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59. VUOSIKERTA  4/2017 (407) ELOKUU 2017

Raudun kihuissa liput ja seppeleet kuljetettiin pienenä saattona kulttuuritalolta Tikatsun hautaus-
maalle. Yhteiskulkuetta ei koko kansalle voitu järjestää kuin vasta hautausmaan alueella, jonne
muu juhlakansa siirtyi busseilla. Juhlista sivut 2-9.
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Usein juhlien jälkeen tulee täysin
tyhjä olo, kaikkea kokemaansa täy-
tyy miettiä ja analysoida järjestävän
osapuolen näkökulmasta. Missä
onnistuttiin ja mitä olisi pitänyt teh-
dä toisin.

Suuren joukon liikuttaminen ja
ajan säätö kaikille sopivaksi ei vält-
tämättä tahdo onnistua, ainakaan
silloin, kun majoitus on kolmessa
kohteessa. Kihujuhlillakin virheitä
sattui, mutta nekin ovat opiksi. Hei-
näkuun viimeisen viikonlopun juh-
lissa viimeiset saivat kuitenkin ka-
ton päänsä päälle, kuka mistäkin.
Itse jouduin alivuokralaiseksi Ku-
parisille, kiitos siitä. Kihupappimme,
kirkkoherra, joutui Rautu-hotellin
kuumalle vintille, kuten muutama
muukii...

Mut eihä tiä uo meille mittää uut-
ta. Kesällä 1944 oli tosi kuuma ja
sokeaa evakkomummoo lastattii
härkävaunuu, jos ol tungos ja kuu-
ma: sinne joutuessaa mummo kysäs,
jot kennekä saunaa myö nyt jou-
vuttii...

Juhlien jälkeen
Henkilökohtaisesti koin suurta iloa

siitä, kuinka samoin me rautulaisten
jälkipolvet ajattelemme. Yhteenkuu-
luvaisuuden tunne on lähes käsin
kosketeltavissa. Sammaa saikka-
sakkii sopivat myös lukuisat vävyt
ja miniätkii sekä fanikerholaiset.
Myö voijaa lähtii Karjalast, mut Kar-
jala ei lähe meist!

Rakkaus Rautuun on vahvana
siirtynyt myös jälkipolviin. Tässä
yhteydessä haluan myös vielä ker-
ran kiittää ohjelmansuorittajia sekä
kaikkia muita juhliin oman panok-
sensa antaneita. Toki myös teitä
kaikkia juhlijoita, jotka uskollisesti
jaksatte juhliin osallistua.

Nykyisillä kihujuhlilla on jo yli kah-
denkymmenen vuoden perinne, jo-
tenka kihuillaan taas.

Siihen väliin toki mahtuu monta
tapahtumaa. Ensi vuonna pitäjä-
seura täyttää 70 vuotta ja lehtem-
me 60 vuotta, joten on seuramme
juhlavuosi.

Aina hauskaa olla pittää... Pitäjäseuran pj. Markku Paksun laulu-
esitys iltajuhlassa, kuva: Mika Ilonen.
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kotiseutuneuvos

Mietin usein henkilökohtaista suh-
dettani Rautuun. Minulle se on
muodostunut elämäni tärkeimmäk-
si paikaksi unohtamatta äitini savo-
laisia juuria.

Rakkaat ystävät, kirjoittaessani
teille tätä tekstiä, minulle kävi kuin
Ramstedin Sepolle; päässäni alkoi
soida:

  Maan päällä paikka yksi on,
  sen nimi Rautu verraton
  Se tarjoo muiston kultaisen
  ja kätkee kummut kauneimmat...

Ai yksi vain...? Kyllä vakepuukki
(facebook) on ihmeellinen. Tuija
Alatalo o.s. Maisonen oli matkal-
laan bongannut toisenkin Raudun,
Rautu-nimisen kylän Sastamalan
Kiikoisista Pirkanmaalta.

Täytyypä olla yhteydessä tuohon
Rautuun täällä tynkä-Suomessa, jot
mistä se nimi on syntynyt, ja kylä
saanut saman nimen kuin meidän
Rautumme.

Historian tutkijathan eivät ole
osanneet meidän Rautumme taus-
taa selvittää varmuudella, vaikka-
kin se mainitaan jo Vatjan viiden-
neksessä 1500-luvulla.

Ja sit viel ois tarina: Kun talvisota
alkoi, metsäpirttiläisillä tuli ensim-
mäisinä kiire lähtö. Ei ollut aika aja-
tella maallista mammonaa, hyvä kun
ymmärsi lähteä pohjoista kohti. Kun
tultiin Savoon, ei ollut tavaroissa pal-
jon kehumista, niin savolaiseukko
sanoi: Mittee työ nii läksijätte ja
jätittö tavaranno kaikki sinne, oisitte
lähtiissä pitännä huutokaapan ja
myyneet huutokaupalla. Jäsken
Elijas sanoi: Niihä se pijettiikii ja tul
sellane huutaja, jot se huus kaik.

Rakkaudella kaikkia teitä ajatellen
teidän

Kuorolauluharrastus Karjalassa
professori Reijo Pajamo

* Asiantuntijaluento
kuorolauluharrastuksesta Karjalassa

* Luennoitsijana professori (emeritus) Reijo Pajamo
* Musiikkia, Jaakko Pitkänen
* Tapahtumaan vapaa pääsy

* Ei erillistä ilmoittautumista

Tervetuloa Suomi 100-juhlavuoden tilaisuuteen!

Perjantaina 8. syyskuuta 2017 klo 18

Mikkeli Musiikkiopisto, Maaherrankatu 10

Järjestää Mikkelin Karjalaiset ry

Ja sitten vakavammissa merkeissä kohti Tikatsun hautausmaan
kunniakäyntiä. Kuva: Mika Ilonen.
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Kihujuhlilla on Karjalassa tuhat-
vuotinen tausta eri pitäjien väen
kokoontumisissa. Nykymuodos-
saan kihut elivät kukoistuskauttaan
Kannaksella 1920- ja 1930-luvuil-
la. Kerran kesässä pitäjän väki ko-
koontui sankoin joukoin yhteen
kihuja viettämään.

Raudun Kihumatka ja juhla oli
28.-30.7. Neljällä eri bussilla yh-
teensä yli 120 rautulaiset juuret
omaavaa matkusti Helsingin, Piek-
sämäen/Mikkelin ja Joroisten suun-
nista Rautuun. Juhlakansa majoittui
kahdessa hotellissa, Raudussa
Rautu hotellissa ja Valkjärvellä
Michur Inn hotellissa. Sakkolalaiset
pitivät samaan aikaan omat juhlan-
sa ja he olivat valloittaneet Kivinie-
men majoitustilat, siksi perinteinen
majoituspaikka jäi nyt kokematta.

Matkan antia
Mukana oli paljon sellaisia, joille
Rautu on hyvinkin tuttu aikaisem-
milta matkoilta, mutta mukana oli
myös ensi kertaa Rautuun matkaa-
via. Tällaisen matkan parhaita an-
teja ovat uudet tuttavuudet, uudet
löytyneet sukulaiset, serkut ja pikku-
serkut. Myös se tärkeä oman su-
vun kotipaikalla käyminen tai sen
ensikertaa löytäminen oli monella
tavoitteena.

Kolme päivää kestävän matkan
ohjelmaan kuuluivat juhlan lisäksi
myös kotipaikkaretket. Bussit läh-
tivät eri suuntiin vieden väkeä etsi-
mään kotien pihamaita, katsomaan
äitien ja isien kontuja. Yhden bus-
sin täytti kiertoajeluväki, joka sai
Ilkka Pietiäisen asiantuntevan ja
laajan selostuksen koko Raudun alu-
eesta. Kiertoajelulla sai hyvän yleis-
käsityksen Raudusta, sen historias-
ta, tärkeistä paikoista, eri kylistä.

Osa porukasta otti oman kyydin
kotitanhuville, osa meni jalka-
patikassa lähimmille kotipelloille.

Raudun Kihut 2017 oli tunnelmallinen
ja onnistunut juhla Kannaksella

Ensimmäiset retket tehtiin jo ate-
rian jälkeen matkapäivän iltana per-
jantaina. Vakkilan lähteeltä haettiin
reilut parikymmentä litraa lähde-
vettä. Tästä maaginen mies Mik-
kelin Vehmaskylästä muuttaa veden
viiniksi. Tavoitteena on saada erä
Vakkilan juhlaviiniä maisteltavaksi.
Projektin tärkeä osa-aine lähdevesi
on nyt hankittu.

Juhlan tunnelmia
Itse kihujuhlaan kuului Sosnovon
Kulttuuritalolla lauantaina pidetty
tilaisuus ja Rautu-hotellin juhla-
illallinen.

Kulttuuritalolla pääjuhlan ohjelma
alkoi yhteislaululla, Jo Karjalan kun-
nailla. Tervehdyspuheenvuoronsa
aluksi Rautulaisten Pitäjäseura ry:n
puheenjohtaja, kotiseutuneuvos
Markku Paksu lauloi uusia sä-
keistöjä Jo Karjalan kunnailla -lau-
luun, kuinka Karjalan kunnailla ny-
kyään ollaan:

Vaan kulje ei kunnailla Karjalan mies
ei kajahda kannel, ei lämmitä lies,
ei heläjä kauniina kotoinen kiel
laulu soi enää ennen kuin siel.

Oi Karjala hymyn ja kyynelten maa
kerro tarinaa alati toistuvaa.
On luonto kaunis, se laulaa ja soi
vaik ihmisten mieli vaikeroi.

Oi Karjala laulun ja leikin maa
sua lapsesi kaipaa ja rakastaa.
Takaa vuosikymmenten menneiden
taas muistelen aikoja nuoruuden

Taas Karjalan kunnaille kulkee tie
ei useinkaan matkamme sinne nyt vie.
On vuodet menneet ja harmaantuu pää
vaan nuoruuden Karjala mieleen jää.

– Juhlien järjestäminen on aina
suuri haaste ja nämäkin juhlat ovat
vaatineet ponnisteluja. Se on ollut
melkein yhtä vaikeaa kuin siellä
Kannaksella sillä porsaalla, kun

maa on jäässä ja kärsä on kipeä,
nauratti Markku Paksu juhlakansaa.

Kihulaulussa 2003 sanotaan Paa-
vo Salon sanoin: Sosnovo hymyn
suo.

– Tänä päivänä se kävi jälleen to-
teen ja saamme nauttia kauniista
säästä.

Suomi täyttää nyt 100 vuotta ja
Suomi viettää itsenäisen Suomen
juhlaa monin eri tavoin.

 – Uskon, että olisimme toivoneet
Raudun olevan osa sitä juhlintaa,
mutta diktaattori Stalin oli eri miel-
tä ja pani kartan uusiksi vuosina
1939-44. Historia on historiaa.
Esivanhempamme olivat raivanneet
ja rakentaneet tätä maata, raken-
taneet sitä turvakseen omille lapsil-
leen sekä lapsenlapsilleen uskoen,
että tämän rakkaan Raudun maan
elämä saa jatkua normaalina. Elä-
mässä eivät kaikki haaveet toteu-
du. Kun ajattelen meitä matkalai-
sia tännekin kihujuhliin, luulen mei-
dän tietyllä tavalla hyvittävän ja
lievittävän sitä tuskaa, sitä Karja-
lan kaipuuta ja sitä ikävää, joka ei
ollut mahdollista yhdelle sukupolvel-
le, täältä lähteneelle. Niin kauan oli
mahdotonta matkustaa luovutettuun
Karjalaan.

– On pieni lohtu muistaa sekä
muistella ja tällä tavalla kunnioittaa
sitä mennyttä aikaa. Se on meidän
onnemme. Muistoja ei voi meiltä vie-
dä.

Juhlan muita puhujia olivat kaupun-
gin varapuheenjohtaja Svetlana
Dementeva, sekä varsinaisen juh-
lapuheen piti kirjailija, toimittaja
Reeta Paakkinen. Päätössanat
kuultiin Pekka Intken kertomina.

Juhlan musiikkiesityksistä vasta-
sivat tangoprinsessa Sanna Pieti-
äinen Hannu Mattilan kitaran
säestämänä.
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Tangoprinsessa Sanna Pietiäinen
Hannu Mattilan säestämänä esitti
useita Karjalan lauluja kihujuh-
lassa, Sosnovon kulttuuritalolla.

Juhla ei suinkaan ollut totinen paikka, vaikka tunteitakin kumpusi esiin. Kuvat: Markku Vauhkonen.

Juhlan päätössanat lausui Rau-
tulaisten Pitäjäseura ry:n Pekka
Intke.

Sosnovon kaupungin varajohta-
ja Svetlana Dementeva ja Mark-
ku Paksu sekä kirkkoherra Vla-
dimir Dorodjin, joka oli juhlas-
sa myös tulkkina.
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Reeta Paakkiselle tämä matka
on ensimmäinen kerta Raudussa; hän
on kolmeneljäsosaa karjalainen, kai-
kissa muissa paikoissa jo käynyt, mut-
ta tämä tärkein jäänyt viimeiseksi.

Puheessaan Paakkinen lähestyi
teemaa ”Nuoret ja Karjalassa käy-
minen, miksi nuoria ei kiinnosta”.

Paakkisen mielestä taakse jäänyt
Karjala kiinnostaa nuoria kovasti,
mutta ne ovat vaikeita asioita sel-
vittää nuorille. Monella nuorella suh-
de omiin vanhempiin on erilainen
kuin suhde isovanhempiin, silloin
saattaa riipaista syvältä, kun oma
mummo itkee. Toisaalta omalle äi-
dille voi sanoa, että lopeta jo, olen
kuullut tästä aiheesta jo ihan tar-
peeksi. Usein on helpompaa kes-
kustella asioista omien ikätoverei-
den kanssa.

Paakkisen oma sukupolvi ei har-
rasta ryhmämatkailua, vaan pikem-
minkin reppureissaamista, joka on
yksi syy siihen, että moni nuori tu-
lee tänne omalla matkallaan seik-
kailemaan. Lisäksi käytännössä
kaksikymppistä ei kiinnosta mikään
muu kuin Rhodos tai Kos. Sitten kun
kiinnostus herää, ollaan ruuhka-
vuosissa ja on omat lapset hankittu,
jolloin reissuun lähteminen on jo
paljon hankalampaa.

Sosiaalisessa mediassa, somessa,
keskustelu on valtavaa. Netissä on
useita ryhmiä, joissa on ainakin kah-
dessa ryhmässä yli 15 000 ihmistä.

– Se, että emme näe nuoria ryh-
mämatkalla, ei tarkoita yhtään mi-
tään, totesi Paakkinen.

– Samalla se tarkoittaa myös tääl-
lä kohdealueella sitä, että palveluja
ollaan vailla ja niihin kannattaisi
paikallisten panostaa. Kun somessa
keskustelee 30000 ihmistä, niin se
on oikeastaan ihan pieni vähemmis-
tö siitä, jotka oikeasti matkustavat
tänne.

Viron matkoilla vuonna 2015 oli
lähes puolitoista miljoonaa yöpymis-

tä ja Venäjälle samana aikana 270
000 yöpymistä. Viroon ei ole per-
hesuhteita, se ei ole perhesuhteiden
näyttämö. Jos matkustaminen Kar-
jalaan olisi yksinkertaisempaa, hel-
pompaa, ja paikallinen väestö ja pal-
velut ymmärtäisivät tämän potenti-
aalin, niin voi vain miettiä, mihin
matkailijamäärä nousisi.

Näiden 270000 matkan viisumeis-
ta noin 60 % myönnetään Karjalan
alueelle. Suomalaiset tekivät Venä-
jälle päivävierailuja 460000.

Tynkä-Suomessa ollaan paljolti
sitä mieltä, että tämän aiheen pitäi-
si olla vanha juttu. Ei pidä lähteä
siihen ajatteluun, että Karjalan mat-
kailu kuolee.

– Mihin meidän juuret loppuvat,
mihin kuolee ihmisen perhehistoria,
tausta? Miten tämä päättyisi minuun
tai minun lapseeni, onko keksitty
jotkut uudet juuret ihmiselle? pohtii
Reeta Paakkinen.

Paikallinen matkailusektori sai
kehuja hyvistä maanteistä, sitten
viime käynnin 2003. Tässä näkyy
vahvasti se, kuinka paljon täällä on
Pietarissa asuvien kesämökkejä,
joka on vahva elementti paikallises-
sa taloudessa.

– Kannattaa muistaa myös se,
että me Rautu-juuret omaavat toi-
vomme, että täällä asuvilla menisi
hyvin ja täällä olisi hyvä olla. Me
emme tule katoamaan minnekään,
täällä meidän juuremme ikuisesti
ovat.

Paakkinen lähetti paikallisille ter-
veisiä, että myös matkailijapoten-
tiaalia kannattaa käyttää omaksi
hyväkseen, mutta mikäli sitten sitä
ei nähdä, se on paikallisten ihmis-
ten oma valinta. Omilla juurilla ai-
kaisemmin liikkuessaan hänellä ei
nyt ollut kovin positiivisia kokemuk-
sia.

Paakkinen pohdiskeli puheessaan
evakkojen jälkeläisten identiteettiä;
miksi mekin matkustamme tänne,

miksi olemme täällä, ja kiinnostaako
meitä vai ei?

Reeta Paakkisen oman tutkimus-
työn antina hän kertoi saamiaan
vastauksia, joista useaan moni pys-
tyy samaistumaan:

– Monet olleet jo lapsena psy-
kologeja.

– Isovanhemmat ovat tärkeitä,
myös tädit ja sedät, heidän koke-
muksensa koskettaa.

– Joskus on helpompi puhua lap-
sen lapselle kuin omalle lapselle.

– Ihmiset eivät ole robotteja, jot-
ka voisivat ohittaa läheisen koke-
mukset.

– Vaikka on vaiettu, niin lapsikin
huomaa, että hiljaisuus huutaa.
Vaikka perheessä on jätetty asia
käsittelemättä, niin sekin on vaikut-
tanut ihmiseen ja hiljaisuutta on ih-
metelty, pohtii Paakkinen vaikeaa
asiaa.

Yhtenä hieman ihmeellisenä asi-
ana Reetta Paakkinen pitää sitä,
kuinka paljon tulee ihmetteleviä
kysymyksiä muiden suomalaisten
osalta: ettekö te voisi jo olla olemat-
ta, ettekö te voisi jo unohtaa, miksi
sinä siellä itärajan toisella puolella
ramppaat, vanhojako sinä kaivelet?
Ollaanhan niistä korvaukset saatu.

– Tätä jatkuvaa litaniaa saa kuul-
la sieltä täältä työpaikan kahvi-
huoneesta ohimennen, tuolta täältä
nettipalstalta. Täytyy jollakin lailla
selittää sitä, miksi haluaa käydä siel-
lä, mistä perhe on kotoisin.

– Ei turkulaisen tarvitse selittää,
miksi haluaa nähdä Turun linnan.
Miksi Viipurin linnan näkevän pitää
se perustella?

– Sen takia sanonkin, että on tär-
keää ymmärtää itseä, tiedostaa mitä
on tapahtunut, miksi on näin ja mikä
on tulevaisuus. Tärkeää on selittää
sitä myös avoimesti muille ihmisil-
le, niin täällä kuin Suomessa, päät-
tää Reeta Paakkinen.

Juhlapuheen antia: ”Nuoret ja Karjalassa
käyminen, miksi nuoria ei kiinnosta?
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Kihujuhlan pääpuhujana oli kirjailija, toimittaja Reeta Paakkinen.

Kihujuhlan juhlaillallisilla Rautu-hotellissa esiintyi venäläinen
perinnemusiikkia esittänyt orkesteri.

Markku Paksu ja Toivo
Valkonen laulamassa Oi Rautu,
Oi Rautu -laulua kihujen illallis-
ten aikana.

Kolme rautulaista neitoa kansal-
lisasussa, vasemmalta Seija Räty
feresissä, keskellä Riitta Paakki-
nen kansallispuvussa ja oikeal-
la Eeva Meskanen feresissä.
Feresi on hieman arkisempi asu
verrattuna juhlavaan kansallis-
pukuun.

Kolehdin keruun aikana Andra
Kaus esitti Eino Leinon
Nocturnen pianolla ja laulaen.
AndraKaus oli pukeutunut koti-
seutunsa Viron Saarenmaan
kansallispukuun.
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Iloiset juhlaillalliset
Juhlat jatkuivat pienen tauon jälkeen
Rautu-hotellissa, jossa koko juhla-
kansalle oli katettu pöydät juhla-
illallista varten. Hotellin kokki osaa
kyllä asiansa ja ruoka on maukasta,
ja tarjoilijat puolijuoksua hoitelivat
juhlamenun mukaiset annokset pöy-
tiin.

Illalliseen kuuluivat myös Karja-
laisten laulu yhteislauluna laulettu-
na, sekä Rautu, oi Rautu, jonka esit-
täjinä olivat Toivo Valkonen ja
Markku Paksu.

Illan kulttuuriohjelmaa saimme
venäläisen orkesterin verran, he
soittivat slaavilaisen perinteen mu-
kaisia kappaleita. Kansallispukua
jäljittelevät asut olivat heillä esiin-
tymisasuina, laulut kovaa ja korkeal-
ta, hoplaa! Tanssilattiaa ei väen-
paljouden vuoksi ollut kuin vasta il-
lallisen jälkeen, kun osa pöydistä
raivattiin sivummalle. Ravintolasalin
äänet kantautuivat melko selvästi
huoneisiin, ei olisi kannattanut kes-
ken yöpuulle yrittää.

Rautu-hotelli on aivan Raudun
keskustassa, torin vierellä, entisen
Rautu-kahvilan paikalla. Ruoka on
hyvää, majoitustilat asialliset. Ma-
joitustiloiltaan hotelli on pienehkö ja
bussillisen verran vieraita ei aina-
kaan vielä mahdu huoneisiin. Osa
huoneista on vasta valmistumassa,
hidas rakennusaikataulu ja kesken-
eräisyys huoneiden puolella vaivaa,
mutta hotellin sijainnin kannalta
majoitusta kannattaa tästä kysellä.
Netistä löytyy tiedot ja varauksia
voi sieltä tehdä.

Kirjoittajalla ei ole Valkjärven
Michur Inn -hotellista muuta tietoa,
kuin että hyvin matkalaiset viihtyi-
vät kauniissa maisemassa Valkjär-
ven rannalla. Hotellissa on lähes sa-
dalle majoitustilat. Rautuun matkaa
kertyy noin puoli tuntia.

Sunnuntaina jumalanpalvelus
ja seppeleenlaskut
Juhlaväki kokoontui sunnuntaina
aamulla uudelleen Sosnovon Kult-
tuuritalolle, jossa oli jumalanpalve-

lus. Kirkkoherra Vladimir Dorod-
jinin johdolla kansa hiljentyi sanan
ääreen. Valdimir Dorodjin on Vii-
purin ev.lut. seurakunnan kirkkoher-
ra. Kirkko on aivan Torkkelin puis-
ton päädyssä lähellä kauppahallia.
Kesäkuussa 2016 Pietari-Paavalin
kirkon uudelleen vihkimisestä tuli
kuluneeksi 25 vuotta.

Nyt Vladimir Dorodjin toimitti siis
kihukansan jumalanpalveluksen.
Toimituksen aikana kerättiin kolehti
Viipurin ev.lut. seurakunnan hyväk-
si. Kansan käsi oli karttuisa. Koleh-
din aikana kuulimme vaikuttavan
Nocturnen, jonka esitti pianolla ja lau-
laen Andra Kaus.

Jumalanpalveluksen päätyttyä siir-
ryimme Tikatsun hautausmaalle
seppeleiden laskuun. Rautulaisten
pitäjäseuran lippu, Suomen lippu ja
Venäjän lippu kulki pienen joukon
mukana Tikatsuun, muu juhlakansa
meni busseilla. Hautausmaan por-
tilla ryhmityttiin kulkueeksi ja sep-
peleet laskettiin ensin Rautuun hau-
dattujen, menneiden sukupolvien
muistopaadelle.

Toinen seppeleenlaskukohde oli
Raudun sankarivainajien muisto-
merkillä. Siinä laulettiin seppeleen
laskun jälkeen virsi: Jumala ompi
linnamme.

Saman aikaisesti kulkueemme ja
seppeleiden laskun ajan Venäjän il-
mavoimat lensivät yli kolmenkym-
menen hävittäjän ja lentokoneen
voimin. Koneita nousi Sakkolan
puolella olevasta lentotukikohdasta
ja ne lensivät useana parvena mel-
ko matalalla Sosnovon yli kohti Pie-
taria, jossa oli suuri Venäjän meri-
voimien paraati.

Paluumatka kohti kotia
Hautausmaalta lähdimme noin puo-
len päivän aikaan kotimatkalle. Vii-
purissa oli ostosaikaa ja ruokailuun
hyvä mahdollisuus. Jatkoyhteyksien
ja pitkän matkapäivän vuoksi Vii-
purin vierailu jäi puoleentoista tun-
tiin, mutta hyvin siinäkin ehti asiat
toimittamaan, matkamuistot hank-
kia ja ruokaillakin. Viipurissakin oli

meneillään juhla, koska tori ja puis-
tot olivat täynnä ihmisiä. Mikäpä oli
ollessa, aurinko helli täydeltä terältä.

Viipurissa on paikat siistiytyneet
vuosien mittaan. Ruokapaikkoja on
paljon, uusimpana uudistettu Espilä
Torkkelin puistossa. Ostokset ovat
edullisia, ruplan kurssi vapisee 70
seutuvilla, eurotkin kelpaavat kaup-
pahallissa.

Tullimuodollisuudet ovat sangen
jäykät Venäjän puolella, passia saa
kaivaa esiin yhtenään, varoa hävit-
tämästä pikkulappua, leimoja
syynätään, tarkastukseen ryhmä-
viisumilla oikeassa järjestyksessä,
ruuhkiakin. Lisäksi viisumin kalle-
us ja sen hankkimisen hankaluus
rajoittavat varmasti paljon matkus-
tajamääriä. Helpompi on piipahtaa
vaikkapa Virossa, jos ulkomaata
haluaa nähdä.

Matkan järjestäjä, pitäjäseuran pu-
heenjohtaja Markku Paksu on en-
nen matkaa usein ollut epävarma sii-
tä, että vieläkö kihumatkaa järjes-
tetään? Kun matka on tehty, mieli
muuttuu ja seuraavan kerran kah-
den vuoden päästä heinäkuussa
perinteet jatkukoon ja kihuille taas
mennään.

Kihumatkasta on Youtubessa
kuvakooste, joka löytyy hakusanalla:
”Raudun kihut 2017” ja lyhyempi
traileri hakusanalla: ”Kihu traileri”.

Lopuksi vielä laulun sanat, jotka
Seppo Ramstedt oli yöllä unetto-
mana hetkenä paperille kirjannut.
Liekö pari viikkoa ennen matkaa
ollut matkakuume vai oli vain luo-
misen tuska pitänyt miestä hereil-
lä? Kun sanat olivat paperilla, unikin
sitten tuli.

Laulua ei tällä matkalla ehditty
kuulla, mutta kun sanoittaja saa ki-
taran mukaansa ja Markku Paksu
nuotista kiinni, niin varmasti laulu
ilmoille kajahtaa.

Markku Vauhkonen
Kuvat: Markku Vauhkonen

ja Mika Ilonen
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Matkalla Kotiin

Mä lähden Rautuun
mä lähden Rautuun
kunnaille kauniin Karjalan maan

Mä lähden Rautuun
mä lähden Rautuun
kotiin taas kerran palata saan

On Raudussa kauniit metsät ja maat
ja kesäisen lämpimät säät.
Joka ilta kun uneen painat sä pään
Sen sielusi silmillä näät.

Mä lähden Rautuun…

On siellä siintävät ja välkyvät veet
ja jylhien metsien vuo.
Mä siellä kerran kesässä käydä saan
jos armias luojamme suo.

Mä lähden Rautuun…

Vaikka nyt vieraan hallussa on tämä maa
me emme koskaan unohtaa voi
On meille Rautu se ainoa isänmaa
laulu Karjalaisten viel kerran soi.

Mä lähden Rautuun…

Kirkkoherra Vladimir Dorodjin Viipurin ev.lut. seurakunnasta toi-
mitti sunnuntaiaamuna jumalanpalveluksen Sosnovon kulttuuritalolla.

Karjalan petäjät, suuret ja mahtavat. Nämä ovat olleet pystyssä Vak-
kilan metsässä jo silloin, kun Raudussa Kuparisen mäellä asuivat
Ulla Nousiaisen ja Pirjo Kuparisen äiti, isä ja isoäiti

Venäjän ilmavoimien kymmenet
hävittäjät olivat menossa Pieta-
riin suureen meriparaatiin, sa-
malla ne tekivät Tikatsun päältä
ylilennot.
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Rautu-rantaongintakilpailut käytiin
Saahkarlahdella iloisissa tunnelmissa
Rautulaisten perinteinen ranta-
ongintakilpailu pidettiin Hannu
Naumasen luotsaamana Saahkar-
lahdella 5.8.2017.

Kisaa käytiin miesten ja naisten
sarjojen henkilökohtaisista mesta-
ruuksista sekä kylien välisenä jouk-
kuekilpailuna. Joukkuekilpailussa
huomioitiin kylien edustajien kahden
parhaan yhteenlaskettu saalis-
määrä.

Kilpailualueeksi oli saatu Nauma-
sen Hannun pihapiiri, jonne oli ko-
koontunut yli 30 rautulaiset suku-
juuret omaavaa onkijaa. Sää oli pil-
vinen, mutta kepeä tuuli ja pieni
sadekaan ei estänyt iloisia läsnäoli-
joita laittamasta matoa koukkuun ja
nostamasta varsin runsaita saaliita
punnittaviksi. Iloinen puheensorina
täytti rannan ja  myös järven syvyy-
dessä olleita kaloja tarttui syötteihin.
Tunnelma oli kuin Raudussa olisi
oltu onkimassa.

Kilpailuajan päättyessä kokoon-
nuttiin runsaslukuisan palkinto-
pöydän ääreen saaliin punnitukseen.
Samalla kun kilpailun tuomaristo
punnitsi saaliita, oli rautulaiseen ta-
paan loihdittu loistava ja runsas
ruokapöytä  tarjolle osallistujille.
Grillimakkaraa, muurinpohjalettuja
eri hillojen kanssa, mehua, kahvia
ja kaikkea hyvää oli taas tarjolla;
”Otat sie – vie kottiis – älä lähe
nälissäis” – kuuluivat sanat, jotka
aika ajoin erottuivat vilkkaan pu-
heensorinan keskeltä.

Kun vastalauseita kilpailua kos-
kien ei esitetty, tuomarineuvosto
vahvisti kilpailun tulokset ja siiryttiin
palkintojen jakoon. Iloisesti rautu-
lainen nuoriso oli naisten sarja kär-
jessä ja myös miesten sarjassa saa-
tiin uusia voittajia.

Ensi kesänä ongitaan sitten Jo-
roisten maisemissa. Kiitos kaikille
mukana olleille.

Pekka Intke

RAUTU RANTAONGINTAKILPAILUN TULOKSET 5.8.2017
   

SARJA NAISET OSALLISTUJAT (8 parasta)
Nimi Kylä Saalismäärä (gr)

1 Emma Lallukka Vehmainen 8500
2 Aino Pirhonen Haukkala 4250
3 Kati Pirhonen Haukkala 3300
4 Anja Himanen Maanselkä 3250
5 Minna Damski Maanselkä 1500
6 Anneli Kuparinen Maanselkä 1000
7 Sirpa Intke Vakkila 2500
8 Tarja Intke-Niittyaho Kuusenkanta 1200

   
 SARJA MIEHET (12 parasta)  
 Nimi Kylä Saalis (gr)
1 Hannu Naumanen Raasuli 17000
2 Matti Huuhka Raasuli 14250
3 Markku Vauhkonen Vakkila 11750
4 Reijo Onikki Kuusenkanta 11500
5 Esko Naumanen Raasuli 10500
6 Pekka Intke Kuusenkanta 8500
7 Mauri Jäske Vakkila 7000
8 Kari Lallukka Vehmainen 4750
9 Voitto Niittyaho Kuusenkanta 3300
10 Matti Kuparinen Vakkila 3000
11 Timo Damski Maanselkä 1500
12 Markku Paksu Vehmainen 750

 
KYLIEN VÄLINEN (5 PARASTA KYLÄÄ)   
1 Raasuli Hannu Naumanen ja Matti Huuhka  
2 Kuusenkanta Reijo Onikki ja Pekka Intke
3 Vakkila Markku Vauhkonen ja Mauri Jäske
4 Vehmainen Emma Lallukka ja Kari Lallukka
5 Maanselkä Anja Himanen ja Minna/Timo Damski

Aino Pirhosen rento tyylinäyte.
Aino sijoittui naisten sarjassa
toiseksi.
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Reilut parikymmentä onkijaa selvitteli Raudun mestaruuksia Hannu Naumasen kodin rannalla, Unnukka
järven eteläisessä lahdessa. Kuvat: Markku Vauhkonen.

Valmiina kisaan: Voitto Niittyaho ja Tarja Intke-Niittyaho Kuusen-
kannasta.

Naisten sarjan paras Emma Lal-
lukka, Haapakylä. Tässä saalis-
ta punnitaan.

Miesten sarjan voiton vei talon
isäntä Hannu Naumanen,
Raasuli.
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Aivan rajan pinnassa, kivenheiton
päässä Viisjoen ja Ryykelinojan
yhtymäkohdasta asuivat kahdessa
talossa Köninkien kaksi veljestä,
Viljam ja Ville. Raja teki pitkän
kainalon pohjoiseen, ilmeisesti jo
Stolbovan rauhan aikaan raja oli siitä
kulkenut. Viisjoki virtaa edelleen
vuolaana, Ryykelinoja on nimensä
mukainen, mutta raja oli siihen pantu
Neuvostoliiton ja Suomen väliin.

Mauri Köningin isoisä Ville Kö-
ninki oli perustanut perheelleen ko-
din veljensä talon lähettyville, pie-
nen puron takaiselle maalle. Raja-
vartija, kersantti Ville Köninki me-
nehtyi jo ennen sodan alkua, kun
kolmen miehen partio lähti lumisa-
teen jälkeen tarkastamaan Koskit-
san rajanylityspaikan lähelle tehtyä
miinoitusta. Oma miina laukesi ja
kolme miestä menehtyi. He olivat
talvisodan ensimmäiset uhrit. On-
nettomuudessa saivat surmansa
Ville Köningin lisäksi Eino Pelto-
nen ja Eino Pekkanen. He kaik-
ki olivat silloin rajavartijoita. Onnet-
tomuus sattui 16.11.1939. Paikalle
pystytettiin muistomerkki 1993,
mutta muistomerkki lienee hävinnyt
venäläisten toimesta. Muistomer-
kistä ja tapahtumasta on pieni juttu
Rautulaisten lehdessä 5/1993 sivulla
16.

Korpeen Korleelle 
Mauri Köninki oli kerran aikaisem-
min käynyt etsimässä isänsä syn-
tymäkotia, josta tämä oli joutunut
lähtemään evakkomatkalle ja lopul-
lisesti pois 11-vuotiaana. Silloinen
etsintäreissu tyrehtyi loppumetreillä
läpitunkemattomaan ryteikköön,
joka oli ilmeisesti Asta-myrskyn ai-
kaansaannos pienen pohjoisesta
päin virtaavan puron varressa. Pu-
ron takaa olisi kotipaikka löytynyt.

Raudun matka oli kesäkuun 2017
alussa, jonka aikana Mauri Köninki,
Seppo Monto ja Markku Vauh-
konen ottivat tavoitteeksi mennä
sinne Ville Köningin talon paikalle.

Korleen korpivaellus: Isän kotia etsimässä
Reissu ei edelleenkään ollut help-
po, mutta yritystä ei puuttunut ja
tavoitteeseen pyrittiin.

Alkuvalmisteluihin kuuluivat ilma-
kuvat alueesta, Googlen katutason
kuva tienhaarasta, josta piti kään-
tyä metsäautotielle ja kartta 1930-
luvulta sekä Rautu.fi -sivuilta löy-
tyvät talojen tiedot. Etukäteen oli
selvää, että paikalle pääsee ilma-
kuvien perusteella entisen naapurin
alueen kautta, koska metsäautotie
oli vedetty Viisjoen ja Ryykelinojan
yli. Sieltä siis kävellen perille, mi-
käli autolla ei pääse.

Tilasimme lauantaiaamuksi maas-
toautotaksin ja niin Korleen korpi-
vaellus alkoi. Korlee on kaukana
Raudun kirkolta, Palkealan ja Sir-
kiänsaaren jälkeen tie kääntyy Met-
säpirttiin päin. Tältä tieltä piti löy-
tää oikea tienhaara, josta poikke-
simme metsään. Oikeammin auk-
kohakkuualueelle, sillä alue oli kaut-
taaltaan hakattu muutamia vuosia
aikaisemmin ja siksi myös metsä-
autotiet olivat kulkukunnossa. Mei-
dän taksimme vaan ei uskaltanut
ajaa kovin kauas ja pysähdyimme
jo paljon ennen Viisjoen siltaa. Itse
olisin kyllä omalla Pösöllä vielä
mennyt eteenpäin, mutta kun
varmistuimme oikeasta paikasta,
uskalsimme päästää taksin takaisin.

Patikkamatka oli helppo tietä pit-
kin, maasto hienoa hiekkaa, mata-
laa taimistoa, hyvää vasta/vihta-
koivikkoa. Paikan oikeellisuus var-
mistui täysin, kun tulimme osittain
romahtaneelle sillalle. Viisjoki
mutkitteli vuolaana ja syvänäkin,
lohensukuiset kalat tulivat mielee-
ni. Kuin tunnelman kohottamiseksi
Mauri ui Viisjoessa parikin kertaa
ennen kuin jatkoimme matkaa koh-
ti pohjoista ja Ryykelinojaa.

Tievaellusta ei kaikkiaan suun-
taansa tullut paria kilometriä enem-
pää, ja saavuimme Ryykelinojan
ylitettyämme Viljam Köningin talon
paikalle. Vatukko, tasainen alue,
hiekkainen pellonpohja, tai pihamaa.

Paikka oli helppo todeta tarkasti,
koska joet olivat hyvinä maamerk-
keinä. Tässä Mauri oli aikaisemmin
käynyt, silloin vain tullut Korleen
kautta pohjoisesta päin.

Vielä oli matkaa Ville Köningin
talolle parisataa metriä. Pahainen
oja, joka viimeksi oli Maurin ryteik-
köineen pysäyttänyt, oli vielä
haittaamassa ja esteenä. Onneksi
ryteikkö oli korjattu Venäjän met-
sätalouden käyttöön ja pääsimme
kuivin jaloin, hieman taiteillen ojan
paremmalle puolelle. Tietä tai sillan
jäänteitä ei talojen väliltä löytynyt.

Kun ojalta nousimme hieman
ylemmäs, oli tavoite saavutettu.
Kuitenkaan paikalta ei löytynyt mi-
tään talon paikkaa varmasti osoit-
tavaa, mutta oikeassa paikassa
olimme. Tunteikas hetki Maurille,
sillä kukaan suomalainen ei ilmei-
sesti ole paikalla koskaan lähdön
jälkeen käynyt ja Mauri on varmasti
omasta perheestä ensimmäinen,
joka on isän kotitalon paikalle tul-
lut. Korlee pantiin sodan aikana täy-
sin matalaksi varsinkin rajan pinnas-
sa, myöhemmät toimet metsän
kanssa ja myrskyt olivat tasoitta-
neet loput hiekkaisen kankaan mai-
semasta. Suuntimat Viisjokeen, toi-
seen talon paikkaan ja koordinaatit
antoivat varmuuden oikeasta pai-
kasta.

Kodin tanhuvilla
Maurin tunteikasta puhelua ja jutus-
telua kuunnellessa ei voinut kuin
kuvitella, miltä mielessä tuntui, mitä
toteutunut tavoite antoi, mihin ky-
symyksiinsä sai vastauksia.

Mauri pohdiskeli isänsä lapsuus-
vaiheita niissä maisemissa, kauka-
na kaikesta. Elämässä silloin oli tär-
keintä selviytyminen, varautuminen
tulevaan ja kova työnteko, jolla
nämä asiat turvattiin. Vilho Köninki
oli ollut 11-vuotias, kun matka tun-
temattomaan yhtäkkiä alkoi. Kou-
lunkäynti Sirkiänsaarella, Korleen
kylän toimeliaisuus ja etäisyys kai-
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kesta mietitytti kovasti Mauria.
Mieli kuohui ja tunteet olivat pin-
nassa, sen niin läheltä pääsin seu-
raamaan.

Mauri on sisarusparvestaan ak-
tiivisin kotipaikkamatkaaja ja kiin-
nostus Raudun vaiheisiin on kova.
Tämä matka voi herättää myös
sisaruksissa kiinnostuksen käydä
isän kotona, oikeassa mummolas-
sa. Nyt sinne on helpompi löytää.

Korleen kirkas
Meillä oli mukana myös välineet
etsiä merkkejä metallista, mutta pie-
nen haravoinnin jälkeen ei paljoa
piippaillut ja keskityimme vain ole-
maan, retkieväisiin ja yllätykseen,
jonka Seppo ja Markku olivat Mau-
rille järjestäneet. Edellisellä talkoo-
matkalla, kun sovimme seuraavalla
reissulla etsivämme Korleen kodin,
höpöteltiin Vakkilan lähteestä ote-
tusta vedestä, Ilmi Pesosen ome-
napuusta ja niistä tehdystä viinistä.
Edelleen keksimme, että viinistä
valmistettu jatkojaloste saisi nimen
Korleen Kirkas ja etikettiä myöten
homma pannaan kuntoon.

Nyt oli Korleen Kirkkaan hetki.
Toki sitä ei vielä oltu Vakkilan läh-
teen veteen ehditty Ilmin omenoista
valmistamaan. Ainoastaan etiketti
oli tehty tälle matkalle ja pullo
kirkkaine sisältöineen haettu Alkos-
ta. Kyrössä valmistettu maailman
mestaruudenkin voittanut aine sai
toimia Korleen Kirkkaana.

Pullo on nyt hieman vajaana
kunniapaikalla Maurin kirjahyllyssä
Naarajärvellä.

Hauskaahan siitä seurasi ja suuri
ihmettely, miten näin nopeasti oli
saatu idea toteutettua. Noo, asia se-
litettiin juurta jaksainja sovittiin, että
aine sekä pullo ovat Korleella kir-
kastettua. Tuhtia tavaraa ei passan-
nut paljoa maistella, sillä paluumat-
ka oli vielä yhtä pitkänä edessä.

Kotiseutu kokeminen
Mauri Köninki sai toteutettua haa-
veensa päästä ainakin kerran isän-
sä kotipaikalle, sodan viemän papan
talolle, keskelle ei mitään. Korleen
tuossa osassa ei ole nyt kuin kas-
vava taimisto, hiekkainen laakea
maasto, linnun laulu ja valtavasti
hyttysiä. Etukäteen Mauri tiesi, et-
tei sieltä ole löytymässä mitään,
kuitenkin oli tärkeää päästä käy-
mään oikealla paikalla. Käymään
siellä, missä isä oli parhaan lapsuu-
tensa viettänyt.

”Tuntuu hyvältä, nyt minä tiedän
mistä se isä on lähtenyt”, selvitti
Mauri tuntojaan, kun istuimme isän
kotitalon pihamaan alueella.

Meille mukana olleille, Sepolle ja
Markulle, matka antoi hienon koke-
muksen auttaa kaveriaan toteutta-

maan haaveensa, hakemaan juuri-
aan, löytämään jotain sellaista, jon-
ka vain löytäjä sydämessään tietää.
Meille se antoi myös ajattelemisen
aihetta, hiljaisia mietiskelyjä, ääneen
pohdiskelua ja toden tuntuisen ku-
van niistä olosuhteista, joissa elanto
on otettu metsän keskellä, aivan
rajan pinnassa. Korleen korpivaellus
kannatti tehdä; hikeä, hyttysiä, ry-
teikköä, mutta myös löytämisen rie-
mu, tavoitteen saavuttaminen, upea
paikka, maisemat, Viisjoen mutkat,
sitä kaikkea matkaltamme saimme.

Viisjoen uimamestaruuskisat, Mauri Köninki selviytyi voittajaksi. Virta
on syvä ja vuolas. Kuva Seppo Monto.
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Matkaltaan ei muuta toivoa vois,
kun on ollut kotoaan pois.

Huomatakin kotiin tulleensa,
koko ajan jo perillä olleensa.

Emme harmittele tätä enää.
Parempi, jos kaikkea ei nää.

Vaalikaamme muistoja,
parempi niin,

suljetuin silmin ne näkyy pisiin.

Matkan jälkeen
Kiinnostus kotiseutuun on kummal-
lisesti rajautunut, eivätkä kaikki vä-
litä ehkä saavuttamattomalta tuntu-
vista sukujuuristaan. Samasta per-
heestä saattaa vain yksi olla kiin-
nostunut oman sukunsa vaiheista
Karjalan mailla, oman mummolansa
paikasta, isovanhempien tai van-
hempiensa synnyinkodista. Ketään
ei voi pakottaa, kiinnostuksen on
tultava itseltä ja kiinnostuksen koh-
teita on sitten saatava selvitettyä.

Rautu.fi -sivuilla oleva Heikki
Malkamäen karttakokoelma ja ta-
lojen paikat koordinaatteineen sekä
niiden asukkaat, ovat erityisen hyvä
keino selvittää ennakkoon, mistä
kodin paikkaa voisi etsiä.

Korleen matkastamme on video
Youtubessa, hakusanat: Kotiseutu-
matka Karjalaan 2017. Video on
pitkähkö, reilu puoli tuntia. Samas-
ta materiaalista leikattu lyhyt ver-
sio noin 16 minuuttia löytyy haku-
sanoilla: Kotiseutumatka Raudun
Korleelle.

Lyhyt traileri löytyy hakusanoilla:
Korleen korpivaellus.

Markku Vauhkonen

Mauri Köninki ja Markku Vauh-
konen määränpäässä. Metsä on
poissa, entiset pellot ovat poissa,
eikä talostakaan ole varmaa
merkkiä. Tavoite on kuitenkin
saavutettu, se on tärkeintä. Kor-
leen Kirkas tuli Maurille täysin
yllätyksenä. Kuva Seppo Monto.

Seppo Monto ja Mauri Köninki
Viisjoen metsäautotien sillalla.
Tässä varmistui menomatkalla,
että oikealla reitillä oltiin. Kuva
Markku Vauhkonen.

Taustalla tien ali virtaa toinen
rajajoki, Ryykelinoja. Kelon
kannon takana on vanha raja-
kivi jokien yhtymäkohdassa.
Maasto on hiekkaista, laakeaa
kangasta. Kielot kukkivat.

Seppo Monto ja Mauri Köninki
Viisjoen metsäautotien sillalla.
Tässä varmistui menomatkalla,
että oikealla reitillä oltiin. Kuva
Markku Vauhkonen.
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Raasuli – siinä se taas oli, kotikylä viiden vuoden jälkeen. Lähdimme
menemään nyt jo tuttua tietä, joka oli muuttunut yhä vain kuoppaisemmaksi,
maasturitieksi.

Pumpulin pehmeät poutapilvet taivaalla, päivänkakkarat nyökyttelivät
tervetuloa, harakankellot niiasivat, ”timohfei” oli korkeaa ja kauniin pu-
naiset apilapallot pörhistelivät tienpuolessa – ai työ tulitta taas…

Oli aika nähdä entiset kotitanhuat jälleen. Järkytys tuli kodin paikalla;
osa paikasta oli kuorittu nurmesta pois, juuri se kohta, jossa aina kah-
vittelimme. Menin luosan rantaan, katselin, tuossa oikealla puolella tuomi
ja vasemmalla puolella pähkinäpensas. Kyllä paikka oli sama. Eihän meil-
lä ollut kyllä kahviakaan, vaan sajua, sillä automaatti reistaili ravintolassa.
Hyvä näin, onhan tuossa lisää kukkaketoa, johon istahtaa. Sisko Kaarina
oli kulkenut mulloksella koko ajan pää nuokuksissa. Hän etsi aarteita –
sirpaleita kahvikupista ym. löytäen yhtä ja toista.

Liityin seuraansa. Löysin minäkin jotain veljen kotimuseoon vietäväksi.
Menin tervehtimään luosan toisella puolella asuvia paikallisia. Olin tuttu jo
ennestään. Sain kahvit ja löytötavaraa. Kaksituntinen oli pian kulunut, täytyi
kiiruhtaa maantien laitaan. Paikallinen asukas oli laittanut tien laitaan
myyntipöydän, ostin siitä pussillinen kanttarelleja. Eija tuli bussilla hake-
maan. Vilkutimme hyvästit kotikylälle.

Igorassa yövyimme ja söimme aamiaiset. Palvelu hyvää, huoneet siistit,
ruokaa riittävästi ainakin minulle. Rautu-hotellissa myös ruoka hyvää ja
palvelu ystävällistä. En olisi halunnut yöpyä siinä, huone oli kolmannessa
kerroksessa ja portaat pahat, kierteiset.

Kävimme Tikatsulla, luterilainen muistopatsas ja ympäristö hyvin hoi-
detut – kiitos talkoolaisille. Muistimme myös sankarihautaa.

Ajelimme Palkealaan, siellä kaunis ortodoksikirkko, jonne pääsimme
sisälle. Pekka kokeili akustiikkaa parvelta laulamalla hengellisen laulun.

Talviturkki tuli otettua pois Laatokalla, kyllä se Eija sinne vaan ajoi tai-
dolla, Pekan opastuksella. Suvenmäeltä ostin paikallisesta kaupasta
kuohuvaa.

Jossain vaiheessa kävimme kahvilla Vanhassa Navetassa. Raudun tori
meinasi unohtua, paljon siellä oli hedelmiä ja vihanneksia, samoin kukkia.

Olimme kaksissa ”häissä”, laulu ja nauru raikui. Viijen tien ristillä on
liikennevalot, mutta perjantaina vielä miliisi lisänä. Jonot olivat pitkiä. Ko-
mea moottoritie on jo Igoran kohdalla, määränpääkö Jäämeri?

Kotiin päin lähdimme Valkjärven kautta. Pysähdyimme luultavasti
Valkjärven kirkon paikkeilla, koska paikka oli aidattu, kävivät soittamassa
muutaman soinnun kirkonkellolla.

Moilanen tarjosi kahvit ja paikallisesta kaupasta ostimme jäätelöä. Koti-
matka kävi Viipurin kautta. Viipurin linna oli muovitettu, jokohan maali
riittää koko rakennukseen? Ostoksia teimme joka pysähdyksellä. Ihana
oli matka. Kiitos Pekka, kiitos kuljettaja Eija, kiitos matkakumppanit!

”Ollaan Raasulin tyttöjä luosan rannalta, ikävä on sinne aina”.
Kyynelsilmin kiittäen

Irma ja Kaarina

Matkalla
rakkaassa Raasulissa

Rautulaisten lehdet
on skannattu ja
laitettu nettiin

Lehdet löytyvät
osoitteesta: 

www.rautu.fi  =>

Rautulaisten lehti =>

Vanhat lehdet  tai

suoraan http://

www.rautu.fi/Lehti/

skannit.htm

Muista myös
internetsivut
www.rautu.fi

Tilaa
RAUTULAISTEN

LEHTI!

Oma pitäjälehti on myös
hyvä lahjavinkki sukulaisille

ja ystäville!
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Rautuseuran kuulumisia – tule mukaan!
Meillä oli keväällä viisi tarinailtaa,
joiden vaihtelevin teemoin kuulim-
me mm. Tuokon Osmon kerto-
mana Raudun arjesta 1917 sekä
Raatikaisen Kaarinan lukemana
isänsä muistinpanoja sotavuosilta
1939-40. Nämä mielenkiintoiset ai-
heet hiljensivät seuralaiset kuunte-
lemaan tarkasti ja toivomaan jatkoa.
Kaarina lupasikin jatkaa isänsä
muistiinpanojen lukemista syyskau-
della eikä Osmokaan vastaan pan-
nut, kun suunnittelimme aloittavam-
me vuoden 2018 Osmon tarinoinnilla
vuoden 1918 arjesta Raudussa.

Huhtikuussa kävimme Mikkelis-
sä katsomassa Mikkelin Teatterin
Suomen 100-vuotisjuhlaesitystä
”Tuntematon sotilas”. Esitys oli
monologi, joka ylitti odotuksemme
monin kerroin ” jollet ole vielä esi-
tystä nähnyt, niin kipin kapin katso-
maan (http://www.mikkelinteatteri.fi/
ohjelmisto?ohjelma=74).

Kevätkauden päätteeksi juhlimme
90 vuotta täyttänyttä Tiaisen Lai-
naa.

Tarinaillat jatkuvat syyskuussa en-
tiseen tapaan Karjalatalolla joka
kuun ensimmäisenä keskiviikkona
klo 18-20.

– syyskuun tarinailta 6.9.
(Laatokka-sali)

– lokakuun tarinailta 4.10.,
Rautuseura ry:n 60-vuotiskahviti-
laisuus (Laatokka-sali)

– marraskuun tarinailta 1.11.,
Rautuseura ry:n syyskokous (Sor-
tavala-sali)

– joulukuun tarinailta 13.12.
(puurojuhla)

Otathan meihin yhteyttä, jos sinulla
on toivomuksia tai ideoita tarinaillan
puheenaiheiksi tai muita toiveita
ohjelmaksemme, niin yritämme to-
teuttaa niitä mahdollisuuksien mu-
kaan.

Outi Ahponen

Yhteystietoja:
puheenjohtaja Raili Lameranta, Yläkiventie 6 B 24, 00920 Helsinki

puh. 050 364 4213, sähköposti: raili.lameranta@pp.inet.fi

varapuheenjohtaja Kaarina Raatikainen,
Steniuksentie 10 A 2, 00320 Helsinki

puh. 040 737 7631, sähköposti: kaarina.raatikainen@gmail.com

sihteeri Outi Ahponen, Ojalankatu 4, 05830 Hyvinkää
puh. 040 73 06 125, sähköposti: outi.ahponen@gmail.com

Tuuha siekii mei kans haastelemmaa!

Rautuseuralaisia tarinaillassa.

Laina, Raili ja Kaarina.
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Rautuseura ry:n
sääntömääräinen

syyskokous pidetään
 ke 4.10.2017 klo 18

tarinaillan yhteydessä
Karjalatalon

Laatokka-salissa (2.krs)
Käpylänkuja 1, Helsinki

Tervetuloa mukaan!
Hallitus

Pitäjäseura järjestää 2.9.2017 klo 10.00-16.00 välisenä
aikana piirakantekokurssin. Paikkana toimii

Vehmaskylässä sijaitseva Norolan metsästysseura ry:n
metsästysmaja (Myyrylän kartano).

Osoite on Vehmaskyläntie 93, 50300 Mikkeli.

Kurssilla opetellaan perunapiirakoiden ja
karjalanpiirakoiden valmistusta, paistamista ja

tietenkin niistä nauttimista. Tarveaineet varataan
osallistumisilmoitusten perusteella.

Ohjaajina toimivat Anneli Kuparinen ja Aija Lyytikäinen.

Ilmoittautumiset tapahtumaan 29.8.2017 mennessä Pekka
Intkelle p. 0452630365 tai s-postilla pintke@suomi24.fi

PIIRAKAN TEKOKURSSI
2.9.2017 VEHMASKYLÄSSÄ

Tuutha siekii vaikk jo asjat
ossaisitkii – pietää muuten
vaan mukavaa ja syyvvää

mahat täytee.

Elämää Kaskaalan kylässä: Lauantaisin
leivottiin, kuurattiin ja kiillotettiin
Ensimmäinen työ aamulla minulla oli
jonkin aikaa lattian lakaiseminen.
Se tehtiin joka aamu. Vanhalla vas-
talla se kävi kätevästi, koska vasta
sitoi pölyn ja jälki oli ihan hyvä.
Mutta siinä piti lakaisijan pitää huoli,
että luuta oli puhdas. Välillä aina
käytiin huuhtomassa, jos lattia oli
kovin likainen. Liika vesi ”röpsy-
teltiin” pois. Ei siihen saanut mär-
kää jälkeä jäädä. Siitähän olisi tul-
lut mahdottoman näköinen kaikki-
ne raitoineen.

Leipominen ja lattian pesu olivat
aina lauantaisin. Kesällä saattoi olla
jonkinlainen poikkeus heinäaikana.
Meillä maalattiin lattiat kerran vuo-

dessa, mutta kyllä niistä maali kului
aina monesta paikasta. Elsa taval-
lisesti hankasi enimmät liat. Hilja
huuhteli ja minä olin se, joka kuivasi.
Vettä käytettiin varmasti turhan
paljon. Osa meni kyllä rakoja myö-
ten sillan alle. Lattiat olivat varmasti
aika likaisia, koska kengät olivat
sellaisia, ettei niitä voinut pestä.
Eikä niitä voinut poiskaan heittää
joka välissä, kun kaikki tavarat, tai
miten sanoisi, olivat ulkona. Teki
mitä teki, niin vähän väliä oli käytä-
vä kaivolla, aitassa, puita oli tuota-
va yms. Kyllähän syksyllä märkään
ja likaisten töitten aikaan miehet
jättivät kengät porstuaan.

Minun tehtäviini kuului myös vii-
meisinä vuosina kahvipannun
”kuuraaminen” lauantaina ja veit-
sien ja haarukoitten kirkastaminen.
Kahvipannun kuurasin piimällä ja
suolalla. Myöhemmässä vaiheessa
oli Sampo-pulveri. Veitset ja haa-
rukat olivat sellaista terästä, jotka
tummuivat aina. Niihin tehosi tuh-
ka. Pieni märkä rätti käteen, sau-
nan padan tulipesän viereen ja siellä
oli tarpeeksi hyvää tuhkaa, ei siinä
hiiliä saanut olla. Rätti vain kas-
tettiin tuhkaan ja hangattiin veistä
joka puolelta ja kirkasta tuli.

Esteri Loponen o.s. Siitonen
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Lapsuusmuistoja Orjansaaresta:
Lapsuudenystäviä ja leikkitovereita
Kotikylässäni Orjansaaressa oli
paljon lapsia ja leikkitovereita. Heis-
tä ajattelin vähän kertoa.

Huuhkan tytöt
Lähimmän naapurin tytöt, Huuh-
kan Helli, Hilda ja Liisi, olivat
leikkitovereina usein. Kävimme
toistemme leikkituvilla.

Huuhkan tytöillä ei ollut äitiä. Poi-
ka Jaakko oli vuonna 1928 synty-
neen Huugo-veljeni ikäinen. Heitä
hoiti Sohvi-täti ja Anna-Mari-täti,
jotka olivat heidän isänsä sisaret.
Kun minä synnyin vuonna 1926,
Sohvi oli meillä apulaisena. Olin
huutanut koko ensimmäisen yön ja
Sohvi oli minua likottanut, että äiti
sai levätä.

Huuhkan ja Pyykön
talojen lapset
Vähän matkaa kujasia myöten oli
toinen Huuhkan talo, Huuhkan Sa-
mulin ja Elisabetin (Elissan) talo.
Elissa oli Komin Väinön sisar. He
olivat minun kummejani. Kerran
Samuli-kummi yllätti minut teke-
mällä minulle elämäni ensimmäiset
sukset. Hän oli muuten vähän jörö
mies ja piti kovaa komentoa Veik-
ko-pojalleen. He saivat sitten sota-
aikana vielä toisen pojan, Eskon.

Tyttöjä oli Helga, Hellä ja Rau-
ha. Helga oli vähän minua vanhem-
pi, mutta olimme lapsena paljon yh-
dessä. Heillä oli ollut Ebba-niminen
tyttö, joka kuoli vauvana tulipalos-
sa. Tämä järkyttävä tapaus sattui
pellavasaunassa, jossa he olivat ol-
leet loukuttamassa pellavia. Ebba-
vauva nukkui siellä korissa. Lou-
kuttajat olivat käväisseet välillä kah-
villa ja sillä aikaa oli sauna ja pellavat
syttyneet tuleen. Vauva tukehtui
savuun ja paloi. Elissa-äiti oli ollut
poissa tolaltaan ja olisi halunnut
rynnätä sinne palavaan saunaan.

Toisten piti väkisin pitää hänestä
kiinni. Se oli kauhea tapaus, muis-
tan sen hyvin hämärästi.

Vielä oli kolmaskin Huuhkan talo
siitä eteenpäin, metsän reunassa.
Siinä asui Albin Huuhka perhei-
neen. Perheessä oli kaksi poikaa,
sokea mummo, Albinin sisar Lyyli
ja tietysti emäntä.

Opettajamme Antti Pyykön ty-
töt, Sinikka ja Maila, piipahtivat
myös usein meillä, vaikka olivat
minua nuorempia. Enpä tiennyt sil-
loin, että hekin olivat sukulaisiani.
Ei ihan läheisiä, mutta sukutut-
kimusta tehdessäni selvisi, että Antti
Pyykön äiti oli Miitronmäen Parta-
sia.

Jantusen lapset
Aivan maantien varrella, osuus-
kaupasta vajaa 100 metriä eteen-
päin, oli Jantusen Juhon talo. Jan-
tusilla oli viisi lasta, Ella-niminen
tyttö ja neljä poikaa.

Vanhin pojista, Ville, oli vammai-
nen. Pentti oli terve, mutta hän
kuoli vatsakalvon tulehdukseen.
Muistan, kun Pentin Juho-isä oli
katsomassa Penttiä Viipurin sairaa-
lassa ja oli sunnuntai, kun hän tuli
kotiin. Meitä oli siinä heidän
pihallaan useita kyläläisiä odotta-
massa linja-auton tuloa. Kun hän
kertoi, että Pentti on kuollut, hän itki
lohduttomasti. Pentti oli ollut jo isän
kaverina töissä. Kyllähän Villekin
ahkerasti teki töitä, mutta jonkun piti
aina olla ohjaamassa.

Seuraava Ellan veli oli nuorempi
Antti. Hän oli myös vammainen,
kai lapsihalvauksen vuoksi. Toinen
käsi ja jalka olivat lyhyempiä. Nuo-
rin veli Kaarlo oli terve, mutta sekä
Antti ja Kaarlo kuolivat sota-aika-
na lentävään keuhkotautiin. Paljon
oli surua Jantusen perheessä.

Ellan kanssa aina tapahtui…
Jantusen perheen Ella-tyttärellä ei
ollut siskoja ja minä olinkin usein
hänen toverinaan. Kun Ellan äiti ja
isä olivat peltotöissä, Ellan piti teh-
dä jo huushollitöitäkin.

Kerran kaikki olivat poissa pellolla
ja Ellan piti laittaa ruokaa sillä ai-
kaa. Perunat olivat jo kiehumassa
ja Ella aloitti kastikkeen eli soossin
teon. Hän pani rasvan pannulle ja
ruskisti jauhot ja lisäsi vettä ihan
oikeaoppisesti. Kun soossiseos ei
ollut vielä kunnolla kiehunut ja oli
kokkareista, niin minäpä neuvo-
maan, että ei tuosta tule mitään, ”et
ko meijän äit tekköö soossia, ni ei
se uo tuollaista”.

Niinpä Ella kaatoi soossin sian-
ruokaämpäriin ja pani uudet rasvat
ja jauhot pannulle. Tulos oli sama.
Taas Ella uskoi minua ja kaatoi
soossin ämpäriin. Hän laittoi kol-
mannen kerran soossin tulemaan
eikä enää uskonut minun neuvoja,
vaan antoi soossin kiehua rauhas-
sa. Niinpä kastikkeesta tuli tasaista
ja hyvännäköistä, ihan niin ko mei-
jänkii äit ol tehnt!

Jantusen navetassa oli leveä ki-
vijalka. Kun navetta oli kesällä tyh-
jillään, me Ellan kanssa kiipeilimme
siellä kiviperustalla. Kivijalan va-
raan oli laitettu yli navetan pitkä lau-
ta ja sen laudan päällä oli pieni kuol-
lut porsas. Kun kiipeilimme siellä
kivijalalla, niin heilautimme sitä lau-
taa ja se kuollut porsas putosi alas.
Silloin sinne navettaa tuli iso sika –
ja voi kauhistus, se sika alkoi syödä
sitä kuollutta porsasta. Kyllä meitä
tyttöjä sitten vietiin, emmekä uskal-
taneet hiiskua asiasta kenellekään.
Aikaa tästä tapahtumasta on kulu-
nut jo niin kauan, että nyt siitä tohtii
jo kertoa muille.

Eeva Tenhunen o.s. Partanen
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Tahkorannan papan elämäntarinaa vielä
Rakentaminen omalle Aholan
kylmälle tilalle alkoi
Joulukuussa 1947 Huuhkan perhe
sai ostettua Joroisten Tahkoran-
nasta vapaalla kaupalla Paajalan ja
Järvikylän kartanon isännältä Nils
Grotenfeltilta Aholan tilan. Tila oli
niin kutsuttu kylmätila, jolla ei ollut
yhtään peltohehtaaria. Pinta-ala oli
noin 29 hehtaaria. Maat olivat en-
tistä Suur-Valvatus järven pohjia.

Huhtikuussa 1948 Antti Huuhka
aloitti veljiensä kanssa puiden kaa-
don. Työssä oli isän lisäksi kolme
veljestä, niinpä alkoi rakennuksia
syntyä yksi kuukautta kohti. Ensin
tehtiin kaivo.

”Varsinainen avioliiton karkaisu-
matka tehtiin talvella 1948. Pakkas-
ta oli kaksikymmentä astetta ja vau-
nussa oli Ainon kotoa haettu leh-
mä ja kissa. Vaan silloin ei palel-
tanut, sydän löi ja mentiin lähem-
mäs toisiaan, niin johan lämmitti”.

Samana vuonna tehtiin tilalle kor-
susauna ja aittarakennus, sauna-
mökki ja puimala. Saunamökissä
asuttiin kaksi vuotta. Kotieläimet
olivat puimalan yhteydessä olevas-
sa väliaikaisessa navetassa. Kesäl-
lä 1949 rakennettiin tilalle uusi na-
vetta, johon eläimet pääsivät jo vuo-
den lopussa. Seuraavana vuonna ti-
lalle rakennettiin varsinainen asuin-
rakennus, johon muutettiin joulun
alla.

Ainolle ja Antille syntyi neljä las-
ta, Markku, Matti, Eine ja Pek-
ka.

Huuhkan pihapiiri on ollut käden-
taidoiltaan täysin omavarainen. Jo-
kaiselle omin käsin rakennetulle
rakennukselle on löytynyt oma tark-
kaan harkittu paikkansa entisen
Suur-Valvatuksen saarikumpareen
ympäriltä.

Ainon perunakakkarat ja muut
leivonnaiset, Antin suolaamat ja
savusaunassa savustamat kinkut,
omien peltojen ja kasvimaiden tuo-
tokset ovat lähes jokavuotisista juh-

lista tuttuja herkkuja. Niin kauan,
kun tilalla oli karjaa, ei lihaakaan
ostettu kaupasta, vaan se teurastet-
tiin ja säilöttiin suolaamalla it-se.
Käsityöperinteet puusepänvers-
taassa, neule-, olki- ja monet muut-
kin puhdetyöt tuvassa ovat siirtyneet
sukupolvelta toiselle.

Karjalaisuus oli Antille voimava-
ra ja sitä hän oli joroislaiselle karjala-
seuralle. Hän eli vahvasti mukana
Joroisten Karjalaseuran toiminnas-
sa ja sen kaikissa tilaisuuksissa.
Syyskuun 2016 alussa vietetyssä
seuran 70-vuotisjuhlassakin Antti oli
mukana.

Antti toimi 16 vuotta Itäisen
Maamiesseuran puheenjohtajana.
Antti oli maamiesseuran vahva
talkoomies talon rakennusvaiheista
alkaen. Hän oli talkoomiehenä ai-
kanaan lähes kaikissa lauantai-
tansseissa ja Aino kahvilatoimin-
nassa. Joroisten Urheilijoiden
hiihtolatujen ratamestarina hiihtäen
ja Antin omien laskujen mukaan 150
tuntia talvessa tuli istuttua kelkan
päällä, siinäpä ne talvet sitten
menivätkin. Antille myönnettiin
1997 kultainen ansioristi liikunta-
kulttuurin ja urheilun hyväksi teh-
dystä työstä. ”Eipä näistä ansio-
risteistä niin ole väliä, mutta talkoo-
työstä on aina tullut hyvä mieli.”

Kilpahiihtouransa  Antti lopetti
60-vuotiaana Itävallan MM-kisois-
sa. Sekä 20 että 15 km matkoilla
hän hiihti sijoille 22. Muistanko oi-
kein, että Antti ajoi yli 70-vuotiaana
polkupyöräretken Jyväskylään ja
palasi yön nukuttuaan takaisin Tah-
korantaan?

JL:n 80-vuotishaastattelusta poi-
mittuna seuraavaa:

Antin kunto on rautaa. Joka aamu
taittuu viiden kilometrin lenkki.
Lenkki on halpa lääke.

On lystiä lähteä aina liikkeelle.
Lääkkeitä ei tarvita. Terveyden sa-
laisuutena on reilusti työtä ja liikun-
taa paljon.

Isänsä ohjeen mukaisesti Antti ei
lasiin sylkäissyt, mutta röntyllään-
kään ei saa olla.

Iltakonjakki toimi lääkkeenä. Kah-
via Antti ei juurikaan juonut. Antti
oli viimeisiin vuosiin asti meneväi-
nen mies. Aino olikin monesti ihme-
tellyt, että milloinkahan ne kiireet
oikein loppuvat.

”Eukon serkun hautajaisissa vii-
vyin kolome päivee ja mummo ih-
metteli, kun vielä kottiin osasin”.

Sitkeä kalamies
Antti oli sitkeä kalamies, kertoi Tas-
kisen Rami hymyssä suin. Antin
kanssa kalastus kävi niin kovasta
työstä, ettei monikaan kaveri sitä
kauan jaksanut. Antti oli tehnyt
omin käsin soutuveneen, jota oli ilo
soutaa. Kesäverkoilla käytiin joka
päivä ja talviverkoilla ihan riittävän
tiuhaan. Eihän siinä mitään, jos ver-
kot olisi laskettu kotivesille, mutta
ensin piti soutaa kolmekin kilomet-
riä Jänislahteen asti, kokea verkot
ja sama matka tuli soutaa takaisin.
Saatiinhan sitä saalista, mutta täysi
työpäivä siitä kertyi. Antti oli oma-
varainen pilkkisyöttienkin suhteen.
Hän kävi kesällä aamuvarhaisella
keräämässä madot asfaltilta talven
varalle multa-astiaan kellariin.

”Pilkille en Antin kanssa monesti
lähtenyt”, jatkoi Rami. Antti lähti
aamupimeällä ja yhtä pimeällä hän
palasi kalareissuiltaan takaisin. Antti
ja Rami kävivät monia vuosia yh-
dessä verkoilla. Suurimman 13,5
kg:n hauen kalakaverit nostivat
Haukiveden Tahkorannasta.

Kaikki työt luottamustoimet ja
harrastukset mihin Antti tarttui, ne
hän teki suurella intohimolla.

Kirjoitus on loppuosa Antti Huuh-
kan muistotilaisuudessa 17.12.2016
pidetystä puheesta.

Juha Romo
Martti-veljen vävy
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Viipurin suojeluskuntapiiri vapaussodan
jälkeen
Viipurin suojeluskuntapiiri (Vi) muo-
dostui seuraavista pitäjistä 1920-lu-
vulla aina talvisotaan asti (24 aluet-
ta)
 I. Viipuri
II. Viipurin ympäristöalue:
Vahviala, Tali, Säiniö, Uuras
III. Säkkijärven alue
IV. Luumäen aöue:
V. Lapveden alue:
Lappeenranta, Taipalsaari, Lappee
VI. Lemi-Savitaipaleen alue:
Lemi, Savitaipale
VII. Saimaan kanava-alue: Kau-
kas, Lauritsala, Joutseno, Nuijamaa
VIII. Ruokolahden-Rautjärven alue:
Ruokolahti, Rautjärvi
IX. Ylä-Vuoksen alue: Enso, Jääski,
Imatra, Tainionkoski, Vuoksenniska
X. Keski-Vuoksen alue: Antrea
XI. Hiitolan alue: Hiitola, Kirvu
XII. Käkisalmen alue: kaupunki ja
maalaiskunta, Pyhäjärvi
XIII. Suvannon alue: Rautu,
Sakkola, Metsäpirtti. Alue-
päällikkönä on mm. toiminut kap-
teeni Kervinen (1932-1936) ja
vuodesta 1936 kapteeni Metsola.

Raudun suojeluskunta perustettiin
vapaussodan jälkeen uudelleen 1.1.
1918. Paikallispäällikkönä toimivat
mm. jääkärivääpeli Loukola (1928-
1935) ja reservin vänrikki Kylläs-
tinen vuodesta 1937. Urheilu-
toiminta oli vilkasta ja 1923 se voit-
ti Kannaksen poikkihiihdon. Lipun
lahjoittivat Raudun Martat. Vuon-
na suojeluskunta osti talon Raasu-
lista, joka korjattiin suojeluskunta-
taloksi.

Sakkolan suojeluskunta perustet-
tiin 29.9.1918 ja vuodesta 1933
paikallispäällikkönä on toiminut
opettaja Matti Valkonen. Vuon-
na 1926 Sakkolan lotat lahjoittivat
lipun suojeluskunnalle. Suojelus-
kunnalla oli kolme taloa ja urheilu-
kenttä. Vuodesta 1933 suojeluskun-
nalla on ollut oma torvisoittokunta.

Metsäpirtin suojeluskunta perus-
tettiin 17.11.1918 ja  paikallispääl-
likkönä toimi Väinö Kumpula vuo-
desta 1937. Metsäpirtin lotat lah-
joittivat lipun suojeluskunnalle 1919.
Suojeluskunta omisti talon
Saaroisissa.

XIV Valkjärven alue:
Valkjärvi, Vuoksela
XV. Pyhäristin alue:
Muolaa, Perkjärvi
XIV Äyräpään alue:
Heinjoki, Äyräpää

XVII. Kivennavan alue:
Kivennapa, Joutselkä, Lipola
XVIII. Rajajoen alue: Terijoki,
Kanneljärvi, Kuokkala, Raivola,
XIX. Uudenkirkon alue:
Uusikirkko, Kuolemanjärvi,
Ino, Johannes
XXI. Uraan merialue: Uuras,
XXII. Kaukola-Räisälän alue:
Kaukola, Räisälä
XXIII. Viipurin alue
XXIV. Vahvialan alue:
Ylämaa, Vahviala
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Viipurin suojeluskuntapiirin lipun suunnitteli piiripäällikkö Karimo
ja se vihittiin 16.5.1922 Helsingissä paraatissa.

Viipurin piirin keskustalo sijaitsee
Viipurissa Pohjoisvallin kadulla.
Piiripäällikköinä ovat toimineet:

Res. kapteeni Aarno Karimo
1919-1925

Eversti Urho Sihvonen 1925-
1938. Hän toimi tässä tehtävässä
pisimpään ja tänä aikana Sihvonen
sai Viipurin suojeluskuntapiiristä te-
hokkaan isänmaallisen organisaati-
on, jonka tulokset parhaiten näkyi-
vät kesällä Karjalan kannaksen lin-
noitustöiden organisaatiossa ja
muonittamisessa. Piirin henkilökun-
ta osallistui tehokkaasti elokuussa
silloisen Suomen suurimpiin sota-
harjoituksiin. Talvisodan syttyessä
osa joutui puolustamaan isänmaa-
taan, osa joutui polttamaan kotinsa
ja lotat sekä vanhemmat joutuivat
kehittämään evakuoinnin. Näissä
tapauksissa Viipurin piiri näytti ky-
kynsä näissä tragedioissa.

Vuonna 1938 Sihvonen määrät-
tiin Keski-Suomen rykmentin vii-
meiseksi komentajaksi ennen talvi-
sotaa.

Viipurin suojeluskuntapiirin viimei-
senä päällikkönä toimi eversti Jus-
si Sihvo 1938-1939. Hänet mää-
rättiin YH:ssa Karjalan kannakselle
suojajoukkoihin 4. Prikaatin komen-
tajaksi.

Viipurissa oli toimintaan kuuluvana
seuraavat osastot:

- Koulutus- ja järjestelyosasto
- Urheilu-, valistus- ja
  lääkintäosasto
- Adjutantuuri, hallinnollinen
  osasto ja intendenttiosasto

Viipurin suojeluskuntapiirin jäsenet
voidaan jakaa seuraavasti:

- Maanviljelijöitä ja kalastajia
  noin 53%
- Työmiehiä noin 20%
- Virkamiehiä noin 15%
- Teollisuuden harjoittajia ja
   käsityöläisiä noin 4%
- Opiskelijoita ja muita noin 8%
Hyvin todennäköisesti vuoteen

1939 mennessä se sukupolvi, jota
vielä kirvelivät vapaussotaan liitty-
neen kansalaissodan haavat, on ta-
soittunut ja erityisesti Karjalan kan-
naksella se on ollut havaittavissa.

Lottien toiminnasta
Viipurin suojeluskuntapiiriin perus-
tettiin heti vapaussodan jälkeen ja
Lotta-Svärd yhdistyksen tehtäviin
kuului:

- Auttaa saniteettitarpeiden muo-
dostamisessa

- Auttaa suojeluskuntia tarpeelli-
sella varustuksella, mm. paidoilla,
alusvaatteilla

- Olla valmiina liikekannallepanon
sattuessa toimimaan sairaanhoi-
tajina,  muonittajina jne

- Koota varoja Lotta-Svärd -yh-
distyksen tarkoituksiin

Paikallisosastoja oli vuoteen 1938
mennessä 56. Piirijohtokunnan pu-
heenjohtajana toimi talvisotaan asti
rouva Kerttu Stenberg. Lotta-
toimintaa osoittavat Viipurin piiris-
sä seuraavat numerotiedot:

Urho Sihvonen.
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Vuosi Paikallisosastojen lukumäärä Toimivia jäseniä
1921               43 2100
1931      52 7269
1938      56 10940
Viipurin piirin lottien toiminta oli erittäin vilkasta ja tehokasta
ja näitä taitoja tarvittiin erityisesti 1939-1940.

Lääkintälotta työssään.

Viipurin piirin lottien ensimmäinen johtokunta.

Pekka Hovilainen
Lähteet

Kalle Väänänen: Vainotien
vartijat

Antti Komonen: Karjala
vapaussodassa

Tilaa kirja itsenäisyyden alkuvuosilta:
SUVANNON SEUTU 1917-1921

Elämää ja ihmiskohtaloita

Kirjaa saatavana hintaan 30 euroa /
kpl + postituskulut.  Tilaukset:
Pekka Intke  p. 045 263 0365 tai

pintke@suomi24.fi

Markku Paksu p. 044 925 9765
tai pitajaseura@rautu.fi

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

Sota-ajan
kartastoja
Laatokan Karjalan sodan ajan
1939-1944 kartat on koottu kar-
tastoksi viime syksynä, kerro-
taan Karttakeskuksesta.

Samoin vuotta aiemmin on il-
mestynyt vastaava kirja Kan-
nakselta eli Kannaksen sota-
kartasto 1939-1944, kertoo
Mikko Lantz, jolla itselläänkin
on äidinisän puolelta juuria sekä
Raudussa että Sakkolassa.

Osallistu Rautulaisten lehden tekoon!
Hyvä Rautulaisten lehden lukija! Osallistu sinäkin yhteisen pitäjälehtemme
tekoon: laita tarinoita, muistikuvia, nykykuulumisia, tunnelmia, näkökulmia,
ajatuksia karjalaisuudesta ja valokuvia lehdessä julkaistavaksi.
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Kiittäen ja kaivaten
lapset ja lastenlapset perheineen, muut sukulaiset ja ystävät

Ehti iltaan elon päivä, tuli rauha sydämeen.
Taivaan Isä otti vastaan matkalaiset väsyneet.

Äitimme siunattiin 27.1. ja isämme 11.3. läheisten saattamina
Vuorentaan kappelissa.

Kiitämme lämpimästi Ilonpisaran, Ilvesmajan ja Ilveskodin
henkilökuntaa vanhempiemme hyvästä hoidosta.

Kiitos myös kaikille teille, jotka olette myötäeläneet surussamme.

Rakas äiti ja mummo
Helena Vilhelmina
LATTUNEN
o.s. Siivola
s. 2.6.1923 Janakkala
k. 8.1.2017 Hämeenlinna

Rakas isä ja vaari
Arvi
LATTUNEN

s. 26.4.1922 Rautu
k. 9.2.2017 Hämeenlinna

TULEEKO LEHTESI
OIKEALLA OSOITTEELLA?

Ilmoita osoitteenmuutoksesi
Veijo Moilanen

p. 040 848 2759 tai lehtitilaus@rautu.fi

Huom! Osoite ei vaihdu vain postiin ilmoittamalla

ILTA KANNAKSELLA
-konsertti 7.10.2017

      POLEENI
Pieksämäki klo 18.00

      Marian Petrecku piano,
solistit:

      Katarina Olkinuora,
Eeva Saarenpää

ja Juha Repo

   Liput ennakko:
kannaksenpojat@gmail.com

  040 5072131
myös ovelta 17 euroa.

Järjestää
Kannaksenpojat

TERVETULOA!

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri

kokoontuu lauantaina
16.9.2017

klo 14.00-17.00
Helsingissä Karjalatalon

Laatokka-salissa.
Kello 13.00-14.00 on

vapaata keskustelua ja
tietojen vaihtoa.

Kokoontumisen isäntinä
toimivat vuokselalaiset.
Kaikki alueen historiasta

ja sukututkimuksesta
kiinnostuneet ovat

tervetulleita avoimeen
tapaamiseen.
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Emäntä Rauha Kuop-
pa syntyisin Raudun
Vehmaisista täytti
11.7.2017 95 vuotta
Huittisissa. Syntymä-
päivää juhlittiin las-
ten ja lastenlasten per-
heiden kanssa.

Arvi Purjemaa täytti 90 vuotta 3.7.2017 Kouvo-
lan Jaamassa. Hän on syntynyt Raudun Palkea-
lassa.

Veljemme Markku Juhani Sumsa nukkui pois
4.5.2017 Jyväskylässä. Hän oli Raudun sirkiän-
saarelaisten rajavartija Emil Sumsan ja opettaja
Tyyne Sumsan poika.

Markku syntyi Tampereella 6.5.1948. Jo lapse-
na hän osoittautui musiikillisesti lahjakkaaksi,
opiskeli Tampereen musiikkiopistossa pianon-
soittoa ja Tampereen yhteiskoulusta ylioppilaaksi
päästyään jatkoi Jyväskylän yliopistossa musiikki-
tieteiden opiskelua. Elämäntyönsä hän teki muu-
sikkona.

Markku siunattiin Tampereella Messukylän kir-
kossa lähiomaisten, sukulaisten ja ystävien saat-
tamana.

Kaivaten ja lämpimästi muistellen sisaret
Varpu-Leena Sumsa ja Eeva-Liisa Erkkilä

Siskoni Anjan muistolle

Anja Maria Pekkanen kuoli Helsingissä 15.5.
2017. Hän oli syntynyt Raudun Haapakylässä
27.2.1929 Heikki ja Ida Pekkasen (o.s. Lalluk-
ka) vanhimpana lapsena.

Perheemme ensimmäinen evakkomatka suuntau-
tui Raudusta Rantasalmen kautta Pieksämäen
Kangasselälle. Anja oli äidin apuna evakko-
junassa auttamassa nuorempia sisaruksia. Talvi-
sodan syttyessä Arvi oli 8 v, Erkki 6 v, Mirja 4v ja
Katri 2 v äidin ollessa viimeisillään raskaana, ja
Ritva syntyi pian evakkomatkan jälkeen tammi-
kuussa Rantasalmella. Toisella evakkomatkalla
Pieksämäelle olin itse 8 kk vanha.

Jo nuorena Anja kouluttautui suurtalous-
emännäksi Hämeenlinnassa ja toimi eri laitosten
emäntänä eri puolilla Suomea. 60-luvulla hän
muutti Helsinkiin, missä toimi Helsingin sähkötalon
ruokalan emäntänä ja työuran loppuvuodet Hel-
singin kaupungin tarkastavana emäntänä.

Perheemme kolme sisarta lähetettiin sotaa pa-
koon Ruotsiin Gotlantiin ja Anja kävi usein heitä
katsomassa, ensimmäisen kerran jo v. 1947, jol-
loin matkustaminen sodan jälkeen ei ollut aivan
yksinkertaista. Yhteydenpidosta tuli tiivistä myös
tyttöjen kasvattivanhempiin ja Anja vietti usein
kesälomia heidän luonaan. Myös me veljet
vierailimme siellä perheinemme.

90-luvulla Anja oli mukana useammalla Raudun
matkalla yhdessä meidän veljesten kanssa.

Anja oli lapsirakas ja veljien lapset olivat hä-
nelle tärkeitä ja rakkaita. Olipa hän useita vuo-
sia ”mummona” läheisessä päiväkodissa. Kun sel-
viytyminen omassa kodissa alkoi olla vaikeaa
omaisten auttamisesta huolimatta, hän muutti
hoivakotiin, missä sai viettää turvallisen viimeisen
vuoden.

Kauniin toukokuun päivänä Anja saatettiin hau-
dan lepoon Honkanummen hautausmaalle van-
hempiensa ja sisarustensa viereen.

Ei kauniimmin täältä lähteä vois
kuin nukkua, nukkua hiljaa pois.

Reino-veli
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Rautulainen läpi elämän
Toini Maria Mäkinen, joka syntyi Raudussa 11.11.1928 Husun su-
vun 14. lapsena, nukkui pois Heinolassa 30.6. Juhon ja Idan perhe
muutti Toinin synnyttyä Vepsan rajakylään kuuden lapsen, kahden
hevosen ja kolmen lehmän kanssa. Ränsistynyt talo oli isolla, liki
130 ha tilalla, jota Inkeristä lähtöisin ollut pappa alkoi laittaa kun-
toon.

Talossa asuivat pitkään myös sen entiset omistajat Lobeckit eli sak-
salainen insinööri virolaisine vaimoineen. Kovasta työnteosta huoli-
matta perhe oli onnellinen, laajensi taloa ja hankki lisää karjaa.
Pulavuosistakin selvittiin.

Toinin rakkaus marjastukseen heräsi jo varhain lapsuudessa
Raudun metsissä. Sienessä käytiin Kirkkomäen metsässä. Läpi elä-
män kulkeneen oivallisen leipomisen taidon Toini oppi Raudussa
marjakakkaroiden myötä. Isosisko Hilma oli emäntäkoulun käy-
neenä erinomainen opettaja myös ruuan laitossa. Ida-mamma oli
kuitenkin paras keittojen ja lipuskojen tekijä.

Toinin lapsuus oli hänen kertomansa mukaan hyvin onnellinen.
Isoveljet olivat rakkaita ja säilyivät sellaisina koko loppuelämän.
Juho luki paljon ja kertoili tarinoita pienelle tyttärelleen. Yli 50-
vuotiaana viimeisen lapsen saaneesta isästä tuli Toinille hyvin lähei-
nen ja rakkaus lukemiseen on kulkenut perintönä perheessämme.

Husulla kävi paljon vieraita, toki sukulaiset ja eritoten Juhon
rautulaiset veljet perheineen, mutta myös kylän muita nuoria ja
vartion poikia. Pihassa soi ”rammari” ja pidettiin lystiä. Talossa oli
tavallista, että rajavartioiden lisäksi sotilaita yöpyi silloin tällöin.
Toinin hienoihin kokemuksiin kuului jopa kyyti moottoripyörän sivu-
vaunussa.

Naapurikylän kouluun hiihdettiin talvisin ja metsäpolku oli tur-
vallinen koulutie.

Alkaneet linnoitustyöt ja naapurin puolen tähystyspallo enteilivät
pahaa. Sotilaiden määrä kasvoi tilalla, joka oli rajaa lähellä. Sitten
koitti päivä, jolloin Ida ei laittanut lapsia enää kouluun ja kahden
päivän kuluttua siitä evakkotaival kärrykuorman päällä alkoi. Mu-
kana matkassa oli myös siniristilippu.

Eniten Toinin mieleen jäivät kuvat murehtivasta jo yli 60-vuotiaas-
ta isä-Juhosta ja vanhimmasta veljestä Paavosta, joka jäi suojelus-
kuntapuku päällä kodin pihalle seisomaan nuorempien lähtiessä
Juhon ja Idan matkaan.

Rautu eli Toinin muistoissa läpi elämän. Kuulin usein mukavia lap-
suuden tarinoita mm. kiesikyydeistä kirkkoon ja Viipurin ostos-
matkoista. Auttamisen halu ja myönteinen suhtautuminen elämään
ja ihmisiin kulkivat mukana Raudusta Heinolaan. Toini kävi lukui-
sia kertoja Raudussa. Onneksi teimme Husun suvun kanssa myös
yhteisen matkan. Vepsan kodin suuren lehtikuusen alla otettu kuva
äiti-Toinista ja tyttärestä tuo nuo rakkaat muistot myös minun kotii-
ni.

Toini nukkuu yhdessä vanhempiensa ja kaikkien sisarustensa kans-
sa Nastolan kirkkomaalla. Käki kukkui poikkeuksellisen paljon al-
kukesästä, kun äiti vietti kanssani viimeisiä viikkojaan Helsingin itä-
laidalla. Taisi lintu tuoda viimeiset terveisensä rakkailta Karjalan
kunnailta.

Jaana Husu-Kallio, Toinin tytär

Anja Maria Pekkanen.

Toini Maria Mäkinen.
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Isämme Toivo Johannes Pietiäinen syntyi Raudussa
31.12.1929. Hän kuoli Helsingissä Meilahden sai-
raalassa äkillisen sairauden murtamana 6.5.2017.

Isämme lapsuus Raudun Suurporkun mäellä,
Toivo ja Selma Pietiäisen vanhimpana lapsena jäi
lyhyeksi. Talvisota syttyi isämme ollessa kymmen-
vuotias. Hänen oli lähdettävä muiden mukana
evakkotaipaleelle. Isämme muisteli usein tilantei-
ta ja tapahtumia sota-ajoista ja sen jälkeen seu-
ranneista niukkuuden ajoista. Isämme ensimmäi-
sen evakkotaipaleen määränpää oli Pieksämäel-
lä, Naarajärven asema, jonne hän saapui Selma-
äidin, Katri-mummon ja kahden sisaruksensa
kanssa. Myös kaikki seitsemän lehmää he onnis-
tuivat saamaan mukaansa Raudun Suurporkulta
– ensin jalkaisin Ojajärven asemalle ja siitä sit-
ten karjavaunussa Naarajärven asemalle. Palta-
sen kylästä he saivat yhden huoneen mökin
asuttavakseen. Mummon kertoman mukaan mök-
ki oli niin kylmä, että jos vettä läikähti lattialle,
niin se jäätyi heti.

Talvisota loppui. Elettiin kuitenkin epävarmuu-
den aikoja, alkaako sota uudelleen? Mummo pa-
lasi kuitenkin lapsineen – toiveikkaasti elämään
suhtautuen takaisin Suurporkun mäelle keväällä
1942.

Isämme kertoman mukaan äijä oli musikaalinen
ja omisti viulun. Hän kävi ”kalenoissakin”
soittamassa. Äijä säilytti viulua naulassa tuvan
seinällä. Ensimmäiselle evakkotaipaleelle lähdet-
täessä oli isämme pyytänyt kovasti mummolta, että
otetaan äijän ”kalenoissa” käyttämä viulu
mukaamme. Mummo oli sanonut, että jätetään viulu
tuvan seinälle, ettei mene rikki, sillä tännehän me
palaamme kuitenkin. Kyllä he palasivat, mutta vain
kahdeksi vuodeksi, eikä ollut viulua enää seinäl-
lä ja sekös sitten mummoa ja isää harmitti kovasti.

Siis vain kaksi vuotta he pystyivät Suurporkun
mäellä asumaan ja rakentamaan kotia kuntoon,
kun perjantaina kesäkuun 9. päivänä 1944 alkoi
suurhyökkäys suomalaisia linjoja vastaan Kan-
naksella. Viljat olivat kauniilla orailla ja juuri-
kasvit nousseet taimelle, kun mummon oli taas kii-
reesti lähdettävä lapsineen sotaa karkuun. Heillä
oli nyt kolme lehmää ja vasikoita – ne saatiin otet-
tua mukaan.

Mummo oli saanut lähetettyä isämme hänen toi-
selle evakkomatkalleen metsäpirttiläisten mukaan.
Oli tärkeää saada edes joitakin kotieläimiä mu-

kaan nälän pitimiksi. Isämme oli ottanut keralleen
kuljetettavakseen ison sian, jota hän vei jollakin
ihmeen konstilla eteenpäin isossa kuljetuslaa-
tikossa. Määräasema oli tällä kertaa Rantasalmi
ja kyllähän isämme sinne sikalaatikoineen saapui-
kin ja metsäpirttiläiset kehuivat mummolle: ”On
se topakka poika, kun sai sikalaatikon junaan ja
hoiti homman hienosti koko matkan ajan”. Tieten-
kin metsäpirttiläiset auttoivat häntä ja olivat hä-
nen tukenaan.

Rantasalmella mummo kävi useilta junilta
isäämme tavoittelemassa ja lopulta juuri se oikea
juna tuli ja näin isämme sikalaatikoineen löytyi.
Mummo oli muutamaa päivää aiemmin selvinnyt
lehmineen Rantasalmelle ja löytänyt majapaikan
Hartikaisen Toivon ja Maijun talosta. Hartikai-
sen talossa oli iso tupa, jonka kuhunkin nurkkaan
oli majoitettu yksi siirtolaisperhe.

Opintiensä isämme oli aloittanut jo Raudussa
Palkealan kansakoulussa ja nyt Rantasalmella,
vaikka poikkeusoloissa, hänen oli mahdollisuus
jatkaa kansakoulunkäyntiä sisarensa ja isäntä-
perheen lasten kanssa. Kansakouluaikaa Ranta-
salmella isämme muisteli usein lämmöllä.

Rantasalmelta tuli lähtö Joroisiin, koska sodan
loputtua äijämme sai työpaikan Joroisten lento-
kentän varikolla ja isämme sai työpaikan auto-
korjaamossa asentajan oppilaana.

Rautulaisille nuorille järjestettiin Pieksämäellä
rippikoulu, johon isämmekin pääsi osallistumaan
ja ripille hän pääsi juhannuksena 1945.

Joroisissa isämme asui vanhempiensa ja
sisarustensa kanssa lentokentän laidalla olleessa
parakissa toista vuotta, kunnes sitten muuttivat
Mikkelin maalaiskuntaan, Visulahden kylään,
Männikön tilalle, vuonna 1946.

Vuonna 1950 isämme muutti Mikkelin kaupunkiin,
jossa hän sai töitä rakennuksilla mm. Mikkelin
meijerillä. Vuonna 1952 hän muutti Helsinkiin, jos-
sa hän edelleenkin jatkoi työntekoa rakennuksil-
la. Hänellä kyti kuitenkin halu kouluttautua eteen-
päin. Vuosi 1960 oli erittäin merkityksellinen isäm-
me elämässä, sillä tuolloin hän ja äitimme Barbro
o.s. Eriksson menivät naimisiin. Hääjuhla vietet-
tiin kesäkuun 4. päivänä Mikkelissä.

Samana vuonna isämme oli hyväksytty aloitta-
maan opinnot Helsingin teknillisessä koulussa.
Hän valmistui rakennusmestariksi vuonna 1963,
jonka jälkeen hän työskenteli mestarina yksityi-
sillä rakennusliikkeillä ja vuodesta 1968 Helsin-
gin kaupungilla rakennusmestarina aina eläke-
ikään saakka.
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Me lapset synnyimme: Tommi Johannes, touko-
kuun 4. päivänä 1964 ja Katri Minna Johanna,
kesäkuun 14. päivänä 1967.

Kesä- ja hiihtolomat vietimme joko mökillä Mik-
kelissä tai Inkoon saaristossa. Vuodesta 2006 al-
kaen isä ja äiti siirtyivät viettämään kesät Mikke-
liin, koska merimatkan kulkeminen Inkoon saa-
reen kävi hankalaksi.

Isämme kehitteli kuivakäymäläsysteemiä ja jää-
tyään eläkkeelle vuonna 1993 hän kävi aktiivi-
sesti markkinoilla ja messuilla eri puolella Suo-
mea esittelemässä keksintöänsä. Hän perusti yri-
tyksen, toiminimi: Eko-Toivon WC Jae. Isämme oli
aktiivinen osallistuja erilaisiin koulutuksiin,
esitelmätilaisuuksiin ja luentoihin. Myös Helsin-
gin rautulaisten tarinailloissa hän kävi ahkerasti
aivan viimeiseen saakka. Yrittäjyys, karjalaisuus
ja rautulaisuus olivat isällemme sydämen asioita.

Valitsimme isällemme hänen viimeiselle matkal-
leen Karjalan värein koristetun arkun. Isämme siu-
nattiin Käpylän kirkossa kesäkuun 4. päivänä,
vanhempiemme 57-vuotishääpäivänä, lähiomaisten
ja -ystävien läsnä ollessa. Siunaustilaisuudessa
saimme kuulla isämme muistolle erityisen kauniit
esitykset, Helsingin rautulaisten esittämänä: Rautu
oi Rautu ja Oulunkylän seurakunnan kanttorin
esittämänä: Laps olen köyhän, kauniin Karjalan.
Isämme tuhka laskettiin perheen kesken Maunu-
lan uurnalehtoon.

Lapset
Tommi Pietiäinen ja

Minna Masti o.s. Pietiäinen

Lastenlasten ja lastenlastenlasten
viimeinen tervehdys rakkaalle äijälle:
Enkeli äijän ohi kulki,
hiljaa äijän silmät sulki.
Hyvää matkaa äijä!

Sini, Suvi ja Satu
Sara ja Rasmus

Jenna, Joel ja Jooa

Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:

Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen
Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla 275.

Heraldinen vaakunaselitys:
Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö

ja kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia,

kypsän viljan maita, joita tulenlieskat rasittivat esitetään
Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein,

hopea, punainen ja kulta.

Evakkojuna
Tampere-

Haapam äki
la 26.8.2017.

Katso mahdollisia
peruutuspaikkoja

tapahtuman nettisivuilta.
Tilaisuus on osa

Suomi 100-tapahtumia
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