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RAUTULAISTEN
LEHTI

RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

Vuonna 1938 kevättalvella hiihdettiin
Raudun kylien välinen viestihiihtokilpailu,
johon osallistui 12 kylää. Joukkueessa oli
kolme poikaa ja kaksi tyttöä. Hiihtoreitti
kulki kirkonkylän lähimpien kylien kautta.
Kuvassa oikealla Potkelan voittoisa joukkue, jossa hiihtivät takana vasemmalta lukien pojat Kalervo
Koskinen, Kaino Ryyppö ja Mikko Hännikäinen. Edessä hiihtojoukkueen tytöt vasemmalta Selma
Monto ja Lea Hännikäinen.
Toisessa kuvassa Maanselän kylän joukkue, jonka hiihtäjien nimet eivät ole toimituksen tiedossa.
Jos tunnistat hiihtäjät niin ota yhteyttä Markku Paksuun tai Pekka Intkeen.
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Mikkelissä huhtikuussa 2016

Rautulaiset onnittelevat
omaa kotiseutuneuvosta

Rautulaisten lehti 2/2016

Kaikkien rautulaisten ja heidän jälki-
polviensa puolesta minulla on ilo ja
kunnia onnitella  kuusikymmentä
vuotta täyttänyttä puheenjohtajaam-
me Markku Paksua. Mitä olisi-
kaan rautulaisuus ilman Markun ak-
tiivista toimintaa seuramme hyväk-
si?

Markku Paksu on pitäjäseuram-
me pitkäaikaisin puheenjohtaja.
Vuonna 1990 pitäjäseuran sihteerin
ja rahastonhoitajan tehtävät yhdis-
tettiin ja paikalle valittiin Markku
Paksu. Vuodesta 1993 lähtien
Markku Paksu on toiminut yhtäjak-
soisesti puheenjohtajana. Vastuulli-
sissa tehtävissä hän on siis ollut 26
vuotta!

Eivätkä tehtävät Karjalaisuuden
puolestapuhujana jää ainoastaan
pitäjäseuramme ja lehtemme hy-
väksi, vaan ulottuvat monilla tavoin
myös Karjalan Liiton toimintakent-
tään.

Tarkastelen asiaa myös toisesta
näkökulmasta. Vuonna 1976 täysi-
ikäisyyden raja oli 20 vuotta. Mark-
ku saavutti tuon rajapyykin siis
4.4.1976 (ikäraja aleni 18 vuoteen
vasta 1.7.1976). Täysi-ikäisyys-
ajastaan Markku Paksu on käyttä-
nyt yli puolet pitäjäseuran ja lehden
asioiden hoitamiseen.

Tuona aikana pitäjäseuran toimin-
ta on laajentunut monellakin taval-
la, mutta ehkä näkyvimpänä ovat
olleet kotiseutumatkat Rautuun ja
joka toinen vuosi Raudussa järjes-
tetyt kihujuhlat.

Lähes kolmekymmentä vuotta on
Rautu ollut lähes ylivoimainen pitä-
jä järjestettävien matkojen suhteen.
Karjalaisen kulttuurin vaalimisessa
matkailu pakkoluovutettuun Karja-
laan on ollut yksi parhaimmista
muodoista ylläpitää karjalaista hei-
mokulttuuria. Lähes kaikki vapaa-
aika ja osin myös työaikakin on ku-

lunut rautulaisuuden puolesta.
Meillä kaikilla on siis syytä onni-

tella kotiseutuneuvostamme vielä
kerran. Me kaikki toivotamme  hä-
nelle terveyttä ja voimia jaksaa
myös tulevaisuudessa hoitaa
pitäjäseuramme yhteisiä asioita.

Kevättä kohti mennään. Raudussa
ovat lumet jo sulaneet pois ja olem-
me kesän kynnyksellä. Uskon, että
jo kahden viikon päästä lehtipuut
Raudussa ovat hiirenkorvalla – tu-
leehan kesä Rautuun useita viikko-
ja aiemmin kuin tänne tynkä-Suo-
meen.

Lehtemme sivuilla on tarjolla usei-
takin vaihtoehtoisia ajankohtia, jol-
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Tilaa kirja:
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. 044 925 9765
tai pitajaseura@rautu.fi

Seija Räty
p. 040 577 2728

seija.raty@pp.inet.fi

Kotiseutuneuvos vietti syntymäpäiväänsä 4.4.2016 kotiseudulla Raudussa. Juhlan kunniaksi lippu lai-
tettiin salkoon kotitalon edustalla.

loin meillä kaikilla on taas mahdol-
lisuus lähteä kotiseudullemme
Rautuun.

Yhteisistä matkoista ensimmäi-
nen on jo toukokuun lopulla, jolloin
teemme sakkolalaisten kanssa yh-
teisen talkoomatkan. Matkan tar-
koituksena on siistiä ja kunnos-
taa Lahjoitusmaatalonpoikien muis-
tomerkin ympäristöä Hovinkylässä,
Tikatsun hautausmaata Raudussa ja
myös Palkealan hautausmaan ym-
päristöä. Talven jäljiltä noilla paikoil-
la riittää siistittävää ja kunnostet-
tavaa.

Keväisin terveisin ja kesän matko-
ja odotellessa.

Pekka Intke
Pitäjäseuran

varapuheenjohtaja
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Rautulaisten pitäjäseuran vuosiko-
kous pidettiin 12.3.2016 Mikkelis-
sä, kokouspaikkana Wanha Rokka-
lantalli. Paikalla oli 15 osallistujaa.
Kokouksen avasi puheenjohtaja
Markku Paksu ja totuttuun tapaan
laulettiin aluksi Karjalaisten laulu
sekä vietettiin hiljainen hetki pois-
nukkuneiden muistolle.

Hallitus jatkaa entisellä kokoon-
panolla pj Markku Paksun johdol-
la. Muut jäsenet ovat varapuheen-
johtaja Pekka Intke, sihteeri Sei-
ja Räty sekä Minna Haukka, Vil-
le Kopakkala, Matti Koppanen,
Pentti Lemmetty, Matti Lopo-
nen, Aija Lyytikäinen, Tuomas
Rastas ja Päivi Väisänen.

Vuosi 2015 on ollut Rautulaisten
pitäjäseuran toiminnan 67. vuosi ja
vuoden päätapahtuma oli Kihut
Raudussa 31.7.-2.8. Kihuille men-
tiin usean bussillisen voimalla eri
puolelta Suomea.

Toimintavuoden lopussa on ollut
jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä
1153.

Pitäjäseura on julkaissut Rautu-
laisten lehteä vuoden aikana kuusi
kertaa.

Kotisivuja on ylläpitänyt Heikki
Malkamäki. Vanhat Rautulaisten
lehdet on siirretty internetiin, www.
rautu.fi. Rautu-ryhmä on toiminut
facebookissa vuodesta 2011 lähti-
en. Sen on todettu olevan hyvä
tiedotuskanava, mm. monet vuosi-
kokousosanottajista saivat tiedon
sitä kautta. Vuoden lopulla ryhmäl-
lä oli 642 seuraajaa.

Toiminnasta mainittakoon osallistu-
minen Hyvinkäällä järjestettyihin
Karjalaisiin kesäjuhliin, kotiseutu-
matkojen ja retkien järjestäminen
taistelupaikoille Karjalaan.

On myös jatkettu Raudun evan-
kelisluterilaisen hautausmaan kun-
nostusta ja Palkealan ortodoksihau-
tausmaalla aloitettiin risukon raiva-
us. Toivo Valkonen käynnisti Rau-
dun kirkon pienoismallin suunnitte-
lun. Haasteena on ollut kirkon ra-
kennuspiirustusten löytäminen.

Osallistuttiin myös Lahjoitusmaa-
talonpoikien muistomerkin siisti-
mistalkoisiin.

Kirjallisesta tuotannosta valmistui-
vat toimintavuonna Suvannon seu-
tu 1917-1921 Elämää ja ihmiskoh-
taloita ja Vehmais-Haukkalan kylä-
kirja.

Rautulaisten seinäkalenteri vuo-
delle 2016 painatettiin edellisvuoden
tapaan käyttäen vanhoja historialli-
sia rautulaisia valokuvia.

Rautu-pilkki järjestettiin Hieta-
järvellä, voittajat Anja Himanen ja
Seppo Hännikäinen.

Perinteinen puurojuhla, joka sai
liikkeelle ennätysmäärän rautulai-
sia, yli 100 henkeä, järjestettiin
Wanhassa Rokkalantallissa.

Irma Nypelö sai toimintavuon-
na Karjalan liiton piirakkamestarin
arvonimen.

Pitäjäseura oli esillä myös ”Kuu-
lutko sukuuni” -tapahtumassa Van-
taalla. Kyseessä oli valtakunnalli-
nen sukututkijoiden vuosittainen ta-
pahtuma.

Koulupiiritapaamisia ja suku-
seurojen tapaamisia on ollut seuraa-
vasti:

Rastaan sukuseura ry:n tapaami-
nen 21.2. Pieksämäellä.

Orjansaaren koulupiiritapaaminen
2.5. Pieksämäellä.

Palkealan koulupiiritapaaminen
6.6. Mäntyharjulla.

Potkelan, Savikkolan ja Vakkilan
kylätapahtuma 8.8. Pieksämäellä.

Sirkiänsaari-Huhti-Korleen kylä-
kokous 5.9. Mikkelissä.

Kaiken kansan karjalainen päivä oli
Pieksämäellä 30.8.

Tulevaa toimintaa alkaneelle vuo-
delle 2016:

Pitäjäseura järjestää talkoomat-
koja sekä kotiseutu- ja sotahisto-
riallisia matkoja Rautuun ja eri puo-
lille Karjalankannasta kuullen jäse-
nistön toiveita.

Pitäjäseuran juhlat järjestetään
kaksipäiväisenä Mikkelissä 27.-
28.8. Lauantaina pidetään iltajuhla
ja sunnuntaina juhlajumalanpalvelus
Mikkelin Maaseurakunnan kirkos-
sa sekä päiväjuhla Etelä-Savon
Ammattiopiston tiloissa. Samalla
vietetään Raudun evankelislute-
rilaisen kirkon 90-vuotisjuhlaa.

Toimintakertomuksesta ja -suunni-
telmasta poimi

Seija Räty

Pitäjäseura summasi mennyttä
ja tulevaa toimintaa
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Pitäjäseuran kokousväkeä. Kuva: Pekka Intke.

RAUDUN PITÄJÄJUHLAT MIKKELISSÄ
27.-28.8.2016

27.8. Rautulaiset Elojuhlat (Oktoberfestit)
Vanha Sotilaskoti, Jääkärikatu 9

28.8. Raudun evankelisluterilaisen kirkon 90-vuotisjuhla
- Juhlajumalanpalvelus Pitäjäkirkossa

- Päiväjuhla Ammattiopistolla
Juhlapuhujana ministeri Lenita Toivakka

Tervetuloa!

Juhlatoimikunta
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Edellisen kerran rautuseuralaiset
matkasivat 29.11.2014 katsomaan
Mikkelin teatterin musiikkinäy-
telmää ”Jos helmiä kyyneleet ois”,
joka kertoi Metsäpirtin runotytön
Helena Eevan elämästä. Nyt oli
vuorossa Lahden kaupunginteatte-
rissa Hiitolan tytön, kirjailija Eeva
Kilven (o.s. Salo) Evakkotytön ta-
rina, joka perustui hänen sota-ai-
kaan sijoittuviin muistelmateok-
siinsa Talvisodan aika, Välirauha,
ikävöinnin aika ja Jatkosodan aika.

Ventoniemen tilausajo starttasi
lauantaina 13.2.2016 kello 11 Hel-
singin Mikonkadun turistipysäkiltä
kohti Lahtea kyydissään liuta innok-
kaita teatteriin matkaajia. Lähdön
hetkellä ilma oli varsin haastava,
sillä lunta tuprutti välillä niin, ettei
kuljettajamme ollut tietä nähdä.
Bussin saapuessa Mäntsälään oli
sää jo aivan toinen – aurinko pilkis-
teli pilvien raosta. Mäntsälästä mu-
kaan poimittiin vielä neljä kulttuurin-
janoista rautuseuralaista ja lopulta
olivat kaikki matkassa. Lopputaival

Rautuseuralaiset jälleen
Eevaa katsomassa

Lahteen taittui joutuisasti Leena
Alholan pohjustaessa esitystä ker-
tomalla Eeva Kilvestä, melkein
koulukaveristaan; Imatran yhteis-
koulun kasvatteja kummatkin.

Lauantain matineanäytös oli lop-
puunmyyty, joten tilausbusseja oli
useampi teatterin parkkipaikalla ja
teatterin aulassa kävi aikamoinen
puheensorina saapuessamme. Meil-
lä oli hieman aikaa ennen näytök-
sen alkua seurustella tuttujen kans-
sa, joita paikalla oli yllin kyllin. Lah-
den Karjalaseura ry:n jäseniä oli
nimittäin juhlimassa seuransa 75
vuoden toimintaa. He olivat osallis-
tuneet esityksen tekoon asiantunti-
joina, joten parhaimmilta olivat esi-
tykseensä tukea saaneet.

Evakkotytön tarina loihti eteem-
me, meidän – evakkotiellä olevien
tarinan, tällä kertaa pikkutytön sil-
min. Esitys oli koskettava – tunteet
nousivat pintaan kaikilla, mutta eri-
tyisesti heillä, jotka olivat kokeneet
Eeva Salon kanssa saman kohta-
lon.

Rautuseuralaiset odottavat malttamattomina esityksen alkua.

Paluumatkalla bussi täyttyi jälleen
puheensorinasta, mutta nyt vaihdet-
tiin muistoja, joita esitys oli palaut-
tanut mieliin.

Kiitos kaikille teatteriretkeläisille
sekä erityiset kiitokset Raatikaisen
Kaarinalle teatteriretken järjeste-
lyistä. Lisää tällaisia retkiä!

Outi Ahponen

”Meillä oli hieman
aikaa ennen

näytöksen alkua
seurustella tuttujen kanssa,

joita paikalla
oli yllin kyllin”
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Väliaikatarjoilu pelasi loistavasti.

TOUKOKUUN TALKOOMATKA RAUTUUN
Rautulaisten Pitäjäseura järjestää omakustanteisen ja osittain pitäjäseuran tukeman
talkoomatkan Rautuun 27. -29.5.2016. Talkootöiden kohteina ovat Hovinkylässä oleva Lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkki sekä Tikatsun ja Palkealan hautausmaiden ympäristön
siistiminen.

Ilmoittautumiset Markku Paksulle p. 0449259765 tai Pekka Intkelle s-posti pintke@suomi24.fi
4.5.2016 mennessä. Halukkaat henkilöt, joilla ei ole voimassa olevaa vuosiviisumia kootaan
ryhmäviisumin alle (väh. 5 hlöä). Ryhmäviisumia varten seuraavat asiapaperit / kopiot tulee
toimittaa 10.5.2016 mennessä Markku Paksulle osoitteeseen Ihastjärventie 29, 50970 Mikkeli
- kopio passista
- passi värivalokuva
- viisumihakemuskaavake täytettynä (ohjeet löytyvät rautu.fi sivustolta, tarvittaessa voidaan
  opastaa hakemuksen täytössä)
- matkavakuutustodistus (kopio kortista ei riitä)
Matkan yksityiskohdat ja matkakustannukset tarkentuvat ilmoittautumisajan päätyttyä.
Alustava suunnitelma :
Perjantai 27.5. 2016
- Siirtyminen Viipurin kautta Rautuun ja majoittuminen
- Iltapala omakustanteisesti
Lauantai 28.5.2016
- Aamupalan jälkeen siirtymiset talkookohteille ja työskentely kohteilla
- Kenttälounas talkoopaikoilla ja kokoontuminen klo 16.00 mennessä
- Siirtyminen Viipuriin ja majoittuminen
Sunnuntai 29.5.2016
- Ostosaikaa Viipurissa klo 13 asti
- Paluumatka klo 13.00
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Täs yhten päivän ko mie läksin
koalamaa tuon meiä kyläkauppaa,
ni yöl ol satant lunta aika paljo. Täst
meiä taloi est männöö pien polku,
mikä oikasoo jonkuu verra, mut sitä
ei kuitekaa talvel pietä kunnos, eikä
aurata. Sen takkee siihe pittää en-
simmäisii kulkijoihe tehä jälkii yön
jälest.

Se on metkaa ko siint kuitekii
kävellää, nii jot siihen ain lumsattee
jälkee tulloo polku. Mie siit kerra
soittelinkii tuon kaupungi katu-
hoitajil, et ettäks työ vois tätä pien-
tä pätkeä putsata, ko teil on nii hy-
vät konneet, mut ei hyö ottaneett
tätä asiaksee. No siint kuitekii ih-
miset kävelööt mielellää, ko se pol-
ku männöö sellase koiviko läpi ja
piene joen yli on silta, et siin on nii
ko vähä vaihteluu maisemaa, eikä
tarvii männä kiertotien kautta, vaik
siel oiskii aurattu jalkakäytävä.

No ko mie sit kävin sen kauppa-
reissun ja tulin kottii päi, ni eiks vaa
teä oikopolku oltkii nii liukas, et mie
kentsahi siin äkkiä iha kylellee, ja-
lat voa alt pois. Onneks siin ei käynt
kuinkoa, vaik ois voint käyä vällee
huonostkii. Kylhä minnuu vähä hir-
vitti kuitekii, et mitehä niil munil käi
siel repus? Jos ne vaik särkyit siin
koatuis? Sillo kyl ois jeäty ilma pullii
ja piirakkoi! Mut onnneks ne säilyit
ehjän kottii ast, mis jo leipur uottel,
et millo ne tarpeet tulloot.

Kylhä tää mänt talvi onkii olt aika
erikoine. Ens uotellaa et tulis kylmii
ja sit ko tulloo, ni se onkii het pauk-
kupakkaset. Sit toas mäntii toisel
puolel – vettä ja ränteä tul nii jot
vähätkii lumet alkoit hävitä. Kylhä
tuota kuitekii piisas, lunta ja talvii.
Nyt kuitekii  ollaa hyvvää vauhtii
kevvääsee päi mänös ja kohe uutta
kessää. Kyl se voa on nii jot ko valo
alkoa lissääntymmää tuos helmikuu
aikan, ni ihmeest se vaa mielalloa
nostaa. Ko se tahtoo joskus pimiä
aikan painuu vähä allaa päi, ainakii

Kevättalvii
miult vaik sitä kui uonkii karjalaine
ja iloluontone. Mut nyt toasii ko
peäsöö käymää mökil katselemmoa,
et milt siel näytteä talve jälest, ni
kylhä siin väe vänkäl virkistyy ja
valokii rupiaa näyttämää valosam-
malt. Pienet linnutkii ko lentelööt
kaksistaa ja pistäytyyt jo pesäpöntö
suul.

Olha meil täs kevveän korvas
muutakii virkistystä – mie sain vai-
mon kans sellasen kuntoutusloman,
mikä olkii tarkotettu pelkästeä
ikäihmisil. No myö ko hyväst täy-
tettii neä voatimukset, ni peästii
muutamaks päiväks tuon Peu-
rungan kylpylää Laukaasee. Siin sit
lähettii yhten moaliskuu oamun aja-
maa  kohti Jyväskylleä. Olkii oikei
sopiva ilma, yöl olt vähä pakkasta
ja  koivut tien laias viel latvoistaa
huurtees.

Kangasnieme kohal ajettii vanhan
Pappila sivuitse, ni siin tul mielee,
et täl kyläl oltii sillo evakkomatkal
paikallaa jonkuu aikaa. Rauvust
lähettyy oltii ens Jokioisis, sit Kan-
gasniemel ja sithä se löyty kiiteä
vakituine assuinsija teält Mikkeli
kylest. Pylvänälä kyläs asuttii ja sit
ko lähettii Mikkelii, ni siskoin jäi
Kangasniemel viel koulujoa lopet-
telemmoa. Miul ei uo kuitekaa siint
muistkuvvoa, mut näi mie uon kuult
sit jälest päi.

Siin tulkii toas mielee ne monen-
laiset vaiheet, mitä myö rautulaiset
on soatu sivvuuttoa muihe karjalaisii

Mut se siit, nyt ollaa täs päiväs ja
männää ettee päi nii ko taietaa.
Kesk-Suomee kohe mäntii ja tultii
likel Laukaata, ni siin alkoit maise-
matkii muuttuu mäkisemmiks. Loivii
rinteitä ja ”männikkömetsii ja
koivikkohakkoi”, nii ko kesksuoma-
laisii kotseutulaulus sanotaa. Aika
issoi vessii siin ol kans kahel puolel
tietä. Laukaasee tultii ja sielt löytykii
meiä peämoali, Peurungan kylpylä.
Teä olkii siint erikoine paikka, et
teän olliit sotaveteraanit perustan-
neet alkujoa kuntoutuspaikaksee.
Erikoisest siin ol Jr. 6. miehet olleet
asial, mukan ol Urho Kekkonen-
kii muihe vaikuttajjiin keral.

Aja kans teä laitos on sit kehittynt
iha kaike kansan kuntopaikaks ja
nyt myökii soatii olla teäl kuntoo
kohottamas.  Niist päivist ois kyl nii
paljo kertomista, et parasta on et
sannoo voa vähä, sut sut. Kuitekii
sen verra et siel tehtii kuntotestii,
kaikenlaista liikuntoa kuntolaitteil ja
ilmankii. Ol uima-altaas voimis-
telluu ja sauvakävelyy.  Sit ol viel
keskustelluu terveist elämäntavoist
(nii ko myö vanhat ei ois niist jo
jonkuu verra oltu peril). Neä ihmi-
set, ketkä meitä opastiit, tiesiit kyl
asiaasa ja heit ol mukava kuunnel-
la. Ja keittiöpuol kyl tarjos kaikkii,
mitä siin joute olles tarvittii.

Mut kyl miul sit kottii päi ajjais
juohtu mielee, et nyt kyl lähetää koht
sillää mökil polttopuita halkomoa.
On näi hyvvii pakkasöitäkii. Pittää
kans männä katsomoa, onks niihi
uusii linnupönttölöihi muuttant asuk-
kaita, ja koht sillää alkaat teeritkii
lenteä puihe latvoihi urpui nokki-
maa.

Paimpoika

”Siin tulkii toas mielee
ne monenlaiset vaiheet,

mitä myö rautulaiset
on soatu sivvuuttoa muihe

karjalaisii keral ”

keral! Toisinnoa kyl tuntuu, et sitä
on jollai viisii  ”kahen moan kansa-
laine”, nii ko laulus sanotaa.

”Nyt ollaa täs päiväs
ja männää ettee päi

nii ko taietaa”
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Muistoja kerätään  sotien jälkeisestä ajasta:
Millaista oli perheissä jatkunut sota?
Keruu jatkosodan jälkeisen perhe-
elämän muistitiedosta on menossa
ajalla 1.10.2015–31.5.2016.

Syyskuussa 1944 solmittiin väli-
rauha Suomen ja Neuvostoliiton
välille, mutta saapuiko rauha silloin
myös suomalaisiin koteihin? Päät-
tyikö sota sen kokeneissa perheis-
sä koskaan? Sota vaikutti syvästi
ja usein pysyvästi kaikkien perheen-
jäsenten elämään. Yhä edelleen tu-
hannet 1940–50-lukujen lapset pyr-
kivät ymmärtämään sodan kokenei-
den isiensä ja äitiensä muutosta.

Perheissä jatkunut sota? -keruus-
sa keräämme sekä omakohtaisia
että muilta, esimerkiksi sukulaisilta
kuultuja muistoja sotienjälkeisestä
perhe-elämästä. Keruu liittyy laa-
jempaan, Suomen Akatemian ra-
hoittamaan tutkimushankkeeseen,
jossa tutkitaan, miten sotaan liitty-
viä perhe-elämän ongelmia käsitel-
tiin ja työstettiin niin perheiden si-
sällä kuin laajemmissa tukiverkos-
toissa. Kirjoituksissa voit pohtia esi-
merkiksi seuraavia teemoja.

Rauhan tulo ja
perheiden paluu yhteen
Millaisena muistat sodan päättymi-
sen ja perheesi yhteenpaluun? Ker-
ro esimerkiksi, miten pitkät ero-
jaksot vaikuttivat jälleennäkemi-
seen, kuinka tutulta tai vieraalta äi-
tisi, isäsi tai sisaruksesi tuntuivat.

Minkälainen oli perheesi kokoon-
pano heti sodan jälkeisinä vuosina,
asuiko luonanne esimerkiksi suku-
laisia tai evakkoja?

Kuvaile perheesi elämää heti so-
dan päättymisen jälkeen.

Lapsen paikka
sotienjälkeisessä perheessä
Minkälaisena muistat kotisi tunne-
ilmapiirin? Tunsitko olosi turvallisek-
si kotona? Kerro mahdollisista tur-
vattomuuden kokemuksistasi.

Kerro saamastasi kasvatuksesta
ja huolenpidosta. Miten näet sota-
kokemusten tai talousvaikeuksien
heijastuneen vanhempiesi tai huol-
tajiesi käytökseen, esimerkiksi kas-
vatukseen, kurinpitoon tai tunne-elä-
mään? Kerro siitä, missä määrin
vietit tai jouduit viettämään aikaa
kodin ulkopuolella, ystävien ja tove-
reiden kanssa.

Jos koit lapsuudessasi vaikeita
asioita, niin mistä sait voimaa vas-
toinkäymisten kestämiseen: ystävil-
tä, uskonnosta, luonnosta, elokuvis-
ta, kirjoista.

Rauhanaikaan sopeutuminen
Mitä muistat sodasta palanneiden
miesten ja naisten käytöksestä ja
mielialasta, mahdollisista sopeutu-
misen ongelmista, esimerkiksi
ärtyneisyydestä?

Miten asumisen järjestelyt, esi-
merkiksi mahdollinen asumisen ah-
taus, vaikuttivat perheesi elämään?

Miten sotavammat, niin fyysiset
kuin henkiset, vaikuttivat perheesi
elämään?

Kärsitkö itse tai joku perheen-
jäsenesi sotaan liittyvistä painajai-
sista tai pelkotiloista? Kerro niistä.

Miten alkoholi ja sen käyttö nä-
kyi perheessäsi? Kerro siitä, jos
läheisesi hakivat tai saivat ulkopuo-
lista apua juomisen ongelmiinsa,
esimerkiksi AA-kerhoista.

Tunsitko tai tiesitkö entisiä soti-
laita, jotka sodan päättymisen jäl-
keen ajautuivat hunningolle, esimer-
kiksi kodittomuuteen? Kerro näistä
henkilöistä.

Kerro, milloin sodan vaikutukset
alkoivat hälvetä omassa perheessäsi.

Sodan kokemukset ja muistot
Miten esimerkiksi miesten rintama-
tai muista sotakokemuksista puhut-
tiin perheessäsi? Kuvaile, millaisia
tunteita sota ja sotaan liittyvät ker-

tomukset sinussa herättivät.
Onko sinulla muistoja tai tietoja

entisten sotilaiden tapaamisista, jot-
ka saattoivat tapahtua saunassa,
kuppiloissa tai esimerkiksi ryyppy-
porukoissa?

Viimeaikoina on puhuttu paljon
sodan kokeneiden ihmisten psyyk-
kisistä traumoista. Kertoisitko myös
näistä muistoistasi.

Keruun järjestävät Jyväskylän
yliopiston Historian ja etnologian
laitos ja Suomen Kirjallisuuden Seu-
ra SKS.

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi. Voit osal-
listua omalla nimelläsi tai nimimer-
killä. Tekstien pituutta ei ole rajoi-
tettu. Aiheen käsittely ja tyyli ovat
vapaat. Kirjoita vastaukseesi oma
ja mahdollisen haastateltavan
suostumus siihen, että lähettämäsi
aineisto arkistoidaan nimellä tai ni-
mimerkillä SKS:n arkistoon.

Käsittelemme henkilötietojasi
luottamuksellisesti ja jos julkaisem-
me aineistoa, julkaisemme sitä ni-
mettömänä, ilman tunnistamisen
mahdollistavia henkilötietoja.

Lähetä kirjoituksesi 31.5.2016
mennessä postitse osoitteeseen

Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura,

arkisto, PL 259, 00171 Helsinki,
merkitse kuoreen tunnus ”Sota”

sähköpostin
liitetiedostona osoitteeseen

keruu@finlit.fi,
merkitse aihekenttään

otsikoksi ”Sota”

tai netistä löytyvällä lomakkeella:
www.finlit.fi — Arkisto- ja

kirjastopalvelut — Hankinta ja
kokoelmapolitiikka — Keruut —

Perheissä jatkunut sota?
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Esteri Siitonen: Päiväkirja 1939-40, osa III

Esteri Loponen o.s. Siitonen tal-
lensi evakkotaipaleen muistot
päiväkirjansa sivuille 16-vuoti-
aana tyttösenä.

Ohessa jatkuu Esteri Siitosen,
myöh. Loponen, päiväkirjakertomus
talvisotaan liittyvistä evakkoajoista.
Aiemmat osat julkaistu lehdissä 6/
2015 ja 1/2016.

28.4.-2.5.1940. Oli kiirettä.
Siivosin kanalan. Pesin vähän
pyykkiäkin. Vappukin oli tällä viikol-
la. Kävin silloin kotona. 1. pv tou-
kokuuta alettiin rautulaisia viedä
pois täältä (Jokioisista). Oli aiottu
sijoittaa Pieksämäelle. Ensin siirret-
tiin kouluilta. Me odotettiin jännit-
tyneinä, milloin meidän vuoro tulee.
Torstaina tuli huoltomiehille tieto,
että Vaulammin kylän siirtoväki lä-
hetetään pois sunnuntaina 5. touko-
kuuta. Meille tuli aika kiire.

3.5.1940. Kotona pakattiin kuu-
meisella kiireellä. Minä pesin kana-
lan ikkunoita. Tuumittiin ja pohdit-
tiin, miten järjestetään ja laitetaan.
Tavaroita tuntui olevan niin kauhe-
an paljon.

4.5.1940. Täytyi alkaa taas päi-
vän työt. Tänään niitä olikin taas ta-
vallista enemmän, sillä oli lauantai.
Kotona pakattiin täydellä höyryllä
omaisuutta. Minä olin Mäkitalossa
iltaan asti. Illalla meni myöhäksi
ennen kuin lopetimme pakkaami-
sen. Kävimme nukkumaan klo 11.

5.5.1940. Aamulla nousimme ylös
klo 3. Taas täytyi jatkaa samaa kes-
ken jäänyttä työtä. Valmistelimme
viimeiset paketit. Hevoset tulivat klo
6 aikana. Mätimme tavarat rattaille.
Kolme hevosta tarvittiin kahden ta-
lon tavaroita kuljettamaan. Kaksi
hevosta oli Mäkitalosta. Kolmas oli
Kujalan hevonen. Me lähdimme
melkein kohta menemään asemal-
le. Tuulaa työnsimme vaunuissa.
Meillä oli määrä alkaa rippikoulu 8.
pv. Nyt sitä ei tiedä, milloin se al-
kaa. Eila tuli Lapualta lauantaina
tänne rippikouluun. Sunnuntaiaamu-
na hänenkin täytyi lähteä takaisin.
Tulimme asemalle. Siellä oli hevos-
ta ja ihmistä niin kauheasti. Muistui

mieleen syksyinen lähtö sieltä
Raudusta. Kysyimme, tulisiko läh-
döstä mitään. Sanottiin niiden ihmis-
ten, jotka olivat menneet edellisinä
päivinä, olevan metsissä. Meitä al-
koi pelottaa lähtö. Siellä oli liikkeel-
lä monenlaisia huhuja. Puhuttiin lä-
hetyksen keskeytyvän ainakin vii-
koksi.

Tulimme siihen päätökseen, että
emme tällä kertaa lähde. Kuormat
tuotiin takaisin. Rupesimme elä-
mään taas entistä elämää. Tytöt
kävivät kysymässä kirkkoherralta
rippikoulun alkamista. Hän sanoi
aloittavansa sen, jos tulee oppilaita.
Olimme täällä Tapolassa päivällä
12. aikana taas. Lähdöstä ei tullut
mitään. Milloin pitänee uudestaan
yrittää.

6.5.1940. Olin kotona kaikessa
rauhassa. Tuumin juuri mitä tehdä,
mennäkö Mäkitaloon kahdeksi
päiväksikin. Silloin Alpo tuli maitoa
hakemasta ja Mäkitalon emäntä lä-
hetti sanan ja käski mennä sinne.
Minä olin siellä keskiviikkoon asti.

8.5.1940. Tänä päivänä meille al-
koi rippikoulu. Jokioisilla oli aamu-
puolla. Heillä alkoi klo 9, meillä al-
koi klo 2. Ensimmäisenä päivänä oli
37 oppilasta. Niistä oli 21 tyttöjä ja
16 poikia.

9.-11.5.1940. Kävimme joka päi-
vä koulussa. Koulua pidettiin Joki-
oisten kirkossa. Nyt tuli lisää oppi-
laita ja on 45. Koulu ei kestä pit-
kään. 19 pv. olemme ripillä. Täällä
on tapana, että rippikoululaisten on
käytävä kirkossa pyhäpäivinä. Mei-
dänkin pitää mennä.

12.-13.5.1940. Olimme tänään kir-
kossa. Olihan meitä aika paljon.
Jokiolaisia oli 52 ja rautulaisia 45.
Kirkkoon tuli melkein neljäsosaksi
rippikoululaisia. Ensimmäisenä päi-
vänä satoi. Olimme aivan märkänä
ennen kuin pääsimme kirkolle. Sin-
ne oli matkaa Vaulammilta viisi ki-
lometriä. Toisena päivänä oli pou-
ta, mutta oli aika kylmä. Olimme
taas kirkossa. Iltapuolella kävin
Mattilassa. Taas tulee huomenna
arkipäivä. Meillä alkaa koulu klo 2.

14.-18.5.1940. Tänään Hilja kävi
Forssassa ostamassa minulle rippi-
leninkiä. Hän teki sen myöskin val-
miiksi. Päivät menivät verkalleen.
Torstaina menin hammaslääkäriin.
Lääkäri laittoi hampaaseen alus-
paikan. Koulussa kirkkoherra sanoi
koulun alkavan perjantaina klo 9.
Minun piti mennä hammaslääkäriin
12 aikana. Tulin illalla kotiin, muis-
tin asian. Täytyi mennä takaisin
Jokioisiin sopimaan asiasta. Sovit-
tiin tiistaiksi, sillä minä ajattelin jää-
dä Jokioisiin. Rippikoulu oli myös-
kin lauantaina. Lauantaina lakai-
simme myöskin kirkon. Pääsimme
kotiin klo 1.

19.5.1940. Tänään meillä oli
merkikäs päivä. Pääsimme ripille
Jokioisten kirkossa. Muistelimme
sitä omaa Raudun kirkkoa ja monia
koululaisia, jotka siellä olivat saa-
neet ensikerran olla alttarin ääres-
sä. Meidän täytyi nyt olla vieraas-
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sa kirkossa. Oudolta ja ikävältä se
tuntui. Nyt taas tuli sanomaton ikä-
vä omaa kotia ja kontua. Vieras oli
sen nyt saanut. Herra oli näin mää-
rännyt, se on varmasti parhainta
meidän kohdallamme.

Toimitus kirkossa alkoi klo puoli
kymmenen. Mäkilän Viki vei mei-
dät autollaan kirkolle, mutta ei voi-
nut tuoda takaisin. Kirkossa oli kan-
saa paljon. Jokioisten kirkkoherra
saarnasi. Raudun kirkkoherra piti
alttaripalveluksen. Rautulaisilla ty-
töillä oli mustat puvut. Nythän meil-
lä on suru. Erikoisesti se koskee
meitä siirtolaisia. Me odotamme
Herran lohdutusta ja tukea. Ihmeel-
lisesti Hän on meitä ohjannutkin
kaikissa vaiheissamme. Tulimme
kotiin kirkosta kahden ajoissa. Illal-
la meillä kävi vieraita. Mäkitalon
herrasväki kävi ja Mattilan Lauri
kävi. Taas meillä oli samanlainen
pakkaamisen huiske kuin kaksi viik-
koa sitten. Kävimme nukkumaan 11
ajoissa.

20.5.1940. Taas tuli aamu ja uusi
päivä. Se tulikin tavallista aikaisem-
min. Nousimme puoli neljän aikana
ylös. Pakkasimme loput tavarat ja
odotimme hevosia tavaroita otta-
maan. Hevoset tulivat, tavarat pa-
kattiin ja matka alkoi. Meidän piti
vielä käydä hammaslääkärissä.

Junan piti lähteä 9 aikana. Ker-
kesimme kuitenkin hyvin junalle.
Matka alkoi kohti Mikkeliä. Ensim-
mäisen kerran muutimme Humppi-
lassa. Saimme odottaa puolitoista
tuntia. Me saimmekin oman siirto-
laisvaunun, josta ei tarvinnut muut-
taa. Sitä siirrettiin aina toisen junan
perään. Ensimmäisen kerran siir-
rettiin vaunua Toijalassa. Me jäim-
me asemalle ihmettelemään vaunun
menoa. Saimme kävellä melkein
puoli kilometriä ennen kuin tapasim-
me vaunun. Toijalassa oli aikaa kä-
vellä ja katsella, sillä juna seisoi lä-
hes neljä tuntia. Vaunua siirrettiin
muutamissa muissakin paikoissa.

Aamulla seitsemän aikana olim-
me Mikkelissä. Siinä muutimme au-

toon. Autolla tulimme 63 km.
Kangasniemessä kävimme pois
autosta. Saimme siirtolaisten ruoka-
lasta ruokaa. Tunnin väliajan jälkeen
jatkoimme matkaa. Nyt matkaa oli
jäljellä 24 km.

Tulimme Oralan kylään. Siellä
meidät käskettiin erääseen metsä-
mökkiin, menimme sinne. Se näytti
meistä niin kamalalta. Emme hy-
väksyneet sitä. Tulimme takaisin.
Huoltomies määräsi meidät erää-
seen taloon yöksi. Aamulla huolto-
mies oli hommannut meille toisen
paikan.

22.-25.5.1940. Päivät kuluivat
verkalleen. Keskiviikkoiltana tähän
samaan taloon tuli toisiakin siirto-
laisia. Heillä on kaksi lehmääkin.
Ihmisiä on kolme henkeä. Torstai-
na siivosimme aitan, oli siinä hom-
maa, sillä se oli likainen ja pölyinen.
Perjantaiaamuna kävimme pese-
mässä patjapussit järvellä. Tavarat
olivat tulleet juuri edellisenä iltana.
Iltapuolella kävimme kylvämässä
juurikasveja. Lauantaina olivat taas
omat hommansa.

26.5.1940. Tänään oli ensimmäi-
nen sunnuntai, jonka vietin
Kangasniemellä. Kävin Loposten
luona toisessa kylässä. Sinne oli
matkaa kolme km. Pojat kävivät
onkimassa, Pentti ei saanut yhtään
kalaa. Iltapuolella kävi meillä muu-
tamia vieraita. Kirkkoon ei pääse,
sillä matka on pitkä eikä ole pyö-
rää. Ilta tuli tästäkin päivästä.

27.5.1940. Tänään on maanantai.
Kävimme suolta etsimässä karpa-
loita. Viivyimme siellä matkalla 4
tuntia. Saimme myöskin marjoja.
Jorma kävi näyttämässä meille
karpalosuon. Iltapuolella ”ruokin”
marjat.

Tämän talon, jossa nyt asumme,
on ostanut eräs siirtolainen. Isä
meni nyt katsomaan toista taloa, mi-
hin voisimme muuttaa. Tästä tulem-
me joka tapauksessa muuttamaan
pois. Tilan omistajalla on väkeä tar-
peeksi itselläänkin.

28.5.1940. Tänään tuli uusi isän-

tä taloon. Olimme aamupuolella
pyykillä. Rannassa oli hyvä pestä.
Olin paljain jaloin siellä ja sain ys-
kän.

29.5.1940. Pesimme lattiat. Niis-
sä olikin aika puuha. Hiekalla
hangattiin. Sain ”puikonkin”
sormeeni.

30.5.1940. Tänään panimme
isännän perunaa. Naapurin isäntä
oli hevosineen. Meitä oli semmoi-
nen liuta kylvämässä.

31.5.1940. Oli sadepäivä. Ensim-
mäinen ukkosen ilma, minkä minä
tänä keväänä näin. Olimme taas
perunanpanossa. Kastuimme ihan
märäksi. Sinne tuli myöskin meidän
peruna. Koko päivän, pienin vä-
liajoin, satoi. Illalla olimme ihan
läpimärät.

1.6.1940. Tänäänkin oli sateinen
päivä. Tuulikin tuntui kylmältä.
Olimme Pynnösessä perunanpa-
nossa. Emme saaneet vielä kaikkia
pantuksi. Maanantaina täytyy vielä
jatkaa.

2.6.1940. Taas on yksi kuukaus
mennyt. Vuosi alkaa jo olla puoliksi
kulunut. Sota on ollut ja mennyt.
Rauhakin on ollut jo 2,5 kk. Muual-
la soditaan vielä täyttä maata. Kyl-
lä tämä sota on kauheaa. Tänään-
kin on kaunis kesäinen ilma. Olisi
mukava olla, jos oisi tavallinen rau-
hallinen aika. Ehkä Jumala antaa
vielä rauhan tulla takaisin. Ehkä me
vielä saamme Karjalankin takaisin.
Tänään satoi vielä vähän vettäkin.
Sunnuntaipäivä meni niin kuin muut-
kin päivät.

3.6.1940. Olin tänäänkin perunan-
panossa. Nyt saimme maahan. Il-
lalla istutimme kaalintaimia.

4.-5.6.1940. Nyt sain työtä toises-
ta paikasta, nim. Hokkasesta. Siel-
lä laitoimme perunaa 2 pv.

6.-8.6.1940. Olimme taas
pyykillä. Pynnösen pyykkirannassa.
Perjantaina olin kuusen taimia istut-
tamassa pohjoistalossa. Lauantai-
nakin kävin istutushommissa.Ei
mennyt enää koko päivääkään. Ilta-
puolella olivat tavanmukaiset lauan-
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taihommat. Isä ja Pentti olivat leh-
mää ottamassa. En tiedä tulevatko
pois tänä iltana.

9.-13.6.1940. Lehmä tuli kotiin
yöllä 11 aikaan. Sunnuntaina olim-
me paimenessa. Maanantaina me-
nin enolaisten luo. Sinne on matkaa
28 km. Autoa ei mennyt, menin jal-
kaisin. Tiistaiaamuna kävin Pentti-
lässä Määttästen luona. Liisa ja
Antero tulivat Revonmäkeen. Kah-
den aikaan lähdin maantielle autoa
odottamaan. Viiden aikana olin
Makkolassa. Keskiviikko oli muiden
päivien kaltainen.

17.6.1940. Sain Elsalta kirjeen.
Lähden Lapualle palvelukseen. Tiis-
taina lähden matkaan.

27.6.1940. Nyt olen Elsan luona
Lapualla. Kävimme katsomassa
palveluspaikkaa. Tänä iltana menen
sinne.

28.6.1940. Elsa ja Sappisen Aili
kävivät minua tuomassa eilen tän-
ne. Olen taas uudessa paikassa.
Täytyy koettaa mukautua uusiin
oloihin. Me karjalaiset olemme nyt
ikään kuin mustalaisia. Jospa me-
kin vielä kerran saisimme takaisin
rakkaan syntymäpaikkamme. Sitä
toivomme koko sydämestämme.

”Olen taas
uudessa paikassa.

Täytyy koettaa mukautua
uusiin oloihin ”

Esteri Loposen o.s. Siitosen päi-
väkirjan merkinnät toimitti julkais-
tavaksi Virpi Sappinen seuraavalla
saatteella:

Vuosikymmenien saatossa haalis-
tuneet rivit kertovat karua kieltään
paitsi luopumisen tuskasta, ikäväs-
tä ja epävarmuudesta, myös sin-
nikkyydestä, jolla tuntematonta tu-
levaisuutta kohti käytiin. Suru-
jen takaa voi aistia syvälle juurtu-
neen uskon ja luottamuksen Juma-
laan, joka ”antoi hädän leipää ja
ahdistuksen vettä” (Jes
30:20), mutta kantoi kuitenkin vai-
keiden vaiheiden yli.

MATKOJA RAUTUUN kesällä 2016

3.-5.6.2016
reitti: jor-p:mki-M:li-L:pr
hinta 325 (vahvistamaton)
sis: kulj, viisumin,maj/ph

10.-12.6.2016
Sirkiäsaaren koulupiiri
reitti: jor-M:li-L:pr
hinta 325 (vahvistamaton)
sis: kulj, viisumin, maj/ph

29.-31.7.2016
reitti: P:ki-M:li-L:pr
hinta 325 (vahvistamaton)
sis: kulj, viisumin, maj/ph

12.-14.8.2016
Pruasniekat Palkealassa uudella kirkolla.
reitti: avoin vielä
hinta 325 (vahvistamaton)
sis: kulj, viisumin, maj/ph

Tiedustelut Markku
e-mail: pitajaseura@rautu.fi
puh: 044 925 9765

Kotiseutumatka Rautuun
10. -12.6.2016

Erityiskohteina Potkela, Savikkola ja Vakkila
Alustava matkareitti
Varkaus (matkakeskus) - Joroinen (Jari-Pekka huoltoasema) -
Mikkeli - Ristiina - Lappeenranta (matkakeskus)
Ensimmäinen yö Kiviniemi tai Rautu (Igora), toinen yö Viipuri.
Matkan hinta on noin 300-330 euroa / hlö.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 18.5.2016 mennessä
Pekka Intke, puh. 045 263 0365 tai pintke (ät) suomi24.fi
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Se päivä valkeni yhtä kylmänä ja
kirkkaana niin kuin kaikki muutkin
maaliskuun päivät sinä vuonna.
Tykkien jylinä kuului heti aamusta
alkaen yhtä voimakkaana, niin kuin
oli jo viikkoja kuulunut. Sitä me
Raudun suojeluskunnan pojat
aamuhämärissä kuuntelimme Ala-
Kaukolan kansakoulun pihalla. Ja
että miksikö me siellä olimme?

Ala-Kaukolaan oli perustettu jon-
kinlainen koulutuskeskus ja sinne oli
kerätty Käkisalmen Sk.piirin alueen
suojeluskunnista miehiä ja poikia
sotaoppia saamaan. Tähän jouk-
koon kuului myös Raudun suojelus-
kunnan ”filistealaisia”. Eikä siellä
opetettu ainoastaan asentoa ja ojen-
nusta, vaan oli myös taistelukoulu-
tusta, hyökkäysvaunujen torjuntaa,
konetuliaseiden käyttöä jne. Sinä-
kin aamuna olimme maastoon läh-
dössä, emmekä yhtään aavistaneet,
mitä päivä toisi tullessaan.

Pakkanen oli kova, sen muistan
siitäkin, että meidän ryhmän rans-
kalainen ”myötätunto” -pikakivääri
ei suostunut toimimaan lukon jää-
tymisen takia. Se oli varmaan tot-
tunut lämpimämpiin olosuhteisiin.

Sitten lähempänä kello 11:ta olim-
me tullet kämpille ruokailua varten
ja tykkien jylinä jatkui edelleen.
Mutta klo 11 se katkesi kuin veit-
sellä leikaten. Tuli suuri hiljaisuus.
Tunnelma oli jotenkin aavemainen,
piti ihan mennä pihalle kuuntele-
maan, että onko se totta, että am-
puminen on loppunut? Totta se oli
ja me ihmettelimme, että mitä nyt
on tapahtunut, sillä emme tosiaan
tienneet sodan loppumisesta mitään.

Vasta jonkin ajan päästä tuli tieto,
että rauha on tullut, ja se tieto tun-
tui hyvältä. Mutta sitten, kun saa-
tiin tietää rauhanehdot, kaikki muut-
tui. Päivä pimeni ja mieli meni ma-
talaksi.

Nuoren suojeluskuntalaisen muistoja
13. päivänä maaliskuuta 1940

Me olimme kaikki Karjalan poi-
kia ja nyt jouduimme jättämään
kotiseutumme ja lähtemään kohti
tuntematonta tulevaisuutta. Tämä
tuntui kohtuuttomalta, varsinkin nii-
den poikien mielestä, joiden kotiseu-
tu oli vielä suomalaisten hallussa.

Koulutuskeskus hajotettiin ja me
rautulaiset pojat hiihtelimme sieltä
Hiitolaan, jonne seuraavana päivä-
nä kokoontui koko suojeluskunta-
komppania. Pojat tulivat Laatokan
saarista ja rannikon vartiopaikoista
sinne myös. Hiitolasta alkoi Raudun
suojeluskunnan ”pitkämarssi” ja se
päättyi vasta maaliskuun viimeise-
nä päivänä Haapakoskelle, Pieksä-
mäen maalaiskuntaan. Matkaa teh-
tiin hiihtämällä, reitti kulki Simpe-
leen, Parikkalan ja Savonlinnan tie-
tä pitkin. Pääsiäisen pyhät vietet-
tiin Joroisissa ja pyhien aikana
hiihtokeli huononi niin, että vii-
meinen etappi Pieksämäeltä Haa-
pakoskelle piti marssia sukset olal-
la.

Haapakoskella majoituttiin kansa-
koululle ja pian sinne ilmestyi
komppanianpäälliköksi tormakka
luutnantti, joka ensimmäisessä
puhuttelussaan sanoi komppanialle,
että jos minä sanon, että musta kis-
sa on valkoinen, niin se on valkoi-
nen. Ja kun minä sanon, että tuos-
sa koulun kentällä ei ole lunta yh-
tään, siinä ei ole lunta. Kentällä oli
kuitenkin koko talven lumi, mutta se
tallattiin miesvoimin kovaksi ja sii-
nä tantereella ruvettiin taas äksee-
raamaan. Asento, ojennus, käännös
oikeaan, käännös vasempaan ja
kaikki muut suljetun järjestyksen
temput. Tämä tuntui turhan-
päiväiseltä, varsinkin niistä miehis-
tä, jotka olivat kovat piipussa olleet
koko talven Laatokan rantoja ja
saaria vartioimassa ja vihollisen
partioita torjumassa.

Onneksi tätä ei kestänyt kovin
kauan, sillä pian tuli määräys, että
suojeluskunta on kotiutettava. Suu-
rin osa 17-20-vuotiaista pojista jäi
vapaaehtoisena armeijaan. Vanhat
miehet ja alle 17-vuotiaat pojat, joi-
hin minäkin kuuluin, lähetettiin si-
viiliin.

Se oli taas hyppy tuntematto-
maan, aloittamaan uutta elämää vie-
railla veräjillä. Näin oli toteutunut
se loru, jota lapset Raudussa syk-
syllä 1939 hokivat; onko kellään
kolomee kymppiä kovvoo rahhoo,
että piäsis Savvoon sottoo pakkoon.
Nyt oli päästy, tai jouduttu, ihan
miten vain.

Muistan hyvin, kuinka kaikkien
rautulaisten tuntema mustalais-
Hermanni 1940 keväällä Pieksämä-
en torilla julisti Raudun ukoille: “Hai,
nyt ollaan kaik samanlaisii musta-
laisii”.

Siitä se elämä kuitenkin vähitel-
len hakeutui uomiinsa ja yleisesti
ottaen ovat rautulaiset pärjänneet
Savossa ihan hyvin.

Oiva Junni

”Jos minä sanon,
että musta kissa
on valkoinen,

niin se on valkoinen.
Ja kun minä sanon,

että tuossa koulun kentällä
ei ole lunta yhtään,
siinä ei ole lunta”
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”Mie muistan vieläkii, ko mie pie-
nen tyttön istuin Larin Parasken
sylis ja ko hää laulo tällee jot …”

Sanat olivat jo yli 30 vuotta sitten
kuolleen äitini muistoja 1950-luvul-
la kirjoittajan ollessa pikkupoika.
Äitini jopa toisti joitakin säkeitä.
Valitettavasti sanoja en muista, var-
sinkaan kun en niistä ollut vähää-
kään kiinnostunut. Nyt olisi toisin.

Epäilen suuresti äitini muistikuvaa,
koska hän oli vasta runsaan kah-
den vuoden ikäinen Parasken kuol-
lessa. Mutta ovatko aikuiset jälkeen
päin hänelle tästä kertoneet? Tämä
lienee ollut mahdollista, koska äitini
ainakin pariin kertaan asiasta mai-
nitsi.

Tuo lapsuusmuisto sai minut vii-
mein tutustumaan Parasken elä-
mään. Siitä tiedetään toki aika pal-
jon, mutta paljon on jäänyt muisti-
tiedon tiedon varaan. Muistitieto on
välttämätön osa historian tallen-
tamista, mutta se ei aina ole täysin
luotettavaa.

Kuka hän oli?
Parasken äiti oli syntynyt Suomen
puolella Sakkolan Vaskelan kyläs-
sä ja oli nimeltään Tatjana Vasilo-
va (Vasilintytär). Isä oli Inkerin puo-
lelta Lempaalan Mäkiinkylästä
(Mäkienkylästä) Kuussovan hovin
orja, seppä Nikita Nikitin
(Nikitanpoika). Isän nimestä on
käytetty myös muotoa Mikita.

Noihin aikoihin Venäjällä vallitsi
maaorjuus. Isä oli alueen alkupe-
räisväestöön kuulunut, ortodoksi-
uskoinen inkerikko, kuten Suomen
puolella syntynyt äitikin. Heidän
heimokantaansa ei tule sekoittaa
Suomesta Inkerin alueelle 1600-lu-
vulta lähtien siirtyneisiin suomalai-
siin, jotka olivat luterilaisia.

Mäkiinkylä sijaitsi Lempaalanjär-
ven pohjoispäästä koilliseen ja oli

Larin Paraske – ensimmäinen
vertaistensa joukossa

vain muutaman kilometrin päässä
silloisesta Suomen suuriruhtinas-
kunnan rajasta. Kieli ja tavat olivat
molemmilla puolin rajaa samanlai-
sia. Suomessa tosin ei ollut maaor-
juutta, mutta kannakselaisten lah-
joitusmaatalonpoikien asema ei sii-
tä käytännössä paljon poikennut.
Köyhiä oltiin ja hovinherrojen armoil-
la molemmin puolin rajaa. Ruoska
kuitenkin viuhui herkemmin Venäjän
puolella. Joskus jopa tappavana, mut-
ta useimmiten vammauttavana.

Paraske syntyi meidän gregori-
aanisen ajanlaskumme mukaan 27.
joulukuuta 1833 Mäkiinkylässä.
Hänen ”oikea” tyttönimensä oli
Paraskeva Nikitina (Nikitantytär).
Sukunimiä nykyisessä mielessä tuon
ajan rahvaalla ei juuri ollut.

Parasken molemmat vanhemmat
kuolivat tytön ollessa nuori ja hä-
nen tiensä johti naimisiinmenon jäl-
keen Suomen puolelle samaan
Vaskelan kylään, josta hänen äitin-
sä oli kotoisin. Vaskela sijaitsi
Raudun Jousseilan kylän vieressä,
ei kaukana Palkealasta koilliseen.

Vaskela kuului vasta paljon myö-
hemmin omaksi pitäjäkseen muo-
dostettuun Metsäpirttiin.

Paraske avioitui kaksikymppise-
nä itseään 18 vuotta vanhemman
Gavril Stepanovin kanssa. Gav-
rilia kutsuttiin Kaurila Teppanan-
pojaksi, jonka oli sanottu tulleen
varta vasten Mäkiinkylään osta-
maan Paraske hovinherra Ivan
Kusovilta. Kauppa syntyikin. Ker-
rotaan kuitenkin, että sivulliset sekä
morsiamen että sulhasen puolelta
olisivat suhtautuneet varauksellises-
ti liittoon pariskunnan suuren ikä-
eron, sulhasen ontumisen ja morsia-
men teräväkielisyyden johdosta.
Kuten niin usein muulloinkin, tällai-
set varoitukset kaikuivat kuuroille
korville. Ilmeisesti Kaurila halusi
nuoren vaimon, ja Paraske halusi
orjuudesta äitinsä kotikylään.

Kaurilan mökki, joka kulki nimel-
lä Larilan tai Larin tupa, kuului
Petäjärven lahjoitusmaahovin alai-
suuteen. Paraskea alettiin sen vuok-
si kutsua nimellä Larin Paraske,
jolla hänet jälkimaailma tuntee.

Albert Edefeltin maalaus Paraskesta v. 1893. Kantele oli ainoastaan
reksiviitta.
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Hänen etunimensä ei siis ollut Larin
eikä sukunimensä Paraske esimer-
kiksi muodossa Larissa Paraskieva,
jollaisena tämän kirjoittaja on nimen
joskus nähnyt.

Siis Larin Paraske. Palkealan seu-
rakunnan kirkonkirjoissa ehkä Pa-
raskovia Gavrilovia. Vuonna 1865
perustettuun seurakuntaan kuuluivat
Raudun, Sakkolan, Vuokselan ja
Metsäpirtin alueiden ortodoksit, joita
tuohon aikaan sanottiin kreikka-
laiskatolisiksi. Siihen saakka he oli-
vat kuuluneet Inkerin puolella ollee-
seen Matoksin seurakuntaan, jon-
ka kirkko oli Vuoleella.

Parasken lapsuus laulumailla
Tuohon aikaan noiden seutujen opil-
linen sivistystaso oli matala. Mutta
sen sijaan siellä eli voimakas laulu-
kulttuuri, joka oli olennainen osa
seutukunnan elämää. Niin Mäkiin-
kylässä kuin Vaskelassakin oli kym-
menien, ellei satojen laulajien jouk-
ko. Laulut palvelivat viihteellisen
tehtävän lisäksi muitakin yhteisölle
tarpeellisia asioita. Niiden kautta
siirtyi sukupolvelta toiselle kansan-
perinnettä, tapoja, historiaa ja usko-
muksia. Meidän arvioimina joko
hyödyllisinä tai ei, mutta siirtyi kum-
minkin.

Kaikenlaisia lauluja laulettiin. Oli
balladinomaisia eeppisiä kertomuk-
sia sankareista, orjakohtaloista ja
perhesuhteista. Oli häälauluja arjen
ja juhlan kuvineen. Oli tanssi- ja
leikkilauluja, joissa oli elämäniloa ja
huumoria. Oli paimen- ja työlauluja,
kehtolauluja ja keinulauluja. Oli
myös valituslauluja ihmisen elämäs-
tä ja kuolemasta katoavuuden ja
turvattomuuden tunteineen mukaan
lukien itkuvirret. Oli myös loitsuja ja
vieläpä ronskisanaisia mökälauluja.

Lahjakkaana ja hyvämuistisena
laulajana Parasken sanotaan
erottuneen muiden laulajien joukos-
ta. Hän kävi pikkutyttönä paime-
nessa ja metsässä saattoi laulaa
sydämensä kyllyydestä joko yksin
tai muiden paimenten kanssa. Sa-

moin muiden tyttöjen kanssa kylän-
raitilla. Laulut olivat korvakuulolta
opittuja.

Aineellisesti Parasken lapsuus oli
köyhää, kuten muidenkin. Luon-
taistalous merkitsi jatkuvaa ja ko-
vaa raatamista, josta vähin eivät
olleet ropottipäivät hoviin. Oltiin tau-
tien armoilla ja ihmisten keski-ikä
oli lyhyt ja lapsikuolleisuus nyky-
katsannossa hirvittävää. Todellista
luomuelämää, jota meidän päivi-
nämme ihannoivat, asiaa tuntemat-
tomat romantikot, olisivat tuskin
päivääkään kestäneet.

Elämää Larilassa
Jos Parasken elämä oli tyttönä ko-
vaa, se ei Larilassa parantunut.
Kaurila oli sairaalloinen ja myös
nahjusmaiseksi sanottu. Työt alkoi-
vat jäädä yhä enemmän Parasken
vastuulle.

Vaikka elanto oli revittävä irti
luonnosta ja vähäisistä kotieläimistä,
tarvittiin vähän rahaakin. Paraske
sai joitakin ropoja vetämällä jaaloja
vastavirtaan läheisessä Taipaleen-
joessa. Varsinkin rospuuttoaikaan ja
pimeällä epäinhimillistä työtä, mut-
ta jotenkin se sitkeältä mökinakalta
kävi. Tuollaista työtä ei nykyisin
kukaan tarjoaisi eikä niihin kukaan
nykyihminen ryhtyisi.

Jostain Paraske oli kuullut, että
Pietarista voisi saada hoitolapsia,
ruununlapsia, joiden hoidosta mak-
settaisiin pientä korvausta. Kysees-
sä lienee ollut tuonaikainen orpokoti-
järjestelmä. Pietariin oli Vaskelasta
matkaa yli 70 kilometriä. Uskomat-
tomalta tuntuu, että Paraske lähti
itse jalkaisin tiedustelemaan Pieta-
rista hoidokkia ja toikin tällaisen lap-
sen hoitoonsa. Liekö joskus pääs-
syt suomalaisten kauppamiesten
hevoskyydissä, ei tiedetä. Taloudel-
linen ahdinko sai hänet ponnistele-
maan tässäkin niin, että hän haki
hoitoonsa kaikkiaan viitisenkym-
mentä ruununlasta. Toisen kynnel-
le kykenevän kun vei pois, niin toi-
sen paluumatkalla toi mukanaan.

Nykymaailma palkitsisi tuollaisen
ansiomitalilla.

Kaiken tuon ohella Paraske syn-
nytti useita lapsia. ”Ussein ko on
ukon kylessä, aina karjun kainalos-
sa”, Parasken itsensä sanoin. Lap-
sien määrästä ei ole täysin luotet-
tavaa tietoa, koska Palkealan seu-
rakunnan kirkonkirjoja alettiin pitää
vuodesta 1865, jolloin Paraske oli
ollut naimisissa jo 12 vuotta.

Matoksin seurakunnan kirkon-
kirjat ovat hävinneet. Yleinen käsi-
tys on, että lapsia oli yhdeksän, joista
aivan pieninä kuoli kuusi, yksi jopa
kastamattomana.

On selvää, että tuollainen raastaa
äitiä. Ei ihme, jos tuska purkautui
ilmoille sanoin:

”Joka vuos on vuona mulla,
 joka kuu karitsa mulla.
 Liekö luonut Luoja suuri
 joka vuosi vuonimaan.”

Niin kuluivat vuodet Larilassa.
Kaurilan terveys heikkeni edelleen
ja hän kuoli v. 1887 Parasken ol-
lessa viidenkymmenenneljän, ajan
mittapuun mukaan siis jo vanha.

Hänenkin terveytensä oli heiken-
tynyt ja mökki rapistunut entises-
tään. Vanhin eloon jäänyt, naima-
ton tytär Nadeshda pyrki hoitamaan
äitiään ja kävi taloissa töissä. Poi-
ka Vasilista kasvoi saamaton
nahjus ja tytär Tatjana meni miehe-
lään toiseen kylään. Vaivaishoito jo
uhkasi, mikäli siihenkään olisi maal-
listen laulujen loilottelijaa huolittu.

Ihmisenä Paraske saattoi herättää
ristiriitaisia tunteita. Hänen mai-
neensa laulajana oli kiistaton.

Hän ei epäillyt käyttää lahjojaan,
minkä vuoksi hänen sanottiin olleen
rohkea esiintyjä. Hänen äänensä oli
kuuluva. Sitä samaa sanan voimaa
hän osasi käyttää puolustaessaan
itseään tai suuttuessaan. Paikallis-
ten ihmisten muistelmissa toistuu
Parasken herkkyys kiivastua
pilkasta, ja että hän olisi silloin ollut
”sanarikas ja väkevä”. Hän siis
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käytti niitä aseita, joita hänellä oli.
Arvonsa tuntevan ja sitkeän mökin-
akan silmille ei niin vain hypitty.

Uusi käänne elämässä
Suomalaisessa kulttuurielämässä oli
1800-luvun lopulla voimistunut ka-
relianismi, kiinnostus kalevalaiseen
kansanperinteeseen. Se oli alkanut
jo vuosisadan puolivälissä ja monet
kulttuurin tallentajat tekivät retkiä
Karjalaan.

Tällaisia kerääjiä liikkui myös
Karjalan kannaksella. Vuoden 1887
paikkeilla alueella liikkui runon-
keräämispuuhissa Sakkolan seudul-
la maisteri Axel Borenius. Hän
kuunteli useita laulajia. Myös Pa-
raskea kehotettiin menemään Bore-
niuksen luo. Paraske antoikin näyt-
teensä, mutta jostain syystä asia jäi
silleen.

Vuonna 1885 oli Sakkolan luteri-
laisen seurakunnan apupapiksi tul-
lut Adolf Neovius Porvoosta. Hän
taisi olla enemmän kiinnostunut kan-
sanperinteen keräämisestä kuin
konsanaan papin työstä. Hän oli
Boreniukselta saanut tietää Paras-
kesta.

Neovius kohtasi Parasken v.
1887 tämän oltua saattamassa van-
haa sokeaa naista asioimaan pap-
pilaan. On arveltu, että saattaminen
oli tekosyy, ja todellisuudessa Pa-
raske halusi tavata lauluja keräävän
Neoviuksen. Saatuaan tietää saat-
tajan henkilöllisyyden Neovius oli
oikopäätä tiedustellut tämän
halukkuudesta esittää taitojaan.
Tähän Paraske oli suostunut kur-
sailemattomaan tapaansa itseään
kehaisten. Niiltä jalansijoilta hänen
on sanottu laulaneen Neoviukselle
kaksi vuorokautta melkein yhteen
menoon. Neovius oli myyty mies.

Tästä alkoi heidän vuosia kestä-
nyt yhteistyönsä. Paraske vieraili
usein pappilassa ja pappi kirjoitti
muistiin, mitä Paraske lauloi.
Neovius kyseli vielä yksityiskohtia
laulujen synnystä, kuten ammattin-
sa osaavan kansanperinteen kerää-
jän kuuluukin.

Yhteistyö innoitti Neoviusta ja
Paraske tunsi vihdoinkin saavansa
arvostusta.

Arvostettuna
kansantaiteilijana
Neovius muutti takaisin Porvooseen
v. 1889, mutta sekä hän että ilmei-
sesti myös Paraske tunsivat, että
yhteistyö oli jäänyt pahasti kesken.

Niinpä Neovius kutsui Parasken
luokseen Porvooseen. Paraske
suostui tähän muitta mutkitta ja niin
hänestä tuli miltei Neoviuksen per-
heenjäsen vuosiksi 1891-1894 pie-
niä keskeytyksiä lukuun ottamatta.
Koko tämän ajan tehtiin säännölli-
sesti muistiinpanoja sillä menetel-
mällä, jonka Neovius oli kehittänyt
jo Sakkolassa.

Tämän työn tuloksena hän alkoi
v. 1893 julkaista laajaksi suunnitel-
tua kokoelmaa Parasken runot, jois-
ta kuitenkaan ei ilmestynyt kuin
yksi vihko suunnitellusta 15 vih-
kosta. Neoviuksen muistiin kir-
joittamat laulut saivat odottaa vuo-
teen 1931 saakka, jolloin niistä suu-
rin osa julkaistiin erillisenä osana
Suomen kansan vanhoja runoja.

Neoviuksella oli kiinteät suhteet
Suomen kulttuuripiireihin. Porvoon
aikanaan Paraske sai tavata useita
sen ajan kulttuurin merkkihenkilöi-
tä. Vai pitäisikö sanoa, että merkki-
henkilöillä oli tilaisuus tavata Paras-
kea.

Paraske esiintyi arvovaltaiselle
kuulijajoukolle Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran vuosikokouksessa
v. 1891. Jean Sibelius kävi kuun-
telemassa Paraskea Porvoossa sa-
mana vuonna. On jopa mahdollista,
että Sibelius sai vaikutteita häneltä
sävellykseensä Kullervo. Jo omina
elinaikoinaan kuuluisat maalarit
Eero Järnefelt ja Albert Edelfelt
maalasivat Helsingissä Paraskesta
useita muotokuvia kumpikin. Muo-
tokuvia maalasivat myös eräät muut
taiteilijat.

Paraskesta oli tullut kuuluisuus
kulttuuripiireissä. Hän tunsi olevan-

sa esiintyvä taiteilija eikä kuka ta-
hansa vanhoja lurituksia
lasketteleva kummajainen.

Hän esiintyi teeskentelemättö-
mästi, arkailematta ja ehkä tiedos-
tamattaan arvokkaasti antamatta
Helsinginkään vilinän hämmentää
itseään. Esiintyessään vaaleassa
sarkapuvussa ja punaisessa päähi-
neessä hänen olemukseensa tuli
ryhtiä ja suuruutta. Kerrotaan, että
Parasken esittäessä itkuvirsiä puh-
kesi myös moni kuulija kyyneliin.
Kuitenkin pian esityksen jälkeen
hän saattoi naurattaa kuulijoitaan
leikinlaskulla. Kuulijat ihmettelivät-
kin sitä, kuinka nopeasti Paraske
siirtyi tunnetilasta toiseen.

Mainittakoon vielä, että hänelle
maksettiin tästä hieman. Se lienee
ollut eräs syykin hänen lähtöönsä
maailmalle Sakkolasta.

Neovius laski, että Parasken
laulamien säkeiden määrä oli run-
saat 32 000. Se on suurin määrä,
mitä keneltäkään Itämeren suoma-
laisella alueella on yhdeltä laulajalta
kirjattu. Jos kuitenkin määrästä pois-
tetaan toistot, säkeiden määrä on
noin 25 000. Jos vielä siitäkin pois-
tetaan samaa asiaa tarkoittavat,
mutta eri sanoin lauletut säkeet, jää
jäljelle vielä noin 11 000 säettä.
Huikea määrä. Tässä kokonaisuu-
dessa oli sekä lyyristä että eeppistä
runoutta, häälauluja, juhla-, tanssi-,
kehto- ja keinulauluja sekä loitsuja.

Jälkimaailma on joskus kutsunut
Paraskea Suomen Mnemosyneksi
kreikkalaisen mytologian muistin
jumalattaren mukaan.

Tutkijoita on askarruttanut, kuin-
ka paljon Parasken lauluista oli
muita opittua ja kuinka paljon hä-
nen itsensä sepittämiä. Täysin tark-
kaa vastausta tähän ei saatu edes
Paraskelta itseltään. Hän kyllä to-
tesi, että ”mie laulan mitä toiset on
eeltäpäin laulaneet, ommii
tekemiiäin en laula”, mutta ”ei teä
uo Jumalan sana, että se pitäis niin
tarkkaa mennä, näet siihen soa pan-
na ommiikii”. Nykyisin saatettaisiin
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puhua improvisoinnista. Tähän ovat
tutkijatkin päätyneet.

Päivänlasku
Porvoossa Paraskea alkoi vaivata
koti-ikävä. Iäkäs ihminen ei niin vain
kotiutunut hänelle outoon maail-
maan, eikä tuohon aikaan voitu pi-
tää yhteyksiä omaisiin nykyiseen
malliin.

Sen Paraske sai tietää, että koti-
mökin asiat olivat entistä enemmän
rempallaan. Pojasta ja miniästä ei
ollut paikkojen pitäjäksi. Vietettyään
kesän 1893 Sakkolassa ja palattu-
aan Porvooseen hän keväällä 1894
palasi Vaskelan karuun arkeen. Ke-
sällä oli pakko myydä mökki. Tal-
ven tultua kylmyys, taudit ja nälkä
ahdistivat.

Parasken ahdingosta tietoinen
Neovius avusti häntä joillakin raha-
lähetyksillä. Saatuaan Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuralta 1 500 mar-
kan palkkion Parasken runoista hän
pystyi avustamaan hieman enem-
män. Ehkä juuri tämä auttoi Paras-
ken poikaa lunastamaan mökin ta-
kaisin.

Asumistilanne ja Parasken kunto
kuitenkin huononi ja hän joutui
muuttamaan naapuriin asumaan
mökin kylmyyden vuoksi. Näihin
aikoihin Theodor Schvindt lähetti
Paraskelle sen verran rahaa, että
hän voi matkustaa Helsinkiin anta-
maan tietoja kansanomaisesta
koruompelusta, josta Schvindt oli
tekemässä kirjaa. Jouluksi Paraske
matkusti Neoviuksen luo ja palasi
kesällä 1896 uudistunein voimin
kotiinsa.

Tilanne huononi jälleen syksyllä ja
Paraske saneli kirjeen pyytääkseen
apua sekä Neoviukselta että Edel-
feltiltä. Neovius sai järjestettyä jon-
kin verran rahaa. Vuoden 1897
Paraske sairasti. Suomalaisen Kir-
jallisuuden seura lähetti Neoviuksen
pyynnöstä Paraskelle 100 markkaa.

Mikään ei auttanut. Kesällä 1899
Parasken mökki myytiin 200 mar-
kan verorästien vuoksi ja Paraske

muutti asumaan naapurin saunaan.
Mökin uusi omistaja antoi Paras-
kelle myöhemmin luvan jäädä asu-
maan mökkiinsä. Hänen oli lähdet-
tävä myös ”pyytämiseen” eli ker-
juulle.

Vielä vuoden 1900 elokuussa Pa-
raske kääntyi ystävänsä Neoviuk-
sen puoleen ja pystyi syyskuussa
jotenkin matkustamaan Porvoo-
seen. Tunnelma ei ollut entisensä.
Paraske oli vakavasti sairas ja häntä
vaivasivat huolet ja koti-ikävä. Vuo-
den 1901 kesäkuussa hän matkusti
takaisin Vaskelaan.

Samoihin aikoihin Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura myönsi hänel-
le 100 markan vuosieläkkeen. Sillä
ei kuitenkaan ollut enää käytännön
vaikutusta Parasken elämään.

Parasken elämänlanka oheni
edelleen ja hän kuoli tammikuun 3.
päivänä 1904. Hänet haudattiin
Palkealan kirkon luona olevaan
hautausmaahan.

Neovius oli luvannut hankkia
Parasken haudalle kiven, mutta ei
siihen oman velkaantumisensa
vuoksi kyennyt. Sen sijaan hän sai
Etelä-Karjalan Nuorisoseuran hank-
kimaan haudalle kiven, jonka pal-
jastus tapahtui Palkealan hautaus-
maalla elokuussa 1911. Kivessä oli
Parasken reliefi ja sen alla Runon-
laulaja Larin Paraske 1833-1904.
Näiden alapuolella olivat seuraavat
säkeet:

Tuulet toivat runovirret
ahavaiset antelivat,
meren aaltoset ajoivat,
meren tyrskyt työntelivät.

Kiveä ei enää ollut myöhemmin
sodan jälkeen, eikä ole varmaa tie-
toa mitä sille tapahtui.

Syyskuussa 1992 paljastettiin
Palkealan hautausmaalla uusi
Parasken muistokivi. Se muistuttaa
paljon alkuperäistä. Hankkeen ta-
kana oli Rautulaisten pitäjäseura.
Kivi ei ole Parasken haudalla, vaan
kirkon ja hautausmaan välistä kul-
kevan tien vieressä. Haudan tark-

ka paikka ei ole enää nykypolven
tiedossa.

Paraskeen, lähes rautulaiseen, so-
pii hyvin Eino Leinon säe Väinämöi-
sen laulusta:

”Ei katoa mahti, jonka on laula-
nut mahtaja kansansa sielun.”

Veikko Vaikkinen

Lähdeaineistoa:
Hirn, Yrjö:

Matkamiehiä ja tietäjiä,
Otava, Helsinki 1939

Salminen, Väinö:
Etelä-Karjalan runonlaulajat ja
tietäjät, SKS, Helsinki 1945

Timonen, Senni:
Näin lauloi Larin Paraske, SKS,

Helsinki 1980
Kaipainen, Anu:

Poimisin heliät hiekat, WSOY
Helsinki 1979

Parasken alkuperäinen hauta-
kivi.
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Rautu vapaussodan jälkeen
Vapaussota
Vapaussota oli hyvin raskas Rau-
dulle, Raudun taistelu (Rautulainen
lehti 1/2014), jossa tykistötulessa
tuhottiin aseman seutu, mm. luteri-
lainen kirkko, asemarakennus ja
koulu. Samoin tuhoutuivat Pal-
kealan ortodoksinen kirkko ja Sum-
pulan hovin päärakennus.

Tappiot olivat erittäin raskaat,
valkoisten tappiot olivat 600 miestä
kaatuneina ja haavoittuneena. Pu-
naiset kärsivät raskaimmat tappion-
sa Kuolemanlaaksossa peräänty-
misvaiheen aikana, ollen tällöin noin
1200 henkilöä.

Sotasaalis oli valtava.  Toukokuus-
sa vapaussodan päätyttyä aloitettiin
jälleen rakennustyöt. Samoin aloitti
toimintansa suojeluskunta ja lotat
(Rautulainen lehti 3/2014).

Raudussa tuhoutuneen luterilaisen
kirkon tilalle arkkitehti B. Mohellin
suunnittelun mukaan valmistui uusi
kirkko 1925-1926. Kirkkoherrana
toimi tällöin Paavo Ismael Salo
1924-1944 ja häntä aikaisemmin
vuoteen 1922 toimi Adam Järve-
läinen.

Palkealan ortodoksisen seurakun-
nan pappina toimi pastori Paavo
Rajamo 1922-1944 ja arkkipiispa
Herman kävi usein tarkastus-
matkoilla Palkealassa. Kirkko val-
mistui 1865. Raudun keskusta saa-
tiin kunnostettua Raudun taistelui-
den jäljiltä 1920-luvulla, jonka jäl-
keen voitiin keskittyä Raudun elin-
tason kehittämiseen.

Vapaussodan jälkeen
Rautu sijaitsee Suomen kaakkois-
rajalla, Suvantojärven eteläpuolel-
la, rajoittuu Metsäpirtin, Sakkolan,
Valkjärven ja Kivennavan pitäjiin
sekä Venäjän valtakuntaan. Rautu
kuuluu Äyräpään tuomikuntaan,
Raudun käräjäkuntaan, Raudun ni-
mismiespiiriin ja seurakuntana Sa-
vonlinnan hiippakunnan Käkisalmen
rovastikuntaan. Ortodoksinen Pal-
kealan seurakunta kuuluu Suomen

Raudun uusi luterilainen kirkko.

ortodoksisen kirkon kuudenteen
valvontapiiriin.

Raudun pinta-ala ilman vesiä
336,4 km2 ja asukasmäärä 1921
6 035. Kyliä 45: Aliska, Haapakylä,
Haukkala, Huttula, Huuhti, Kas-
kaala, Kelliö, Keripata, Kopola,
Korlee, Kuusenkanta, Kärsälä, Lei-
nikylä, Liippua, Luukkolanmäki,
Maanselkä, Miettilä, Miitronmäki,
Mäkrä, Nuijala, Orjansaari, Pal-
keala, Pienautio, Pienporkku,
Pirholanmäki, Potkela, Raasuli,
Rautu, Riikola, Ristautio, Räiskälä,
Savikkola, Terolanmäki, Savola,
Sirkiänsaari, Sumpula, Sunikkala,
Suurhousu, Suurporkku, Suven-
mäki, Terolanmäki, Tokkari, Vakki-
la, Variksela (Kirkonkylä), Vehmais
ja Vepsa. Asuinrakennuksia oli
1920 1420 kpl, Peltoa 1920 on
4054,81 ha.
Satoa korjattiin 1921 seuraavasti:

- 42 954 kg vehnää
- 801 634 kg ruista
- 189 360 kg ohraa
- 1 365 180 kg kauraa
- 42 000 kg sekaviljaa
- 30 000 kg herneitä
- 1 654 662 kg perunoita
- 2 981,6 t kylvöheinää

Karjaa oli 1920 seuraavasti:
- Hevosia 737
- Nautoja 3 381
- Lampaita2 165
- Sikoja 1 151
- Siipikarjaa 2902 kpl

Kalastus tuotti 1920 400 kg kaloja
Teollisuuslaitoksia oli seuraavat
määrät:

5 jauhomyllyä (kaikki vedellä käy-
piä), 4 sahaa (Liippuan, Anttolan,
Sumpulan höyryllä toimiva, Aseman
samoin höyryllä). Kauppiaita oli 12
kpl 1920.

Jo yllämainittu osoittaa sen, että
Raudusta oli kehittymässä tärkeä
maatalouspitäjä, joka tietysti oli erit-
täin tärkeä Suomen kehitykselle.
Raudun kunnan tulot olivat 1920
457 769 mk ja velat 648 388 mk.
Investoinnit ja sodan muun tuhojen
korjaukset maksoivat paljon kunnal-
le. Osuustoiminnallisia yrityksiä:
Raudun osuuskauppa oli perustettu
1907 ja jolla oli 6 sivumyymälää.
Raudussa oli lisäksi 3 osuuskassaa
(Mäkrä per. 1903, Raudun pitäjän
per. 1903 ja Suvenmäen per. 1903).
Muita pankkeja olivat Säästöpank-
ki (per. 1905)

Raudussa kiinnitettiin suurta huo-
miota kansan sivistystason kasvat-
tamiseen ja siksi siellä oli toiminnas-
sa kansakouluja 9 kpl; Kirkonkylän
(avausvuosi 1876), Huuhdin (1903,
Suvenmäen (1903), Palkealan
(1906), Orjansaaren (1910), Mäk-
rän (1911), Raasulin (1913), Raudun
(1918), Vehmaisten (1918). Oppi-
laita oli kansakouluissa 1922 615
kpl. Lisäksi Raudussa oli  6 nuoriso-
seuraa, 3 urheilu- ja voimistelu-
seuraa.

Eduskuntavaaleissa 1922 äänet
jakaantuivat seuraavasti:

- kokoomus 79 ääntä
- edistyspuolue 67 ääntä
- maalaisliitto 1008 ääntä
- sos. dem. puolue 310 ääntä
- 12 ääntä, kommunistit
Tuloksista voi päätellä sen, että

maalaisliitto oli johtava puolue
Raudussa.

Kunnalla oli oma kunnanlääkäri,
pääapteekki, eläinlääkäri ja kunnan
sairaala oli rakenteilla.

Raudussa oli rautateitä 18 km ja
yksi asema. Maanteitä 43 km.
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Kestikievareita oli 2 (asemalla ja
Palkealassa). Raudun asemalla si-
jaitsi ensimmäisenluokan posti-
toimitus. Rautatie johti Kiviniemeen
ja edelleen Sortavalaan sekä sen
lisäksi Pietariin.

Raudun luonto
Raudulla on osittain hyvät luonnol-
liset rajat. Venäjää vastaan sitä ra-
joittavat pitkät joet, joilla paikoin
ovat hyvin äkkijyrkät, korkeat rin-
teet. Samoin rajaa seurailee Kiven-
navan ja Valkjärven pitäjiä vastaan
lännessä sekä Metsäpirttiä vastaan
idässä jokia.

Pinnan muodostukseltaan Rautu
on harvinaisen vaihtelevaa seutua
ja korkeuserot ovat erittäin tuntu-
vat. Maanpinta kohoaa täältä län-
teen päin saavuttaen monin paikoin
Huuhdin ja Kaskaalan kylien väli-
mailla jo noin 110 metrin korkeuden.
Raasulin ja Kärsälän kylien välissä
kohoaa pitäjän korkein seutu, joka
on noin 205 m merenpinnan yläpuo-
lella. Suurimpia järviä ovat
Leinikylän järvi ja Rautjärvi.

Metsissä mänty on valtapuuna,
alavimmilla paikoilla esiintyy
kuusikoita, mutta lehtimetsät ovat
harvinaisia. Jaloista lehtipuista ovat
olemassa: vaahtera, tammi, jalava,
metsäomenapuu ja pähkinäpensas.

Raudun asutus
ja talouselämä
Kirkon seudulle oli muodostunut
toimiva asutuskeskus, jolla oli oma
tärkeä merkityksensä koko Karja-
lan kannakselle. Ennen vapausso-
taa venäjänkieltä taitavat (lähinnä
ortodoksit) tekivät hyvinkin laajaa
kauppaa Pietarissa, mutta rajan sul-
keutuminen 1918 aiheutti näille lii-
kemiehille suuria vaikeuksia, lähin-
nä uuden työpaikan löytämisessä.

Kauppa ja liikenne ovat tärkeitä
elinkeinoja. Pääelinkeinona olivat
maanviljelys ja karjanhoito ja jotka
ovat kehittyneet suuresti vapausso-
dan jälkeen. Maanviljelystiloista
mainittakoon Sumpulan ja Maan-

selän hovit, Loposen tila
Vehmaisten kylässä, Vesalaisen tila
Mäkrällä, Karmisen tila Orjansaa-
ressa ja Kokon tila Leinikylässä.
Samoin monet muut, kuten Korleen,
Potkelan, Vehmaisten, Huttulan,
Miettilän ja Vepsän hovit ovat
muistoina niiltä ajoilta, kun koko pi-
täjä oli lahjoitusmaiden hallussa.

Teollisuus toimintaa edustavat
muutamat sahat ja myllyt, joista
huomattavin on Sumpulan saha- ja
myllylaitos.

Noin kolmen kilometrin päässä
kirkonkylästä (kutsutaan tavallisesti
Varikselaksi) on Raudun rautatie-
asema. Lähin laiva satama sijaitsee
Sakkolan Kiviniemesä, jonne kirkol-
ta on matkaa 24 km. Ennen Venä-
jän vallankumousta kauppaa tehtiin
pääasiassa Pietarissa, nykyisin Vii-
puri ja Käkisalmi ovat tunnetut
kauppapaikat, myytävinä ovat olleet
metsän ja karjan antamat tuotteet.

Raudun historiaa
Raudun paikka historiassa selvisi
Pähkinäsaaren rauhassa 12.8.1323,
(ruotsiksi Nöteborg), jolloin Rautu
jäi Novgorodin vaikutuspiiriin.

Ruotsi sai rauhanteossa Äyrä-
pään-, Jääskin- ja Savon  kihlakun-
nat. Novgorodille jäi Karjalan kan-
naksen itäinen alue ja Inkerinmaa
ja Laatokan Karjala. Pähkinä-
saaren rauha oli voimassa 272 vuot-
ta. Erityisesti Novgorodin vaikutus-
vallan alueilla ortodoksisuus lisään-
tyi suuresti ja Karjalan kannaksen
halkaisulla se näkyi hyvin selvästi
(kieli, uskonto ja perinteet). Raja
kulki pitkin Raudun pitäjän länsi-
laitaa, Saijanjokea myöten. Nov-
gorodille jäivät Rautu, Sakkola,
Käkisalmi, Kurkijoki, Sortavala,
Salmi, Ilomantsi sekä luostarit Va-
lamo, Konevitsa ja Kuhala.

Ruotsi lisäsi jatkuvasti vaikutus-
valtaan Karjalan kannaksella aluei-
siin, jotka kuuluivat Novgorodille,
siksi syttyi sota Venäjän ja Ruotsin
välillä, joka kesti 25 vuotta ja päät-
tyi 18.5.1595 Täyssinän rauhaan.

Täyssinä (ruotsiksi Teusina), joka
sijaitsee Narvan lähellä Ivangorodin
puolella. Sotaa kutsutaan pohjois-
maiseksi viisikolmattavuotissodaksi
(1570-1585). Sota oli erittäin julma
ja raaka, jonka aiheutti Ruotsin ar-
meija, joka tuhosi ja raiskasi sillois-
ta Käkisalmen lääniä.

Sodan päättyessä Raudussa oli
217 autiotilaaja 13 asuttua tilaa.
Ruotsalaiset Pontud De la Gar-
dien johtamat ruotsalaiset tuhosi-
vat melko täydellisesti valtaamansa
ortodoksiset alueet ja sen lisäksi
luostarit (Valamo, Konevitsa).
Tuhotuille alueilla tuotiin lisää lute-
rilaisia ja ortodokseja joutui pake-
nemaan runsaasti Venäjälle.

Rauhanteon jälkeen Käkisalmen

Suomen rajat (eli Ruotsin ja Venäjän
välinen) vuodesta 1595 vuoteen1812.

lääni (mukaa lukien Rautu) jäi Ve-
näjän hallintaan. Käkisalmen läänin
ruotsalaiset tuhosivat ja ortodokse-
ja pakeni Venäjälle. Karjalan kan-
naksella jatkui luterilaisten ja orto-
doksien vihanpito.

Venäjällä puhkesi 1600-luvun
alussa vallanperimysriita, jota ruot-
salaiset käyttivät hyväkseen, val-
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loittaen mm. Käkisalmen läänin,
Ruotsin voittoon. Stolbovan rauhas-
sa 17.2.1617. Stolbova, joka sijait-
see Leningradin alueen Olhovan
piirin Hvalovan kunnassa. Kylän
läpi kulkee Uuden Laatokan ja Vo-
logdan välinen A 114 maantie.

Rauhassa Ruotsi sai kontrolliinsa
Nevan, Käkisalmen läänin ja Inke-
rinmaan Narvaan asti. Rauha mer-
kitsi rajua muutosta Käkisalmen lää-
nin ortodokseille ja välttääkseen
pakkokäännyttämisen heitä pakeni
runsaasti Venäjälle, Aunuksen Kar-
jalaan, Tverin kaupunkiin Venäjäl-
le. Paenneitten tilalle tuotiin luteri-
laisia kauempaa Suomesta. Orto-
doksisuuden hävittäminen alkoi to-
den teolla, joka tuntui myös
Raudussa.

Raudussa oli 1613 113 taloa ja vä-
estön kokonaismäärä oli kohonnut
650 henkeen, joista ainoastaan nel-
jännes oli ortodokseja. Käkisalmen
läänistä joutui vuoteen 1650 men-
nessä 25 000 karjalaista pakene-
maan. Käkisalmen lääni jouduttiin
Stolbovan rauhansopimuksessa luo-

vuttamaan Ruotsille.
Rupruurisota eli Kaarle X Kus-

taan sota 1656-1658, sen tarkoituk-
sena oli se, että Venäjä pääsisi Itä-
merelle. Sota oli pääosin sissisotaa,
jossa molemmilla puolilla oli suoma-
laisia, luterilaiset olivat Ruotsin ar-
meijassa ja ortodoksit Venäjän ar-
meijassa.

Tärkein maataistelu käytiin
Raudussa, jossa eversti Burmeis-
terin johtamat ruotsalaiset estivät
venäläisten etenemisen. Tämän
sodan seurauksena ortodokseja pa-
keni paljon Venäjälle ja Karjalan
kannas alkoi kehittyä luterilaiseen
vaikutuspiiriin.

Välirauha solmittiin Vallisaaressa
20.12.1658 ja lopullinen Kardisin
rauha 21.6.1661.

Lopullisesti Raudun asema ja
Karjala muuttui, kun Pietari Suuri
valloitti vuoteen 1710 Karjalan kan-
naksen ja Rautu säilyi Venäjän val-

Käkisalmen lääni.
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Rupruurisodan taistelupaikkoja.

lan alaisuudessa aina vuoteen 1812,
jolloin ns. Vanha Suomi liitettiin Suo-
men Suuriruhtinaskuntaan. Se aika
oli hyvin raskasta, johtuen venäläis-
ten ruhtinaiden saamasta lahjoitus-
maista ja heidän käytöksensä oli
ala-arvoista.

Suomi alkoi ostaa näitä maita ja
niitä lunastettiin viljelijöille 1880-
1886. Mainittakoon, että isoisäni isä
sai lahjoitusmaan perintökirjan 1883
maakauppias Aleksi Falin, joka si-
jaitsi Palkealassa.

Vapaussodan jälkeen alkoi uusi
kehityksen kausi Raudussa ja pitä-
jästä kehittyi monipuolinen maa-
talouspitäjä.

Pekka Hovilainen

Lähteet:
Suomenmaa. Toimittaneet:
J.E. Rosberg, K. Hilden,
K. Grotenfelt, J.A. Weckell
Raudun historia. Toimittaneet:
Raudun historiatoimikunta
Mauri Rastas: Karjalan historia
Heikki Talvitie: Venäjä
Jussi T. Lappalainen:
Sadan vuoden sotatie 1617-1721
Pentti Laasonen: Novgorodin imu
Hannula: Suomen vapaussota
Antti Komonen:
Karjala vapaussodassa

VEHMAIS-
HAUKKALA

kyläkirja
30 euroa +

postituskulut

tilaukset:
pitajaseura@rautu.fi
puh. 044 925 9765

pintke@suomi24.fi
puh. 0452630365

Paukkujen 10.
sukumatka
suuntautuu

Sortavalaan, Petroskoihin ja
Aunukseen 30.6. - 3.7.2016.
Matkan hinta riippuu siitä,

miten paljon on
mukaan lähtijöitä:

340,00 e/hlö - 465,00 e/hlö
Omasta viisumista

hyvitetään 75,00 euroa.

Hinta sisältää:
-Kuljetukset Tampereen

seudulta Venäjän puolelle
ja takaisin

-1 hotelliyö Sortavalassa
puolihoidolla

-1 hotelliyö Petroskoissa
puolihoidolla

-1 hotelliyö Aunuksessa
puolihoidolla

- Matkaeväät retkipäivinä -
Kiertoajelut - Ryhmäviisumin

- Oppaan ja tulkin palvelut

Matkalle voi lähteä
muitakin kuin Paukkujen

sukuun kuuluvia.
Ilmoittautuminen

välittömästi Hannu J. Paukulle
 p. 0500-741296 tai s-posti

hannu.paukku@punkalaidun.fi

”Vapaussodan jälkeen
alkoi uusi

kehityksen kausi
Raudussa”
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Perinteiset Rautu-pilkkikilpailut jär-
jestettiin 19.3.2016 uudistetussa pai-
kassa Isolla Surnujärvellä. Paikka
sijaitsee Mikkelissä Porrassalmen-
tien varrella lähellä Kyyhkylän kar-
tanoa.

Sää oli aurinkoinen ja kepeä tuuli
vilvoitti osallistujien kasvoja. Osal-
listujina Rautu-pilkkiin oli  saapunut
rautujuurelaisia ja Raudun ystäviä
kolmisenkymmentä. Pitäjäseuran
puheenjohtaja Markku Paksu toi-
votti osallistujat tervetulleiksi, jon-
ka jälkeen siirryttiin rantaan kuun-
telemaan kilpailun johtaja Pekka
Intken kilpailuohjeita. Kisaa käy-
tiin miesten ja naisten sarjojen hen-
kilökohtaisista mestaruuksista sekä
kylien välisenä joukkuekilpailuna.
Joukkuekilpailussa huomioitiin kyli-
en edustajien kahden parhaan yh-
teenlaskettu saalismäärä.

Kilpailijoita hellinyt auringonpaiste
suosi jäällä olijoita. Aluksi tuntui,
että jään alla odottavista kaloista ei
pilkkijöiden koukkuun laittamat
syötit kiinnostaneet, mutta loppua
kohti syötit alkoivat kiinnostaa
myös kaloja.

Kilpailuajan päättyessä kokoon-
nuttiin runsaslukuisan palkinto-
pöydän ääreen saaliin punnitukseen.
Yhteiskuvan sekä puheenjohtajan ja
Aija Lyytikäisen paistamien mak-
karoiden syönnin jälkeen alkoi jän-
nitys tiivistyä osallistujien keskuu-
dessa. Koska kilpailua koskevia
vastalauseita ei jätetty, tuomari-
neuvosto vahvisti Rautu-
pilkkikilpailun tulokset ja siirryttiin
palkintojen jakoon.

Sarjojen parhaat palkittiin Liip-
pualta sukujuuret omaavan Mikko
Mankkisen tekemilllä Tiffany
kala-aiheisilla palkinnoilla. Kiitokset
myös niiille henkilöille ja tahoille,
jotka olivat lahjoittaneet palkintoja
kilpailua varten.

Rautu-pilkkikilpailut käytiin
Iso-Surnujärvellä

Palkintojen jaon jälkeen pitäjäseu-
ran puheenjohtaja kiitti kaikkia osal-
listujia rehdistä kilpailusta. Hän oli
iloinen myös siitä, että näin runsas-
lukisesti osallistuttiin tähän kevättal-
viseen tapahtumaan.

Keväinen pilkkitapahtuma on saa-
massa rinnalleen myös kesäisen ta-
pahtuman rannaltaonkimiskilpailun
saadessa kannatusta. Elokuun 13.
päivää suunniteltiin rannaltaonginta-
kilpailun ajankohdaksi.  Pitopaikka
lienee Vehmaskylässä Mikkelissä.
Tarkemmin asiasta sitten kesä-
lehdessä. Keväisin terveisin ja ke-
sän matkoja odotellessa.

Pekka Intke
Kisojen nestori, 80 vuotta täyt-
tänyt Matti Kuparinen.

Raimo Kiurun tyylinäyte.

SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 29.5.2016 mennessä!

Lehti nro 3/2016 ilmestyy kesäkuussa.

Kylien välisen kilpailun voittajajoukkue
pitäjäseuran puheenjohtajan onnittelema-
na.
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Tulokset

Naisten sarjan kolme parasta:
1. Pirjo Kuparinen 5750 gr Vakkila
2. Marjatta Paksu 4800 gr Leinikylä
3. Laila Nykänen 4250 gr Vepsä

Miesten sarjan kolme parasta:
1. Matti Kuparinen 11540 gr Vakkila
2. Pertti Pirnes  8200 gr Palkeala
3. Seppo Nykänen  5750 gr Raasuli

Kylien välisen joukkuekilpailun
kolme parasta:
1. Vakkila (Matti Kuparinen, Pirjo Kuparinen)
2. Palkeala (Pertti Pirnes, Tero Turunen)
3. Raasuli (Seppo Nykänen, Hannu Naumanen)

Palkintopöytä odottamassa noutajiaan.

Pilkkikilpailun 2016 osallistujat yhteiskuvassa.
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POTKELA  –  SAVIKKOLA
– VAKKILA

KYLÄKIRJAN VALMISTELUA

Mikäli olet kiinnostunut asiasta, ota yhteyttä
Markku Vauhkoseen
p. 0442703585 tai

s-posti markku.vauhkonen@vml.fi

tai Pekka Intkeen
p. 0452630365 tai

s-posti pintke@suomi24.fi

SIRKIÄNSAARI KIRJAKSI
Odotamme yhteydenottoja:

Ilmi Pesonen, työryhmän vetäjä,
 ilmi.pesonen@gmail.com

p. 040 730 6166

Timo Huuskola,
timo.huuskola@kolumbus.fi

Seija Räty, seija.raty@pp.inet.fi
p. 040 577 2728

Rauni Karjalainen, rauski38@gmail.com
p. 0400 715 200

Hellevi Mattila, hellevi.mattila@gmail.com

Ei oo meillä rikkautta
eikä maamme viljavaa,

vaan on laulun runsautta
kylvämättä kasvavaa.

Laulamalla on saatu paljon hyvää
aikaiseksi. Laulamatta on tehty työ-
tä, on laulettu lapsille keinuttaessa
kehtoa, on laulettu kirkossa, hauta-
jaisissa, rippi- ja hääjuhlissa. Myös
monissa erilaisissa tilaisuuksissa
raikuu karjalainen laulu.

Laulun lahjat ovat sieltä Karjalasta
perittyä omaisuutta, eikä sitä voi
ryöstää meiltä pois. Laulusta on esi-
merkiksi naapurimaa Viro saanut
voimaa ja rohkeutta itsenäisyys-
taistelussa suurta ylivoimaista naa-
puria vastaan. Myös Ranskan val-
lankumouksessa laulettiin kuuluisaa
Marseljeesia. Laulun yhdistävää ja
tervehdyttävää voimaa ei voida mil-
lään mittarilla mitata.

Karjalassa Viipurin musiikkiopis-
to on ennen sotia ollut Suomen par-
haita musiikkialan koulutuspaikko-
ja. Karjalassa on syntynyt huomat-
tavia musiikkimiehiä, mm. P. J.
Hannikainen, joka on säveltänyt
Karjalaisten laulun.

Kevyemmän musiikin puolelta
Viljo Vesterisen Säkkijärven polk-
ka ja Unto Monosen Satumaa

Karjalainen laulu raikukoon
ovat kuolemattomia lauluja, vain
muutamia mainitakseni.

Sota-ajan lapsena Hirvensalmella
ei ollut musiikkitapahtumia. Kissa-
kosken koulun opettaja Väinö Kle-
mi oli musiikkimiehiä. Hän soitti
poljettavaa harmonia, opetti laula-
maan kuoroa eri äänissä, piti laulu-
kokeita. Unto, joka oli pieni puna-
tukkainen poika, lauloi aina kokeis-
sa ”pieni nokipoika vaan…”. Klemi
lähetti musiikista lahjakkaita oppi-
laita armeijan soitto-oppilaiksi ja
mm. Ragni Malmstenin aviopuo-
liso Erkki Karjalainen on Kissa-
kosken koulun poikia.

Laulaminen on kuulunut meille
elämäämme mummoni Anni
Mankkisen (s. 1868 o.s. Termo-
nen) puolelta. Kyllä äiti myös lau-
loi meille.

Kävimme joka pyhä kirkossa ja
kuuntelimme, kun mummo lauloi.
Hän osasi virsikirjan laulut ulkoa ja
lauloi päivittäin. Edesmennyt vaimo-
ni soitti pianoa ja lasten kanssa lau-
loimme useasti. Yksi lapsistani on
saanut musiikista ammatin.

Eläkkeellä ollessa olen soitellut
kitaraa, laulanut veteraanikuorossa
ja harrastanut karaokelaulua Mik-
kelin kansalaisopiston karaokeryh-
mässä. Tämä on hyvä harrastus

myös vanhemmalle henkilölle, vä-
hemmän laulua harrastaneelle. Ka-
raokekurssilla muodostuu sosiaali-
sia suhteita. Ei tarvitse seurustella
kotona yksin television kanssa.

Mikkelissä on useita baareja, jois-
sa voi käydä laulamassa. Karaoken
periaate on, että jokainen saa va-
paasti valita, mitä haluaa esittää.
Baaritiskin lähellä on henkilö, joka
soittaa tietokoneelta kappaleen, jon-
ka laulaja on valinnut. Pöydällä on
kynä ja pieniä paperilappuja, joihin
henkilö kirjoittaa kappaleen nimen,
jonka haluaa laulaa, sekä oman ni-
mensä. Jokainen saa vuoron siinä
järjestyksessä, kun on tuonut laput.
Useammin karaokelaulajat tuntevat
toisensa. Tämä luo määrätyn sosi-
aalisen tunnelman. Yleensä karao-
kelaulajat laulavat samoja lauluja,
jokaisella laulajalla on omat kappa-
leet.

Lopetan tämän Unto Monosen
sanoin:

Lennä laulu sinne missä
siintää satumaa,

sinne missä oma armain
mua odottaa.

Paavo Mankkinen
Mikkeli
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Terveisii Leinikkyläst

Arvo Koukonen on Leinikkylän poikii, syntynyt
aprillipäivänä 1.4.1926 Leinikkylässä. Miehen elä-
mä ei kuitenkaan ole ollut millään tavalla ap-
rillipilaa. Kuusi luokkaa Mäkrän koulua ja siitä
se ura urkesi rakentajaksi, niin että Arvo kertoi
vielä 85-vuotiaana hoidelleensa pienempiä urakoi-
ta, mutta nyt liikkuminen on sen verran kehnoa,
että työnteosta on ollut pakko luopua. Karjalai-
seen tyyliin mies toteaa, et vaik liikkuminen on
käynt kehnommaks, onneks tiä piä viel pellaa.

 Sodan jälkeen ensimmäiset urakat olivat Mik-
kelin maalaiskunnassa Sokkalassa Pulakan Ma-
tin sikalan ja kanalan rakentaminen.

Onnelliset muistot Leinikylän järven rannalla
vietetystä lapsuudesta kavereiden kanssa kalas-
tellen ja uiden ovat muistoissa kuin eilinen päivä.
Toki elämään sopii myös murhetta, kuten isän kuo-
lema, mutta äiti vei pesuetta eteenpäin.

Kuulen Arvolta monia mielenkiintoisia asioita
Leinikkylästa, kuten sen, että läheiseen Riihilam-
peen oli aikoinaan istutettu kiiskejä, joita sitten
markkinoitiin ja kaupattiin Pietariin herrojen her-
kuksi.

 Myös sen, että Leinikkylän järveen istutettiin
1920-luvun jälkeen useita kalalajeja ja siellä pe-
rustettiin Suomen ehkä ensimmäinen kalastus-
kunta. Arvo muistaa senkin, kuinka Välojasta, joka
virtasi Leinikkyläjärven ja Rautjärven yhdistäen,
saatiin yhdessä yössä tuhatkin rapua, jotka myy-
tiin Viipuriin.

Jatkosodan ajoilta Arvolla on monta tarinaa,
hänen ollessaan 17-vuotias vapaaehtoinen. Kaik-
ki jutut eivät Arvon mukaan ole vieläkään päivän
valoa kestäviä. Kuten se, että hän oli tulla tuomi-
tuksi sotaoikeudessa, joten jätettäköön ne... Mut-
ta kerrottakoon, että Arvo oli velimiehen kanssa
käynyt kähveltämässä lottien saunalta muuripadan
kirkkaana kuutamoyönä ja saaneet padan juuri
kotiin, kun oveen koputettiin. No, ei hätää, se oli
lomalle tullut velipoika.

Arvon perhe asui Raudun kuuluisimman lahjoi-
tusmaahovin naapurissa. Karjalaan paluun jäl-
keen asumuksia oli vähän jäljellä ja Arvonkin
perhe asui hovin säilyneessä saunassa. Hovin viini-
kellariin sen sijaan asettui Pietiäisen Eetu, joka
piti siellä lehmiä.

 Olen iloinen saadessani tutustua tähän ahkeraan
rakentajaan, jossa on aimoannos myös maailman-
miestä. 60-vuotispäivät Arvo vietti Virossa Tallin-
nan Viru hotellissa. 80-vuotispäivät sen sijaan
Amerikassa, josta hän elämänsä aikana on myös
ehtinyt hankkimaan asunnon. Nyt Arvo 90 vuotta
täytettyään asuu Pieksämäellä, jonne evakkotaival
sotien jälkeen toi. Karjalan palautukseen Arvo ei
jaksa uskoa, sen verran kelmi nuapur on nua-
purissa.

Vietimme mukavan iltapäivän tarinoiden ja muis-
tellen Rautua ja varsinkin Leinikkylää. Toki nau-
timme myös riittävän määrän konjakkia Arvon 90-
vuotispäivien kunniaksi, ja totesimme kuten Pak-
su Antti aikanaa, jot kyl se tekköö ihmisel tosi
metkan olon syvänallaa.

Markku Paksu

Pitäjäseuran puheenjohtaja onnittelemassa Arvo
Koukosta. Kuva: Pekka Intke.

Karjalaiset kesäjuhlat
Seinäjoella

17.-19.6.2016
ohjelma ja lisätietoja:
www.karjalanliitto.fi



Rautulaisten lehti  2/201626

Topi Loposen 80-vuotismuisteluita
Topi Loponen, s. 7.11.1935 Raudun pitäjän
Kaskaalan kylässä Notkolan talossa Anna Liisa
ja Matti Loposen nuorimpana kahdestatoista lap-
sesta. Elää leskenä Tampereella ja täytti 80 vuotta
viime syksynä.

Työura osuuspankkijärjestön palveluksessa kesti
35 vuotta ja siihen kuului lähes kymmenen vuotta
Hankasalmella osuuskassan toimitusjohtajana ja
loppuaika Tampereen Seudun Osuuspankissa
luottopäällikkönä.

Eläkkeelle hän siirtyi 7.11.1997, 62-vuotiaana.
Kiinnostus osuustoimintaan lienee periytynyt isäl-
tään, joka oli mukana Raudun Osuuskassan hal-
linnossa. Ohessa Topi kertoo elämänsä alkutai-
valta.

Synnyin kuulemma Ala-Notkolan tuvan isossa ka-
marissa kaksitoistapäisen lapsikatraan nuorimpa-
na. Vanhemmat lapset äiti oli synnyttänyt yleisen
tavan mukaan saunassa. Nelivuotiaalle ei jäänyt
kerrottavaksi henkilökohtaisia muistoja Kaskaalan
ajalta. ”Vuodet kultaavat muistot”, sanotaan. Mi-
nun muistoni perustuvat niihin kertomuksiin, joita
perheen vanhempi väki ja kylässä käyneet rau-
tulaiset puhuivat toisilleen pappilan punaisessa tu-
vassa kesällä 1941 ja useina vuosina sen jälkeen.

Notkolassa viljeltiin maata sekä kasvatettiin kar-
jaa ja elettiin karjalaista elämää Matin, Anna Lii-
san, suuren sisarjoukon ja Kusti-sedän voimin. Tal-
visota syttyi vuonna 1939 ja siitä alkoi evakko-
taival. Nyt puhutaan pakolaisista eri nimikkeillä.
Karjalaiset evakuoitiin pois sodan alta ja siirret-
tiin pois kotiseuduiltaan ja sen vuoksi mielestäni
sanat evakko ja siirtolaiset kuvaavat parhaiten
meidän väestönosaamme.

Nyt 80-vuotiaana muistelen evakkoon lähtöä ja
matkaa Sakkolan Kiviniemeen, Kaukolan Kata-
lahteen ja Ojajärven asemalle. Notkolaan oli ma-
joitettu ilmavalvontaosaston väkeä ja he heräsi-
vät todellisuuteen aamulla isän tullessa tupaan ja
sanoessa ”Nyt se on alkanut”. Sitten tuli tieto, että
on lähdettävä pakomatkalle ja talon oltava tyhjä
kello yhteentoista mennessä. Kiire oli kova eikä
suureen evakuoitiin ollut aikaa, kiirettä lisäsi se,
että vaarana oli Kiviniemen sillan räjäyttäminen
eikä Vuoksen ylittämiseksi ollut muuta paikkaa.

Tuskin ajamalla kuljetetut lehmät olivat jatkuvas-
sa pommituksessa ylittäneen virran, kun silta
räjäytettiin. Taistelu Raudusta oli alkanut ja pitä-
jä jouduttiin jättämään venäläisille.

Ojajärven asemalla matkalaiset nousivat härkä-
vaunuihin. Juna kulki yöllä ja seisoi päivät met-
sätaipaleilla. Pieksämäen asemalla saatiin vettä ja
hernesoppaa ja asemaravintolassa pestiin lapset.
Junamatka jatkui Forssan lähelle Jokioisiin, mis-
sä kokoonnuttiin kansakoululle talojen isäntien
hakiessa evakot perheittäin koteihinsa. Isäntäväki
oli ystävällistä ja samassa talossa saattoi asua usei-
ta perheitä. Jouluna kaikki lapset sairastivat tuh-
karokon.

Jokioisissa asuttiin seuraavaan kevääseen Vau-
lammilla Röytin kartanossa, kunnessa 13.3.1940
tuli tieto välirauhan solmimisesta ja rautulaiset
määrättiin muuttamaan Kangasniemelle. Siellä
notkoloiset asuivat Koittilan kansakoululla toisen
siirtolaisperheen kanssa karjan ollessa läheisen
talon navetassa.

Rautulaisten asuinkunnaksi oli määrätty Piek-
sämäki ja evakkotaivalta jatkettiin hevoskyydillä
Pöyhölän pappilan maista saadulle pika-asutus-
tilalle. Pappilan piharakennuksessa asuivat yhdes-
sä sekä Ylä- että Ala-Notkolan perheet tuvan ja
kahden kammarin tiloissa.

Kesällä ja syksyllä 1941 Karjala vallattiin ta-
kaisin ja väki palaili synnyinseudulleen. Matin ja
Anna Liisan perheestä äiti, Taimi ja Topi jäivät
asumaan Pöyhölän tilalle, mihin toisetkin palasi-
vat jatkosodan alkaessa. Kotirintamalla elävien,
raskaan sota-ajan vaikutusten lieventämiseksi
yhteiskunnan taholta järjestettiin Ruotsia vastaan
kesällä voitollinen maaottelumarssi, jokaisen saa-
dessa muistoksi mitalin. Toisena tempauksena jär-
jestettiin Mottitalkoot. Osallistumisesta sai rinta-
merkin ja kirjallisen todistuksen sekä kupongin
”Oikeutetaan talkooateriaan”.

Evakkotaipaleeni voi katsoa päättyneeksi 1946
maanviljelysseuran ilmoitettua Matti Loposelle,
että perhe on otettu asukkaaksi Pieksämäen kun-
nan Pöyhölän kylässä olevalle tilalle.

Irja Maria Laurila o.s. Sonni nukkui ikiuneen
7.2.2016 kotonaan Tuusulassa. Hän oli syntynyt
Raudun Palkealassa 27.11.1925.
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Potretti Kiurun suvun tällä hetkellä nuorimman
jäsenen ristiäispäivästä. Kuvassa neljä polvea:
Raimo ja Laila Kiuru, Tiina Grönlund o.s. Kiuru,
Jouni Malkki sekä Inka ja Jonatan Eemeli Kiuru. Neljä polvea Kuparisten miehiä Vakkilasta: Matti

80 vuotta maaliskuussa, Ilkka 55, Jari 24 ja Topias
kaksi vuotta.

Syyskuussa 2015 vietettiin
Odelma Iisa Ottilja Tervamä-
en nimiäisjuhlaa.Kuvassa oi-
kealla Raudun Palkealassa
syntynyt isomummu Terttu Jun-
tunen o.s. Siirola (Sidoroff) sy-
lissään Odelma. Tertun vieres-
sä mummu Helena Sidoroff ja
hänen vieressään lasten isä
Pekka Tervamäki isoveli Ota-
van, 5 v., kanssa. Kuvan otti
lasten äiti Pauliina Mustonen.

OHJELMALLISET
ÄITIENPÄIVÄT Mikkelissä

12.5.2016 klo 13.00
Seurakuntakeskuksessa

järjestäjänä
Mikkelin Karjalaiset
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