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57. VUOSIKERTA  6/2015 (397) JOULUKUU 2015

JUHLAA: Eeva Malkamäki o.s.
Meskanen esitteli Raudun en-
simmäisen kyläkirjan syntyä.
Uusiakin teoksia on jo vireillä.
Sivut 5-6.

Juho, Minttu ja Milla Nousiainen olivat nuoria karjalaisjuurisia
vunukoita rautulaisten puurojuhlassa, joka keräsi lähes 120 hen-
keä Mikkeliin joulukautta odottamaan. Sivut 4-5.

Hyvää joulua
ja uutta vuotta!
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Mikkelissä joulukuussa 2015

Ollako evakko vai pakolainen...

Osallistu Rautulaisten lehden tekoon!
Hyvä Rautulaisten lehden lukija! Osallistu sinäkin yhteisen pitäjälehtemme
tekoon: laita tarinoita, muistikuvia, nykykuulumisia, tunnelmia, näkökulmia,
ajatuksia karjalaisuudesta ja valokuvia lehdessä julkaistavaksi.

Siinäpä vasta pulma. Pakolaisten
liikehdinnän vuoksi ovat Karjalan
muistot ja karjalaisten omat evak-
kotaipaleet ja kohtalot nouseet kes-
kustelujen aiheeksi. Ovatko evakot
rinnastettavissa tämän päivän pa-
kolaisiin? Tämä rinnastus näyttää
aiheuttavan joillekuille mielipahaa.

Lähtökohtaisesti kyseessä on kui-
tenkin samasta asiasta. Stalinin ter-
rorin kohteeksi joutuneet Suomen
karjalaiset joutuivat siirtymään vä-
häisen omaisuuden turvin jäljelle
jääneeseen tynkä-Suomeen, pois
sodan jaloista. Tätä ennen diktaat-
tori Stalin oli tapattanut lähes 20
miljoonaa oman maansa kansalais-
ta ja yli 10 tuhatta suomalaista tai
suomensukuista. Tästä tapahtu-
masta on muistutus lähellä Pietaria
sijaitseva Lesovon joukkohautaus-
maa-alue ja sinne pystytetty muis-
tomerkki.

Tuhansien pakolaisten saapumi-
nen Suomeen on väistämätön tosi-
asia, ja tuhannet saavat Suomesta
turvapaikan. Yksinkertaisesti se on
hyväksyttävä, ja asian kanssa on
tultava toimeen, halusipa sitä tai ei.

Kotouttaminen on hieno sana,
mutta kuinka se sitten parhaiten ta-
pahtuisi? Mielestäni olisi syytä laa-
tia maahanmuuttajan käsikirja, ai-
nakin olisi syytä tehdä selväksi se,
että maassa eletään maan tavalla
tai maasta pois. Uskontoaan tosin
voi harjoittaa, mutta täällä eletään
demokraattisen maan tavoin, maan
lakien ja järjestyksen mukaan.

Mikä on sitten karjalaisten rooli
tässä prosessissa? Karjalaisilla saat-

taisi olla paljon annettavaa ja tuhan-
nen taalan paikka tulla ”kaapista”
ulos, monet karjalaisseuroista näi-
vettyvät ja kokevat osallistujien puu-
tetta. Omaan historiaansa ja koke-
muksiinsa nojaten karjalaisseurat
voisivat uranuurtajina kotoutta-
misessa toimia järjestämällä tilai-
suuksia pakolaisille, joissa kerrotaan
omista kokemuksista ja  kohtalois-
ta. Karjalan Liitto voisi olla uran-
uurtaja ko. asiassa.

Mitä tulee karjalaisten kokemaan
rasismiin, yleisesti tiedossa on, että
vieraan heimon saapuminen, joskin
omaan maahan, aiheutti syrjintää.
Ortodoksiseen kirkkokuntaan kuu-
luvien kohdalla se oli yleisempää.
Mikkelissäkin oli luterilainen pappi,
joka nimesi heitä vääräuskoisiksi
koiriksi. Niinpä useat kastoivatkin
lapsensa luterilaiseen kirkkoon.

Eräässä tutkimuksessa selvisi pe-
rin mielenkiintoinen asia: opettajat,
joita yleensä sivistyneinä ja kansan-
kynttilöinä pidetään, olivat usein
kaikista rasistisimpia karjalaisia lap-
sia kohtaan. Karjalaisten lapsien
jatkokoulutusta yritettiin estää, sekä
vaadittiin huomattavasti parempaa
koulumenestystä kuin tynkäsuo-
malaisten junttien.

Uskoisin, että karjalaisilla eva-
koilla ja karjalaisella kulttuurilla oli-
si paljon annettavaa tämän päivän
pakolaisille. Kotouttamisen lähtö-
kohtana kielen ohella pitäisi olla
paljon kulttuuriyhteistyötä puolin jos
toisinkin.

Hyvät ystävät! Tämä sekasortoi-
nen vuosi alkaa olla lopuillaan, ja
joulun valot syttyvät pimeään lop-
puvuoteen. Toivon mukaan saam-
me tahoillamme joulun rauhan, ja
voimme viettää Vapahtajan synty-
mäjuhlaa sille kuuluvalla arvokkuu-
della.

Yhä yleistyvät jouluvalot aiheutta-
vat keskustelua. Ukot seisoskelivat
ja katselivat valoja, jolloin toinen
kysyi, jot millaset jouluvalot siust on
parhaimman näköset? Johon toinen
vastasi, jot anopin auton takavalot...

Iloista joulunaikaa toivottelee
teidän

kotiseutuneuvos
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Raudun historia -kirja  nyt myös Internetissä
Raudun historia -niminen kirja on arvostettu teos Raudun vaiheista
esihistoriasta aina alueen menettämiseen saakka. Koska nykyaika-
na haetaan yhä enemmän tietoa tietoverkoista, 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
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Liekö syynä olleet hyviksi havaitut
puurot, piirakat ja muut pöydän an-
timet, vaiko Raudun ensimmäisen
kyläkirjan julkistaminen, houkutteli
rautulaisten ja ystäviensä puurojuh-
la Mikkeliin lähes 120 henkeä.

Marraskuun puolivälissä tunnel-
mallisessa Wanhassa Rokkalan tal-
lissa vietetty iltapäivä käynnistyi
Liisa Rouhiaisen tervetulotoivo-
tuksin, ja pöydän antimet siunasi vt.
kirkkoherra Pekka Jyrkinen. Lii-
sa kumppaneineen oli kattanut
kystä kyllä: tarjolla oli neljän eri sor-
tin puurot perinteisen sekahedelmä-
keiton kera, ja napaa rutisuttivat
myös piirakat, kinkku ja tortut tykö-
tarpeineen. Toimittaja tässä toteaa,
että erityisen mukavaa oli maistel-
la tattaripuuroa; lapsuudesta tulivat
mieleen äidin harvemmin leipomat
tattaripiirakat.

Ruokailun jälkeen kuultiin kirkon-
miesten sanaa. Mikkelin tuomio-
kirkkoseurakunnasta pitäjänkirkon
aluekappalainen Osmo Luukko-
nen kertoi äitinsä olleen Karjalas-
ta; tämä evakkoäiti kykeni elämään
elämäänsä ilman katkeruuden häi-
vää.

Luukkonen siteerasi Saarnaajan
kirjaa: ”Kaikella on määräaika, ja
aikansa on joka asialla taivaan alla.
Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika
on istuttaa ja aika repiä istutus…
Aika on rakastaa ja aika vihata. Ai-
ka on sodalla ja aika rauhalla…”

Vielä moni puurojuhlassa olleista
on omalla kohdallaan kokenut so-
dan, paon ja väkivaltaa; tätä samaa
tulee silmille nyt television aukais-
tessa. Luukkonen muistutti lähesty-
västä joulusta ja Jumalan osoitta-
masta rakkaudesta ja rauhasta Va-
pahtajan syntymäjuhlan lähestyes-
sä.

– Kristus kulkee kanssamme ja
saattakoon meitä rauhaan ja sovin-
toon.

Puurojuhlassa napa rutisi –
ja uutta kyläkirjaa kiiteltiin

Luukkonen totesi, että Mikkelis-
sä on saatu tutustua Raudun kirk-
kokalleuksiin, mistä iloitaan – ja
rautulaisten viinikannu on kuu-
lemma Mikkelin pitäjänkirkon (ai-
emmin Mikkelin maaseurakunnan
kirkon) suurin. Samalla hän kertoi,
että ko. puukirkko on saanut 200
vuotta sitten Venäjän keisarilta lu-
van rakentamiseen ja ensi syksynä
on Mikkelissä kirkon suuri juhla,
jossa rautulaistenkin osuus tulee
näkymään.

– Luvassa on historiaa hauskalla
tavalla.

Vt. kirkkoherra Pekka Jyrkinen
ortodoksisesta seurakunnasta piti
myös puheenvuoron kertoen omi-
en juuriensa olevan Impilahdella.
Siellä vierekkäin sijainneet ortodok-
sinen ja luterilainen kirkko taisivat
paikoin kilpailla kuulijoista:

– Luterilaisen kirkon kellot kuu-
luttivat ”vilu vettä, vilu vettä”, mut-
ta ortodoksiselta tuli parempi tarjo-
us ”kahvii, tsajua, punssii”…

Myös Jyrkinen kertoi erään kar-
jalaismummon tarinaa, joka oli täyn-
nä sydämen sivistystä: eettinen puo-
li oli tärkeää, ilon kautta välitettiin

ympäristöstä. Sivistyneen ihmisen
tärkeimmiksi tuntomerkeiksi kirk-
koherra näki nöyryyden ja syvän
kunnioituksen jokaista ihmistä ja
elämää kohtaan.

– On olemassa sivistyneitä usko-
vaisia ja sivistyneitä ateisteja. On
olemassa sivistyneitä koteja, kouluja
ja maita, eikä vain yksilön sivistys-
tä.

Hän katsoi tulevaisuuden avain-
sanoiksi yhteistyön ja joukkuepe-
laamisen. Vuorisaarnan sanat ovat
hyvä kulmakivi: ”Kaikki, minkä tah-
dotte ihmisten tekevän teille, tehkää
te heille”.

Puurojuhlan väelle puhellut pitäjä-
seuran puheenjohtaja Markku Pak-
su oli hyvillään siitä, että rautu-
laisuus elää edelleen monessa muo-
dossa, vaikka kotiseutu on jouduttu
jättämään 70 vuotta sitten. Hän toi
tuoreita terveisiä Tikatsun hautaus-
maalta, jonka kunnossapidosta on
edelleen huolehdittu. Palkealan or-
todoksisen hautausmaan kunnosta-
misessa on myös tulevaisuudessa
työtä ja rahantarvetta, mikä lähti
vinkkinä Rauta-Säätiölle.

Puurojuhla kutsui yhteen joulukautta odottamaan pitkälti toistasa-
taa henkeä. Kuva: Heikki Malkamäki.
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Puurojuhlille osallistuttiin monien sukupolvien voimalla. Neljän polven ja monien eri sukulaisen kera
tilaisuuteen osallistui Laitsaaren sukua. Isopappa Kalevi Laitsaari on Raudun Palkealasta ja isomummi
Raili Laitsaari Viipurin Papulasta. Puuroa ja muita pöydän antimia maistelivat lastenlastenlapset Juho,
Minttu ja Milla Nousiainen; heidän isoisänsä Hannu Laitsaari ja vaimonsa Kerttu, tyttärensä Mirkka
Nousiainen ja puolisonsa Jani.

Puurojuhlan iloisin asia oli Raudun
kyläkirjasarjan avaus, kun Veh-
maisten-Haukkalan kirja Valko-
vuokkojen maassa julkistettiin.
Noin 340-sivuinen teos syntyi kol-
misen vuoden uurastuksen tulokse-
na.

Vähän harmiteltiin sitä, että toi-
meen olisi pitänyt ryhtyä jo paljon
aiemmin, ja lievää kateutta mm.
Sakkolalle, jonka kaikista koulu-
piireistä on kyläkirjat jo tehty. Mut-
ta kirvestä ei koskaan pidä heittää
kaivoon; tietoa eri lähteistä on käy-
tettävissä ja vielä elossa olevia
tietäjiäkin löytyy edelleen, joten kan-
nustusta tuli uusien Raudun kylä-
kirjojen tekoon. Seuraavaksi asial-
la ovatkin jo Potkela-Savikkola-
Vakkila sekä Sirkiänsaari-Huhti-
Korlee.

– Myös ortodoksista Palkealan
kylää on sysitty liikkeelle. Ja toi-
voisin, että kaikista muistakin ky-
listä ja koulupiireistä innostuttaisiin
asiaan. Yllättävästi sitä tietoa löy-
tyy vaikkapa vanhoista Rautulais-
ten lehdistä, maakunta-arkistosta
ynnä muista lähteistä: sodan jälkeen

on myös ilmestynyt Raudun histo-
riaa, jotka ovat hyviä oppaita, kan-
nusti Markku Paksu.

Hän muistutti, että mistään Suo-
men muusta maakunnasta ei ole
kirjoitettu yhtä paljon kuin on tietoa
luovutetusta Karjalasta.

-MRT

Markku Paksu sekä Pekka Jyrkinen ja Osmo Luukkonen. Kuvat:
Marjo Ristilä-Toikka.
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Vehmais-Haukkalan kyläkirja kannustaa
muitakin koulupiirejä toimeen
Puurojuhlassa Mikkelissä 14.11.
Vehmais-Haukkalan kyläkirjaa esi-
tellyt kirjatoimikunnan aktiivi Eeva
Malkamäki kiitti kovasti kaikkia
kirjaan työpanoksensa ja aineistoa
antaneita.

Ensimmäisen peräänkuulutuksen
jälkeen ainoana yhteydenottajana
ollut 90-vuotias Eino Joro oli
tuumaillut, etteivät muut enää mi-
tään muista ja valokuvatkin ovat
hävinneet.  Jostain tuli vinkki, että
Varkaudessa asuva Tuomas Lo-
ponen voisi muistaa.

– Päätin silloin, että periksi ei an-
neta. Ja aineistoa löytyi kyllä. Esi-
merkiksi Raudun nettisivuilta kan-
nattaa käydä tutkimassa vanhoja
lehtiä, Eeva Malkamäki vinkkasi.

”Valkovuokkojen maassa; Veh-
mais-Haukkalan kyläkirja” on teos,
johon kannattaa tutustua. Joidenkin
dokumenttien ja karttojen katsomi-
seen on syytä varata lukuhetkeen
mukaan suurennuslasi, että saa tar-
kemmin silmäiltyä tarjolla olevaa
aineistoa.

Eeva Malkamäki muistuttaa, että
kirjan sisällössä on muistitietoja, jon-
ka yksi muistaa näin, toinen toisin:
ymmärtämystä siis sille, että jokai-
sen omakohtainen muisto ja koke-
mus on ”oikeaa tietoa”. Sitä jälki-
polvien on vaikea tarkistaa ja ky-
seenalaistaa.

Kirjan tekoon osallistui ainakin
pieneltä osin noin 50 henkilöä. Kylä-
kirjatoimikunnan muodostivat Riit-
ta Henttonen o.s. Loponen, Rai-
li Ilvonen o.s. Paksu, Eeva Mal-
kamäki o.s. Meskanen, Heikki
Malkamäki, Markku Paksu ja
Maija Velling o.s. Meskanen. Ai-
neiston kokoamisesta ja arkistojen
tutkimisesta vastasi pääosin Eeva
Malkamäki. Kuvien käsittelyn ja
kirjan taiton teki Heikki Malkamäki.

Julkaisija on Rautulaisten pitäjä-
seura ry, painotyö Eura Print Oy.
Kirjan hinta 30 euroa +
postituskulut.

Marjo Ristilä-Toikka

Kirjan eteen työtä tehneitä kukitettiin. Vasemmalta Markku Paksu, Eeva Malkamäki, Riitta Henttonen,
Raili Ilvonen, Heikki Malkamäki, Irma Nypelö ja Heli-Päivi Nypelö.
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Syksyst jouluu
Taas alkaat lehet kellastuu, mut
niihä se ain kävvyy näi syyskuu
lopul. Viime yön olkii jo aika viileetä,
jotakii kolme astetta vaa lämpimä
puolel. Tuon keskustaa päi kävelles
näytti kuitekii nii mukavalt, ko tuos
puisto kohas viel kukat kukkiit
täysiää. Kyl hyö pittäätkii hyvän
huolen noist kukkaistutuksista teäl
kaupungiskii. Täs männöö polku
tuota rantoa pitki ja sit tulloo sellane
koarsilta piene joen yli. Siin onkii nii
mukava seisahtoa ja katsoo allaap-
päi, kui ves virtoa Saimaasee. Sit
ko männää viel syksyy etteepäi, ni
tähä jokkee tulloo ain mahottoma
paljo sorsii. Täs neät pyssyy jok su-
lan pitkäl talvee ast, siin heil on syö-
mistä ja ihmiset viel tuop  sitä lisseä.
Sit ko tulloo oikei kylmä ja jok soap
jeäkannen, ni neä sorsat lentäät
tuon veslaitoksen sullaa, kylhä niil
varmast joku paikka siel on.

Teä silta on miust nii mukava ko
se on iha puust tehty, valkia ja sillei
koarellaa vähä nii ko Monrepoos.
Nyt ko mie kävelin siit yli, ni eiks
vaa tult vastaa aikamoine liuta lapsii.
Heitä  lienöö olt varmast pari-
kymment. Siin ol ens hoitaja eel ja
toine jonon peräs. Sit lapset kulkiit
parijonos ja käs-käes. Hyö olliit
varmastkii mänös jostai päiväkoist
toisee päiväkottii katsomoa, mite siel
päivän leikit sujjuut. Käyväähä sitä
kyläs lapsiikii arkpäiväs. Siin jonos
olkii monen väristä puseroo ja hat-
tuu, ja olha siin joitakii ervärisii
noamoikii. Ruskeita ja tuummii ja
melkei mustiikii.

Siin mie oattelin, et kyl neä
pakolaislapset  kasvaat yhelviisii siin
meiä lapsii kans vuosiin mittaa.
Kasvaat ja löytäät paikkaasa. Ai-
kuisil voip olla vaikiampaakii. Heil
on varmast meiän kielenkii oppi-
mine työläämpää. Lapset oppiit sen
iha itsesteä, ko kuuloot sitä yle aikoa
muihe lapsii suust. Mut mite
käynöökää nyt, ko tän meil tulloo
nii kovi paljo pakolaisii, ettei mittää

tolkkuu. Sit viel ko myö itsekkii ollaa
aika epävarmois olois. Kylhä heist
varmast usjemmat ovatkii lähteniet
pakkoo henkesä iest, siel heiä
kotmaissoa ko mellastettaa silviisii,
etei uo erroo sotilail ja siviilöil, ei
naisil eikä lapsil. Kaikil on vaara
joutuu väkvallan keskel. Elä siin sit!
Mut ihmetellä pittää, et kui hyö on
selvinneet tän ast tulemaa ja melkei
jalkapatikas. Ko siel on kokonaisii
perreitä lapsinee ja vanhoinee,  iha
nii ko sillo, ko myö karjalaisetkii
jouvuttii lähtemää sottaa pakkoo, ja
viel talvpakkasee.

Kylhä teä on vaikia sannoo, mite
täs pitäis männä. Sillo ko myö tultii
tän muuhuu Suomee sova jaloist, ni
kylhä meil ol vähä sama tilanne; ei
olt paikkoa mihi yöks männä ja
peäsä kallistoa. Mut meil ol kuitekii
tuttu kiel mitä osattii, vaik murre
tietyst olkii vähä erlaista. Ol tuttu
ympäristö ja kulttuur muutekii mel-
kei samanlaista, mitä siel kotseu-
vullakkii. Etekii näihe savolaisii kans
myö tultii hyväst juttuu. Siin mieles
mie ainakii tunnen vähä nii ko ole-
vain velas näil tulevil ihmisil, meiät
kuitekii on otettu vastaa sillo ko meil
ei olt mittää. Toine juttu on tietyst
se, et mite kaik selviää, nii ko kus-
tannusmieles ja sit viel kulttuur-
mieles; tullaaks myö toimee keske-
nää ko ollaa nii kovi erilaisii taustoil-
taa? Kuitekii auttoa pitäis.

Ja jos täst nyt ajat paranissiit ja er
moat täs yhteises Euroopas saisiit
sovittuu, mite tää kaik hoietaa, ni
eiköhä siit vuosii mittaa selvitä. Eikä
ain oo pahaks yhteisöl, jos siihe tulloo
vähä vierasta verta ja elämise mallii.
Parraas tappaukses se vaa rikas-
tuttaa elämise tappoi. Ja ko näyt-
tää viel silt, et meiä pittää marja-
poimijoikii tuua ain Kaukoiäst ast
puhumattakoa muist töist, ni soattoa
hyvinkii olla jot tälviisii meil riittäis
työvoimoa sellasilkii aloil, mihi ei
nykyää millää taho löytyy tekijöi.

Mut koha peästäs näist huonoist
asjoist.

Sillo ko mie aloin kirjottammaa
tätä juttuu, ni ol syksy viel hyvi
alullaa. Nyt on kuitekii jo peästytän
joulukuu puolel hyvän matkoa. Täs
toano ko myö käytii tuol Ekotoril, ni
sin ol joku tuont oikei vanhoi,
käyttämättömii joulukorttiloi. Ne
olliit nii mukavan näkösii, et pit ot-
toa taltee. Niis on sitä vanha-aikasta
tunnelmoa, et tulloo iha kansakoulu
pikkujoulut mielee, ko pit miettii, et
kel sen kortin lähetteä.

Tällei se aika männöö. Pakolai-
setkii on soaneet jo katon peäsä
peäl ja jollai viisii jo kottiutunneetkii.
Mut kylhä siin on olt varmast teke-
mistä. Myökii vaimo kans vietii
Suonsoaren keskuksee kaikenlaisii
kamppeita mitkä olliit käyniet meil
tarpeettomiks. Kyl siel olkii paljo
tuojii ja tuomisii – kaikenlaisii voat-
teita, verhoi, lakanoi ja keittiö-
kolikkeitakii. Toivottavast hyö
tarkenoot täs meiä talves. Se on
kuitekiinii paljo erilaine ko heiä
kotmoassoa. Mie usonkii et hyö
näkkööt nyt teäl meil vähä toisen-
laista jouluu ko siel itämail, ainakii
joulukuus voip olla heil jonkiilaine
uus asia. Toivotaa heil rauhal-
lisempoa jouluu, mitä hyö siel
kotmaissoa oisiint kokeniet.

A hyö läksiit sielt itämailt vähä er
tarkotuksel ko aikoinaa ne Itämoan
tietäjät. Näitä ei olt kuitekoa enem-
peä ko kolme, eikä hyö tulleet tän
oljamii... Hyö tulliit voa tuomoa täl
just syntyneel Joulun lapsel lahjoi,
ko tiesiit, et heä on meiä Vapahtaja,
kuka tulloo näyttämää meil tietä täs
pimiäs ja epävarmas moalimas.
Otetaa myökii Joulun laps vastaa
jokkaine omal tavallaa ja vietetää
tääkii jouluaikaa rauhas ja
ystävyyes kaikkii kans.

Paimpoika

”Mut koha peästäs
näist huonoist asjoist”
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Mäkrän Ihalaiset jatkavat metsätöissä:
Perinteisistä hevoshommista muutos
mahtaviin monitoimikoneisiin
Karjalassa mies jos toinenkin tienasi
perheelleen talvisin lisää särvintä
savotoilla, sahan ja hevosen kera.
Hevoshommista alkoi myös eva-
kossa isomman puunkorjuuyrityksen
synty, kun Robert Ihalainen vuon-
na 1954 ryhtyi ajamaan pollellaan
puurahtia Ensolle. Sitten porukkaan
mukaan tulivat hänen nuoremmat
veljensä Esko ja Ismo Ihalainen.

Vähitellen metsätyöurakointi
koneellistui, ja tänään kookkaaksi
paisunutta, 1990-luvulla perustettua
Metsä-Weljet Oy:tä pyörittävät
Robertin pojat Antti ja Mikko Iha-
lainen. Seuraavaakin polvea on jo
alalle suuntaamassa, sillä Mikon
poika Arttu Ihalainen opiskelee
nyt ensimmäistä vuottaan metsä-
konekoulussa Pieksämäellä.

Metsä-Weljien toimialueena on
Joroinen, Pieksämäki, Rantasalmi,
Varkaus, Kangaslampi ja Leppävir-
ta.

Stora Enson investoitua Varkau-
den tehtaan kartongin ja viilupuun
tuotantoon odottavat puunkorjuu-
yrittäjät saavansa siitä lisää ura-
koitavaa. Kuten Antti Ihalainen Jo-
roisten lehdessä totesi:

– Kyllä metsät riittää. Enemmän
puu kasvaa kuin sitä hakataan.

Rautujuuristen veljesten yritys
toimii Stora Enson Oyj:n laaja-
vastuisena tähtiyrittäjänä omien ja
sopimusyrittäjien harvesteriket-
jujensa kanssa.

– Kalustostamme löytyvät sopi-
vat ratkaisut aina ensiharvennuksilta
järeisiin päätehakkuisiin. Kaikissa
harvestereissamme on käytössä
ajanmukaiset mittalaitejärjestelmät.
Suurimmassa osassa kuormatrak-
toreistamme on käytössä kuormain-
vaaka. Lisäksi käytössä on muuta-

ma kaivinkone maanmuokkauksia,
kannonnostoja ynnä muita töitä var-
ten.

Yrittäjät Mikko ja Antti ovat kiin-
nostuneita sukujensa kotikonnuista
Mäkrässä, ja siellä on sukulaisten
kera käyty. Myös Mikon ja Antin
sisko, nelikymppinen Sanna Ihalai-
nen, on yksi aktiivisista Karjalan

kävijöistä; hänellä reissuja takana
jo tusinan verran.

– Vaikea kuvailla, miksi Karjala
kiinnostaa. Isän kotipaikalla on tal-
lella vain vanha mänty, mutta on
siellä kauniit maisemat ja ainakin
Mäkrässä kierrellessä olemme ta-
vanneet ystävällisiä ihmisiä.

– Isämme Robert oli seitsenvuo-
tias joutuessaan talvisodan alta

Arttu Ihalainen (vas.) on myös suuntaamassa suvun metsäkonealalle,
jonka opinnot hän on aloittanut, vieressä isä Mikko.



Rautulaisten lehti  6/2015 9

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

evakkoon. Hänen vanhempansa
olivat Johannes ja Amalia Ihalai-
nen.

Mutta palataan vielä metsäalan yri-
tyksen syntyyn evakossa 1950-lu-
vulla, jolloin vain kauramoottori
rouskutti. Sanna summaa pääkohtia:

– Robert aloitti vuonna 1954 aja-
maan Ensolle puurahtia hevosellaan
ja myöhemmin Robertin nuorem-
mat veljet Esko ja Ismo tulivat mu-
kaan porukkaan. Ja vuosi oli 1962;
Esko hoiti kuorimishommaa käsi-
pelillä ollen sahamiehenä, Ismo ja
Robert olivat hevosmiehinä ajaen
puita kuorittavaksi. Ensimmäisen
kuorimakoneen ja traktorin he osti-
vat vuonna 1964, kun halusivat
koneistaa toimintaa. Toinen kuori-
makone hankittiin vuonna 1967.

Vuonna 1971 Robert siirtyi karjan-
pitotöihin, ja nuoremmat veljekset
jatkoivat metsätöissä ostaen ensim-
mäisen metsäkoneensa, ja sitä tie-
tä kalustoa lisättiin. Ensimmäinen

moto eli monitoimikone tuli käyttöön
1994, ja samoihin aikoihin Antti ja
Mikko Ihalainen perustivat Metsä-
Weljet Oy -yrityksensä.

Isä ja sedät ovat siis jo eläkkeel-
lä, mutta ”weljekset” jatkavat ura-
kointiaan yhteistyökumppaneineen.
Yritys työllistää toistakymmentä
henkeä, ja puuta korjataan vuodes-
sa noin 250 000 kuutiota. Henkilö-
kunnan ammattitaitoa kehitetään ja
ylläpidetään aktiivisella kouluttau-
tumisella, että työn jälki pysyy aina
laadukkaana.

Marjo Ristilä-Toikka

Mikko ja Antti Ihalainen sekä edellisen polven edustajat Esko ja Ismo. Kuvat: Sanna Ihalainen.

”Robert aloitti vuonna 1954
ajamaan Ensolle puurahtia
hevosellaan ja myöhemmin
Robertin nuoremmat veljet

Esko ja Ismo tulivat
mukaan porukkaan”
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30.11.1939. Syttyi se kauhea sota
Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Sil-
loin me jouduimme pakosta jättä-
mään kotimme, sillä olimme raja-
seudun asukkaita. Tykkien jyrinäs-
sä ja kranaattien räiskeessä sul-
loimme hevosen kuormaan ne vä-
hät tavarat, joita me huomasimme
ja kykenimme ottamaan mukaan.
Kyllä oli liikettä kaikkialla.

Emme huomanneet milloin kylään
majoitetut reserviläiset poistuivat.
Lähdimme kotoa tänä kauheana
torstaina klo 9 aamulla. Raskasta
oli ero rakkaaksi käyneestä kodis-
ta. Kotiin jäi vielä Hilja ja Elsa.
Eino oli viety vartiopaikalleen lo-

Esteri Siitonen: Päiväkirja 1939-40, osa I
Sain kesällä 2015 luettavakseni ar-
vokkaan päiväkirjan talvisodan
ajoilta. Tätini Esteri Loponen (o.s.
Siitonen) on kirjoittanut sen talvi-
sodan alkaessa 76 vuotta sitten, ol-
lessaan 16-vuotias tyttönen.

Sinikantisen ruutuvihkonsa sivuille
hän on herkällä käsialallaan tallen-
tanut talvisodan syttymisen ja
evakkotaipaleen raskaita tapahtu-
mia ja tunnelmia. Tapahtumien ku-
vaus päättyy kesään 1940, jolloin oli
saavutettu välirauha. Kesällä 1941
alkanut jatkosota vei perheestä kak-
si poikaa. Monien vaiheiden jälkeen
perheen matka jatkui Pieksämäel-
le, missä Esteri asuu tänäkin päivä-
nä kunnioitettavassa 92 vuoden iäs-
sään.

Vuosikymmenien saatossa haalis-
tuneet rivit kertovat karua kieltään
paitsi luopumisen tuskasta, ikäväs-
tä ja epävarmuudesta, myös sin-
nikkyydestä, jolla tuntematonta tu-
levaisuutta kohti käytiin. Surujen ta-
kaa voi aistia syvälle juurtuneen
uskon ja luottamuksen Jumalaan,
joka ”antoi hädän leipää ja ahdis-
tuksen vettä” (Jes 30:20), mut-
ta kantoi kuitenkin vaikeiden vaihei-
den yli.

11.11.2015        Virpi Sappinen

kakuun 6. päivä. Silloin oli yleinen
hälytys koko suojelukuntalaisten
joukossa.  Kuljimme hitaasti tuttuja
teitä ajatellen, että olimme ehkä vii-
meistä kertaa näissä paikoissa. Kun
tulimme ylävälle paikalle huomasim-
me suruksemme, että rajakylien ta-
lot jo paloivat. Lienevätkö syttyneet
tykinkuulista vai liekö ne sitten sy-
tytetty. Raskain mielin menimme
kohti Lapinlahtea. Kylästä lähties-
sä olivat jo ryssätkin ehtineet lento-
koneineen sinne. Meitä hätyytettiin
kiirehtimään metsän suojaan pelä-
ten, että he ehkä ampuisivat.

Lapinlahden kankaalla isän täy-
tyi lähteä takaisin kotiin. Me ajoim-
me sedän mukana kylään. Siellä
odotimme isää. Hänen tultuaan jat-
koimme matkaa Kiviniemeä kohti.
Saavuimme hämärissä sillan luo. Sii-
nä syntyi pieni jonotus. Sillalle ei las-
kettu yhtä aikaa monta hevosta.
Sitä paitsi tuli juuri sotilaita hevo-
sineen ja heillä oli tietysti etuoikeus.
Sillan yli päästyämme suuntasimme

kulkumme kohti Vuokselan kylää,
sukulaisten luo. Siellä vietimme
yömme. Kotiin jääneet lähtivät yöl-
lä lehmien kanssa sotilaitten käs-
kystä.

1.12.1939. Lähdimme Vuokse-
lasta päämäärättä kohti tuntemat-
tomia kohtaloja. Kuljimme ensin
kahden kesken sedän kanssa. Vä-
hitellen liittyi seuraamme lisää he-
vosia ja muutakin väkeä. Rajalta
kuului tykkien jyske. Lentokoneet
hyrisivät. Konekiväärin räiske kuu-
lui Kiviniemen kasarmilta. Siellä
ahdisteltiin vihollisen lentokoneita,
jotka vuorostaan ampuivat sieltä
alaspäin sotilaskasarmeja ja muu-
takin, mihin kuulat sattuivat. Siinä
rytinässä haavoittui yksi pakolaisen
hevonenkin. Tulimme erääseen ta-
loon, jossa söimme ja syötimme
hevosiamme. Vähän levättyämme
lähdimme taas eteenpäin. Illalla tu-
limme Räisälän kirkonkylään ja
olimme siellä yötä eräässä isossa
tuvassa.

Esteri Loponen o.s. Siitonen joutui evakkotaipaleelle 16-vuotiaana.
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2.12.1939. Täytyi meidän taas
lähteä eteenpäin. Nyt oli aikomuk-
semme mennä Kirvuun. Siellä oli
sedän lehmät. Matkalla jouduimme
jännittävään paikkaan. Noin puo-
lenpäivän aikaan tulimme erääseen
asutuskeskukseen. Silloin huomat-
tiin yhdeksän viholliskoneen lähes-
tyvän. Meidän täytyi ajaa kiireesti
metsän suojaan. Viereemme ajoi
myös sotilasauto. Siinä olevat soti-
laat rupesivat ampumaan lentoko-
neiden tultua lähelle. Muutkin ky-
lässä olleet sotilaat ampuivat. He-
voset hypsähtelivät, oli kova pauke
kaikkialla. Ei pudonnut yhtään ko-
netta alas. Niiden mentyä saimme
rauhassa taas jatkaa matkaa. Tu-
limme Kirvuun Karjalan rantaan
noin neljän aikaan. Kirvussa olim-
me maanantaihin asti.

4.12.1939. Ei auttanut, oli taas läh-
dettävä. En tiennyt minne, mutta
eteenpäin, pois venäläisen tieltä. Ei
ollut hauskuutta sillä matkalla. Tie-
simme, että pojat siellä kotiseudulla
taistelivat vihollista vastaan. Kotim-
me olivat jo tuhkana ja rakkaat tu-
tuiksi käyneet pellot, metsät ja tiet
vihollisen tallattavina. Ei se haus-
kalta tuntunut, ei se ilosanoma ol-
lut. Mieliä alkoi askarruttaa ajatus,
milloin päästään takaisin sinne, mis-
tä oli täytynyt lähteä. Tulimme illal-
la Rautjärven pitäjään. Siinä yö-
vyimme eräässä talossa.

5.12.1939. Varustauduimme taas
matkalle. Lähdimme nyt Parikka-
laa kohti. Siitä oli aikomuksemme
käydä junaan ja mennä Pieksämä-
elle, sillä siellä oli muitakin rautu-
laisia. Tulimme illalla Parikkalan
pitäjään ja saimme hakea yötaloa,
ennen kuin saimme. Talossa, jossa
olimme yötä, tarjottiin meille ilmai-
nen illallinen.

6.12.1939. Lähdimme aamulla
päämääränä Parikkalan asema.
Tulimme asemalle noin klo 1. Ky-
syimme poliisilta junan lähtöaikaa ja
mahdollisuutta saada ilmaiset liput.
Hän sanoi, että Raudun siirtoväki
joutuukin nyt Jokioisten pitäjään.

Ihmettelimme miten meidät nyt niin
etäälle siirretään, mutta niin se vaan
määräys oli. Saimme tietää junan
lähtevän vasta klo 7 ajoissa. Ky-
syimme mahdollisuutta saada
hevonenkin vaunuun. Ensin hän ei
luvannut. Mutta sitten tuli lisää he-
vosia, ja niistä tuli vaunulasti, joten
mekin saimme hevosen vaunuun,
eikä tarvinnut ajaa maata myöten.
Olimme yhteiskoululla päivän ajan
ja illalla pääsimme junaan. Kyllä oli
kolkkoa asemallakin. Ei ollut kuin
pieni lamppu ratapihallakaan. Junal-
la ei ollut valoja juuri nimeksikään.
Vaunut olivat niin täynnä, että istu-
misesta ei ollut tietoakaan. Minä-
kin sain seistä koko yön.

7.12.1939. Tulimme aamulla Piek-
sämäelle. Siinä juna seisoi neljättä
tuntia. Silloin ei ollut yhtään häly-
tyksiä. Saimme rauhassa olla junas-
sa ja varttua sen lähtemistä. Ei
meillä mitään kiirettä ollut, mutta
mieli teki vaan eteenpäin. Sotilas-
junan mentyä lähti meidänkin
junamme kohti etelää. Päivä kului
hitaasti. Tulimme illalla Jyväsky-
lään. Siellä oli junanmuutto. Yön
matkustimme kokonaan.

8.12.1939. Tulimme aamuhämä-
rissä Jokioisiin. Mietimme itsek-
semme, miten osaamme minnekään
mennä ja mihin meidän täytyy men-
nä. Kun astuimme junasta alas, ky-
syttiin meiltä olemmeko rautulaisia.
Saatuaan tietää, että olimme siirto-
väkeä, meidät ohjattiin kansa-
koululle. Sinne jätimme pakettimme
ja menimme sitten toiselle koululle
syömään. Siellä oli muutamia tuttu-
jakin. Olimme koululla 9-12. Kah-
dentoista ajoissa meitä lähdettiin
viemään taloon, josta oli tuleva uusi
väliaikainen kotimme. Istuimme
Mattilan isännän kanssa rekeen.
Tiukkaa teki, sillä meillä oli paljon
paketeita ja paljon ihmisiä. Sopu
kuitenkin tilaa teki ja niin sitä tultiin
perille niin sanottuun kotiin. Matkal-
la tuli vähän kylmä, sillä oli tuulinen
ilma. Sinä päivänä oli talossa leivän
paisto. Hämäläiseen tapaan pais-

tettiin reikäleipiä suuret määrät. Isä
jäi hevosen kanssa tulemaan jälelle.
Hänen täytyi tulla hevosella Hump-
pilasta. Pieneen junaan ei hevosta
otettu. Hän tuli Humppilan asemal-
le perjantai-iltana. Siellä hän oli yön.
Aamulla hänelle neuvottiin tietä ja
hän lähti tulemaan Jokioisiin. Kä-
vimme häntä aamulla Jokioisista
etsimässä, mutta hän ei ollut silloin
vielä tullut. Mattilaan hän tuli noin
1 aikana. Nyt olimme taas kaikki
matkalle lähteneet samassa paikas-
sa. Saimme pirtin asunnoksemme.
Se oli iso ja myös kylmä. Tulihan
siinä toimeen, etenkin kun ajatteli
poikia, joiden täytyi olla ulkona ja
kaiken lisäksi vielä sodassa. Päivät
kuluivat pikku hiljaa eteenpäin. Tun-
tui joskus ikävältäkin. Olisi niin mie-
lellään mennyt takaisin sinne Kar-
jalaan, takaisin syntymäpitäjään
Rautuun, ja ihan Kaskaalaan asti.
Toivoimme koko sydämestämme,
että Jumala auttaisi Suomea voitta-
maan tässä sodassa.

Päivät kuluivat hitaasti. Ei tiedet-
ty mitään rintamalle jääneistä omai-
sista. Vähitellen tuli tietoon muita
saman kylän asukkaita. Oli ensin
niin yksinäistä. Ajatus, milloin pää-
see takaisin sinne missä nyt taistel-
tiin, mistä oli täytynyt lähteä, vaiva-
si useasti. Tulevaisuus näytti syn-
kältä, mutta useasti tuli myöskin
mieleen ajatus, kestiväthän esi-
isämmekin isonvihan aikana ja odot-
tivat uutta päivää. Uutta päivää
odottaa nytkin Suomen kansa. Jou-
lu alkoi lähestyä. Tuli taas mieleen
kotoinen joulu. Nyt oli joulu toisen-
lainen joka kodissa. Siirtoväen piti
viettää joulu vieraassa paikassa.
Miehet olivat rintamalla paikka-
kunnankin kodeista. Joululla oli kui-
tenkin sama merkitys rauhan
juhlana.

23.-26.12.1939. Jouluaatto valke-
ni. Rupesimme vähiin joulukiireihin.
Miehet lähtivät isännän kanssa ha-
kemaan joulukuusta. Illalla kävim-
me joulusaunassa. Ei ollut saunan-
löyly yhtä suloisentuntuista kuin
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Savupirtin historiikkiakotona. Seuraava aamu valkeni
kylmänä ja myös hyvin kirkkaana.
Emäntä lähti kotiinsa Heljän kans-
sa. Me lupasimme hoitaa eläimet.
Päivä kulki yksitoikkoisesti iltaan.
Taas oli käytävä nukkumaan. Aa-
mulla täytyi nousta ylös 5:ltä ja
mennä navettaan. Emäntä oli vielä
toisenkin päivän poissa. Illalla kävi
muutamia vieraita. Minä en tunte-
nut niitä. Hiljasta, Elsasta ja Einos-
ta emme tietäneet silloin vielä mi-
tään.

Siirtoväkeä varten oli järjestetty
Vaulammin kansakoululle joulujuh-
la. Siellä oli runsaasti yleisöä. Siel-
lä mekin tapasimme muutamia tut-
tavia, jotka tiesivät kertoa Elsan ole-
van Lapualla. Siellä oli myöskin
kaksi Kaskaalan suojeluskuntalais-
ta. Nämä sanoivat olevansa Käki-
salmessa. Kysyimme heiltä Einoa.
Nämä sanoivat hänen jääneen
tykistöpatteriin kahden samanikäi-
sen pojan kanssa. Einon osoitteen-
kin saimme tietää. Se oli kyllä epä-
varma, mutta kirjoitimme kuitenkin.
Joulut olivat nyt jo melkein lopus-
sa.

Talvi kului ilman mitään erikoista
mainittavaa. Sota jatkui. Suomalai-
set pitivät rohkeasti vastarintaa.
Saavuttivatpa muutamia loistavia
voittojakin.

Vihollinen jatkoi hävitystään rin-
taman takanakin. Täälläkin Jokioi-
sissa on ollut monta hälytystä. Tä-
hän asti ei tätä ole pommitettu. Ikä-
vältä tuntuu kuunnella radiosta, mi-
ten paikkakuntia on pommitettu ja
ihmisiä kuollut. Tuli ajatus, miten
kauan tämä kestää. Talven kulues-
sa ei ollut mitään mainittavaa.

Jatkuu...

Esteri Loponen
o.s. Siitonen

”Suomalaiset pitivät
rohkeasti vastarintaa.

Saavuttivatpa muutamia
loistavia voittojakin”

Savupirteistä on kerrottu vähän.
Tietämäni mukaan Raudun pitäjäs-
sä ei ollut 1920-1930-luvuilla käy-
tössä kuin yksi. Se oli vaarillani eli
äijälläni Antti Tahvonpoika Jan-
tusella Orjansaaressa.

Kierrellessäni 1930-luvun loppu-
puolella Karjalan kannaksen eri
pitäjissä totesin matkoillani vain yh-
den Vuoksenrannassa, mutta sitä ei
oltu käytetty pitkiin aikoihin. Sen
sijaan vaarini omistama savupirtti oli
hänen käytössään kuolemaansa
saakka eli vuoden 1934 kesään.
Eläissään vaarini sanoi: ”Elän ja
kuolen isän rakentamassa talossa”,
niin kuin sitten kävikin.

A. Jantusen perhe 1926, Raudun viimeisimpien savupirttien
asukkaita.

Vuodet ja vuosikymmenet vie-
rivät. Miespolvet vaihtuvat unho-
laan. Kertokoon historia jälkipolvil-
le savupirttiajasta ja sen aikakau-
della eläneistä ihmisistä vaarini kuo-
lemaan saakka.

Tästä alkaa hänen minulle lap-
suusvuosinani kertomansa selvityk-
set hänen isänsä rakentamasta sa-
vupirtistä Orjansaaren kylässä.
Vaarini mukaan hänen isänsä oli
alkanut tämän savupirtin rakenta-
misen joskus vuosina 1835-1838.

Ensin oli katsottu sopiva rakennus-
paikka myöhemmin nimensä saa-
neelta Jantula-tilalta kujasten var-
resta. Rakennuspaikan löydyttyä oli
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isänsä naapurien avustuksella teh-
nyt ns. multiaiset käyttämällä
perustustarvikkeina kiviä ja maata.
Pohjapinta-alaa tälle pirtille tuli 4 x
4 syltä, mikä tahtoo nykymitoissa
sanoa 64 neliömetriä, kun huomioi-
daan, että sylimitta oli kaksi met-
riä. Tarvittava rakennusmateriaali
tätä tupaa varten oli ajettu paikalle
lumikelien aikana, käsittäen paksut
seinänmittaiset petäjähirret. Nämä
hirret oli veistetty kirveellä raken-
nuspaikalla. Rakennus tarvitsi lisäk-
si kattomateriaalia ja sitä varten oli
suolla kasvaneista hidaskasvuisis-
ta männyistä halottu välilaipio- ja
kattoliisteet. Välilaipion kurkihirret
oli varattu tasapaksuisista männyis-
tä ja vuoltu puhtaiksi puupinnalle.
Ulkokatto oli harjallinen harja-
riukuineen ja liisteet sitovine räys-
täskouruineen. Räystäskourut ulot-
tuivat harjariukuun ja sidottu toisiin-
sa veden sisälletulon estämiseksi
leveillä koivutuohisiivuilla.

Kun seinät ja kattorakennelmat
olivat valmiina, oli etelä- ja länsi-
seinille sahattu kummallekin noin 60
x 70-senttimetrin suuruiset ikkuna-
aukot, pohjoiselle seinälle oviaukko
ja sen yläpuolelle katon rajaan sa-
vun ulospääsyä varten noin 25 x 60
sentin suuruinen räppänä. Räppä-
nä oli käsin irrotettava ja suljettava
ajallisten tarpeiden mukaisesti.

Töiden edistyttyä näin pitkälle al-
koi uunin ja siihen kiinteästi liitty-
vän lieden rakentaminen. Näiden
rakennelmien rakennusmateriaali
käsitti savea, kiveä ja puuta. Sen
ajan tekotapa saneli uunin tekemi-
sen nykyajasta huomattavasti poik-
keamalla, sillä uunin pohjalle ladot-
tiin pyöreistä hirsistä vieri viereen
pohjapinta-alan suuruinen alusta.
Alustan reunoille kasattiin viisi
hirsivarvia ylöspäin niin, että tämä
laatikko eli ”häkki”, kuten sitä kut-
suttiin, muodosti suuaukkoineen kui-
van varaston. Häkin kato ladottiin
taas paksuista pyöreistä hirsistä ja
näiden hirsien päälle valettiin sitten
varsinainen uunin arina. Kun arina

oli kuivunut riittävästi, valettiin sa-
vesta ja kivestä seinät sekä uunin
katto. Uunin arinan pinta-ala oli noin
1x 2 metriä, ja korkeutta kertyi noin
90 senttiä. Näin tehty uuni oli niin
iso, että vaarivainajani, pituudeltaan
noin 175 senttiä, mahtui uuniin nuk-
kumaan viimeisinä elinvuosinaan.

Uunisuun edustalle valmistui niin
ikään puualustainen, pystypaalujen
varaan savesta ja halkaistuista ki-
vistä valmistettu liesi hahlaorsineen.
Liedessä paloi erillinen tuli ja tällä
tulella naisväki valmisti perheen
ruuat ja keitti tsajun eli teen valmis-
tusveden. Jotta tämä kaikki kävi
liedellä päinsä, oli kattiloita kannat-
tamassa hahlaorresta riippuvat kak-
si maasepän valmistamaa käteväs-
ti muotoiltua hahlaa. Hahloja voitiin
pidentää ja lyhentää tarpeen mu-
kaan kattilan koosta riippuen. Kat-
tilat olivat kannettomia, sangalla
varustettuja. Sangasta ripustettiin
kattila hahlan koukkuun ja sen jäl-
keen vain tuli lieteen, jolloin valmis-
ta alkoi syntyä. Jo paljon ennen liesi-
toimintoja oli rakennettu tuvan itä-,
etelä- ja länsiseinustoille leveät,
kiinteät istuinpenkit sekä jykevä
pöytä.

Enää tästä tuvasta puuttuivat ik-
kunapokista lasiruudut. Lasiruutuja
tarvittiin tähän tupaan kaikkiaan
kahdeksan kappaletta, kooltaan
noin 20 x 20 cm. Vaarini selvityk-
sen mukaan ruutujen saanti oli työn
takana ja olivat kalliit. Hänen isän-
sä oli hankkinut ne Pietarista Sa-
muli Partanen -nimisen naapurinsa
välityksellä. Ikkunoiden saatua
lasiruudut oli savupirtti valmis otta-
maan asukkaansa.

Itse synnyin tässä savupirtissä
marraskuun 7. päivänä 1919 kätilö
Ida Ihalaisen avustamana. Ihalai-
nen asusti naapurikylässä Mäkrällä
ja tuli sieltä apuun Jänö-nimisellä
hevosellaan, näin minulle on äiti-
vainajani toimesta kerrottu.

Mitä tulee savupirtissä asumiseen,
ei se ollut helppoa. Kesällä, kun ul-
kona oli lämmintä, ei pirttiä tarvin-

nut lämmittää, lukuun ottamatta
liedessä pidettävää tulta ruuan ja
juoman valmistamiseksi.

Talvisin oli monin verroin han-
kalampaa, sillä tupa oli lämmitettävä
polttamalla metrin pituiset pökäleet
uunissa. Savua tuli paljon eikä räp-
pänä jaksanut kaikkea savua
suodattaa. Ulko-ovi oli pakostakin
avattava, sillä savua riitti lähes lat-
tian rajaan ja hengittäminen oli vai-
keaa. Vanhemman polven edusta-
jat kuitenkin selvittivät, että kun
vaan jaksoi hengittää savua, ei sil-
loin kansaamme vaivannut keuhko-
tauti pystynyt savupirttiasukkaihin.

Kuten edellä olen jo maininnut, eli
vaarini Antti Jantunen tässä savu-
pirtissä kuolemaansa saakka, mikä
tapahtui keväällä 1934. Hänen tyt-
tärensä ja minun tätini Anni Jantu-
nen oli vaarini tukena ja turvana
vaarin kuolemaan saakka. Hänen
kuolemansa jälkeen tätini jätti tämän
savupirtin sen huonon kunnon takia.

Talvisodan syttyessä 30.11.1939
oli vaarivainajani savupirtti vielä ka-
sassa, joskin seinät olivat vuosikym-
menien virrassa kallistuneet moneen
eri suuntaan. Ulkokatto ja välilaipio
oli osittain pudonnut sisälle, joten
pirtti oli asumiseen kelpaamaton.

Jatkosodan alkaessa keväällä
1941 ja joukkojemme edetessä Rau-
tuun seisoi vaarin savupirtti edelleen
jollakin muodoin vieläkin enemmän
kallistuneena paikallaan, mutta sen
jälkeen ei minulla ole ollut mahdolli-
suutta käydä tämän savupirtin si-
jaintipaikalla.

Aaro O. Jantunen

”Itse synnyin tässä
savupirtissä marraskuun

7. päivänä 1919
kätilö Ida Ihalaisen

avustamana”
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Näinä aikoina, jo viidentoista
vuoden ajan, olemme yhteisesti vaa-
lineet erästä osaa  historiastamme,
minkä muistutuksena on Sakkolan
ja Raudun Lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkki, mikä nyt yl-
väänä seisoo Hovinkylässä entisen
Emäntäkoulun puistossa Hovin-
mäellä.

Vuonna 1936 muistomerkki ra-
kennettiin, jostain kaukaa tuotiin
valtava määrä kiviä, kun Hovin-
kylässä sellaisia ei ole. Vuosina
2000 ja 2001 muistomerkki
entisöitiin OM:n, Sakkola-Säätiön ja
Rautulaisten Pitäjäseura ry:n rahoit-
tamana, mutta pääasiassa talkoo-
töinä.

Niinpä ensi vuonna 2016 syksyllä
muistomerkkimme täyttää 80 vuot-
ta! Varautukaamme silloin suurin
joukoin Kannaksen matkalle juhli-
maan. Ja kunnioittamaan esivan-
hempia.

Sitä ennen vielä ensi toukokuun
lopulla tarvitsemme talkooapua
puiston siistimiseen. Tämä on yhtei-
nen asiamme!

Vaikka pitäjämme ovat lähimpiä
naapureita, niin ammoisina aikoina
valtiot ja kulttuurit ovat yrittäneet
erottaa meitä.

Lahjoitusmaita oli Raudussa mo-
nia pieniä, Sakkolassa yksi aikoi-
naan hyvinkin suuri. Kuitenkin sa-
maa murretta ovat entispitäjäläiset
haastaneet. Pidetään mekin yhtä!

Muistomerkin ja ympäröivän ton-
tin kunnossapito on vaatinut
sinnikkyyttä.

Vuonna 2007 muistomerkille mää-

Sakkolan ja Raudun yhteistä historiaa

Sakkolan ja Raudun yhteistä historiaa: entisöity Lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkki, jonka pystyttämisestä tulee kuluneeksi 80 vuot-
ta.

rätyn tiealueen sulki viereisen ton-
tin ostaja pelti- ja verkkoaidoilla.
Entisen Tirrin talon tontilta oli
venäjänkielisellä opasteella näytet-
ty muutaman sadan metrin pituinen
polku läpi risukkojen muistomerkil-
le.

Samalla oli katkennut muidenkin
kyläläisten oikopolku tonttimme läpi
uimalaiturille. Nykykunnan Pet-
rovskoen silloin vaihtunut nuori kun-
nanjohtaja ei pystynyt mitään
tekemään asian hyväksi.

Sisukkaat, kunnia-asiakseen otta-
neet syntyperäiset hovinkyläläiset
eivät lannistuneet moisista hanka-
luuksista, mutta vähän vanhemmil-

le emme pystyneet käyntejä hoita-
maan.

Kaikkein innokkaimmille ei suu-
rimmat puut kaatanut hirmu-
myrskykään  estänyt kulkua.

Vaivat palkitsi keväisen puiston

jalopuiden tuoksut, kukkien loisto,
satakielien luritukset, käen kukunnat
ja Hovinjärven välke jyrkän palteen
alla.

Naapuritontti pysyi aidattuna, ta-
saisena nurmikenttänä. Poli-
karpovin lauta-aidan vieressä va-
semmalla oleva tiealue, mistä 1,5
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Soini Hartikainen (vas.) ja
Pekka Intke sopivat yhteistoimista.

metriä oli Polikarpovin tontistaan
luovuttamaa, ei olisi haitannut ke-
tään.

Muutaman vuoden aikana tontti
on täyttynyt lepistä, pajuista ja
roskista, nokkosista, horsmista ja
ensimmäisistä jättiukonputken
aluista. Kuka keksisi keinon, miten
saisimme tiemaan, ja mielellään
koko tyhjän tontin virallisesti hal-
tuumme?

Esteistä huolimatta aktiivisimmat
seniorirouvat osallistuvat jokake-
väisiin siivoustalkoisiin. Heidän an-
siostaan muistomerkin luonnon-
kivinen perustus ja rappuset tulevat
aina joka saumaltaan kaavituiksi ja
rikkaruohot poistetuiksi. Uusia tal-
koolaisia mahtuu!

Vuonna 2012 tapahtui oleellinen
”läpimurto”. Sakkola-Säätiön val-
tuuskunnan pj. Hannu J. Paukku oli
muutaman vuoden sitkeän yrityksen
tuloksena, tulkkinsa avustuksella,
saanut yhteyden tyhjän tontin uu-
teen omistajaan, joka osoittautui
yhteistyöhaluiseksi. Niinpä pietari-
laisystävämme Jevgeni yhtenä päi-
vänä toi meille avaimen kyseisen
tontin porttiin, sekä luvan, että saam-
me kulkea tontin läpi muisto-
merkille. Yllätys oli  melkoinen, kun
menimme Hovinmäelle: Portti oli
paikoillaan ja avain  sopi, mutta oli
tarpeeton, koska pelti- ja verkko-
aidat oli purettu ja viety pois.

Alkoi uusi aikakausi Raudun
Pitäjäseura ry:n ja Hovinkyläseura
ry:n yhteistyössä. Teimme ”kättä-

päälle” sopimuksen, että rautu-
laisten aktiivisuus ja teknisten lait-
teiden käyttö tekee muistomerkin
alueesta ja tontista sen ansaitse-
man arvon mukaisen.

 Nyt jo on ryteikköjen raivaus
melko pitkällä, ja muutakin remont-
tia on tehty. Suurin ja vaikein oli
muistomerkin oikealla etunurkalla
olleen liian suureksi ja kaiken peit-
täväksi kasvaneen kuusen kaatami-
nen ja paloittelu. Kuusi vaurioitti jo
pahasti kivirappusia ja ketjutolppaa.
Nyt kuusesta on kaksi suurinta tuk-
kia istuinpenkkeinä lauta-aidan vie-
ressä. Polikarpovit saivat latvasta
ja oksista kunnon pihkaiset sauna-
puut.

Rautulaiset timpuritaitoiset ottivat
heti työkseen kallistelleen puuceen
remontin, koska sen sisälle eivät
herkimmät matkalaiset enää toh-
tineet mennä. Mitat otettiin, että tie-
dettiin Suomesta seuraavalla reis-
sulla tuoda valmiit kyllästetyt palkit.
Kun huussi sitten oli ”kengitetty” ja
vaatrattu, niin se maalattiin ja muu-
tenkin ehostettiin. Näköala istui-
melta parani järvelle metsuritai-
toisten raivaamisien ansiosta.

Kättäpäällemetsuri niitti raivaus-
sahalla meille kuuluvan tiealueen.
Korret kaatuilivat molemmille puo-
lille, ja sahuri muotoili joistakin
lepistä ihan puistokujapuita.

Puuceen kunnostuksessa Reijo
Loponen, Pekka Intke ja Heikki
Malkamäki.

Polun aukipysymistä tehostettiin
tunnetulla rikkaruohomyrkytyksellä
sakissa mukana olleen kemiaa jos-

kus opiskelleen vastuulla. Tehtiin
myös pienimuotoisia kokeita kylää
valloittavien jättiukonputkien alkujen
tuhoamiseksi.

Ajatuksenamme on ollut, että
Hovinmäen muistomerkkialue tuli-
si tunnetuksi Suvannon eteläpuolella
kaikkien siellä vierailevien levähdys-
paikkana. Niinpä sinne viimeisteltiin
nuotiopaikka grillaamista ja haavei-
lua varten.

Myrsky oli kaatanut kelomäntyjä,
joista metsuritaitoiset muotoilivat
istuimia, ja jotkut nuoret rouvat
asensivat niitä nuotiopiiriksi. Vettä
on sopivan pituisen luontopolun
päässä kylän laiturilla.

Tuoreimman viimeistelyn muisto-
merkkialueen palvelupisteisiin teki
taitometsuri. Koska alueen haluam-
me toimivan kävijöille rauhoitta-
vana ja entisaikoja kunnioittavana,
niin palvelujen pitää alueella toimia.
Myös ns. mukavuuslaitoksen. Teo-
reettisten mietiskelyjen tuloksena
päätettiin leikata puuceen oven ala-
reunasta useita senttejä pois. Ei
välttämättä ilmastoinnin vuoksi,
vaan siksi, että uudet parrut kyllä
kestävät, mutta maa on routivaa,
eikä ovi saa juuttua kiinni, ei sisään
pyrkiville eikä sisällä oleville.
Sahaamisen jälkeen katsottiin, eikä
yhtään naulaa ollut leikkautunut.

Kaksi suurempaa hommaa pitää
vielä viimeistellä: Koristeketju pitää
kiristää kuusen vaurioittamasta
nurkkatolpasta, sekä vastakkaises-
ta vasemmanpuoleisesta nurkasta.

Toinen vielä suurempi on tiemaan
tasaus, koska sitä on käytetty
rakentamisten jätemaan kaato-
paikkana. Se tarvitsee keskustelua
tontin omistajan kanssa ja palkatun
työkoneen.

Edellä olevista johtuen, tässä vai-
heessa, suurkiitos kaikille talkoissa
olleille ja vielä tuleville, mutta eri-
tyisesti koneiden kanssa mukana
oleville rautulaisille ystäville.

Sakkolalaisten puolesta

Soini Hartikainen
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Kun Max, minun ”Raasulin tilani”
nykyinen nuori isäntä lähetti tämän
piirustuksen minulle facebookiin
kihujen aikoihin, sen kummemmin
sitä kommentoimatta minä haukoin
henkeäni. Tutkin sitä ylhäältä alas
ja toisinpäin. Ei ole Juho Ihalaisen
talo, mutta Ihalaisen talli siinä lu-
kee...? Pian tuli viesti ja kuvia;
meillä kävi sinun maanmiehiäsi ky-
lässä, heillä on juuret tuon lammen
toisella puolella; Raatikaisen tytöt.

Voin sanoa olevani erittäin onne-
kas, että Juho Ihalaisen talon kivi-
jalkaan on rakennettu uusi talo, ja
että asukkaat ovat puutarhaansa ra-
kastavia, kasvattavia, ja yli 100-vuo-
tiaita puita suojelevia aivan ihania
vieraanvaraisia ihmisiä. Kun ensi
kesänä sinne menen (jos Luoja suo
– ja paras suoda!) menen kotiin ja
Raatikaisen tytöille sanon, että naa-
purissa tavataan!

Haluan kiittää kanssamatkusta-
jiani, minusta meillä oli niin mahot-
toman hyvä porukka. Kaikki mu-
kaan (Raatikaisen tytöt myös) ensi
kesäkuun ensimmäisenä viikonlop-
puna, sitten on oikein kunnolla ai-
kaa ravata Raudun raitteja, kun on
oma hotellikin käytössä.

Noissa laseissa on isoisoisäni ai-
kaisten omenapuiden sadosta teh-
tyä viiniä. Maailman parasta. Sen
myötä Rauhallista Kristuksen
Syntymäjuhlaa ja Parahinta Uuden
Vuoden alkua!

Satu Ihalainen

Väistyy vanha vuosi... alkaa uusi

Max äitinsä
ja nuorikkonsa kanssa.

Ihalaisen talo.

Pekka Intke, Vanha Isäntä,
Satu Ihalainen ja Marja Tiilikainen.
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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 puh. 0452630365

Rautu-juurinen Heimo Kiuru
Joutsan Leivonmäeltä on voittanut
sanomalehti Keskisuomalaisen kil-
pailun lukijoidensa kummitus-
tarinoista. Heimo Kiuru on lähettä-
nyt tekstinsä myös Rautulaisten leh-
den lukijoille. Alla oleva on Heimo
Kiurun mukaan hänen henkilökoh-
taisesti kokemansa:

Enoni leski Katri tuli meille kesäl-
lä 1949 asumaan. Isäni Adam Kiu-
ru oli ostanut häneltä vuonna 1928
maatilan Metsäpirtin Haapsaaren
kylästä. Kaupassa oli syytinki, joka
oikeutti hänelle täysylöspidon.

Katrin lempinimi oli Kakko. Hän
oli pahasti dementoitunut ja karkaili
yhtenään. Se koitui myös hänen
kohtalokseen. 1949 syksyllä lumi-
en aikaan hän jälleen hävisi. Polii-
sin järjestämä etsintä ei tuottanut
tulosta. Kakkoa ei löydetty.

Keväällä 1950 hankikelin aikaan
Eemil Nurminen löysi hänet. Kak-
ko oli muuten lumen alla, mutta kas-
vot olivat näkyvissä. Metsän eläi-
met olivat syöneet kasvoista kaiken
lihan luita myöten. Näky oli kauhea.

Kiurun kummituskokemus:
Lihattomat kasvot

Ilmoitimme asiasta poliisi Häk-
kiselle, joka haki ruumiin pois hau-
dattavaksi. Olin nostamassa Kak-
koa rekeen. Vaikka minulla oli ruk-
kaset kädessä, pesin käsiäni pitkään
ja moneen kertaan ennen ruokailua.

Muutama viikko myöhemmin olin
yöllä menossa ulkohuussiin. Oli pi-
meää. Olin kuulevinani jotakin ään-
tä. Pysähdyin ja herkistin kuuloani.
Kuulin selvästi Kakon äänen, jon-
kinlaista vaikerrusta, sanoista en
saanut selvää. Molemmista silmis-
tä loisti valo ja lihattomat kasvot
näkyivät selvästi ulospäin.

Säikähdin ja juoksin sisälle. He-
rätin isäni Adamin ja kerroin hätäi-
sesti asian. Menimme yhdessä
huussiin, joka oli tyhjä. Huussissa
oli savua ja selvä ruudin haju, jonka
kumpikin haistoimme. Kerroin isäl-
le näkemäni juurtajaksain ja sanoin:

– Onkohan minussa jotain vikaa,
kun näen näkyjä.

– Ei varmaan. Maailmassa on
paljon yliluonnollisia asioita. Tämä
on yksi niistä.

Koululaisten hiihtokilpailuista Raudun Palkealassa 1936. Kuvassa
suksii kirjoittaja Heimo Kiuru,

Matkoja
Rautuun

kesällä 2016

* 3.-5.6.2016

* 10.-12.6.2016
(Sirkiänsaaren koulupiiri)

* 29.-31.7.2016

* 12.-14.8.2016
(Pruasniekat Palkealassa)

Majoitus uudessa
Rautu-hotellissa
kirkonkylässä.

Tiedustelut Markku
puh. 0405239645

pitajaseura@rautu.fi
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Pyhinä arvoina ”koti, uskonto ja
isänmaa” ovat peruskivi itsenäiselle
suomalaiselle kansakunnalle. Nämä
kolme sanaa kertovat itsenäisen
Suomen pyhän kolminaisuuden yle-
vällä ja yksinkertaisella tavalla.

Kansanryhmät liittyivät toisiinsa
muodostaen valtiorakenteita veron-
kantoalueineen. Tällöin rautulaiset
elivät Pohjolan suurimmassa valti-
ossa Novgorodissa, joka oli saanut
nimensä valtion keskuskaupungis-
ta. Täältä johtivat vesitiet kaikkiin
ilmansuuntiin. Näitä vesiteitä pitkin
käytiin kansainvälistä kauppaa Eu-
rooppaan, Aasiaan ja Silkkitiekin oli
saavutettavissa näitä väyliä pitkin.
Novgorodin valtaväestönä olivat
karjalaiset ja Jäämeren rannalla po-
rotaloutta harjoittavat lappalaiset,
alkuperäiset kansanryhmät.

Vieraita ja omia uskontoja
Itämaan tietäjien yhden tähden ha-
vainnosta alkaneet ovat laajimmin
levinneinä muslimiuskontoina ja
monen uskonsuunnan kristillisinä
elämänkatsomuksina. Kaikilla ih-
misryhmillä on uskonto ja tunne ih-
misyydestä, jonka avulla pidetään
yllä yhteenkuulumista omaan ryh-
mään.

Uskonnon nimi on tunnuskilpi joka-
päiväisen leivän ja miellyttävän elä-
män tavoittelussa. Tunnuskilpi il-
moittaa sodassakin selkeästi sen
aatteellisen ryhmän, jonka puoles-
ta henkilö toimii.

Suomea vastaan taistelleet pus-
karyssät ryhtyivät Ukrainassa käyt-
tämään tunnuksettomia sotilaita.
Ukrainalta vuokraamallaan Krimin
niemimaalla ovat venäläiset sotilaat
kaksipäisin kotkan tunnuksin soti-
malla häätämässä pois muslimitun-
nuksin varustetut tataarit. Krimin
niemimaan alkuperäiskansa tataa-
rit ovat jo Stalinin aikana joutuneet
hävityksen kohteeksi Krimiltä pois
kuljetuksineen, pois tältä tataarien
ikivanhalta kotiseudulta. Isis-

Pyhä rautulaisuus
muslimeilla on venäläisten tavoin
tunnukseton sotilaallinen toiminta-
periaate ja toimintaa ympäri maa-
pallon.

Tiedustelu on aina
osa vakoilua
Veli venäläinen on Suomessa kuulu
kotiryssätoiminnasta, jota vahingol-
lista toimintaa tehtiin Suomessa suo-
jelupoliisin puuttumatta asiaan.

Tällöin suojelupoliisin päällikkönä
toimi nyt eduskunnan sihteerin teh-
tävästä eläkkeelle suoriutunut Sep-
po Tiitinen. Hän selvitti suojelu-
poliisin päällikkönä ollessaan suo-
malaisten kansanedustajien ja mi-
nisterien toimintaa vakoilu-
tehtävissä Itä-Saksan tiedustelupal-
velun agentteina, yhteistyöhenki-
löinä, Suomen valtiota vahingoitta-
en petollisella toiminnalla. Tämä
suomalaisia huippupoliitikkoja va-
koilijoiksi määritellyt lista näyttää
jäävän edelleen piiloon, ja Seppo
Tiitisen eläkepaperien liitteeksi.

Neuvostovakoojista Tiitisen johta-
ma suojelupoliisi passitti yhden ta-
kaisin Neuvostoliittoon. Tämä Tiiti-
sen passittama kotiryssä eleli Ke-
miran ylempiin toimihenkilöihin kuu-
luvan Eila Helinin hoivissa. Lo-
puksi Helin jäi kiinni vakoilusta ja
salaista yritystietoa venäläisille
luovuttamisesta ja sai yli kahden
vuoden vankeustuomion. En osan-
nut aavistaa vakoilua silloin, kun Eila
Helin soitti minulle työpaikalleni
Siilinjärvelle ja tiedusteli Kemiran
kaivoksen kannattavuudesta. Kai-
vosinvestoinnin kannattavuuden
minä tiesin tarkasti, olihan tämän-
kin investoinnin seuraaminen työtä-
ni. Eila Helin osasi valehdella mi-
nulle tarvitsevansa näitä tietoja
raporttiinsa Kemiran pääjohtaja
Yrjö Pessille, tuolla karjalaiselle
Karjalan ystävälle.

Tämä esimerkki osoittaa, että
kaikki voimme joutua tietämättäm-
me vakoilun kohteeksi. Tuskin uusi

puhelinkuuntelulaki tuo Suomen
kansalaisille lopullista turvaa salais-
ten agenttien listalle joutumisesta.
Poliisit ja viranomaiset tarvitsevat
kuitenkin aina lain tuekseen.

Karjalaisten kotiuskonto elää
Raudussa 14.7.1656 käyty taistelu
oli Ruotsin viimeinen venäläisiä
joukkoja vastaan käyty sotilas-
operaatio, jossa taistelun kohde,
Käkisalmen läänin karjalaiset asuk-
kaat, joutuivat ruotsalaisuskoisten
surmaamiksi ja täydellisen julman
joukkotuhonnan kohteeksi. Karja-
laisten isänmaa, Käkisalmen lääni,
piti pakon edessä jättää.

Ruotsi oli kymmeniä vuosia aiem-
min miehittänyt tämän ikivanhan
karjalaisten kotiseudun. Edes-
menneitten suomalaisten vanha
uskonkäsitys inhimillisen elämän
pulmista selviämiseksi oli ruotsalais-
ten ivailun kohden Raudun taiste-
lun jälkeenkin. Kaarle X kustaan
Venäjän-sota yltyi koko Käkisalmen
läänin asukkaiden joukkotapoksi.
Nykyaikaista sanontaa käyttäen
kyseessä oli Ruotsin valtion suorit-
tama kansanmurha. Jussi T. Lap-
palainen vertaa tätä kansanmur-
haa historiakirjassaan Vietnamin
sodan aikaiseen kauheaan My Lain
hävitykseen.

Osa Käkisalmen läänin kansan-
murhasta selvinneistä suomalaisis-
ta, arviolta noin 25 000 henkeä,
asettui myöhemmin asumaan Nov-
gorodin ja Tverin ruhtinaiden alu-
eille maaorjiksi ja sai siellä siellä
Ruotsin alamaisia paremmat elin-
olot. Joulukirkkoonkin voi mennä
omasta vapaasta halustaan tai voi
olla myös menemättä. Oman iki-
vanhan esivanhemmilta perityn us-
konnon harjoittaminen oli mahdol-
lista. Suullisesti sukupolvelta toisel-
le periytyneessä uskonnossa ei tar-
vittu pappeja eikä imaameja, siinä
uskossa ylimpänä jumalana suoma-
laisilla oli Ukko.
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Suullinen kerronta ja puheet suo-
malaisten jumalista säilyivät runon-
laulannan avulla Suomen valtion
syntymiseen saakka rautulaisten
vanhojen mummojen esityksinä ja
kirjoitustaitoisten Karjala-tutkijoiden
muistiin merkitseminä. Näin syntyi
suomalaisten perusraamattu Kale-
vala, josta voi lukea suomalaisten
synnyttäjän hellittämättömästä us-
kosta lapseensa. Lemminkäisen äiti
kävi hakemassa sotaisen hulttio-
poikansa pois tuonelastakin, tuo-
nelanjoen toiselta puolen. Pohjan
akan ylen kaunis tytär oli houkutin,
joka veti naistenmiehenä tunnetun
aikamiespojan pimeään Pohjolaan,
surman suuhun.

Suomen kaunis kieli on
kelvoton naapurimaassa
Pohjois-Ruotsissa ovat alkuperäis-
asukkaat, suomalaiset, joutuneet
pakon edessä luopumaan suomen-
kielen opettamisesta lapsilleen, sa-
moin on käynyt Pohjois-Norjan
asuttaneille suomalaisille kveeni-
äideille. Taivaan tähdistä tulevat
uskonnot. Tähdistä uskon eniten
pohjantähden johdatukseen, muut
tähtiuskonnot ovat sivuseikkoja.

Isiksen taistelijat uskovat, että
heidän sotansa on viimeinen taisto
ennen maailmanloppua, jolloin
Mahdi-niminen messias ilmestyy ja
muslimit saavat lopullisen voiton
kaikista väärin uskovista ja ate-
isteista. Ken elää, sen näkee, minä
en näe edes uutta itämailta saapu-
vaa tähteä. Televisiosta olen näh-
nyt pakolaisten polkevan kiivaasti
Suomessa valmistettuja Helkaman
Jopoja, joilla he ovat saapuneet var-
maankin Novgorodin kaupungista
saakka Pohjois-Norjaan.

Lienee Suomen kansalaisuuden
saanut Boris Rotenberg upporik-
kaan venäläisen veljensä avustuk-
sella hankkinut Jopot näille san-
kareille. Mene ja tiedä, kyllä veli
venäläinen aina auttaa veljeään.

Ahti Hänninen

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

Rautulaisten
seinäkalenteri
vuodelle 2016

Jutun lähdeviitteitä:
Kalevala

Jussi T. Lappalainen:
Sadan vuoden sotatie

Antti Kujala:
Miekka ei laske leikkiä
Suomennettu Raamattu
Suomennettu Koraani

Suomen Kuvalehti
Turun Sanomat

Kauppalehti
Helsingin Sanomat

www.
karjalanliitto.fi

ajankohtaista
tapahtumatietoa
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Matti Loponen on lähettänyt lu-
kijoille tutkailtavaksi rautatie ja juna-
harrastajien www.vaunut.org si-
vuilta löytämiään Rautu-aiheisia
kuvia. Kuvat ovat noin 1920-luvul-
ta.

Hiitola-Rautu -radan tekoa.

Raudun komea asemarakennus.

Kun Rautuun rataa tehtiin...

Ratapihakaavio.

Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla 275.

Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulenlieskat rasittivat esitetään

Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.
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Raudun kaakkoiskolkkaiset ovat
pitäneet yllä koulupiiri- ja myöhem-
min kylätapaamisten traditiota. Tä-
näkin vuonna kokoonnuttiin syys-
kuun alussa Mikkelin Mäntynie-
meen. Paikalle kertyi reilut 20 ih-
mistä. Sirkiänsaarella koulua käy-
neiden määrää ovat vuodet verot-
taneet, mutta kolme entistä oppilas-
ta oli vielä mukana ja sen yli muu-
tama paljasjalkainen seudulla syn-
tynyt sekä jälkikasvua.

Tärkeintä on ehdottomasti tapaa-
minen ja kuulumisten vaihtaminen.
”Muistat sie kun… tunnet sie” oli-
vat useasta suunnasta kuuluneita
kysymyksiä, kun tarkasteltiin mu-
kaan otettuja vanhoja valokuvia.
Mutta useita ihmisiä jäi kuvista
tunnistamatta. Tätä työtä on tarkoi-
tus jatkaa.

Kyläkokouksessaan Sirkiänsaari, Korlee ja
Huhti päättivät tehdä oman kirjansa

Markku Paksu toi mukanaan
”Suvannon seutu 1917-1921, elä-
mää ja ihmiskohtaloita” -kirjaa. Kes-
kustelussa muisteltiin, mitä niistä
vuosista oli kuultu. Miten perhe oli
ollut evakossa Metsäpirtissä ja siellä
katsellut ikkunoista, kun Raudussa
tulipalot sauhusivat. Jonkun isä oli
pienenä poikana ollut salaisena
viestinviejänä talosta taloon, kun
häntä ei osattu epäillä.

Kylien alueelta ei muistettu kuul-
lun taisteluista, mutta ”maanalaista
toimintaa” kyllä sielläkin esiintyi.
Rajan läheisyys oli vaaratekijä, joka
osaltaan pakotti asukkaat evakkoon.
Luvattomia kulkijoita liikkui alueel-
la, ja pian sodan tauottua tulivat in-
keriläisperheet omaa sotaansa kar-
kuun. Vanhemmat ovat kertoneet,
että tällöin oli koulussa ahdasta,

kolme oppilasta kahden istuttavissa
pulpeteissa. Kyliin jäi tältä ajalta
muutama inkeriläinen, kuka vävyk-
si, kuka miniäksi.

Korlee vetovastuuseen
Viime vuosina sirkiänsaarelaiset
ovat vastanneet kokoontumisten jär-
jestelyistä, sitä ennen huhtilaiset.
Päätettiin, että nyt on Korleen ky-
län vuoro. Vetovastuuseen suostui
aivan mielellään Tuomas Rastas.
Kokoontumisia päätettiin jatkaa
Mäntyniemessä. Perästä kuuluu,
Tuomas lupasi.

Kyläkirja Sirkiänsaaresta
Jo vuosia tästä on puhuttu, kerran
jo taidettiin aloittaakin, mutta silloin
jäi pelkäksi ajatukseksi. Nyt Mark-
ku Paksun tarmokkaan vaikuttami-
sen ansiosta ryhdytään toimeen.
Sirkiänsaaren kylästä ollaan teke-
mässä Raudun – varmaankin kol-
matta – kyläkirjaa. Työryhmään
lupautuivat: Rauni Karjalainen,
Hellevi Mattila, Timo Huus-
kola, Seija Räty ja vetovastuussa
on Ilmi Pesonen.

Työryhmä toivoo kovasti, että sil-
le toimitettaisiin tietoa Sirkiänsaaren
kylään liittyvästä valokuvista ja
muusta aineistoista. Raudun histo-
rian, Rautulaiset ja arkistotkin ryh-
män jäsenet toki käyvät itse lävit-
se.

Varmasti on kuitenkin olemassa
polvelta toiselle säilynyttä muistitie-
toa ehkä valokuviakin, jotka olisi-
vat tekeillä olevan kirjan kannalta
mielenkiintoisia.

Pyyntö: ottakaa yhteyttä ja ker-
tokaa!

Ilmi Pesonen
ilmi.pesonen@gmail.com

p. 040 730 6166

Tästä lähtee taas uuden kyläkirjan  teko. Kyläkokouksessa innos-
tettiin kaikkia hankkimaan aineistoja. Kuva: Timo Huuskola.

Oma pitäjälehti on hyvä lahjavinkki  sukulaisille ja ystäville!
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Elvi Ellen Kukko, o.s. Kuoppa, täytti 4. lokakuuta
90 vuotta Haminassa ja sai silloin yllätysjuhlat.
Elvi syntyi Raudun Palkealassa 1925 Liisa ja Sa-
muli Kuopan yhdeksäntenä, toiseksi nuorimpana
lapsena. Hän on sisaruksista ainoa elossa oleva.

Evakkoon hän joutui lähtemään 14-vuotiaana
heti talvisodan alkaessa 30. marraskuuta 1939,
ensin Jokioisiin ja sieltä Virtasalmelle. Sotiin osal-
listui hänen kuusi veljeään, joista kaatui kolme.
Elviä nuorempi, eli seitsemäs veli ei ikänsä puo-
lesta joutunut sotaan.

Työuransa Elvi teki puolustusvoimissa, aloitta-
en vuonna 1946 Pieksämäen Naarajärven varus-
kunnassa ruokala-apulaisena ja päätyen eläkkeel-
le vuonna 1985 Haminan RUK:n ruokalan yli-
emännän virasta. Näiden välissä Elvi muonitti
”sotapoikia” myös Kangasalan Vatialassa, San-
tahaminassa, Isosaaressa ja Lappeenrannassa.
Kaikkiaan 39 työvuodestaan Elvi toimi emäntänä
26 vuotta. Haminassa Elvi kohtasi Erkin, viisi-
kymppisen ikätoverin, joka oli lähtöisin
Säkkijärveltä. He avioituivat vuonna 1976. Elvi
muutti leskenä eläneen Erkin taloon Haminan
Holsveriin ja näin Erkin pojat saivat ”äidin” sekä
heidän tulevat lapsensa mummon. Holsverissa Elvi
asui 35 vuotta Erkin kuolemaan, vuonna 2011,
saakka.

Nykyisin Elvi asuu yksin kodissaan Haminassa
Kokkokalliontiellä. Samassa pihapiirissä on hoi-
to- ja kuntoutuskeskus, missä Elvi käy päivittäin
aterioimassa ja saamassa virkistystä ja virikkeitä
kiinnostuksensa ja voimiensa mukaan. Hän osal-

listuu myös kahteen kerhopäivään viikossa Hami-
nan Kellokallion palvelukeskuksessa. Elvi on edel-
leen sama iloinen ja mutkaton täti, joka ilahtuu
joka kerta puhelinsoitoistamme ja vierailuistamme.

 Me Kuopan suvun serkukset, eli Elvin veljien
ja sisaren lapset olemme saaneet nauttia Elvi-tä-
din lämpimästä vieraanvaraisuudesta vuosikymme-
nien ajan. Hänen maukkaat ruoat ja leipomukset,
etenkin suussa sulavat perunapiirakat ovat olleet
käsite suvun piirissä. Ne olivat aina odottamassa,
mikäli hän tiesi vierailustamme etukäteen. Elvi on
pitänyt yhteyttä meihin jokaiseen serkkuun ja muis-
tanut aina syntymäpäivät ja tärkeät tapahtumat.
Yhteys on ollut läheinen ja lämmin. Elvin kanssa
olemme tehneet neljä kotiseutumatkaa Rautuun,
ensimmäisen vuonna 1991 ja viimeisen 2012. Tun-
nelmat ovat olleet ikimuistoiset.

Niinpä päätettiin viime kesänä muutaman
serkuksen kesken, että vietetään meille kaikille
niin rakkaan Elvi-tädin syntymäpäivää oikein kun-
nolla ja kutsutaan koolle kaikkien serkkujen per-
heet. Kaiken pitää olla yllätyksenä Elville. Näin
saisimme syyn ja tilaisuuden  tavata Kuopan su-
vun jälkeläisiä ja tutustua toisiimme. Olihan meil-
le 1940- ja 1950-luvuilla syntyneille serkuksille
siunaantunut lapsia ja lastenlapsia. Mukaan
ilmoittautuikin yhteensä 58 sukulaista.

Ritva-serkku Lahdessa loihti omassa keittiössään
suurenmoisen juhlalounaan, jonka sittten kuljetti
Haminaan, seurakunnan juhlatilaan Kulmakiveen.
Tuo noin 20 sortin syömisten kuljetus ja esille lait-
taminen, sekä kylmää että lämminta ruokaa, oli
sinänsä pienessä seurakunnan keittiössä vir-
tuoosimainen suoritus; serkkujen tyttäriä apuna.

Elvi-täti haettiin kotoa ja saatettiin juhlatilaan
onnittelulaulun tahdissa ja hänen hämmästyksen-
sä oli suunnaton, kun pieni sali oli tupaten täynnä
sukulaisia. Mutta Elvi kesti liikutuksensa urhool-

Yllätysjuhlat 90-vuotiaalle
Elvi 23-vuotiaana
Naarajärvellä.

Ritva- ja Arja-serkku
saattavat Elvi-tädin

yllätysjuhlaan.
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lisesti. Hän ei osannut odottaa mitään tällaista.
Maljat kohotettuamme nautimme kaikki yhdes-

sä herkullisista pöydän antimista, musiikista ja
seurustelusta. Musiikista huolehtivat Elvin sisaren
tyttärien muusikkojälkeläiset Anna-Karin pianis-
tina ja Harri tuubansa kanssa. He soittivat mm.
kappaleet Armi ja Karjalan kunnailla. Lauloimme
muusikoidemme säestyksellä useita yhteislauluja,
kuten ”Näitä muistellen”, joka sisältää kaikki ra-
jan taakse jääneiden karjalaisten paikkakuntien
nimet.

Elviä kävivät hänen pöydässään onnittelemassa
ja tervehtimässä kaikkien serkusten jälkipolvet
vuoron perään. Onhan hän meille kaikille tämän
suvun viimeinen elävä yhteys Rautuun ja rajan ta-
kaiseen Karjalaan. Elvin usein toistama lause vii-
me aikoina on ollut: ”Vaik mie oon lähtent
Karjalast, Karjala ei lähe miust”. Raudun muistot
elävät vahvasti Elvin mielessä.

Raija Tuulikki Korhonen
Elvin sisaren tytär

Haminan seurakunnan Kulmakiven pihalla otettiin juhlakansasta ryhmäkuva.

Harri Lidsle ja Anna-Karin Korhonen musisoivat.

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
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Valokuvamuistoja Miettilän hovin
vaiheilta
Olen syntynyt Raudun Miettilän
hovissa 1931 ja aloittanut kansakou-
lun Suvenmäen alakoulussa, joka oli
silloin  Mankkisen talossa, opet-
tajana Helvi Skyttä. Uutta koulua
rakennettiin meidän pellon laitaan.
Koulussa opeteltiin koulun vihkiäi-
siä varten laulua ”Lehti puusta vari-
seepi”, jota ei sitten laulettukaan,
kun koulu loppui parin viikon sisällä
ja suojeluskuntalaiset kutsuttiin ra-
jalle. Me sieltä rajakylästä lähdet-
tiin evakkoon lokakuun 10. päivä-
nä.

Miettilän hovi oli lahjoitusmaahovi,
jonka Suomen valtio osti 15.2.1873.
Viimeinen venäläinen omistaja oli
kolleegineuvoksen leski Olga
Schepeleff, ja valtio maksoi hänel-
le hovista kaikkine kylineen 38 000
ruplaa hopeata Venäjän kretiittise-
teleissä. Suomen valtio muodosti
hovin maista itsenäisiä tiloja lam-
puotiviljelijöille, ja silloin muodostui-
vat myöhemmät maanviljelystilat
omistajineen. Tilat sijaitsivat mones-
sa eri kylässä, kuten Suvenmäki,
Vepsä, Miettilä, Suurhousu, Liippua,
Kärsälä ja Kopola.

Valokuvassa ylimpänä on Miettilän
isäntäväki vuonna 1934. Hännikäi-
sen veljekset ostivat Miettilän kanta-
tilan Matti Jorolta v. 1929, ja jakoi-
vat sen keskenään v. 1936. Kuvas-
sa takana Matti, Eino ja Antti Hän-
nikäinen. Edessä istumassa heidän
äitinsä Hanna. o.s. Mörsky, ja hä-
nen vieressään miniät Maria o.s.
Haimi ja Alma o.s. Pusa lapsineen.
Olen äitini Alman vieressä veljeni
Kalervon kanssa.

Alemmassa kuvassa on Hanna
Hännikäinen seitsemän miniänsä
kanssa Miettilän puutarhassa v.
1936. Miniät vasemmalta Helena
o.s. Kekki, Anni o.s. Sappinen, Ma-

Miettilän isäntäväki 1934.

Emäntä ja seitsemän miniää.
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Tule mukaan: koe Hamina Tattoo
ja upea Marssishow!

Lähde mukaan Lahden Karjalaseura ry:n järjestämälle retkelle
Hamina Tattoon 5.8.2016 Marssishowhun. Lähtö linja-autolla
klo 8.00 Heinolan turistipysäkiltä, Lahti turistipysäkki
Marolankatu klo 8.45.
Kuljetus + lounas + liput Marssishowhun klo 14.00  hintaan 90
euroa / henkilö. Sitovat ilmoittautumiset ja ennakkomaksu 50
euroa välittömästi! Loppumaksu 40 euroa maaliskuun aikana.
Ilmoittautuminen Anja Lindholm p. 040 559 2291. Maksu tilille
FI28 1519 3000 1003 50. Tiedustelut myös Raimo Koukonen,
p. 050 556 8855, raimo.koukonen@bendy.fi

Evakkotytön tarinaa
Lahden teatterissa

ria o.s. Haimi, Alma o.s. Sappinen,
Helmi o.s. Montin, Alma o.s. Pusa
ja Lempi o.s. Kaatranen. Heistä
Miettilän emäntinä kerkesivät ole-
maan Maria Matinvaimo ja Alma
Antinvaimo.

Viereinen kuva on otettu talvisodan
rauhanteon jälkeen ennen ko-
tiuttamista Ruokolahdella. Vasem-
malta veljekset Jalmari (kaatui v.
1941) ja Antti, sekä Matti-veljen
pojat Toivo (100-prosenttinen
invalidi) ja kaukopartiomies Vilho
(partio Matti 5).

Olen käynyt Miettilässä ja yleensä
Raudussa viimeisten 15 vuoden ai-
kana joka vuosi; en tiedä, tuleeko
se vielä onnistumaan. Miettilän pi-
hassa on kuitenkin vielä ne kaksi
saarnia, jotka olivat siellä jo minun
lapsuudessani. Paikalla asuu nyt
pietarilaisia ”mökkiläisiä”, he ovat
hyvin vieraanvaraisia ja ystävällisiä.

Kirsti Pesonen
Antti Hännikäisen tytär

Tilaa
RAUTULAISTEN

LEHTI
omaksi tai
lahjaksi!

Hinta edelleen vuonna
2016

vain 27 euroa /
vuosikerta

Syksyllä 1939 Eeva rukoilee 11-vuotiaana, ettei sota syttyisi.
Talvisota kuitenkin alkaa ja se muuttaa myös Hiitolan kylässä
asuneen tytön elämän. Eeva Kilven romaaniin perustuva näy-
telmä saa ensi-iltansa Lahden Kaupunginteatterissa 23. tam-
mikuuta 2016. Evakkotytön tarina on elämänmakuinen esitys
menetyksistä ja niistä selviämisistä, sekä uskosta tulevaisuu-
teen. Näytelmän ohjaa Ilkka Laasonen.
Lahden Karjalaseura ry:n 75-vuotistaipaleen kunniaksi väkeä
kutsutaan varaamaan paikkoja näytelmään la 13.2. klo 13.
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Kalevi Ensio Salo täytti
70 vuotta 4.5.2015.
Hän on toisen polven
rautulainen, syntynyt
siis vuonna 1945. Äiti
Selma Salo on kotoisin
Raudun Potkelan kylän
Monnonmäeltä, omaa-
sukua Monto. Kalevia
onnittelevat vielä näin
jälkikäteen äiti, siskot
ja muut sukulaiset ja
ystävät

Pekka Partanen täytti 85 vuotta kotonaan Hel-
singin Laajasalossa. Hän on syntynyt Raudun
Orjansaaressa 2.12.1930 Matti ja Liisa Parta-
sen nuorimmaisena lapsena.

Taimi Ramstedt o.s. Loponen täytti 85 vuotta
5.12.2015. Hän on syntynyt Raudun Kaskaalan
kylässä Anna-Liisa ja Matti Loposen 12 lapsen per-
heen kolmanneksi nuorimpana. Taimin evakko-
matka, joka hänen omien sanojensa mukaan jat-
kuu vieläkin, vei Jokioisten ja Kangasniemen kaut-
ta Pieksämäelle, jossa hän asuu edelleen.

Karjala ja karjalaisuus on merkinnyt Taimille
paljon, ja sen jälkeen kun rajat avautuivat, hän
on ollut aktiivisesti mukana Loposten sukuseuran
matkoilla kotiin Karjalaan.

Helmikuussa 2015 täytti 80
vuotta lastenhoitaja Seija
Punkari, o.s. Loponen, syn-
tynyt Raudussa, asunut
Sirkiänsaarella. Raudussa
isänsä Matti Loponen työs-
kenteli osuuskaupan
myymälänhoitajana vai-
monsa Sirkan ollessa apu-
na sekä kaupassa että nel-
jän lapsen kasvatuksessa.
Seijan toinen isoisä oli kir-
vesmies Raudussa ja siellä
myös toinen isoisä eli äijä
oli tullivartijana. Raudusta
tuli perheelle lähtö Kymen-
laaksoon ja sieltä muutet-
tiin sitten oman perheen
perustamisen jälkeen Sata-
kuntaan.

Maila Astrid Viinikainen o.s. Haukka nukkui pois
29.9.2015 Kouvolassa. Hän oli syntynyt Raudussa
8.7.1923. Siunaus on toimitettu läheisten läsnä-
ollessa 17.10.2015.

Eero Kalevi Tonteri, 17.10.1952-10.10.2015.

Rakkaamme
Jorma Orava
S. 28.6.1936 Rautu
k. 25.10.2015 Voikkaa

Hiljaa saapui noutaja lauha,
hellästi irroitti kahleet maan.
Kuljetti sinne missä on rauha,
missä ei tuskaa milloinkaan.

Lapset puolisoineen
Lastenlapset
Lastenlastenlapset
Sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu läheisten läsnäollessa.
Lämmin kiitos osanotosta.
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Isän muistolle

Pauli Jantunen syntyi Raudussa Orjansaaren ky-
lässä 16.02.1931 Vilho ja Lyyti Jantusen perhee-
seen esikoisena. Hän kuoli Mikkelin Keskussai-
raalassa 30.08.2015.

Pauli asui elämänsä ensimmäiset vuodet Orjan-
saaressa ja aloitti koulunkäyntinsä siellä. Vähän
ennen talvisodan syttymistä isänsä Vilho oli hank-
kinut tilan Valkjärven Siparilasta, naapurikylästä.
Siellä he eivät ehtineet kauaa asua, ennen kuin
talvisota syttyi ja täytyi lähteä evakkoon, siirto-
laiseksi omassa maassa. Evakkotaival kävi Jämsän
ja Jäppilän kautta Joroisiin, josta Vilho ja Lyyti
saivat ns. Vennamon tilan. Evakkomatkastaan isä
ei erityisemmin ole tarinoita kertonut. Joitain kat-
kelmia kuljetuksista ja elämisestä toisten ”nurkis-
sa”. Hän myös kertoi, että ennen rauhan tuloa oli
setänsä ja muistaakseni serkkunsa mukana palan-
nut Kannakselle yhtenä kesänä karjapaimeneksi
ja pitäneensä siitä. Jännitystä olivat tuoneet vi-
hollisen pommikoneet, jotka olivat syöksyneet koh-
ti, jolloin he olivat suojautuneet pellon ojiin. Orjan-
saaressa alkanut koulu jatkui Jäppilässä vuoteen
1947.

Joroisissa Pauli teki pientilan töitä sekä metsä-
töitä. Vapaa-aikana Paulin harrastuksiin kuului
urheilu. Erityisesti ratajuoksu ja hiihto kiinnosti-
vat. Aktiivinen kilpaurheilu-ura päättyi 50-luvun

loppupuolella. Joroisissa hän myös tapasi tulevan
vaimonsa Eilan (o.s. Hukkanen) ja he avioituivat
1952. Perheeseen syntyi kaksi poikaa, Markku ja
Jari.

Pientilalla ei ollut tulevaisuutta Eilan ja Paulin
elämässä. Niinpä Pauli armeijan jälkeen hakeutui
kersantiksi Mikkeliin Savon Prikaatiin. Työt alkoi-
vat joulukuun alussa -53. Koeajan jälkeen ja pääs-
tyään Kantakouluun Lappeerantaan vakanssista
tuli pysyvä. Pauli kertoi monia tarinoita sotilas-
elämästä 50-luvun alussa ja siitä miten sota-
kokemusta omanneet upseerit ja aliupseerit toimi-
vat kouluttajina ja johtajina. Hän palveli koko
uransa Mikkelissä Savon Prikaatissa eri tehtävis-
sä ja jäi eläkkeelle sotilasmestarina 1978. Paikoil-
leen hän ei kuitenkaan toimeliaana miehenä jää-
nyt, vaan rakensi ensin perheelleen omakotitalon
ja jatkoi sen jälkeen työuraa rakennusliikkeessä
ja kahden  eri urheiluseuran  toimistotöissä.

Urheilu säilyi Paulin sydäntä lähellä koko hä-
nen elinaikansa. Nuorempana hän toimi aktiivisesti
Mikkelissä eri urheiluseuroissa valmentajana, oh-
jaajana ja johtokuntatehtävissä. Mm. Mikkelin
Kilpaveikoissa, Mikkelin Hiihtäjissä, Mikkelin
Palloilijoissa. Luovuttuaan näistä tehtävistä hän
seurasi urheilua innokkaasti ”penkkiurheilijana”.

Eläkkeellä ollessaan Pauli alkoi kiinnostua
juuristaan – karjalaisuudesta. Se taisi alkaa
kotiseutumatkoista ja Vilho-isänsä johdattelemana.
Onneksi he ehtivät Vilhon eläessä tehdä matkan
Orjansaareen, jolloin Pärttylinpaikan (synnyintalo
Orjansaaressa) sijainti tuli hänelle tutuksi. Tätä
kautta kiinnostus myös Rautulaisten Pitäjäseuran
toimintaan virisi. Hän toimi useita vuosia seuran
hallituksessa sihteerinä ja viimeksi varapuheen-
johtajana. Hän on toiminut myös Rauta-Säätiön
valtuuskunnan ja hallituksen jäsenä yhteensä 20
vuotta. Rauta-Säätiön hallituksessa aina vuoteen
2010 saakka. Edellä mainituista ansioista hänelle
on myönnetty Karjalan Liiton hopeinen ansiomerk-
ki.

Pitäjäseuran tapahtumissa hän oli aktiivisesti
mukana. Erityisesti kotiseutumatkat ja koulupiirin
tapaamiset olivat hänelle mieleen. Kotiseutu-
matkoilla hän kertoi käyneensä muistaakseni 29
kertaa. Se 30. oli suunniteltu elokuulle 2015 yh-
dessä  veljeni  kanssa. Se jäi tekemättä. Olemme
veljeni Jarin kanssa sopineet, että tulemme teke-
mään sen lähitulevaisuudessa.

Markku Jantunen
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