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59. VUOSIKERTA  5/2017 (408) LOKAKUU 2017

Rautulaisten piirakkakurssiin kuului myös perinteitä kunnioittava
lauantairuokailu: paistia, perunakakkaroita ja piirakoita.”Kyl tul-
lee lapsuus mielee, ko joka lauantai kastettii perunakakkaroit
karjalapaistiliemee ja sit sunnuntain syötii karjalapaistii ja nautittii
riisipiirakoist”, todettiin taas yhteen ääneen. Kuvat: Markku Vauh-
konen. SIVUT 6-7.

Vakkilan lähteen vesi on muuttunut punaviiniksi, SIVUT 8-10.
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Terveisin

P.S. Siirtolaistyttö joutui uudella
paikkakunnalla uuteen kouluun.
Opettaja toivotteli tytön tervetul-
leeksi luokalle ja kysyi, mikäs oli-
kaan uuden tytön nimi. No Esterhä
mie koton oli...mut tääl mie uon
evakko...:)

Mikkelissä lokakuussa 2017

Rautulaisten lehti 5/2017

kotiseutuneuvos

Sankarihautausmaat kuvattu
Syyskuun 28. päivänä Karjala-lehti
uutisoi: Maamme kaikki sankari-
haudat kuvattiin nettiin. Kaatunei-
den muistosäätiö ja Suomen kame-
raseurojen liitto  sopivat, että liiton
jäsenseurat kuvasivat kaikki maam-
me noin 660 sankarihautausmata.
Niiden yleisilme sekä jokaisen hau-
tausmaan omaleimaisuus tallennet-
tiin.

Artikkelista ei ainakaan allekirjoit-
taneelle  selvinnyt, kuvattiinko san-
karihautausmaat vain tynkä-Suo-
men puolelta. Mikäli näin oli, että
pakkoluovutettuun Suomeen jää-
neet sankarihautausmaat  jätettiin
huomioimatta, toivoisin siihen yh-
denlaisen taltioinnin. Niiden nyky-
kunto olisi erittäin tärkeää saattaa
kaikkien nähtäväksi ja kaiken kan-
san tietoisuuteen. Suomi juhlii 100-
vuotista historiaansa monin eri ta-
voin, surullista vain on, että suomet-
tumisen ilmapiiri edelleen lepää
päättäjien ja median harteilla.

Monellakaan sodan jälkeen syn-
tyneellä ei ehkä ole mielikuvaa, min-
kä näköinen Suomi oli syntyessä-
än! Suomi on 100 vuoden iässäkin
todella lyhytkulttuurinen, erittäin
hyvin se näkyy poliittisen johtom-
me kohdalla. Ryssäfobiaisina halu-
taan muistaa oma historia vain niil-
tä osin, kuin se on Venäjän mieles-
tä sopivaa.

Tarton rauhan rajat olisi tarpeel-
lista palauttaa kansan mieleen. Kar-
jala ja muut pakkoluovutetut alueet
ansaitsisivat mielestäni edelleen
näkyvämpää huomiota juhlittaessa
100-vuotista Suomea.

Olen erittäin ylpeä, että Rauta-
säätiön aloitteesta haastettiin kynt-
tilöiden sytytysmatkat luovutetuille
sankarihautausmaille itsenäisyys-
päivän aikana.

Täl viisii täl kertaa...Voikaahan
hyvin synkästä syksystä huolimat-
ta.

KONSERTTIMATKA
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Raudun kunnan viimeisenä kun-
nan esimiehenä toimi Matti Pu-
lakka. Kunnallislautakunnan
esimiehenä Matti oli vuosina
1937-1948, hän oli siis viimeinen
ja pitkäaikaisin virkaa hoitanut.

Vuonna 1865 annetulla asetuk-
sella perustettiin maahamme
maalaiskunnat. Halutessasi tie-
toa niiden toiminnasta, kannattaa
lukea esim. Raudun historia -kir-
ja.

Viime keväällä minuun otti yh-
teyttä Matin poika Martti
Pulakka ja tiedusteli, olisiko
pitäjäseuralla halukkuutta ottaa
vastaan hänen isänsä jäämistöä
Raudun ajalta. Sehän oli kuin pie-
noinen lottovoitto löytää vielä
näin pitkän ajan jälkeen jotain
konkreettista Raudusta.

Avattuani saapuneen laatikon
koin tietyllä tapaa liikuttavan tuu-
lahduksen Raudusta. Paketista
pöllähtivät ensimmäisenä kaikki
kunnan viralliset leimasimet,
sekä tietysti Matti Pulakan
potretti, joka lienee ollut kunnan
talon seinällä. Mukana oli myös
pöytäkirjoja ja muuta asia-aineis-
toa.

Pitäjäseura tuntee suurta kii-
tollisuutta tällaisesta lahjoituk-
sesta, joten suurkiitos sinulle
Martti Pulakka.

Markku Paksu

Kiitos arvokkaasta lahjoituksesta

Vanhoja rautulaisia leimoja
on saatu nyt talteen.

En ole vieläkään menettänyt toiveita siitä, että on mahdollista löytää Tikatsun 1930-luvulla piirretyt hauta-
usmaan aluekartat tai aseman odotushuoneen kelloa tai jotain muuta meitä koskettavaa. Aseman kellosta
minuun otti yhteyttä herra, jonka yhteystietoja en älynnyt tallentaa, ja valitettavasti uutta yhteyden ottoa ei
sittemmin ole ollut. Muistelen, että se olisi ollut jostain Porin suunnalta; jotenka jos mahdollisesti luet tätä,
niin ottanet uudelleen yhteyttä, kiitos!

Markku Paksu

Vieläkö löytyy tietoa ja dokumentteja?
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Saimaan ortodoksinen seurakunta
(SOS) aloitti toimintansa 1.1.2017.
Seurakunta syntyi, kun Mikkelin
seurakunta liittyi Varkauden seura-
kuntaan ja jonka nimi muutettiin
Saimaan ortodoksiseksi seura-
kunnaksi.

Uusi ortodoksinen kirkkovuosi
avattiin perjantaina 1.9. Mikkelissä
uusien työntekijöiden tulojuhlalla.
Suomen ortodoksisen kirkon johta-
ja, Karjalan ja koko Suomen arkki-
piispa Leo siunasi Mikkelin orto-
doksisen kirkon tehtävään isä Mik-
ko Mennun ja kanttori Maria
Mennun.

Maria on Mikon vaimo ja perhee-
seen kuuluu kaksi lasta, Mirjam 6
vuotta ja Sakari 2 vuotta.

Mikko on rautulaistaustainen 27-
vuotias, Imatralla kasvanut ja hä-
nen vanhempansa ovat Ritva ja
Juha Mentu. Juha Mennun isä oli
Veikko Mentu, jolla oli kuljetus-
alan yritys Raudussa ja hän toimi
muun muassa taksiautoilijana. Kun
sodan pilvet alkoivat uhkaavasti
nousta Raudun taivaalle syksyllä
1939, siirrettiin osa kuljetus-
kalustosta Imatralle ja samoin per-
he muutti tuolloin Imatralle.

Ortodoksisen kodin ilmapiiri toi Mi-
kon jo lapsuudessa lähelle ortodok-
sisen seurakunnan nuorisotyötä ja
vapaaehtoistoimintaa. Lukioaikana
Mikkoa kiinnostivat fysiikan, kemi-
an ja biologian tutkimustyön jatko-
opinnot, mutta hän päätyikin Joen-
suun yliopistoon lukemaan histori-
aa. Ääneen harkittu ajatus ryhty-
misestä papiksi oli jäänyt kuitenkin
mieleen ja niinpä hän aloitti
sivuaineopiskelut teologiassa.

Opiskelun yhteydessä ortodoksi-
sen kirkon parissa ja vapaa-
ehtoistoiminta vahvistivat Mikon

Rautulaistaustainen sielunpaimen
saapui Mikkeliin ortodoksiseurakuntaan

Arkkipiispa Leo siunaamassa Maria Mentua kanttorin tehtävään.
Taustalla juuri tehtävään siunattu pappi Mikko Mentu ja Saimaan
ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Grosu Bogdan.

halua pappisammatista, ja pian sivu-
aineesta tuli pääaine. Hän suoritti
teologiset opinnot loppuun ja valmis-
tui papiksi. Teologisten opintojen
yhteydessä hän tapasi myös vai-
monsa Marian.

Ensimmäinen tehtävä Mikolla oli
toimia Ilomantsin ortodoksisen seu-
rakunnan määräaikaisena kirkko-
herrana. Kun Mikkelin ortodoksien
kirkon papin tehtävä tuli hakuun,
hän päätti hakea tehtävää.

Rautulaiset onnittelevat Mikkoa ja
Mariaa uudesta tehtävästä ja toivot-
tavat heidät tervetulleiksi rautu-
laisten keskuuteen.

Pekka Intke

Mikkelin ortodoksien kirkon
pappi Mikko Mentu.
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Pieksämäellä kokoontui ryhmä
rautulaisia ja kihumatkalla olleita
pieneen illanistujaiseen Ravintola
Felliniin. Idean laittoi alulle Virpi
Loponen ja mukava illanvietto sii-
tä kehkeytyikin.

Ilta koostui paljolti musiikista, pe-
räti neljä eri taiteilijaa oli paikalla.
Aivan alkuun Juha Repo lauloi
Andra Kausin säestämänä.

Kihumatkalla Raudussa emme
vielä kuulleet Seppo Ramstedtin
sanoittamaa Matkalla kotiin -kap-
paletta, mutta nyt oli ensiesityksen
vuoro. Laulu on mukava, tarttuva
melodialtaan ja helppo kertosä-
keeltään, varmasti tullaan laulamaan
paljon matkaporukalla, kun ollaan
matkalla Rautuun. Nyt Seppo esitti
laulunsa kitaran säestyksellä, nuot-
teja vasta valmistellaan, soinnut ovat
kyllä valmiit.

Kun pianotaiteilija ottaa soittimen-
sa mukaan ja antaa sen soida lau-
laen samalla, kylmät väreet mene-
vät kuulijoiden selkiä pitkin, tun-
teetkin pyrkivät pintaan. Andra
Kaus ei ihan täysikokoista pianoa
ottanut mukaansa, mutta sähköisen
pianon taitaja hän myös on. Kuu-
limme Nocturnen ja Saarenmaan
valssin. Andra on syntynyt Saaren-
maalla ja Andralõi Saaremanni
rullima Eestisse. (Andra lauloi
Saarenmaan valssin viroksi). Upe-
aa.

Andralla ja Marja-Leena,
Mamu Kääriäisellä on Pieksämä-
en Kamarikuoron yhteistä taivalta
reilu kymmenen vuotta. He lauloi-
vat duettona kolme laulua,
Lähteellä, Se oli yksi lauantaki-ilta
ja Kun kävelin kesäillalla. Mamu on
sataprosenttinen rautulainen,
Kaskaalan Sappisia.

Kyllä me Karjalan kunnailla -lau-
lun yhteisesti lauloimme, tietenkin.

Seppo Ramstedtin laulu Matkalla kotiin
sai ensiesityksensä. Kertosäe on tarttu-
va ja helppo laulaa mukana.

Kihua muisteltiin hyvillä mielin
Lähteellä
Sopivasti edellisenä päivänä ilmes-
tyneessä Karjala-lehdessä oli juttu
Vakkilan lähteen tarinasta, sen löy-
tymisestä ja nyt tehdystä viinistä.
Ja koska paikalla oli jutun pääosas-
sa oleva Matti Kuparinen, luet-
tiin juttu illan istujaisten aluksi ikään
kuin tunnelman luomiseksi. Juhla-
viiniä oli Matti tuonut mukanaan ja
illan emäntä Virpi Loponen sai tuli-
aiseksi tätä elämän eliksiiriä. Läh-
teen tarina on myös tässä lehdes-
sä.

Ravintola Fellini on Pieksämäellä
Tahinniemessä, aitoja italialaisia
ruokia valmistaa Mario Panzera,
Pietracatellan Panzeroja. Virpi Lo-
ponen, Kuninkaanselän Loposia, on
salin puolella hääräilemässä.

Ilta oli mielestämme oikein onnis-
tunut, pienemmälläkin porukalla
rautulaiset saavat juhlan aikaan.
Musiikki ja jutustelu, pikku tarinat,
ruokailu, niistä iltamme koostui.
Niin, ja kyllä Markku tanssi taas
pöydällä.

Illanvietosta on youtubessa video,
hakusana ”Kihuillanvietto”. Seppo
Ramstedtin esitys on siellä muka-
na, joten uuden laulun makuun pää-
see mukavasti.

Markku Vauhkonen

Andra Kaus: Siin on Saaremaa rolli kiik.
Tässä keinutaan Saarenmaan valssin tah-
dissa.

”Illanvietosta on youtubessa
video, hakusana

”Kihuillanvietto”.
Seppo Ramstedtin esitys

on siellä mukana,
joten uuden laulun makuun

pääsee mukavasti”
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Näin totesi puheenjohtaja Markku
Paksu avatessaan Rautulaisten
pitäjäseura ry:n järjestämän
piirakkakurssin 2.9.2017. Kurssille
osallistui yli 30 innokasta
piirakantekijää vaalimaan perinnettä
perunakakkaroiden ja riisipiira-
koiden teossa.

Kansainvälisyyttä tapahtumaan
toivat myös viipurilaisten Dimitri ja
Julia Semjonovien mukanaolo ja
heidän kiinnostuksensa rautulaiseen
kulttuuriin.

Historian tuulia oli jo kurssin pito-
paikassa Myyrylän kartanossa, joka
loi oivalliset puitteet leipomiselle,
paistamiselle ja myös tulosten naut-
timiselle.

Piirakoiden ja kakkaroiden kuori-
taikina oli tehty 1830-luvulla synty-
neen rautulaisnaisen perimätiedon
pohjalta ja täytteet tehtiin pitkän
kokemuksen tuoman viisauden pe-
rusteella Anneli Kuparisen ja
Anja Himasen opastuksella.

Varsinainen perunakakkaroiden ja
riisipiirakoiden tekeminen aloitettiin
vauhdilla ja pulikat sekä muutama
pastakone silittelivät kuoritaikinasta
juuri oikeankokoisia pyöreitä
perunakakkaran sekä soikeita
riisipiirakan pohjia, jotka pian sai-
vat oman täytteensä päälleen. Sit-
ten alkoikin tuon ”rypyttämisen”
vaihe, joka piirakka piirakalta sujui
entistä helpommin ja sujuvammin.

Keittiön salin täytti tutunomainen
puheensorina, jossa neuvot ja oh-
jeet kielivät kaikkien innostuksesta
perinteen vaalimista kohtaan. Sa-
massa yhteydessä haasteltiin muut-
kin kuulumiset ja tultiin toisillemme
tutuiksi. Mikäs oli olla rautulaisten
keskuudessa ja löytää uusia tutta-
vuus- ja jopa sukulaisuussuhteita.

Uunipellit täyttyivät pikavauhtia ja
pian lähes 600 piirakkaa olivat saa-
massa kauniin pintarusketuksen

Rautulaisil ei uo rypyt otsas,
vaan piiraka laias

kahdessa uunissa ja voitiin jäädä
odottelemaan herkkujen kypsymis-
tä.

Tauon jälkeen täyttyi
tuvanpöytä antimista
”Mist sitä rautulaislapset ois muust
tietänt, jot on lauantai, ko siit, et nyt
koton paistetaa perunakakkaroit ja
riisipiirakoit”: todettiin yhteen ää-
neen, kun valmiiden piirakoiden
tuoksu levisi tuvan puolelle.

Pian olikin tuvan pitkä pöytä ka-
tettu; kahvii, karjalanpaistii,
perunakakkaroit, riisipiirakoit ja pal-
jon muutakii herkkuu oli pöytä
täynnänsä, kun puheenjohtajan kuu-
luva ääni kuului; ”Nyt syömää” ja
voitte uskoa, että kyllä ne itse teke-
mät piirakat maistuivat.

”Kyl tullee lapsuus mielee, ko
joka lauantai kastettii peruna-
kakkaroit karjalapaisti liemee ja sit
sunnuntain syötii karjalapaistii ja
nautittii riisipiirakoist” todettiin taas
yhteen ääneen.

Ruokailun lomassa Kuparisen
Anneli avasi salaisen arkkunsa ja
kertoi tuon isomummonsa antaman
reseptin, jonka mukaan nämäkin
piirakat ja kakkarat valmistettiin.
Keittokirjoista löytyy monenlaisia
ohjeita, mutta tällä ohjeella valmis-
tetut piirakat toivat mukana olleille
paljon muistoja omiin vanhempiin ja
esivanhempiin. Muistoja heräsi
myös niistä lukuisista matkoista, joi-
ta olemme yhdessä tehneet van-
hempiemme synnyinsijoille Rau-
tuun.

Yksi konkreettisimmista muistoista
oli ruokailun päätteeksi julkaistu
Vakkilan juhlaviini, jonka valmistuk-
sen tarvittava vesi oli tuotu kesän
kihumatkalta Vakkilan kylän läh-
teestä. Matti Kuparisen valmis-
taman juhlaviini ensimmäinen pullo

luovutettiin puheenjohtaja Markku
Paksulle.

Vatsat kylläisinä, pussit täynnä uuni-
tuoreita piirakoita ja mukana ollei-
den posket innostuksesta hehkuen
päätimme tilaisuuden. Monet ajat-
telivat suunnata matkansa suoraan
kauppaan ja hakevansa tarveaineet
uusien kakkaroiden ja piirakoiden
valmistamiseen. Innostus kurssia
kohtaan oli niin suurta, että jatko-
kurssille tulijoita ilmoittautuneita
kertyi jo alun toistakymmentä en-
nen kuin Myyrylän kartanon ovet
saatiin suljettua.

Kiitokset kaikille mukana olleille
innostuneesta osallistumisesta ja
tehdyistä piirakoista! Palautteen
perusteella ens vuonna sitt
uuvestaa.

Mist sitä rautulaislapset ois muust
tietänt, jot on lauantai, ko siit, et
nyt koton paistetaa peruna-
kakkaroit ja riisipiirakoit”, Lee-
na Jäske ja Riitta Henttonen.
Kuvat: Markku Vauhkonen.
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Perunakakkaroiden
ja riisipiirakoiden
 valmistusohje
(25-30 piirakkaa)

Kuoritaikina:
300 gr ruisjauhoja
2,5 dl vettä
1-3 tl suolaa
2-3 nokaretta sulatettua voita

Suola sekoitetaan veteen ja siihen
lisätään vähitellen ruisjauhot,
taikinaa vatkataan, kunnes siitä tu-
lee tasainen seos.  Taikinaan lisä-
tään voisula ja sekoitetaan hieman.
Taikinan päälle levitetään ohut
jauhokerros ja sen annetaan
”turvota”.

Kuoritaikinan voit valmistaa edel-
lisenä päivänä, jolloin taikina ehtii
”turvota” rauhassa. Valmistus-
vaiheessa voit lisätä tarvittaessa
jauhoja oikean notkeuden saamisek-
si.

Tee taikinasta pitko, josta leikkaat
sopivan kokoisia paloja. Pyöritä
kaulimella haluamasi muotoon, joko
soikiomaiseksi tai pyöreäksi. Help-
po tapa on myös käyttää pasta-
konetta, kunhan lisäät koneeseen
välillä jauhoja. Toinenhan tekköö
taikinasta n. 2 cm:n paksuisen le-
vyn ja sit siitä maitolasilla pyöräyt-
tää paloja irti, jotka sitte kaulitaa.

Täyte:
Noin 1 litra jäähtynyttä perunamuu-
sia, johon valmistusvaiheessa on li-
sätty 1-2 kananmunaa tai noin 1 lit-
ra jäähtynyttä riisipuuroa, joka on
keitetty rasvaiseen maitoon. Jos
riisipuuro on täytteenä liian
”tönkköö”, lissää siihen kuumen-
nettuu maitoo.

Jokaisen kaulitun levyn keskelle
lisätään tasainen kerros täytettä ½
cm paksuudelle ja reunoista n. 2
cm:n etäisyydelle. Reunat käänne-
tään ylöspäin ja rypytetään sormin
poimuille. Tapoja rypyttämiseen on
monia, mutta hyvä olisi, ettei
rypyistä tule ”liian teräviä”.

Paistaminen:
Paista perunakakkarat ensin 300
asteen lämmössä, tarkkaile kuorien
ja täytteen kypsyminen. Paistoaika
lienee 10 min.

Perunakakkaroiden ”paistetun rus-
kean” värin antaa niiden voi-
teleminen ennen paistamista
”munavoi”-seoksella , mutta se-
kään ei ole välttämätöntä.

Riispiirakat paistetaan samalla ta-
voin. Kypsät riispiirakat ”upo-
tetaan” kuumina voi- ja maito-
seokseen, jonka jälkeen ne ladotaan
päällekkäin / sivuttain ja peitellään
hetkeksi ”hautumaan”.

Kurssipaikka oli Myyrylän kartano, Nikkelin Vehmaskylässä.
Kurssilaisia oli noin 30.

Valmiit kakkarat ja piirakat ovatkin
sitten valmiina tarjottaviksi.
Perunakakkakarat maistuvat hyvin
upotettuina karjalanpaistiliemessä
tai muuten vaan voideltuina.
Riisipiirakoiden kanssa maistuu aina
munavoi.

Voit valmistaa myös raaka-
piirakoita ”pakkaseen” suuremman
määrän, jolloin siun ei tarvitse ”sot-
kee” keittiöö jauhoilla niin ussein.
Piirakat maistuvat yhtä tuoreilta
pakkasenkin kautta.

Ohjeet ovat suuntaa antavii ja
keittokirjat ovat täynnään ohjeita,
mut täl viisii tällä kertaa.

Jokkaineh tekköö myös mielei-
sensä kokosii.

Pekka Intke

Jokkaine tekköö myös mieleisensä kokosii. Yhteensä kurssilta val-
mistui noin 600 piirakkaa ja perunakakkaraa

Toisena kurssin vetäjänä oli
Anja Himanen. Hänen
opastuksellaan piirakat ja
kakkarat paistuivat.



Rautulaisten lehti  5/20178

Raudun Vakkilassa on lähde, jonka
tarina pysähtyi talvisodan alkaessa.
Nyt lähteen tarina jatkuu. Lähteen
synty lienee tapahtunut vuosisatoja
sitten, meidän tuntemamme histo-
ria alkaa vasta 1930-luvun tietä-
miltä. Lähde on tiettävästi ainoa,
josta Raudussa on johdettu vesi
puuputkia pitkin talousvedeksi taloi-
hin.

Heikki Kuparinen ja Kalle
Hollari mestarina tekivät tämän
suurtyön. Varmasti siinä työssä on
tarvittu apuvoimia paljonkin, se on
ollut oikea suururakka. Matkaa
lähteeltä Kuparisen mäelle on reilu
puoli kilometriä, putket on kaivettu
lapiopelissä syvälle maahan. Putket
on tehty nelimetrisistä mänty-
tukeista kaksimetriä pitkällä kairalla
poraamalla vajaa kymmensenttinen
reikä puun läpi.

Vesijohtotyöhön on tarvittu paljon
raaka-ainetta, suoraa nelimetristä
mäntytukkia reilut puolitoista sataa
kappaletta. Poraaminen on ollut
erikoistyötä ja vaatinut erikoistyö-
kalut. Kairaus on tapahtunut käsin
samaisella metsäisellä mäellä läh-
teen luona. Kairaaja Kalle Hollari
on asiansa osannut ja lastua on syn-
tynyt puun pehmeimmästä kohdas-
ta. Putkiaihion päät koverrettiin ja
teroitettiin kartiomaisiksi eri
työkaluilla liitoksen aikaansaami-
seksi. Tällainen muhviliitos mahdol-
listi myös mutkittelun. Putkisto las-
kettiin syvälle routarajan alle hiek-
kaiseen maahan.

Kuparisen mäellä oli jo 1930-lu-
vulla vesijohtovesi, josta lähteen
raikas vesi tuli paineella.

Lähde ja kaikki muu jäi
Viimeisen hörpyn kotipihan vedes-
tä Matti Kuparinen otti, kun lopulli-
nen evakkotaival alkoi 12.6.1944.
Matti oli silloin 8-vuotias ja muistaa
hyvin sen taipaleen koettelemukset.
Reitti oli raskas ja kokonaan eri ju-

Kumean korven lähde; vesi viiniksi tehty

tun vaativa. Palataan kuitenkin läh-
teen tarinaan.

Raudun kotiseutumatkoillaan
Matti Kuparinen halusi etsiä lähteen
uudelleen. Tieto sen olinpaikasta oli
kyllä olemassa, Matin vanhempi veli
Toivo Kuparinen oli lähteellä käy-
nyt viimeksi 2000-luvun alussa. Sil-
loin paikkaa oli juhlistanut komea
hongikko, kirveen koskematon met-
sä.

Toivon kunto ei enää anna mah-
dollisuutta lähdettä etsiä, mutta hä-
nen ohjeillaan sitä haettiin useam-
mankin kerran. Lähde vain pysyi
kätkössään.

Toissakesänä lähteelle vihdoin
löydettiin. Se oli monella tapaa
merkkipäivä: oli kulunut päivälleen
72 vuotta siitä, kun Matti oli edelli-
sen kerran lähteen vettä juonut.
Paikka oli muuttunut Toivon

Lähteellä vas: Pirjo Kuparinen, Ulla Nousiainen, Matti Kuparinen
ja Riitta Sutinen. Vettä haettiin kihumatkan ensimmäisenä iltana. 20
litraa vettä muuttui myöhemmin viiniksi.
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kuvaamasta hongikosta aukoksi,
jossa valtavat puunrungot olivat
kaatuneet ristiin rastiin, ilmeisesti
Asta-myrskyn aikaansaannoksia.
Lisäksi metsäaukean vatukko oli
piilottanut loputkin näkyvistä.

Lähteen alapuolelle mäen rintaan
on tehty metsäojat, joita pitkin reitti
lähteelle löytyi. Ojaa ei onneksi oltu
tehty lähteeseen asti ja näin sen
tarina saa jatkua.

Yli 70 vuoden ajan luonnon armoil-
la ollut lähde oli täyttynyt lähes ää-
riään myöten puiden roskista, ym-
pärillä olevia puita oli siihen kaatu-
nut ja kantoja oli pudonnut. Tark-
kaan piti katsoa, ennen kuin lähteen
olemassaolo varmistui vatukon kes-
keltä. Viisi metriä sivuun, niin siellä
se olisi vieläkin piilossa. Veden
virtaus lähteen paljasti, koskaan vesi
ei ollut aiemminkaan lähteestä lop-
punut.

Kun etsintäpartio Matti Kupari-
nen, Seppo Monto ja Markku Vauh-
konen kokoontui lähteen reunalle, oli
hetki varsin tunteikas. Matti kertoi-
li mietteistään, tuumaili hiipuvasta
toiveestaan löytää lähde, toiveen to-
teutumisesta ja muistoistaan, joita
lähteen löytyminen nosti mieleen.

Istuimme pitkään, käki kukkui
varhaiskesän innolla, raivailimme
lähteen reunoja lähes hellästi. Is-
tuimme ja viivyimme, kunnes kevein
askelin palasimme rinta rottingilla
kirkolle.

Lähteen kunnostus
Seuraavan kerran palasimme
lähteelle syksymmällä. Silloin läh-
teen päälle kaatuneet puut raivat-
tiin ja lähteeseen pudonneet risut ja
juurakot siivottiin pois. Vesi hanka-
loitti siivoustyötä, mutta mikään ei
estänyt Pekka Intkeä menemäs-
tä veteen. Mies oli kaulaansa myö-
ten jääkylmässä lähteessä, nosti
kourineen pohjaa peittävää risua ja
muuta vuosien mittaan metsästä
lähteeseen joutunutta muraa.

Lähteen muoto paljastui
kunnostuksen myötä. Noin kaksi

Ensimmäisen Vakkilan Juhlaviinipullon sai Rautulaisten Pitäjäseu-
ran puheenjohtaja Markku Paksu. Matti Kuparinen luovutti juuri
pullotetun viinin Rautulaisten piirakkakurssin yhteydessä Vehmas-
kylän Myyrylässä.

Lähteen kun-
n o s t u k s e s s a
käytettiin jo
työkalujakin.
Tässä lähteen
päälle kaatu-
neet puut on
jo raivattu ja
pian Pekka
Intke laittaa
moottorisahan
pois ja menee
j ä ä k y l m ä ä n
veteen. Matti
K u p a r i n e n
keskellä ja
Seppo Monto.
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Talo täs on enne olt,
talo enne, linna muino,
nyt täs on kumia korpi,
kolm on korveslähettä,
kolm on lohta lähtehes:

yks loh on neijon nuoren,
toinen neijon morsianta,

kolmais on lesen punainen.

Suomen kansan
vanhat runot nro 10401

Anna Penttelei,
Rautu, Vakkila 1935
Kerääjä Lauri Laiho

kertaa kaksimetrinen hirsipuite
muodostaa lähteen reunat. Matti
kertoi siinä olleen myös katon, jotta
talousvesi oli pysynyt puhtaana.
Hirsipuite jatkuu syvälle, eikä läh-
teen pohjaa vielä saatu näkyviin.
Jostain alempaa puuputken pää läh-
tee edelleen kohti Kuparisen mä-
keä.

Lähde onkin ainoa jäljellä oleva
rakennus tai kohde, jonka varmasti
voi sanoa Heikki Kuparisen, Matin
isän tekemäksi. Kaikki muu on ka-
donnut, vain muistoja on jäljellä.

Lähteen uusi elämä
Nyt lähde on jälleen tärkeä kohde
Matti Kuparisen elämässä. Löy-
tymisen jälkeen siellä on käyty use-
asti, vettä on juotu ja sitä on tuotu
myös mukana.

Ainakin yksi rautulaiset juuret
omaava pienokainen on kastettu läh-
teen vedellä.

Kihumatkalla heinäkuussa mat-
kalaiset toivat lähteeltä vettä viiniä
varten. Viini valmistui Matti Kupa-
risen asiantuntemuksella Mikkelin
Vehmaskylässä.

Lähteen vesi jalostui Vakkilan
Lähteen juhlaviiniksi. Viinin pullotus
oli 2.9. ja ensimmäisen pullon Matti
Kuparinen luovutti Rautulaisten Pi-
täjäseuran puheenjohtaja Markku
Paksulle.

Lähteen kunnostusta jatketaan ja
lähde tyhjennetään syvemmän puh-
distuksen vuoksi. Kattamistakin ol-
laan harkittu.

Vettä haetaan seuraavilla
reissuilla lisää niin viinin raaka-ai-
neeksi kuin kastevedeksikin. Olisi-
ko vedellä myös parantava vaiku-
tus? Ainakin koti-ikävään ja muis-
tojen kultaamiseen se auttaa.

Pitkä matka
Vakkilan metsän siimeksessä pulp-
puavan lähteen merkitys on merkil-
linen. Se sitoo koskettavalla tavalla
kauas kotipihaltaan joutuneen pojan
muistot takaisin kotiin.

Matti oli vasta kapaloissa, kun isä
Heikki menehtyi. Sisarusparven
nuorimmainen kasvoi Kuparisen
mäellä, joi putkesta pulppuavaa vet-
tä, se oli jokapäiväinen, aina olemas-
sa oleva asia. Kun sota vei sen elä-
män, piti aloittaa uusi. Lähes kaikki
Rautuun jäänyt hävisi. Pitkän mat-
kan on Mattikin joutunut kulkemaan.

Pitkä matka oli myös palata
lähteelle. Nyt lähteelle löytää hel-
pommin, askel on kevyt, vesi rai-
kasta, kotipeltojen kummut kaunii-
ta edelleen. Lähteen vesi on ikään
kuin yhdysside lapsuuteen, todelli-
nen ja olemassa oleva.

Vesi on nyt muuttunut viiniksi,
muistot ovat kultaa, mennyttä aikaa
ei sovi unohtaa,eikä muistoja voi
pois ottaa.

Markku Vauhkonen

Lähde toukokuussa. Tämä taika lähteellä pitää tehdä keskellä yötä
eikä ketään saa olla läheisyydessä näkemässä:“Lähde, lähde, lai-
naa minulle vettäsi!” Kun sitten olet tuon sanonut ja veden ottanut,
niin heitä lähteeseen hopearaha. Sitten juo vettä astiasta, mutta älä
juo kaikkea, vaan loppua vettä pyöritä pääsi ympäri astiassa myötä-
päivään ja käänny itse selin
lähteeseen, ja selin ollessasi
viskaa tähteeksi jäänyt vesi ta-
kaisin lähteeseen sanoen: “Se
paha tauti, joka minussa oli, on
tänä päivänä lähtenyt pois!”
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Monen vuoden sinnikkäiden neu-
vottelujen jälkeen Lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkin kiis-
tanalaisessa tieasiassa on päästy
positiiviseen sopimukseen.

Neuvottelut on käyty Sakkola-
Säätiön edustajien johdolla, mutta
myös Raudun pitäjäseura Ry on ol-
lut kiitettävästi tukena. Venäläisten
puolelta on ratkaisevana henkilönä
ollut johtaja Kamnev Käkisalmen
organisaatiossa, ja nyt vastuullisena
on Petrovskoen kunnanjohtaja
Blum.

Tämä merkitsee sitä, että alkupe-
räisen tiemaan paikalle saamme vii-
meistellä kunnon tien muisto-
merkille. Se taas merkitsee sitä,
että vihdoin merkin alueelle tulee
helposti kuljettava virallinen tie. Al-
kuperäinen viitta ”Hovinmäki” on
johonkin kadonnut, mutta tehdään
uusi!

Ajankohtainen tervehdys
Hovinmäeltä:
Tieasiassa sopimukseen

Kulku Sakkola-Rautu-lahjoitusmaatalonpoikien patsaalle tulee
helpottumaan.

Myös sitä asia merkitsee, että
ensi keväästä alkaen talkootöitä alu-
eella tulemme järjestämään entistä
enemmän. Jo nyt toivotamme ter-
vetulleiksi sakkolalaiset ja rau-
tulaiset ystävineen!

Nyt on myös konkreettiset mahdol-
lisuudet kehittää Hovinmäen aluet-
ta oikeaksi keskuspaikaksi koko
entisten Itä-Kannaksen -juuristen
käyttöön. Siihen saamme mukaan
myös muutamat ystävällismieliset
lähidatshojen omistajat. Niistä ker-
romme myöhemmin.

Terveisin
Hannu J. Paukku
Soini Hartikainen

Tilaa
RAUTULAISTEN

LEHTI!

Oma pitäjälehti
on myös hyvä

lahjavinkki
sukulaisille ja

ystäville!

Muista myös muut
Rautu-tuotteet,

kun joulu lähestyy....

Rautuseura ry
Sääntömääräinen

syyskokous
ke 1.11.2017

klo 18.00 Karjalatalon
Laatokkasalissa.

Tervetuloa!

www.karjalanliitto.fi
ajankohtaista

tapahtumatietoa
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Euroopan tilanne kuumeni kesällä
1939 ja Suomessa tehostettiin myös
valmiuksia. Kesän 1939 kertaus- ja
sotaharjoitukset olivat koko itsenäi-
syyden ajan suurimmat. Vapaaeh-
toisia miehiä kutsuttiin Kannakselle
linnoitustöihin, myöhemmin 1895-
1900 syntyneitä liikekannallepano-
määräyksellä. Kannaksen paikallis-
ten suojajoukkojen toimintaa tehos-
tettiin harjoituksia ja koulutusta li-
säämällä. Mainittakoon, että juuri
nämä joukot yhdessä rajavartio-
osastojen kanssa joutuivat vastaan-
ottamaan vihollisen ensimmäiset
hyökkäykset sotatoimien alettua.

Tämän levottomuutta herättävän
kesän 1939 kuluessa vakavoiduttiin
myös Jokioisilla ajattelemaan
valmiuttamme kriisitilanteissa.  Jo-
kioisilla perustettiin väestönsuojelu-
toimikunta palotoimen yhteyteen,
samoin perustettiin ilmasuojelu-
osasto, jonka pääasialliset tehtävät
olivat vartiointi, ilmavalvonta, opas-
tus- ja kuljetustehtävät. Sokerin ja
kahvin säännöstely alkoi lokakuus-
sa ja samalla lääninhallitus määräsi
kuntiin perustettavaksi kansan-
huoltolautakunnan. Se oli viisi-
jäseninen toimielin, johon kuuluivat
lautakunnan jäsenten lisäksi piiri-
miehet. Piirimiehiä oli Jokioisilla
kahdeksan. Kunta oli jaettu neljään
piiriin kyläkunnittain.

Valtakunnassa tilanne kärjistyi
neuvotteluista huolimatta siihen, että
yleinen liikekannallepano toteutet-
tiin 11.10.1939. Talvisodan syttyes-
sä 30. marraskuuta 1939 jouduttiin
Karjalan kannakselta ja Laatokan
pohjoispuolelta lähtemään pikavauh-
tia. Viipurin lääninhallitus antoi vä-
littömästi evakuoimiskäskyn sota-
toimialueelle. Mukaan ei voinut ot-
taa muuta kuin sen, minkä jaksoi
kantaa mukana. Joukkoevakuointia
ei ollut suunniteltu riittävästi. Kau-

Karjalaisen siirtoväen tulo Jokioisille
talvisodan sytyttyä

empana rajasta lähtö ei ollut yhtä
kiireinen, mutta paljon omaisuutta ei
sieltäkään pystytty ottamaan mu-
kaan.

Jo ensimmäisten sotapäivien ilta-
na saivat osa Raudun ja Valkjärven
asukkaista tiedon, että heidät tullaan
sijoittamaan Jokiläänin kuntiin. Jo-
kioinen sai tehtäväkseen sijoittaa
ensihätään 1000-1500 henkeä. Toi-
minta joillakin kouluilla lopetettiin
kokonaan, joiltakin osittain, ja niihin
tiloihin alettiin järjestellä evakuoi-
duille majoitusmahdollisuuksia. Sa-
moin alettiin valmistella muihin jul-
kisiin tiloihin vastaanottoa, mm. Jo-
kioisten seurakuntatalolle järjestet-
tiin  tilat sairaille tulijoille. Myös
Kiipulla sijaitsevaa Jokioisten-
Humppilan yhteistä kunnalliskotia
tiivistettiin osittain sairassijoja var-
ten. Majoitustilojen materiaalin
hankkiminen, kuin myös muo-
nittaminen, jäi lottien tehtäväksi.

Onni Suonpää toimi Jokioisten
Kiipun ja Saartenkylien alueella siir-
toväen piirimiehenä, joka hoiti mm.
siirtoväen majoitukset alueella.
Piirimiehille kuului myös avustusten
ja puutavaran jako. Kaikki talot,
missä oli vähintään kolme huonet-
ta, määrättiin ottamaan siirtoväkeä.

Siirtoväkeen suhtautuminen vaih-
teli paljon henkilöistä riippuen. Toi-
set suhtautuivat erinomaisen myön-
teisesti ja toiset kielteisesti. Siirto-
väen asuinpaikkaa vaihdettiin heti,
jos vastaanotto oli kielteistä. Kou-
luja oli tarkoitus käyttää ensisijaisesti
majoituspaikkoina ja siirtää sen jäl-
keen väkeä perhemajoitukseen. Sa-
malla selvitettiin tilat, minne siirto-
väen karjaa voidaan sijoittaa. Täs-
sä tilanteessa syntyivät ensimmäi-
set erimielisyydet. Yllättävän paljon
juroilta hämäläisiltä tuli jämeriä ei-
vastauksia.

Jokioisille saapuvien junien

purkauspaikkoina olivat Jokioisten,
Minkiön ja Humppilan asemat.

Kuuman Kantolasta kotoisin ole-
va Tauno Aalto muistelee tuota hil-
jaista harmaata joukkoa illan hämä-
rissä. Hänestä tuntui, että kaikki ei-
vät olleet vielä tajunneet, mitä oli
tapahtunut. Tunnelma oli kaaos-
mainen, rautulaista murretta oli mil-
tei mahdoton ymmärtää.  A vot, oli
melkein ainoa tajuttava sana. Myö-
hemmin selvisi, että tämä venä-
läisvaikutteinen murre oli perujaan
tietenkin Pietarin torimatkoilta. Mi-
tään vakavia erimielisyyksiä ei näis-
tä kieli- ja muista kulttuurieroista
syntynyt.

Onni Suonpää sai soiton pian sen
jälkeen, kun talvisota oli syttynyt,
että Humppilan asemalta lähtee
juna, missä on aikuisia, lapsia ja leh-
miä. Hänen tuli järjestää näille kai-
kille yösija. Hän tunsi perheitä, jot-
ka suhtautuisivat asiaan sillä taval-
la sopivasti, että hänen ei tarvinnut
väkisin pyytää siirtoväkeä otta-
maan. Hän selitti myös, että ensim-
mäisen yön jälkeen jaetaan siirto-
väkeä eteenpäin toisiin talouksiin.
Tieto siirtoväen tulosta tuli niin myö-
hään, että hän ei voinut muutoin
toimia. Hän laittoi parireet ja kolat
siihen päälle ja lähti itse myös
Minkiön asemalle. Ajatuksena oli
saada mukaan useampi henkilö.

Asemalla jaettiin myös ruokaa tu-
lijoille. Suonpäähän tuli yksi äiti kah-
den lapsen kanssa, kaksi aikuista
tytärtä, yksi vanhapoika ja yksi
emäntä. Onni Suonpää muistelee;
”Kun sisälle päästiin ja ne rupesi-
vat kertomaan, niin se oli yhtä hu-
minaa. En saanut sanoista selvää,
en yhtään ja vielä aamullakin soi
korvissa”.

Tauno Aalto muistelee, kuinka
avuttomuuden tunne valtasi hänet,
kun hän näki täyteen ahdetut juna-
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Rautulaisevakkoja ompelutöissä Jokioisissa.Vasemmalta Helmi
Hännikäinen,Elvi Valkonen, Alma Sappinen, Hilja Orava, Maria
Rastas, Rauha Rajala. Toisessa rivissä räätäli Anttonen, opettaja Ra-
jamäki ja Sanelma Viinanen. Edessä Liisa Kiesiläinen ja Lyyli
Anttonen.

vaunut; ihmisiä, karjaa, nyyttejä ja
reppuja, kippoa ja kuppia. Kuinka
tämä selvitään?

Evakkojoukko oli melko hiljainen
ja tilanteeseen nähden hyvin rauhal-
linen, ilmeisesti niin henkisesti kuin
fyysisestikin aivan lopussa. Ilmeet
olivat vakavat ja väsymyksestä ker-
tovat; joku lapsi itki siellä, toinen
täällä. Lapsiperheet ohjattiin ase-
man sisätiloihin, muut hakivat suo-
jaa varastosuojista ja mullivau-
nuista. Juna jatkoi matkaansa
Forssaan irrotettuaan Jokioisille
osoitetut tavaravaunut. Ei ulkovalo-
ja, ei valoja junassa, ei veturin
vihellystä, kaikki tapahtui kuin hil-
jaisuuden hymnin soidessa, aavis-
tukset vaikeista ajoista ja kokemuk-
set olivat nyt todellisuutta, mutta ei
vielä täysin tajuttavissa.

Asiat alkoivat kuitenkin rullata, ja
pian ensimmäisiä kotiseutunsa jät-
tämään joutuneita ohjattiin koko-
amispaikkoihin ruokailuun ja lepää-
mään monen vuorokauden karme-
asta matkasta. Siirtoväki itse oli
kaikessa apuna, esimerkiksi Raudun
kirkkoherra Paavo Salo ja
Valkjärven kirkkoherra Liesmaa
ylläpitivät valvontaa ja toimintaa
omiensa joukossa ja pitivät yhteyt-
tä vastaanottajiin ja kokosivat
perhekuntia. Kirkkoherra Rapeli
vieraili myös paikkakunnalla, kos-
ka Jokioisille tuli myös jo silloin joi-
takin muolaalaisia.

Sodan syttyminen kosketti myös
paikallista väestöä hyvin voimak-
kaasti; maatilat joutuivat luopumaan
työvoimastaan sekä luovuttamaan
myös elintarvikkeita. Ei ollut help-
poa lähettää omia poikia sotaan ja
seuraavassa hetkessä olla vastaan-
ottamassa täysin vieraita ihmisiä
vieraasta heimosta ja erilaisista olo-
suhteista. Ongelmia lisäsi huomat-
tavasti karjan sijoittaminen, koska
myös rehunsaanti oli turvattava.

Kuuman Kantolassa oli varsin
tyypillistä avomielisyyttä ja auttami-
sen halua nimenomaan siksi, että he
olivat joutuneet paljosta luopumaan

ja panostamaan yhteisen edun ni-
meen. Karhun perhe Raudusta sai
lehmineen tilapäisen kodin Kanto-
lassa. Muita paikkakunnalle
evakoituja muistiinjääneitä nimiä
olivat; Härkönen, Mörö, Susi,
Orava, Rontu, Loponen, Nauma-
nen, Voglojeff, Räikkönen,
Lattunen jne.  He olivat rautulaisia
ja valkjärvisiä.

Forssan Lehdessä olleissa il-
moituksissa pyydettiin kaikkia Joki-
oisten keskustan naisia, myös
siirtoväkeen kuuluvia, osallistumaan
ensiapuun, muonitukseen ja käsitöi-
den tekoon. Jokioisten Lotta Svärd
-järjestö avasi joulukuun alussa
1939 työtuvan maitotalousopistolle.
He järjestivät yhdessä maamies-
seuran naisosaston ja työväen yh-
distyksen naisosaston kanssa
vaatetustarpeiden keräyksen siirto-
väen ja reserviläisperheiden hyväk-
si.

Siirtoväen henkisestä ja hengel-
lisestä huollosta vastaamaan perus-
tettiin professori Vilho A. Pesolan
johtama toimikunta, johon kuuluivat
Raudun kirkkoherra Salo,
Valkjärven kirkkoherra A. Liesmaa,

Jokioisten kirkkoherra Tuominen
sekä silloinen pappilan emäntä,
voimakastahtoinen ja aikaansaapa
Alli Tuominen. Tämä edellä mai-
nittu toimikunta apulaisineen (johon
kuuluivat kunkin evakkopitäjän hoi-
tokunnan jäsenet) toimivat juuri
kadonneiden löytämiseksi ja
luetteloimiseksi niin ihmisten kuin
karjan ja irtaimen omaisuuden koh-
dalla. Samalla aloitettiin Karjalaan
jääneen omaisuuden kirjaaminen, ja
seuranta evakoiden siirtyessä
perhesijoituskohteisiin.

Toimikunta järjesti yhteisiä tilai-
suuksia siirtolaisille ja paikalliselle
väestölle. Näitä tilaisuuksia toteu-
tettiin kouluilla. Väkeä näissä tilai-
suuksissa oli paljon. Joulujuhla jär-
jestettiin Rehtijärven ja Lammin
kylien siirtoväelle jouluaattona klo
13.00 Rehtijärven kansakoululla.
Isäntä Pusa Raudusta piti puheen.
Kylän omaa väkeä toivottiin myös
mukaan. Joulupäivänä pidettiin klo
13.00 jumalanpalvelus Rehtijärven
kansakoululla, jonka toimitti rovasti
Tuominen.

Vapaan Huollon keskus perusti
Jokioisten Pienviljelijäin koululle,
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Maitotalousopistolle ja Vaulammin
koululle työtuvat, jossa siirtoväkeen
kuuluvat saivat osallistua vaatteiden
ja kodin tarvikkeiden valmistukseen
omiakin tarpeita varten.

Siirtoväen juhlaa vietettiin
9.1.1940 Rehtijärven koululla. Pai-
kalla oli yli 300 henkilöä. Raudun
kirkkoherra Salo ja Jokioisten ro-
vasti Tuominen olivat mukana. Siir-
toväen ja paikkakunnan väen
tutustumisjuhlaa vietettiin  helmi-
kuussa 1940 Jokioisten Kiipun
Saarikkomäessä puhujana E. Es-
kola. Myös siirtoväki järjesti ohjel-
maa.

Jokioisten kansanhuolto-
lautakunta tiedotti, että siirtoväen
asioita hoiti siirtoväen huolto-
toimisto, joka oli avoinna joka päivä
klo 10.00-15.00 Skutnabbin talos-
sa, vastapäätä kunnantoimistoa.

Huhtikuusta eteenpäin rautulaisia
alettiin siirtää Etelä-Savoon ja
valkjärvisiä Keski-Suomeen sekä
Pohjois-Hämeen pitäjiin. Jokioisilla
asui 30.6.1940 1622 siirtoväkeen
kuuluvaa henkilöä, joista 1202 oli
valkjärveläisiä ja 330 rautulaisia.

Kesäkuun lopulla 1940 valmistui
pika-asutuslaki. Muolaalaisten
asuinkunnaksi, yhtenä kolmesta-
toista sijoituskunnasta, tuli Jokioi-
nen. Jokioisille suunniteltiin perus-
tettavaksi 144 asutustilaa, joista
ennen jatkosodan alkamista oli val-
miiksi muodostettu Jokioisten kar-
tanoiden maista 95.

Päivi Klemelä

Lähteet:
Onni Suonpään haastattelu
(Heikki Luoma 26.6.1984)
Uutispoimintoja Forssan Lehdestä
vuosilta 1939-1940
Tauno Aallon puhe
Talvisodan päättymisestä;
50-vuotismuisteloilta Jokioisten
seurakuntatalossa 18.9.1994

Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtuma

Muistojen iltapäivä
lauantaina 28.10.2017 klo 13.00-15.00

 Jokioisten Paanan koululla os. Asemakuja 1, 31600 Jokioinen
 

Muistojen iltapäivä kokoaa yhteen Jokioisille evakuoidut
Raudun ja Valkjärven asukkaat jälkipolvineen sekä siirtoväkeä

vastaanottaneet jokioislaiset ja heidän jälkipolvensa.
Mitä muistoja ja tarinoita on jäljellä noista tapahtumista
78 vuoden takaa. Tilaisuus aloitetaan keittoruokailulla ja
kahvitarjoilulla. Vanhoja valokuvia Jokioisilta tältä ajalta

toivotaan myös löytyvän. Tuothan niitä mukaasi.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset; Jokioisten Karjalaisseuran

puheenjohtaja Päivi Klemelä puh. 050-3765162 tai
paivi.klemela@gmail.com

Raudun evankelisluterilaisen
kirkon pienoismalli

on nähtävillä Pieksämäen kaupungin kirjaston
(Poleenin kirjasto) aulassa

10.10. - 21.11.2017 välisen ajan.

KUTSU PERINTEISEEN PUUROJUHLAAN
25.11.2017 KELLO 13.00 -16.00
Tervetuloa perinteiseen puurojuhlaamme
Mikkelin vanhalle kasarmialueelle
Upseerikerholle, osoite
Tark’ampujankatu 1, 50100 Mikkeli.
Tarjolla perinteiseen tapaan kolmen sortin
puuroa lisukkeineen, kinkkua ja piirakoita. Jälkiruuaksi
nautitaan kahvia ja joulutorttuja (20 euroa/hlö).
Lauletaan yhdessä joululauluja ja haastellaan mukavia.
Lisäksi tilaisuudessa on myyntipöytä, jossa mm.
Rautulaisten kalenteri 2018.
Ennakkoilmoittautuminen Pitäjäseuran sihteerille Seija
Rädylle p. 040 5772728 mielellään iltaisin tai s-postilla
seija.raty@pp.inet.fi

TERVETULLOO!
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Seinäkalenteri noudattaa perinteistä tyyliä eli
sisältää taas vanhoja kuvia Raudusta.
Kalenteri on A4-kokoinen ja siinä on

kuvan lisäksi yksi kuukausi kullakin sivulla.

Seinäkalenteria myy
Rautulaisten pitäjäseura ry

hintaan 12 euroa plus postikulut.

Tilaukset: pintke@suomi24.fi
tai puh. 045 263 0365

Myös Rautuseuran tilaisuuksissa kalenteria on
tarjolla ja sitä myy pj. Raili Lameranta,

puh. 050 364 4213

Rautulaisten seinäkalenteri
vuodelle 2018

Karjalan Liiton naistoimikunnan
nimeämä vuoden karjalainen ruoka
ja leivonnainen 2017: Viipurilainen
stroganov on vuoden ruoka ja pyhä-
järveläinen puolpielava on vuoden
leivonnainen. Syysruoaksi käy hy-
vin tämä stroganoffin ohje.

Molemmat ohjeet ovat  Jaakko
Kolmosen kirjasta Karjalan ja Pet-
samon pitäjäruoat. Stroganov on
helppo valmistaa suurellekin joukolle
ja puolpielava on sopiva
juhlaleiväksi.

Viipurilainen stroganov
50 g voita
300 g naudan paahtopaistia
1 sipuli
10 pippuria
½ dl vehnäjauhoja
4 dl vettä
1 dl kermaa
2 rkl tomaattisosetta
suolakurkkua

1. Kuumenna valurautainen pata
tai pannu. Sulata voi ja ruskista sen-
tin kokoiset lihakuutiot.

2. Lisää pannulle hienonnettu si-
puli ja murskatut pippurit. Sekoita
pari minuuttia, kunnes sipulit peh-
menevät. Nykyään käytetään myös
tomaattisosetta, jota sekoitetaan
minuutin verran ennen jauhojen li-
säystä.

3. Lisää vehnäjauhot ja sekoita
pari minuuttia. Vehnäjauhojen ei
tarvitse välttämättä ruskistua.

4. Lisää lämmintä vettä vähän
kerrallaan koko ajan puuhaarukalla
sekoittaen. Anna kastikkeen suhi-
noida viitisen minuuttia. Lisää ker-
ma.

Lisää kastikkeeseen suolakurkku-
paloja ja tarjoa lisäkkeenä peruna-
muusia.

Stroganoff
on hyvää
syysruokaa
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Lasten leikit keksittiin itse. Meillä
oli leikkitupa aittarivin välissä. Luu-
len, että kellari oli rakennettu myö-
hemmin, ja niiden väliin jäi sellai-
nen sola. Siihen oli tehty takaseinä
ja se oli kujasten puolelle. Siellä lei-
vottiin vaapukan lehtien päälle
marjakakkaroita. Olimme tehneet
myös uunin vanhoista tiilistä.
Astioina toimivat särkyneitten
astioitten palat. Lusikat vuoltiin itse
puusta.

Kerran pojat olivat isän kanssa
kotona ja keksivät laittaa tulen sin-
ne uuniin. Oli varattu höylänlastuja
sytykkeeksi. Oli myös varattu yh-
den litran ämpärillinen vettä. Onnek-
si naapurin emäntä kulki ohi ja kuu-
li poikien puhetta oven takaa ja sa-
vun hajua. Siitä päästiin pelkällä
säikähdyksellä.

Yleinen ”urheilulaji” oli puujaloilla
käveleminen. Niitä oli monen kor-
kuisia. Toiset olivat niin korkeita,
että pääsi aidan päälle. Kujasia
myöten ajeltiin ”rillillä”. Joutilaita
”hiitan” rillejä (hellan rengas) oli
monen kokoisia. Isä oli tehnyt pak-
susta rautalankasta sellaisen kou-
kun, jolla työnnettiin sitä rilliä. Kyl-
lä siinä varpaat olivat verillä, kun
kivisillä kujasilla juostiin. Kilpailtiin,
kenen rilli pysyi pystyssä kaikkein
hiljaisemmalla vauhdilla.

Sivistystä ja sarjakuvia
Meille tuli sanomalehtiä sekä joita-
kin aikakauslehtiä. Myös kirjastos-
sa käytiin. Siihen aikaan ei joka
paikassa oikein harrastettu lukemis-
ta.

Maakansa oli maalaisten lehti,
Yhteishyvä oli Osuuskaupan lehti,
sanomalehden tapainen, mutta vä-
hän pienempi. Kotiliesikin tuli sil-
loin. Se oli erilainen siihen aikaan.
Se oli todella hyvä lehti. Siinä oli
neuvoja käytöstavoista yms. Pääs-
kynen oli lasten lehti. Emäntälehti

Elämää Kaskaalan kylässä:
Puujalkoja ja ”hiitan rillejä”

oli Marttojen lehti.
Yhteishyvässä oli Tommi

Typykkä -sarjakuva ja Sattuman
Ville. Ne minä aina ensimmäisenä
luin. Muistan erityisesti vieläkin
yhden kesäisen lauantai-illan. Lat-
tian pesut ja kahvipannun kiillot-
tamiset oli tehty ja minä olin aina-
kin käynyt saunassa. Istuin ikkunan
vieressä tuvan pöydän päässä. Ei
ollut mihinkään enää kiirettä ja lehti
jouti minun luettavakseni, eikä sitä-
kään kukaan odotellut. Tommi
Typykkä ja Sattuman Ville siinä
ensin piti lukea.

Raudussa toimi myös jo silloin
maatalouskerho. Oli oma neuvoja,
kuten Martoillakin. Kerhomaassa
kasvatettiin porkkanaa, punajuurta,
lanttua, sipulia, nauristakin joskus.
Kurpitsa kuului myös. Neuvoja kävi
määrätyn ajan perästä tarkastamas-
sa, oliko palsta kunnossa. Oli ”ker-
hokirja”, siihen merkittiin, kuinka
paljon aikaa oli mennyt mitäkin työtä
tehdessä. Oli hevostyö, vierastyö ja
oma työ. Syksyllä oli seurojen ta-
lolla näyttely, johon jokainen kerho-
lainen voi viedä parhaat kasvik-
sensa. Siellä arvosteltiin ja palkit-
tiin. En muista, sainko minä mitä
palkintoa, mutta muistan ihan mah-
dottoman ison kurpitsan siellä olleen.

Talvella oli joitakin tupailtoja, jois-
sa oli ohjelmaa ja pieniä tieto-
kilpailuja. Martoilla oli myös
ompeluiltoja ja kesällä kesäjuhlat
urheilukentällä. Siellä oli muna-
juoksua, käsien pesua yms, miehil-
lä oli ”säkkitappelua” ja viesti-
juoksua.

Hevonenkin tarvitsi
lepopäivän
Pyhät pidettiin pyhinä, jos ei ihan
mahdoton asia ollut kyseessä. He-
vosella käytiin usein, mutta jalkai-
sin ja suksilla talvella. Ja kesälläkin,
jos hevosella oli paljon töitä viikol-

la, heinäaikana tai muuten. Isän
mielestä myös hevonen tarvitsi le-
von. Silloin minä olin valmis lähte-
mään kirkkoon, kun ei tarvinnut
käydä hevosen kyytiin. Joku lapsista
kun aina pääsi kyytiin. Pelkäsin aina,
että kärrit kaatuvat kuoppaisella
metsätiellä ja kujasilla. Talvella taas
tuntui, että jäljessä oleva hevonen
tulee rekeen niin lähelle, ne aina jo-
nossa tulivat.

Pyhäkoulu oli sunnuntaina. Sen
jälkeen tavallisesti leikittiin jotain
koko porukan kanssa.

Ukkosta vai tykin jylinää
Ainahan siellä rajalla oli mielessä
tuo suuri Venäjä. Kesällä ei tahto-
nut saada aina selvää, oliko sieltä
rajalta kuuluva jylinä ukkosta vai
tykin jylinää.

Tavallisen elämän sotki sitten se,
kun miehiä tuli linnoitustöihin. Mei-
dän kylän läpi tehtiin moninkertai-
nen piikkilanka-aita. Aita kulki
luosan reunassa Sepänmatin ja
meidän talojen välistä. Sitten syk-
syllä 1939 oli jo joka talossa sotilai-
ta, jos suinkin asumaan sopi. Esi-
kunta oli Kuparisen talossa. Meil-
lä oli neljä miestä. Lähetti oli nimel-
tä Koiranen. Raassulista tuli
Lattusen setä ja heidän mies-
apulaisensa meille sikojen kanssa.
Lehmät oli viety Kirvuun.

Meillä oli pakattu tärkeämpiä ta-
varoita valmiiksi. Syksyllä oli myös
evakuoitu lapsiperheitä. Monet tu-
livat takaisin vain muutamaa päivää
ennen sodan alkua. Meillä oli he-
vonen ja isäkin oli jo niin iäkäs, et-
tei tarvinnut mennä sotaan. Pääsim-
me hyvin pian lähtemään.

Virpi Sappinen

Päiväkirja Esteri-tädin, Loponen,
o.s. Siitonen, evakkoreissusta on jul-
kaistu Rautulaisten lehdissä nro 6/
2015-2/2016
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Lapsuusmuisto Orjansaaresta: Vanhasen Varpu
Välillä taas tarinaa Orjansaaren
kylän asukkaista. Kyläkoulumme
takana metsikössä asui pienessä
mökissään leskivaimo Varpu Van-
hanen. Meistä lapsista oli mukava
käydä Varpun mökillä. Se oli hyvin
pieni, vain muutaman metrin
kanttiinsa, lisäksi siinä oli pieni
laudoista tehty eteinen ja ruoka-
komero. Meidän lapsien mielestä
Varpun mökki oli kuin jostain sadus-
ta.

Eväitten kanssa
Varpun mökille
Yhtenä päivänä olimme juuri käy-
neet ottamassa sulanasta kakkarat.
Huuhkan tytöt kävivät myös ha-
kemassa kotoaan kakkarat ja niine
eväinemme päätimme lähteä
Varpun mökille. Söimme kakkaroi-
ta kulkiessamme pientä metsä-
polkua pitkin mökille päin.

Ennen ojaa – eli Orjansaaren jo-
kea – oli polun vieressä ihana pieni
aho. Siinä kasvoi paljon kanervia ja
monenvärisiä kissankäpäliä. Kun
olimme syöneet kakkarat puoleen
väliin, päätimme, että piilotamme
loput eväät polun varressa olevaan
kanervapensaaseen. Tarkoituksem-
me oli ottaa ne sieltä pois tullessa
ja syödä sitten kotimatkalla eväät
loppuun. Kun kakkarat oli piilotettu,
jatkoimme matkaamme ja ylitimme
ojan lankkua pitkin, joka oli asetettu
siihen sillan virkaa toimittamaan.

Ja niin kävimme Varpua tervehti-
mässä, vaikka emme tohtineetkaan
paljon puhella, kun olimme niin ujoja.
Kun tulimme kotimatkalla siihen
aholle, ryhdyimme etsimään loppu-
ja eväitämme kanervamättäältä,
mutta yllätykseksemme eväillä oli-
kin uudet ”omistajat”. Ne olivat ai-
van mustanaan pieniä mustia muu-
rahaisia, joita meillä päin kutsuttiin
mauriaisiksi. Ja niinpä kakkarat piti
jättää sinne kanervikkoon. Kerä-
simme vain kauniit kissankäpälä-
kimput. En muista, että muulla Suo-
mea olisin nähnyt sellaisia

kissankäpäliä missään.

”Varpu tulloo!”
Varpulla oli elossa kolme aikuista
lasta. Emma oli naimisissa Viipu-
rissa, mutta välillä asuivat myös
Orjansaaressa. Iivari, ainoa poika,
oli ollut linnassa jonkun kolttosen
vuoksi ja reissasi jossakin maailmal-
la. Ei ollut Varpulla paljon turvaa
pojastaan. Toinen tytär, Anna-Lii-
sa, oli myös mennyt naimisiin Vii-
purissa. Hänen miehensä, Martti
Kokko, oli Ilmari Kiannon Elsa-
vaimon veli. Elsa Kokko oli ollut
ennen naimisiinmenoaan ensin
Kiannon taloudenhoitajana. Martti
kertoi, että kun Elsa tuli Kiannon
kanssa Viipuriin, ei Kianto halunnut
tulla heidän vaatimattomaan kotiin-
sa, vaan meni hotelliin yöksi. Elsa
kuitenkin viihtyi entisessä kodis-
saan.

Martti ja Anna-Liisa muuttivat
useita vuosia ennen sotaa Viipuris-
ta Orjansaareen ja rakensivat mö-
kin siihen Varpun mökin lähelle.

Varpu kuului läheisesti Partasen
perheen elämään. Aina kun huoma-
simme Varpun tulevan maantieltä
meille päin, heti huusimme Liisa-
äidille, että ”Varpu tulloo!”. Varpu
oli vähän vanhempi meidän äitiä.
Hänellä, kuten ei muillakaan leskillä,
ollut siihen aikaan mitään eläkettä.
Hän kävi voimiensa mukaan aut-
telemassa taloissa monenlaisissa
hommissa ja sai palkakseen, jos ei
rahaa, niin ruokatarvikkeita.

Varpua tarvittiin
monessa puuhassa
Varpu oli joka kevät meillä valitse-
massa siemenperunat itämään. Mie-
het nostivat kellarista perunat ja
kaatoivat ne puuliiterin edustalla
maahan ja siitä Varpu valitsi sopi-
van kokoiset perunat siemeniksi.
Miehet sitten kantoivat laatikot ”toi-
seen tupaan” itämään. Toinen tupa
oli kotimme saunarakennuksen yh-
teydessä oleva tupa, jossa työmie-

het ja isot veljet yöpyivät.
Ja sitten juhannuksen aikoihin

Varpu oli aina meillä vastanteossa.
Hevosella toivat veljet metsästä
kuorman koivunoksia eli vastaksia,
joista Varpu sitten sitoi vastoja
liiterin puolella istuen. Me lapset
teimme itsellemme pieniä vastoja.
Varpu ja äiti opettivat tekemään
pyöreän ”pankan”, jolla sidottiin
koivunoksat tyvestä. Sitten valmiit
vastat sidottiin ”kammitsalla” aina
kaksi vastaa yhteen ja vietiin vintin
orrelle kuivumaan. Muistan sen iha-
nan tuoreiden koivunlehdeksien
tuoksun.

Varpu oli mukana monissa muis-
sakin töissä, muun muassa saran
vanuttamisessa. Kun oli kudottu
kangaspuissa sarkakangas, se täy-
tyi vielä vanuttaa. Kangaskasa
kasteltiin ja laitettiin lattialle, jossa
Varpu sitten vatvoi sitä paljailla ja-
loillaan. Käänteili ja vatvoi. Äiti vie-
lä riplautteli vettä lisää, että kangas
kesti sopivan kosteana. Näin sarka
vanutettiin kotikonstein. Siitä isä sai
sitten teettää uuden sarkapuvun.

Luppoaikoina kaaputtiin
päänahkoja
Kun oli luppoaikaa, äiti ja Varpu
kaaputtelivat toistensa päätä. Heil-
lä kummallakin oli pitkät, vahvat,
tummanruskeat hiukset, joita ei sii-
hen aikaan pesty saunassa kuin
kerran tai kahdesti viikossa. Hilsettä
oli tietty jonkun verran ja sitä sitten
kaaputettiin tylsällä veitsellä. Ensin
toinen aukaisi lettinsä ja nutturansa
ja sitten toinen veitsellä teki
jakauksia hiuksiin ja kaaputteli
päänanasta hilseet pois. Sitten vaih-
dettiin paria ja toinen teki samat ri-
tuaalit.

Varpulla oli myös komea ja kan-
tava lauluääni. Kun hän iltaisin kul-
ki metsäpolkua mökilleen, veisasi
hän kulkiessaan virsiä niin, että vei-
suu kuului kylälle asti.

Eeva Tenhunen
o.s. Partanen
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Tikatsun hautausmaa on rautulais-
juuristen kotiseutumatkojen kesto-
kohde ja entisen kotiseudun sym-
boli. Eikä turhaan. Kuitenkaan hau-
tausmaan perustamisesta ei tiede-
tä paljoa. Historiankirjoituksissa on
joitakin ylimalkaisia mainintoja ilman
täsmällisiä yksityiskohtia ja vuosi-
lukuja. Myös virheellistä perimä-
tietoa on liikkeellä. Seuraavassa
asiaa on valaistu Mikkelin maakun-
ta-arkistosta löytyneiden seurakun-
nan pöytäkirjojen perusteella.

Taustaa
Tikatsua edeltävä hautausmaa sijait-
si Varikselaan v. 1823 valmistuneen
kirkon ympärillä. Siis varsinainen
kirkkotarha. Vuodelta 1874 olevan
isojakokartan mukaisesti hautaus-
maa oli epäsäännöllisen ellipsin
muotoinen, jonka ulottuvuus länsi-
luode-itäkaakko -suunnassa oli run-
sas 150 m ja pohjois-eteläsuun-
nassa noin 130 m. Alue oli mitta-
kaavakuvasta päätellen noin kaksi
hehtaaria, mutta hautausmaa-
käyttöä vähensi tuntuvasti keskellä
aluetta ollut kirkko. Hautausmaan
ympärillä oli kiviaita.

1870-luvulle tultaessa hautaus-
maa alkoi täyttyä. Tämän ohella
uuden hautausmaan tarve tuli myös
joulukuussa 1879 annetun tervey-
denhoitoasetuksen myötä ajankoh-
taiseksi.

Mainitun asetuksen 40 §:n mukai-
sesti ”Hautausmaata älköön täs-
tä lähtien tehtäkö rakennettuun
osaan kaupungissa tahi kylässä,
vaan soveliaan välimatkan pää-
hän siitä. Jos semmoinen tätä
nykyä on rakennetussa paikka-
kunnassa tahi suorastaan sen
vieressä, pitää sitä lakattaman
käyttämästä viimeistään kymme-
nen vuotta sen jälkeen, kuin tämä
terveydenhoitosääntö on astunut
lailliseen voimaan”.

Tikatsun hautausmaan perustaminen

Isojakokartta Raudun kirkon ympäristöstä vuodelta 1876. Mikkelin
maakunta-arkisto.

Tämä oli selvää tekstiä, sillä oli-
han kirkon ympärillä Varikselan
kylässä oleva hautausmaa kiistatta
”rakennetussa paikkakunnassa tahi
suorastaan sen vieressä”. Oli siis
ajolähtö ja sama koski monien mui-
denkin seurakuntien hautausmaita.
Sitä huolimatta vanhaan hautaus-
maahan haettiin vielä 1900-luvun
alussa joitakin hautaamislupia van-
hoihin sukuhautoihin.

Uuden hautausmaa-alueen
hankinta
Edellä todetun johdosta Raudun
kirkonkokouksessa 29.4.1888 val-
tuutettiin maakauppias Johan
Mendu, kirkkoherra Karl Wilen,
haudankaivaja Paavo Leppänen,
talollinen Heikki Kuparinen ja
tehtaanhoitaja Henrik Toikander
tiedustelemaan ja seuraavassa
kirkonkokouksessa ehdottamaan
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seurakunnalle uutta hautausmaan
paikkaa.

Kirkonkokouksessa 17.6.1888 he
ilmoittivat löytäneensä sellaisen.
Paikka oli noin 300 sylin (n. 500 m)
päässä kirkosta pohjoiseen ja suu-
ruudeltaan noin kolme tynnyrinalaa
(n. puolitoista hehtaaria) kapteeni
Aleksander Fockin omistamalla
Sumpulan kartanon ja Pienporkun
kylästä olevan talollisen Pietari
Rastaan omistamalla maalla.

Aleksander Fock antoi maan
lahjoituksena sillä edellytyksellä,
että hänellä ja hänen perheellään
olisi tästä eteenpäin oikeus käyttää
nykyisellä hautausmaalla (kirkon
ympärillä) olevaa ja hyvin hoidettua
perhehautaa. Pietari Rastas sanoi
kokouksessa läsnäolleena tyy-
tyvänsä siihen rahalliseen korvauk-
seen, jonka maanmittari katsoo
maapalstan lohkaistuaan olevan
kohtuullisen. Kirkonkokous hyväk-
syi ilomielin nämä ehdot.

Piirilääkärin todistuksen mukai-
sesti paikka oli sovelias hautaus-
maaksi. Senaatin juhlallinen hyväk-
symiskirje hautausmaan rakentami-
seksi ehdotettuun paikkaan on päi-
vätty 22.11.1889.

Aleksander Fockin allekirjoittama
lahjakirja Raudun seurakunnalle on
päivätty 22.8.1890. Fockin lahjoit-
taman maan pinta-ala oli 21/3
tynnyrinalaa eli hieman päälle yh-
den hehtaarin. Pietari Rastaan
29.8.1890 allekirjoittamasta kauppa-
kirjasta ilmenee hänen myymänsä
alueen pinta-alaksi noin puoli
tynnyrinalaa eli neljänneshehtaari ja
hinta 50 Suomen markkaa. Sen os-
tovoima on Tilastokeskuksen tau-
lukoiden mukaan n. 230 nykyeuroa.
Hautausmaan kokonaisalaksi tuli
siis vajaa puolitoista hehtaaria.

Tämän kirjoittaja arvelee, ettei
hautausmaalle annettu virallisesti
erityistä nimeä, mutta sitä ryhdyt-
tiin kutsumaan Tikatsun hau-
tausmaaksi sijaintipaikan mukaan.
Sillä nimellä se tunnetaan vieläkin
rautulaisjuuristen keskuudessa.

Hautausmaan laajentaminen
Koska uusikin hautausmaa oli mel-
ko pieni, niin jo muutaman vuosi-
kymmenen päästä ilmeni lisämaan
tarve. Joulukuussa 1918 kirkon-
kokous valtuutti opettaja Pekka
Kokon, talollisen Viktor Lilloivan
ja suntio Samuli Valkosen neuvot-
telemaan lisämaan ostamisesta
Aleksander Fockilta.

Neuvottelun tuloksena päätettiin
2.2.1919 ostaa yhden hehtaarin lisä-
maa Aleksander Fockilta 3 000
markan (n. 1 250 nykyeuroa)
kauppahinnalla. Alue sijaitsi Sum-
pulan hovin Tikatsun metsässä
rajoittuen nykyiseen hautaus-
maahaan sen leveydeltä pitkin Pek-
ka Rastaan perillisten rajaa
Pienporkun kylässä, kuten kauppa-
kirjassa todettiin. Kauppaan kuului
alueella oleva puusto.

Kauppakirja allekirjoitettiin
12.2.1919 ja kauppasumma mak-
settiin käteisellä. Alaan haettiin lain-
huuto. On muuten huomattava, että
jo samaan aikaan alettiin suunnitel-
la uuden kirkon rakentamista
Vapaussodassa 1918 palaneen puu-
kirkon sijaan, joten se oli seurakun-
nalle hyvin työntäyteistä ja rahan-

menoa merkitsevää aikaa.
Laajennusosan käyttöönottoa

kiirehdittiin vanhan osan käytyä
ahtaaksi. Ei ole tietoa, milloin en-
simmäinen vainaja haudattiin uudel-
le puolelle, mutta alueen puuston
myyntiä tapahtui vielä parin vuoden
aikana. Tämä ei tietenkään ole es-
tänyt hautauksia.

Ruumiskellari oli hautausmaan
vanhan puolen kiviaidan vierestä
kulkevan tien toisella puolella pää-
portin kohdalla. Samalla puolella tie-
tä oli myös ruumiinkäsittelyhuone
ruumiinavauksia varten. Näitä ei
tietenkään voi sellaisinaan verrata
nykyaikaisiin obduktioihin.

Koska hautausmaan kokonaisala
vanha ja uusi puoli yhteenlaskettu-
na oli tuskin kahta ja puolta hehtaa-
ria, hautausmaan uutta puolta oli
tarkoitus laajentaa vielä entisestään.
Kirkkovaltuusto valitsi 4.4.1926
kauppias Matti Kiesiläisen ja
maanviljelijä Simo Äikkään ano-
maan Asutushallitukselta lunas-
tusoikeutta uuden osan ja
Vehmaisten kylään vievän maantien
välisen alueen lunastamiseksi
Sumpulan hovin tiluksista. Samalla
heidät valtuutettiin allekirjoittamaan

Ruumiskellarin jäänteet nykyisin. Kuva: Marja Vaikkinen.
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kauppakirja tästä alueesta ja hank-
kimaan sille seurakunnan omistus-
oikeus.

Tämän kirjoittaja ei ole varma,
hankittiinko tätä maa-aluetta kos-
kaan, sillä sen pinta-alasta, kauppa-
summasta tai kauppakirjasta ei löy-
tynyt merkintää myöhemmissä
pöytäkirjoissa.

Hautausmaan hoito
1900-luvun alkupuolella heräsi myös
pienissä maalaisseurakunnissa halu
kunnostaa ja hoitaa hautausmaita.

Maaliskuun alussa 1920 kirkko-
neuvosto ehdotti kirkonkokoukselle,
että hautausmaan uusi puoli
aidattaisiin puuaidalla väliaikaisesti
ja seuraavan talven aikana han-
kittaisiin kivet aitatarpeiksi. Vanhan
osan pohjoisen puoleinen tarpeetto-
maksi jäävä kivinen päätyaita eh-
dotettiin muutettavaksi sivu-
aitojen jatkoksi niin pitkälti kuin ki-
viä riittää. Samalla uuden puolen
eteläpäätä puhdistettaisiin niin pit-
kälti kuin uutta kiviaitaa tulee teh-
täväksi.

Kirkonkokous hyväksyi tämän
ehdotuksen 28.3.1920.

Ilmeisesti uuden puolen aitana
säilyi kuitenkin riukuaita ja vanhan
puolen ympärillä oli kiviaita kolmel-
la sivulla. Tätä näyttää tukevan
myös jäljempänä oleva karttakuva
hautausmaasta.

Vapaussodan sankarivainajat oli
haudattu vanhalle puolelle (Raudun
historiassa on virheellinen maininta
uudesta puolesta) pääportin vie-
reen. Paikalle pystytettiin Ilmari
Virkkalan suunnittelema muisto-
merkki, joka paljastettiin Vapausso-
dan päättymisen kolmivuotispäivänä
16.5.1921. Nopeaa toimintaa seu-
rakunnalta.

Kirkkoneuvosto päätti 11.11.1934
teettää sekä vanhasta että uudesta
osasta kartan ja hautausmaa järjes-
tettiin säännöllisiin osastoihin ja nii-
den väliset käytävät kunnostettiin.
Valitettavasti kartta on kadonnut

eikä yksityiskohtaisia tietoja esim.
haudattujen vainajien hauta-
paikoista ole käytettävissä.

Hautausmaalle laitettiin myös
koristeistutuksia. Kirkkovaltuusto
myönsi hautausmaan kunnostami-
seen vuosittain 1 000-2 000 markan
määrärahan. Heinäkuun ensimmäi-
senä sunnuntaina tuli tavaksi viet-
tää hautausmaajuhlaa ja siistimistyöt
pyrittiin saamaan valmiiksi siihen
mennessä.

Sota ja sen jälkeinen neuvosto-
aika kohteli kaltoin Tikatsua. Jäljel-
lä on vain pieni osa sellaista, joka
muistuttaa Suomen aikaisesta
hautausmaasta. Kotiseuturakkaat
rautulaiset ja heidän jälkeläisensä
ovat kuitenkin kiitettävällä tavalla
yrittäneet kohentaa aluetta ja estää
loppujenkin suomalaisaikaisten jäl-
kien häviämisen. Tämä työ ja hau-
tausmaan nykytila ansainnee koko-
naan uuden kirjoituksen.

Veikko Vaikkinen

Selvennyksiä tekstissä oleviin
käsitteisiin:

Kirkonkokous on vanha nimi-
ke, joka vastaa lähinnä seurakun-
nan kirkkovaltuustoa nykyisin. Se on
seurakunnan päätöksentekoelin
merkittävissä asioissa.

Kirkkoneuvosto on seurakun-
nan toimeenpaneva elin (hallitus),
joka tekee myös ehdotuksia kirkko-
valtuustolle (aik. kirkonkoko-
ukselle).

Senaatti oli Suomen suuriruhti-
naskunnan toimeenpaneva elin, joka
vastasi lähinnä nykyistä valtio-
neuvostoa (hallitusta).

Syli: Vanha pituusmitta 1,78 met-
riä.

Tynnyrinala:Vanha pinta-ala-
mitta, noin 0,49 hehtaaria.

Muistokäynnillä Tikatsun hautausmaalla kihujuhlilla 2017.
Kuva: Markku Vauhkonen.

”Sota ja sen jälkeinen
neuvostoaika kohteli kaltoin

Tikatsua. Jäljellä on vain
pieni osa sellaista, joka

muistuttaa Suomen aikaisesta
hautausmaasta”
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Tikatsun hautausmaan kartta. Haudankaivaja Johannes Meskasen poikien Antti ja Matti Meskasen
muistinvaraisesti piirtämänä. Julkaistu Rautulaisten lehdessä 1/1994.
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Senaatti julisti helmikuun 18. päivä-
nä 1918 vanhan asevelvollisuuslain
(1878) jälleen voimaan siksi ajaksi,
jonka vapaustaistelu tulee kestä-
mään, ja mahdollisuuden kutsua jo-
kaisen asevelvollisuusiässä olevan
lainkuuliaisen kansalaisen aseisiin
isänmaan puolustamiseksi.

Karjalan rintaman komentajaksi
määräsi ylipäällikkö 3.2.1918
jääkärikapteeni Aarne Sihvon ja
hänen lähimmäksi apulaisekseen
jääkärikapteeni W. Hägglundin.
Mainittakoon, että kansakoulun-
opettaja Antti Sihvon kaikki kuusi
poikaa osallistuivat vapaussotaan
(Aarne, Juho, Sam, Ilmari, Ant-
ti, syntyi 7.6.01, kaatui 12.3.18,
Kustaa). Helmikuun 17. päivänä
1918 muodostettiin Karjalan ryhmä
(Saimaan - Laatokan alue) ja pääl-
liköksi määrättiin jääkärikapteeni
Aarne Sihvo. Maaliskuun 12. päi-
vänä muodostettiin Karjalan rinta-
malle kolme Karjalan rykmenttiä
seuraavissa kokoonpanoissa:

1. Karjalan rykmentti,
ratsumestari Yrjö Elfengren.

Taistelualueena olivat Raudun,
Valkjärven ja Muolaan - Mälkölän
rintamat. Esikunta sijaitsi Kivi-
niemessä.

I pataljoona, jääkärivänrikki Urho
Sihvonen, joka toimi koko asema-
sodan ajan Muolaan - Mälkölän rin-
taman päällikkönä.  Komppanioiden
päällikköinä toimivat: 1.K. jääkäri
Sainio, 2.K  jääkärivänrikki Vähä-
salo, 3.K jääkärivänrikki Brander,
4.K metsänhoitaja Rundberg.

II pataljoona, jääkäriluutnantti
Aschan, toimi Valkjärvellä.

Komppanioiden päällikköinä toi-
mivat: 1.K jääkäri Mättö, 2.K yli-
oppilas Happonen, 3.K jääkäri-

Karjalan Kaartin rykmentin edeltäjät
vapaussodassa

vänrikki Skogström.
III pataljoona, jääkäriluutnantti

Lindberg, toimi Raudussa.
Komppanioiden päällikköinä toimi-
vat:

1.K jääkärivänrikki Läheniemi,
2.K V. Nissinen, 3.K jääkärivänrikki
Skogström. Pataljoonaan kuuluva
ratsuväkiosasto Kiviniemessä, pääl-
likkönä toimi herra O. Veckman.
Lisäksi jokaisessa pataljoonassa oli
konekivääri osasto.

2. Karjalan rykmentti,
ratsumestari Oskar Kuula.

Esikunta sijaitsi Antrean aseman
lähettyvillä.

IV pataljoona, jääkäriluutnantti A.
Salminen, alueena oli linja Ora -
Noskua - Kääntymä.

Komppanioiden päällikkönä toimi-
vat: 1.K V. Tosurinen, 2.K V. Kin-
nunen, 3.K J. Uski,

V. pataljoona, jääkärivänrikki
Närvänen, pataljoonan alueena oli
linja Oravala - Ahvola.

Komppanioiden päällikköinä toi-
mivat: 1.K K. Raunio, 2.K E. Villa,
3.K E. Pelkonen.

VI pataljoona, jääkärivänrikki V.
Hämäläinen. pataljoonan alueena oli
Hannila - Ora.

Komppanioiden päällikköinä oli-
vat: 1.K Y. Raikas, 2.K
E.Durchman, 3.K  E. Engberg

X pataljoona, E. Heimolainen, alu-
eena Ahvola. Komppanioiden
päällikköinä olivat: 1.K V. Snellman,
2.K A. Manninen ja 3.K V. Kunnas.
Ratsastavan osaston päällikkönä
toimi luutnantti Lindh.

Konekiväärikomppanian päällik-
könä oli kaatumiseensa asti (28.3.
Ahvola) G. Stubb ja hänen jälkeen-
sä V. Koljonen.

Lentävän komppanian päällikkö-
nä toimi P. Siven (Susitaival). Se sai

sapööri-ja työkomppaniat sekä
konekivääriosaston.

3. Karjalan rykmentti,
jääkärimajuri Ståhlberg.

Rykmentin kaista rajoittui
kaakossa 2. rykmentin kaistaan, luo-
teessa Saimaaseen. Rykmenttien
rajana olivat Ahvolan ja Jääsken kir-
konkylän keskivälillä oleva Lottolan
kylä.

VII pataljoona, V. Raatikainen,
esikunta sijaitsi Imatralla ja miehis-
tön sijoitus oli Kuurmanpohja ja
Korvenkylä, Vuoksenniska ja
Näträmälä. Komppanioiden
päällikköinä toimivat: 1.K R. Ek-
holm, 2.K J. Airaksinen ja 3.K U.
Hyvänen.

VIII pataljoona, luutnantti Edv.
Astola, esikunta sijaitsi Rauhan pa-
rantolassa. Miehistön sijoitus oli
Korvenkylä ja Rauha.
Komppanioiden päälliköt olivat: 1.K
E. Mäkinen, 2.K F. Tosurinen ja 3.K
Y. Nykänen.

IX pataljoona, Hj. Raatikainen ja
19.3. kapteeni Sandström. Esikun-
ta sijaitsi Jääsken asemalla ja sit-
temmin Kuurmanpohjassa. Miehistö
oli sijoitettu Einolaan, Jääsken kir-
konkylään, Ahvolaan, Kuorman-
pohjaan ja Ensoon. Komppanioiden
päällikköinä olivat: 1.K A. Siljander,
2.K A. Kumlin ja 3.K U.
Zimmerman. Konekivääriosaston
päällikkönä oli S. Niukkanen.

Muut erikoisosastot olivat: Kar-
jalan ratsujääkärirykmentti, 2. len-
toasema ja Karjalan tykistö.
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Eila Utter jatkaa kirjoittamista:
Juureni Karjalan

Eila Utter Hämeenlinnasta jatkaa
runoiluaan. Tänä kesänä ilmestynyt
Juureni Karjalan -runovihkonen on
jatkoa Kaipuu Karjalaan -runoihin.

Eilan juuret ovat isänsä Seemi
Loposen puolelta Raudussa ja äi-
tinsä Mirjami o.s. Kuokkasen
puolelta Suojärveltä.

Perhepäivähoitajana työskentele-
vä Eila kertoo kirjoittavansa myös
lastenrunoja, ja syksyllä onkin tu-
lossa runoja Suomi 100 vuotta Las-
ten kanssa.

Huhtikuun 1918 alussa
Karjalan jalkaväkirykmenttien
vahvuudet olivat:

- 1. rykmentti rintamalla
1575 sotilasta
- 2. rykmentti rintamalla
2365 sotilasta
- 3. rykmentti rintamalla
1461 sotilasta
Rintamalla yht. 5401 sotilasta

Vihollisen vahvuudet
Joutsenon rintamalla laskettiin pu-
naisia olevan maaliskuun lopussa
Joutsenossa 1500 miestä sekä Pent-
tilässä 600 miestä., lisäksi 10 kone-
kivääriä ja 6 tykkiä.

Antrean rintamalla Oravalan -
Ahvolan ja Hannilan rintamilla vi-
hollisia laskettiin olevan maaliskuun
lopussa yhteensä 4900 miestä, 8
konekivääriä, 7 tykkiä. Hannilan
osalla 1400 miestä, 8 konekivääriä,
3 tykkiä ja 1 panssarijuna.

Pullilassa muutama sata vihollisen
miestä, 2 tykkiä. Näätälässä 500
miestä, 4 konekivääriä ja 3 tykkiä.
Rajaharjulla 200 miestä, Kuusaassa
1000 miestä ja 4 tykkiä.

Valkjärven ja Raudun taisteluiden
aikana venäläisiä ja punaisia oli yh-
teensä 4000 miestä.

Jatkuu...
Pekka Hovilainen

Talvisodan muistomerkki pal-
jastetaan Helsingissä
Kasarmitorilla 30. marraskuu-
ta. Tilaisuus on yleisölle
avoin.Presidentti Martti
Ahtisaaren suojeleman hank-
keen pani alulle Talvisota-
yhdistys. Merkin on suunnitel-
lut kuvanveistäjä Pekka Kau-
hanen.

Talvisodan
muistomerkki
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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

Osallistu Rautulaisten lehden tekoon!
Hyvä Rautulaisten lehden lukija! Osallistu sinäkin yhteisen pitäjä-
lehtemme tekoon: laita tarinoita, muistikuvia, nykykuulumisia, tunnel-
mia, näkökulmia, ajatuksia karjalaisuudesta ja valokuvia lehdessä jul-
kaistavaksi.

Neljä polvea Koukosia
 Vasemmalta Lola Partti, Kati Partti, Hannu Koukonen, Veikko
Koukonen sylissään Niklas Armas Juhani Laitinen.

Ystävykset 40 vuoden takaa Kar-
jalaisten kesäjuhlilla 2017: Sis-
ko Sipponen, äitinsä Lydia Sip-
ponen ent. Fedotoff Uuksalon-
pää, Salmi, ja Marja-Liisa Hän-
ninen, ent. Lamberg. Uuksi, Sal-
mi.

Selma Helena Salo, o.s. Monto,
täyttää 90 vuotta Joutsassa.Hän
syntyi 25.10.1927 Raudun  Pot-
kelan kylässä Monnonmäellä.
Vanhemmat olivat Ida ja Arvid
Monto. Selma-äitimme elää vir-
keänä rivitalossa yksin käsitöitä
tehden ja huuliharppua
soitelleen. Merkkipäiväänsä hän
juhlistaa läheisten ja ystävien
kanssa. Tyttäret

Sinikka ja Annikki
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Elli Mörskyn
(5.9.1929-19.8.2017) muistolle

Loppukesän aamuna auringonsäteiden saattama-
na  päättyi äitimme Elli Mörskyn  elämä Mänty-
harjun terveyskeskuksessa. Saattelimme hänet
haudanlepoon suuren sukulais- ja ystäväjoukon
läsnäollessa Mäntyharjun hautausmaalle isämme
Mikko Mörskyn viereen.

Elli oli syntyperäinen mäntyharjulainen, mutta
avioituminen ja perheen perustaminen  Raudun
Ristautiosta kotoisin olleen Mikko Mörskyn kans-
sa tapahtui 1953  ja  hän  muutti Pankalahteen
Metsälän tilalle miniäksi Liisa-mummomme oppiin
ja karjalaisten  perinteiden ja ruokien pariin.
Tältä ajalta syntyi perinne, johon lapsena
totuimme itsestäänselvyytenä; joka lauantai
paistuivat karjalanpiirakat, niin riisipiirakat kuin
perunakakkaratkin tuvan leivinuunissa aina lau-
antaisin sen jälkeen, kun muutimme isämme ra-
kentamaan taloon hänen ostamalleen Hernesuon
kylmälle tilalle.

Seuraavat vuosikymmenet olivat työntäyteisiä
niin maatilan töissä kuin kasvattaessa meitä viittä
sisarusta. Maatalon emäntänä äitimme oli
ulospäinsuuntautunut  ja vieraanvarainen, ovi oli
kaikille aina auki. Muistotilaisuudessa äitiämme
luonnehdittiinkin: karjalaisempi kuin karjalaiset
itse.

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen vanhempamme
muuttivat Mäntyharjun keskustaan Sahalahden-
tielle, jossa saivat asua yhdessä vain muutaman
vuoden ennen isämme äkillistä poismenoa 1992.
Vuodet tästä eteenkinpäin olivat täynnä työtä ja
touhua pihalla ja puutarhassa sekä käsitöiden ja
harrastusten parissa. Lähetystyö  ja diakoniatyö
olivat äitimme sydäntä lähellä. Häneltä syntyi lu-
kemattomia sukkapareja erilaisiin myyjäisiin.
Kaikkein legendaarisin hänen käsiensä tuote oli
kuitenkin Ellin piirakat niin myyjäisiin kuin
omaankin käyttöön ja pakkaseen vierasvaraksi.
Niitä saivat niin me lapset kuin lapsenlapset, naa-
purit, ystävät ja seurakunnan työntekijät.

Parhaimmillaan hän teki piirakoita ennen jou-
lua parikin tuhatta kappaletta. Yhtään juhannus-
ta ei mennyt ilman piirakoita ihan tätä viimeistä
kesää lukuunottamatta. Äitimme siirsi myös  tätä
perinnettä eteenpäin opettaen meidät lapset  ja

lapsenlapsetkin  tekemään ja rypyttämään
piirakoita (kuvassa Elli ja tyttärentytär). Piirakka-
mestarin arvon hakuakin hänelle mietittiin, mutta
ei taida postuumisti enää onnistua.

Äitimme oli huolehtiva ihminen, joka pyyteettö-
mästi huolehti meistä jälkikasvusta ja ystävistä.
Suurisydäminen ihminen on poissa, mutta elää
muistoissamme.

Pentti Mörsky

TULEEKO LEHTESI
OIKEALLA OSOITTEELLA?

Ilmoita osoitteenmuutoksesi
Veijo Moilanen

p. 040 848 2759 tai lehtitilaus@rautu.fi

Huom! Osoite ei vaihdu
vain postiin ilmoittamalla
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Arvi, Pekka ja Martti.

Arvi Lattunen syntyi Raudun pitäjässä Karjalan
kannaksella 26.4.1922 suureen maalaistaloon kes-
kelle sisarussarjaa, jossa oli omia yhdeksän ja
kaksi kasvattilasta. Kaksi sisaruksista kuoli pie-
nenä espanjantautiin. Arvi kävi kansakoulun
kotikylässään Raasulissa, mistä oli rajalle vajaa
kilometri.

Hän liittyi tammikuussa 1939 suojeluskuntaan,
joka kuului Käkisalmen sotilaspiiriin. Raja-
seudulla koulutettiin komppanian verran 16-17-
vuotiaita, muun muassa kiväärien käyttöön.
Suojeluskunnassa hän toimi palvelukseen astumi-
seen saakka, mikä tapahtui saman vuoden loka-
kuussa.

Talvisodan syttyessä marraskuussa Arvi oli vas-
ta 17-vuotias. Hän lähti vapaaehtoisena sotaan
ja toimi taistelulähettinä. Vapauduttuaan sodasta
keväällä 1940 hän suoritti 18 kuukautta kestä-
neen asevelvollisuuden Kesälahdella Etelä-Kar-
jalassa, sai ryhmänjohtajan koulutuksen ja yleni
alikersantiksi.

Rintamalle Arvi Lattunen kutsuttiin 18.6.1941,
viikkoa ennen varsinaisen sodan alkua. Hänen
joukko-osastonsa oli 3/Pion. P 21. Taistelu-
paikoiksi tulivat Korpiselkä, Salmi, Säntämä,
Varloi, Tuulos, Vitele ja Syväri.Hän haavoittui en-
simmäisen kerran sirpaleesta vasempaan nilkkaan
jo elokuussa 1941. Vasemman käden menetys ran-
teesta tapahtui 15.2.1944 Syvärin voima-
laitoksella, mistä hänet vietiin hoidettavaksi
Syvärin luostariin, joka toimi kenttäsairaalana.
Lopullisesti hänet vapautettiin palveluksesta
20.12.1944. Palvelusaikaa rintamalla kertyi kol-

me vuotta, kuusi kuukautta ja kolme päivää, ja
maanpuolustustehtävissä yli viisi vuotta.

Sittemmin Lattunen on ylennetty kersantiksi ja
ylikersantiksi reservissä. Hänet on palkittu
urheudestaan monilla mitaleilla ja Sotainvalidien
Veljesliiton kunniamerkeillä huomionosoituksilla.

Arvia 14 vuotta vanhempi veli Johannes kaatui
1941.

Sotien jälkeen Arvi asui ensin kotonaan Koski
Hl:ssä (nyk. Hämeenkoski), mistä hän muutti 1949
Renkoon Kuittilan myllylle mukanaan 19.5.1946
vihitty puoliso Helena Vilhelmiina, o.s. Siivola, Ja-
nakkalasta. Heille syntyi kaksi tyttöä ja yksi poi-
ka.

Arvi hoiti aluksi myllyä ja sirkkelisahaa, jotka
kuitenkin paloivat 1950-luvulla. Tästä lannistu-
matta Arvi rakensi samalle tontille raamisahan,
jolla kävi töissä ulkopuolista työvoimaa. Parhaim-
millaan sahalla työskenteli 32 henkilöä ja puuta-
varaa vietiin jopa ulkomaille.

Yrittäjää kohtasi 1963 taas vastoinkäyminen:
saha ja viereinen asuintalo tuhoutuivat tulipalos-
sa. Samoihin aikoihin Arvi joutui metsäkauppojen
seurauksena lunastamaan maatilan Kuittilan ky-
lästä. Ahkera ja sisukas mies ei antanut edes
amputoidun kätensä haitata: hän raivasi uutta
peltoa, huhki moottorisahan kanssa metsätöissä
ja poimi ämpärikaupalla marjoja. Sillä välin He-
lena hoiti karjan ja teki kotityöt. Nykyisin tila on
pojan perheen kotina.

Sotainvalidien parissa tehty työ on ollut Arvi
Lattuselle ja hänen puolisolleen Helenalle tärkeä.
Arvi valittiin Rengon osaston puheenjohtajaksi

Sotainvalidi, yrittäjä
ja urheilija

Arvi Lattunen
oli hyvä

esimerkki
periksi-

antamattomuudesta
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1958. Siinä tehtävässä hän oli 29 vuotta. Hele-
na kuului vuosia naisjaoston johtokuntaan.

Arvi innostui urheilusta jo nuorena. Hän hiihti
kilpaa suojeluskunnassa ja harrasti myös yleis-
urheilua. Vammaisurheilua sitten vuosina 1949-
1970; urheilusaavutuksia kertyi kotimaassa, mut-
ta edustuksia tuli myös ulkomaille. Ensimmäinen
ulkomaanmatka oli 1968 Ranskaan, Pariisiin,
vammaisten Ranska-Suomi -maaotteluun. Siellä
Arvi voitti oman sarjansa 5-ottelussa ja sijoittui
yhteispisteissä hopealle. Suomi voitti kisat ylivoi-
maisesti. Seuraavaksi vammaisten maailmanmes-
taruuskisat Stoke Mandevillessa Englannissa
1974, siellä Arvi saavutti hopeaa kiekonheitossa
ja pronssia kuulantyönnössä. Kisoihin osallistui
17 maata. Vammaisurheilun ensimmäisissä olym-
pialaisissa Kanadan Torontossa 1976 Arvi oli mu-
kana 4x100 metrin juoksun viestijoukkueessa,
joka voitti kultamitalin. Arvi oli myös Sotainvali-
dien Kanta-Hämeen piirin urheilujaoston puheen-
johtajana vuosina 1971-1978.

Arvi Lattunen oli hyvä esikuva, kuinka vammasta
huolimatta voi harrastaa erilaisia liikuntamuotoja
ja kuntoilla.

Tunnustukset: Sotainvalidien ansioristi 1986,
Suuri ansiomerkki 1981, Sotainvalidien Urheilu-
liiton viiri ja ansiomerkki, kultainen ansiomerkki
1976, hopeinen ansiomerkki 1970. Helena
Lattuselle myönnettiin 1987 hopeinen ansiomerk-
ki.

Arvia jäivät kaipaamaan lapset perheineen, Pek-
ka-veli ja muut sukulaiset ja ystäväpiiri. ”Kerto-
kaa, kohta poissa on veljet, muistakaa, meille kal-
lis on maa”.

Arvi Lattusen muistoa kunnioittaen

Maija Mäkipää
o.s. Pietinen,

Arvin vanhimman Helena-siskon tytär

Arvin nuorin veli Pekka Mikael Lattunen täytti 95
vuotta 19.3.2017

Maija Annikki Mäkipää o.s. Pietinen täytti 86 vuot-
ta 9.6.2017.

Isämme Vilho Johannes Falck nukkui pois
13.04.2017 Pietarsaaren kodissaan . Isä-Ville syn-
tyi 25.09.1927 Raudun Suvenmäellä, Mikko ja
Edla Falckin esikoispoikana .

Jatkosodan aikana hän jakoi postia suven-
mäkeläisille  ja siitä hänen hyvä talon väkien tun-
temus varmaan kumpusi ja muisti hyvin loppuun
asti nimet. Muutenkin hänellä oli hyvä muisti
syntymäaikojen, nimien yms. suhteen, ja sitä mo-
nesti hämmästeltiin .

Huhtikuusta 1944 hän palveli seitsemäntoista-
vuotiaana isänmaata vapaaehtoisena Rintama-
sotilaana ja siitä hänelle myönnetty Sodan Muisto-
mitali ja Tammenlehvä-tunnus .

Sodan jälkeen perhe asettui Haukivuorelle ja
siitä sitten isän matka Kuusankosken kautta
Pietarsaareen, jossa hän vietti eläkepäivät lop-
puun asti. Harrastuksena oli kuorolaulu Hauki-
vuoren  ja Kuusankosken mieslaulajissa .

Lämpimästi muistellen pojat
 Lauri ja Tapani Falck

Jukka Pekka Tonteri nukkui pois 27.8.2017 Es-
poossa. Jukka syntyi 26.4.1964 Pieksämäen maa-
laiskunnassa, josta hän muutti myöhemmin pää-
kaupunkiseudulle.

Jukka oli kovasti kiinnostunut sukujuuristaan,
hän teki mm. sukututkimuksen Tonteri-suvun haa-
rasta aina 1600-luvulle saakka. Jukan isovanhem-
mat Antti ja Martta Tonteri olivat kotoisin
Raudusta, jossa myös isämme Reino Tonteri oli
sodan aikana kastettu Raudun kirkon raunioilla.

Jukka saatettiin haudan lepoon Pieksämäellä
23.9.2017.

Jarkko Tonteri
veli
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