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Heinäväkeä Potkelan pelloilla ennen sotia. Kuva Aune Toivosen kansiosta.

Tervetuloa Rautu-juhlille Mikkeliin 27.-28.8.2016
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Näin on myös karjalaisesta katsan-
nosta. Karjalan Liitto ja sen myötä
kymmenet pakkoluovutetun alueen
pitäjät sekä muut tahot, ovat juhli-
neet. Juhlineet ja muistelleet, pitä-
neet yllä Karjalan maakuntaa eri-
puolilla tynkä-Suomea, uusilla sijoi-
tuspaikkakunnillaan, jo lähes 80
vuoden ajan.

Se on vahva osoitus siitä, että ei
katoa Karjala, eikä häviä heimo.
Juhlijoita on mukana jo neljänsissä
ja viidensissä polvissa. Toki on tun-
nustettava, ettei kivijalkarakkaus
ole enää niin vahvana, mutta toivok-
semme karjalaisen identiteetin löy-
tää tulevaisuudessa yhä useampi.

Muistan, kuinka noin 30 vuotta sit-
ten Johannes Virolainen kertoi,
kuinka hän palatessaan Karjalaisil-
ta juhlilta tapasi Helsingin rauta-
tieasemalla tapasi Aatos Erkon,
joka sanoi hänelle: lopeta siekii jo
se höpötys Karjalasta.... en enää
muista, mitä Jussi oli hänelle vas-
tannut, mutta ”höpötys” Karjalasta
on jatkunut ja jatkuu, toivottavasti
aina siihen asti, kunnes ainakin Vii-
puri on jälleen osa Suomea.

Minulla on vahva tunne siitä, että
Suomen maineikkammasta maa-
kunnasta on tullut yhä enemmän
koko Suomen menettämä alue, ei
vain Karjalassa syntyneiden. Jos
näin on, ollaan kulkemassa oikeaan
suuntaan. Koko Suomi taisteli ja
koko Suomi menetti!

Kotiseutu jäi sinne rajan taa, mut-
ta muistoja meiltä ei saa.... Meillä
on oikeus muistella, tietää mistä
olemme kotoisin, missä ovat juu-
remme. Karjalainen identiteetti kan-
taa sukupolvien takaa.

Näin on myös Rautulaisten pitä-
jäjuhlien juhlapuhujalla, kansanedus-
taja Satu Taavitsaisella, sillä hänen
esi-isänsä Juho Paksu lähti aikoi-
naan 1600-luvulla Metsäpirtin Raa-
jun kylästä kauas pohjoiseen, La-
pin Kittilään.

Kesä on juhlan aikaa
Siis kauas maailmaan läksin kul-

kemaan....

Hyvä ystäväni, saavu siis pitäjä-
juhliin 27.-28.8.2016 Mikkeliin!

Sotien jälkeen, kun juhlia alettiin
järjestää, siellä tavatessaan entisen
naapurin tervehdys ei yleisimmin ol-
lut kysymys: Terve, mitä kuuluu,
vaan a vielhä siekii elät!

Antakaa siis karjalaisuuden elää
keskuudessamme. Rautulaisten juh-
laan ovat tervetulleita kaikki; ystä-
vät, tutut ja kylänmiehet, vävyt, mi-
niät ja anopitkii...

Pitkäsen Valto joutui jostain syystä
ahkeraan käymään hämeenkyröläi-
sissä juhlissa. Kun niissä yleensä
paikkakunnan tavan mukaan tarjot-
tiin runsaasti vahvaa, päähänmene-
vää sahtia, tuumasi Valto lopulta:

– Vaik myö karjalaist ollaa tun-
nettuu laulukansoa, ni kyl teäl koht
loppuut ulkoo-opitut laulut kese!

Tapaamisiin siis Mikkelissä!
Teitä tervehtien

kotiseutuneuvos
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RAUTULAISTEN PITÄJÄJUHLAT
MIKKELISSÄ 27.-28.8.2016

lauantaina 27.8. klo 18.00 alkaen
Rautulaisten Elonkorjuujuhlat (Oktoberfest)
Vanha Sotilaskoti, Jääkärikatu 9
Menu: Porsaanpotkaa lisukkeineen
Arpajaiset, huutokauppa, orkesteri
Illalliskortti 20,00 euroa
Ilmoittautumiset:
seija.raty@pp.inet.fi tai p. iltaisin 040 577 2728
tai minnam.haukka@gmail.com, p. iltaisin 040 516 1671

Päiväjuhla sunnuntaina 28.8.
Mikkelin Ammattiopistolla, Otavankatu 4

klo 10.00 Jumalanpalvelus Mikkelin pitäjäkirkossa
klo 10.00 Ortodoksinen jumalanpalvelus
                 Mikkelin ortodoksikirkko

Lounas ammattiopistolla klo 12.-14.00, hinta 10 euroa

klo 14 päiväjuhla
juhlapuhujana kansanedustaja Satu Taavitsainen
Ohjelmassa mm. musiikkia ja laulua
Juha Repo, Vera Hölsö ja Marian Petrescu

Sisäänpääsy 5 euroa

Tervetuloa!

Juhlapuhuja
Satu Taavitsainen.

Musiikkia ja laulua
tarjoilevat Juha Repo,
Vera Hölsö ja
Marian Petrescu.
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Rautulaisten juhlien juhlapuhuja,
kansanedustaja (sd) Satu Taavit-
saisella on tallessa sukunsa tarinaa
aina 1600-luvulta lähtien. Osa ker-
ronnasta on luonnollisesti sukupol-
velta toiselle siirtynyttä muistitietoa
ennen kirjallisia dokumentteja. Tä-
män perusteella hän kuitenkin tie-
tää omaavansa karjalaisia juuria.

–Olen 10. polvessa Juho Pak-
sun, ”Kuhmuottan”, jälkeläinen.

Taavitsainen valittiin eduskuntaan
Kaakkois-Suomen vaalipiiristä ke-
väällä 2015. Hän on mm. Liiken-
ne- ja viestintävaliokunnan sekä
Puolustusvaliokunnan jäsen. Mik-
kelissä perheineen asuva kansan-
edustaja on myös Mikkelin kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja ja Työt-
tömien Valtakunnallinen Yhteis-
toimintajärjestö TVY ry:n puheen-
johtaja.

– Koulutukseltani olen sosionomi
(AMK) ja ennen kansanedustajuut-
ta työskentelin toiminnanjohtajana
Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan
järjestöjen tuki ry:ssä.

Kuhmuottan tarinaa
Mutta palataan hieman sukunsa
varhaisiin vaiheisiin, kun taannoinen
esi-isä pakeni Metsäpirtistä lain
kouraa ja päätyi Lappiin. Nykyisin
siellä toimii Loma-Paksun tila Kit-
tilän Könkäällä, joka on kylän van-
himpia maatiloja.

– Sama suku on asunut Paksun
mäellä Munajärven rannalla jo
1600-luvulta lähtien.Äitini, Pirjo
Aaltosen o.s. Paksuniemi, serk-
ku Aarre Paasirova (ent. Paksu)
on kertonut Paksun ensimmäisestä
asukkaasta Juho Paksusta.

Suvun asettuminen Lappiin ajoit-
tuu 1600-luvun loppupuolelle, kun
Karjalan Kannaksen itäisimmältä
alueelta lähti nuori mies virkavaltaa
pakoon. Mies oli Juho Paksu ja to-
dennäköisesti hän oli karjalaisen

Juhlapuhujalla juuria Karjalassa
kymmenen sukupolven takaa

maatilan poika, joka lapsuudestaan
asti oli tottunut kaikkiin maatilan
töihin. Peltotöiden ja karjanhoidon
ohella myös hirsirakentaminen ja
puuhuolto olivat jokavuotista puu-
haa. Eivätkä metsästys- ja kalas-
tustaidotkaan päässeet ruostumaan.

Eivät Juhon tiedot Lapista var-
maankaan kovin olleet hääppöisiä.
Kenties hän oli saanut joitain tieto-
ja Lapin riistamaista ja kalavesistä
laukkuryssiltä, jotka yöpyessään ta-
loissa kertoivat mielellään kauppa-
matkoistaan eri puolella Suomea.

Uudet Lapin tulokkaat muuttivat
alueen kulttuuria ja toivat mukanaan
Saamenmaalle lehmät ja peltovil-
jelyn. Pian heillä oli myös lampaita
ja hevosia, mutta saamelaisilta he
omaksuivat myös sivuelinkeinok-
seen porotalouden.

– Alkuperäiseen luontaiselinkei-
noilla elantonsa hankkivaan lapin-
kylään, nykyiseen Hossan kylän tie-
noilla Levin pohjoispuolella Ounas-
joen rannalla, saapui myös Juho
Paksu. Perimätiedon mukaan Juho
avioitui siellä paikallisen mahti-
miehen, saamelaisten shamaanin,
Torajaisen tyttären Kadjan kanssa.

Maatilan poikana Juho mieli omaa
tilaa ja sellaisen hän päätti perus-
taa Hossalta muutama kilometri
pohjoiseen. Paikka oli tunnetun lin-
tu- ja kalajärven, Munajärven, ete-
läisessä leveässä niemekkeessä.

Tarinoissa mainittu Kuhmuotta
Paksuniemi tai Pahka Jussi ovat il-
meisesti juuri tämä Juho Paksu. Sil-
läkin on oma tarinansa.

– Juho vaurioitui pahoin joutues-
saan vihaisen karhun yllättämäksi
metsästysretkellään. Ehkäpä nämä
pään vauriot aiheutuivat tästä
tappelusta. Henkensä hän kuiten-
kin säilytti, joten siitä päätellen hän
ei ollut mikään heikko mies.

Tänä päivänä sekä karjatalous
että poronhoito ovat jääneet tilalla

sivuelinkeinoksi, ja matkailu on
noussut niin Paksun tilan kuin koko
kylänkin valtaelinkeinoksi.

– Niinpä kylässä onkin nyt virkeää
elämisen makua ja uusia taloja val-
mistuu useita vuodessa. Kun Juho
Paksu oli kylän toinen tai kolmas
vakituinen asukas, nyt taloja on ky-
lässä jo lähes sata.

Satu Taavitsaisen juhlapuhe kuul-
laan sunnuntaina 28.8. klo 14 alka-
vassa päiväjuhlassa Mikkelin Am-
mattiopistolla.                   – MRT

Juhlapuhuja Satu Taavitsainen ja
Raudun pitäjäseuran pj. Markku Pak-
su tapasivat Mikkelin torilla juhlaval-
mistelujen tiimoilta.

”Juho vaurioitui pahoin
joutuessaan

vihaisen karhun
yllättämäksi”
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Matka-Jortikka T:mi

Matkoja: Venäjälle/Karjalaan
- Myös valmiille ryhmille

Puh. 0400 225 250  Ari Jortikka
www.matkajortikka.fi

Kaiken kansan karjalainen päivä
ja Joroisten Karjalaseura ry:n

70 -vuotisjuhla
4.9.2016 Joroisissa

klo 10 Jumalanpalvelus Joroisten kirkossa
Karjalaisen kansan messu, Gospel-Äijät & Lady,

          johtajana kanttori Ari Voutilainen

klo 13 Päiväjuhla Joroisten lukion auditoriossa
   Koulukeskus, Koulutie 1

Juhlapuhujana
Karjalan Liiton pj. Marjo Matikainen-Kallström

Tervetuloa!

Joroisten Karjalaseura ry
Karjalaisseurojen Mikkelin piiri ry

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

Päivi Romo
p. 044 529 0658, paivi.a.romo@gmail.com

SIRKIÄNSAARI –
HUHTI –

KORLEEN

KYLÄKOKOUS

lauantaina 3.9.2016
alkaa klo 13.00

Paikka: Mikkeli,
Mäntyniemi,

Ihastjärventie 40 B

Ohjelmassa
- lounasruokailu

- haastelua
- valokuvien kertomaa:

- ota kuvat ja tarinat
mukaan

- muisteluksia tai
sukulaisilta kuultua

Järjestelyistä vastaa
Korleen kylän puolesta

Tuomo Rastas.

Ilmoittaudu 22.8.
mennessä:

Rauni Karjalainen,
puh. 0400 715 200,

s.posti:
rauski38@gmail.com

Tuomo Rastas,
puh. 0505 430 400

Tervetuloa!
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Tarinaillat jatkuvat kesätauon jäl-
keen syyskuussa Karjalatalon Sor-
tavala-salissa aina kuun ensimmäi-
senä keskiviikkona klo 18-20. Ilto-
jen teemat vaihtelevat, mutta ne al-
kavat ja päättyvät aina samoin lau-
laen. Illat aloittaa Osmo Valkosen
säveltämä ja sanoittama Rautu oi
Rautu -kappale (http://rautu.fi/Seu-
ra/rautuseura.htm) ja päättää Kar-
jalaisten laulu.

Suu kuivana ei tarinailloissa istuta,
sillä seuran emännät loihtivat meil-
le iltojen iloksi kahvitarjoilun herkul-
lisine leivonnaisineen ja kahvittelun
lomassa luonnollisesti haastellaan.

Alkuvuoden tapahtumia
Vuoden ensimmäisessä tarinaillassa
13.1. Leena Alhola kertoi meille
Lounais-Suomen ja eri Karjalan alu-
eiden Nuuttipukki-perinteestä, lisäk-
si kuulimme muisteloita sota-ajalta.

Helmikuun tarinaillan aluksi pidim-
me hiljaisen hetken kahden seura-
laisemme muistoksi. Tällä kertaa
muistelimme ja lauloimme talvi-
lauluja.

Lisäksi teimme helmikuussa
teatteriretken Lahteen katsomaan
Eeva Kilven muistelmateoksiin pe-
rustuvaa näytelmää Evakkotytön
tarina.

Maaliskuun tarinailta alkoi sään-
tömääräisellä kevätkokouksella, jon-
ka jälkeen turistiin kahvin äärellä.

Huhtikuun teemana oli ”Varhai-
sin lukumuistosi”. Leena Salo-
Gunst esitteli kaksi varhaislapsuu-

Tervehdys kuin tuulahdus Rautuseurasta!
den kirjaansa, Porsas Urhea (v.
1945) ja Arnold Tilgmann Urhea
Tipu sotilas (v. 1943), joka on väri-
käs runomuotoinen kuvakirja ja roh-
keasta Tipu kananpojasta.

”Jo sota päättyi voittohon
ja kotiin Tipu astuu.
Kas, siellä sipu vastass’ on
ja Äidin silmä kastuu.”
 

Kevätkauden viimeisessä tarina-
illassa toukokuussa saimme jälleen
suruviestin, joten tapaamisemme
alkoi hiljaisella hetkellä. Tässä
tarinaillassa muisteltiin koulujen
äitienpäivien juhlia sekä vietettiin
kolmet syntymäpäivät.

Rautuseuran ry:n vuosikokoukses-
sa 4.11.2015 valittiin seuran uudek-
si varapuheenjohtajaksi Kaarina
Raatikainen ja hallituksen jäseniksi
Varpu-Leena Sumsa ja Outi
Ahponen Raili Lamerannan
jatkaessa seuran puheenjohtajana.

Rautuseuran hallitus 2016:
Raili Lameranta puheenjohtaja
Kaarina Raatikainen varapj.
Outi Ahponen (2016 - 18) sihteeri
Marja Johansson (2014 - 16)
Reino Pekkanen (2015 - 17)
Varpu-Leena Sumsa (2016 - 18)
Hannu Tuomimaa (2015 - 17)
Tyyne Vanhanen (2014 - 16)

Ota yhteyttä meihin hallituksen jä-
seniin, jos sinulla on toivomuksia tai
ideoita tarinailtojen puheenaiheiksi
tai muita toiveita ohjelmaksemme,
niin yritämme toteuttaa niitä mah-
dollisuuksien mukaan.

Edessä 90-vuotissyntymäpäivä-
sankarit Tyyne Viljakainen ja Ilmi
Dhyring, takana vas. Kaarina
Raatikainen 70 vuotta, puheen-
johtajamme Raili Lameranta sekä
Irja Jantunen 80 vuotta.
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Rautuseura ry:n
sääntömääräinen
syyskokous pidetään

ke 2.11.2016 klo 18 tarinaillan yhteydessä
Karjalatalon Sortavala-salissa (2.krs)
Käpylänkuja 1, Helsinki

http://rautu.fi/Seura/toiminta.htm

Syksyn tarinaillat:
- syyskuun tarinailta 7.9. (kesän
matkakertomukset ja muut kuulu-
miset)
- lokakuun tarinailta 5.10.
(Syyskestit, Mikkelinpäivä, Kekri –
vietettiinkö teillä?)
- marraskuun tarinailta 2.11.
(Rautuseura ry:n syyskokous)
- joulukuun tarinailta 7.12.
(puurojuhla)

Tapaamisiin tarinailloissa!

Outi Ahponen Kevätkokouksen asiakirjoja katsastetaan. Keskellä Ilmi Pesonen, pu-
heenjohtajan pöydän takana Raili Lameranta.

Tervetuloa
mukaan!

Hallitus

SAKKOLA-RAUTU
syysmatka

Rautu-Sakkola
lahjoitusmaatalonpoikien

muistomerkin
80 -vuotisjuhlamatka

16.-18.9.2016

Reitti:
M:li-L:pr-Viipuri-Sakkola

ilm. viim. 20.08. Markulle:
 pitajaseura@rautu.fi tai

p. 044 9259765
  hinta: 250-325.00

(vahvistamaton)

 Reitti:
Pirkanmaa-Helsinki-Vaalimaa

  hinta: 300-400e
(vahvistamaton)

tied/ilm:
soini.h@gmail.com

p. 0400207844
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Sotatoimet jatkosodan
hyökkäysvaiheessa 1941 ja
Raudun takaisinvaltaus
Jatkosodan sytyttyä kesällä 1941
perustettiin läänin komentajan
eversti Niilo Viktor Hersalon joh-
tama 15. Divisioona. Divisioona lii-
tettiin kenraalimajuri Taavetti
Laatikaisen II Armeijakuntaan ja
ryhmitettiin Simpeleen eteläpuolel-
le, josta se elokuun alkupuolella
mursi venäläisten puolustusasemat
Metsäkylässä ja eteni Hiitolaan ja
Mustolaan.

Divisioona saartoi Kilpolansaa-
reen kaksi venäläisdivisioonaa.
Kilpolansaaresta venäläisjoukot
pääsivät proomu-, lautta- ja laiva-
kuljetuksin pakenemaan Laatokkaa
pitkin. Tästä motista kuljetettiin lä-
hes 12.000 miestä, 3000 hevosta ja
lähes 450 erilaista autoa tai trakto-
ria.

Taisteluvaiheen jälkeen 15. Divi-
sioona eteni Laatokan rantatietä
vallaten Käkisalmen ja Sortanlah-
den. Divisioona saavutti Taipaleen-
joen elokuun lopulla. Taistelu-
maasto ja alue oli tuttua Hersalolle
ja divisioonan miehille, sillä samat
miehet olivat taistelleet talvisodas-
sa samalla alueella.

Vallattuaan Vuoksen pohjoispään
käynnistettiin välittömästi hyökkä-
yksen jatkamisvalmistelut kohti van-
haa rajaa. Pääosa eversti Hersalon
15. Divisioonasta oli siirretty auto-
kuljetuksin Äyräpää-Vuosalmen yli-
menopaikkojen kautta Pasurin-kan-
kaalle, josta se aloitti 31.8.1941 ete-
nemisen kahdella rykmentillä Nur-
mijärven kautta kohti Rautua. Illan
aikana toinen rykmenteistä oli jo
katkaissut Lipolan ja Raudun väli-
sen maantien Orjansaaren ja viiden-
tien risteyksen väliseltä alueelta.
Seuraavan yön ja päivän aikana

Vehmainen 15. divisioonan esikunta- ja
harjoitusalueena vuosina 1941-1944

muodostettu taisteluosasto Kilpeläi-
nen eteni Kuolemanlaakson läpi
Maanselkään ja Raasuliin saavut-
taen valtakunnan rajan 2.9.1941.

Samanaikaisesti 15. Divisioonan
toinen rykmenteistä (JR 15) oli
edennyt Kiviniemestä Petäjärvelle
ja edelleen aseman kautta kohti
Rautua. Rykmentti valtasi Hovin-
kylän ja eteni Vehmaisten kautta
Raudun kirkonkylään 1.9.1941.
Seuraavan yön ja päivän aikana
rykmentti eteni Palkealan kautta
kohti Sirkiänsaarta ja löi vastassa
olleet venäläisjoukot saavuttaen
Koskitsan ja Viisjoen illan kulues-
sa.

Venäläisjoukot olivat pakotettuja
irtautumaan puolustusasemista Su-
vannon-Taipaleenjoen linjalta, jolloin
Taipaleella ollut 15. Divisioonan
kolmas rykmentti (JR 36) ylitti
Taipaleenjoen ja eteni valtakunnan

rajalle. Osa rykmentin joukoista ete-
ni Metsäpirtin suunnasta Haapsaa-
reen ja Korleelle.

Raudun pitäjä oli nyt kokonaisuu-
dessaan vallattu takaisin, mutta tais-
telut eivät päättyneet vielä tähän.
Eversti Hersalo sai käskyn ryh-
mittää 15. Divisioona vanhalle ra-
jalle 3.9.1941 käynnistyvää hyökkä-
ystä varten. Divisioonan tavoitteek-
si oli määrätty linja Silantojärvi-
Lempaalanjärvi-Viisjoki. Divisioona
saavutti käsketyn tavoitteen 7.9.
1941 ja ryhmittyi puolustukseen
Lempaalanjärven koillispää-Sir-
kiänsaaren raja ja siitä rajaa pitkin
Laatokalle.

Ryhmityttäessä puolustukseen
eversti Hersalo määräsi 15. Divisi-
oonan Esikunnan sijaintipaikaksi
Raudun. Divisioonan miestappiot
hyökkäysvaiheen aikana olivat 3900
miestä.

Divisioonan sijoittumisaluetta Vehmaisissa.
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Rinnakkaiseloa 15. Divisioonan
joukkojen ja Rautuun
palanneiden siviilien kanssa
kesti lähes kolme vuotta
Syyskuusta 1941 alkanut jakso
Rautuun ryhmitetyn 15. Divisioonan
osalta oli puolustusvalmisteluja ja
linnoitustöitä. Pieksämäellä oli
Raudun kunnanvaltuuston kokouk-
sessa elokuun 15. päivä tehty jo
suunnitelma kotiinpaluusta. Tuolloin
muodostettiin Matti Pulakan joh-
dolla kunnan hoitokunta, joka val-
misteli rautulaisten paluumuuttoa
kotiseudulle.

Varsinainen väestön muutto
Rautuun tapahtui kuitenkin vuoden
1942 puolella. Eversti Hersalon joh-
tama 15. Divisioonan Esikunta oli
ryhmittynyt tuolloin Vehmaisten
hovin maille. Esikunta sijaitsi sodan
tuhoilta säästyneessä Vehmaisten
kansakoulussa. Komentajalle oli
ryhdytty rakentamaan komentokor-
sua Vehmaisten hovin vieressä ole-
van Hovinjärven rantaan. Komen-
tokorsu sijaitsi lähes järven rannas-
sa painanteessa. Paikka oli suojai-
nen ilmatoiminnalta ja tähystyk-
seltä.

Eversti Hersalo kiinnitti jo asema-
sotavaiheen alusta alkaen huomion-
sa joukkojen koulutukseen. Saman-
aikaisesti kun etulinjassa ryhdyttiin
linnoittamaan puolustusasemia,
käynnistyi myös joukkojen koulutuk-
sen suunnittelu. Tähän liittyi selus-
tassa olevien joukkojen koulutus-
valmistelut. Vehmaisten hovin alu-
eelle rakennettiin ampumarata ja
alueelta tehtiin jo aiemmin sovittu
maanluovutus sotajoukkojen harjoi-
tusalueeksi. Raudusta muodostui
näin 15. Divisioonan joukkojen kou-
lutuskeskus, jossa divisioonan re-
servissä oleva rykmentti oli majoittu-
neena saaden samalla koulutusta.

Etulinjassa olevia rykmenttejä
kierrätettiin erillisen suunnitelman
mukaisesti samalla, kun uusia
täydennysmiehiä ja ikäluokkia kou-
lutettiin Vehmaisten hovin alueella.

Asemasotavaiheessa vuosina 1942
–1944 alueella järjestettiin joukoille
sotataitoja palvelevaa kilpailutoi-
mintaa. Kilpailutoiminnasta mainit-
takoon tässä yhteydessä muun mu-
assa divisioonan:

- ampumamestaruuskilpailut
-  suunnistuskilpailut
- partiomestaruuskilpailut
-  hiihtokilpailut
Henkilökohtaisten sarjojen lisäk-

si järjestettiin myös yksikköjen vä-
lisiä kilpailuja.

Fyysisten ja sotilaallisten taitojen li-
säksi eversti Hersalo kantoi huolta
myös joukkojen henkisestä vireys-
tilasta.

Elämä ja yhteistyö rautulaisten
paluumuuttajien kanssa oli sujuvaa
ja kitkatonta. Lepovuorossa olevi-
en joukkojen antama apu rautulai-
sille paluumuuttajille ilmeni työvoi-
ma-apuna sekä pelloilla että raken-
nustyömailla. Asevelitalkoilla raken-
nettuja taloja alkoi nousta ympäri
Rautua enenevässä määrin.

Vehmaisten hovin pellolle raken-
nettiin kenttäjumalanpalveluksia
palvelemaan pyhäkkö, jossa miehet
saivat kuunnella sunnuntaiaamuisin
pidettyjä jumalanpalveluksia.  Mie-
hille, jotka eivät olleet käyneet rip-
pikoulua, järjestettiin mahdollisuus
sen käymiseen. Konfirmaatiotilai-

suuden jälkeen koulun käyneet mie-
het saivat usein juoda konfirmaation
päätteeksi eversti Hersalon tarjoa-
mat kahvit hänen komentokor-
sussaan.

Ajanjaksoa kuvastaa myös runsaat
Satakunnan alueelta tapahtuneet
kuntalaisvierailut Raudussa. Tällöin
myös rautulaiset paluumuuttajat ja
satakuntalaisten delegaatiot tapasi-
vat usein Vehmaisissa sekä Raudun
kirkonkylään perustetussa sotilas-
kanttiinissa toisiaan. Tapaamisten
yhteydessä syntyi paljon ystävyys-
suhteita, jotka kestivät sitten koko
eliniän.

15. Divisioonan miesten ja Rau-
tuun palanneiden nuorten naisten
kesken syntyi myös rakkaussuh-
teita, jotka johtivat sodan kestäes-
sä myös avioliittoihin.

Koulutus- ja harjoitustoiminnan
lisäksi divisioonan reserviin sijoite-
tun rykmentin tehtävänä oli linnoit-
taa Vammelsuun-Taipaleen (VT-)
puolustuslinjaa, joka kulki Raasulin-
Liippuan alueen kautta kohti Tyklä-
järveä ja siitä edelleen Palkealan
mäkialueen kautta Metsäpirttiin.

Jatkuu kerronnalla asemasodan
vaiheista...

Pekka Intke
Kirjoitus on luettavissa myös

Vehmais-Haukkalan kyläkirjasta

Hersalon rippikoululaisia.
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Harri Puolakangas (Borovikov)
kertoo omalla autolla 23.5.-3.6.2016
tehdystä matkasta Pietariin ja Rau-
tuun. Osa I.

Matkan alkutahdit
Suunnittelin Pietarin-matkaa jo huh-
tikuun puolella ensin aikoen matkus-
taa ennen jääkiekon MM-kisoja.
Matka siirtyi kuitenkin alkamaan
toukokuun lopulla MM-kisojen jäl-
keen: kun kisat loppuivat sunnun-
taina, lähdin 23.5.2016 maanantai-
na matkaan Venäjän puolelle, mut-
ta Kymenlaaksossa yövytyn yön
jälkeen jo Lappeenrannasta.

Laadin matka-asiakirjoja huhti-
kuun lopulta toukokuun puolelle
saaden kaikki hyvissä ajoin valmiik-
si. Maksoin myös pietarilaisen
hostellin varausmaksun viisumin li-
säksi. Autoonkin hankin kasko-
vakuutuksen – varmuuden vuoksi.
Orientoiduin suvun entisen koti-
maan kulttuuriin syömällä viikko-
pari ennen lähtöä venäläisiä
tattariryynejä, piparjuuritahnaa ja
muuta pientä slaavilaisesta keittiös-
tä. Matkan päätarkoitus oli museo-
käynnit, käynti arkistossa ja ajo-
matka Sosnovoon. Toinen tarkoitus
oli ostokset ja kaupungin katselu.

Alkumatka
Lähdin matkaan siis jo 22. touko-
kuuta varattuani majoituksen yöksi
Finnhostellista Lappeenrannasta
hintaan 30 euroa. Yhtenä päivänä
suoraan Pietariin Jyväskylästä mat-
kustaminen olisi ottanut ensikerta-
laiselta voimille.

Sunnuntain matka alkoi joskus
puolen päivän aikaan Säynätsalos-
ta. Matkan varrella suunnittelin
pysähtyväni vasta Mikkelin jälkeen.
Ensimmäinen pysähdys tapahtui
Ristiinassa. Matkan varrella ohitin
kaverin, jolta oli pudonnut pyörä

Rautulaisen jälkikasvun matka
Pietariin ja Rautuun 2016

autostaan, ja Kirvesniemen tien-
haaran. Yö hostellissa tapahtui
sekadormissa Grace-nimisen aust-
ralialaistytön kanssa. Maailman-
matkaaja Grace oli juuri palannut
Venäjältä. Esittelin perheeni Gra-
celle valokuvista antaen käynti-
korttini tytölle. Kävin iltasella jutte-
lemassa hostellin golfkentän varti-
jan kanssa ja katselemassa pätkän
MM-kiekkoa erään rajavartijan ja
hotellin vastaanottovirkailijan kans-
sa. Aamulla lähdin ajamaan kohti
Nuijamaan raja-asemaa. Grace-tyt-
tö jäi nukkumaan dormin sänkyyn
omalle puolelleen huonetta. Dormin
kaappi tyhjeni, ja vastaanotto sai
avaimen.

Nuijamaan raja-asema ja
Rättijärven bensa-asema ja
kauppa
Raja-asemalla ei ollut suurta ruuh-
kaa, koska oli maanantaiaamu.
Muutama itäsuomalainen bensan-
hakija kuitenkin oli tullijonossa. Sain
heiltä ensimmäiset ohjeet tulli-
selvitysasiakirjojen täyttämiseen.

Ensikertalaisella tullin läpäisy
takelteli, kun en heti ymmärtänyt
venäjäksi tulliterminologiaa. Kun
asiakirjat kuitenkin löytyivät, pää-
sin jatkamaan matkaa pysähtyen
Rättijärvelle tankkaamaan ja ostok-
sille. Rättijärvellä satoi, ja tekstasin
Venäjän puolelta kuvan kanssa en-
simmäisen viestin pojalleni Tampe-
reelle.

Ajo Pietariin
Rättijärvestä alkaen tie seurasi Sai-
maan kanavan rantoja, josta matka
jatkui Viipurin ohitse Pietariin.
Pysähdyin ennen Viipuria yhdellä
huoltoasemalla ostamaan vettä ja-
noon ja tauolle miettien, miten ajel-
la venäläisten kanssa, kun ohituk-
sia vastoin Suomen tiekäytäntöä
tapahtui molemmin puolin: sekä va-
semmalta että penkan puolelta.

Päätin ajaa hieman hiljempaa kuin
muu liikenne pysähtyen välillä tien
sivuun päästämään ohitse autoni
taakse kertyneen jonon. Saavuin
uudelle Pietarin-moottoritielle, jon-
ka varrella maksoin suhteellisen al-

Matkaaja Rättijärvellä tankkaamassa ja ostoksilla.
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haisen tietullimaksun, 50 ruplaa
(noin 70 eurosenttiä). Pietarin-
moottoritie Vyborgskiy raionin
(Vyborgin alue) kohdalla oli hyvin
monimutkainen: jos olisin ajanut
väärästä liittymästä, olisin joutunut
ajamaan useita kilometrejä turhaa
matkaa päästäkseni takaisin oike-
alle tielle. Hiljaisella vauhdilla aja-
en kuitenkin löytyi oikea liittymä,
joka vei Google Earthilla etukäteen
suunnitellulle sisääntuloreitille Pie-
tariin. Muutama pysähdys ennen
kaupungin keskustaa miettimään
oikeata ajoreittiä ja iPhonen navi-
gaattori auton kojelaudan päällä
helpottivat löytämään keskustaan
vievälle tielle.

Pietarin keskustassa
Katuja Engel’sa-Lesnoj-Liteinyj
pääsin keskustassa sivukadulle
paikkaan, jossa saatoin miettiä, mi-
hin saan autoni parkkiin mahdolli-
simman lähelle Friends on Nevsky
-hostellia.

Kun päivä paahtoi, alkoi auton
moottori ylikuumeta, ja se piti sam-
muttaa. Aukaisin konepellin huoma-
ten, että jäähdytinnesteen pinta oli
liian alhainen. Nestettä oli matkan
varrella kuumuudessa haihtunut.
Lisäsin nestettä ja annoin mootto-
rin jäähtyä miettien, miten kapeita
Pietarin katuja löydän mahdollisim-
man lähelle hostellia. Parkki löytyi,
mutta siitä piti aluksi maksaa. Mak-
su tapahtui kotimaisella VISA-
electronilla parkkiautomaatista pai-
kallisen kadulla kulkijan antamin
ohjein. Sitten vain kassin kanssa
hostelliin samalla miettien, mistä saa
maksuttoman parkin autollensa. Se
löytyi vasta vierailun loppuvaihees-
sa, kun aluksi jouduin arvailemaan,
onko ensimmäinen paikka maksu-
ton vai vandaalin lyhtytolpasta
repimän liikennemerkin ilmoittama
vapaa paikka. Sakkoja paikasta kui-
tenkaan ei tullut. Vähäisen pysä-
köintivirheen maksu Pietarissa on
3000 ruplaa – suuremman virheen
maksaja joutunee pulittamaan myös

auton siirrosta.
Ensimmäiset päivät Pietarissa
Maanantai-illan 23.5. hostelliin il-
moittautumisen jälkeen piti alkaa
käyttäytyä maan tavalla eikä suo-
meksi voinut enää puhua yhtään
sanaa, vaikka suomalaisturisteja
muutama vierailun aikana näkyikin
Nevski Prospektilla ja muualla kau-
pungissa. Nehän olivat yhtä tunte-
mattomia kuin pietarilaiset.

Ensimmäiset ostokset tapahtuivat
iltamyöhään 24 tunnin ruokakau-
poista. Koko vierailun aikana kui-
tenkaan en syönyt kuin kaksi an-
nosta tuhtia ruokaa, kun oli kotimai-
sen ortodoksikirkon kalapaaston
alku: ensimmäisen eräässä kellari-
ravintolassa pääkadun sivukadulla
ja toisen kreikkalaisessa ravintolas-
sa Nevski Prospektin katutasossa.

Sisäänkirjautumisen jälkeen aloin
miettiä tulevia päiviä ja niiden mu-
seo- ja arkistovierailuja ja ajomatkaa
entiseen Rautuun. Arkistoihin en
voinut mennä ennen kuin muutaman
päivän päästä tulosta – kun kulttuu-
riorientaatio pääpiirteittäin oli tapah-
tunut. Ne ovat niin ”steriilejä” paik-
koja. Kulttuuriorientaatio tapahtui
hammastahnaa ja saippuaa myöten
– myöhemmin myös kävelin
Gostinyj Dvorista ostetuilla Asics-
lenkkikengillä ja puin päälleni Ap-
raksin Dvorista ostetun nahkatakin,
jonka tadzikistanilainen tumma mi-
nulle myi. Päätin myös koko mat-
kan ajan syödä vain venäläistä ruo-
kaa ja juoda venäläisiä juomia ku-
ten Tarhun-limonadia ja muita
luonnonmehuja. Kotimaan eväistä
olivat muistona vain Vaasan
ruisviipaleet dormin jääkaapissa,
joihin en koskenut kuin vasta palat-
tua Suomeen.

Fabergén museo
Ensimmäisinä päivinä muutin muis-
tiinpanojen kirjoitustavan kotimai-
sesta kyrillisiin. Muistiinpanot kos-
kivat lähinnä ostoskuitteja ja syötyjä
ruokia – sellaisia lyhyitä merkintö-
jä, joiden perusteella saatoin kirjoit-

taa matkakertomuksen. Olin ennen
lähtöä ja matkan aikana yhteydes-
sä Suomen Pietarin instituuttiin, joka
mm. opettaa venäläisille suomea ja
maamme kulttuuria. Ilmoitin insti-
tuuttiin olevani tekemässä tutkimus-
työtä. Lähetin kotimaahan posti-
kortit Pietarista pääkadun toisen
puolen postikonttorista. Ostin lisää
postikortteja Fabergén museosta,
joka oli ensimmäinen tutustumis-
kohteeni Pietarissa. Fabergén mu-
seo sisältää tsaarin vallan aikana
käsin tehtyjä pienesineitä ja jonkun
verran maalaustaidetta. Suosittelen
kaikille Pietarin-kävijöille tuota
Nevan sivujoen rannalla sijaitsevaa
museota, osoite nab. Reki Fontanki,
21.

Pietarin liikenneongelma
Pidin autoani parkissa koko ajan
lähellä hostellia, koska kaupungin
alueella metrolla pääsi nopeammin
sinne, mihin olin suunnitellut men-
nä. Vain Sosnovon-matkallani auto
oli muualla kuin keskustan parkissa.

Pysäköintiongelma ei olekaan vä-
häinen tuon miljoonakaupungin kes-
kustassa, jossa väärin pysäköidyt
länsiautot ja kaukoidän vauhtihirmut
kuljetettiin venäläisvalmisteisella
hinaus/nosto- ja kuljetuskalustolla
DIZ:n määrääminä pois keskustan
pysäköinnille kielletyistä alueista –
huolimatta, olivatko hätävilkut ja
käsijarru päällä tai kaaran merkistä.

Varastoon kuljetettiin tuliteriä
Bemareita, Mersuja, Audeja, Toyo-
tia, Kioja, Nissaneita, Skodia, Chev-
roleteja, Fordeja, Volkkareita, Pösö-
jä, Renuja ja joskus vanhoja Lado-
jakin. Sääliksi kävi nähdä niin mo-
net peltivauriot niin hienoissa ajo-
neuvoissa. Itärajamme pitkät rekka-
jonot siis ovat saaneet naapurimaas-
sa aikaan lainsäädännön, joka on
vaatinut siirtokaluston valmistamis-
ta, liikennemerkkien valmistusta ja
varastoalueiden rakentamista – myös
ongelmaan liittyvän byrokratian.

Yöaikana saatoin katsella hostel-
lin neljännen kerroksen ikkunasta
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Nevski Prospektin keskustan liiken-
nettä. Keskikaistalla ajettiin moot-
toripyörillä yörallia pyrkien saavut-
tamaan huippunopeuksia – reunim-
maisia kaistoja ajettiin rauhallisem-
min. Välillä soivat ambulanssin pil-
lit, mutta pikkutunneille meno rau-
hoittui, ja hostellin vieraat nukah-
tivat.

Pietarin arkistot
Matkani arkistotutkimusosassa kä-
vin aluksi tiedustelemassa sodassa
tuhoutuneen Palkealan kirkon ai-
neiston tilalle metrikoita TsGIA:n
arkistosta. Sain sieltä osoituksen
RGIA:n arkistoon, jonka asiantun-
tija kertoi, että Imatralla sodan jäl-
keen asuneiden suomalaisten orto-
doksien tietoja löytyy Venäjän fe-
deraation historiallisen arkiston Vii-
purin arkistonosasta.

Helsingin kansallisarkistosta mat-
kani jälkeen kuitenkin kerrottiin,
että Venäjältä on tuotu fondeja ja
venäläisen arkiston osia Suomeen.
En vielä tässä tilanteessa tiedä, si-
sältävätkö nuo Suomeen tuodut ar-
kistonosat samoja kuin Viipurissa.

RGIA:n arkisto oli muuttanut joen
rannasta kuivempaan, tasankomai-
seen paikkaan. Se oli tiukasti varti-
oitu, ja puhtausmääräyksiä piti nou-
dattaa laittamalla kenkien päälle
muovitossut asuindormini käytän-
nön mukaisesti. Venäjäksi kirjoitet-
tujen kaavakkeiden täyttäminen oli
vaikeata, kun kotimaassa vallalle
päässyt YYA-sopimuksen sotilas-
artiklan purkamisen jälkeen saksa-
laistunut maanpuolustusjuntta ja sen
lieveilmiö vielä painoivat päälle.

Lieveilmiöksi voinee mainita kohta
perustamisen jälkeen kielletyn suo-
jeluskuntalaisaatteen uusihannoin-
tia. Lienevätkö käyneet viime aikoi-
na suomalaississit melomassa Sää-
mäjärvelläkin, kun moskovalaislas-
ten ohjaajilta säätiedotukset ja sää-
havaintotaito unohtuivat?

Kazanin ortodoksinen
katedraali
Olin jo muutama vuosi ennen tälle
tutkimusmatkalle lähtöä saanut tie-
tää, että kaukaisen ukrainalaissu-
kulaiseni, aatelismies Vladimir Lu-
kich Borovikovskiyn ikoneja on
esillä Pietarissa Smolenskin hauta-
usmaan kirkossa ja Kazanin kated-
raalissa. Siksi tein käynnit noihin
kohteisiin aloittaen Kazanin kate-
draalista.

Kazanin katedraalissa vierailin
ensimmäisen oleskeluviikon torstai-
na keskustan ostosten ja vesisateessa
tilskinnän jälkeen. Märin lenkki-
tossuin sain katedraalin oppaalta
tiedustelluksi, missä kohdin kate-
draalia VLB:n maalauksia tai iko-
neja sijaitsee. Otin valokuvat maa-
lauksesta luvalla, mutta vasta
myöhemmin selvisi, ettei olisi saa-
nut käyttää salamalaitetta kirkossa.
Sama käytäntö pätee museoissa va-
lokuvaamiseen: se on sallittua, mut-
tei salaman kanssa. Jäin katedraa-
liin kuuntelemaan palvelusta kirkon
myynnistä ostamieni tuohusten tur-
vin. Lenkkarini alkoivat liturgian ai-
kana kuivua. VLB:n maalauksia voi
selailla verkosta.

Smolenskin hautausmaa
Kazanin vierailusta seuraavana päi-
vänä kuljin metrolla Vasilyostroville
kävellen muutaman kilometrin mat-
kan metroasemalta hautausmaalle.

Smolenskin hautausmaan kirkos-
sa oli vaatimattomat venäläiset
häät, joten jäi hieman epäselväksi,
onko Ukrainan Myrhorodissa syn-
tyneen sukulaiseni maalauksia Smo-
lenskissa Vasilyostrovilla. Päätin
olla häiritsemättä venäläispariskun-
nan häitä ja häipyä kirkosta tuota
pikaa puiston kappelille, jonka sisälle
oli tungosta.

Smolenskin hautausmaa on val-
tavan suuri puisto, jonka rauhassa
linnut laulavat ja vierailijat kävele-
vät hiljaista vauhtia. Mietin uusia

käynnin Smolenskissa jollakin tule-
valla matkallani Pietariin, vaikka
eräs kirkon palvelija kertoi, ettei
V.L. Borovikovskiyn ikoneja kirkos-
sa ole. VLB:n potrettimaalauksia
on pidetty esillä pääasiassa Mosko-
vassa Tretjakovin galleriassa – iko-
nit ovat hänen tuotannossaan har-
vinaisempia.

Kirjoitus jatkuu seuraavassa nu-
merossa, jossa päästään perille
Rautuun, Sosnovoon.

Harri Puolakangas
(Borofikoff)

Kirjoittaja Harri Puolakangas
harrastaa myös musiikkia.
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Perinnepäivä toi muistoja mieleen
Täs äskettäi meil ol sellane perinne-
päivä, ko käytii katsomas yhtä oikei
vanhaa talloo tuol Asila kyläl. Teä
olkii sen verra tärkiä paikka, ko siin
olliit aikonoa miun vaimoin esisät
pitäneet tilloa ja eläniet vuoskym-
menii, jos ei sattoikii.  Teä talo ol olt
jo pitkää ilma vakituisii asujii, mut
nyt sen ol kunnostant yks vanhoist
rakennuksist ja historiast kiinnostunt
ihmine. Heä ol laittant sen siihe kun-
too, ettei se ennää peäst lahhoomaa,
eikä ves tult sissää. Kyl se nyt säi-
lyy hyväst vaik mite pitkää, mut nyt
piha kasvo korkiaa heinää ja päi-
vänkakkaroi.

Kylhä täskii näk hyväst,  mite talo
ol tehty mäen peäl, peltoaukiat
levisiit siin nii avarast etelä- ja
länsrinteil, kivnavetan rauniot olliit
siin pohjospuolel pihlajii peitos ja
siin vieres seiso iso ja tuuhia piha-
kuus. Talo ol iso ja näk, et siin ol
tilloa talon väel ja palkollisilkii.

Tuvasha tehtii siihe aikoa
monenlaisii hommii, tehtii reet, kor-
jattii valjaat ja suutaroitii soappaat
kuntoo. Kangaspuut olliit etekii
talvisaikoa kovast käytös. Siin ko
katsoo seinii, mis ol sataviiskym-
ment vuotta vanhoi lehtii pantu
tapetiks ja hirsii raot tilkitty samma-
lil ja savel, lattia lankkui, mitkä ol
sepän tekemil nauloil lyöty kii – ni
iha se hiljaseks vettää. Kui monet
soappaanjälet nois lankuis onkaa.
Mut tälleihä myö on ain eletty, tätä
moata rakennettu ja kasvettu suku-
polv toiseesa peräst.

Sit ko tultii poispäi, ni käytii vähä
noapurkunnan puolelkii, mis ol kans
vanha talo laitettu matkailijoihe vir-
kistyspaikaks.Tummuniet hirret
kannattelliit sielkii tuvan laipioo.
Seinävieril pitkät penkit uotteliit
kävijöi ja keskel tuppoa pitkä pöy-
tä, samalviisii tukevat penkit ym-
päril. No myöhä otettii tietyst kohvit,
ko ol jo iltapäivä mänös hyvän mat-
koa ja kuunneltii, mitä tälkii tuval ol

kerrottavvoa. Ja olha sitä – katso-
jan mielest rupiiaa nousemoa miel-
kuvvii ja sitä melkei on näkevinnää
sin vuoskymmenii taa. – Tuos sei-
so pystykirnu, mil ol kirnuttu voita
talo väel, vyyhtpuu ja vokki ol nur-
kas, sil ol varmast keträtty villoi
sukkatarpeiks ja pellavii pöksyiks ja
paitakankaiks.

Sit ko lähettii pihamoalt pois, ni siin
ol pien aitta laitettu kannoi kopiks
ja siin koakatti pikkune lauma moa-
tiaskannoi, nii pulskii ja hyvän-
näkösii. Siin aita nurkas roikku
viikate ja vähä matka peäs ol sären-
täaia takan oikia ruishalme, tähkä
jo pitkäl tulos. Oikei pit pysähtyy
siihe aia vierel ja toas kerra muis-
tella, mite ruista leikattii, tehtii
lyhteet ja pantii hyväst kuhilail!

Teä olkii sellane maisema, mikä
säilyy mieles pitkä aikoa. Se on nii-
tä perusjuttui, minkä varas täs moas
on eletty ja eletää etteekii päi. Lei-
pä ja kaik siihe mukkaa kuuluva työ.

Nykyää rukkiin viljelemine onkii
issoin tilloin varas ja suurelt osi lei-
vän tarpeet taietaa tuua ulkomailt.
Onneks teäl kotmoas sentää
leivotaa meil joka päivä tuoretta
leipeä, jos ei koton ni sit leipomois,
et myö kaupunkilaisetkii peästää
maistamaa sitä perusravintoo.

Täs alkoa kohtsillää ollakii
rukkiinleikuun aika, ni hyväst soppii
tähä pisteä kuva siint ruispellost,
mitä mie aian takkaa voa katselin.

Paimpoika
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Onkikisa kutsui kylienväliseen kilpaan

Aikoinaan Raudussa järjestettiin
paljon kylien välillä erilaisia kilpai-
luja. Niinpä pitäjäseura on tuuminut,
että perinne jatkukoon myös täällä
tynkä-Suomessa. Tällä kertaa laji-
na oli rannaltaonkimiskilpailut Mik-
kelin Vehmaskylässä 9.7.2016.

Kilpailualueeksi oli saatu Kupa-
risen Matilta hänen kesä-
paikkansa Sikolammen rannalla,
jonne kokoontui yli 30 rautulaiset
sukujuuret omaavaa onkijaa. Sää oli
pilvinen, mutta kepeä tuuli ja pieni
sadekaan ei estänyt iloisia läsnäoli-
joita laittamasta matoa koukkuun ja
nostamasta varsin runsaita saaliita
punnittaviksi.

Iloinen puheensorina ja taustalla
kuuluva karjalaisten kaipuusta ker-
tova musiikki innosti myös järven
syvyydessä olleita kaloja tarttumaan
syötteihin. Tunnelma oli kuin Lei-
nikylä- tai Tykläjärven rannalla oli-
si oltu onkimassa.

Kisaa käytiin miesten ja naisten sar-
jojen henkilökohtaisista mestaruuk-
sista sekä kylien välisenä joukkue-
kilpailuna. Joukkuekilpailussa huo-
mioitiin kylien edustajien kahden
parhaan yhteenlaskettu saalismää-
rä.

Kilpailuajan päättyessä kokoon-
nuttiin runsaslukuisan palkinto-
pöydän ääreen saaliin punnitukseen.

Samalla kun kilpailun tuomaristo
punnitsi saaliita olivat Kuparisen
Anneli ja Lyytikäisen Aija
loihtineet loistavan ja runsaan ruo-
kapöydän osallistujille.

Grillimakkaraa, muurinpohja-
lettuja eri hillojen kanssa, mehua,
kahvia ja kaikkea hyvää oli taas
tarjolla –  rautulainen vieraan-
varaisuus tuli jälleen esille. ”Otat sie
– vie kottiis – älä lähe nälis-säis” –
kuuluivat sanat, jotka aika ajoin

Rannaltaonkimiskilpailun iloiset osallistujat, jännitys tiivistyy ennen tulosten julkaisua.

erottuivat vilkkaan puheen-sorinan
keskeltä.

Kun vastalauseita kilpailua kos-
kien ei esitetty, tuomarineuvosto
vahvisti kilpailun tulokset ja siirryt-
tiin palkintojen jakoon.

Palkintojen jaon jälkeen pitäjäseu-
ran varapuheenjohtaja kiitti kaikkia
osallistujia rehdistä kilpailusta. Hän
oli iloinen myös siitä, että näin
runsaslukuisesti osallistuttiin tähän
kesäiseen tapahtumaan.

Osallistujat olivat kannustamassa
pitäjäseuraa järjestämään vastaa-
van tapahtuman myös ensi vuonna.

Kiitokset kaikille kisailuun osallis-
tuneille, erityisesti Heinolasta, Jout-
sasta, Leppävirralta, Joroisista ja
Pieksämäeltä saapuneille.

Pekka Intke
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Tulokset
Naiset:
1. Himanen Anja Maanselkä 6000 gr
2. Damski Minna Vakkila 2000 gr
3. Pirjo Kuparinen Vakkila 1000 gr

Leena Koskinen Potkela 1000 gr
5. Sirpa Väisänen Potkela  750 gr
6. Helmi Kuparinen Vakkila  600 gr
7. Aino Pirhonen Raasuli  550 gr

Anneli Kuparinen Maanselkä  550 gr
9. Riitta Sutinen Vakkila  300 gr

Miehet:
1. Matti Kuparinen Vakkila 10950 gr
2. Pekka Intke Kuusenkanta  8500 gr
3. Timo Damski Sunikkala  8250 gr
4. Hannu Damski Sunikkala  5750 gr
5. Matti Damski Sunikkala  3750 gr
6. Esko Naumanen Raasuli  3250 gr
7. Juha-Pekka Lyytikäinen Maanselkä  3200 gr
8. Hannu Naumanen Raasuli  1350 gr

Reijo Onikki Kuusenkanta  1350 gr
10. Markku Vauhkonen Vakkila   600 gr
11. Seppo Monto Potkela   400 gr
12. Aapo Valjakka Vakkila   300 gr

Kylien välinen: (kahden parhaan saalis yhteenlaskettuna)
1. Sunikkala (Timo ja Hannu Damski) 14 000 gr
2. Vakkila (Minna Damski, Matti Kuparinen) 12 950 gr
3. Kuusenkanta (Pekka Intke, Reijo Onikki)   9850 gr
4. Maanselkä (Anja Himanen, Juha-Pekka Lyytikäinen)   9200 gr
5. Raasuli (Esko Naumanen, Aino Pirhonen)   3800 gr
6. Potkela (Leena Koskinen, Sirpa Väisänen)   1750 gr

Naisten sarjan voittaja Anja Himanen
saapuu noutamaan palkintoaan kisaa
luotsanneelta Pekka Intkeltä.

Miesten sarjan voittaja Matti Kupa-
rinen.

Myös Raudun nuorisoa oli palkittavina.
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Suven tappolaulu

Kirvesmäkköist läksiit suntaiaamun varrai sienee.
Suvet läksiit Vihtovasta uimaa Patoniemee.

Hynnä-Juho ko mäejest juoks
ni suu olj selälläse.
Ennekö piäs vennei luoks
ni tavant ei henkijäse.

Hynnä-Juho piene vennei telläs kerral hottuu.
Ukkose Simo vennei tukos
laskuo susist sottuu.

Ukkone sano renkillei jot:
”Souva, souva, souva!
Eihä ne kaik suvenahat
Juholaisil jouva.”

Ukkose poika se uotteloo
niist suvenahoist turkkii,
nahat vaik on valmiina
ni verkkoo pittää urkkii.

Vanhase Paavo parraillaa
käy marjamöllyy syömää,
tytöt juoksiit sanomaa jot:
”Isä lähe sussii lyömää!”

Vanhase Paavo vastas jot:
”Mie en sinne lähe,
mie en jätä marjamöllyy
yhe suve tähe.”

Pauku Taavet kanki olal
kävel pitki rantaa.
Ehkä hyö hänelkii suvenahoist
yhe osaa antaa.

Suvet ulvoit surkijast,
jot mikkää ei nyt auta,
ko järvi on miehii mustanaa
ja rannal kaivaat hautaa.

Maisosten tapaamisessa: Suven tappolaulu
Maisosen sisarusten järjestämällä heinäkuisella kahvi-
hetkellä Pertti Maisonen (s. 1934) kertoi seuraa-
vaa:

”Kuulin alla olevaa laulua hyräiltävän Orjansaaressa
1930-luvulla vallankin heinänkorjuun aikoihin.

Kasoista käytettiin nimityksiä heinäsuova – hei-
näsaatto – heinäruko – heinäkeko – heinäkasa.

Mäkrältä syntyisin ollut Lyydia-äitini (1905-2009) oli
yli satavuotias, kun sain häneltä aineksia alla olevaan
lauluun.”

Lopose Heikil läikkäpääl
ei sil hyvä kelpaa.
Oisha silkii rahareikii
maksas niil vaik velkaa.

Toist olliit kaik suvejahis,
muttei Mikko-raiska,
hääkö jäikii kartanol
tuota Marrii vahtii.

Mikko arvel aitta soppii makkuupaikaks.
Ko siel olkii renki-Pekko,
hääkii aatteloopi naista.

”Siekii laiska makkaat,
saisitha vaik sapattin
yhe suve tappaa!”
Suvet uija köllöttelöö kohe Patoniemee.

Kirvesmäkköist maksasiit
vaik kapan talost ruista.
Kuka laulais suvivirttä
ko hyö ei itse muista.

***

Pertti kertoi edelleen:
”Suvet eli sudet olivatkin heinäsuovia, jotka
Vuoksen tulva oli temmannut mukaansa.
Siitä kehiteltiin tämä pilkkalaulu.”

Muistelon kirjasi Pertin veljentytär

Päivi Väisänen
o.s. Maisonen

”Suvet ulvoit surkijast,
jot mikkää ei nyt auta ”
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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

VEHMAIS-
HAUKKALA

kyläkirja
30 euroa +

postituskulut
tilaukset:

pitajaseura@rautu.fi
puh. 044 925 9765
pintke@suomi24.fi

Heinäväkeä Potkelassa 1939, Sumpulassa Otto Toivosen pellolla. Kuvat Aune Toivosen.

TULEEKO
LEHTESI

OIKEALLA
OSOITTEELLA?

Ilmoita osoitteenmuutoksesi
Veijo Moilanen

p. 040 848 2759 tai
lehtitilaus@rautu.fi

Huom! Osoite ei vaihdu
vain postiin ilmoittamalla
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Osa II: Lotta Svärd –
”vapaana syntynyt, käskystä kuollut”
Ohessa toinen osa Lotta Svärd-jär-
jestön toimintaa valottavaan kirjoi-
tukseen. Kesäkuun lehdessä jul-
kaistu ensimmäinen osa käsitteli
Lotta-järjestön syntyä, toimintamuo-
toja, lottien koulutusta eri tehtäviin-
sä ja varainkeruuta.

Talvisota
Vaikka lottien rahalahjoitukset oli-
vat varsin huomattavia, on koros-
tettava, että niitä verrattomasti suu-
remman panoksen muodosti kuiten-
kin lottien oma työ yhdessä tava-
roiden hankinnan kanssa niin Tal-
vi- kuin Jatkosodankin aikana.

Heti YH:n alettua lokakuun alku-
puolella 1939 lotat mobilisoitiin ja
kaikkien jaostojen toiminta käynnis-
tyi tositoimin. Harjoituksista huoli-
matta esiintyi epätietoisuutta ja ha-
parointia. Havaittiin myös koulutet-
tujen toimenlottien liian vähäinen
määrä. Tarvikkeita kerättiin, ostet-
tiin ja lainattiin. Työtunteja ei las-
kettu. Lotista tuli korvaamaton apu
armeijalle ja myös kotialueelle, eikä
vähiten evakkojen huollossa.

Sotatoimialueella työskenteli Tal-
visodan aikana noin 56 000 ja koti-
alueella yli 22 000 lottaa. Tämä ei
tarkoita, että koko sodan ajan oli tuo
määrä lottia palveluksessa, vaan
että noin moni lotta otti osaa palve-
luun, kuka lyhyemmän, kuka pidem-
män aikaa. Ylivoimaisesti eniten oli
muonituslottia. Sen jälkeen tulivat
varus- ja ilmavalvontalotat. Vaikka
lääkintä- ja keräysjaoston lottia oli
muita vähemmän, nousi tämä kum-
mankin lukumäärä runsaaseen
7 000 lottaan.

Jatkosota
Kannaksen linnoituksen yhteydes-
sä 1939 muodostettu lottien Kan-
naksen toimisto muutettiin Raja-
toimistoksi jo välirauhan aikana.

Jatkosodassa lottajärjestö kiinnitet-
tiin entistä tiiviimmin puolustusvoi-
miin ja käyttöön otettiin aikaisem-
min mainittu nimike kenttälotta.
Hän sitoutui työskentelemään sota-
toimialueella erikseen määrätyissä
tehtävissä. Armeijakuntien ja divi-
sionien esikuntiin nimettiin yhteys-
lotat (yhdyslotta), joiden tehtävänä
oli kenttäjoukoissa palvelevien lot-
tien valvonta ja työvoiman tilaus ja
siirto kohteisiinsa. Samoin jokaiseen
suojeluskuntapiiriin nimettiin yhteys-
lotta.

Päämajan komento-osastoon pe-
rustettiin 1942 lotta-asiain toimisto
tehtävänään yhteydenpito lottien
keskusjohtoon ja ohjeiden anto.

Lottia oli sotatoimialueella Jatko-
sodan aikana jatkuvasti noin 13 000
ja puhuttiinkin, että lotat muodosti-
vat Suomen armeijan 17. divisioo-
nan. Tämä sanonta ei ole lainkaan
väärä, sillä lotat korvasivat vastaa-
van määrän miehiä, jos ei enem-
mänkin. Lotat kun työskentelivät
kaikkina päivinä, mutta runsaasti

sotilaita joutui olemaan varsinkin
asemasodan aikana enemmän tai
vähemmän toimettomina olosuhtei-
den pakosta.

Vuosina 1941-1943 oli sotatoimi-
alueella vuosittain noin 90 000-
95 000 lottaa, muttei taaskaan yh-
täaikaisesti. Vuoden 1944 osalta ei
ole tarkkoja tietoja, mutta määrät
olivat samaa suuruusluokkaa.

Eniten oli muonituslottia ja toiseksi
eniten toimisto- ja viestilottia. Varus-
jaostoon kuuluvia lottia oli selvästi
vähemmän toisin kuin Talvisodas-
sa.

”Puhuttiinkin,
että lotat

muodostivat
Suomen armeijan
17. divisioonan.

Tämä sanonta
ei ole lainkaan väärä”

Lottia haavoittuneiden parissa. SA-kuva.
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Sota kosketti lottia myös kuoleman-
tapauksina. Vierellä olevassa ase-
telmassa on menehtyneiden määrä
kuolinsyineen. Tiettävästi rautulaisia
lottia ei ollut tässä joukossa.

Pikkulotat – Lottatytöt
Jo 1920-luvun lopulla heräsi ajatus
perustaa tyttöosastoja nuorisotyötä
ja varsinaiseksi lotaksi valmentau-
tumista varten. Vuonna 1931 pe-
rustettiinkin Lotta-Svärdin tyttö-
osasto tässä tarkoituksessa. Jäse-
niksi pääsivät 8-16-vuotiaat tytöt
huoltajiensa suostumuksella.

Heille opetettiin isänmaallisuutta
ja järjestettiin kursseja. Kurssit oli-
vat leikki- ja retkeilypainotteisia.
Pikkulotat osallistuivat aikuisten lot-
tien kanssa ja heidän valvonnassaan
myös muihin töihin, kuten keräyk-
siin, ompelutöihin ja leipomiseen. He
toimivat lähetteinä, pesivät pyykkiä
ja hoitivat lapsia kykynsä mukaan
sekä vierailivat sankarivainajien
kodeissa. Jatkosodan aikana heitä
ryhdyttiin kutsumaan lottatytöiksi.
Suojeluskuntapuolella lottatyttöjä
vastasivat sotilaspojat.

Sotien aikana menehtyneet lotat

Taudit 140
Kaatuneet sotatoimialueella 66
Ilmapommitukset kotialueella 47
Tapaturmat 34
Katoamiset   3
Itsemurha   1

Yhteensä 291

Talvisodassa 63
Jatkosodassa 228

Lottatyttö- ja sotilaspoikatoiminta
ei ollut puhtaasti suomalainen ilmiö,
vaan monissa muissakin Euroopan
maissa tätä oli, tietysti eri nimillä.
Jälleen on painotettava sitä, ettei-
vät he olleet vähimmässäkään mää-
rin lapsisotilaita.

Vanhimpia, 14-16-vuotiaita, lotta-
tyttöjä oli sotavuosina vaativissakin
tehtävissä mm. sairaaloissa, kanttii-
neissa ja varusvarastoilla, ilmaval-
vonnassa ym.

Toiminnan innoittamiseksi jaettiin
harrastusmerkkejä ja oma lippu nos-
tatti yhteishenkeä.

Lottatyttötoiminta levisi nopeasti
ja jäsenmäärä kasvoi vuoden 1933
vajaasta 5 000 pikkulotasta vuoden
1944 noin 54 000 lottatyttöön.

Lottien
määrän
kehitys
Lottien määrä kas-
voi jatkuvasti ja oli
vuonna 1944 noin
234 000. Sitä voi-
daan pitää alansa
maailman ennä-
tyksenä.

Ohessa olevassa
kuvassa on määri-
en kehitys ajanjak-
sona 1924-1944.

Varsinaisia ai-
kuislottia oli vuonna
1944 noin 150 000.

Määrät kasvoivat
sotavuosina tuntu-
vasti.
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Raudun lottia ja
lottia Raudussa
Lotta-aate levisi nopeasti Rautuun-
kin, ja paikallisosasto perustettiin
1921. Toiminta oli aluksi laimeata.
Siihen vaikutti sekin, että toimihen-
kilöt vaihtuivat usein paikkakunnalta
muuttojen seurauksena.

Alkuvuosina toiminta keskittyi pai-
kallisen suojeluskunnan toiminnan
tukemiseen. Varojen hankkimisek-
si järjestettiin Raudussa niin kuin
muuallakin iltamia, myyjäisiä ja ar-
pajaisia. Myyjäis- ja arpajaisvoitto-
tavarat valmistettiin pääosin itse
ompelu-, käsityö- ja leipomisilloissa.

Vuosien mittaan voitiin lahjoittaa
suojeluskunnalle jo selvää rahaakin,
vuosina 1937 ja 1938 yhteensä
12 000 mk. Ei summa järin suuri ol-
lut, nykyrahassa ostovoimaltaan va-
jaa 9 000 euroa, mutta kuitenkin.

Lisätuloja saatiin armeijan harjoi-
tusten ja reservin kertausharjoi-
tusten yhteydessä myydyistä kant-
tiinituotteista.

Raudun lotat osallistuivat myös
lottakursseille vuodesta 1926 lähti-
en. Paikallisosasto jakautui jaos-
toihin valtakunnallisen jaon mukai-
sesti. Muonitusjaosto oli Raudus-
sakin suurin jaosto.

Raudun osastossakin oli kylä-
osastoja, jotka vaihtelivat vuosien
kuluessa. Raudun lottien määrä al-
koi kohota nopeasti 1930-luvun lop-
puun tultaessa. Vuonna 1935 lotti-
en määrä oli 230 ja vuonna 1938 jo
300. Lisäksi oli muutamia kannatus-
jäseniä.

Myös pikkulottia oli. Talvisodan
aattona heidän määränsä Raudussa
oli 175.

Lottien määrä oli 1930-luvun lo-
pulla 475 pikkulotat mukaan lukien.
Raudussa oli samaan aikaan noin
3 000 naispuolista asukasta, josta
määrästä voidaan 8-59 vuoden ikäi-
siä (=lottien ja pikkulottien
kelpoisuusikä) olleen tämän kirjoit-
tajan arvion mukaan noin 2 400.
Lottajärjestön jäseninä oli siis pari-
kymmentä prosenttia koko naispuo-

lisen väestön määrästä. Sopii kysyä,
mikä järjestö nykyaikana voisi saa-
da tuollaisen jäsenmäärän.

Talvisodan sytyttyä joutuivat lotat
poistumaan Raudusta. Toiminta
kuitenkin jatkui mahdollisuuksien
mukaan. Muun muassa evakuoita-
vien muonituksesta huolehdittiin
Sakkolassa ja Käkisalmessa. Sa-
moin pyrittiin toimittamaan muonaa
Raudun suojeluskuntakomppanialle
niin pitkään kuin se oli mahdollista.
Joitakin Raudun lottia oli komennuk-
sella eri tehtävissä muualla.

Osaston toiminta lopetettiin 24.
marraskuuta 1940 Pieksämäellä
entisen toiminnan muututtua mah-
dottomaksi.

Kun Rautu vallattiin Jatkosodas-
sa 1941 takaisin ja väestöä alkoi
muuttaa entisille asuinsijoilleen ta-
kaisin, ryhdyttiin lottatoimintaa
virittelemään jälleen eloon. Toimin-
ta jäi kuitenkin melko pienimuotoi-
seksi, mutta jotain saatiin aikaan.

Kun kotiseutu oli jälleen kesäkuus-
sa 1944 jätettävä, jäi jälkeen omai-
suutta, mm. Lottala-pirtin ja
Lottala-kahvilan kalustoa ja ruoka-
tarvikkeita. Lottajärjestön tultua
lakkautetuksi lahjoitettiin jäljellä ole-
vat varat 63 553 mk (nykyrahassa
n. 11 300 euroa) Suomen Naisten
Huoltosäätiölle.

Jatkosodan aikana Raudussa oli lot-
tia komennuksella, mutta kaikki ei-
vät olleet rautulaisia, vaan sinne
muualta komennettuja. Raudussa
sijainneen 15. Divisioonan esikun-
nassa palveli ainakin toimisto- ja
viestilottia. Samoin Kilpasillan len-
tokentälle sijoittuneessa Hävittäjä-
lentolaivue 26:ssa työskenteli lottia.

Leinikylässä oli kenttäsairaala,
jossa epäilemättä työskenteli myös
lottia. Suvenmäkeen varusteltiin
YH:n aikana Kenttäsairaala 40
(Miettilän v. 1939 valmistunut
tiilirakenteinen kansakoulu), mutta
tämä sairaala jouduttiin lopettamaan
Talvisodan alettua.

Todettakoon tässä, että takavuosi-
na tuli tunnetuksi tv-sarja ”Kun tai-
vas repeää”. Se kertoo lääkintä-
lotasta Raudussa olleessa Kenttä-
sairaala 27:ssa. Sarja on fiktiivinen,
sillä tätä sairaalaa ei ole ollut ole-
massa. Kertomus sijoittuu hömpän
ja todellisuuden välimaastoon.

Lakkauttaminen
Sodan päätyttyä Lotta-Svärd-järjes-
tö jouduttiin välirauhansopimuksen
mukaisesti lakkauttamaan yhdessä
suojeluskuntajärjestön kanssa. Voit-
taja katsoi niiden molempien olevan
fasistiluontoisia, mitä käsitystä koti-
kommunistit innokkaasti kannatti-
vat.

Lottajärjestö lakkautettiin 23.11.
1944, pari viikkoa suojeluskuntien
lakkauttamisen jälkeen. Tämän kir-
joittajan mielestä kumpaankaan jär-
jestöön ei fasistileima todellakaan
sovellu, mutta voittajahan on aina
ollut oikeassa.

Koska oli pelättävissä, että lotti-
en omaisuus takavarikoidaan val-
tiolle tai jopa sodan voittajalle, toi-
mittiin nopeasti ja perustettiin Suo-
men Naisten Huoltosäätiö, jolle 2/3
omaisuudesta siirrettiin. Valtio otti
itselleen kolmasosan. Säätiölle siir-
retystä omaisuudesta lahjoitettiin
osa Suomen Punaiselle Ristille ja
Sotainvalidien Veljesliitolle.

Jatkumo nykyaikaan
Suomen Naisten Huoltosäätiö pe-
rusti Työmaahuolto Oy:n, joka ryh-
tyi mm. jälleenrakennustyömailla ja
muuallakin hoitamaan työmaaruo-
kailua.

Suuri projekti oli Helsingin olym-
pialaisten muonitushuolto. Liiketoi-
minta tuotti kohtuullisen hyvin ja sitä
johdettiin asiantuntevasti.

Työmaahuollon yksi osa myytiin
myöhemmin valtiolle ja se muuttui
Valtion Ravitsemuskeskukseksi,
joka mm. ylläpiti valtion virastojen
ja työpaikkojen työpaikkaruokailua.

Erinäisten välivaiheiden kautta
sekä Työmaahuolto että Valtion
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Ravitsemuskeskus siirtyivät Fazer
Oy:lle, jossa työpaikkalounastoi-
mintaa harjoittaa nykyisin tytäryh-
tiö Fazer Amica.

Säätiö jatkaa toimintaansa edel-
leen Lotta-Svärd -säätiön nimellä ja
sen omaisuuden arvo on suuruus-
luokkaa 90 milj. euroa. Säätiö jat-
kaa lottaperinteen vaalimista sekä
jakaa avustuksia, tukee maanpuo-
lustustyötä sekä avustaa harve-
nevaa elossa olevaa lottakuntaa ta-
loudellisesti.

Veikko Vaikkinen

Fanni Luukkonen, 1882-1947,
Lotta-Svärdin puheenjohtaja
1921-1944. Rautu-tuotteita juhlilta ilman postituskuluja,

varaa mukaan käteismaksu!

Uutuus-cd-levy Osmo Valkosen sävellyksistä “Lauluja
Raudusta” valmistui keväällä ja on nyt myynnissä 20 euron
hintaan. Tilauksiin lisätään postituskulut. Levyllä on 11 kap-
paletta: Raudun nimi, Rajakansan tie, Rajat Raudun maan I,
Rautu sydämessäin, Kevään valkovuokot, Tiiet sie mist’ jou-
lu-ukko tulloo…, Rautu, oi Rautu kotomme juuret, Kanteleen-
soittajan iltalaulu, Muistoja Raudusta, Pyhäaamu Karjalassa
ja Rajat Raudun maan II.

Uusi levy Raudun lauluista

Nyt saatavana
uutuus:

Rautu-
huppari,

hinta
35 euroa

Rautu-juurinen lotta Anna Raas-
ka o.s. Kähäri ja keväällä 1939
syntynyt tytär Ritva. Anna oli
mennyt naimisiin Sakkolaan ja
toimi lottakanttiinin muonitus-
päällikkönä.
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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.

Kinkerit eli kylänlukuset oli jännit-
tävä tapahtuma kotikylässäni Orjan-
saaressa. Ne pidettiin kerran vuodes-
sa vuorotellen eri taloissa.

Muistan, kun meillä oli kylänluku.
Naiset laittoivat valmiiksi ruokia,
joita tarjottiin ainakin papille ja
lukkarille muun ohjelman päätteek-
si. Taisi olla muitakin kutsuvieraita,
mutta ei kai kuitenkaan koko kylän
väki? Sen muistan, kun äiti sai kii-
tokset porkkanalaatikosta, josta
kirkkoherra Paavo Salo erityisesti
piti. Ja näytti laatikko maistuvan
hyvin kanttori Kososellekin.

Olihan se kylänluku aika pelot-
tavakin tapahtuma, kun siellä kuu-
lusteltiin erikoisesti rippikouluun
pyrkivien katekismuksen tuntemus-
ta. Katekismus piti osata ulkoa kan-
nesta kanteen ja se olikin monelle
tiukka paikka. Muistaakseni aikui-
sillekin oli jokin läksy, jota kuulus-
teltiin. Jos joku oli poissa, syytä ti-
vattiin tiukasti. Muistaakseni meitä
pienempiä ei kuulusteltu, vaan pap-
pi kävi koululla uskontotunneilla
havaitsemassa, miten oli kristillisen
kasvatuksen laita.

Jantusen Liisa, jota kutsuttiin
myös Väkevän Liisaksi, myi ky-
länlukusilla ja muissa tapahtumissa
paistamiaan pullia. Niitä kutsuttiin
”markanpulliksi”, kun maksoivat
markan kappale. Hänelle se oli tar-
peellinen lisäansio. Väkevän Jantu-
set asuivat Alakylällä ja Kolkalla.

Lapsuusmuisto Orjansaaresta:

Kinkerit eli kylänlukuset
Jantusen Ville – yksi meistä

vähimmistä – oli lapsuudentoverini
Ellan veli, naapurin poika. Nämä
Jantuset eivät olleet ainakaan ihan
lähisukua Väkevän Jantusille. Ville
oli muuten vikkelä poika, mutta
matematiikka ei oikein sujunut. Isot
veljet kertoivat, että Ville oli
kylänlukusilla kysellyt monelta:
”Kuules, pannaankos rahat yhteen
ja ostetaan markanpulkka?”.

Koulunkäyntikään ei oikein
Villeltä sujunut. Kun pojat kysyivät
Villeltä, että kuinka vanha se tei-
dän äijä on, niin Ville tuumasi, että
”on se jo pilkält toisil kymmenil”.
Isoisää kutsuttiin Karjalassa äijäksi.

Sitten kun olimme jo evakkona ja
Jantuset saivat uuden kotipaikan
Jäppilän ja Pieksämäen väliltä, niin
Ville kehui meidän pojille, että he
rakentavatkin oikein tiilinavetan ja
”siihen männöö paljon tiilii”. No, isot
pojat tietysti kysymään Villeltä, että
paljonko arvioit niitä tiiliä menevän?
Ville mietti hetken ja tuumasi, että
”Kyl niitä varmast toista sattaa
männöö”.

Evakkotaipaleen jälkeen perhee-
ni löysi uuden kodin Joroisten
Sydänmaalta, Lavolan tilan, jossa
myös Ville oli jonkun aikaa töissä.
Hän teki töitä ahkerasti toisten oh-
jauksessa, ei itsenäisesti. Ville oli
ihastunut Sydänmaalla erääseen In-
keriin, vaaleaan pullukkaan. Joka

ilta, kun oli syöty iltanen, Ville lähti
kylälle Inkeriä katsomaan. Inkerin
isä oli hyvä liistekorien tekijä ja Vil-
le ilmoittikin aina lähtiessään
äidilleni, että ”lähen käymään sen
korintekijän luon”.

Yhtenä päivänä Ville kertoi äidil-
le, että kun hän oli edellisenä iltana
ollut siellä kylässä ja oli lähdössä
pois, niin ei löytänyt rukkasiaan mis-
tään. Inkeri oli istunut tahallaan nii-
den päälle.Ville kertoi tohkeissaan,
että ”mut ko mie etsin tytölt hellät
paikat ni kyl rukkaset löytyit”. Kyl-
lä meitä hymyilytti.

Näin Villen viimeisen kerran Piek-
sämäen linja-autoasemalla. Hän oli
kova poika käymään asemilla ”ju-
nilla” ja ”autoilla”, jos vaikka tuttu-
ja näkisi ja niin aina joskus tapah-
tuikin.

Eeva Tenhunen
o.s. Partanen
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Maria Sormunen o.s. Sappinen täytti 95 vuotta
9.6.2016. Hän on syntynyt Raudussa Huhdin ky-
lässä lähellä Venäjän rajaa. Marian isä oli maan-
viljelijä, joka vei tuotteitaan Pietariin asti äidin
hoitaessa karjaa ja sikoja.

Maria muutti jo nuorena siskonsa Sirkan kans-
sa Vuokselaan, josta he pyöräilivät usein koti-
paikalleen.

Marian evakkotaival vei hänet Jyväskylän ja
Pieksämäen kautta Jäppilään pienviljelijän
emännäksi. Jäppilässä on paljon Raudusta läh-
töisin olevia evakoita, joiden kanssa Maria on pi-
tänyt usein yhteyttä. Maria viettää eläkepäiviään
Jäppilän kirkonkylässä rivitaloasunnossaan.

Hänen ystävällisyytensä ja kaunis hymynsä to-
distavat hänen olevan aito rautulainen.

Seppo Ramstedt

Rautulaisia juuria omaava Karoliina Tapani, (s. -
91), Reino Äikkään, (s. -28) Raudun Palkealassa,
tyttärentytär valmistui kesäkuussa diplomi-insinöö-
riksi Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakou-
lusta. Diplomityön aiheena oli: Optimization of
registrationpipeline for head MR and CT images
(Kohdennusohjelman optimointi pään magneetti-
ja tietokonetomogrofia kuville).

Karjalaisuus on periytynyt Karoliinan luontee-
seen iloisuutena ja sosiaalisuutena. Ystäviään Ka-
roliina kestitsee mielellään ja hän osaa myös kar-
jalanpiirakoiden tekemisen alusta loppuun asti.
Piirakkataidon on Karoliinalle opettanut hänen
mummonsa Anja Äikäs.

Raudussa Karoliina on myös käynyt tutustumas-
sa Reino-papan synnyinseutuihin. Kesällä 2015
Reino-pappa järjesti Palkealan koulupiirin tapaa-
misen Mäntyharjussa Kurkiniemessä. Siellä myös
Karoliina oli mukana tapaamassa koulupiiriläisiä
ja kuuntelemassa heidän tarinoitaan menneistä
ajoista ja paikoista.

Tällä hetkellä Karoliinan työ jatkuu eri pro-
jekteissa Helsingin Yliopistolllisen Keskussairaa-
lan kuvantamisen eri yksiköissä. Karoliinan tar-
koitus on jatkaa työn ohella opintoja väitöskirjaan
saakka. Väitöskirjan aihe on vielä hieman auki,
mutta varmasti kirkastuu meneillään olevien hank-
keiden aikana.

– Haluan työssäni olla mukana sairaanhoi-
dollisten ja diagnostisten menetelmien sekä lää-
ketieteellisen tekniikan kehittämisessä, sanoo Ka-
roliina.

Karoliina lomailee mielellään Mäntyharjussa mö-
killä mummon ja papan lähellä.

Heli Äikäs
Karoliinan äiti, Reinon tytär

Sukulaisia etsitään
Etsin henkilöitä, jotka ovat suoraan alenevaa pol-
vea Paavo Antinp. Montolle s. 6.1.1891 Rautu,
puoliso Anna Maria o.s. Lamppu s. 3.5.1896
Sakkola. Perhe lähti evakkoon Takalasta Mon-
nonmäeltä.

Yst. vast. Antti Nieminen, Mikkeli
puh. 040 5107462
tai email: antti.k.nieminen@surffi.fi.
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Äitimme Irma Suhonen, o.s. Paukku, syntyi
Korleella 7.9.1926 Kustaa ja Anni (o.s. Paajanen)
Paukun esikoiseksi. Paukun talo sijaitsi viimeise-
nä ennen Venäjän rajaa ja ”ryssä” oli pelottava
sana pienelle tytölle. Irma oli äitinsä Annin kans-
sa tiellä kävelemässä ja Anni osoitti kauempana
näkyvää sotilasta ”tuolla on ryssä”, johon Irma
totesi:”sehän on oikea ihminen!”

Seitsenlapsisen perheen evakkomatka päättyi
Leivonmäelle, josta tuli äidillemme rakas kesän-
viettopaikka, johon hän kaipasi viimeisiin het-
kiinsä saakka. Jatkosodan aikana Irma oli isän-
sä kanssa kotona Korleella, jossa hoidettiin leh-
mää, jonka Irma toi sitten syksyllä yksin Leivon-
mäelle. Ensin junan karjavaunussa matkustaen Jy-
väskylään ja sitten laivalla Rutalahteen, josta
matka jatkui kävellen lehmää taluttaen seitsemän
kilometriä uuteen kotiin Rutajärven rannalle. Lai-
valla lehmä sonti kannelle ja muut matkustajat
päivittelivät ihmetellen kenen lehmä, Irma muiden
mukana.

Mikkelin kauppakoulussa Irma tapasi isämme
Kauko Suhosen Joroisista. Koti perustettiin Jyväs-
kylään ja myöhemmin perheemme muutti 17 vuo-
deksi pääkaupunkiseudulle. Leivonmäellä vietet-
tiin kesät ja useat ”Korlienkolenat”, joista minul-
lakin on paljon mukavia muistoja. Eläkepäiviksi
Irma ja Kauko muuttivat takaisin Jyväskylään ja
Leivonmäellä asuttiin toukokuusta pitkälle syk-
syyn. Kirjanpitäjänä äitini työskenteli yli 80-vuo-
tiaaksi ja vapaa-ajan täyttivät käsityöt ja yhdistys-

Sukujuuret Raudusta omaavan Taina Intke-Suti-
sen 60-vuotissyntymäpäiviä vietettiin 30.7.2016
iloisissa tunnelmissa Pieksämäen Peiposjärven
Seurantalolla. Talon täytti heti alusta alkaen run-
saslukuisen  sukulaisten ja ystävien puheensorina
niin, ettei omaa ääntään meinannut kuulla. Yh-
dessä iloittiin,  kuunneltiin elämän viisauksia sekä
onnen ja surun hetkiä Tainan elämän vaiheista.

Tainan vanhemmat olivat kotoisin  Raudun Vak-
kilasta Stepan Intke ja Kuusenkannasta Aini Intke
o.s. Komi.  Pitkää ikää ja armorikkaita vuosia
Tainalle.

Suvannon seudun sukututkijat

kokoontuu lauantaina 17.9.2016
klo 14.00-17.00

Helsingissä Karjalatalon
Laatokka-salissa.

Kello 13.00–14.00 on
vapaata keskustelua ja tietojenvaihtoa.

Kaikki alueen historiasta ja
sukututkimuksesta kiinnostuneet ovat
tervetulleita avoimeen tapaamiseen.
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toiminta Jyväskylän karjalaisissa ja eläkkeensaa-
jissa. Kotiseutumatkat Korleelle olivat myös tär-
keitä, minäkin sain olla mukana kolmella matkal-
la. Viimeisellä matkalla kesällä 2010 olivat muka-
na myös lapsenlapsista kolme, tyttäreni Outi, Aija
ja veljeni tytär Tuuli. Tällä matkalla Alzheimerin
tautia sairastava äitini totesi murheellisena ”taitaa
olla minun viimeisin matkani tänne”. Pikkuhiljaa
nykyhetki katosi muistista ja äidin mieli siir-
tyi ”kotiin Karjalaan”. 

Pitkä lähes 90-vuotinen elämä päättyi 20.6.2016
Jyväskylässä hoitokoti Rantalassa rauhallisesti.

Sanomattomasti kaivaten tyttäresi Päivi perhei-
neen ja poikasi Olavi perheineen, lastenlapset,
lastenlasten lapset, sisar Eila ja veli Seppo per-
heineen, sekä sisaren ja veljien perheet.

Päivi Paakkonen

Sainin muistolle

Raudun Mäkrän kylässä syntynyt ja lapsuutensa
viettänyt Saini Sinikka Häkkinen o.s. Tonteri kuoli
Haukivuorella 11.5.2016. Hän oli syntynyt Rau-
dussa 16.2.1930 Antti ja Martta Tonterin o.s.
Jäske esikoislapsena. Lapsia perheeseen syntyi
yhdeksän.

Sodan jaloista Raudun siviilit evakuoitiin ensim-
mäisen kerran talvisodan sytyttyä 1939, tuolloin
Saini oli 9-vuotias. Tonterin perhe asutettiin Piek-
sämäelle, Siikamäkeen. Paluumuutto takaisin
Rautuun tapahtui jatkosodan aikana 1942, vaik-
ka sotarintama oli vain muutaman kilometrin pääs-
sä, he halusivat mennä kotiin. Lopullinen lähtö

Sievi Siviä Petäjämäki, o.s. Siitonen, syntynyt
Raudun Kaskaalassa 7.8.1930, kuoli 26.1.2016
Mäntyharjussa.

Raudusta kuitenkin tuli kesällä 1944 evakkoon
Pieksämäelle ja sieltä sitten Haukivuorelle.

Tonterin suku asui Raudussa ainakin 1600-lu-
vulta vuoteen 1944.

Saini ei itse koskaan enää käynyt kotipaikallaan
Raudussa, vaikka se olisi ollut 1990-luvulta läh-
tien laillisesti mahdollista. Hän ei vaan halunnut
lähteä kotiseutumatkoille ja syyn voi hyvin ym-
märtää… Sainin isä Antti sen sijaan kävi katso-
massa tiluksiaan jo vuonna 1959 ns. omatoimi-
matkalla. Tosin se ei tainnut olla ihan laillinen
reissu.

Saini avioitui v. 1951 Armas Häkkisen kanssa.
Heille syntyi poika Keijo ja tyttäret Pirjo ja Mer-
ja. Keijo menehtyi jo pienenä v. 1956.

Saini opetteli jo pikkutytöstä asti Raudussa hoi-
tamaan tilan karjaa ja vei lehmiä laiduntamaan
Tonterin niityille Raudussa. Kun Haukivuorella
Hirvikankaan tila siirtyi v. 1969 Sainille, niin maa-
talous- ja karjanhoito piti hänet tiiviisti koti-
ympyröissä.

Sainin rakkaita harrastuksia olivat lukuisat
käsityöt. Kesäisin saimme ihailla kukkapenkkien
loistoa, toisaalta taas syksyisin puutarhan ja kasvi-
maiden sadosta riitti häneltä muillekin jaettavaa.
Saini oli äitinsä tapaan mestarikokki perinteisten
ruokien valmistamisessa; karjalanpiirakat, kar-
jalanpaisti ja monenlaiset laatikkoruoat olivat yli-
vertaisia, todella maistuvia ja suussa sulavia.

Myös lapsenlapset olivat hänen sydäntään lä-
hellä. He olivatkin useina kesinä mummon ja pa-
pan ilona nauttien heidän rakkaudestaan ja huo-
lenpidostaan.

Karjalainen auttamishalu, työteliäisyys ja vie-
raanvaraisuus olivat Sainin elämässä aina läsnä.
Hän kantoi huolta ja muisti monin tavoin läheisi-
ään.

Saini muisteli aina kaiholla, kuinka paljon
Raudussa oli valkovuokkoja ja kauniita koivuja.
Toukokuussa myös valkovuokot kukkivat, koivut
viheriöivät ja käki kukkui Sainin elämänliekin
hiipuessa.

Kirjoittanut     tytär Pirjo
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Muistelmia Matti Koppasesta,
rakkaasta enostamme I-Matista

Matti Koppanen oli syntynyt Hirvensalmella
11.9.1952 ja kuoli 2.4.2016. Hänen äitinsä Ma-
ria o.s. Paukku oli kotoisin Raudun Korleelta ja
isä Väinö Metsäpirtistä.Evakkoon he lähtivät
Raudun Korleelta Heinahon tilaltaan ja siirtyivät
Pieksämäen Porsaskosken kautta Hirvensalmelle
v. 1947.

I-Matti oli niin paljon enemmän kuin vain eno. I-
Matti oli tietokirja, ristikkomestari, tähtitieteilijä,
pianisti, piirtäjä ja eno, joka jaksoi aina leikkiä
lasten kanssa ja otti heidät aina kaikkialle mu-
kaan. Olimme hänen lainalapsiaan. Heinien se-
kaan pääsi hyppimään heinänteon jälkeen. I-Matti
järjesti ne suureksi kasaksi ja laittoi kattoparruun
keinun, josta pystyi hyppäämään kasaan.

I-Matti osasi maailman hienoimman kantanap-
saushypyn. I-Matti otti pakuun mukaan lavalle
heinien päälle ja ajoi kovaa kuoppiin, jotta kyy-
dissä oli kuin Linnanmäellä. Tulipahan kerran
myös sanottua ihailevasti, että isi on herra, mutta
I-Matti on kuningas.

Ajankohtaisiin asioihin sai aina vertailukohdan,
kun I-Matti kertoi mitä aiheesta on puhuttu Ota-
van erämiesten kokouksessa. Vuonna 2012
kannatin kovasti Sauli Niinistöä presidentiksi ja
soitin I-Matille epätoivoisena, että ei kukaan täällä
päin äänestä Niinistöä, että kaikki äänestävät
Pekka Haavistoa. I-Matti lohdutti, että Otavan
erämiesten keskuudessa tilanne oli kuulemma vä-
hän erilainen.

Kun Anniina oli pieni, heitti I-Matti Anniinan syn-
tymäpäivänä ilmaan niin monta kertaa kuin vuo-
sia tuli täyteen. Sittemmin perinne loppui, saattoi
käydä liian raskaaksi. Soittaessaan Mikkelin
kaupunginorkesterissa Anniina kaarsi mummilan
pihaan aiemmin kuin oli alun perin I-Matille sa-
nonut. I-Matti oli pihalla teurastamassa lammasta
aitan nurkalla ja johan tuli jalkoihin vauhtia, kun
lampaan ruho piti viedä piiloon kaupunkilaistytön
silmistä. Anniinaa ja I-Mattia yhdisti myös erittäin
hapan makuaisti. He eivät luottaneet muiden mie-
lipiteisiin, vaan maistattivat aina mansikat ja muut
herkut toisillaan, jotta tiesi, ettei herkku vain ole
liian hapanta.

Kerran Marttiina ja I-Matti katselivat tähtitai-
vasta kiikareilla, kuten aina silloin tällöin tapana
oli. I-Matti löysikin yhtäkkiä Andromedan galak-
sin. I-Matti neuvoi Marttiinaa ja Marttiinakin on-
nistui näkemään galaksin. Marttiinan kertoessa
tarinaa eteenpäin epäilivät muut, että voiko toista
galaksia oikeasti nähdä. I-Matin kanssa sekin oli
mahdollista. Aika ikimuistoista. Kaikille meille Ahl-
strömin lapsille I-Matti on opettanut tähtikuvioita.
Edelleenkin kun tähdet loistavat kirkkaana tai-
vaalla, tulee ensin katsottua, missä Otavan tähti-
kuvio näkyy.

Matti, eli P-Matti vietti aina joululomiaan
Kynnäällä. Jouluperinteet vuosien saatossa muut-
tuivat, kun pukki ei henkilökohtaisesti tullut aina
paikalle, mutta Merrasmäen rauhaan palaaminen
joulukiireen keskeltä oli aina mukava irtiotto.
Kynnäällä pääsi rentoutumaan myös kesäisin, kun
heinät piti saada seipäille. Kuumina kesäpäivinä
työt sujuivat varsin mukavasti I-Matin kanssa,
varsinkin kun samalla Matit muistelivat isojen
poikien laulujen sanoituksia. Matti on aina ollut
Kynnään kartanossa P-Matti, eli pikku-Matti. I-
Matti oli alun perin iso-Matti ikänsä puolesta,
mutta I-Matin kokoisen hahmon ja miehen ohi ei
voi koskaan kasvaa. Matti on sanonutkin olevan-
sa jatkossakin ylpeästi P-Matti, sillä I-Matteja on
ollut – ja tulee aina olemaan – vain yksi ja ainoa.
Meidän laulaen viheltelevä I-Mattimme.

I-Matin kanssa lähetimme aina pääsiäisyönä
tekstiviestit toisillemme, jossa sanoimme että Kris-
tus on ylösnoussut. I-Matti laittoi ilmoituksen aina
jollain kielellä, ja minun piti osata vastata samal-
la kielellä. Oli kirkkoslaavia, venäjää, latinaa.
Aina selvittiin.
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I-Matti oli myös hassuttelija, joka sai muut nau-
ramaan. Eräänä kesänä vuosia sitten Savonlin-
nan oopperajuhlilla I-Matti yllytettiin kävelemään
linnaan johtava silta apuvamiehen kävelytyylillä.
I-Matti teki töitä käskystä, samalla lauleskellen:
”tsuidi-duddi-duddi-duddi”.

I-Matti oli niin tärkeä ja tuntuu pahalta, ettei
enää voi tarkistaa häneltä mitään soittamalla tai
lähettämällä tekstiviestiä. Tuntuu, että niin montaa
asiaa olisi vielä pitänyt kysyä. Olen pohtinut, että
suurimmat mentorit elämässä ovat usein heitä, jot-
ka eivät ole enää tässä. Meidän tuleekin nyt kes-
kittyä kiitokseen ja kiitollisuuteen. Kuinka onnek-
kaita olemmekaan olleet, että meillä oli I-Matti elä-
mässämme. Jatkossa pitääkin tiukoissa tilanteis-
sa miettiä, mitähän I-Matti tähän sanoisi?

Ahlströmin lapset
Anniina, Marttiina, Matti ja Maaria

Muistelmat kirjalliseen muotoon laati
Maaria Apajalahti

Arvi Purasen muistolle

Veljeni Arvi Puranen nukkui pois Joroisissa
20.4.2016. Hän syntyi Juho ja Eeva Purasen kuu-
denneksi vanhimpana lapsena 15.2.1925 Raudun
Mäkrän kylässä.

Talvisodan evakkotaipaleen ja lyhyeksi jääneen
Kannakselle paluun jälkeen Arvi oli jonkin aikaa
evakossa vanhempiemme ja meidän nuorimpien
mukana Pieksämäen Paltasella. Sitten tuli vuoro
astua armeijan palvelukseen. Arvin sotareissu jat-
kui Lapin sodan loppuun saakka.

Sotien jälkeen saatuamme kylmän tilan Arvi oli
vanhin meistä, jotka jäimme raivaamaan ja ra-
kentamaan tilaa elinkelpoiseksi. Vuosien myötä
tapahtui paljon muutoksia ja sinä Arvi jäit yksin
hoitamaan tilaa ja karjaa. Kun karjanpito viimein
osoittautui hankalaksi, luovuit karjasta.

Vietimme viime vuonna 90-vuotispäiviäsi. Sairaus
oli pakottanut sinut muuttamaan Joroisten
vanhustentaloon. Keskustelimme usein elämässäm-
me tapahtuneista asioista. Muistimme aina kylmän
tilan raivaukseen liittyneet vaikeudet.

Keväällä vointisi heikkeni ja viimeisen sairaa-
lassa olon aikana elämän liekki sammui kaikesta
avusta huolimatta.

Kaipaamaan Arvia jäivät veljet Oiva perheineen
ja Teuvo sekä sisarusten lapset perheineen.

Veljesi Oiva

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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