanan ääni oli merkki siitä,
että kohta metsot lähtevät liikkeel-
le. Oli vielä melko pimeää, joten
metson liikkeelle lähtöön menee vie-
lä jonkin aikaa. Hiljaista on, aivan
hiljaista, ajattelin jo, ettei metso tänä
aamuna lennäkään. Olin kuulevi-
nani jotakin pientä ääntä, olisikohan
metso lentänyt suolle. Katsoin tark-
kaan, vielä oli hämärää. Onkohan
suolla joku keppi pystyssä, vai onko
se metson kaula? Katsoin ja kat-
soin monta kertaa, viimein päätin:
metso se on. Ammuin. Juoksin kat-
somaan. Suuri ukkometsohan se oli.
Nostin linnun olkapäälleni ja menin
kotiin. Annoin metson vaimolleni
Liisalle ja sanoin: ”Laita siitä per-
heelle kunnon aamiaispaisti”.

Söimme sunnuntaiaamuna mauk-
kaan metsopaistin. Lapsetkin söivät
mielellään ja tykkäsivät siitä. Ajat-
telin, miten saisin paremmin ja
enemmän metsoja pyydystettyä.
Päätin ostaa luotipyssyn. Sillä pys-
tyy saalistamaan metson kauempaa.

Menin käymään Joutsassa nimis-
mies Vanhaselta hakemassa aseen-
kantoluvan. Sain luvan. Liikkeestä
ostin Orava-merkkisen luodikon.
Olin käynyt lähes joka aamu lintu-
metsällä, en tosin vesisateella, ja
saanutkin silloin tällöin metsopaistin.
Olin tähän asti ollut metsässä vart-
tumassa, mutta nyt päätin laittaa
viljelyssuolle kojun. Minulle kävi
hupaisa juttu: olin herännyt tavalli-
sesti kello neljän maissa, keittänyt
ja juonut aamukahvin. Suon laidas-
sa oli iso mänty, menin sen alle
kyttäämään. Olin puun alla noin pari
tuntia ja odotin metson tuloa. Kuin-
ka ollakaan, puun latvasta alkoi
kuulua pientä rapinaa. Aavistin pa-
hinta, ja se toteutui. Iso ukko-
metsohan se sieltä lähti lentoon sii-
vet vinkuen. Arvata saattoi, että
Heimoa keljutti, eikä ihan vähim-
mässä määrin. Olin pari tuntia ollut
lähes metson pyrstöhöyhenissä kiin-
ni. Menin lähes häpeissäni kotiin.
Liisan kyselyyn ”saitko mitä”, olin
vastaamatta.

Seuraavana päivänä menin vil-
jelyssuolle ja tein kojun, jossa voin
olla kyttäämässä metsoja piilossa.
Viljelyssuolla oli tyhjiä kaura-
seipäitä. Niitä kannoin ja iskin suo-
ojan päälle pystyyn. Tein lappa-
laiskotamallisen piilopaikan itselle-
ni. Toin kotoani pienen jakkaran,
jonka laitoin ojan pohjalle pystyyn
istumista varten. Naulasin vielä lau-
dan ampuma-aukkoon. Luodikkoa
olisi siinä hyvä kannattaa metsoa
tähdätessä. Näin oli ampumapaikka
valmiina. Menin kotiin nukkumaan
ja odottamaan seuraavaa aamua ja
mahdollista metsopaistin saantia.

Jännitti. Unen tulo oli vaikeaa,

”Erävaistoni alkoi
pikkuhiljaa nostaa päätään”
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kumminkin se viimein pitkän pyö-
riskelyn jälkeen tuli. Uni oli levo-
tonta ja jonkinlaista horrostilaa, ja
yö tuntui pitkältä. Heräsinkin kah-
vinkeittoon tavallista aikaisemmin.
Juotuani kahvini ja istuskeltuani vielä
jonkin aikaa kävelin luodikko seläs-
sä suolle passipaikkaan. Oli vielä
hämärää ja menisi jonkun aikaa,
ennen kuin metsot lähtevät liikkeel-
le. Laitoin jo kumminkin luodikon
valmiiksi ampumapaikkaan, ettei
metso pääse yllättämään.

Passipaikasta 50-100 metrin
päässä oli useampia mäntyjä, joihin
uskoin metsojen lentävän. Tie-
toahan minulla ei ollut, koska olin
paikassa ensi kertaa. On vielä hä-
märää ja täysin hiljaista, missä
metsot viipyvät? Olin kuulevinani
jotain ääntä kaukaa, olisikohan se
metson lennon ääntä? Olihan se. Jo
lenti iso ukkometso, ja toinenkin,
kaukaisimman männyn latvaan.
Matka on liian pitkä. On epävarmaa,
jos ampuu, sattuuko. Täytyy odot-
taa, jospa edes toinen lentäisi lähim-
pään puuhun, siinä osuma olisi mel-
ko varma. Jo lähti suurempi metso
ja lenti lähimpään mäntyyn. Jännit-
ti, kädet vapisivat. Odotin kummin-
kin, että metso rauhoittuu.

Nyt asetin luodikon paikoilleen ja
tähtäsin. Otin vielä asennon uudes-
taan ja tähtäsin tarkkaan. Vedin hil-
jaa liipaisimesta ja pam! Juoksin
metson luo. Luoti oli osunut kupuun
ja metso oli kuollut heti. Toinen
metso tietenkin lenti pois tullakseen
ehkä jonain aamuna ammuttavak-
si. Vein linnun Liisalle ja seuraava-
na pyhänä syötiin maukasta metso-
paistia.

Niinhän siinä kävi, että viiden ki-
lon metsoja sain useita. Luoti oli
yleensä osunut samaan paikkaan,
mutta metson maku huononi. Ih-

meellistä? Metsopaisti ei suinkaan
menettänyt makuaan, mutta syynä
oli liiallinen syöminen, eikä mikään
muu.

Lapset Heli, Arja ja Antti olivat
jo pitkään halunneet koiraa. Eten-
kin Antti muisti pyytää: ”Isä, osta
minulle koira”. Naapurissa sattui-
kin olemaan ylimääräinen koira,
kävin sen hakemassa ja kysyin hin-
taa. Isäntä sanoi: ”Annan sen lap-
sille leikkikaveriksi”. Ajattelin, että
siinähän se on minullekin metsä-
koira. Koira oli sekarotuinen, mut-
ta ajattelin siitä ehkä tulevan lintu-
koiran.

Mikä koiralle nimeksi? Antti eh-
dotti nimeä Rekku, Heli ja Arja ni-
meä Vikki. Yön yli nukuttuamme ja
aamulla asiaan palattuamme minä
lähdin Antin puolesta ja kannatin
Rekku-nimeä. Tytöt antoivat periksi
ja niin meidän uusi perheenjäsen sai
nimen Rekku. Rekku oli jo melkein
aikuinen koira, se ystävystyi äkkiä
lasten kanssa. Ne liikkuivat paljon
pelloilla ja metsässäkin, mutta lin-
tua Rekku ei vielä osannut etsiä ja
haukkua. Minä otin haulikon mu-
kaan ja lähdin lasten mukaan met-
sään. Koitin saada koiran mukaan
lintuja etsimään. Se ei onnistunut.
Aina kun lapset lähtivät kotiin, koi-
ra meni mukana. Se ei välittänyt
minusta yhtään mitään. Minä koe-
tin vaikka mitä konstia. Syötin koi-
ralle makkaraa ja sokeria metsäs-
sä. Turhaan kaikki.

Tein tätä mielestäni jo liian pit-
kään. Hermostuin. Ajattelin, että
seuraavalla kerralla jos Rekku ei jää
kanssani metsään, ammun sen. En
tiedä, olisinko toteuttanut uhkauk-
seni, mutta niin päätin. Otin sokeria
ja makkaraa taskuuni ja lapset ja
koiran mukaani ja menimme polkua
myöten kauas metsään. Aikamme
metsässä oltuamme sanoin lapsille:
”Menkää kotiin ilman Rekkua”.
Kutsuin Rekun luokseni ja annoin
sokeria ja makkaraa. Koira vikisi ja
vinkui ja katsoi lasten perään, mut-
ta jäi kumminkin minun luokseni.

Ihmettelin, onko Rekku ajatusten-
lukija, niin ihmeelliseltä se minusta
tuntui. Sen jälkeen se lähti muka-
nani metsään ja haukkui muutamia
metsojakin, mutta lähti aina karkuun,
kun kuuli minun askeleeni. Luulisin
sen pelänneen ampumista.

Maatilamme oli aivan metsän kes-
kellä. Rekku makaili syksyisin piha-
nurmikolla. Kun se kuuli metson
lentoäänen, meni se heti haukku-
maan sitä. Yritin kytätä metsoa ja
ampua, mutta aina Rekku lähti kar-
kuun. Tämmöisiä turhia yrityksiä
tapahtui valehtelematta ainakin
kymmenen, ellei yli kahtakymmen-
tä. Sain viimeinkin ammuttua Re-
kulta ison ukkometson. Oli jo vä-
hän hämärää ja tuuli jonkun verran.
Kuulin läheltä Rekun haukuntaa…
siinä oli kaunis sointu. Se oli niin
kuin kaunista musiikkia. Päätin, nyt
menen niin varovasti, että varmasti
saan ammuttua metson. Menin en-
sin konttaamalla, sitten ryömimällä
ja lopuksi matelemalla, niin kuin ar-
meijassa on opetettu. Olin jo niin
lähellä, että näin petäjänoksalla
metson. Tähtäsin haulikolla tark-
kaan ja laukaisin. Metso tulla rumisi
maahan ja Rekku lähti vinkuen pa-
koon. Sen jälkeen ammuin Rekulta
paljon metsoja ja meistä tuli hyviä
metsonkyttääjiä. Kävin silti aina
välillä suoltakin hakemassa paistin.

On näin lähes 90-vuotiaana mu-
kava muistella, miten hyvää
metsopaisti osasikaan olla hamassa
nuoruudessa.

Heimo Kiuru
Leivonmäki / Joutsa

”Metsopaisti ei suinkaan
menettänyt makuaan,

mutta syynä oli
liiallinen syöminen”

”Menin ensin konttaamalla,
sitten ryömimällä ja
lopuksi matelemalla,
niin kuin armeijassa

on opetettu ”
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Raudun takaisinvaltaus 1941
Talvisodan päättänyt rauhansopi-
mus oli suomalaisille äärettömän
raskas. Sitäkin raskaampi se oli niil-
le karjalaisille, jotka olivat menet-
täneet kotinsa ja joutuneet pakolai-
siksi omassa maassaan. Kaiken li-
säksi voittaja painosti Suomea mo-
nin tavoin ja oli pelättävissä, että se
hyökkää Suomeen uudelleen.

Kun sitten kesään 1941 mennes-
sä olivat maailmanpolitiikan tuulet
muuttuneet ja näytti siltä, että Suo-
mella voisi olla tilaisuus saada luo-
vutetut alueet takasin, oli luonnol-
lista, että tilaisuuteen tartuttiin. Suo-
mi tempaistiin samalla suurvaltapo-
litiikan pyörteisiin ja alkoi kausi, jota
on kutsuttu Jatkosodaksi. Se alkoi
25.6.1941.

Luovutettujen alueiden takaisin-
valtaus aloitettiin ensin Laatokan
pohjoispuolelta, mutta armeijan
edettyä siellä ennalta suunnitellulle
tasalle aloitettiin Karjalan Kannak-
sen takaisinvaltaus elokuun alussa
1941 usean divisioonan voimin.

Näistä divisioonista yksi oli 15.
Divisioona. Sen komentajana oli
eversti Niilo Hersalo (ent. Sigell,
1895-1979). Divisioonan miehistö
oli koottu pääosin Satakunnasta,
joskin noin kymmenesosa oli kotoi-
sin menetetyn Karjalan alueelta.
Miehistö oli pääosin reserviläisiä,
kuten armeijan joukoissa yleensä.
Ennen rintamalle lähtöä divisioonan
miesvahvuus oli noin 16 000. Siihen
kuuluivat Jalkaväkirykmentti 15 (JR
15), Jalkaväkirykmentti 36 (JR 36),
Jalkaväkirykmentti 57 (JR 57),
Kenttätykistörykmentti 12 (KTR
12), Kevyt osasto 16 (KevOs 16),
Pioneeripataljoona 31 (PionP 31),
Viestipataljoona 36 (VP 36) ja 265.
Ilmatorjuntakonekiväärikomppania
(265.ItKKK). Divisioona oli laajoi-
hin operaatioihin pystyvä sotatoimi-
yhtymä, jollaisia Suomella oli 15 ja
sodan lopulla lisäksi Panssaridivi-
sioona.

Asemasotaa Raudussa 1941-1944
Lähestyessään Rautua 15. Divi-

sioona ylitti Vuoksen Oravaniemen
ja Kiviniemen kohdalta, kun viholli-
sen oli todettu vetäytyneen täältä.
Divisioonan Kevyt Osasto 16 jat-
koi Kiviniemestä itään Riiskan
suuntaan. Sieltä osasto 16 kääntyi
etelään ja sai Palkealan kohdilla
seurakseen Raudun kirkonkylän
suunnalta tulleen, samaan divisioo-
naan kuuluvan Jalkaväkirykmentti
15:n. Täältä molemmat etenivät
Huhdin kautta vanhaa rajaa kohti
Sirkiänsaarelle, josta vihollinen
työnnettiin yhteenoton jälkeen rajan
taakse 2. syyskuuta.

Hieman etelämpänä 15. Divisioo-
nan oikean sivustan yksiköt eteni-
vät elokuun viimeisenä päivänä
kaakkoon Maanselän ja Liippuan
suunnissa. Vaikka vihollinen teki
vastarintaa, otettiin myös Raudun
kirkonkylän seudut haltuun seuraa-
vana päivänä 1. syyskuuta. Pääosa
neuvostojoukoista oli ehtinyt vetäy-
tyä etelään.

Saarrostusuhkan alaiseksi joutu-
neen vihollisen lähdettyä vetäyty-
mään myös Taipaleen kannakselta
joen ylitti 15. Divisioonan Jalkaväki-
rykmentti 36. Se saavutti elokuun
viimeisen päivän iltana Metsäpirtin
kylämaaston ja vielä samana iltana-
sen 1. pataljoona eteni Korleelle.

Raudun alueen takaisinvaltaus
tapahtui lopulta muutamassa päi-
vässä syyskuun alkuun mennessä
useista eri suunnista tapahtuneilla
etenemisillä. Joukot eivät pysähty-
neet ennen kuin tehtävä oli suori-
tettu. Vihollinen luopui alueesta il-
man suuria taisteluita ilmeisesti siksi,
ettei sillä ollut voimia pitää aluetta
ja myös siksi, ettei Raudun seudul-
la ollut sille ratkaisevaa merkitystä
sodankäynnin kannalta. Saarroksiin
jääminenkin uhkasi. Mainittakoon
tässä, että Karjalan lukko Viipuri val-
lattiin takaisin elokuun 29. päivänä ja
kaupungin valtausparaati oli 1. syys-
kuuta, mutta se on jo eri juttu.

Asemasodan aikana taistelu-
toiminta oli vähäistä
Armeijan saavutettua syksyllä 1941
strategisiksi katsotut rintamalinjat
ylipäällikkö Mannerheim pysäytti
etenemisen ja määräsi joukot puo-
lustusryhmitykseen ja puolustus-
valmiuden kohottamiseen saavute-
tuissa asemissa. Raudussa nämä
asemat saavutettiin syyskuun alku-
päivinä 1941.

Asemasodan rintamalinja Raudun
tienoilla kulki siten, että Raudun
lounaispuolella Suomen suuntaan
työntyvä Inkerinmaan alue, ns.
Lipolan mutka oli oikaistu, ja tällä
kohden rintama oli 10-20 km van-
haa rajaa kauempana Inkerinmaan
alueella. Rintama kulki Inkerinmaan
Lempaalanjärven puolivälistä kohti
Sirkiänsaarta ja sieltä edelleen koil-
liseen Korleen eteläpuolitse ja Met-
säpirtin kunnan kohdalla vanhan
rajan tuntumassa Tappariin Laato-
kalle. Tällä kohtaa rajan takana oli
suuri ja vesirämeinen Lumisuo.
Rintamalinja muodostui tiedustelun
ja taistelukosketusten perusteella
niille kohdin, joissa vihollisella todet-
tiin olevan jo ennen sotia rakennet-
tu puolustuslinja. Myös poliittisesti
katsottiin, ettei tätä linjaa ollut tar-
koituksenmukaista ylittää.

Asemasodan alkupuolella kaikki
Kannaksella olevat neljä divisioonaa
alistettiin kenraaliluutnantti Harald
Öhqvistin komentamalle Kannak-
sen Ryhmälle.  Raudun seudun puo-
lustuksesta vastasi Kannaksen Ryh-
mään kuuluva 15. divisioona
komentajanaan edelleen Niilo Her-
salo, kesällä 1942 kenraalimajuriksi
ylennettynä. Divisioonan lohko ulot-
tui Lempaalanjärven koillispuolelta
Laatokan rantaan Metsäpirtissä.
Lohko jaettiin Pekkalan, Sirkiän,
Lumisuon ja Tapparin alalohkoiksi.

Divisioonan esikunta eri
yksiköineen sijaitsi Vehmaisissa ja
Leinikylässä ainakin osin venäläis-
ten välirauhan aikana pystyttämissä
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rakennuksissa. Esikunnan vahvuus
oli noin 60, joista suurin osa oli up-
seereita.

Sodan kestäessä joukko-osastois-
sa ja niiden sijoitteluissa tapahtui
luonnollisesti muutoksia. Joukkojen
määrät vähenivät mm. vanhimpien
ikäluokkien kotiuttamisien vuoksi ja
kokoonpanot elivät jatkuvasti, mut-
ta niihin ei ole syytä kajota tässä
enemmälti.

Taistelutoiminta asemasodan ai-
kana oli Karjalan Kannaksella ja
myös Raudussa verraten vähäistä.
Vihollisen partiot liikkuivat linjojen
läheisyydessä etenkin öisin. Pääasi-
assa käytiin partiokahakoita ja jos-
kus torjuttiin laajamittaisiakin van-
ginsieppausyrityksiä. Näissä am-
muttiin puolin ja toisin tykistö-  ja
kranaatinheitintulta. Muillakin hyök-
käyksillä oli rajallinen tavoite, esim.
yksittäisen tukikohdan valtaaminen.
Valmiustilaa pidettiin yllä ja pio-
neerijoukot kunnostivat ja valvoivat
sotatoimille tärkeitä teitä.

Ehkä suurin paikallinen taistelu
15. Divisioonan alueella asema-
sodan aikana käytiin Lempaalan-
järven koillisrannalla syksyllä 1941,
jolloin suomalaiset valtasivat erään
tärkeän kukkulan. Ensimmäisellä
kertaa kohdetta ei saatu vallatuksi,
mutta muutaman päivän kuluttua
hyökkäys uusittiin vahvan tykistön
tukemana, jolloin kukkula saatiin
lopullisesti haltuun. Tappiot olivat
25, joista kaatuneina 9.

Asemasodan rauhallisuudesta
johtuen ylipäällikkö, marsalkka
Mannerheim saattoi varata sekä
omaa että divisioonankomentajan
aikaa vierailemalla seurueineen di-
visioonan vastuualueella Taipaleen
seudulla syksyllä 1942. Siellä marski
sai vastaanottaa divisioonan mies-
ten Taipaleenjoesta pyytämiä lohia.
Kuten saamistaan lahjoista yleen-
sä, marski kiitti tästäkin erikseen
kirjeellä Hersaloa.

Maaliskuussa 1944 Kannaksen
joukkoja organisoitiin uudelleen.
Kannaksen ryhmä lakkautettiin ja

Divisioonan (15.D) vastuualue asemasodan alkupuolella. Kolmio-
muotoiset taktiset merkit tarkoittavat tykistöpatteristoja.

Vanhaan maantiekarttaan piirretty 15.Divisioonan rintamavastuualue
asemasodan lopulla. Oikealla lähinnä Metsäpirtin alueella rintamavastuussa oli
19. Prikaati.

divisioonat alistettiin jälleen suoraan
Mikkelin päämajalle. Itäiselle Kan-
nakselle muodostettiin III Armeija-
kunta komentajanaan Talvisodan
sankari, kenraaliluutnantti Hjalmar
Siilasvuo. Tämä Armeijakunta
muodostui 15. Divisioonasta ja 19.

Prikaatista ja niiden vastuulla oli
karkeasti ottaen Raudun ja Metsä-
pirtin vastaisen rajan puolustami-
nen. 15. Divisioonan lohkoa siirret-
tiin hieman lännemmäksi siten, että
lohko ulottui Lempaalanjärven
länsipuolelta Lappalaisenmäeltä
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Sirkiänsaareen. 19. Prikaatin
lohkona oli Sirkiänsaari-Laatokka,
joka väli oli aikaisemmin kuulunut
15. Divisioonalle.

Lisäksi oli reservijoukkoja taa-
empana. Ryhmitystä tykistöineen,
avustavine aselajeineen ja reser-
veineen ei voi sanoa noissa oloissa
erityisen heikoksi jos ei vahvak-
sikaan. Riippuu siitä, mihin vertaa.

Hersalo divisioonan
komentajana
Hersalo oli ennen sotaa toiminut eri
tehtävissä suojeluskuntajärjestössä,
viimeksi Suojeluskuntain yliesikun-
nassa 1928-1939. Hän piti yhteyk-
siä suojeluskunta- ja lottajärjestöihin
vielä Raudussa ollessaan. Hän saat-
toi pitää yllään suojeluskuntatyyp-
pistä asetakkia solmioineen ja hi-
hansuuarvomerkkeineen.

Hersalo ei kuulunut niihin ko-
mentajiin, jotka jäivät passiivisina
odottamaan sodan lopputulosta.
Hän ymmärsi, että toimettomuus ja
näköalattomuus joukkojen keskuu-
dessa johtaavelttouteen, osaamatto-
muuteen ja kurittomuuteen. Tällai-
nen joukko olisi tuhoon tuomittu tais-
telujen jälleen alkaessa.

Hän oli jo rauhan vuosina erikois-
tunut armeijan koulutuskysymyksiin
ja kirjoittanut niistä paljon. Se nä-
kyi hänen toiminnassaan. Hän vaati
paljon alaisiltaan upseereilta. ”Mil-
lainen johtaja, sellainen joukko”
kuuluu olleen hänen yksi tunnus-
lauseistaan. Selväksi kävi myös se,
että hän vaati paljon miehistöltäkin.

Hersalo vaati joukkojensa taistelu-
kunnon kaikenpuolista kohottamis-
ta. Samalla hän kiinnitti huomiota
joukkojen mielialan ylläpitoon. Hän
määräsi jo muutaman kuukauden
kuluttua pidettäväksi divisioonansa
rykmentin- ja pataljoonankomen-
tajien neuvottelupäivät, jotka johti-
vat koko divisioonaa koskeviin val-
miuskoulutus- ja kenttävarustelu-
ohjelmiin.

Etulinjassa asemat oli kaivettava
paremmin ja ampuma-alaa oli olta-
va riittävästi. Asemien miehitystä ja
vaihtoa tuli harjoitella. Aseiden kä-
sittelyn tuli olla nopeaa. Aselajien
yhteistoiminnan tuli olla saumaton-
ta. Fyysistä kuntoa pidettiin yllä eri-
laisilla urheilukilpailuilla.

Divisioona ei voinut välttyä kurin-
pito-ongelmiltakaan. Epätietoisuus
tulevasta, pitkästyttäväksi koettu
palvelu ja harjoittelu eivät luoneet
parhaita olosuhteita kaikkien mie-
lestä. Divisioonan komentaja teki
parhaansa määräysten noudatta-
miseksi, sillä näennäisestä hiljais-
elosta huolimatta oli aina uhkana,
että vihollinen suorittaa yllätys-
hyökkäyksen. Määräyksistä piittaa-
mattomuus ja huolimaton liikkumi-
nen asemien läheisyydessä johti jat-
kuviin tappioihin vihollisen tarkka-
ampujien, miinaanmenojen, vahin-
gonlaukausten tai muiden huolimat-
tomuuksien takia. Tällaiseen ei ollut
varaa.

Hersalo suoritti jatkuvasti tarkas-
tuksia asemissa ja vaati tiukasti
puutteiden korjaamista ja sotilaal-

lista käytöstä. Ilmeisesti hän ei ol-
lut kaikkien alaistensa keskuudes-
sa kovin pidetty juuri edellä tode-
tuista syistä, mutta hän pyrki kai-
kesta huolimatta noudattamaan tun-
nettua periaatetta ”hiki säästää ver-
ta”. Se oli vanha totuus, jonka paik-
kansa pitävyys nähtiin myöhemmin,
kun venäläisten suurhyökkäys alkoi
kesällä 1944.

Hersalo oli huonokuuloinen, mut-
ta hän ei millään tavalla salaillut
sitä. Niitä, jotka hänen huono-
kuuloisuuttaan eivät tienneet, hän
kehotti puhumaan kuuluvalla äänel-
lä. Hänellä oli myös usein tapana
pitää kämmentään korvanlehden
takana paremmin kuullakseen. Hän
koki myös henkilökohtaisen mene-
tyksen v. 1943, jolloin hänen poikan-
sa luutnantti Mauri Hersalo kuoli
Viipurissa väkivallan uhrina.

Sotilaat valvoivat
myös siviilihallintoa
Takaisinvallattujen alueiden siviili-
hallintoa ryhdyttiin järjestämään
välittömästi jo siksikin, että siviili-
väestöä alkoi pyrkiä entisille asuin-

Divisioonan upseeristoa asemasodan aikana. Eturivissä eversti Nii-
lo Hersalo toinen oikealta. Kuvassa hänen oikealla puolellaan ma-
juri U. S. Haahti, merkittävä upseeri Mikkelin päämajassa myöhem-
min. SA-kuva.
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alueilleen. Se ei voinut tapahtua
noissa oloissa ilman armeijan val-
vontaa ja tukea. Päämajan sotilas-
hallinto-osaston perustamiskäs-
kyssä määrättiin sotilashallinnon
tehtäväksi sotilaalliset näkökohdat
huomioon ottaen järjestää takaisin
vallatun alueen hallinto, palauttaa
alueelle entinen järjestys, palauttaa
väestö alueelle sekä järjestää alu-
een talous silmällä pitäen erityisesti
maataloutta ja kansanhuoltoa.

Aluehallintoa varten luotiin sotilas-
hallintopiirit. Näiden päälliköt olivat
aluksi alistettuina armeijakunnan
esikunnalle ja myöhemmin valtakun-
nalliselle sotilashallintokomentajalle
lukuun ottamatta sotatoimialueita,
jotka säilyivät armeijakunnan val-
vonnassa.

Paikallishallinnosta sotilashallin-
toalueella vastasivat kunnanesikun-
nat. Niihin nimettiin sellaisia henki-
löitä, jotka olivat jo ennen sotaa ol-
leet kunnan luottamustoimissa tai
alueen tärkeimpinä virkamiehinä.
Kunnanesikunnat olivat siviili-
viranomaisia, mutta toimivat sotilas-
viranomaisen valvonnassa. Kun-
nanesikunta vastasi lähinnä nykyistä
kunnanhallitusta, mutta sitä ei oltu
valittu rauhanajan tapaan poliittis-
ten voimasuhteiden mukaisesti ja
sillä oli huomattavan laajat toimi-
valtuudet poikkeusoloista johtuen.
Asemasodan jatkuessa kunnan-
hallintoa kehitettiin enemmän rau-
hanaikaa vastaavaksi.

Noin kolmasosa Raudun väestös-
tä sai muuttoluvan takaisin Rau-
tuun. Halukkaita oli paljon enem-
män. Kun vain noin 15 prosenttia
rakennuksista oli säilynyt edes jol-
lakin tavalla, oli asuntokurjuus sel-
viö. Ensimmäiseksi piti kuitenkin
saada pellot kasvamaan ja vasta
sitten voitiin kiinnittää huomiota
asumuksiin. Tässä tulivat sotilaatkin
apuun pystyttäen useita aseveli-
taloja heikossa tilanteessa oleville.

Muutamat kauppaliikkeet aloitti-
vat toimintansa. Usko paremmasta
tulevaisuudesta antoi voimaa. Sivii-

lien ja sotilaiden väliset suhteet oli-
vat hyvät.

Kilpasillan lentokenttä
Raudussa toimi Jatkosodan aikana
myös ilmavoimien lentokenttä. Ken-
tän olivat perustaneet venäläiset
välirauhan aikana. Kannaksen tul-
tua jälleen suomalaisille se kun-
nostettiin Suomen ilmavoimien
käyttöön. Tarkkaa tietoa ei ole sii-
tä, missä valmiusasteessa kenttä oli
joutuessaan suomalaisille. Suoma-
laisetkin pitivät kenttää tilapäis-
luontoisena, vaikka se toimi aina
kesään 1944 saakka.

Kenttä sijaitsi kunnan pohjois-
osassa Kiipasillan kankaalla itään
Vehmaisista ja pohjoiskoilliseen
Kuninkaanselästä, lähellä Sakkolan
rajaa eikä kaukana Vuoksen Suvan-
nosta. Kentän eteläpuolella kulki
Vehmais-Haukkalasta Sakkolan
Riiskaan johtava tie. Kentästä ei le-
vitetty virallisesti tietoa, koska soti-
laslentokenttien olemassa olo ja siel-
tä tapahtuva lentotoiminta pyrittiin
pitämään niin salaisena kuin suin-
kin. Vaikka tukikohtaa vastaan ei
hyökätty, ei ole epäilyä siitä, ettei-
vätkö venäläiset olisi sen olemassa
olosta tienneet.

Kentän nimeksi olisi kaiken jär-
jen mukaan pitänyt tulla Kiipasilta,
mutta sitä ryhdyttiin kutsumaan
Kilpasillaksi.

Kentällä toimi Hävittäjälaivue 26
komentajanaan majuri Eino Carls-
son.

Lentotoiminta kentällä alkoi hei-
näkuussa 1942, kun itäisen Kannak-
sen ilmapuolustusta oli tarpeen jär-
jestellä asemasodan aikana. Laato-
kalle oli lyhyt matka ja maapuo-
lellakin etulinjan tasalle kentältä oli
lyhimmillään n. 18 km. Vihollisen
lentokoneilla oli tapana käyttää Laa-
tokan ilmatilaa ”tullessaan sisään”
mm. Pyhäjärven Sortanlahden, Kä-
kisalmen ja Lahdenpohjan kohdal-
ta tai hyökätessään niitä vastaan.

Kiitoratoja oli kaksi ja ne sovel-
tuivat kaikille konetyypeille. Toisen

kiitoradan pituus oli 1 400 m ja toi-
sen 1 200 m. Lentokoneita ja myös
henkilöstöä varten oli sirpalesuojia.
Majoitus-, huolto- ja esikuntaparak-
keja oli kaikkiaan 14. Lisäksi oli
polttoaine- ja ammusvarastot. Ra-
kennukset olivat pääasiassa ken-
tän etelä- ja itäreunalla edellä mai-
nitun Riiskan tien tuntumassa.

Kentällä oli oma lennonjohto. Il-
matorjuntaa varten oli it-kone-
kiväärijoukkue, mutta myöhemmin
kevyt ilmatorjuntajaos. Sähköva-
laistus oli järjestetty ja koneiden
moottoreita voitiin pakkasella läm-
mittää myös sähkövastuksilla pu-
halluslamppu- ja huppuviritelmien
asemesta.  Kiitoradat olivat osittain
nurmikkoa, osittain pölyävää hiek-
kakangasta. Sellaisia olivat tosin
kaikki sotilaskentät tuolloin. Kiitora-
tojen melko heikosta kunnosta joh-
tuen koneille sattui useita laskeu-
tumisvaurioita. Kenttä ei ollut ke-
huttava edes tuonaikaisissa olosuh-
teissa, nykyajan vaatimuksista pu-
humattakaan. Vuoden 1943 kevääl-
lä kenttää kunnostettiin vanki-
työvoimalla.

Laivueen käytössä olivat jo tuol-
loin vanhentuneet italialaisvalmis-
teiset Fiat G 50 -hävittäjät. Tosin
yksi laivueen kolmesta lentueesta oli
yleensä komennuksella jossain
muualla, jopa Helsingin Malmilla
saakka. Kentällä oli myös pari valo-
kuvaukseen ja joihinkin erikoisteh-
täviin soveltuvaa konetta. Laivueen
hävittäjät suorittivat torjuntatehtäviä
lähiseudulla ja Laatokan yllä ja me-
nestyivät niissä kohtuullisesti.

Kentän myöhemmästä käytöstä
ei ole tietoa, mutta tiettävästi venä-
läiset eivät sitä hyödyntäneet. To-
sin erään suomalaislentäjän havain-
non mukaan kentälle olisi ollut pari
konetta kesäkuun lopulla 1944, siis
silloin kun alue oli jo venäläisillä.

Lähtö Raudusta
Asemasota loppui, kun venäläiset
aloittivat jo pidemmän aikaa ou-
nastellun suurhyökkäyksensä 9.6.
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1944 Valkeasaaren suunnalla. Seu-
raavan päivän puoliväliin mennes-
sä he saivat laajan murtuman suo-
malaisten asemiin. Kun havaittiin,
ettei vastahyökkäyksellä ole onnis-
tumisen mahdollisuutta, Länsi-Kan-
naksen joukoille annettiin 10. kesä-
kuuta käsky vetäytyä taaempaan
Vammelsuu-Taipale (VT) -linjaan.
Se murtui Länsi-Kannaksella Kuu-
terselässä jo 14. kesäkuuta.VT -lin-
ja kulki Raudussa lounaasta koilli-
seen Vepsan-Liippuan-Porkun-
Raajun tasalla. Raudussa sen va-
rustelu oli heikko eikä vahva muu-
allakaan.

Raudun ja Metsäpirtin alueen ti-
lanne säilyi suhteellisen rauhallisena
pari päivää suurhyökkäyksen alettua.
Vihollinen ampui tykistöllään häirin-
tää ja teki harhautushyökkäyksiä.

Ylipäällikkö käski aluksi III Ar-
meijakunnan pitää asemansa. Sen
läntisenä naapurina oleva IV
Armeijakunta vetäytyi kuitenkin no-
peasti ja III Armeijakunnan oikeaan
sivustaan Lempaalanjärven kohdille
jäi varmistamaton alue.Tähän heik-
koon kohtaan vihollinen yritti iskeä.
III Armeijakunnan vetäytyminen
päälinjasta VT -linjaan aloitettiin
yöllä 14.-15.6.1941.

Tapahtumat etenivät hyvin nope-
asti ja tarvittiin radikaaleja otteita.
Ylipäällikkö Mannerheim määräsi
14. kesäkuuta Kannaksen kaikkien
joukkojen komentajaksi kenraali-
luutnantti Karl Lennart Oeschin
ja oikeutti seuraavana päivänä Kan-
naksen joukot siirtymään sitkeitä
viivytystaisteluita käyden Vuoksen
pohjoisrantaa noudattelevaan Viipu-
ri-Kuparsaari-Taipale (VKT) ase-
maan, jonne keskitettiin lisää puo-
lustusjoukkoja muilta rintamilta.

Tilanne huononi nopeasti ja 16.
kesäkuuta klo 21.00 Kannaksen
joukkojen komentaja Oesch antoi
ylipäällikön oikeutuksen nojalla käs-
kyn aloittaa vetäytyminen heti
VKT-linjaan. Vielä samana iltana
15. Divisioonan komentaja Hersalo
määräsi divisioonansa vetäytymään

siten, että vihollista tuli viivyttää
kahdessa asemassa. Toinen näistä
oli Orjansaari-Kuolemanlaakso-Kir-
konkylä-Haukkala-Riiska ja toinen
asema oikealta sivultaan hieman
taaempana linjalla Saijankylä-
Mäkrä-Leinikylänjärvi-Haukkala-
Riiska.

Käskyt menivät läpi heti eikä asi-
oita jääty vatvomaan siviilimaailman
tapaan. Myös tuhannet miehet ja
kalusto saatiin liikkeelle välittömäs-
ti.

Vetäytyminen aloitettiin siten, että
15. Divisioonan Jalkaväkirykmentti
57 vetäytyi Raasulin-Maaselän
kautta ja Jalkaväkirykmentti 15
Huhdin-Pitkäjärven ja Palkealan
kautta jälkijoukkojen jäädessä vii-
vyttämään vihollista.

Venäläiset seurasivat tiiviisti suo-
malaisten kintereillä pyrkien saar-
rostamaan. Viivytysjoukot aiheutti-
vat viholliselle tappioita Huhdin ja
Aliskan maastoissa. Palkealassa se
pysäytettiin joksikin aikaa.

Metsäpirtin kautta vetäytyvä 19.
Prikaati kävi viivytystaisteluja Rau-
dun alueella Sirkiänsaarella ja
Korleella ennen siirtymistään Tai-
paleenjoen yli.

VT-linjasta enempää kuin
tilapäisistä viivytysasemista ei ha-
luttu pitää kiinni millä hinnalla ta-
hansa, vaan sodanjohto halusi saa-
da joukot taistelukykyisinä VTK-
linjaan.

Taistelut Raudusta olivat ohi 18.
kesäkuuta 1944. Se menetettiin vi-
holliselle yhtä nopeasti, kuin mitä se
oli vajaa kolme vuotta aikaisemmin
vallattu takaisin.

Viimeiset taistelut käytiin tuon
päivän aamuna Leinikylän järven
maastossa, josta siellä olleet joukot
siirtyivät Kiviniemen kautta edellä
mainittuun VKT-linjaan. Siinä linjas-
sa käytiin sitten koko sodan ratkai-
sevat torjuntataistelut, mutta se ei
kuulu enää Raudun alueen asema-
sotaan. Raudussa ei käyty suuri-
suuntaisia taisteluja verrattuna Kan-
naksen painopistealueen seutuihin.

Raudun kohtalo ratkesi paljolti Län-
si-Kannaksen tapahtumien seu-
rauksena niin sodan alussa kuin
lopussakin.

Muutamia suomalaisia kauko-
partioita liikkui Raudussa vielä en-
nen sodan loppua, mutta sekin on
jo eri juttu.

Veikko Vaikkinen
Espoo
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Sotatieteen laitos 1992-1994.

Risto Pajari:
Jatkosota ilmassa. WSOY 1982.

Kalevi Keskinen,
Kari Stenman,
Klaus Niska:
Suomen Ilmavoimien historia 8,
Fiat G.50.
Tietoteos 1977.

Carl-Erik Bruun:
Hävittäjälentolaivue 26.
Omakustanne 1991.

”Taistelut Raudusta
olivat ohi

18. kesäkuuta 1944.
Se menetettiin viholliselle

yhtä nopeasti, kuin mitä
se oli vajaa kolme vuotta

aikaisemmin vallattu takaisin”
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PUKINKONTTIIN
UUTUUS

TUOTTEITA!

SUVANNON SEUTU 1917-1921:
30 euroa + postituskulut

VEHMAIS-HAUKKALA
kyläkirja 30 euroa +

postituskulut

KALENTERI 2016  12 euroa,
sisältää postituskulut

tilaukset:
pitajaseura@rautu.fi
tai  puh 0405239645

pintke@suomi24.fi
tai 0452630365

Vanhuuden aika
”Taakse meiltä jääneet ovat nuoruusvuodet nuo,

nyt tiellemme myös varjon jo illan hämy luo.
Levolle kun käymme me illan pimeään,

käy mielessämme toivo,
viel kö 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.

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.”

Sulo Kiuru

                                   Runokirjasta Elämänvirta

Oma pitäjälehti on hyvä
lahjavinkki  sukulaisille  ja ystäville!
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Rautulaisten
seinäkalenteri
vuodelle 2016

Seinäkalenteri noudattaa
perinteistä tyyliä eli sisältää taas

vanhoja kuvia Raudusta.
Kalenteri on A4-kokoinen ja

siinä on kuvan lisäksi
 yksi kuukausi kullakin sivulla.

Seinäkalenteria myy
Rautulaisten pitäjäseura ry

hintaan 12 euroa
sisältäen postikulut.

Tilaukset:
Markku Paksu

puh. 040 523 9645
pitajaseura@rautu.fi

Myös Rautuseuran tilaisuuksissa
kalenteria on tarjolla ja sitä myy

pj. Raili Lameranta,
puh. 050 364 4213

ONNEN NUMEROT
teatteriretki KOUVOLAAN

28.11.2015.
Lähtö Mikkelistä klo 11.00,

hinta 65 euroa sis.
kuljetuksen, lipun, joululounaan ja

väliaikakahvin + suolapalan.

Ilmoittaudu Annikille 19.10. mennssä,
puh: 0505970146

Tilaa
RAUTULAISTEN

LEHTI!

Oma pitäjälehti on
myös hyvä
lahjavinkki

sukulaisille ja
 ystäville!
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Rautulaisten lehdet
ennen vuotta 2001

on skannattu ja
laitettu nettiin

Lehdet löytyvät
osoitteesta: 

www.rautu.fi  =>

Rautulaisten lehti =>

Vanhat lehdet  tai

suoraan http://

www.rautu.fi/Lehti/

skannit.htm

SUVANNON SEUTU 1917-1921
Elämää ja ihmiskohtaloita

Kirjaa saatavana hintaan
30 euroa / kpl + postituskulut.

Tilaukset:
Pekka Intke  p. 045 263 0365 tai

pintke@suomi24.fi

Markku Paksu p. 040 523 9645 tai
pitajaseura@rautu.fi

Rautuseura ry:n
sääntömääräinen

syyskokous
ja tarinailta

pidetään keskiviikkona
4.11.2015 klo 18.00
alkaenHelsingissä

Karjalatalon
Sortavala-salissa.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa

Rautulaisten puurojuhla
lauantaina 14.11.2015 klo 14.00

Wanha Rokkalan talli, Ratamonkatu 5, 50100 Mikkeli

Vuoden tauon jälkeen vietämme taas puurojuhlaa.
Tuttuun tapaan tervehdyksensä juhlaan osallistuville

tuovat Mikkelin seurakuntayhtymä ja
Mikkelin ortodoksinen seurakunta.

Ohjelmassa on myös Vehmaisten kyläkirjan julkaiseminen.

Tarjolla entiseen tapaan:
Ohrauunipuuroa

Hirssipuuroa
Tattaripuuroa
Riisipuuroa

Sekahedelmäkeittoa

Riisipiirakoita ja munavoita
Maalaisruisleipää, voita

Joulukinkkua
Sinappia

Kotikaljaa, maitoa, mehua, vettä
Kahvia ja teetä, joulutorttu

Ruokailun hinta 18,50 euroa.
Tarjolla myös glögiä 3,00 euroa, terästettynä 6,50 euroa.

Lisätietoja Liisa Rouhiainen
050 3309066 tai 0440 225935

Tervetuloa!
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Kyyrän suvun serkukset kokoontui-
vat jälleen jokakesäiseen suku-
tapaamiseen. Aika on vakiintunut
elokuun alkupuolelle, tällä kertaa
2.8. ja paikkana Punkaharju. Tapaa-
misen isäntinä toimivat äiti-Anja
Tiira tyttärensä Hannelen kans-
sa. Päivä oli kaunis ja lämmin, mi-
käs oli ihastella Saimaan rantoja.
Pienimmät vieraat eivät jaksaneet
lämmintä säätä muuten kuin uimal-
la. Meitä oli saapunut paikalle 29
samaan sukuun kuuluvaa. Yhteen-
sattumien ja muiden esteiden takia
osa joukosta oli joutunut jäämään
pois. Anjan tyttärenpoika Vikke, 9-
vuotias, toimi tomerasti liikenteen-
ohjaajana ja kokkipoikana ruuan
laitossa. Lohi oli tarttunut koukkuun,
joten lohikeitto ruokapöydässä teki
kauppansa. Ja kesän runsaan mus-
tikkasadon myötä mustikkapiirakka
kahvin kanssa toimi kyytipoikana.

Anja ja Hannele olivat rakenta-
neet luontopolun, jossa sukuun ja
vähän muuhunkin liittyviä rasteja oli
ratkottavana. Mielenkiintoista oli
laskeskella, montako lastenlasta
Kyyrän Mikolla ja Marilla oli ol-
lut, ja minkä nimisiä heidän lapsen-
sa olivat. Siis meidän vanhem-
pamme. Jotkut jo pienenä meneh-
tyneet jäivät helposti pois, kun heistä
ei kenelläkään ollut muistikuvaa ja
Mari-mummo ei halunnut, ainakaan
meille lapsille, heistä paljon kertoilla.
Nyt vanhempana olisi kovastikin
kiinnostusta tietää enemmän sen
ajan asioista ja ihmiskohtaloista.

Siinä tarinan tuiskeessa päivä vie-
rähti iltaan aivan huomaamatta. So-
vittiin seuraava kokoontuminen
Kyyrän Jorman mökillä Juvalla
8.8.2015. Hyvästeltiin ja toivoteltiin
hyvää jatkoa talon väellle todeten,
että viimeistään ensi kesänä, ellei
aiemmin, tavataan taas.

Laila Nykänen
Väinö Kyyrän nuorimmainen

Kyyrän sukua kokoontui

Kyyrän suvun nuorin, Aleksi 1,3 v.

Oli Vepsan pellolla vierekkäin
nuo Kyyrän ja Huuhkain talot.
Jo nuoruuden vuosina syttyivät,
tuon ikuisen rakkauden palot.

Löysi Väinö rakkaan vierelleen
tuosta naapurin Sievistä.
Kun aloittivat yhteisen taipaleen
ei uuteen kotiin paljon viemistä.

Sodan jälkeen ei tavaraa missään näy,
kun kaikki on kortilla.
Vihkikengäksi hiihtokenkäkin käy,
sanottiin kansanhuollon portilla.

Evakkotie Virtasalmelle johti,
kun sodan jaloista selvittiin.
Toivossa parempaa huomista kohti
papin aamenen jälkeen kuljettiin.

Oli Moilaniemen pirtissä ensi koti
siellä yhteiseloa aloiteltiin.
Ajatukset toisiaan vastaan soti,
isännän ja siirtokarjalaisten.

Vuosien saatossa oma koti
Pallolanmäelle rakentui.
Siellä oli se pehmoisin peti,
mihin levolle iltaisin paneutui.

Ei tarvinnut enää nurkissa toisten
syödä leipää ja särvintään.
Sai katsella pihalla leikkiä lasten
ja elellä omaa elämää.

Neljä lasta syntyi siitä liitosta,
poikia ja tyttöjä, molempia kaks’.
Kaikki sai neuvoja, välillä kiitosta,
ei kukaan tullut toista rakkaammaks.

Juvan suuntaan Jorman tie johti
sai Annelin palkaksi vaivasta.
Tuomas katseli nuorta neitoa kohti
lupas Ritvalle palan taivasta.

Jouko suunnisti kohti Lohjaa
löysi sieltä hän Sirkun rakkaakseen.
Kun Seppo autonsa Pallolaan ohjaa
saa Lailan kyytiin ja vaimokseen.

Jorma Pelloksen tehtaan jälkeen
löys’ muurarin ammatin itselleen.
Ritva leipoi kakut ja keitteli vellit,
tunsi keittiöalan hän omakseen.

Jouko laitteli tv:t ja radiot kuntoon
ja korjasi nauhurit, videotkin.
Lailan tie kävi seurakunnan suuntaan,
suvut tutki, myi hautapaikatkin.
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Edellä oleva runo siivitti meidät
”sukurakkaat” jokakesäiseen
serkusten tapaamiseen. Järjestely-
vastuun oli tänä kesänä ottanut
Kyyrän Jorma ja Anneli ja hei-
dän kesämökillään kokoonnuimme.

Osallistujamäärä oli pysynyt suun-
nilleen ennallaan, 32 henkilöä. Van-
hemmasta päästä oli joitakin joutu-
nut terveystilanteen vuoksi jättä-
mään kekkerit väliin. Ja niin kuin
totesimme, tulevina vuosina ”luon-
nollinen poistuma” tulee harventa-
maan rivejä. Oli kuitenkin mukavaa
nähdä myös mukana olleita ser-
kusten lapsia ja lastenlapsia. Mu-
kana oli myös suvun nuorin, 1,3-
vuotias Aleksi Riissanen. Hän on
Jorman tyttären poika.

Kyyrän serkusten tapaaminen
Mukana olijat nauttivat toistensa

seurasta, muisteltiin menneitä lap-
suus- ja nuoruusvuosia sekä poh-
dittiin nykyistä ja tulevaa.Sää suosi
tälläkin kertaa kokoontumista, vas-
ta illalla poislähdön aikoihin alkoi
pilveillä ja taisi ukkonenkin vähän
jyrähdellä.

Yksimielisesti päätettiin jatkaa
kokoontumisia ensi kesänäkin. Ajan-
kohdaksi päätettiin 16.7.2016
Kyyrän Joukon ja Sirkun luona
Lohjalla. Kaikki sukuun sattuvat ter-
vetuloa.

Laila Nykänen

Jälkikasvua heille kaikille syntyi
riitti perheissä työtä ja neuvontaa.
Kaikki ohjasi lapsiaan oikeaa kohti
ettei maailma heitä murjoa saa.

Enää ei sukupuolet menneet tasan,
kun tytöt valloitti maailmaa.
Vain yksi poika serkuksiin mahtui,
tyttöjä puolen tusinaa.

Serkusten lapsissa pojat on vahvoilla
jo kuusi on syntynyt maailmaan.
Vain yksi tyttö joukossa poikain
saa yksin leikkiä prinsessaa.

Kyllähän tätä kerrontaa riittää,
vuoskymmenten aikaisten tapahtumain.
Nyt lapset nöyrästi kumartaa ja kiittää,
mielessä neuvot vanhempain.

Karttakeskuksen historiallinen uutuustuote Viipuri
1930 johdattaa historiasta kiinnostuneet 1930-luvun
Viipuriin kartoin ja tekstein. Etupuolella on vuonna
1930 laadittu Viipurin kaupunkikartta ja kääntöpuo-
lella on vuosina 1933–38 laadittu topografinen kartta
kaupungista ympäristöineen.

Etupuolen alareunassa on esitelty yli 130 kohdet-
ta, jotka on merkitty kartoille numeroin. Kartan ja
siinä esitettyjen kohdetekstien avulla voi sukeltaa
1930-luvun Viipurin arkipäivään – tutkia vaikkapa,
millä raitiovaunulla löytää perille tai mihin kannat-
taisi lähteä lauantai-iltana tanssimaan.

Kartalla esitettävät kohteet on valinnut ja niistä
kertovat tekstit toimittanut tietokirjailija Jussi Ilta-
nen. Tiedot perustuvat 1930-luvun matka-oppaisiin
ja tietokirjoihin, ja tekstit ovat ajan hengen mukai-
sia. Kuvia tuotteesta löytyy  osoitteesta:

h t t p : / / k a r t t a k e s k u s . k u v a t . f i / k u v a t /
Karttakeskuksen+kustannustuotteet/Viipuri+1930/

Lisätietoa antaa:
Tuotepäällikkö Aino Wuolijoki
Karttakeskus, hinta 15,90 euroa.

Uusi kartta
vie aikamatkalle
kulta-ajan Viipuriin

 
 

 
 
 
 

 
MATKA KARJALAAN -LAUTAPELI ON SEIKKAILU KARJALASSA 
 

Matka Karjalaan -lautapeli vie seikkailulle luovutetun Karjalan pitäjiin aikaan, jolloin 

alue oli osa Suomea. Pelin lomassa opitaan hauskalla tavalla historiaa ja kulttuuria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Matkalaukun muotoinen pelilaatikko sisältää pelilaudan, puiset nappulat 

ja nopan, peliohjeet, pitäjä- ja sattumakortit sekä pitäjistä kertovan vihkon.  

Vihko on toteutettu yhteistyössä pitäjäseurojen ja -säätiöiden kanssa.  

 

H  + postikulut. 

 

 
Tilaukset ja tiedustelut:  
 
 

 

 

Karjalainen Nuorisoliitto 
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki 
toimisto@karjalainennuorisoliitto.fi 
puh. 045 673 3223 

”Ihailtuasi Suomen kolmanneksi suurinta
asemarakennusta Raudussa saat matkustaa

junalla ilmaiseksi seuraavalle asemalle”
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Maija Viantie 60-vuotiaaksi
60 vuotta täytti 7.3.2015 Maija Vian tie. Maijan
äiti oli Korleen Paukkuja. Ohessa juhlissa esitetty
laulu”Äidille”, jonka sanoitus on tyttärensä
Anniina Väisäsen.

Aloita askelilla. Kulje kohti horisonttia. Katsele
sitä turvalliselta etäisyydeltä, kunnes se alkaa
liueta edessäsi, kuin kesäisin keinuva ilma. Anna
elämän keinuttaa meitä, se on valssi. Anna askel-
ten keinua kohti tuota tanssia. Kun päivä kääntyy
iltaan, on aika katsoa. Elämä on hämärtyvä ilta,
jossa värit ovat kirkkaimpia. Anna rytmin viedä,
se on äidin kohdussa sykkivä sydän, se on elämän
tahti. Se on sinun tahtisi elää. Keinu sen tahdissa
hetki.

Avaa silmäsi näkymälle. Tarkastele elämääni rak-
kaudella, älä arvostele, ole hellä. Taivaalla keik-
kuu kiikkerä rivi rautaisia kontteja, ne tulevat

Elokuun 22. päivänä 2015 vietettiin Jooa Olavi
Johannes Mastin kastetilaisuus isomummolassa
Helsingin Oulunkylässä. Kuvassa Raudussa syn-
tynyt isoäijä Toivo J. Pietiäinen, pikku Jooa äitin-
sä Jenna-Julia Katariina Mastin sylissä ja mummi
Katri Minna Johanna Masti. Isoveli Joel Lauri
Johannes, 2 v, ei ehtinyt kuvaan.

kaivoksilta ja ovat täynnä muistoja, tapahtumia,
käänteitä ja kohtaamisia. Lähde kaivoksille. Kun
olet louhinut tarpeeksi, voi jalkojesi juureen tipah-
taa kontista kivi. Se kivi on elämän muotoinen.
Katsele kiveä ja huomaat, että se sykkii tahdissa.
Huomaat jalkojesi liikkuvan tahdissa, anna vals-
sin viedä. Olet vahva.

Jalkojesi alla sorainen hiekkatie on täynnä pie-
niä kiviä. Tanssit niiden lomassa ja olet elossa. Jo-
kainen niistä jättää painauman jalkapohjaasi. Ne
tuntuvat. Jokainen, joka on tanssinut tällä tiellä,
tanssii nyt kanssasi. Tanssit äitisi keholla, isoäitisi
melodiaa, esi-isiesi rytmissä. Jokainen, jonka ohit-
se olet koskaan kävellyt, jokainen käsi, jota olet
koskaan puristanut vihasta tai rakkaudesta, ovat
jättäneet jälkiä. Nuo jäljet tekevät sinusta kauniin,
kokonaisen. Olet ihmisen muotoinen.

Kun horisontti alkaa näyttää sumuiselta, etkä
erota enää itseäsi siitä, ummista silmäsi ja katso.
Katso tarkasti. Muistot peittyvät elämän painosta.
Koita katsoa tarkemmin. Se on kallein näkymä
horisontissasi, vaali sitä, ole sille armollinen. Kat-
so, millaisen koreografian olet saanut aikaan, on-
tuvan, harmonisen, täydellisen valssin.

Rauta-Säätiö myöntää apurahoja
valmistuneille Rautu-juurisille nuorille

eli tutkinnon suorittaneita rautulaisjuurisia
on päätetty tukea edelleen.

Hakuun ovat oikeutettuja
1.12.2014-30.11.2015 valmistuneet.

Hakemukset tulee olla perillä
viimeistään 3.12.2015.

Hakemuksesta tulee ilmetä selvitys
rautulaisjuurisuudesta ja esivanhemman
henkilötiedot. Hakemuksiin pitää liittää

mukaan virkatodistus sekä
kopio tutkintotodistuksesta.

Lisätiedot:  Rauta-Säätiö c/o Ilkka Pietiäinen
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli

ilkka.pietiainen@surffi.fi

Rauta-Säätiö
myöntää apurahoja
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Onnellinen 90-vuotias
Kahdeksas marraskuuta 2015 tulee kuluneeksi
yhdeksän vuosikymmentä, kun Helmi Seppälä o.s.
Koukonen syntyi Raudun pitäjän Suurhousun ky-
lässä.

Olin silloin lähes neljäntoista, kun jouduin jät-
tämään kodin sekä kotiseudun ja alkoi ankea
evakon taival. Turvallisessa kodissa asuneena tun-
sin pelkoa tulevaa elämää kohtaan. Ihminen so-
peutuu kaikkeen, niinpä minäkin, vaikka paikas-
ta toiseen siirtyminen olikin vaikeaa.

Vuodet vierivät ja elämästä sain oikean otteen,
ja minun tieni johti Helsinkiin. Siellä vietinkin suu-
rimman osan elämäni antoisimmasta ajasta. Ikää
karttui ja pääsin eläkkeelle, jolloin muutin Sata-
kuntaan pieneen rauhalliseen Rauman kaupunkiin.
Muuttoni syy oli, kun lapset olivat lentäneet pois
pesästä ja mieheni sairastui vaikeaan Alzheimerin
tautiin, jolloin tarvitsin henkistä tukea hoitaessani
häntä kotona. Tyttäreni asui täällä ja hänestä sain
apua jaksaakseni olla kärsivällinen.

Mieheni kuoltua olen asunut yksin, mutta en yk-
sinäisyyttä potien, sillä tyttäreni perhe pitää päi-
vittäin yhteyttä, ja hyvät ystävät muistavat usein.
Olen aivan lähivuosiin saakka voinut melko hy-
vin, mutta nykyisin polvet ja selkä ovat alkaneet
oikkuilla, joten liikkumisesta on tullut rasite. Käyn
kuitenkin päivittäin lenkillä, teen kotiaskareet ja
kauppareissut.

Olen hyvin tyytyväinen lapsieni menestymisestä
elämässä. Heillä on lapsia ja hekin ovat päässeet
hyvin eteenpäin. Vanhimmat ovat valmistuneet opin-
noistaan ja ovat sijoittuneet työelämään. Kaksi
nuorinta jatkaa opiskelua.

Nyt vietän leppoisia eläkepäiviä ja rauhallista
vanhuutta muistellen menneitä vuosia ja nuoruut-
ta. Uppoudun usein iltaisin valokuvien seurassa
elämään nuoruuden uudelleen, sillä sieltä on pal-
jon kauniita muistoja, jotka eivät ole unohtuneet.

Elämäni vuosina on ollut paljon ankeitakin ai-
koja, jotka sota aiheutti, mutta niistä vain piti pon-
nistella yli ja siihen auttoivat opit, jotka kodista
olivat lähtöisin: rehellisyys ja sinnikkyys sekä ah-
keruus. Niitä opetin myös lapsilleni.

Nyt olen tyytyväinen saavutuksiini ja onnellise-
na vietän pitkän elämäni merkkipäivää hyvien ys-
tävien ja läheisteni kanssa kahvitellen.

Lähetän tässä lämpimät syysterveiset Rautulaisten
lehden välityksellä. Terveisin

Helmi Seppälä
o.s. Koukonen

Raudun pitäjän Suurhousun kylästä

Kuvassa suvun vanhin Helmi Seppälä ja nuorin eli
hänen tyttärenpojanpoikansa Hugo Alexander
Värre, s. 8.8.2015.
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Jouko Albert Rastaan muistolle
Isämme, maanviljelijä  Jouko Albert Rastas kuoli
31.3.2015 Sastamalassa. Hän oli syntynyt 16.8.
1927 Raudussa. Isän matka alkoi Karjalasta Hil-
ma ja Tuomas Rastaan perheessä viidentenä lap-
sena kahdeksasta. Mummo ja äijä aloittivat yh-
teistä eloaan Raudussa Palkealan kylässä samas-
sa talossa äijän vanhempien kanssa. Mummo ja
äijä on vihitty jouluna 1917.

Kahden lapsen, Elinin ja Veikon syntymän jäl-
keen he halusivat omaan kotiin, joka sitten löytyi
Raudun Vehmaisten kylästä, Hietalahden tila ni-
meltään. Rakennukset olivat heikkoja, mutta kor-
jaamalla paranivat, uuttakin rakennettiin. Maan-
viljelyn lisäksi äijä teki rukkeja, vokkeja. Oli kar-
jaa ja sikoja, porsaita teetettiin. Lapsiluvun kas-
vaessa äijä osti uusia maapalstoja. Hietalahdessa
syntyivät perheen loput kuusi lasta. Taimi, Toivo,
Jouko, Tyyne, Ahti ja Erkki.

Hietalahden tilalla asui Rastaan perhe vajaat 20
vuotta. Äijä halusi uuden tilan, jossa pellot olisi-
vat lähempänä ja rakennukset parempia. Uusi tila
ostettiin Pyhäjärven Noitermaasta v. 1938. Uusi
navetta oli varustukseltaan parhaita koko kyläs-
sä. Kotiutuminen sujui hyvin 10-henkiseltä per-
heeltä.

Syttyi talvisota. Marraskuussa 1939 oli kodista
lähdettävä. Lehmät lastattiin junaan, tavarat tava-
ravaunuihin.  Mummo lähti alaikäisten lasten kans-
sa kohti Hämettä, Jokioisten pitäjää. Äijä ja kaksi
vanhinta poikaa Veikko ja Toivo olivat jääneet Kar-
jalaan, kuten myös Elin lotaksi. Jokioisista oli läh-
dettävä aika pian Pohjanmaalle uusien sijoitus-
määräysten mukaan. Tavarat olivat junanvau-
nuissa, mutta Tampereen aseman pommituksissa
kaikki tuhoutui. Kaksitoistavuotiaan Joukon rep-
puun oli laitettu särkyvänä esineenä seinäkello.
Tuo kello jäi nyt ainoaksi esineeksi Karjalan ko-
dista.

Pohjanmaalla suuntana oli Kuortaneen Lentilän
kylä ja Rintalan talo. Kaipaus kotiin Karjalaan
oli kova. Maaliskuun 1940 rauhan jälkeen ei ol-
lut toivoa palata takaisin. Siirtoväelle haettiin py-
syviä asuinpaikkoja. Noitermaan asukkaat sijoi-
tettiin Hämeenkyröön.

Juhannuksen jälkeen alkoi jatkosota.  Mutta sil-
loin tuli sodasta huolimatta mahdollisuus palata
Karjalaan. Ja tietenkin Karjalaan palattiin, vaik-

ka oli tieto, että kotia ei enää ollut. Navetasta oli-
vat tiiliseinät pystyssä. Rakennettiin uusi katto.
Hevostalliin tuli hyvä tupa, pahviseinillä tehtiin
alkoveja. Leikkimökki oli säilynyt ja siellä saattoi
nukkua kesällä. Sitten koitti toinen lähtö, se vii-
meinen. Vuonna 1944 ennen juhannusta tuli lähtö
kiireellä. Noitermaan pysäkiltä matka alkoi junal-
la kohti Keski-Suomea, Keuruuta. Äijä jäi isämme
kanssa kuljettamaan tavaraa asemalle.

Ennen kuin isämme pääsi Keuruulle muun per-
heen luo, teki hän elämänsä kesämatkan. Isälle,
joka oli tuolloin vähän vajaa 17-vuotias, oli an-
nettu tehtäväksi levittää apulanta peltoon saat-
teella, ettei hyviä lantoja ryssille jätetä. Toisena
tehtävänä oli tuoda kaksi äijän hevostammaa
varsoineen Keuruulle, matkaa noin 600 km.  Rat-
tailla vielä viljaa, sokeria ja kaksi toppaa Klubi
77-tupakkaa. Isällä oli kaverina naapurista Sip-
posen Esko, vuoden nuorempi. Toinen varsa jäi
matkalla junan alle. Toinen vain kuukauden ikäi-
nen varsa kulki koko matkan emonsa vieressä
päästen perille. Matka kesti pojilta parisen viik-
koa.

Aikanaan sitten sota päättyi. Suoniemen kunnan
Kauniaisten kylässä oli Kauniaisten kartano
luovutusvelvollinen. Kartanolla oli sivutila nimel-
tään Välimäki. Tilaa pidettiin hintavana suurten
rakennusten vuoksi, mutta lohkomistehtävää suo-
rittanut Matikaisen Martti oli ehdottanut uudeksi
isännäksi Rastaan Tuomasta, joka on ennenkin
tehnyt suuria kauppoja.

Vappuna 1946 muuttivat Rastaat Välimäkeen.
Perheessä oli silloin mukana myös isämme Jouko.
Välimäessä alkoi maanviljelys. Isämme avioitui v.
1957 Tuula Taimi Marjatta Kärjen kanssa ja per-
heeseen syntyi viisi lasta: Selja, Oili, kaksoset Hil-
levi ja Kauko ja nuorimmaiseksi Matti. Isästä tuli
talon isäntä v. 1958. Pelloilla viljeltiin viljaa ja
perunaa, juureksia unohtamatta. Karjatalous tar-

Jouko Rastas 50-vuotispäivänään 16.8.1977.
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koitti maidontuotantoa, sillä äitimme Tuula oli kou-
lutukseltaan karjanhoitaja. Tilaan kuuluvat met-
sät olivat isällemme tärkeät ja niitä hoidettiin hy-
vin. Isä kehitteli esim. tukinajoon uusia välineitä.
Isämme oli myös sahuri, joka 1960-luvulla raken-
si pysyvän kenttäsahan Välimäkeen. Lautatavaraa
vietiin paljon Tampereelle isoihin lautatarhoihin
myyntiin.

Isämme isännyyden aikana tilan peltoalaa lisät-
tiin kaupoilla naapurien kanssa. Isä osti kylän
ensimmäisten joukossa puimurin, jolla sitten teki-
kin rahtityötä naapureille. 1960-luvulla pellot
salaojitettiin. Maidontuotanto loppui v. 1982, jol-
loin samana vuonna rakennettiin uusi kuivuri.
Viljanviljelyä oli tarkoitus lisätä ja uutena lajina
pelloilla alkoi kasvaa rypsiä. Navetassa oli vielä
lihakarjaa.

Oman tilan töiden ohessa isämme ehti myös kun-
nallisiin luottamustehtäviin. Hän oli mukana Suo-
niemen kunnan hallinnossa esim. Kauniaisten kan-
sakoulun johtokunnassa. Hän kuului myös urheilu-
seura Kuloveden Kulon johtokuntaan ja oli mu-
kana kannustamassa meitä lapsia kilpailuissa.
Naapuriapua annettiin ja saatiin esim. perunan-
nostossa ja heinätöissä. Isämme jälkeen tuli Väli-
mäen isännäksi v. 1987 nuorin lapsista Matti.

Pappana lastenlapsille
Isä ja äiti ostivat itselleen omakotitalon Mouhijär-
ven Häijäästä ja muuttivat sinne v. 1989. Tuosta
talosta muodostui lastenlapsille, joita on yhteensä
17, rakastava mummola. Lastenlastenlapsia on 7,
joista vanhimmat muistavat kyllä vanhanpapan.

Äitimme kuoleman jälkeen v. 2011 pystyi isä vie-
lä asumaan yksin Häijään kodissa pari vuotta.
Kotiapua kyllä jo tarvittiin. Me lapset vierailimme
vuorollamme ja huolehdimme isän asioista. Tyyty-
väinen oli isä elämäänsä. Alzheimerin tauti vei
kuitenkin isän oloa turvattomammaksi ja keväällä
2013 hän muutti Rauhankotiin, tehostetun palvelu-
asumisen yksikköön Mouhijärven Iirolaan.

Isämme viimeiset vuodet sujuivat rauhallisesti.
Muistin heikkeneminen vei juttuja aika usein
jonnekin kauas menneisyyteen, kenties lapsuuden
Karjalaan. Viimeisin tarina oli onkireissu Ahti-vel-
jen kanssa. Varsinaisesti sodan kokemuksista ei
isä koskaan puhunut. Vain kaksi viimeistä elin-
päiväänsä isämme oli sairaalassa. Me kaikki lap-
set olimme hänen luonaan.

Isämme nukkui rauhallisesti ikiuneen pääsiäis-
viikolla. Isämme siunattiin haudanlepoon kaunii-
na toukokuun lauantaina 2.5.2015 Nokialla
Maurinlehdon hautausmaalla äitimme viereen.  Siu-
nauksen suoritti Nokian seurakunnan pappi Arja

Kuusniemi, joka aikanaan siunasi myös äitimme.
Maurinlehdon hautausmaalla on myös äijän ja
mummon, siis Tuomas ja Hilma Rastaan haudat.
Muistotilaisuudessa Mouhijärven seurakunta-
kodilla kerroin isämme elämän alkuvuosista Kar-
jalassa. Paikalle oli tullut myös Sipposen Esko,
hevosia isän kanssa kuljettanut naapurin poika
Karjalasta. Matti kertoi arjesta Välimäessä, kos-
ka pisimpään asui siellä vanhempiemme kanssa.

Lastenlapset esittivät omia muistojaan papasta.
Tuomas Anttila kertoi hiihtoretkistä papan kanssa
ja metsäkävelyistä. Hän lauloi Pekka Simojoen lau-
lun Kahden maan kansalainen. Pappa oli omalla
tavallaan kahden maan kansalainen: karjalainen
Kauniaisten kylässä. Kuten myös kristitty ihminen
omaa kaksi kotimaata, taivaan kodin ja maallisen
asuinsijan.

Tarja Kallio lauloi adressien lukemisen ohella
laulun Vaeltajasta, jolla hän tahtoi kiittää pappaa.
Topi Niemi lauloi itseään kitaralla säestäen Jo
Karjalan kunnailla lehtii puu.

Muistotilaisuuteen oli Matti tuonut Välimäen pir-
tin seinältä seinäkellon, jonka isämme kuljetti
repussaan turvaan Karjalasta. Kello ei tällä het-
kellä ole toimiva, mutta saa olla pirtin seinällä muis-
tuttamassa meitä jälkipolvia isämme suvun juuris-
ta. Kellon oli Hillevi asettanut näyttämään aikaa
04.55, joka oli isän kuolinhetki.

Muistotilaisuudesta poistuvat vieraat sanoivat
kaikki tilaisuuden olleen erittäin lämmin ja rakas-
tava, hyvin karjalainen kuulemma. Vaikka kyyne-
leet ja suru olivat läsnä, oli vahvana mukana myös
ilo ja nauru. Risti-ilmoitukseen olimme valinneet
isällemme muistolauseen:

Kun loistat tähtenä iltataivaan,
niin muistathan lapsias´ päällä maan.
Teit eestämme Isä niin paljon työtä,
siitä Sinulle kiitos ja hyvää yötä.

Oili Rastas-Anttila,
yksi lapsista

Lapset hautakummulla: vas. Hillevi Niemi, Kauko
Rastas, Oili Rastas-Anttila, Matti Rastas ja Selja
Kallio.
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Elvi Intke (o.s. Jäske) syntyi Raudussa 20.3.1920
Maria (o.s. Tuhkunen) ja Nikolai Jäsken kolman-
tena lapsena. Vakkila oli hänen rakas koti-
paikkansa, jota hän ei koskaan unohtanut, vaan
aina rakkaudella ja lämmöllä sitä muisteli.

Elvi avioitui 1938 naapurin pojan Ville Intken
kanssa, liittyi Marttoihin kuten monet muutkin ky-
län naiset ja toimi Lottana muonittaen linnoittajia
sodan aikana. Ensimmäisen kerran evakkoon läh-
dettiin Antinpäivän aamuna 1939 niin nopeasti,
ettei edes kahvipannu lähtenyt matkaan. Matkan
varrella hän sai kyllä kuulla, että mikäs se sellai-
nen emäntä on, kun ei kahvipannuakaan matkaan
ota. Taisivat olla muut asiat Elvillä mielessä, sillä
esikoinen Pertti syntyi 10.12. Maavedellä,
Mammolan tilalla. Sieltä matka sitten jatkui Hauki-
vuoreen ja Pertti sai pikkusiskon 1941. Takaisin
kotiin Vakkilaan päästiin 1944, mutta sitä onnea
ei kauaa kestänyt, vaan tuli uusi ja lopullinen läh-
tö kotikonnuilta tuntemattomaan. Monen mutkan
kautta päätyivät he Joroisten Kolmalle, jonne mui-
den tavoin raivasivat tilan. 1950-luvulla he myivät
tilansa ja muuttivat Mikkelin Otavaan, josta mat-
ka jatkui työn perässä Helsinkiin.

Elvi sai asua kotonaan Hietalahdessa loppuun
asti, sillä naapuritalossa asuivat rakas tyttärenty-
tär Pia poikansa ja miehensä kanssa eikä tytär
Seijakaan kaukana ollut. Havaitessaan 95-vuoti-
aan Elvin voimien uupuvan muutti Pia viimeisiksi
päiviksi hänen luokseen. Tiistaina 11.8. sitten lo-
pulta päättyi Vakkilan tytön pitkä evakkomatka ja
Elvi pääsi takaisin jo tovin kaipaamilleen Vakki-
lan kultaisille kotipelloille miehensä, poikansa ja
muun suvun luo.

Elviä lämmöllä ja rakkaudella muistaen kummi-
tyttö

Ritva Paavontytär Intke

Edessä Nikolai ja Maria Jäske, takana tyttäret va-
semmalta lukien Maija (Sihvonen), Hilkka (Viita-
la), Anja (Laukkanen), Elvi (Intke) ja Anna (Intke).
Kuvasta puuttuvat veli Vianor, joka oli toiseksi van-
hin sekä Elvin jälkeen syntynyt Aini, joka oli kuol-
lut 1937.

Elvi on kuvan keskellä ja vasemmassa reunassa
on Elvin vanhin sisko Anna Intke (o.s. Jäske) ja
nainen miehen kainalossa on Elvin viisi vuotta nuo-
rempi sisar Anja Laukkanen (o.s. Jäske). Pikku
poika taustalla on Kosti Intke.

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, punai-
nen ja kulta.
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Isän muistolle
Matti Meskanen syntyi Raudussa 14.12.1924 Juho
ja Hilma Meskasen toisena lapsena. Hän kuoli
Joroisissa 21.7.2015. Karjalan kunnailla hän sai
viettää lapsuutensa ja nuoruutensa. Isänmaata
puolustamaan hän lähti vapaaehtoisesti 17-vuoti-
aana ja haavoittui jalkaan palveluksen alkuvai-
heessa. Sotasairaala-aika kesti kahdeksan kuu-
kautta ja se oli nuoren miehen elämässä vaikutta-
vaa aikaa. Itse hän kutsui sitä elämän korkeakou-
luksi.

Evakkotaipaleiden jälkeen perhe asettui asu-
maan Joroisten Kerisaloon. Evakkoaikana isä-
Matti kiersi suutarina, johon hän oli oppinut tai-
dot isältään. Kerisalossa alkoi uuden kodin ra-
kentaminen yhdessä perheen kanssa. Rakentami-
nen aloitettiin tiilien teolla oman pellon savesta.
Kun kodin töiltä jäi aikaa, isä-Matti aloitti vapaa-
ehtoisten poikakerhojen pitämisen. Myöhemmin
hän toimi Joroisten seurakunnan nuoriso-ohjaa-
jana. Joroisista löytyi myös puolisoksi Raudun
Niitjärven tyttö Hanna Pietinen. Joroisista tie vei
Ulvilaan Hoivakotiin ohjaajaksi ja myöhemmin
seurakuntaan nuoriso-ohjaajaksi. Tänä aikana
perheeseen syntyi neljä lasta. Kuuden vuoden jäl-
keen oli paluu jälleen Joroisiin kotitilaa viljele-
mään. Heti alussa viljelyyn tulivat erilaiset vihan-
nekset, mm. porkkanat, joista tuli myöhemmin ti-
lan päätuote.

Matti-isän elämään mahtui paljon vapaaehtois-
työtä ja luottamustehtäviä. Seurakunta-, lähetys-
ja nuorisotyö olivat hänelle hyvin rakkaita. Lau-
lun sanoin: isä oli saanut laulun lahjan sydämeen,
jolla hän kävi ilahduttamassa ihmisiä niin sairaa-
lassa, palvelutalossa kuin kodeissakin. Usein vie-
railuun kuului myös yhdessä ulkoilu. Tärkeää isäl-
le oli myös toimiminen sotainvalidien ja veteraa-
nien parissa. Hän toteutti käytännössä sanontaa
veljeä ei jätetä. Isä-Matti toimi Sotainvalidien Jo-
roisten osaston puheenjohtajana vuosina 2000-
2013 ja piirihallituksen jäsenenä vuosina 2007-
2012. Tunnustuksena sotainvalidien parissa teh-
dystä työstä hän sai Marskin rahaston tunnustus-
palkinnon vuonna 2013 ja Vapaudenristin nau-
halla varustetun pienoislipun vuonna 2014.

Kotiseuturakkaus Rautuun eli isä-Matin sydä-
messä koko elämänsä ajan. Syvästi olivat mieleen
painuneet Raudussa eletyt lapsuus- ja nuoruus-

vuodet sekä evakkotaipaleet iloineen ja suruineen.
Niistä hän kertoi meille lapsille ja lapsenlapsille
lämmöllä ja innolla. Kun rajat avautuivat, hän oli
valmis matkaan. Vuosittain tehdyt kotiseutumatkat
Rautuun, aina viime vuosiin saakka, kuuluivat
hänen kesäretkiinsä joka kesä.

Kirkonkylän Tikatsun hautausmaan kunnostus ja
muistomerkin pystyttäminen sinne haudattujen
heimoveljien ja -sisarien muistolle olivat hänelle
sydäntä lähellä. Kun voimat eivät enää riittäneet
kotiseutumatkalle, teimme isän kanssa monia ret-
kiä Rautulaisten lehden kertomusten ja tarinoiden
myötä. Kiitollisuudella muistamme kotiseutumatkoja
Rautuun, joita saimme isän kanssa tehdä. Siellä
ovat juuremme, joita haluamme vanhempiemme ta-
voin vaalia ja kunnioittaa.

Muistona meille jäi isä-Matista elämänmyön-
teisyys, kiitollisuus elämälle ja luja luottamus sii-
hen, että elämä kantaa.

Muistokirjoituksen kirjoitti
Päivi-tytär

SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 30.11.2015 mennessä!

Lehti nro 6/2015 ilmestyy ennen joulua
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