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Mikkelissä huhtikuussa 2017
Rautulaisten lehti 2/2017 Karjalan Liiton politiikkaa...

Karjalan Liitto on perustettu heti tal-
visodan jälkeen siirtokarjalaisten,
pakolaisten, evakoiden etujärjes-
töksi 20.4.1940. Loistava idea koo-
ta kaikki saman kohtalon kokeneet
yhteen ja rakentaa edunvalvonta
järjestö tähän tilanteeseen. Lähes
samasta yhteenkuuluvaisuuden tun-
teesta syntyivät pitäjäseurat sekä
myös karjalaisseurat.

Karjalan Liitto ei ole poliittinen jär-
jestö, mutta Karjalan liiton johtoon
on aina haettu kaikkien kolmen suu-
rimman puolueen edustajia: on ha-
luttu varmistaa mahdollisimman
suuri yksimielisyys vaikeiden asioi-
den läpiviemiseksi.

On vaikeaa tavalliselle persulle
ymmärtää tätä hierarkista järjestel-
mää. On paikallinen karjalaisseura,
karjalaisseurojen piiri, Karjalan Liit-
to, jonne sitten kuulutaan. Lisäksi
on pitäjäseurat ja -säätiöt plus lu-
kematon määrä karjalaisen kulttuu-
rin etten työtätekeviä seuroja. Hyvä
näin.

Karjalan Liitto, joka on siis Suo-
men suurin jäsenjärjestö, noin 50
000 jäsentä, makaa tänä päivänä
poterossaan, eikä pysty uudistu-
maan. Liian monimutkainen tämän
päivän ihmiselle, joka kuitenkin ha-
luaa samaistua joukkoon ja kuulua
Karjalan Liittoon. Asiaan on kuiten-
kin tulossa parannusta. Lähes kol-
mekymmentä vuotta sitten koin on-
gelman, koska en tiennyt olinko
piiris, seuras, liitos, vai mis miun
kuuluu olla? Meni 10 vuotta ym-
märtää tätä hierarkiaa, sinänsä tai-
tavasti rakennettua, mutta mieles-
täni aikansa elänyttä. Jatkossa Kar-
jalan Liittoon pitää voida liittyä ja
kuulua yksinkertaisemmin; siis ihan
suora jäsenyys.

Mielestäni harva pystyy kiistä-
mään Karjalan Liiton työn mennei-
nä vuosina, tai tänään,  työn kiistat-
tomasti vahvimpana kulttuuri-
järjestönä. Sen sijaan monissa asi-

oissa olisi aika siirtyä ajassa eteen-
päin, ja luulen että myös näin
tapahtuu...on pakko tapahtua!

Karjalan Liiton on aika jälleen pa-
lata karjalaisten etujärjestöksi ja
puolustamaan karjalaisten oikeuk-
sia.

Venäjä natisee liitoksissaan ja
Putinin valta horjuu. Kun Venäjä
hajoaa, on Suomen oltava valmiina.
Karjalan Liiton on syytä ryhtyä ra-
kentamaan strategiaa siltä varalta,
että Venäjä hajoaa. Sillä on kyllä
riittävästi kykeneviä asiantuntijoita
tähän, jos vain halua riittää. Tämän
strategian luominen ja rakentaminen
on kyllä Suomen valtiovallan tehtä-
vä, mutta koska epäilen, ettei se sii-
hen uskaltaudu tai halua. On mie-
lestäni liiton tehtävä herättää poliit-
tiset päättäjät varautumaan tuleviin
muutoksiin.

Ja tästä syystä Karjalan  Liitto tar-
vitsee nyt uuden rohkean, näkyvän,
vahvan ja asiantuntevan puheenjoh-
tajan. K-liitto on viime vuosina ollut
liian näkymätön ja mitäänsanoma-
ton. Julkisvälineet eivät juuri ole
noteeranneet liittoa.

Mikäli et kuulu Karjalan Liittoon,
on se mahdollista pitäjäseurankin
kautta. Olet ehkä saanut jo lehden
maksun, sen yhteydessä on mah-
dollisuus maksaa myös liiton jäsen-
maksu.

Hyvä ystäväni, kevät saapuu  keik-
kuen, ja Rautuunhan se mieli jo ha-
laa. Toukokuun alussa on talkoo-
matka, ja kesäkuun alussa ensim-
mäinen perinteinen kotiseutumatka.

Näiden yhteydessä sinulla on
mahdollisuus istuttaa 100-vuotis-
muistopuu Tikatsun hautausmaan
puistoon: ajattele, voit kertoa jälki-
polville istuttamastasi puusta, jonka
kasvua he ja tietenkin itse voit seu-
rata vieraillessasi Raudussa.

Ehkäpä 50 vuoden päästä lapsen-
lapsesi päättävät lähteä katsomaan
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kotiseutuneuvos

kuinka mummon puu on kasva-
nut...:) Ehkä tällainen puu voisi olla
tulevaisuuden side omille juurilleen.

Kevätterveisin

TALKOOMATKA RAUTUUN

Rautulaisten Pitäjäseura järjestää omakustanteisen ja osittain
pitäjäseuran tukeman talkoomatkan Rautuun 5.-7.5.2017.
Talkootöiden kohteina ovat Hovinkylässä oleva Lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkki sekä Tikatsun ja Palkealan
hautausmaiden ympäristön siistiminen.

Ilmoittautumiset Markku Paksulle p. 0449259765 tai
pitajaseura@rautu.fi . Ilmoittautuminen on tehtävä 25.4.2017
mennessä. Halukkaat henkilöt, joilla ei ole voimassa olevaa
vuosiviisumia, kootaan ryhmäviisumin alle (väh. 5 hlöä). Ryhmä-
viisumia varten seuraavat asiapaperit/kopiot tulee toimittaa
25.4.2017 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

Matkan yksityiskohdat ja matkakustannukset tarkentuvat
ilmoittautumisajan päätyttyä. Majoittuminen on suunniteltu
uuteen Rautu-hotelliin. Alustava suunnitelma :
Perjantai 5.5. 2017
- Siirtyminen Viipurin kautta Rautuun,

työskentelyn aloittaminen ja majoittuminen
- Iltapala omakustanteisesti
Lauantai 6.5.2017
- Aamupalan jälkeen siirtymiset talkookohteille

ja työskentely kohteilla
- Kenttälounas talkoopaikoilla ja

kokoontuminen klo 17.00 mennessä
- Illallinen Rautu- hotellissa.

Siirtyminen Viipuriin ja majoittuminen
Sunnuntai 7.5.2017

- Aamupalan jälkeen siirtyminen Viipuriin
- Ostosaikaa Viipurissa klo 13.30
- Paluumatka klo 13.30

RAUTULAISTEN
kesämuseo etsii

lahjoituksena

- maitokoppia
(heikompikin huom.)

- risukarhia
- olkisilppuria

yms. maatalous välineitä

ilm: Markku / Pekka,
       tavarat noudetaan!

Olethan muistanut
ilmoittautua Orjansaaren
 koulupiiritapahtumaan!

Tuija puh. 0500-345974
tai Päivi 050-5242280

Kotiseuturetki Rautuun
9.-11.6.2017

Reitti: Joroinen-Pieksämäki-Mikkeli-Rautu.
Majoitus hotelli Rautu.

Ilmoittautuminen Markulle
pitajaseura@rautu.fi

tai 044 925 9765
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Pitäjäseuran vuosikokouksen yhte-
ydessä pidettiin Rautulaisten perin-
nepäivä. Perinnepäivän kohokohta-
na oli upean Raudun kirkon pienois-
mallin ensiesittely.

Raudun viimeisin eli kuudes kirk-
ko tuhoutui joulukuussa 1939, kun
suomalaiset räjäyttivät kirkon Tal-
visodan alussa. Kirkkoa ei haluttu
jättää venäläisille tukikohdaksi ja
näin se tuhottiin omien toimesta.
Nyt tämä muistorikas kirkko on saa-
nut uuden elämän pienoismallin
muodossa.

Kirkon pienoismallin suunnittelu
ja rakentaminen alkoi puolitoista
vuotta sitten Toivo Valkosen idea-
na. Hän sai kaveriksi projektiin
Jaakko Toitturin ja näin alkoi pie-
noismallin rakentaminen.

Puuhan vaikeutena oli saada tie-
toa, millainen kirkko oli ollut, tietoa
löytyi vain vanhoista valokuvista
eikä piirustuksia alkuvaiheessa ol-
lut. Sitkeästi kirkkoa alettiin hahmo-
tella ja Jaakko Toitturin ammattitai-
to niin piirustuspöydän äärellä kuin
puuverstaan puolella oli avainase-
massa, kun kirkon pienoismalli al-
koi kohota mittoihinsa.

Mittakaavana on 1:50, joten pie-
noismallikin on varsin kookas. Run-
ko on tehty vanerista, pienet yksi-
tyiskohdat lasertekniikalla leika-
tuista metalliosista millilleen sopivik-
si. Pienet ikkunaruudut, katon tik-
kaat, savupiippujen suojat ja monet
muut pikkuruiset osat ovat aidon
näköisiä. Osat valmistettiin Lap-
peenrannan teknillisen yliopiston
lasertekniikan osastolla.

Punatiilinen seinä saatiin aikaan
liimaamalla vanerille tiilikuvioinen
paperi. Myös tiilikuvio on mittakaa-
vassa ja laskettu tarkoin alkuperäi-
sen mukaiseksi. Yksi tiili on 27 cm
luonnossa ja kuviot suhteutettiin
sopiviksi niin ikkuna-aukkoihin, oviin
kuin nurkkiinkin. Alkuperäinen kirk-
ko on ollut noin 24 metriä leveä ja
36 metriä pitkä.

Raudun kirkon upea pienoismalli valmistui

Katon materiaali tuotti myös pään-
vaivaa, mutta lopulta selvisi, että al-
kuperäinen katto on ollut tiilestä.
Katon tiiltä jäljitelevän pinnan Toi-
vo Valkonen löysi vanhan navetan
vintiltä kanalan seinälevyn taka-
pinnasta. Levy maalattiin mustaksi
ja niin kirkon pienoismalli sai oikean
näköisen katon.

Takaosan sakastista ei ollut ku-
via ja ensin sakastin katto tehtiin
harjakatoksi. Kun pienoismalli alkoi
olla valmis, löytyivätkin alkuperäi-
set piirustukset Suomen Rakennus-
taiteen museosta. Se oli pienoismal-
lin rakentajille valtaisa yllätys ja he
saivat arkkitehti Bertil Mohelin
1926 valmistuneen kirkon piirustuk-
set käyttöönsä. Piirustusten löydyt-
tyä oikeastaan vain takana olleen
sakastin katon muoto muutetiin
aumakatoksi ja päädyssä olleet ik-
kunat lisättiin. Tarkkaa työtä pie-
noismallin tekijät olivat siis tehneet
pelkkien valokuvien avulla.

Paljon yksityiskohtia
Kirkon pienoismalli on upeaa työ-
tä, pikkutarkkaa ja alkuperäisen
mallinsa näköinen, vaikka aivan
likeltä kirkkoa tutkisi. Aivan kuin
kirkkoväki olisi juuri poistunut sun-
nuntain jumalanpalveluksesta.

Kun on nähnyt vain mustavalkeita
valokuvia kirkosta, ensimmäisenä
hämmästyy kirkon väriä: punatiili-
nen kirkko on upea, yksityiskohdat
seinissä korostuvat tiilikuvioissa. Li-
säksi kirkon koko ja mittasuhteet
hahmottuvat hienosti, aikoinaan sin-
ne on hyvin mahtunut tuhat ihmistä
eri tilaisuuksiin. Kirkon vaiheista
kuvia on vähän, eikä kirkossa käy-
neitä enää ole paljoa elossa, mutta
pienoismalli antaa eritäin hyvän
kuvan kauniista Raudun kirkosta,
joka kerran seisoi kirkonmäellä
maamerkkinä.

Pienoismalli on nähtävillä huhti-
toukokuun ajan Mikkelin ev.lut.
seurakuntakeskuksessa. Kesäkuus-
sa pienoismalli on esillä Karjalan Lii-
ton kesäpäivillä Jyväskylässä. Pie-
noismallin lopullista sijoituspaikkaa
ei vielä olla päätetty.

Markku Vauhkonen

Kuvan vihkiparin taustalla näkyvä kirkon seinä auttoi mitoittamaan
tiiliverhoilun suhteita, kertoi Toivo Valkonen.
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Tuleva vaikuttaja
räjäytti
Pienoismalli on Raudun viimeiseksi
jääneestä eli pitäjän kuudennesta
kirkosta. Ensimmäinen luterilainen
kirkko on ollut olemassa Stolbovan
rauhan aikoihin 1600-luvun alku-
puolella. Raudun viides kirkko tu-
houtui vapaussodassa vuonna 1918.

Raudun viimeisessä luterilaises-
sa kirkossa oli tuhat istumapaikkaa.
Kirkkoa ei haluttu jättää venäläisil-
le tukikohdaksi ja se räjäytettiin jou-
lukuun alussa 1939.

Tuhotyötä johti pioneeri-
pataljoonan nuorempi upseeri ja
joukkueenjohtaja Juuso Häikiö,
josta tuli reservin everstiluutnantti
ja hovioikeudenneuvos. Häikiö oli
yli 20 vuotta kokoomuksen kansan-
edustaja, eduskunnan 2. varapuhe-
mies ja eduskuntaryhmänsä vara-
puheenjohtaja. Hän vaikutti myös
Kuopion kaupunginhallituksessa ja
valtuuston puheenjohtajana.

Markus Rissanen

Räjäytetyn kirkon kellotorni ulot-
tui 45 metriin. Kirkko oli 24 met-
riä leveä ja 36 metriä pitkä.

Pitäjäseuran vuosikokous pidettiin
samassa yhteydessä Rokkalan tal-
leilla. Perinnepäivän osallistujat jat-
koivat kokouksen parissa ja näin
mukavasti runsaslukuisa kokous sai
pohtia vuosikokouksen asioita ja
tehdä asiaan kuuluvat päätökset.

Pitäjäseuran puheenjohtajana jat-
kaa Markku Paksu ja varapu-
heenjohtajana Pekka Intke. Hal-
lituksen erovuoroisten jäsenten ti-
lalle valittiin Mira Heinikangas,
Matti Loponen ja Ville Kopak-
kala. Edelleen hallituksessa jatka-
vat Seija Räty, Minna Haukka,
Pentti Lemmetty, Aija Lyytikäi-
nen, Tuomas Rastas ja Päivi Väi-
sänen.

Pitäjäseuran talous on kohtuulli-
sessa kunnossa, pientä ylijäämää
on olemassa, mutta jäsenmaksutu-
lot ovat pienenemään päin koko
ajan. Pitäjäseuran toimintaa tukee
myös Rauta-säätiö. Kokouksessa
keskusteltiin jäsenmaksutulojen ke-
hittämisestä: tällä hetkellä tilaamal-

la Rautulaisten lehden olet jäsen ja
samalla myös perheenjäsenet kuu-
luvat seuraan. Rautulaisten lehden
vuosimaksu on vaatimaton 28
euroa, josta viisi euroa tilittyy Pitäjä-
seuralle jäsenmaksuna. Keskuste-
lussa nousi esiin ajatus kannatus-
jäsenmaksun mahdollisuudesta, jolla
myös samaan perheeseen kuuluvat
voisivat halutessaan tukea Pitäjä-
seuran toimintaa rahallisesti. Mak-
su olisi helppo kerätä laittamalla leh-
den tilauslaskuun yksi kohta lisää
vapaaehtoiselle kannatusjäsenmak-
sulle.

Tikatsun hautausmaan kunnostus-
talkoot kuluttavat omalta osaltaan
pientä toimintakassaa, ja eräänä esi-
tyksenä olikin järjestää erillinen ke-
räys Tikatsun kunnostuskuluihin.
Kannatusjäsenmaksu ja Tikatsun
keräys jäivät hallitukselle mietittä-
väksi.

Toinen talouteen liittyvä keskus-
telu käytiin nuorten Rautu-juuristen
saamisesta edes kerran elämässään

Vuosikokouksen valintoja

Urakka
takana:

Toivo
Valkonen

ja Jaakko
Toitturi

Raudun
kirkon

pienois-
mallin

äärellä.
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kotiseutumatkalle mummojen ja
pappojen kotikonnuille. Keskustel-
tiin tällaisen ensikertalaisen nuoren
matkakustannusten tukemisesta
vaikkapa Rauta-säätiön opiskelijoil-
le myöntämän avustuksen lisänä.

Huoli siitä, että kiinnostus isien
maista ja omista juurista hiipuu, on
tässä takana. Nuorten saaminen
kiinnostumaan juuristaan on avain-
kysymys kotiseutumatkailun ja koti-
seututietouden jatkumisessa. Tämä-
kin asia jätettiin hallituksen pohdit-
tavaksi ja edelleen kehitettäväksi.

Julkaisutoiminta on yksi keskeinen
osa Pitäjäseuran toimintaa. Lehden
lisäksi Rautu.fi-sivustoa hoitaa
Heikki Malkamäki, Rautu-ryhmä
Facebookissa on Seija Rädyn hal-
linnassa, julkaisutoimikuntaa johtaa
Markku Paksu, ja muina jäseninä
Seijan ja Heikin lisäksi ovat Pekka
Intke, lehden toimittaja Marjo Ris-
tilä-Toikka ja Päivi Räsänen
Helprintistä. Vuosikokous lisäsi jul-
kaisutoimikuntaan Markku Vauh-
kosen Pieksämäeltä.

Toimintasuunnitelmassa on
kotiseutumatkoja Rautuun, Kihut
Raudussa, talkootoimintaa, onki-
kilpailut niin kesällä kuin talvellakin,
puurojuhlat ja kulttuuritapahtumia.
Eri tapahtumien ajankohdat ovat
esillä Rautulaisten lehdessä ja
Rautu.fi-sivustoilla. Lisäksi Face-
book-ryhmässä tiedotetaan tapah-
tumista.

Markku Vauhkonen

Olen Mira Heinikangas ja asun
Mikkelissä, Huusharjussa, kahden
tyttäreni, Pinjan s. 2001 ja Mantan
s. 2004 kanssa ok-talossa. Esikoi-
nen, Niki s.1999 harjoittelee jo omil-
laan asumista, mutta vierailee tiu-
haan tahtiin äidin jääkaapilla. Olen
hiljattain kihlautunut ja onnellinen
uudesta parisuhteesta.

Harrastuksistani tärkein lienee
kaikenlainen liikunta ja etenkin
ryhmäliikuntatunnit Fressillä. Hyvää
tekee nollata pää vaikka pumppitan-
koa kurittaen; mitä rankempi treeni,
sitä parempi olo. Juoksemassakin
käyn, mutta en enää niin orjallisesti
viikko-ohjelmaa noudattaen kuin
vielä vuosi takaperin.

Sielua tulee ladattua kesämökillä
Puulalla, jossa menee kyllä miltei
kaikki vapaa-aika. Halkoa ja pinota
puita, uida, saunoa, kävellä metsäs-
sä tai vaan istua laiturilla ja tuijot-
taa järven selälle, voiko mikään olla
rentouttavampaa... Onnekseni lap-
set viihtyvät siellä myös, etenkin jos
saa ottaa kavereita mukaan.

Matkojen suunnittelu, haaveilu ja
niiden odottaminen on intohimo!
Aina pitää olla jonkinmoinen mat-
kalle lähtö takaraivossa.

Työskentelen kotona, olen yksityi-
nen perhepäivähoitaja.

Isäni ja isän suku on Savosta,
mutta äidin sukujuuret ovat Rau-
dussa. Äiti syntyi evakkomatkalla
tammikuussa 1940. Enoni, Arvo
Nahkuri, muistaa asioita lapsuu-
destaan Raudussa, vaikka ei ollut-
kaan kuin neljävuotias, kun perhe
lähti evakkoon.

Äiti ja eno ovat käyneet katso-
massa vanhoja ”kotipaikkoja” Liip-
pualla, mutta minä en sinne asti ole
vielä päässyt matkaan. Halu olisi
kyllä käydä.

Enolta olen saanut myös hänen
tekemäänsä sukututkimusta, kun
oma tutkimus alkoi jumittaa, taitaa
olla nyt noin 1600-luvulle asti niitä
nimiä pyöritelty jonkinmoiseen jär-
jestykseen.

Lapsille pitää kertoa juuristaan

Innostus Rautuun ja sukututki-
mukseen tuli jokunen vuosi sitten,
kun hyvän ystäväni ja naapurini Mia
Kupiaksen kanssa pohdimme,
että kyllä me varmasti ollaan toisil-
lemme sukua edes jonkun sadan
vuoden takaa. Molempien äidit ovat
omaa sukua Nahkureita ja lähtöisin
Raudusta. Kotitalojen välilläkään ei
ollut linnuntietä mitattuna kuin noin
puolitoista kilometriä. Mutta ei.
Yhdistävää linkkiä ei löytynyt, täy-
tyy tyytyä siihen, että  ollaan vaan
sielunsukulaisia.

Minä näen nämä sukujuuret niin
isona rikkautena ja tärkeinä asioina,
että haluan niitä kyllä vaalia ja ker-
toa niistä lapsilleni. Arvokas tietoi-
suus häviää olemasta, kun yksikin
sukupolvi jättää asiat omaksi tie-
dokseen, eikä ole kiinnostunut niitä
siirtämään lapsilleen.

Lapsena harrastin koko alakoulu-
ajan tanhua, voi olla, että siitäkin on
jäänyt kytemään kiinnostus Karja-
laa kohtaan, vaikka eipä se silloin 
kiinnostanut.

Raudusta,  Pitäjäseurasta ja sen
toiminnasta olen saanut paljon tie-
toa facebookin Rautu-ryhmän kaut-
ta,  jonka kautta olen tutustunut esi-
merkiksi Seija Rätyyn, joka on suu-
rella sydämellä ottanut meidät
noviisit vastaan ja auttanut, kun ol-
laan naapurin Mian kanssa selvitelty
meidän ”sukulaisuutta”.

Mira Heinikangas

Ohessa esittäytyvät hallituksen uu-
det jäsenet Mira Heinikangas ja
Matti Loponen.

Ville Kopakkalan kertomaa
juuristaan ja ajatuksistaan karjalai-
suudesta odotamme lehden seuraa-
vaan numeroon.
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Paluu
kotitilalle

Nyt on saatu myös tämän vuosituhannen Rautulaisten lehdet Internetissä tutkittavaksi. Lehdet löytyvät tutusta
osoitteesta eli www.rautu.fi =>Rautulaisten lehti =>Vanhat lehdet tai suoraan http://www.rautu.fi/Lehti/
skannit.htm

Koska sain lähes kaikki lehdet niiden tekijöiltä sähköisessä muodossa, niin jälki on selkeämpää kuin aikaisem-
missa kuvaskannauksissa ja tulostaminenkin antaa kelpo jälkeä. Sisältö on nyt luonnollisesti tuoreempaa tietoa,
mutta mielenkiintoista lukemista toki löytyy runsaasti.Kiitokset Jaana, Seija ja Marjo tallenteista, ja Rauta-
Säätiö, joka edesauttoi urakkaa rautulaisen perinteen tallennuksessa, jolloin nykytekniikalla saadaan tietoa useimpien
tutkittavaksi.

Heikki Malkamäki

Tervehdys kaikille rautulaisille. Olen
Matti Loponen, Mikkelin Hii-
rolassa asuva reilu viisikymppinen
yrittäjä. Toimin aiemmin kuljetus-
alalla, ajoin erilaisia kuorma-autoja
ja rekkoja Suomessa ja Venäjälläkin
yli parikymmentä vuotta. Nyt muu-
taman viime vuoden olen työsken-
nellyt metsäalalla. Maailmalla vie-
tettyjen vuosien jälkeen palasin asu-
maan tänne kotitilalle, jonka isäni ja
setäni rakensivat ja raivasivat.

Rautulaiset sukujuureni ovat
Raudun Varikselassa eli kirkon-
kylällä, aivan kirkkoa vastapäätä.
Sieltä evakkoreen pakkasivat iso-
isäni Simo Loponen, lainajyväs-
tönhoitaja sekä vaimonsa Paras-
keva Intke perheineen. Lasten
joukossa oli isäni Unto, joka v. 1925
ikäluokkana ehti sotatoimiinkin, hän
oli mm. Vitsaaren taisteluissa ja
Lapinsodassa. Isovanhempiani en
koskaan ehtinyt tavata, poistuivat
ennen syntymääni. Isäni poistui
kymmenen vuotta sitten. Äitini
sukujuuret ovat puolestaan Pohjan-
maalla, Isostakyrössä. Olenkin leik-
kisästi joskus kysynyt, isä Karjalas-
ta, äiti ”Pohojanmaalta” ja itse Sa-
vossa kasvanut, olenkos siis mistä
kotoisin?

Karjalaisuuden olen tiedostanut
lapsesta asti, isäni ja sedät usein jut-
telivat ja muistelivat aikoja siellä,
silloin ennen. Kiinnostuneena kat-
selin kuvia matkoilta, kun siellä sa-

laa joskus 80-luvulla ensimmäisiä
kertoja Kauko- ja Alvar-setäni kä-
vivät. Oma ensimmäinen matkani
Rautuun tapahtui kesällä 1995.
Kauko-setäni oli samalla matkalla
ja hänen kanssaan kierrettiin kuu-
mana viikonloppuna kirkonkylää,
Tikatsun hevoshaat ja muut hänelle
tutut ja tärkeät paikat katsastaen.
Sen jälkeen olen siellä käynyt usei-
ta kertoja. Valitettavasti viime ai-
koina työkiireet ovat vieneet liikaa
aikaa ja ihan viime vuosina en ole
Rautuun ennättänyt. Mutta vielä
sinne lähden.

Pitäjäseuran hallitukseen tulin,
kun minua pyydettiin mukaan. Pi-
dän  kunnia-asiana olla mukana
perinteikkään pitäjäseuran toimin-
nassa. Karjalaisuus ja karjalainen
perinnehän on asia, joka ei tule kos-
kaan katoamaan, vaikka alkuperäi-
sistä rautulaisista aika valitettavas-
ti jättääkin. Kaikkinaisen perinne-
tiedon säilyttäminen, kuvat ym. ovat
tärkeitä asioita.

Matti Loponen

Rautulaisten lehdet Internetissä

Reitit: Joroinen-Mikkeli-
Lappeenranta-Rautu

Pieksämäki-Mikkeli-
Lappeenranta-Rautu

Helsinki-Lahti-
Kouvola-Rautu

Ohjelmassa mm.
juhlapuhe

toimittaja-kirjailija
Reetta Paakkinen,
jumalanpalvelus

pastori Eeva M. Monto.

Ilmoittautuminen
Markulle

pitajaseura@rautu.fi
tai 044 925 9765

KIHUJUHLAT
RAUDUSSA

28.-30.7.
2017
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Raudussa pilkillä ja pulkkamäessä
Moni on onkinut rautua, mutta vain
harva on onkinut Raudussa. Pitäjä-
seuran järjestämä Maalisrieha- ja
Rautu-pilkkikilpailut pidettiin Lei-
nikylän järven rantamailla 17.-19.3.
Sää Raudussa oli ulkoilupäivän ai-
kaan varsin leppoisa ja suosi pilk-
kijöitä. Mukana oli reilut 20 rautu-
laista.

Ensimmäinen pilkkikilpailu
Tiettävästi koskaan ei olla Raudus-
sa pilkitty kilpaa. Nyt rautulaisen
sukujuuren omaavat tekivät uuden
aluevaltauksen ja tutustuivat Leini-
kylän järveen ja sen kalastoon.

Järvi on suurin Raudun alueen jär-
vistä, hiekkaiset rannat, kirkas vesi
ja keskellä asutusta. Suursaaressa
näytti asustavan majava. Järvestä
lähtee laskujoki pohjoisen suunnal-
la olevaan Rautjärveen. Järven län-
sirannalla on ollut Mäkrän kylä, ete-
läpuolella Haapakylä ja Leinikylä,
idässä Vehmainen ja pohjoisen
suunnalla Luukkolanmäen metsät.

Kalastajilla ei ainakaan nyt ollut
huolta siimojen kestävyydestä, ah-
venet olivat pikkuruisia, kiisket ja
särjet myös. Paikalliset onkivat
myös järvellä, tekniikka lähes sama
ja saaliskalatkin samat. Kuulema
haukea ja lahnaa on saaliiksi myös
saatu.

Kilpailu oli leikkimielinen, kuiten-
kin sen verran tosissaan ongittiin,
että paremmuudet saatiin selville,
olihan kyseessä historiallinen ensim-
mäinen kisa.

Naisten mestariksi onki Eija
Vasenius Potkelasta, toinen Raija
Ikonen Kaskaala ja kolmas Eija
Marttinen Vehmaisesta.

Miesten mestaruuden vei Matti
Kuparinen Vakkilasta. Mestaruus
taisi olla hänellä jo kolmas peräk-
käin. Toinen Keijo Marttinen
Vehmaisista ja kolmas Markku
Vauhkonen Vakkilan edustajana.

Joukkuekisassa ratkottiin kylien

välinen paremmuus ja sen voitti
Vakkila, toisena Kuusenkanta ja
kolmas oli Vehmainen.

Persmäkeä kukin tyylillään
Yöpymispaikkamme oli Leinikylän
järven rannassa, joten ulkoilupäivän
toiminnat oli todella helppo järjes-
tää. Kun pilkkitohinat saatiin puo-
len päivän jälkeen hoidettua, pais-
telimme makkaraa grillissä ja pulk-
kamäessä nähtiin erilaisia suorituk-
sia yksinlaskuista aina avustettuun
kolmen hengen liukuun. Lunta ei
juurikaan enää ollut, mutta maja-
paikkamme pihamaa oli sopivasti
jäässä, joten pulkat ja liukurit saivat
kyytiä.

Ikään kuin laskiaisen kunniaksi oli
lounaaksi hernerokka. Eija Eronen
oli rokkavastaavana tehnyt ateriat
jo valmiiksi, joten ulkoilun jälkeen
rokkapatojen ääreen ja mahanahka
piukalle.

Viipuria ihmettelemässä
Matkalaiset siirtyivät ulkoilun jäl-
keen Viipurin ihmeisiin. Majoituim-
me Hotelli Viipurissa ja siitä oli ly-
hyt matka uudistettuun Espilään.

Espilä on avattu uudelleen joulu-
kuussa 2016 edeltäjänsä paikalle
Viipurin keskustaan Torkkelin puis-
toon. Ravintola on entistetty näyt-
tämään samalta kuin sodassa tu-
houtunut suomalainen Espilä. Alku-
peräisen tapainen pitsihuvila ei uusi
rakennus aivan ole, mutta samaa
näköä on rakennukseen saatu.

Ruokalistalla on myös joitakin
vanhoja Espilän ruokia, menu vuo-
delta 1935, mutta vielä on itäinen
maku mukana ruokalistalla. Varsin
maittava ja suositeltava annos ai-
nakin minun eteeni kannettiin. Hin-
taa pihville kertyi noin 15 euroa,
varsin kohtuullinen hinta tukevasta
ateriasta.

Ravintolassa oli lauantai-iltana
lähes kaikki 150 paikkaa täynnä ja

keittiö joutui koville, joka näkyi
odotteluna. No, milloinpa ei Venä-
jällä joutuisi odottelemaan. Kun ruo-
ka aikanaan tuli, ei pihviä käynyt
moittiminen.

Tanssia sai siellä myös elävän
musiikin tahdissa ja lattia oli avara.

Paikkaa voi kyllä suositella
pistäytyjille ja ruokailijoille. Ravin-
tola avautuu puolilta päivin, bistron
puoli eli kahvila avautuu jo aamu-
kahdeksalta.

Matkan antimia
Kolmen päivän reissu Rautuun ja
Viipuriin kestää kolme vuorokaut-
ta. Tällä kertaa tullimuodollisuudet
sujuivat joutuisasti, rahaa saimme
vaihdettua mennessä mukavasti jo
ennen Suomen tullia. Ruplan kurssi
on edullinen ja seuraa päivän hin-
taa,vaihtopalkkio on kiinteä 50 sent-
tiä. Rättijärven apteekki ja puoti,
Karuselli Viipurissa, Rautu-ravinto-
la, torit ja kauppahalli pitivät huo-
len, ettei juurikaan takaisin tarvin-
nut ruplia tuoda, edullisia ostoksia
joka tapauksessa.

Tiet Kannaksella ovat jo melkoi-
sen hyvässä kunnossa, eikä kuop-
paa ole kuopan päällä, niin kuin en-
nen.

Majoituspaikat ovat kohtuullises-
sa kunnossa ja yleensä remontoi-
tuja ja siistejä. Ruoka varsin mais-
tuvaa, juomat halpoja ja euro on
voimissaan vieläkin.

Matkoja Rautuun on tulossa pal-
jonkin ja niistä saa tietoa myös tä-
män lehden sivuilta. Reissuun vaan
reippaasti mukaan.

Pilkkikilpailut varmaankin jatkuvat
edelleen, ja kun näin mukavaa oli
pilkkiä Raudussa, niin sielläpä ne
varmaan sitten pidetään ensi
keväänäkin.

Matkasta on Youtube video. Se
löytyy hakusanalla Raudun pilkit
2017.

Lisää Rautuun liittyviä eri pitui-



Rautulaisten lehti 2/2017 9

sia videoita olen ladannut yhteensä
puolitoista tuntia. Hakusanat: ”Vak-
kilan lähde”, ”Raudunmatka”,
”Talkoomatka Rautuun”, ”Vakkilan
lähteen kunnostus”, ”pitäjäjuhlan
vers 3”, ”Retki Rautuun 2007”,
”Tikatsun talkoot”, ”Itsenäisyyspäi-
vän reissu”, ”Pikkujoulu Viipuris-
sa”, ”Kannasta ennen ja nyt” sekä
tuo ”Raudun pilkit 2017”.

Markku Vauhkonen

Rautu pilkkikilpailu 18.3.2017, tulokset:

SARJA NAISET
Nimi Kylä Saalismäärä gr
1. Eija Vasenius Potkela 880
2. Raija Ikonen Kaskaala 390
3. Eija Marttinen Vehmainen 260

SARJA MIEHET
1. Matti Kuparinen Vakkila 5090
2. Keijo Marttinen Vehmainen 2610
3. Markku Vauhkonen Vakkila 2580
4. Pekka Intke Kuusenkanta 2450
5. Esko Naumanen Raasuli 1840
6. Reijo Onikki Kuusenkanta 1280
7. Hannu Naumanen Raasuli 820
8. Matti Punkari Sirkiänsaari 280
9. Mauri Köninki Sirkiänsaari 100
 
Lisäksi useita nykyjä saivat
Juha Ikonen Kaskaala
Jouko Vasenius Potkela
Markku Paksu Vehmainen
Reijo Loponen Kaskaala
 
  
KYLIEN VÄLINEN KILPAILU
Kylä Henkilöt Saalis gr
1. Vakkila Matti Kuparinen 7670

Markku Vauhkonen
2. Kuusenkanta Pekka Intke 3730

 Reijo Onikki
3. Vehmainen Keijo Marttinen 2870

Eija Marttinen
4. Raasuli Esko Naumanen 2660

Hannu Naumanen
5. Potkela Eija Vasenius 880

Jouko Vasenius
6. Kaskaala Raija Ikonen 390

Juha Ikonen
7. Sirkiänsaari Matti Punkari 380

Mauri Köninki

Mäenlaskua kolmistaan, Mark-
ku Paksu päällä, keskellä Eija
Vasenius ja alimmaisena Riitta
Henttonen.

Naisten mestari Eija Vasenius.

Miesten mestari Matti Kuparinen.

Matkalaiset Leinikylän järven
rannassa. Kuvasta puuttuu yh-
teensä neljä, pari oli Igorassa
laskettelamssa, rokkavastaava
teki ruokaa ja kuvan nappasi
kuljettajamme Pekka Moilanen
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Rautulaisille ja heidän jälkeläisilleen
ovat käsitteet praasniekka ja kihut
tuttuja. Kaikille ei kuitenkaan liene
selvää, mistä nämä juhlat juontavat
juurensa, miten ne ovat ajan saa-
tossa muuttuneet ja onko niillä jo-
tain tekemistä toistensa kanssa.
Seuraavassa yritän vastata näihin
kysymyksiin. Kirjoituksen tiedot
perustuvat suurimmalta osin 1981
julkaistuun kirjasarjaan Karjala
(kust. Arvi A. Karisto).

Ortodoksien praasniekat
Kaikissa kulttuureissa ihminen on
yhteisiä juhlia viettämällä halunnut
nousta arjen yläpuolelle. Ne rytmit-
tävät elämänkulkua ja antavat omal-
ta osaltaan elämälle mielekkyyttä.
Niiden merkitys myös vanhoina ai-
koina oli suuri, koska nykyaikaisia
keinoja yhteydenpitoon, tiedonväli-
tykseen ja juhlien järjestämiseen ei
ollut.

Kristillisellä kaudella olivat praas-
niekat (lainasana venäjän kielestä
prasdnik = juhlapäivä) ortodoksisen
kyläyhteisön määräaikaisia paikal-
lisjuhlia ja niillä oli uskonnollinen ja
kirkollinen leima. Lähes jokaisessa
suuremmassa kylässä oli oma kylä-
kirkkonsa tai tsasounansa ja suoje-
luspyhimyksensä. Praasniekka pi-
dettiin pyhimyksen syntymä- tai
kuolinpäivänä tai molempina.

Praasniekkana sukulaiset ja kesti-
ystävät naapurikylistä tulivat vierai-
sille. Ne olivat myös sukujuhlia, jois-
sa muisteltiin vainajia, päätettiin su-
kua koskevista asioista ja toimitet-
tiin kyläuhreja yhteisaterioineen.
Mitä muuta tehtiin, ei ole todistet-
tavissa, mutta olettaa sopii, että kai-
kenlaista vapaamuotoista kanssa-
käymistä oli nykysanontaa lainaten.

Praasniekat toimivat vastavuoroi-
suuden periaatteella. Kukin talo
kestitsi omat sukulaisensa, jotka oli-
vat kesti-isäntinä taas omissa juh-

Praasniekat ja kihut –
juhlat samaa kantaa

lissaan. Vastavuoroisuus ja pyhi-
mysten määrä nostivat praasniek-
kojen lukumäärän suureksi. Erään
tiedon mukaan ortodoksisella kar-
jalaisalueella vietettiin vuosittain
noin 800 praasniekkaa. Tämä selit-
tyy sillä, että samaan aikaan saat-
toi olla meneillään useitakin praas-
niekkoja yhden pitäjän alueella.

Praasniekkakulttuuri oli voimalli-
sempaa Laatokan pohjoispuolella
kuin Kannaksella, jossa myös orto-
dokseja oli vähemmän.

Hengen ja ruumiin ravintoa
Pitkämatkaisimmat vieraat saapui-
vat jo edellisenä iltana. Päätapah-
tuma oli jumalanpalvelus kirkossa tai
tsasounassa, jonka jälkeen oli yh-
teinen ateria ja niiden jälkeen puo-
lilta päivin praasniekkajuhlat.

Varsinkin Laatokan ja Vienan
Karjalassa sekä Inkerissä oli tapa-
na uhrata pässi tai härkä, mihin
saattoi liittyä eläimen veren valut-
taminen tsasounan portaille tms.
Uhrieläimen lihat syötiin tilaisuudes-
sa. Sisälmykset heitettiin jokeen,
jottei se vaatisi hukkumisuhreja. Siis
selvästi uskontojen (tässä kristinus-
ko ja muinaisuskonto) sekoitusta eli
synkretismiä.

Vanhemmalle väelle ateria oli
praasniekkojen kokokohta. Ruoki-
en valmistus oli aloitettu hyvissä
ajoin. Kestitalossa syötiin kauan ja
vankasti. Miehet ottivat ruoka-
ryyppyjä ja aterioinnin päälle istut-
tiin tuntikausia teetä juoden. Vaih-
dettiin kuulumisia ja keskusteltiin
arkisista ongelmista ja niiden ratkai-
suista. Niihin liittyi myös sosiaali-
verkostollinen puoli.

Naimakauppojen hierontaa
Praasniekat olivat tärkeitä tilaisuuk-
sia niille vanhemmille, joiden tuli aja-
tella tyttäriensä ja poikiensa tulevai-
suutta. Ne olivat oiva tilaisuus nai-

makauppojen hierontaan ja kosi-
misiin. Sitä ennen tapahtui puoliso-
ehdokkaiden katselmusmenot eri-
laisten piiritanssien ja ryhmä-
esiintymisien, mutta myös lähisu-
kulaisten neuvottelujen muodossa.

Nuorten praasniekkakisat pidet-
tiin ulkona ja keskuspaikkana saat-
toi olla vaikka joen yli kulkeva silta.

”Läpi väkirikkaan praasniekka-
paikan kulkee ns. pitkä poara eli
nuorison edestakaisin kulkeva jouk-
ko (pitkä kisa). Ensin kävelevät
neitoset käsikädessä parittain he-
rättäen huomiota vaatteillansa, jois-
sa on mitä helakan kirjavimpia vä-
rejä. Prihat, pojat, katselevat ensin
hetken niin kuin kainostellen nei-
tojen kulkua, mutta huomattuaan
miellyttävän neitosen liittyivät hekin
vuorostaan tyttöihin ja niin muodos-
tuu uudet parit, pojat tyttöineen.
Kaikuu joukosta voimakkaat ja räi-
keät taljankan sävelet. Kävelevät,
nauttivat tästä. Ilosta sykkii vähään
tyytyvän rajalapsen sydän. Ensim-
mäisinä kävelevät koreimmat ja
samalla rikkaimmat. Vanhemmat
ihmiset seisoskelevat ja katselevat
nuorten kulkua.”

Pitkän kisan sisältö oli sama, vaik-
ka ulkoiset muodot vaihtelivat. Ilta-
kisoja pidettiin taloissa, joihin oli
saatu lupa. Pojat olivat hankkineet
soittajan.

Sulhasen piti olla mahdollisimman
rikasta ja hyvää sukua, ripeä erä-
mies, pellonraivaaja tai kauppamies.
Tytöiltä edellytettiin hyvää terveyt-
tä, kätevyyttä, hyvää käytöstä ja
ahkeruutta. Siis avointa ja ehkä ko-
vapintaistakin kaupankäyntiä ja sääli
niitä nuoria, jotka eivät täyttäneet
vaatimuksia. Ilmeisesti lopulta ns.
kysynnän ja tarjonnan lain mukai-
sesti löydettiin hyväksyttävä taso
puolin ja toisin. Tuomareina olivat
molemmilla puolilla lähisukulaiset,
mutta toki nuoria itseäänkin kuul-

”Ei tultu ainoastaan
pyytämään syntejä anteeksi,

vaan tekemään uusiakin”
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tiin. Romantiikka- ja rakkaus-
avioliitoilla ei noissa oloissa ollut
paljonkaan sijaa. Ortodoksialueilla
tyttöjen ja poikien seurustelu oli tiu-
kasti valvottua eikä luterilaisten alu-
eiden yöjalassa käynnit ym. tulleet
kysymykseen.

Kihupyhät luterilaisten
pitäjäjuhlina
Ilmeisesti kihujenkin historia juon-
taa esikristillisen ajan sukuyhtei-
söjen kokoontumis- ja uhrijuhliin.
Kristillinen vaikutus tuli myöhem-
min voimakkaasti mukaan.

Juhlat muuttuivat kirkon suojelus-
pyhimyksen tai kirkon vihkimisen
muistopäivämessuiksi muiden kato-
lilaisten maiden tapaan (Ruotsi, jo-
hon Suomikin kuului, oli katolinen
1530-luvun tienoille saakka). Sa-
malla ne olivat paikallisia kansan-
kokouksia ja värikkäitä markkina-
tapahtumia, jossa väkeä kihusi eli
kuljeskenteli edestakaisin. Ei tultu
ainoastaan pyytämään syntejä an-
teeksi, vaan tekemään uusiakin.
Messuille mentiin myymään ja os-
tamaan. Kaupallisia messuja tar-
koittava sana juontaa juurensa täs-
tä. Praasniekkojen tavoin kihut toi-
mivat sosiaalisen kanssakäymisen
kanavina nykyaikaisten informaa-
tio- ja yhteydenpitokeinojen puuttu-
essa.

Kihupyhät säilyivät monin paikoin
reformaation (uskonpuhdistuksen)
jälkeen, mutta sunnuntain jumalan-
palvelus oli aivan normaali, eikä mi-
tenkään kirkon suojeluspyhimyk-
selle tai kirkon vihkimisen päivälle
omistettu. Pyhien ajankohdat eivät
enää noudattaneet pyhimyskalen-
teria. Ne satutettiin parhaaseen
kesäaikaan heinä-elokuulle.

Raudussa ne olivat kuitenkin jo
helatorstaina pitäjäläisten omien
kertomusten mukaan. (Sosiaaliant-
ropologian professori Matti Sar-
melan mukaan Raudun kihupyhä
olisi ollut kuitenkin helluntaina). Toi-
set, jo vähän väljähtyneemmät kihut
olivat syksyllä Mikkelin päivän ai-

koihin. Muutoin Raudun kihuperin-
teestä on säilynyt varsin vähän tie-
toja tai kuvauksia.

Nuorten seurustelupyhä
Kaikki vanhempikaan väki ei tullut
kihuille kirkkoon mennäkseen, vaan
tapaamaan tuttuja ja katselemaan,
keitä muita oli juhlille saapunut.

Erityisesti nuoret kokoontuivat
kirkonkylään ja vierailivat naapuri-
pitäjien kihuissa. Tytöt olivat pukeu-
tuneet mahdollisimman yhdenmu-
kaiseen asuun ja esiintyivät yhtenä
joukkona. Jo kirkossa silmiteltiin
toista sukupuolta siinä tarkoitukses-
sa, näkyisikö joukossa elämänkump-
paniksi kelpaavaa.

Kirkon jälkeen lähestymistä teh-
tiin eri tavoin. Pojat saattoivat tar-
jota tytöille pullaa ja limonadia, jota
juhlille tulleilla kaupustelijoilla oli
myytävänä. Illalla kokoonnuttiin
tansseihin, joiden paikaksi kelpasi
vaikka ulkoilma muiden tilojen puut-
teessa.

1800-luvulla nuorukaiset menivät
kiuhuihin usein ratsain ja tyttöjä otet-
tiin ratsun selkään ja myöhemmin
polkupyörien yleistyessä pyörän ta-
rakalle. Tytöt pitivät lukua siitä, kuka
poika oli tarjonnut kyydin ja kuinka
paljon hän oli saanut tuomisia eli
markkinarinkeleitä. Näin saatettiin
hahmottaa keskinäistä arvojärjes-
tystä, jolla oli merkitystä aviomark-
kinoilla.

1800- ja 1900-lukujen vaihteen
aikoihin tulivat rajut hevosajelut.
Pojille oli kunnia-asia päästä juhliin
omalla hevosella. He ajeluttivat tyt-
töjä kylänraiteilla ja maantiellä ja
ostivat heille kaupustelijoilta veh-
näsiä, rinkeleitä ja makeisia. Nykyi-
set autoilla tapahtuvat kortteli- eli
pi...rallit eivät ole siis mitään uutta.

Kun pojat alkoivat näissä juhlissa
esiintyä yhä enemmän juovuksissa,
menot raaistuivat. Hevosajeluista
saattoi muodostua hurjasteluja, jot-
ka johtivat kyläkuntien tai pitäjien
välisiin tappeluihin.

“Vaan kun tulee kesällä niin
kutsuttu kiimasunnuntai, niin on
hyvin suosittu muoti, että men-
nään ensin yhtenä päivänä
ajelemaan Pyhäjärven kirkolle
ja toisena päivänä taas pyhä-
järveläisten kanssa meidän kir-
kolle. Silloin ei ukot ole sitä vas-
taan menemään itse, sitä vähem-
män kieltävät he hevosia nuoril-
ta. Nämä jo varsin aamusella al-
kavat ajaa rullata ensin kaupun-
kiin, jossa jo mennessään pide-
tään pienet kiimailemiset, vaan
sitten kirkosta päästyä alkaa
vastapää kiima-ajot, jossa moni
luontokappale on kyllä kurjassa
rääkissä.” (Kirjoittajan huomautus:
kiimailu tarkoittaa tässä enemmän
ajohurjastelua kuin sen nykykielistä
merkitystä.)

Tappeluista kesäjuhliksi
Havaittiin, ettei häiriköinti ole lopulta
kenenkään etu. Kihutavat
rauhoittuivat yleisen kansansivistys-
työn myötä ja nuoriso löysi muuta-
kin tekemistä, johon purkaa tarmon-
sa.

Ennen sotia kihupyhät muuttuivat
monin paikoin pitäjien kesäjuhliksi,
joita suojeluskunnat ja muut paikal-
liset yhdistykset järjestivät. Ohjel-
maan tuli torvisoittoa, juhlapuheita
ja urheilukilpailuja. Nuorten mies-
ten hurjastelut olivat muuttuneet
urheilullisiksi voimainkoitoksiksi.
Tanssit saivat yhä suuremman si-
jan vastakkaisen sukupuolen lähes-
tymisessä. Mitäpä muuta nykyiset
kesäiset pitäjäjuhlat ovat kuin ni-
mensä muuttaneita kihuja.

Kihut elivät kukoistusaikaansa
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alkupuolella. Perinne jatkui eteläi-
sellä Kannaksella aina 1930-luvun
lopulle asti.

Sama asia –
hieman eri muodot
Sekä praasniekat että kihut voidaan
nähdä pitkänä jatkumona aikakau-
sista ja kulttuureista riippumatta,
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sillä ihmisyhteisöillä on aina ollut
tarve ja halu kokoontua yhteen hoi-
telemaan yhteisiä asioita, harjoitta-
maan uskontoa, tapaamaan muita
ja myös huvittelemaan. Praasniekat
ja kihut ovat olleet tällaisen histori-
an varsin nuoria ilmentymiä meidän
omassa elinympäristössämme.

Praasniekkojen ja kihujen perin-
teen, tarkoituksen ja tapojen pitkäl-
le menevän yhtenevyyden voi hel-
posti havaita. Ortodoksinen ja lute-
rilainen kulttuuriperinne antoivat
niille tosin eri ilmenemismuotoja.

Sodan jälkeen kesti pitkään, en-
nen kuin alettiin järjestää praas-
niekkoja. Ensimmäiset järjestettiin
1950-luvun lopulla Ilomantsissa.Ne
ovat jälleen lähinnä kirkollisia tapah-
tumia vedenpyhityksineen. Luteri-
laisella puolella kihuja on vähemmän
ja ne eivät ole seurakunnallisia ta-
pahtumia, vaikka kihupyhän viet-
toon voi liittyä myös jumalanpalve-
lus.

Kihuperinteen jatkaminen Rau-
dussa joka toinen vuosi nykyaikaan
mukautettuna on arvokasta kansan-
perinnettä, kotiseututyötä ja yhteen-
kuuluvuuden tunteen ilmentymää.
Onhan matka jo varattuna?

Veikko Vaikkinen

Praasniekkaväkeä Salmissa elokuussa
1936.

Rautulaisten koti, uskonto ja isän-
maa oli 100 vuotta sitten slaavilais-
ten venäjänmaalaisten ja germaani-
ruotsalaisten  aikomuksena hävittää
sekä liittää itsenäistynyt Suomi pää-
osiltaan Venäjän valtakuntaan.
Ruotsalaistoive oli Ahvenanmaan
saaminen Ruotsin kuningaskunnan
osaksi. Molemmat osapuolet väitti-
vät koko Suomen tasavallan alueen
kuuluneen vanhastaan Venäjään, ja
ruotsalaiset sanoivat Suomen ole-
van ruotsalaisten maa.

Venäjän keisarivalta salli Suomen
ryhtyä itsenäiseksi valtioksi vuon-
na 1917 alkuvuodesta. Ruotsilta
suomalaiset eivät edes halunneet
kysyä ruotsalaisten tahtoa Suomen
itsenäistymiseen. Suomen itsenäis-
tymisen aikoihin käytiin maailman-
laajuista suursotaa, kuten nytkin
Suomen juhliessa 100-vuotista itse-
näisyyttään.

Leninin ja Stalinin johtama
valtaneuvosto tyytyi Suomen tasa-
vallan valtionhoitajan ja eduskunnan
laatimaan Suomen itsenäistymis-
asiakirjaan, se tuli vallankumous-
kommunistien neuvostossa hyväk-
sytyksi sellaisenaan, kun P. E.
Svinhufvud henkilökohtaisesti oli
sen toimittanut Pietariin. Aito suo-
malainen kangasniemeläisen äitin-
sä aikuiseksi kasvattama, Siperian
kylmyydestä kotiinsa Ellen-vaimon-
sa  luokse palannut Svinhufvud oli
vuonna 1917 kykenevä johtamaan
suomalaiset eroon Venäjästä erot-
tamalla keisarikunnasta Suomen
suuriruhtinaanmaan itsenäiseksi val-
tioksi, jonka mahtivaltiot tunnustivat
todettuaan Ukko-Pekan osoittaman
valtion syntyneeksi.

Ukko-Pekka oli se henkilö, joka
oivalsi, että maailman mahtivaltio oli
hajoamassa. Pohjois-Koreasta Ro-
maniaan saakka ulottunut oli menet-

Rautulaisille on jäänyt
suomalaisten sananvapaus

tämässä hallintaotteensa lukuisista
kansakunnista. Venäjän tilalle
hirmuhallitsijaksi nousi Leninin ja
Stalinin johtama kommunistinen
Neuvostovaltio.

Saksalaiset eivät kuitenkaan
uskoneen Ukko-Pekan olevan oi-
keassa. Vasta Tartossa muutaman
vuoden päästä itsenäisyys-
julistuksesta tehdyllä sopimuksella
osoitettiin Ukko-Pekan olleen oi-
keassa. Suomi oli syntynyt ja Neu-
vostovaltion kanssa tehdyn raja-
sopimuksen mukaiset rajat hyväk-
syivät Norja, Ruotsi ja Viro Venä-
jän vallanneitten lisäksi. Rautulaiset
pääsivät kulkemaan sen jälkeen
vapaasti mihin tahansa Suomen alu-
eelle. Tarton rauha päätti Suomen
valtiojohdon määräämän sotatilan
Karjalan kannaksen rajakunnissa.

Nyt rautulaiset eivät enää pääse
vapaasti kotiseudulleen, koska jat-
kosodan päätteeksi tehty Suomen
ja Neuvostoliiton välinen sopimus
kieltää rautulaisia kulkemasta koti-
tiellään. Evakon kaitaa ja
kiemuraista tietä riittää rautulaisille
vielä 100 vuotta Suomen syntymi-
sen jälkeisellä ajalla. Vielä on elos-
sa rautulaisia, jotka voivat laulaa,
että ovat syntyneet tuolla kauniissa
Karjalassa. Niitä sukkahousu-
votka-turistejakin on elossa, jotka
Neuvostoliitossa hoilasivat kansan-
laulua, että ai, ai, Kerenski, turha
on sun toiveesi, Suomi on jo vapaa
maa ryssän vallasta.

Piispojen vallasta suomalaiset eivät
ole vapaita vielä 100-vuotisjuhla-
vuonnakaan. Rahan valta yhdistää
kaksi suomalaista kirkkokuntaa la-
keja säätävään valtiovaltaan. Piis-
pat ja Suomen valtiovalta ovat lail-
lisesti lopettaneet Suomen kreikka-
laiskatolisen kirkkokunnankin.
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Kukkii ja siemenii
 Pelakuut kukkiit viel syksyl nii, et
mietittii, mite nää sais pijettyy viel ens
kevvääsee ast. Niihekii ko pittää välil
levätä, ni vaimo leikkas niitä vähä ja
vei kellarii talveks. Välil heä anto niil
vähä vettä, ko vei tyhjii mehupulloi sin
takasii. Sit tuos moaliskuul, ko otettii
ne toasii tän ihmisii ilmoil, ni eiks voa,
ne alkoit vihertämmää ja työntämää
lehtii täysiää. Ni koht sillää niihi tul
nuppuloi ja sitä myöte kukkiikii. Metka
juttu on tuo joulutähe kanskii. Se on
oltain kesät ulkoilmas sirenpuskan alla.
Se tykkeäp siit nii jot koht ko syksyl
kannetaa sissää ni heä alkaa työntämeä
kukkii, ja niitä onkii sit jouluu asti.

No nyt yks päivä posti toi oikei vä-
rikkään lehen, mis ol kaikenlaisii kasvi-
loi. Sillo viimestää tul mielee, et mitä
kevvääl kasvimoaha pistetää. Meil on
hyvi pien moatilkku tuol mökil ja liiterin
takan kasvihuone, sekkii nii pien, et ei
sinne sissääkää mahu mänemää. To-
maatit ja kurkut ja salaattikkii siel
kuitekii kasvaat.

Mie muistan nii hyväst ko enne
koton, ni tällei kevättalvel isän  kans
pistettii siemenviljoi säkkii ja mäntii
noapuri riihel, mis ol sellane käsinee
kierrettävä viskur. No siin myö sit
lajiteltii jyvist kepiämmät ja huonom-
mat pois. Siemeneks ei auttant piste
huonoi – ne ei ois kuitenkoa itäneet.
Sit pistettii joihikii loatikkoihi (usjast
vanha, puine naulaloatikko) vähä mul-
taa. Siihe joka lajil oma lokerosa, niihi
viiskymment jyvvää ja vähä sammalii
peäl, et ne pysy sopivast kosteena. Sit

Raudussa sijaitsi neljän kunnan alu-
eella toimiva Palkealan kreikkalais-
katolinen seurakunta, johon kasteen
kautta liitettiin jatkuvasti uusia
kreikkalaiskatolisiksi.

Evankelisluterilainen kirkkokunta
oli 1600-luvulla Raudussa ja koko
Käkisalmen läänissä tekemässä
Ruotsin valtion ja suurinta raha-
valtaa käyttävien piispojen ma-
sinoimaa kansanmurhaa levittääk-
seen omaa puhdasoppista lute-
rilaisuutta Rautuun ja Käkisalmen

seudulle karjalaisten omaksuman
uskonnon tilalle. Raha on suku-
puolineutraali vallankäytön väline.
Hämmästelen vieläkin Helsingin
piispan Kallion seurakunnalle mää-
räämää lainmukaista menettelyä:
Kallion kirkkoon kastettavaksi tuo-
tua Palkealan seurakunnan kastetun
isän lasta ei kastettu ilman isältä
vaadittua kirjallista suostumusta sii-
tä, että mahdollisesti vielä isälle
synnytetyt tulevat lapset kastet-
taisiin luterilaiseen seurakuntaan.

Kirkollisverot kerätään nykyisin
rahana ja kahdella suomalaisten
kirkkokunnalla on valtion antama
laillinen verotusoikeus seurakuntaa
otettuihin lapsiin ja aikuisiin. Mie-
rontielle joutuu, mikäli tulot ja omai-
suus ei riitä näihin maksuihin, an-
teeksi ei saa antaa kirkollisveroja.
Rautulainen koti, uskonto ja isän-
maa vaatii laillisuutta.

Ahti Hänninen

jeätii uottamoa jot ittääks niist kui mon-
ta. No ittiithä ne, usseimmite melkei
kaik. Siint ties, et kyl näitä passoa kylveä
peltoo kasvamaa.

Sit seuraavaks ol se peittaus hom-
ma. Meil ol sellane omatekone peit-
taustynnyri puimalas. Siihe pistettiii
tietty meärä näitä lajiteltui jyvvii ja
peräst peittausainetta ja sit pyöritettii
vähä aikaa, – sen ol meärä pitteä home-
sienet ja muut ötökät eros siemen-
viljast. Siihehä ne sit jo joutu moatkii
sulaks ja sai suunnitella pellol lähte-
mistä.

Meil ol noapurin kans yhteine kylvö-
kone, sellane hevosvetone. Hyväst ke-
rettii kylveä molempii talloi kylvökset,
ko matkakii  konetta kuletella ol nii
lyhkäne. Muokkaustyöt tehtii kyl
traktoril ja sehä helpotti jo kovast
hevospelilöihe nähe.

Ennen ko alettii kylvämää, se kone
pit kokkeilla silviisii, et  pantii sin tuuttii
jyvii, nostettii pyörät vähä moast irti ja
vantaihe al joku pressu tai kangas. Sit
ko pyöritti pyörist, ni siin soatto tar-
kistaa, et jokahisest vantaast tul
siemenii tarpeeks. Sit ko kylvettävä
soarake ol valmiiks muokattu, ni he-
vone valjaisii ja pellol. Teä kylvöhomma
olkii issäin tehtävä, mie kyl tein siihe
aikoa traktorhommat.

Näist ajoist on jo nii kaua aikaa, et
oikiastaa turha niitä ois muistellakkaa
– nykyää ollaa nii toisenlaisis olo-
suhteis ja tehtävis. Siemenetkii ostetaa
melkei ain kaupast, ja konneet on iha
toisenlaisii. Kuitekii nää asjat tulloot

usjast mielee, etekii just nää vanhat
jutut, eiliset tahtoot unohtuu. Meil
jokkaisel on varmast tällasii muisti-
kuvvii, mist ei erroo peäse.

Sillo nuorempan sitä ihmine ellää nii
voimaperäsest, et kokemukset juurtuut
johokii tuonne selkäytimee, et niitä
voip sielt hakkii ain ko ikävä tulloo;
Millane ol se veräjä, mist lehmät ajettii
metsän laitaa, se puine silta, mikä ei sit
ennää meinant viljakuormoa kestää. Tai
milt se kasteine oamu tuoksaht, ko män
ohrapellon laitoi viikatteel niittämää, et
sit pysty ajamaa niittokonneel sot-
kematta. Ja sit viimeinkii, ko puitii
puimalas kuorma toisesa perrää, ja jy-
vät tulliit puimakonneest laarii... Se
tuntuu nyt nii kaukaselt ajalt, et onks
sitä oltkaa. Mut kyl se kuitekii on olt.

Nyt ollaa toas kevvääs, uutta elämää
alkoa nousta moast  ja metsäst. Kasvit
keäntyyt valloo kohti, kylväjät kylväät
ja kohtsillää moa rupiaa vihertämmää,
puut ja pensaat alkaat kukkimaa ja
kypsymää, nii jot syksyl meil on toivon
mukkaa korjattavvaa.

Paimpoika



Rautulaisten lehti  2/201714

Itsenäisyyden vaikeat
alkuajat Karjalassa
Tämän vuoden Suomi juhlii näyt-
tävästi 100 vuottaan itsenäisenä
valtiona. Kansana ja kielenä olem-
me Suomenmaata asuttaneet vuo-
sisatoja.

Suomen senaatin ilmoitus itsenäi-
syydestä 6.12.1917 äänestettiin lu-
vuin 100 puolesta ja 88 vastaan.
Toki kaikki halusivat itsenäisyyttä,
vain käytännön tavoitteista oltiin eri
mieltä.

Autonomian ajalta Suomessa oli
venäläistä sotaväkeä noin 100 000.
Aktivistien, johon jääkärit kuuluivat,
päätavoite oli karkottaa sortokau-
den vieraat sotajoukot pois Suomes-
ta. Vasta sen jälkeen Suomi voisi
toteuttaa itsenäisyyttään itsenäises-
ti.

Venäjällä oli muutamaa kuukaut-
ta aikaisemmin tapahtunut vallan-
kumous. Tämä antoi Suomen työ-
väestölle innostuksen, että vallan-
kumouksen avulla ja mikäli se on-
nistuisi, Suomenkin asiat saataisiin
kerralla kuntoon.

Suomen ensimmäiselle itsenäi-
selle hallitukselle oli kasaantumas-
sa todella vaikeita ongelmia. Venä-
läiset sotajoukot vitkuttelivat pois-
lähdön kanssa ja aiheuttivat rette-
löitä. Työväestö kokouksessaan
tammikuussa 1918 teki päätöksen
aseellisesta kapinasta, johon toivoi
venäläisten sotajoukkojen antavan
tukea. Vain kaksi kuukautta ehti
kulua itsenäisyysjulistuksesta, kun
syttyi sisällissota.

Sisällissodasta on useita nimityk-
siä, vapaussota, veljessota, kansa-
laissota ja kapina. Se oli kapina Suo-
men laillista hallitusta vastaan.

Vapaussota alkoi Karjalasta
Karjalan väestö oli vuosikymmeni-
en aikana joutunut poikkeuksellisesti
muihin Suomen maakuntiin nähden

puolustamaan oikeuksiaan. Lahjoi-
tusmaakautena venäläiset kasakat
pitivät talonpojat kurimuksessa ja
sortokauden aikana Viipurin maist-
raatin sekä hovioikeuden  jäsenet
joutuivat kokemaan mielivallan an-
karimmassa muodossaan. Muita
maakuntia enemmän heitä vietiin
Venäjän vankiloihin puolustaessaan
suomalaisten oikeuksia.

Lappeen tuomiokunnan tuomari
P. E. Svinhuvud tunnettiin tinki-
mättömänä suomalaisten laillisuu-
den ajajana. Hänet venäläiset van-
git-sivat ja karkoittivat Siperiaan
1914.

Karjalan vapaustaistelijat suorit-
tivat 23.1.1918 Sortavalassa rohke-
an teon. He riisuivat venäläisen va-
ruskunnan aseista. ”Karjala nousee
kaikin miehinensä vapauttamaan
maata anarkian häpeästä. Luotam-
me urheitten Pohjanmaan miesten
täyttämään velvollisuutensa.” Näin
kuuluvan sähkeen lähettivät karja-
laiset Sortavalasta Pohjanmaalle,
jossa myös kajahtivat ensimmäiset
laukaukset kohti venäläisiä varus-
kuntia. Vapaussota oli syttynyt.

Vain kolme päivää Sortavalan jäl-
keen suorittivat valkoiset onnistu-
neen asekaappauksen Vuoksen-
niskalla. Kuvaavaa tilanteelle oli se,
että niin valkoisilla kuin punaisilla ei
ollut aseita. Ne piti ”hankkia” ve-
näläisiltä.

Tammikuun 22. päivänä marssi
Viipuriin 500 maakunnan miestä pa-
lauttamaan lakia ja järjestystä siellä
syntyneisiin kahakoihin. Tämä jouk-
ko tunnetaan Venäjänsaaren retki-
kuntana.

Vuoksen rintaman, Saimaalta Laa-
tokkaan, legendaariseksi rintama-
päälliköksi osoittautui Karjalan oma
poika, 28-vuotias jääkärikapteeni
Aarne Sihvo. Aivan käsittämättö-

mällä miesalivoimalla valkoisten
rintama ei päästänyt vastapuolta
Vuoksen yli.

Kiivain taistelu käytiin helmikuun
loppupuolella Antreassa. Venäläis-
ten upseerien johdolla, venäläisillä
apujoukolla ja tykistötulella vahvis-
tettu vastavoimien hyökkäys oli
raju. Valkoisilla oli puutteelliset
aseet, mutta tahto kova, askelta-
kaan ei väistytä. Tämä päättäväi-
nen tahto takasi sen, että lännessä
taistelevien joukkojen selusta oli
turvattu.

Karjalassa joutuivat valkoiset toi-
sin kuin muualla taistelemaan ve-
näläisiä vastaan. Jo tämä luonnehti
karjalaisten sodan ensi sijassa va-
paussodaksi.

Viimeinen taisto
Jännittävin hetki oli maaliskuussa,
jolloin tuli tieto, että Pietarissa val-
misteltiin voimakkaita apujoukkoja
Raudun rintamalle. Rautu oli jo en-
nestään vahvasti varustettu. Siellä
oli 1200 venäläistä ja noin tuhat pu-
naista. Sihvo teki silloin rohkean rat-
kaisun. Hän keräsi 500 miestä ja
päätti hyökätä  Rautuun ennen ve-
näläisten apujoukkojen tuloa.

Taisteluista tuli yksi vapaussodan
verisimmistä, jossa menetykset
kummallakin puolella olivat suuret.
Punaisten ja venäläisten paetessa
Maaselän suuntaan kohti Venäjää,
joutuivat he Kuolemanlaakson so-
lassa valkoisten tulitukseen. ”Mies-
tä kaatui kuin heinää”, muisteli
pyhäjärveläinen Heikki Pakarinen.
Rautu vallattiin 5.4. ja kun samaan
aikaan tuli tieto, että myös Tampe-
re on vallattu, katsottiin jo kapinan
kukistuneen.

Huhtikuun 29. päivänä valkoiset
vapauttivat Viipurin ja venäläiset
sotajoukot häipyivät kotimaahansa.
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Heidän vanavedessään myös puna-
kaartilaisia muutti Venäjälle. Vapa-
ussota oli päättynyt.

Ilman suuria eleitä yksinkertaisen
koruttomasti, mutta totuudenmukai-
sesti, on talonpoikaisrunoilija Juho
Kurki kuvannut Ahvolaan pysty-
tetyn patsaan säkeissä: ”Tahtoi näil-
lä tantereilla vapaa Suomi suuret
lunnaat. Nuorten urhoin uhriveri
kastoi täällä kaikki kunnaat.”

Rautaesirippu sulkeutuu
Rajan sulkeutuminen Venäjälle oli
paha takaisku  Karjalalle. Maakun-
nan talouselämä oli vahvasti sidot-
tu Venäjän, lähinnä Pietarin  mark-
kinoihin. Pietari miljoonakaupunkina
kulutti paljon ja tuotteista makset-
tiin hyvin. Vastaavasti kauppamie-
het tullessaan toivat talouteen tar-
vittavia elintarvikkeita, varsinkin
viljaa. Tosin viljaa tuotiin autonomi-
an aikana koko Suomeen suuret
määrät.

Kaikki Laatokan ja Suomenlah-
den kalastajien tuotteet markkinoi-
tiin Pietariin. Samoin karjatalous-
tuotteille oli sinne pysyvä menekki.
Vasikoita, sikoja, voita ja muita mai-
totaloustuotteita virtasi jatkuvasti
itään. Ja tosiaan kauppa kävi jopa
muurahaisen munista pajun park-
kiin. Kaikille näille vienneille tuli nyt
loppu.

Rajan sulkeutuminen aiheutti
myös Suomen valtiolle tuntuvia tu-
lojen vähennyksiä rautatie-, satama-
ja tullimaksujen hävitessä. Terijoen
vilkas huvilaelämä hiljeni täysin rik-
kaista venäläisistä ja sen myötä
asukkaiden vilkas liiketoiminta.

Karjalan talouselämässä oltiin to-
della vaikeuksissa ja elinkeinoelä-
mä oli ohjattava uusille urille. No-
peimmin selvisivät kalastajat. Laa-
tokan laadukkaat lohet ja muut ar-
vokalat otettiin avosylin vastaan län-
nessä aina Ruotsia myöten.

Suurin muutos tapahtui maatalo-
udessa. Karjalan rajapitäjät olivat
maatalouden alituotantoaluetta ja

leivästä oli pula.
Valtiovallan toimesta alettiin koko

Suomessa  tukea pellonraivausta ja
maatalouden kehittämistä mottona
”pellossa on Suomen ponsi”. Kar-
jalassa kansa oli innostunutta ja siel-
lä raivattiin vuoteen 1939 mennes-
sä 75 000 hehtaaria uutta peltoa. Se
oli puolet koko muun Suomen rai-
vausmäärästä.

Maakunta nousi niin peruna- kuin
viljasadoltaan täysin omavaraisek-
si, jopa ylituotantoon asti. Sama oli
hedelmäviljelyksissä. Talvisotaan
mennessä hedelmäpuita oli 400 000,
mikä oli 16 % koko maan hedelmä-
viljelyksistä.

Itsenäisyyden alkuaikojen vaike-
uksista huolimatta kannakselaispi-
täjät kohosivat taloudellisesti ja
sivistyksellisesti hyväksi paikaksi
asua.

Elämässä ei kaikki ole aina pysy-
vää. Lähestyttäessä vuotta 1939
idän taivaalle kohosi tummat pilvet.
Ne pimensivät alleen koko Karja-
lan valtaisan elämäntyön.

Karjalan värit ovat musta ja pu-
nainen. Kirkollisina väreinä ne ovat

suru ja rakkaus. Ne sisältyvät var-
masti jokaisen karjalaisen tuntee-
seen puhuttaessa entisestä kotiseu-
dusta, suru ja rakkaus.

Itsenäinen Suomi
Karjalaiset ovat itsenäisyytemme
alkuajoista lähtien kokeneet tasaval-
tamme vaikeat kohtalot varmasti
muihin suomalaisiin nähden kaikkein
rajuimpina. On jotakin, mitä teidän
sisäisestä voimastanne ei ole pys-
tytty riistämään, se on elämänusko
ja peräänantamattomuus.

Ne eväät te karjalaiset sukupol-
vet olette jättäneet perinnöksi meil-
le jälkipolville. Ei pelkkinä kauniina
sanoina, vaan konkreettisina käytän-
nön toimina omia vaivoja hitusta-
kaan säästämättä. Elämänusko ja
peräänantamattomuus ihmisenä ja
kansakuntana, oikein käytettynä,
antaa sisäisen ryhdin myös itse-
näiselle valtiolle. Iloitaan itsenäisyy-
destä ja Suomen lippu salkoon.

Salme Rintala
sukujuuret Vpl. Pyhäjärvellä

Raudun sankaripatsaalla.
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Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
kunniaksi järjestetty seminaaripäivä
11.2.2017 kokosi runsaasti kiinnos-
tunutta kuulijakuntaa Jämijärven
seurakuntakodille. Kirkkoherra
Jorma Pitkänen avasi tilaisuuden
ja toimi juontajana. Alustajiksi oli-
vat lupautuneet Jouko Kivimäki,
Seppo Monto, Pekka Intke ja
Markku Paksu.

Eversti evp. Jouko Kivimäki sel-
vitti esityksessään, miten jämijärve-
läismiehet osallistuivat maamme it-
senäisyyden turvaamiseen syksys-
tä 1939 syksyyn 1944, mihin jouk-
koihin jämijärveläisiä oli sijoitettu
sekä näiden joukkojen keskeisim-
mät taistelupaikat.

YH:n alettua lokakuussa 1939
perustettiin Keuruulla ”Kempin
Rykmentti”, sen kranaatinheitin-
komppania koottiin kuitenkin lähes
kokonaan jämijärveläisistä ja varus-
telu tapahtui Niinisalossa. Päällik-
könä toimi ltn Kalle Ala-Peijari.
Pian komppania siirrettiin Sak-
kolaan. Sakkolaan siirrettiin myös
”Merenheimon Patteristo”, jonka
miehistö oli koottu Jämijärveltä,
Kankaanpäästä ja Honkajoelta.
Paitsi ankarissa taisteluissa
Sakkolan ja Taipaleen alueilla, tu-
leen jouduttiin myös  Talissa, Vuo-
salmessa, Muolaassa ja Äyräpääs-
sä.

Jatkosodassakin jämijärveläiset
taistelivat pääosin Kannaksella, jos-
sa hyökättiin, puolustettiin ja viivy-
tettiin. Valtaosa palveli molemmis-
sa sodissa tykistössä tai heitti-
mistössä. Jatkosodan aikana kaik-
ki v. 1922 syntyneet jämijärveläiset
miehet saivat heitinmiehen koulu-
tuksen ja sijoitettiin JR 48:n komp-
paniaan. Tämän komppanian tais-
telupaikkoja olivat mm. Rajajo-
ki, RAUTU, Kuuterselkä ja Tali-
Ihantala.Pohjois-Satakunnan suo-

Jämijärven sankarivainajien vaiheita
seurattiin seminaarissa

jeluskuntapiirin perustaman JR 57:n
Jämijärvellä muodostetun kranaa-
tinheitinkomppanian vahvuus oli
156 miestä ja pääaseistuksena sekä
raskaita että kevyitä heittimiä. Pääl-
likkönä toimi kapteeniksi ylennyt
Ala-Peijari. JR 57:n sotataival al-
koi Hiitolasta, Kurkijoelta ja
Kilpolasta. Rykmentti taisteli Kan-
naksella loppuun asti, viimeiset ra-
jut taistelut käytiin Äyräpäässä ja
Vuosalmella.

Aselevon alettua ryhdyttiin vähi-
tellen kotiuttamistoimiin, osalle so-
tilaista tie kotiin kulki Lapin kautta.

Seppo Monto keskittyi kaatunei-
den evakuointiin. Talvisodan sytyt-
tyä marraskuun lopussa 1939 val-
litsi aluksi hämmennys armeijan
ylimmässä johdossa siitä, miten kaa-
tuneiden suhteen menetellään.
Suunnitelmat taistelukenttien jouk-
kohautauksista tai kenttäkrema-
torioista hiipuivat nopeasti ja pää-
tettiin, että kaatuneet sankarivain-
ajat kuljetetaan kotiseudun kirkko-
maahan. Tiedettiinhän jo sekin, että
pääsy kotiseudun multiin oli monen
vaikeasti haavoittuneen viimeinen
harras toivomus. Näitä toiveita kuu-
livat toistuvasti sekä rintamapapit
että kenttäsairaaloissa työskentele-
vät lotat.

Nopeassa tahdissa alettiin sitten
perustamaan kaatuneiden evaku-
ointikeskuksia (KEK). Rintamalla
haavoittuneet ja kaatuneet tuotiin
ensin JSP:lle eli joukkosidon-
tapaikalle ja siirrettiin sieltä joko
kenttäsairaaloihin tai pappien
johtamiin kaatuneiden evakuoin-
tikeskuksiin. Keskuksissa papit
tarkistivat kaatuneen tuntolevystä
henkilöllisyyden ja ottivat talteen
mahdolliset arvoesineet myöhem-
min omaisille toimittamista varten.
Lottien tehtävänä oli siistiä ja
arkuttaa vainajat, jotka sitten kulje-

tettiin rautateitse kukin kotiseudul-
leen. Pappien raskaana velvollisuu-
tena oli viedä suruviesti omaisille.

Kotiseudulla sodassa kaatuneet
saivat viimeisen leposijansa sankari-
haudoissa. Talvi- ja jatkosodassa
menehtyi jämijärveläisiä 84.

Everstiluutnantti evp. Pekka Intke
toi omassa estyksessään esiin
Raudun pitäjän evakuoinnin vuoden
1939 loppupuolella. Rautulaisista
suurin osa evakuoitiin silloiseen
Mikkelin lääniin. Osa evakuoitiin-
myös Varsinais- ja Keski-Suomen
alueille. Syksyllä 1941, kun Rautu
oli vallattu takaisin, alkoivat myös
valmistelut rautulaisten paluu-
muutosta. Paluulupa Rautuun saa-
tiin sitten vuonna 1942 ja 15.8.1942
oli jo 1040 asukasta muuttanut ta-
kaisin kotiseudulleen. Yhteiseloa
vuosina 1942-1944 oli nimenomaan
15. Divisioonaan kuuluvien JR 15
ja JR 57 sotilaiden kanssa. Näissä
edellä mainituissa rykmenteissä
palveli myös Jämijärven seudulta-
olleita. Sotilaat auttoivat rautulaisia
paluumuuttajia maataloustöissä ja
alueelle nousi myös asevelitalkoilla
pystytettyjä asuin- ja talous-
rakennuksia. Solmittiinpa jopa
elämänaikaisia ystävyyssuhteita.

Kesällä 1944 suurhyökkäyksen
alettua joutuivat rautulaiset jättä-
mään viimeisen kerran kotinsa.
Tuossa yhteydessä samaiset
joukkoyksiköt viivyttivät ja vetäytyi-
vät kohti Sakkolaa ja Vuoksen itä-
puolelle.

Raudun takaisinvaltauksessa syk-
syllä 1941 sekä asemasodan ja
vetäytymisvaiheen taisteluissa kaa-
tui pitäjän alueella 15 jämijärveläistä
miestä.

Kotiseutuneuvos Markku Paksu
kertoili Rautulaisten pitäjäseuran
toiminnasta ja perinteiden vaalimi-
sesta sekä Rautuun jääneiden
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sankarihautojen vuosittaisista kun-
nostusmatkoista. Muisteli myös
sopuisaa rinnakkaiseloa kotikon-
nuilleen Rautuun v. 1942 palaavien
asukkaiden ja Raudussa olevien
sotilaiden välillä. Apua annettiin
puolin ja toisin.

Kuulimme koskettavan runon
Karjalan menetyksestä:

Ei Karjala yksin taistellut
oli mukana Suomi muu,

mut Karjala yksin antoi sen
millä tukittiin idän suu.

Meiltä Karjala
lunnaiksi vaadittiin

et Suomi muu sais elää
luulis jokaisen meidän

rinnassa nimi
Karjala kauniina helää.

Esitysten jälkeen alkoi vilkas kes-
kustelu, kysyttävää oli runsaasti.

Lahjana Jämijärven seurakunnal-
le Markku ojensi kirkkoherra
Pitkäselle Raudun pöytäviirin ja
ilahdutti  kuulijakuntaa laulullaan
Rautu oi Rautu.

 Alustajat puolestaan saivat seu-
rakunnan lahjana ja kiitoksena
Aurore Tisellin kirjan Valoa ja voi-
maa elämän tielle.

Lopuksi kuulijoille esitettiin kutsu
lähteä tutustumaan rajan taakse jää-
neisiin seutuihin ja taistelupaik-
koihin. Tapaamisiin muistojen Kar-
jalassa

Seppo Monto Seminaariin osallistunut sotaveteraani Tapani Uusitalo ja Timo Kaup-
pi. Alakuvissa Pekka Intke, Seppo Monto ja Jouko Kivimäki.
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Osa IV: Suojeluskunnat –
”Kaikki isänmaan puolesta”
Sota
Syksyllä 1939 sodanuhkan lisään-
tyessä järjesteltiin armeijan ja suo-
jeluskuntajärjestön suhteita uudel-
leen tarkoituksella siirtää suojelus-
kunnille lisää aluejärjestön tehtäviä.

Suojeluskunnat osallistuivat kes-
keisesti armeijan liikekannellepanon
toteuttamiseen (YH) lokakuussa
1939. Suojeluskunnilla oli laaja
kosketuspinta paikalliseen väestöön
ja mm. palvelukseenastumismää-
räysten toimittaminen niiden välityk-
sellä kävi suhteellisen hyvin.

Etukäteissuunnitelman mukaisesti
heti sodan sytytyttä armeijan soti-
laspiirit lakkasivat ja niiden tehtä-
vät siirrettiin suojeluskuntajärjestöl-
le. Suojeluskuntapiireille nimettiin
uudet sota-ajan piiripäälliköt entis-
ten päälliköiden siirryttyä rintama-
tehtäviin. Suojeluskuntain yliesi-
kunnasta muodostettiin Kotijouk-
kojen esikunnan runko. Koti-
joukkojen komentajaksi tuli Lauri
Malmberg, joka oli suoraan armei-
jan ylipäällikön alainen. Paikallisis-
ta suojeluskunnista muodostui koti-
joukkojen toiminnan paikallistasoja.
Raja armeijan ja suojeluskuntien
välillä oli liudentunut oleellisesti.
Vapaaehtoisjärjestö oli muuttunut
käytännössä viranomaiseksi.

Armeijan reserviin kuuluvat suo-
jeluskuntalaiset määrättiin ennakko-
suunnitelman mukaisesti sota-
palvelukseen, useimmat rintama-
joukkoihin. Talvisodassa suojelus-
kuntalaiset muodostivat lähes
viidesosan  koko kenttäarmeijasta.
He olivat sotilaita, jotka olivat saa-
neet useamman vuoden ajan vapaa-
ehtoista sotilaskoulutusta. Osa oli jo
ennen kutsuntaikäänsä voinut kuu-
lua suojeluskuntapoikiin, jolloin
parikymppiselläkin rintamasotilaalla
saattoi olla takanaan vuosien soti-
laallinenharjoitus.

Määrärahojen puutteessa armei-
jan kertausharjoituksia ei ollut jär-
jestetty kovinkaan usein, joten suo-
jeluskuntakoulutuksella oli merkit-
tävä rooli kouluttajana.

Suojeluskuntajärjestö oli rauhan
vuosina kerännyt varastoihinsa huo-
mattavan määrän aseita, vaatetus-
ta ja muuta materiaalia. Aseilla oli
harjoiteltu ja nyt ne tarvittiin käyt-
töön tositilanteessa. Suojeluskunnat
luovuttivat liikekannallepanossa
kenttäarmeijalle muun muassa
86000 kivääriä, 400 konekivääriä,
600 pikakivääriä ja saman verran
konepistooleja sekä runsaasti muu-
ta materiaalia.

Talvisodan päätyttyä suojeluskun-
nat päätettiin säilyttää puolustusvoi-
mien osana aluejärjestötehtävineen.
Talvisodan alla olleen kahden orga-
nisaation (aluejärjestö – suojelus-
kunnat) tuomia ongelmia ei Jatko-
sodan liikekannallepanossa enää
ollut. Suojeluskuntapiirit huolehtivat
liikekannallepanossa yksikköjen pe-
rustamisesta miehistöineen, hevos-
ten, ajoneuvojen ja autojen otoista
siviilisektorilta sekä sotavarus-
tuksen hankinnasta, varastoinnista
ja jaosta joukoille. Samoin täy-
dennysjoukkojen muodostaminen
kuului suojeluskunnille. Se merkitsi
mitä melkoista hallinnollista työtä
paperisotineen.

Suojeluskuntataustaiset selviytyi-
vät rintamatehtävistä yleensä taval-
lisia reserviläisiä paremmin. Suoje-
luskuntiin kuulumattomat joutuivat
varsinkin Talvisodan alussa
rintamatehtäviin vain lyhyen kerta-
uksen jälkeen, mutta suojeluskun-
tiin kuuluvat olivat saaneet enem-
män harjoitusta ja oppineet toimi-
maan toistensa kanssa poikkeus-
tilanteissa. Suojeluskuntalaiset oli-
vat yleensä myös hyvin motivoi-
tuneet taistelemaan maansa edes-

tä ja suojeluskuntahenki auttoi hen-
kisen kestokyvyn ylläpitämisessä.

Rauhanajan suojeluskuntatoimin-
ta lakkasi sotavuosina lähes tyystin
olosuhteiden pakosta eikä enää kos-
kaan palannut sotaa edeltävälle ta-
solle.

Ikänsä puolesta rintamapal-
velukseen kelpaamattomille nuoril-
le tai vanhoille suojeluskuntalaisille
tarjoutui kotirintamalla monia teh-
täviä, kuten väestönsuojelu, ilma-
valvonta, desanttientorjunta, kohtei-
den suojaaminen ja vartiointi.

Paikallissuojeluskunnat vastasivat
oman kuntansa kotijoukkojen toi-
minnasta ja toimittivat suruviestit
kaatuneista koteihin yhdessä seu-
rakunnan kanssa. Paikallissuojelus-
kunnat järjestivät sankarihautajaiset
yhdessä seurakuntien ja lottien
kanssa.

”Ikänsä puolesta
rintamapalvelukseen

kelpaamattomille nuorille
tai vanhoille

suojeluskuntalaisille
tarjoutui kotirintamalla
monia tehtäviä, kuten

väestönsuojelu, ilmavalvonta,
desanttientorjunta,

kohteiden suojaaminen ja
vartiointi ”
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Raudun suojeluskunta
Yhteiskuntarauhan turvaamiseksi
myös Raudussa virisi ajatus kesäl-
lä 1917 suojeluskunnan perustami-
sesta aivan ensimmäisten joukossa.

Elokuussa muutamia henkilöitä
kokoontui neuvottelemaan itsenäi-
syyskysymyksestä ja tarvittaessa
venäläisten pois ajamisesta maas-
ta. Tässä kokouksessa perustettiin
järjestö, jonka tuli valmistautua
aseelliseenkin toimintaan. On siis
huomattava, että tämä tapahtui Ve-
näjän vallan aikana ja puuha oli pi-
dettävä salaisena.

Toiminta muuttui pian julkiseksi ja
järjestöä alettiin kutsua Raudun
suojeluskunnaksi. Kunnan taholta
puututtiin yleisen järjestyksen yllä-
pitoon ja päätettiin perustaa jokai-
seen kylään vartiosto ja asettaa niil-
le yhteinen päällikkö tehtävänään
”vartioida yksityistä ja yhteiskun-
nallista omaisuutta ja suojella kansa-
lasten henkeä kaikkien väkivaltai-
suuksien varalta”.

Yhteiskunnallinen vastakkain-
asettelu oli johtanut Kannaksella
aseellisiin yhteenottoihin jo ennen
vapaussodan alkua. Uhkavaati-
muksia ja vastavaatimuksia esitet-
tiin molemmin puolin. Marraskuus-
sa 1917 rautatietyömiesten lakko-
komitea yritti ottaa  Raudussa joh-
don käsiinsä tarvittaessa aseellises-
ti. Raasulin radan rakentamisen
vuoksi paikkakunnalla oli runsaasti
työväkeä, josta suurin osa muita
kuin rautulaisia.

Vapaussodan alussa 1918 Rautu
oli suojeluskunnan valvonnassa,
mutta vastapuoli yhdessä Pietarin
vallankumousjohdon kanssa piti tär-
keänä ottaa Rautu hallintaansa ja
edetä sen jälkeen Vuokselle. Hel-
mikuun 23. päivänä punaisten on-
nistui vallata Raudun aseman seu-
tu, minkä jälkeen he yrittivät edetä
raivoisasti mm. kirkolle siinä onnis-
tumatta. Pietarista toimitettiin heil-
le runsaasti aseita ja sotilaita. Tämä
Raudun taistelun nimellä kulkeva

laaja ja verinen sotatapahtuma päät-
tyi vasta 5. huhtikuuta 1918, jolloin
asemalle saarroksiin jääneet epätoi-
voiset venäläiset ja heihin liittyneet
suomalaiset murtautuivat raskaita
tappiota kärsien rajan taakse. Näis-
sä taisteluissa Raudun suojeluskun-
talaisten panos oli huomattava.

Vapaussodan jälkeen suojelus-
kunta järjestäytyi uudelleen syksyl-
lä 1918. Vuotta myöhemmin sen jä-
senmäärä oli 119. Kyläosastoja oli
kahdeksan ja vuotta myöhemmin
kolmetoista. Suojeluskunta sai
oman lipun.

Kuten muuallakin, myös Raudus-
sa suojeluskunta työskenteli maan-
puolustustahdon lujittamiseksi ja
miesten asekuntoisuuden kehittämi-
seksi. Harjoituksia ja oppitunteja
pidettiin säännöllisesti. Jäsenmää-
rä nousi jatkuvasti ja oli vuotta en-
nen Talvisotaa 407. Sen lisäksi oli
poikaosasto vuodesta 1928 lähtien.

Raudun kunta tuki taloudellisesti
suojeluskuntaa. Myös lotat tukivat
pienin lahjoituksin. Leinikylän järven
läheisyyteen voitiin v. 1934 raken-
taa suuri kaksikerroksinen suojelus-
kuntatalo, jota kutsuttiin Harjoitus-
taloksi. Raudun suojeluskunta kuu-
lui Viipurin suojeluskuntapiiriin.

Suojeluskuntalaisia osallistui ke-
sällä 1939 Kannaksen vapaaehtoi-
siin linnoitustöihin ja YH:n alettua
suojeluskuntaan kuuluvat reservi-
läiset ilmoittautuivat armeijan mää-
räämiin joukkoyksiköihinsä.

Muut suojeluskuntalaiset kokoon-
tuivat Harjoitustalolle ja heistä muo-
dostettiin suojeluskuntakomppania.
Talvisodan alettua komppania sai
käskyn siirtyä Kiviniemeen ja siel-
tä Käkisalmeen. Sodan aikana oli
vartiopalvelua eri paikoissa, mm.
Laatokan rannikolla.

Sodan jälkeen aloitettiin marssi
kauas Savoon ja komppania
hajoitettiin Pieksämäen Haapa-
koskella huhtikuussa 1940. Tapah-
tumat otettiin vastaan synkin mie-
lin.

Jatkosodan aikana Raudun suo-
jeluskunta aloitti uudelleen toimin-
tansa. Uusi toimintavaihe muodos-
tui olosuhteiden pakosta lyhyeksi,
sillä jo kesäkuussa 1944 oli jälleen
edessä lähtö kotiseudulta. Toimin-
nan sisältökin oli painottunut valistus-
työhön ja paluumuuttajien mieli-
alojen ylläpitämiseen.

Raudun suojeluskunnan tarina
päättyi samaan aikaan kun koko
suojeluskuntajärjestö lopetettiin syk-
syllä 1944. Toiminta-aikanaan se oli
kasvattanut suuren joukon päteviä
ja velvollisuudentuntoisia maan-
puolustajia.

Lakkautus
Jatkosodan päättäneeseen välirau-
hansopimukseen kuului Neuvosto-
liiton vaatimus ”fasisistiluon-
teisten” järjestöjen lakkauttamises-
ta. Suomalaiset kommunistit vaati-
vat samaa. Tätä vaatimusta ei ym-
märretty ja siihen oltiin halutto-
mia.

 Voittajan sana oli kuitenkin laki.
Lakkautusta ajoi voimakkaasti Val-
vontakomission puheenjohtaja ken-
raalieversti A. Zdanov. Ilmeisesti
Moskovan käskystä.

Suomen valtiojohto katsoi lopul-
ta, että suojeluskunnat on syytä lak-
kauttaa omin päätöksin, ennen kuin
Neuvostoliitto tekee sen tuhoisin
seurauksin. Suojeluskuntalaki ku-
mottiin 3.11.1944 ja kolmea päivää
myöhemmin puolustusministeriö
päätti suojeluskuntatoiminnan lak-
kauttamisesta välittömästi.

Lakkautuspäätöksen jälkeenkin
Valvontakomissio puuttui asioihin
esimerkiksi määräämällä, että jä-
senluettelot ja kortistot on tuhotta-
va, ja että omaisuutta ei saa luovut-
taa pois vapaasti.

Suojeluskunnissa oli ennakoitu ti-
lanteen kehittyminen ja ryhdytty
toimiin lakkautuksen varalta.
Useimmat suojeluskunnat ehtivät
luovuttaa omaisuutensa pois ennen
virallista lakkautuspäätöstä, sillä oli
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Sotien jälkeen on usein pohdittu,
mikä tai mitkä asiat olivat ratkaise-
via Suomen selviytymiselle itsenäi-
senä sodista. Tämän kirjoittajan
mielestä siihen vaikuttivat monet
tekijät, joista yhdenkin puuttuminen
olisi ollut kohtalokasta.

Yhtenä tällaisena voidaan pitää
suojeluskuntajärjestön panosta jo
sotaa edeltävältä ajalta. Järjestölle
uskottujen laajojen tehtävien hoita-
miseksi lopulta yli 100 000 miehen
suojeluskuntajärjestö tarjosi vapaa-
ehtoisesti palveluksiaan isänmaalle
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pelättävissä, että se takavarikoidaan
valtiolle tai peräti Neuvostoliitolle.

Suojeluskuntien omaisuus ei ollut
aivan pieni. Se koostui pääasiassa
kiinteistöistä, mutta myös selvää
rahaa oli samoin kuin arvopaperei-
ta ja irtaimistoa. Sodan päättyessä
omaisuuden kirjanpitoarvoksi arvi-
oitiin n. 400 milj. mk. Hieman myö-
hemmin käyväksi arvoksi arvioitiin
n. 500 milj.mk, josta yli puolet oli
kiinteistöomaisuutta. Nykyrahassa
se merkitsi noin 90 miljoonaa euroa.

Kiinteistöistä erityisesti suojelus-
kuntatalojen arvo oli kuitenkin vai-
keasti arvioitavissa jo siksikin, että
ne rakennettiin paljolti talkoovoimin,
niitä koskeva kirjanpito oli puutteel-
linen ja ennen kaikkea niiden jälleen-
myyntiarvo vaihteli nollasta paikka-
kunnan lähes käypiin arvoihin.

Suojeluskuntien omaisuuden
luovuttamiseen liittyi paljon juridisia
ongelmia ja poliittista kädenvääntöä.
Omaisuus katsottiin ”julkisoikeudel-
liseksi tarkoitusomaisuudeksi”.

Suojeluskuntatalot olivat usein
vuokratonteilla, niissä saattoi olla
muitakin omistajia, valtio oli rahoit-
tanut niiden rakentamista ja niitä
rasittivat velat. Aikaisempien lahjoi-
tuspäätösten pätevyydet aiheuttivat
tulkintaristiriitoja Jatkosodan päät-
täneen välirauhansopimuksen aika-
määrien valossa. Asioiden selvittä-
miseksi asetettiin toimikuntia tai
vastaavia selvityselimiä.

Vasta vuoden 1952 loppuun men-
nessä päästiin omaisuuden käytös-
tä vähitellen sekavahkoon ratkai-
suun. Se joutui osaksi valtiolle (Puo-
lustusvoimille) ja osaksi se lahjoi-
tettiin mm. Punaiselle ristille, sotain-
validien, sotaorpojen ja kaatuneiden
omaisten avustusjärjestöille.Pieni
osa omaisuudesta säätiöitettiin eräi-
den välivaiheiden jälkeen.

vaatimatta muuta korvausta vai-
voistaan kuin uskon siihen, että se
tällä uhrauksellaan pystyisi turvaa-
maan maan itsenäisyyden, vapau-
den ja laillisen yhteiskuntajärjestyk-
sen.

Suojeluskuntajärjestö oli aikansa
luomus, joka ei ole siirrettävissä toi-
seen aikaan ja muuttuneeseen yh-
teiskuntaan. Sen paikka on pysy-
västi maamme historiassa.

Veikko Vaikkinen

Suojeluskuntaharjoitus maastossa 1930-luvulla.

”Järjestölle uskottujen laajojen tehtävien hoitamiseksi
lopulta yli 100 000 miehen suojeluskuntajärjestö tarjosi

vapaaehtoisesti palveluksiaan isänmaalle”
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Osa III: Kansakoulun käyntiäni Raudussa
1938-1939 ja sota-aikana vuosina 1943-1944
Hiihtomatka kouluun
Raudun kirkonkylän ja Vakkilan-
Potkelan kylien välillä oli laaja
viljelysniittyalue. Niittyviljelykset oli-
vat tilallisten ns. etäviljelyksiä, jo-
ten taloja tai asumuksia siellä ei ol-
lut. Alue alkoi aivan kirkonkylän lie-
peiltä ja oli pyöreähkön muotoinen
halkaisijaltaan noin kilometrin.
Maantie tavallaan kiersi niittyvilje-
lystä kovempien maapohjien kaut-
ta.

Talvella 1944 niittyjen halki meni
hiihtolatu, joka oikaisi paljon Vakki-
lan ja Potkelan suunnalta kirkonky-
lään. Silloin, kun jostain syystä me-
nimme suksilla kouluun Keripataan,
hiihdettiin tätä latua pitkin, sillä
maantiellä ei ollut kovinkaan hyvä
hiihtää ja oikaisihan tämä myös aika
paljon.

Armeija oli myös ottanut tämän
niittyalueen talvisena aikana omiin
tarkoituksiinsa. Se koulutti uusia
kranaatinheitinyksikkönsä alokkaita
pitäen ammuntaharjoituksia kranaa-
tinheittimillä. He siis ampuivat nii-
tylle ”kovilla” kranaateilla. Lähei-
sen Maljamäen päällä oli hyvä tulen-
johtopaikka.

Eräänä tammikuun alun iltapäivä-
nä (v. 1944), kun jo alkoi hämärtää,
olin yhden poikakaverini kanssa tu-
lossa koulusta aikomuksenamme

hiihtää niittyjen poikki menevää la-
tua koteihimme. Kranaatteja tuli
vielä niitylle, mutta kun alkoi jo hä-
märtyä, tuntui ammunnassa olevan
taukoa.

Kirkonkylän laidassa oli sotilaiden
veistämä asevelitalo, jossa asui so-
tilaita, ilmeisesti jotain vartioporuk-
kaa. Kun latu laskeutui mäeltä nii-
tylle tämän talon läheltä, menimme
taloon sisälle kysymään sotilailta,
joko ampuminen niitylle oli tältä
päivältä lopetettu. Eiväthän nämä
sotilaat sitä tienneet, vaan sanoivat,
että on parasta, ettette hiihdä vil-
jelysniityn halki. Tulimme suksi-
nemme mäenrinteen päälle ja sei-
soimme siellä kymmenkunta mi-
nuuttia. Kun sinä aikana ei enää
tullut kranaatteja, sujauttelimme rin-
nettä alas ja rivakasti hiihdimme
latua pitkin niittyjen yli kotikylien
puolelle. Ei tullut sinä aikana am-
muksia niitylle.

Jälkeenpäin tuli mieleen, että oli
turhan rohkea teko hiihtää harjoitus-
alueen maalialueen läpi. Poikasena
tällainenkin ajattelemattomuus syn-
tyi.

Seuraavina päivinä kuljimme taas
kouluun maantietä pitkin. Kun ko-
tiin palatessa olimme kohdassa, jos-
sa maantiestä lähti peltotie kotiin
päin – siinä oli pieni metsäinen

kumpare – niin kumpareen suojas-
sa oli asemassa kranaatinheitin ja
sotilaita. Oli jälleen menossa ampu-
minen viljelysniittyalueelle. Menim-
me uteliaina poikina katsomaan tätä
ampumisharjoitusta.

Kranaatinheitinputki oli pystyssä,
hieman vinossa maalialueelle päin.
Yksi sotilas, jonkinlainen johto-
henkilö, antoi tulikomentoja. Lataaja
otti laatikosta kranaatin, laittoi sen
pyrstöpuoli alaspäin putken päähän
ja komennon mukaan pudotti sen
putkeen. Kun kranaatti oli pudon-
nut heittimen putken pohjalle, se sai
siellä liikkeelle lähtöräjähdyksen ja
kiiti taivaalle. Ihme, että me koulu-
pojat saimme katsoa tätä touhua
noin 10 metrin päästä eikä meitä
hätistelty pois.

Oli mukava katsella ja seurata
kranaatin lentoa pienenä mustana
pisteenä ylös lakipisteeseen saak-
ka. Kun sen lento taittui alaspäin,
ei sitä enää nähnyt. Hetken päästä
maalialueelta kuului räjähdys –
poksahdus, kun ammus putosi ja
räjähti.

Olipa jännää!

Pekka Partanen
kirjoittaja on syntynyt

v. 1930 Orjansaaressa

Sirkiänsaari – Huhti – Korlee
Lauantaina 8.7.2017 klo 12 alkaen

kokoonnutaan kyläkokoukseen
Veikko ja Leila Koukosen kotona. Tervetulleita ovat

myös muualta päin Rautua polveutuvat.
Osoite: Lampipolku 1, 77570 Jäppilä

Ohjelma vapaamuotoista,
tuo mukanasi mitä keksit.

Ruokailua varten (à 20 e) ilmoittautumiset
ruokavaliotietoineen:

Rauni Karjalainen p. 0400 715 200
Tervetuloa!

VIIPURIN LAULUVEIKOT
120 vuotta

Konsertit VIIPURISSA:

20.5.2017 klo 18 Kulttuuripalatsi

21.5.2017 klo 13 Pietari Paavalin kirkko

Vapaa pääsy, tervetuloa!
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Päähyökkäys alkoi vasta 10.3. klo
8.30. voimakkaalla tulivalmistelulla,
vihollisen ryhmittäessä joukkojaan
Maaskolan kunnalliskodin maastoon
ja hyökkäys aloitettiin kahden pa-
taljoonan voimin.

Taistelut jatkuivat hautausmaan
maastossa, jossa kuolleitten luut ja
pääkallot kieriskelivät maassa. Vi-
hollisen tykistökeskitys oli murhaa-
va. Tukikohdan miehistö joutui ve-
täytymään, mutta vihollisia kaatui
satoja. Divisioona lähetti kaikille
rykmenteille puhelinsanoman, jossa
todettiin rauhanneuvottelujen alka-
neen Moskovassa. Siksi on tärke-
ää pitää asemat valloittamattomina.

Maaliskuun 12. päivänä suoma-
laiset vetäytyivät taistelleen tuki-
linjalle, jolloin tilanne muodostui seu-
raavaksi: Tammisuon asema - Kar-
jalan esikaupunki - veturitallit -
Kaupunginsairaala - Patterinmäki -
ulkoilmateatteri - Havinranta.

Viipuri talvisodassa, osa III:
Ratkaisutaistelut ja rauha

 Viipurin viimeisten päivien puo-
lustuksesta vastasivat seuraavat
osastot: pääpuolustuslinjalla oikeal-
ta vasemmalle Kev.Os. 3
(Viisterä), I/JR 8 (Oksanen), I/JR
7 (Alfthan), III/JR 7 (Hakanen),
II/JR 7 (Söderholm). Puolustuk-
sen yhtymä oli JR 7 (Heiskanen).
Puolustava divisioona oli 7.D (Kai-
la).

Viipurin valloittajaksi vihollinen
määräsi 7. D:n (Verzin) ja
hyökkäävinä osastoina olivat 257.
JR, 27. JR, 300. JR. Lisäksi hyök-
kääviin osastoihin kuuluivat ylivoi-
maiset panssarijoukot ja tykistö
sekä ilmavoimat.

Kaksi viimeistä päivää hämäläi-
set ja satakuntalaiset taistelivat
kaikkensa antaen Viipurin ja Kar-
jalan puolesta. Onneksi puolustajan
heittimet toimivat ammuspulasta
huolimatta kiitettävästi aiheuttaen
ryhmittyneelle viholliselle raskaita

tappioita. Samoin toimi ainoa pans-
sarintorjuntatykki. Pääpuolustuslin-
jasta taisteltiin aina rauhantekoon
asti, josta tieto saatiin 13.3. aamul-
la. Rauha saatiin 13.3. klo 11.00,
mutta hetken kuluttua saatiin tietää
rauhanehdot: koko Karjala ja Vii-
puri otettiin väkisin pois, Salla ja
Hanko jouduttiin vuokraamaan. Li-
put laskettiin puolitankoon ja ihmi-
set itkivät. Sotilaat, jotka olivat an-
taneet kaikkensa, olivat katkeria.

Lipun lasku Viipurin linnassa
13.3.1940 klo 15.15.
Kunniakomppania (Kev.Os. 3 kap-
teeni Viisterä) ryhdistäytyi ja II
AK:n komentaja kenraaliluutnantti
Öhquist tarkasti osaston.

Tarkastuksessa oli mukana mm.
3. D:n komentaja eversti Kaila.
Hän tarkasti kunniakomppanian kat-
sellen jokaista miestä silmiin ja tar-
kastuksen jälkeen hän sanoi:

3. D:n tilanne 13.3.1940.
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”Sotilaat! Olemme pakotetut
muutaman päivän kuluessa luovut-
tamaan Viipurin linnan, Pohjolan va-
pauden ikivanhan vartijan. Niin kat-
kera kuin tämä tapahtuma onkin, ei
se voi tahrata teidän, Viipurin ur-
hoollisten puolustajien kunniaa, sil-
lä te olette täyttäneet velvollisuu-
tenne sotilaana viimeiseen asti. Kun
valtakunnan lippu nyt laskeutuu
Pyhän Olavin tornin salosta, niin se
laskeutuu yhtä puhtaana, kuin on
Suomen armeijan kunnia.

Sotilaat! Tämän tilaisuuden eläh-
dyttämänä tehkäämme kunniaa
Suomen lipulle ja vanhalle uljaalle
Viipurin linnalle.”

Risainen lippu laskeutuu puoli-
tankoon ja vielä kerran nostetaan
huippuun ja sieltä se laskeutuu alas.

Tämän jälkeen kunniaosasto, vän-
rikki Paavo Paavola, ylikersantti
Eero Helminen ja sotamies Iiva-
nainen luovuttivat kokoon taitetun
lipun JR 7:n komentajalle eversti
Heiskaselle, joka luovutti sen 3.
Divisioonan komentajalle, eversti
Kailalle, seuraavin sanoin: ”Herra
Eversti! Viipurin puolustajat luovut-
tavat tämän lipun siihen saakka,
kunnes sitä jälleen tarvitaan”.

Eversti Kaila luovutti lipun ken-
raaliluutnantti Öhquistille seuraavin
sanoin: ”Herra kenraali! 3. Divisi-
oona on täyttänyt tehtävänsä. Vi-
hollinen ei saanut vallatuksi Viipu-
ria”.

Lippu poistui kunniavartion saat-
tamana pois Viipurista edelleen so-
tamuseoon. Viipuri jäi yksinäisenä
ja haavoitettuna odottamaan idän
ylivoimaisten joukkojen sisäänmars-
sia.

Rauhanteon jälkeen viimeiset suo-
malaiset poistuivat Viipurista 14.3.
1940 klo 20. Viimeisinä päivinä eva-
kuoitiin mm. Viipurin hovioikeuden
arkistot. Terveniemen luolan edes-
sä laskettiin Suomen lippu 15.3.
1940 klo 6.00.

JR 7:n tappiot olivat Viipurin tais-
teluiden aikana 70 kaatunutta, 236

haavoittunutta ja kaksi kadonnutta.
Kev.Os. 3:n tappiot olivat 13 kaa-
tunutta ja 29 haavoittunutta.

Viipuri, kaikille suomalaisille niin
tärkeä kaupunki, mutta karjalaisille
vielä niin rakas kaupunki oli pakko-
otettu pois Suomelta. Muistoja ei
voitu ottaa pois, ne jäivät ikuisesti
karjalaisille mieleen.

Pekka Hovilainen

Lähteet:
Talvisodan historia osa
Raunio, Kilin:
Sodan taisteluja 1, Talvisota
Lappalainen:
Viipuri toisessa maailmansodassa
Raevuori: Hyvästi Viipuri
Manninen: Miten Suomi valloitetaan
Järventaus: Suomi sodassa

Kenraaliluutnantti Öhqvist tarkastaa kunniakomppanian linnan pi-
halla 13.3.1940.

Suurennuslasi käteen: Kuva on Korleen kolinoista luultavasti
1960-luvulta Aarno ja Valma Rastaan pihassa Anttolan
Paljakansaaressa. Kuvasta tunnistettu Väinö Rastas ja soittaja
Pentti Paukku.

Tunnistatko kuvassa olevia?
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Taiteilija Elissa Eriksson on to-
teuttanut monia yhteisöllisiä taide-
tapahtumia – kuten helmikuun lo-
pulla jäälyhtypajan Mikkelin torilla.
Lyhtyjä tehtiin viiden päivän ajan
20.-25.2.2017 ja niihin sytytettiin il-
taisin mehiläisvahakynttilät valo-
installaatioksi.

Samalla haluttiin nähdä kaupun-
gin tori yhteisenä kotipihana. Jos jul-
kiseen tilaan suhtauduttaisiin samal-
la tavalla kuin omaan kotipihaan,
lisääntyisikö turvallisuudentunne ja
alttius osallistua oman ympäristön
huolenpitoon, oli tapahtuman teemo-
ja.

Käytössä oli kolmesataa vesisan-
koa, joiden avulla tavoitteena oli
saada tehtyä ainakin tuhat lyhtyä
torille.

–  Tavoitteesta jäätiin hiukan, kos-
ka yhtenä päivänä sää muuttui
lauhemmaksi ja veden jäätyminen
sangoissa hidastui. Lopullisessa
jäälyhtyinstallaatiossa tuikki kuiten-
kin liekki 626 lyhdyssä, iloitsee
Elissa.

Elissa Eriksson tuo taidetta tykö

Elissa Eriksson, s. 1982, on helsin-
kiläinen taiteilija, joka työskentelee
mm. julkisen tilan ja osallistavan
taiteen parissa.

Mikkelin Kotivalot -työt on yksi
valtion 60-vuotisjuhlanäyttelysarjaa
State of the Art. Valtion taideteos-
toimikunnan nykytaideteoskoko-
elmaa esittelevä näyttely Menneen
ja tulevan välissä on esillä Mikkelin
taidemuseossa ja Päämajamuseos-
sa 21.5.2017 asti.

Elissa valmistui kuvataide-
opettajaksi vuonna 2011, mutta halu
kehittää omaa taiteellista työsken-
telyä sai hänet palaamaan opinto-
jen pariin 2015. Nyt hän viimeiste-
lee Kuvataideakatemiassa maisteri-
opintojaan ja osallistuu toukokuus-
sa Kuvan kevät -lopputyönäyt-
telyyn. Näyttelyssä häneltä on esil-
lä teos ”Rahakiska”, joka muuttaa
vanhan lipunmyyntiluukun
kolikkokaupaksi: yleisö voi ostaa
yhden sentin kolikoita kilohinnalla ja
samalla pysähtyä pohtimaan, mitä
niinkin arkinen käsite kuin raha oi-
keastaan tarkoittaa.

–  Loppuvuoden suunnitelmat
ovat vielä hieman auki, mutta lähes-
tyvä kesä ja lämpenevät säät kut-
suvat todennäköisesti  jälleen kek-
simään uusia projekteja katutilaan
kanssakaupunkilaisten iloksi.

Elissalla on sukujuuria Rautuun.
Hänen äitinsä molemmat vanhem-
mat ovat lapsena lähteneet perheen-
sä mukana evakkoon Raudusta,
Orjansaaren kylästä.

Äidinäidin vanhemmat, Immanu-
el ja Katri Junni saivat paikan
Kangasniemeltä ja äidinisän van-
hemmat Mauno ja Lempi Orava
Pertunmaalta, josta he myöhemmin
kyllä muuttivat etelämpään Suo-
meen. Elissan äidin vanhemmat,
Sisko ja Raimo, tapasivat 50-lu-
vulla yhteisten tuttujen luona
Kangasniemellä.

Elissa itse pääsi käymään Rau-
dussa kesällä 2011 ja samalle reis-
sulle osallistunut Raimo-vaari sai
esitellä hänelle lapsuudenkotinsa
sijainnin paikan päällä.       - MRT

Yli 600 jäälyhtyä tuikki helmikuussa Mikkelin torilla Elissa Erikssonin organisoimassa yhteisöllisessä
taidetapahtumassa. Kuva: Olli Jaatinen.
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Mirjam Orvokki Lindros syntyjään Raudusta,
Kaskaalan kylästä, s.28.03.1927, täytti 90 vuotta
Nurmijärvellä. Lapset perheineen onnittelevat.

Helmi Ossi o.s. Monto täytti 90 vuotta Joutsan
Uimaniemellä 27.3.2017. Helmi on syntynyt
Raudun Potkelassa, Kekkilän talossa. Vanhemmat
Helena Hännikäinen ent. Monto o.s. Kekki (1898-
1977) ja Ville Monto (1893-1928).

Helmin perhe asettui asumaan evakkotaipaleen
päätteeksi Joutsan Uimaniemelle Havulaan.
Avioiduttuaan Toivo Ossin (1923-1999, Raudun
Kärsälästä) kanssa hän siirtyi emännäksi lähes
naapuriin Kiviojalle, jossa asuu virkeänä
ysikymppisenä edelleen.

Neljän polven juuret
ovat Raudun Korleella

Isoisoisä Seppo Paukku syntynyt Korleella 1935,
isoisä Ismo Paukku syntynyt Jyväskylässä 1958,
Ismon tytär Johanna Hentunen (o.s. Paukku) syn-
tynyt Jyväskylässä 1986 ja kasteessa nimen saa-
nut Johannan poika Lenni Urho Ilmari syntynyt
30.12.2016 Jyväskylässä.

Terveisin Salme Paukku,
isoisoäiti juuret Jaakkimassa

Oheisista Suomi 100-vuotta tapahtumista vinkkaa
Heikki Koljonen. – Pankalahden tapahtuma on
erityisesti siirtolaisten tapahtuma; paikka on
rautulaisten rakentama kylä.
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Tahkorannan papan
elämäntarina jatkuu
Helmikuun lehdessä kerrottiin suru-
uutinen, että Antti Aarne Huuhka
oli kuollut 24.11.2016. Vuonna 1927
syntyneen Antin elämäntarina jat-
kuu, muistiinmerkitsijänä veljensä
vävy Juha Romo.

Sijoituspitäjäksi
tuli Haukivuori
Keväällä 1941 Antin ollessa 13-vuo-
tias perhe muutti uuteen sijoitus-
pitäjään Haukivuoren Moilalaan
Hiirenmaan taloon Tiihosen Väi-
nölle. Silloin perheellä oli jo auto-
kuorma tavaroita ja kaksi lehmää.

Sieltäkin isä kävi lentokentällä
töissä. Hän matkasi junalla Kalvit-
san asemalta Pieksämäelle ja siitä
linja-autolla Naarajärvelle. Hiiren-
maan talossa Huuhkat asuivat tu-
vassa ja olivat ainoat majoitetut
evakot siinä talossa.

”Tuvan viereisessä kamarissa asui
työmies pien-Tuavetti ja vaimon-
sa iso-Tilta Hytönen. Tuavetin
kanssa kävin talon töissä. Pellot
kynnettiin ja karhittiin. Juolavehnä
oli vallannut pellot. Oli siinä suur-
urakka, mutta siitä tuli mainio ruis-
sato. Palkka oli 5 markkaa päiväs-
sä ja oma korvike”, kertoo Antti.

Antti kyyditsi hevosella isäntä
Väinö Tiihosen Kalvitsan asemalle
Väinön lähtiessä rintamalle. Sodan
loppuvaiheissa Väinö kaatui 37-
vuotiaana 25.7.1944 Naulasaares-
sa. Kolmen viikon päästä Väinön
nuorempi veli Kaino kaatui 29-vuo-
tiaana 6.7.1944 Äyräpäässä. Väi-
nö ja Kaino olivat minun mummoni
veljiä. Näistä tarinoista voi päätel-
lä, että Antin lapsuus ja leikit olivat
ohi ja hän oli astellut ensimmäiset
maanviljelijän askeleensa hevosen
ohjaimissa.

Kalvitsan Roittoon
Kinnuselle rengiksi
Marraskuussa 1941Antti oli 14-
vuotias päästessään Kalle Kinnu-
sen rengiksi Kajaanin tilalle Hauki-
vuoren Roittoon. Kinnusen omat
pojat olivat sodassa. Antti oli he-
vosmiehenä ja nukkui isännän se-
län takana. Palkka oli 350 markkaa
kuukaudessa.

”Sain hyvän kohtelun, pitivät kuin
omana väkenään. Talvella meillä oli
karjakon kanssa tehtävänä ajaa lan-
taa pelloille. Päiväurakat olivat niin
isoja, että tehtiin 12 tunnin päiviä
aamukahdeksasta iltakahdeksaan.”

Paluu Raasuliin kesällä 1942
Antti lähti viikko juhannuksen jäl-
keen 1942 äidin ja lehmien kanssa
Härkävaunussa kohti Raasulia. Ta-
varaa oli jo toista junavaunullista.
Hevonen vietiin mennessä. Kan-
nakselle saivat matkustaa vain 15
vuotta täyttäneet. Martti ja Impi
jäivät Haukivuorelle. He pääsivät
toisten luo Raasuliin vasta elokuus-
sa.

Näky Kannaksella oli ankea. Ra-
kennuksista ei ollut yhtäkään jäljel-
lä. Ainoastaan navetan tiiliseinän
tähteet olivat pystyssä. ”Venäläinen
poltti kaiken männessään.”

Neljän kilometrin säteellä oli jäl-
jellä vain kaksi saunaa. Isä ja Vil-
ho olivat lähteneet toukokuussa
kylvötöihin. Siemenvilja ja siemen-
perunat ostettiin Raudusta. Peruna
istutettiin vasta juhannuksen jäl-
keen. Pellot karhittiin katepillarin
vetämänä, eikä niitä kynnetty lain-
kaan. Seitsemän karhia oli peräk-
käin painot niiden päällä. Maat oli-
vat hiekkamaita, jotka oli helppo
muokata.

Kodin naapurissa ollut koulu oli
palanut. Koulun kivijalassa oli kel-

lari, josta tuli kuuden hengen asu-
mus ensimmäiseksi talveksi. Vähän
oli sahanpurua katolla, seinissä ei
ollut eristeitä. Vettä tippui katosta.
Tehtiin uuni ja hella kellaria lämmit-
tämään. Lattialle vaihdettiin kerran
viikossa uudet sahanpurut.

Kellaria ei voitu pestä eikä siivo-
ta, mutta suojan se antoi. Kerran
kuussa perhe sai saunoa yhdessä
säästyneistä saunoista, jota sota-
miehet lämmittivät. Kellari oli 3,5
m x 3,5 m. Oli kerrossängyt, joissa
kuusi henkeä nukkui. Leivät pais-
tettiin kellarin uunissa ja joskus ta-
lon rauniolla olleessa uunissa. Leh-
mille tehtiin navetan kiviseinien vä-
liin talvisuoja.

15-vuotiaalle Antille oli nuoresta
iästään huolimatta ripustettu sotilas-
takki hartioille ja annettu kotiseu-
dun turvaksi IS-kivääri käteen. (Soi-
tin Raimo Paajaselle ja kysyin mis-
tä kivääristä oli kyse. Raimo esitti
useita vaihtoehtoja. Italialainen
Ternikivääri, kotimainen Pystykor-
va, Ukkopekka tai venäläinen kol-
men linjan kivääri).

Kivääri oli mukana kotona ja poi-
kien yhteiset ampumaharjoitukset
tulivat tavaksi. Kun vihollisen len-
tokoneet kieppuivat päällä, pojat
keksivät paukutella niitä kiväärillä.
Vihollislentäjät eivät siitä tykänneet
vaan alkoivat konepyssyillään ruu-
tata takaisin.

Antti Huuhka.
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Keväällä 1943 laitettiin touvot
maahan, kertoo Antti. Rakennettiin
entisen saunan perustuksille sauna-
mökki 5,5 x 6,5 m. Hirsirakennus
tehtiin omalla porukalla. Yhden huo-
neen asuntoon muurattiin uuni kes-
kelle. Siinä työssä 13-vuotias Mart-
ti-veli oppi isältään, miten hirret
pantiin paikalleen. Navettaan teh-
tiin katto, jotta saatiin lehmät talvek-
si suojaan.

Tila tuotti elannon. Sotamiehille
myytiin maitoa pullossa. Maasta
saatiin viljat, jotka jauhettiin Pyy-
kön Martin kivimyllyssä aseman
lähellä ja vehnämyllyssä Valkjär-
vellä.

Äidin serkulla Lempi Laihasel-
la oli seitsemän lasta. Äiti oli sano-
nut Lempille, että sinultahan joutaa
yksi tyttö meille paimentytöksi, jo-
hon Lempi sanoi, vie vaikka kaksi.
Tytöistä isompi Maija ei rohjennut
lähteä, sen sijaan pienempi sisar
Mirja halusi lähteä. Martti kävi ha-
kemassa Mirjan maaliskuun lopulla
1943. Mirja oli vajaan neljän vuo-
den vanha.

Jatkuu...

Olga Laulajainen syntyi 15.2.
1919 Raudussa Karjalan Kan-
naksella ja nukkui pois Teuvalla
98-vuotisena 28.2.2017. Hän
muutti Raudusta Laatokan ran-
nalle Metsäpirttiin Taipaleenjoen
suulle mentyään naimisiin Toivo
Laulajaisen kanssa. Metsä-
pirtissä heillä oli maa- ja kalas-
tustila. Perheeseen syntyi kolme
lasta.

Muutama vuosi sitten edesmen-
nyt, opettajana elämäntyönsä
tehnyt poika, Ari, syntyi Metsä-
pirtissä ennen sotia ja myöhem-
min Teuvalla syntyi kaksi tytär-
tä, joista 1943 syntynyt kuoli
noin kuukauden ikäisenä.

Olga Laulajainen teki elämän-
työnsä Teuvan Pappilanhaassa
taitavana maatalon emäntänä.
Hänen käsistään syntyivät niin
perheen vaatteet kuin monipuo-
liset ja taidokkaat kodin tekstii-
lit ja taidekäsityöt. Miehensä
kuoleman jälkeen vuodesta 1993
hän asui tilalla yksin lähes viime
aikoihin saakka.

Olga Laulajainen oli o.s. Iva-
nov, koska hän oli jo naimisissa

isänsä Johanneksen,”Juhon”,
muuttaessa sukunimen vuonna
1946 Kaihovirraksi. Olga oli
vanhin viidestä sisaruksesta ja
myös eli pisimpään. Sisaruksia
olivat Ilmari, Aino, Jouko ja Ola-
vi.

Olga Laulajaista jäivät kaipaa-
maan tytär perheineen, edesmen-
neen pojan perhe, lapsenlapset,
lapsenlapsenlapset ja muut suku-
laiset ja ystävät.

Kirjoittaja on Olgan tytär
Eeva-Liisa Laulajainen-Vallin

Niilo Johannes Vaskelainen, s. 10.2.1932 Keripata, Rautu, kuoli
15.1.2017 Tampereella.

Reino Äikäs, s. 13.7.1928 Rautu, Palkealan kylä, k. 23.11.2016
Mäntyharju.

Arvi Lattunen, syntyi 26.4.1922 Raudun Raasulissa, kuoli 9.2.2017
Hämeenlinnassa Ilveskodissa.

VEHMAIS-
HAUKKALA

kyläkirja
30 euroa +

postituskulut
tilaukset:

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

Tuleeko lehtesi oikealla
osoitteella?

Tee Rautulaisten lehden
osoitteenmuutos:

Veijo Moilanen
puh. 040 848 2759,

sähköposti: lehtitilaus@rautu.fi
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