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Raudun pitäjäjuhlat Mikkelissä
18.-19.8.2018.

Tervetulloo!

Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkille on ostettu kulkutilaa.
Kauppakirjan allekirjoitus, jonka oikeaksi vahvistaa notariaatti
Andrei Ozernoj (oik.). Keskellä Markku Paksu ja oikealla myyn-
tiedustaja Pavel Shenevskii. Kuva: Seija Paksu.

SIVUT 4-5.
Lahjoitusmaatalonpoikien muis-
tomerkki. Kuva: Markku Vauh-
konen.

RAUTULAISTEN
LEHTI

RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA
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Mikkelissä elokuussa 2018

Historian siipien havinaaRautulaisten
lehti 4/2018

Kesän 1941 kerrotaan olleen edel-
lisen kerran historiamme lämpimin,
sotaa edeltävä kesä -39 oli myös
kertomuksien mukaan todella kuu-
ma. Vanhat ihmiset uumoilivat;
sottaa se tietää, kuten syksyllä sit-
ten mustat pilvet alkoivatkin kasaan-
tua poliittiselle taivaalle tunnetuin
seurauksin.

Moni lukija varmasti muistaa vie-
lä evakkotaipaleensa ja kodin kipe-
än menetyksen.

Vuonna 1958 oltiin kutakuinkin
saatu elämä rakennettua tänne
tynkä-Suomeen, kuka minnekin
päin suomea, valtaosa rautulaisista
kuitenkin sijoittautui Mikkelin lää-
niin, Mikkelin maalaiskuntaan sekä
ympäristökuntiin ja Pieksämäelle.

Koska elämä oli jotakuinkin saa-
tu rakennettua uudelleen, oli ehkä
aika alkaa purkaa tuntojaan sekä oli
tarve tavata entisiä naapureita ja
oman pitäjäläisiä sieltä kotont
Karjalast, koska Karjalaan paluus-
ta ei näyttänyt olevan tietoakaan,
koettiin myös tärkeäksi tehtäväksi
vaalia omaa historaamme.

Niinpä tunnetut ”seuramiehet”,
joista monet olivat ennättäneet olla
monenlaisissa toiminnoissa mukana
jo Raudussa, päättivät lyödä viisaat
päänsä yhteen ja perustivat
Rautulaisten pitäjäseuran Pieksä-
mäellä 17. lokakuuta vuonna 1948.

Seuran ensimmäiseksi puheenjoh-
tajaksi valittiin Kaarlo Asomaa.

Samana päivänä pidettiin myös
toinen merkittävä rautulaisorgani-
saation eli Rauta-Säätiön perusta-
va kokous. Rauta-Säätiöön koottiin
rautulaisten yritysten ja yhdistysten
varoja, joilla pyrittäisiin turvaamaan
taloudellisesti rautulaisen perinteen
säilyttämistä.

18.-19.8.2018 juhlimme tämän tä-
näkin päivänä vireän seuramme 70-
vuotista taivalta, taivalta jonne
jälkipolvetkin ovat löytäneet.

Rautulaisten lehti
Samaan tarpeeseen yhdyssiteeksi
hajallaan asuvien rautulaisten kes-
ken koettiin tarpeelliseksi perustaa
Rautulaisten lehti. Ajatus lehden
perustamisesta oli ollut vireillä jo
pidempään.

Raudun entisen naapuripitäjän
taholta oli Rauta-Säätiöön oltu yh-
teydessä ja ehdotettu että perustet-
taisiin yhteinen pitäjälehti. Säätiön
valtuuskunnan jäsenet olivat kuiten-
kin epävirallisissa keskusteluissa
päätyneet täysin rautulaisten oman
lehden perustamiseen.

Rauta-Säätiö piti 23. maaliskuuta
1958 vuosikokouksensa. Kokouk-
sessa pohdittiin lehden perustamis-
ta, mutta tultiin siihen tulokseen,
ettei säätiöllä sääntöjensä puitteis-
sa ollut mahdollista ryhtyä lehteä
toimittamaan. Oman lehden saami-
nen rautulaisille koettiin kuitenkin
niin tärkeäksi, että jotenkin hanke
oli saatava liikkeelle. Niinpä Rau-
ta-Säätiö päätti antaa Rautulaisten
pitäjäseuralle tietyn alkupääoman,
jonka turvin se voisi lähteä lehden
kustantajaksi.

Näin syntyi Rautulaisten lehti ja
sen ensimmäisen toimittajaksi va-
littiin Hannes Ihalainen.

Tänä vuonna18.-19.8. juhlimme
siis myös lehden 60-vuotista taival-
ta.

Meidän kuuluukin olla kiitollisia niille
menneille sukupolville, jotka menet-
tivät kotinsa ja kotiseutunsa diktaat-
tori Stalinin ja Hitlerin vuoksi, että
he jaksoivat viisaasti ajatella tule-
vaisuutta ja tulevia sukupolvia
perustaessaan nämä rautulaiset
yhdistykset.

 On meidän nyt olevien sukupol-
vien tehtävä vaalia tätä perinnettä,
ja voin sen rehellisesti sanoa, että
tänä päivänä seuramme että leh-
temme elävät ehkä historiansa
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kotiseutuneuvos

RAUTULAISTEN PITÄJÄJUHLAT 18.-19.8.2018
Etelä-Savon ammattiopistolla Mikkelissä

Otavankatu 4, 50100 Mikkeli

OHJELMA

la 18.8 alk. klo 18.00  Rautulaisten lehti,
historiaa ja nykypäivää

19.00 Muistoloin ilta, juhlaillallinen, tarjolla myös viihdettä
ja tanssit. Karjalainen pitopöytä, ilm. päivälliselle

seija.raty@pp.inet.fi tai p. 0405772728.
Illalliskortti 20.00 euroa

su 19.8    klo 10.00  KARJALAINEN messu
Mikkelin Pitäjäkirkossa, saarna Simo S. Salo

Ortodoksinen liturgia Mikkelin Ortodoksikirkossa,
saarna: isä Mikko

Jumalanpalveluksen jälkeen
seppelten lasku muistomerkeille

Kirkkokahvit srk-talolla

12.30  Lounas ja kahvimahdollisuus
ammattiopistolla, hinta 10.00 e

Lounaalle ilmoittautumiset Seijalle
Paikalla valokuvanäyttely Raudusta
sekä pienoismallit: Raudun kirkot,

Palkealan kylä, Asema

14.00  PÄIVÄJUHLA
Juhlapuhe Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

ym. ohjelmaa
TERVETULLOO!

Juhlilla esitellään
myös Jaakko Toitturin

ja Toivo Valkosen
tekemä

Palkealan kirkon
pienoismalli.

vakainta aikaa, ainakin jos sitä mi-
tataan taloudellisella mittarilla, ja ne
edellytykset ovat antaneet menneet
sukupolvet, toki haasteitakin on niin
kuin aina tulevaisuudessa ja muut-
tuvassa maailmassa on.

Minä toivon aurinkoisien kesä-
päivien jatkuvan niin seurassamme
kuten teidän elämässännekin.

Kesäkuussa -44, kun rautulaisia las-
tattiin Petäjärvellä härkävaunuihin,
sinne talutettiin myös sokea mum-
mo. Vaunussa oli todella kuuma ja
niinpä mummo kysyi, jot kennekäs
saunaa työ miut nyt tungitta?

Koska on syytä juhlaan, toivotan
teidät kaikki rautulaiset ystävineen
18.-19.8.2018 tänne Mikkeliin kans-
samme juhlimaan.

Aurinkoisin terveisin teidän
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Kotiseutumatkailun päästessä vauh-
tiin 1990-luvun alussa monien mie-
leen tulvahti haave ja ehkäpä toi-
vokin mahdollisesta Karjalan
palautuksesta.

– Ne toiveet lyttäsi Suomen sil-
loinen presidentti Mauno Koivis-
to. Jospa kuitenkin olisi mahdollis-
ta saada sieltä tontti, entiseltä koti-
seudulta; kuulin niin monen halusta
ostaa maata Karjalasta, toteaa
kotiseutuneuvos Markku Paksu.

– Tämä ei kuitenkaan ollut mah-
dollista ennen kuin Venäjän presi-
dentti Vladimir Putin allekirjoitti
2012 lain, jonka mukaan ulkomaa-
laisetkin voivat ostaa maata suoja-
alueen ulkopuolelta luovutetusta
Karjalasta, Käkisalmen piirin alu-
eelta. Tähän alueeseen kuuluvat
mm. Sakkola, Rautu ja Metsäpirtti.

Laatokan Karjalasta on Markku
Paksun tietojen mukaan hankkinut
ns. datsan jo vuosia aiemmin use-
ampikin suomalainen, mutta Kan-
nakselta vain naimakaupan kautta.

Rautu-Sakkolan lahjoitusmaata-
lonpoikien muistomerkin tontin tie-
noilta tänä kesänä tehty maakaup-
pa lieneekin ainutlaatuinen.

– Nyt toteutettu tonttikauppa
Sakkolan Hovinkylässä, luulen, että
se on ensimmäinen ns. group
Hovinkylän, ryhmän joka koostuu
sakkolalaisista ja rautulaisista
yksityishenkilöistä, ketkä halusivat
turvata kulkuoikeuden siellä entises-
sä Petäjärven emäntäkoulun puis-
tossa sijaitsevalle lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkille.

Rautu-Sakkolan lahjoitusmaatalonpoikien muisto-
merkin tienoilla tehtiin historiallinen maakauppa
Pala Karjalaa palasi
suomalaisomistukseen

Kuinka tonttikauppa sitten käyn-
nistyi?

– Sakkola-Säätiö oli jo vuonna
2000 tehnyt ja saanut muistomer-
kin tontin alueen ns. vuokrattua
Petäjärven kunnan johdolta ja tuol-
le tontille kulkuoikeuden sen edus-
talla sijaitsevien tonttien väliltä.
2016 alkoi kuitenkin kuulua sellai-
sia terveisiä, että toisen tontin omis-
taja aikoo kieltää tonttinsa kautta
läpikulun, koska laki oli muuttunut
ja aiemmalla sopimuksella ei enää
ollutkaan lainvoimaa, kertaa Mark-
ku Paksu.

– Näinhän kävi 1939 ja 1944
myös, ettei Tarton rauhan rajakaan
pitänyt. Sopimuksilla voi siis pyyh-
kiä peräpäätä!

– Monien tapaamisien ja sitkeitten
yritysten jälkeen tämä oli pakko
uskoa ja miettiä uusia vaihtoehtoja.
Petäjärven johtaja oli kuitenkin var-
sin ymmärtäväinen – vaikkakin tun-
tui tuskastuvan ainaisiin tiedustelui-
hin – tarjoten eri vaihtoehtoja kulku-
paikan muuttamiseksi. Hän kuiten-
kin ehdotti, että paras vaihtoehto
meille olisi ostaa koko tyhjä 1200
neliömetrin tontti, ja tarjoutui selvit-
tämään tontin omistajan ja toimis-
ton, jolla tontti on myynnissä. Maa-
liskuussa viimeisten neuvottelujen
kariutuessa saimme häneltä myy-
jän yhteystiedot, ja pienessä piiris-
sä hyvin nopeasti päädyimme yri-
tykseen ostaa kyseessä oleva tont-
ti.

Hintapyyntö maapalasta oli ensin
huimat 2,2 milj. ruplaa.

– No hullu ei oo se kuka pyytää,
vaan se kuka maksaa. Päätimme
tarjota 1 miljoonaa, koska se

tutkimuksiemme mukaan oli koh-
tuullinen hinta ottaen huomioon Pie-
tarin läheisyyden. Pidimme kiinni
tarjouksestamme ja parin kuukau-
den kuluttua korotimme tarjous-
tamme 1,1 miljoonaan ja näinpä tar-
jouksemme hyväksyttiin ja kaupat
oli vahvistumassa, Paksu kertaa
tapahtumia.

– Kyllähän ilmassa oli aika ajoit-
tain jännityksen makua, koska vuo-
sia ajatuksissa ollut oma maa esi-
isien Karjalasta näytti toteutuvan,
vaikkakin vain pieni osuus.

Kun 1,1 miljoonaan ruplaa tarjottiin,
ryhmä Hovinkylällä ei ollut rahaa
kasassa kuin noin 700 tuhatta rup-
laa. Rohkeasti hanketta kuitenkin
vietiin eteenpäin.

– Se ei pelaa joka pelkää. Mis-
sään vaiheessa emme kuitenkaan

Soini Hartikainen on yksi tontti-
hankkeen eteen ja onnistumiseen
vaikuttaneista henkilöistä. Kuva:
Markku Vauhkonen.
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epäilleet, etteikö puuttuva summa
saataisi kokoon, ja niinpä laitoimme
facebookiin ja lehtiin ilmoituksen:
OSTA PALA KARJALAA! Ja
eipä aikaakaan, kun voimme aloit-
taa varsin mielenkiintoisen
paperisouvin, koska rahatilanne, kii-
tos monien osakkuuden ostaneiden,
avulla onnistui. Mainittakoon, että
osuuksia tonttiin on ostettu lahjaksi
lapsille, vanhemmille, vaimolle ja
vissii anopillekii, myhäilee Markku.

Nytpä oltiinkin jo aika pitkällä ja
alkoi kaikkein mielenkiintoisin vai-
he.

– Notaarin etsiminen ja sopivan
pankin, jolla on vapaa lokero hol-
vissa yms. Miul ol miljoonat kassis
ja ne käivät vissii kuus kertaa
Vennäi ja Suome välil. Viipurista ei
nimittäin löytynyt vapaata lokeroa.
Avuksi tuli Julia, jolla oli hyvän suo-
menkielen taito, hän kun työsken-
teli suomalaisyrityksen palvelukses-
sa.

Markku Paksu toteaa, että silti mo-
net koukerot piti hoitaa; jopa hänen
siviilisäätynsä tiedot, koska Paksu
toimi paperien allekirjoittajana.

– Notaarille piti toimittaa miun
avioerotodistuskii, jottei miul uo
eukkoo kärkkymäs osuutta tontist.
Vanha sanonta on, että Venäjäl on
kaikki hankalaa, mutta kaikella on
kuitenkin tapana järjestyä. Näin,
kuinka tulkkini Seijankii pää savusi
jossain vaiheessa. Kauppakirjaa
käännettii vennäiks ja suomeks.
Yhteistyö ja kaikki saamamme pal-
velu oli kyllä asiallista niin pankissa
kuin virastoissa.

Heinäkuun kymmenes päivä ol-
tiin jo niin pitkällä, että kauppakirjat
allekirjoitettiin ja marssittiin pank-
kiin tarkistamaan rahat ja talletet-
tiin ne sinne holviin, jossa setelit
tarkistettiin, että ovat aitoja.

– Ennen holviin menoa minut ku-
vattiin ja papereita allekirjoitettiin,
jot käs meinas puutuu. Sitten
kauppakirja vietiin viralliselle
kaupanvahvistajalle.

Eikä Markku Paksun huumori lop-
punut tähänkään:

– Notaaril mie kyl sanoin, jot
Suomes tällasist kaupoist joutus
syytteesee, ko tiä on niätse
varastettuu tavaraa puuttumista, ko
ostaa toiselt ryövättyy ommai-
suutta…

– 15.7. tuli tieto, että kaupat on vi-
rallisesti vahvistettu, ja ei muuta ko
Viipurii. Haettiin kauppakirjat ja
bropuskat ja marssittii pankkiin, jos-
sa sitten tapahtui rahojen luovutus
todistajan läsnäollessa.

Kuvassa lakitoimiston edessä Markku Paksu, kiinteistönvälitys-
toimisto Albatrosin myyntiedustaja Pavel Shenevskii sekä toimitus-
johtaja Tatjana Viktorovna. Kuva: Seija Paksu.

–  Notari pyysi vielä, että jos jo-
honkin lehteen tulee juttua aihees-
ta, niin voiko hänkin saada sen leh-
den, sillä hänenkin historiassaan
nämä ovat ensimmäiset maakaupat,
jotka tehdään suomalaisten nimiin.

– Toivon, että nämä kaupat voisi-
vat toimia esimerkkinä ja
rohkaisevana tekona toisillekin Kar-
jalaa kaipaaville tontin ostajille,
Markku Paksu toteaa.

Marjo Ristilä-Toikka

Enää nämä portit eivät estä pääsyä lahjoitusmaatalonpoikien
patsaalle. Kuva: Markku Vauhkonen.
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Rautuseuran tarinaillat jatkuvat
syksyllä entiseen tapaan Karjala-
talon Sortavala-salissa aina kuun en-
simmäisenä keskiviikkona klo 18-
20.

- syyskuun tarinailta 5.9.
- syysretki Tuusulaan la 15.9.
- lokakuun tarinailta 3.10.
- marraskuun tarinailta 7.11.
     (Rautuseura ry:n syyskokous)
- joulukuun tarinailta 5.12.
      (puurojuhla)

Tuusulan retken ohjelma la 15.9.
- lähtö klo 9 Mikonkadun
      turistipysäkiltä
- klo 10 alkaa opastettu
     kierros Lottamuseossa
- museolta siirrytään kävellen
      Aleksis Kiven kuolinmökille ja
- Taiteilijakoti Erkkolaan
      (runoilija J.H. Erkon 1902
       valmistunut koti)
- ruokailu Krapihovissa
- paluu Mikonkadun
       turistipysäkille
- retki on ilmainen
      Rautuseuran jäsenille

Ilmoittaudu Kaarinalle viimeistään
31.8. puh. 040 737 7631 tai
kaarina.raatikainen@gmail.com

Rautuseuran emännät Sirkka-Lii-
sa Helenius, Aila Pekkanen,
Ritva Rantala ja Eila Savolainen
huolehtivat tarinailtojen kahvi-
tarjoilusta. Halutessasi osallistua
tarjoiluihin ota yhteys Eilaan puh.
040 576 5264.

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä
liittymislomakkeen http://
w w w . r a u t u . f i / S e u r a /
rautuseura.htm sivulla tai ottamal-
la henkilökohtaisesti yhteyttä mei-
hin.

Tervehdys Rautuseurasta
Jäsenrekisteriä hoitaa Veli Vanha-
nen (veli.vanhanen@reivel.fi), jo-
ten muista ilmoittaa Velille muuttu-
vat yhteystietosi.

Aurinkoisia kesäpäiviä ja tapaami-
siin tarinaillassa!

Outi Ahponen

TULEEKO LEHTESI
OIKEALLA OSOITTEELLA?

Ilmoita osoitteenmuutoksesi
Veijo Moilanen

p. 040 848 2759 tai lehtitilaus@rautu.fi

Huom! Osoite ei vaihdu
vain postiin ilmoittamalla

Rautuseura ry:n hallitus

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 Hki

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

Aila Pekkanen on yksi Rautuseu-
ran aktiiveja.
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Tervehdys! Minut valittiin Raudun
Pitäjäseuran johtokuntaan, joten
pieni esittely lienee paikallaan.

Juureni ovat äitini Taimin puolel-
ta Raudussa Kaskaalan kylässä.
Hän syntyi siellä 1930 Matti ja
Anna Liisa Loposen 12 lapsen
perheeseen kolmanneksi nuorimpa-
na. Tilan nimi oli Notkola. Talvisota
muutti hänen, kuten monen muun
rautulaisen, elämän lopullisesti.
Evakkomatka vei Jokioisten kautta
Pieksämäelle, jossa Taimi sitten ta-
pasi isäni Viljon. Minä synnyin
1959.

Minä ja serkkuni tavallaan kas-
voimme karjalaisuuteen, koska sii-
tä puhuttiin niin paljon suvun yhtei-
sissä tapaamisissa. Muistan, kuin-
ka pyysin Aune-tätiäni kertomaan
Karjalan juttuja. Aunehan kertoi ja
minä kuuntelin ja kyselin.

Loposen sukuseura alkoi tehdä
matkoja Rautuun vuonna 1993, en-
sin pienemmällä porukalla, ja sitten
linja-autolla. Liityin joukkoon vasta
paljon myöhemmin ja ajattelin, että
onhan siellä nyt sitten ihan velvolli-
suudesta ainakin kerran käytävä.

Toisin kävi. Kun ensimmäisen
kerran saavuin Kaskaalan pelloille,
niin se kumpuileva maisema teki mi-
nuun niin suuren vaikutuksen, että
olisin halunnut jäädä sinne osaksi
sitä maisemaa. Siitä lähtien sinne on
kerran kesässä päästävä. Ensin
sukuseuran kanssa ja sitten Mar-
kun matkassa. Nyt on sitten sel-
vää, että olen rautulainen.

Työssäni lähihoitajana Jäppilässä

Kaskaalan
poika
mukaan
pitäjäseuran
hallitukseen

olen tavannut paljon alkuperäisiä
rautulaisia ja heitä yhdistää se sama
asia: evakkous. Sillä samalla mat-
kalla he ovat vieläkin, koska juuret
ovat niin syvällä Karjalan maassa.

Sellainen toivomus minulla on tälle
meidän sukupolvellemme, että vie-
kää lapsianne ja lastenlapsianne
käymään Raudussa, ettei se side sii-
hen kotiseutuun koskaan katkeaisi,
kun meitä ei enää ole.

Seppo Ramstedt

Seppo Notkolan tilalla kirjaimellisesti juuriaan etsimässä.

”Sellainen toivomus minulla
on tälle meidän

sukupolvellemme, että viekää
lapsianne ja lastenlapsianne
käymään Raudussa, ettei se

side siihen kotiseutuun
koskaan katkeaisi, kun meitä

ei enää ole”

Syysmatka PIETARIIN
5.-7.10.2018

Hinta: 250 e ryhmäviisumilla,
 omalla visalla 185 euroa.

Sis: kuljetuksen,
maj. Moscova-hotelli

aamupalalla,
viisumin hankinnan.

Mahdolliset kohteet
ja retket

 lisähintaan.

Ilmoittautumiset:
satu@tilausliikenne-

veijopulkka.fi
pitajaseura@rautu.fi

  puh: Markku 0449259765
       15.9 mennessä
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Tämä on osa kirjasta KÄRSIMYS-
TEN TEILTÄ, joka on painettu
Hämeenlinnassa 1928 ja sen on
kustantanut Osakeyhtiö Hämeen
kansa. Kirja on löytynyt kirppu-
torilta.

RAUDUN TAISTELUN
MUISTO. Kirj. M. T-a.

”Mistä olet saanut vasempaan
käsivarteesi noin kauhean arven?”
kysyin Antti Korpelalta olles-
samme keväällä 1922 Pietarissa
eräässä saunassa.

”Se on Raudun taistelun muisto”,
vastasi Korpela.

”Olit siis Suomen luokkasodas-
sa?”

Tulihan sinne mentyä ja vähältä
piti, etten sille reissulle jäänyt, ku-
ten useammat meistä pietarilaisista
Raudun taistelussa olleista jäivät.

”Oletko vanha pietarilainen?”
Vuonna 1915 muutin Suomesta

Pietariin. Mallipuuseppänä työsken-
telin Putilovin tehtaalla ja ansio oli
paremmanpuoleista aina vallanku-
moukseen saakka. Sitten muuttui-
vat työolot epäsäännöllisiksi ja työ-
väkeä vähennettiin useaan kertaan.
Säilyin kuitenkin tehtaalla aina maa-
liskuun puoliväliin 1918. Sitten jou-
duin työttömäksi, kun se osa teh-
dasta kokonaan pantiin seisomaan.

”Eikö ollut mahdollisuutta saada
toista työpaikkaa?”

Kyllä kai olisin saanutkin, mutta
kun työolot yleensä olivat niinä ai-
koina kovin kehnoja ja mieli teki
auttamaan Suomessa taistelevia
tovereita, niin tuli mennyksi punai-
seen kaartiin. Täällä Pietarissa asu-
vista suomalaisista muodostettiin
useita komppanioita. Viikon päivät
kun harjoitettiin, niin lähetettiin rin-
tamalle Suomeen, josta vain harvat
palasivat takaisin.

Raudun taistelun muistoja
kärsimysten tieltä 1918

”Menit siis aivan vapaasta tah-
dostasi taisteluun.”

Niin menin. Tuli näet ajateltua,
että ehkä se työväen voitto on kuin-
ka täpärällä. Kuka tietää, vaikka
puuttuisi vain tämän komppanian
apua ja tällaisissa mietteissä
kirjoittauduin kaartiin ja muutaman
päivän kuluttua lähetettiin se komp-
pania Raudun rintamalle.

”Ja miten kävi Raudussa?”
Kävi niin, että jouduimme venä-

läisten kelvottomuuden takia aivan
kuin hiirenloukkuun.

”Kerrohan lähemmin”, sanoin ja
Korpela alkoi kertoa:

”Samana viikkona, jolloin kaartiin
kirjoittauduin, lähetettiin se komp-
pania, johon kuuluin rintamalle. Seu-
raavalla viikolla ei ollut suurempia
taisteluita, vaan vähäpätöisiä kaha-
koita. Kumpaisellakin puolella näh-
tävästi valmistauduttiin suurempaa
taistelua varten.”

”Rautu on, kuten tiedät, Karjalan
kannaksella, Raasulin puolelta kat-
soen aivan Venäjän rajalla. Venä-
jän puoleisella rajalla oli venäläistä
sotaväkeä ainakin kolme tai neljä
pataljoonaa tykistöpattereineen ja
joku sotnia ratsuväkeä. Taistelu-
suunnitelma, jonka sain tietooni vas-
ta myöhemmin, oli ollut seuraavan-
lainen: Meikäläisten päävoimien tuli
tunkeutua aivan kuin kiilana valkois-
ten keskukseen ja vallata heidän
varustetut asemansa. Samaan ai-
kaan tuli meidän oikealla olevien
osastojemme painaa valkoisten
vasempaa siipeä Metsäpirttiin päin,
Venäjän rajaa kohti ja vasemmalla
olevien joukkojen tuli saartamalla
eristää valkoisten oikea siipi kes-
kuksesta. Venäläisten joukkojen tuli
liikehtiä Metsäpirtin puolelta ja si-
ten saartaa valkoisten vasen siipi ja
määrättynä hetkenä lähettää ratsu-

väki keveän tykistön ja kuula-
ruiskujen kanssa valkoisten joukko-
jen taakse ja siten sulkea näiltä pe-
rääntymistie.”

”Taistelun edellisenä päivänä saa-
pui meille avuksi eräs venäläinen
vapaaehtoinen, noin 350 miestä kä-
sittävä joukko, jota kutsuttiin
”sudenpojiksi”. Sellaisen nimen oli-
vat saaneet maailmansodassa häi-
käilemättömän rohkeutensa ja rai-
voisien hyökkäystensä vuoksi.
Tämä joukkue tarjoutui taistele-
maan keskustassa ja tämä tarjous
hyväksyttiin meikäläisten taholta.”

”Sudenpojilla” oli tietenkin enem-
män kokemusta varustettujen ase-
mien valtaamisessa kuin meillä, aja-
teltiin, ja se otaksuma osoittautui-
kin sittemmin oikeaksi.”

Se komppania, johon minä kuu-
luin, oli määrätty keskustaan. Tais-
telu aloitettiin aamulla aikaiseen ja
”sudenpojat” kokeneimpina ottivat
aloitteen sekä määräsivät koko kes-
kustan liikkeet. Ne miehet, jotka jo
aikaisemmin olivat olleet sillä
rintamaosalla, päättelivät tykkien
jyskeestä, että valkoisilla on nyt
paljon enemmän tykistöä kuin en-
nen.”

Noin puolentoista tunnin kuluttua
taistelun alusta ryhdyttiin keskustas-
sa rajuun hyökkäykseen ja valkois-
ten varustetut ensimmäiset asemat
vallattiin rynnäköllä. Niin jatkui tais-
telu edelleen yli kolme tuntia yhteen
menoon. Valkoiset pitivät sitkeästi
puoliaan, mutta siitä huolimatta
olimme edenneet usean kilometrin.
Joukkomme oli tosin harvennut. Se
komppania, johon minä kuuluin, oli
menettänyt kaatuneina ja haa-
voittuneina ehkä neljännen osan.
Mahdollisesti toisissa komp-
panioissa oli tapahtunut samoin.
Mutta samaa tuhoa tiesivät meidän
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luotimme valkoisten riveissä. Sitä-
hän todistivat heidän jättämänsä
kaatuneet. Olimme mielestämme
voiton puolella ja hyökkäys-
innostusta oli edelleen, kunnes an-
nettiin perääntymiskäsky.”

”Tavallinen rivimies ei tiedä tais-
telun käynnistä muuta kuin mitä sil-
millään näkee ja epätasaisilla ja
etenkin metsäisillä seuduilla ei näe
kovinkaan laajalti. Kun luulimme
olevamme voiton puolella, niin
ihmettelimme suuresti, miksi pitää
vetäytyä taaksepäin.”

”Sivustoiltamme oli tullut sana,
että valkoisilla on kumpaisellakin
sivustoillaan suuri ylivoima ja että
saarto uhkaa.”

”Kun olimme vähän aikaa
peräytyneet, huomasimme valkois-
ten käyneen hyökkäykseen. Järjes-
tyksessä peräytyminen ei ole help-
poa. Osata hyvin puolustautua ja
perääntyä, kas siinä kysytään tai-
toa sekä kylmäverisyyttä. Kun
perääntymiskäsky annetaan, johtaa
se jokaisen sotilaan ajattelemaan,
että nyt ovat asiat hullusti ja mieli-
kuvitus voipi loihtia aseman paljoa

pahemmaksi kuin mitä se on.
Hätiköiminen ja pakokauhu on
perääntyvälle joukolle varmana
tuhona.”

”Kun meidän keskustassamme oli
nyt kuitenkin sellaisiakin komppa-
nioita, jotka olivat aikaisemmin ol-
leet jo taisteluissa, koettivat ne pi-
tää järjestystä yllä perääntyen mal-
likelpoisesti. ”Sudenpojat”, mikäli
heitä oli enää jäljellä, esiintyivät
myöskin kylmäverisesti aina
uhatuimmilla paikoilla. Kun parisen
tuntia olimme täten jatkaneet
perääntymistä jouduimme sivusto-
jemme kanssa läheiseen yhteyteen.
Sivustomme olivat perääntyneet
hiukan vinoon, keskustaa kohti, jo-
ten joukkomme muodosti nyt pitkän
soikean neliön. Kuulimme nyt kol-
melta eri taholta kiväärien pauketta
ja kuularuiskujen rätinää, josta
käsitimme olevamme saarroksissa.
Miten se kaikki oli voinut tapahtua,
oli minulle, kuten jokaiselle rivi-
miehelle käsittämätön seikka.”

”Vasemmalla sivustalla huomaan
pari harventunutta komppaniaa
järjestäytyvän hyökkäysketjuksi.

Heillä näytti vielä olevan joitakin
käyttökelpoisia kuularuiskuja. Heti
saapuu sanantuoja, joka antaa mei-
dän komppanialle määräyksen jär-
jestäytyä nopeasti vasemmalla ole-
vien komppanioiden taakse. Ym-
märrämme, että nyt tulee hyökkä-
ys valkoisten saartoketjun läpi. Ai-
van heti lähtevät ensimmäiset rivit
liikkeelle ja kohta rätisevät ensi ri-
veissä olevat kuularuiskut. Valkoi-
set tietenkin siirtävät joukkojaan
uhatulle paikalle. Puolen tunnin ku-
luttua ovat meidän joukkomme kaik-
ki hyökkäämässä samaan suuntaan,
valkoisten ahdistaessa sivustoilta
sekä takaa. Vihdoin pääsevät mei-
dän etummaiset rivimme eroon val-
koisista. He eivät ole voineet siir-
tää sille sivustalle niin paljon väkeä,
jotta heidän ketjunsa olisivat jatku-
neet loppumattomiin. Harventuneet
jälkijoukkomme pitävät tulta yllä yhä
edelleen. Meidän täytyi perääntyä
paljon edemmäksi sitä paikkaa, josta
aamulla läksimme taisteluun.”

”Siinä valkoisten saartoketjun läpi
hyökätessä lävisti kiväärin kuula
vasemman käsivarteni. Kun sitten

Punaisten
juoksuhautoja

Raudun
asemalla.
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pääsin perääntyvän joukon muka-
na niin pitkälle eroon valkoisista,
etteivät heidän kuulansa enää ulot-
tuneet, pyysin erästä toveria sito-
maan käsivarttani. Verenvuodon
vuoksi olin käynyt kovin voimatto-
maksi.”

”Toverini ryhtyi sitomaan. Pääl-
läni olevasta paidasta reväistiin pit-
kät kaistaleet, jotka hän kiersi tiu-
kasti käsivarteni ympäri ja siten ty-
rehtyi veren juoksu. Sitten jatkoin
taas matkaa peräytyvien joukkojen
mukana.”

”Olimme kärsineet mitä perin-
pohjaisimman tappion. Kaksi kol-
masosaa olimme menettäneet
joukoistamme ja useimmat
tykeistämme. ”Sudenpojista” pe-
lastui vain kolmekymmentäkuusi
miestä.”’

”Tappion syy selvisi meille vasta
myöhemmin. Venäjän rajalla olevat
suuret joukot kieltäytyivät liikkeel-
le lähtemästä aivan viime tingassa.
Sen sijaan että olisivat avustaneet
suomalaisia työläisjoukkoja,
vetääntyivät he yhä etemmäksi ra-
jalta, kerääntyen erään rautatiease-
man luokse vaatien Pietariin kuljet-
tamista.”

”Venäläisten joukkojen päällystö
ei voinut aseistetuille joukoille mi-
tään. Koettivat kyllä taivuttaa mie-
histöä noudattamaan suomalaisille
työläisjoukoille annettua sopimusta,
ja siinä taivuttelemisessaan unohti-
vat sanan lähettämisen suomalaisille
joukoille venäläisten kieltäytymi-
sestä. Uskoivat tietenkin viimeiseen
saakka, että saavat joukot liikkeel-
le ja niin jäi sana lähettämättä. Suo-
malaiset päälliköt eivät osanneet
epäillä, että venäläiset eivät noudat-
taisi sopimusta ja siten antoivat
hyökkäyskäskyn ja tulivat
johtaneeksi joukkonsa aivan kuin
rotanloukkuun. Jos suomalaiset oli-
sivat aikanaan saaneet tiedon ve-
näläisten kieltäytymisestä, ei olisi
hyökkäykseen käyty, vaan
varustauduttu puolustusasentoon.”

”Iltasella myöhään saavuin erääl-
le rautatieasemalle verenvuodosta
voimattomana, nälkäisenä ja perin
uupuneena. Asemalle oli kuljetettu
joitakin toisiakin haavoittuneita, suu-
rimman osan jäädessä taistelu-
kentälle.”

”Eräs sairaanhoitaja sitoi asemal-
la uudelleen käsivarteni. Yö oli kyl-
mä ja junaa odotellessani vilustuin
kamalasti. Kun aamulla pääsin ju-
naan ja päivällä saavuin Pietariin,
jossa haavoittuneet kuljetettiin ve-
näläiseen sotilassairaalaan, tunsin
saaneeni kuumeen.”

”Toista viikkoa harhailin elämän
ja kuoleman välimailla, kunnes ru-
pesin toipumaan. Kolme viikkoa
viivyin sairaalassa ennen kuin ky-
kenin lähtemään pois.”

”Jo taistelutantereella ollessani,
kun näin tovereita kaatuvan ja
kuulat vinkuivat monasti korvani
lähellä, muistui mieleeni perheeni.
Mihin joutuu vaimoni neljän lapsen
kanssa, joista vanhin oli silloin vas-
ta kaksitoistavuotias? Sellaisia ei
kyllä taistelussa jouda pitkästi aja-
tuksissaan pohtimaan, vaan se lei-
mahtaa silloin tällöin kuin salamana
mieleen. Seuraava minuutti antaa jo
uutta ajattelemisen aihetta, jopa
seuraava sekuntikin. Kolmannella
viikolla kun aloin sairaalassa jo toi-
pua, oli ajatukseni yhtä päätä per-
heeni luona. Pyysin sairaanhoitajaa
toimittamaan perheelleni tiedon,
missä sairaalassa olen, mutta kun
ei vaimoni saapunut luokseni, niin
arvasin, ettei tietoa oltu toimitettu.
Ajattelin, että vaimoni ja lapset tus-
kin tietänevät pelastumisestani, kun
en asemalla tavannut ketään tun-
nettua, ja kun komppanian päällik-
kö, joka minut tunsi, kaatui jo ensi
hyökkäyksessä. En siis malttanut
sairaalassa odottaa täydellistä
toipumistani, vaan aivan heikossa ti-
lassa ollen pyysin päästä kotiini.
Kun sairaalassa vallitsi tilan puute,
suostuivat he pyyntööni ja niin kä-
velin voimattomana, vapisevin as-

kelin kotiini.”
”Vaimoni ja lapseni ottivat minut

vastaan aivan kuin haudasta
palanneena. Lapseni olivat jo mo-
neen kertaan itkeneet isänsä kuo-
lemaa ja vaimoni oli menehty-
mäisillään tuskasta ja surusta. Kun
astuin voimattomana, horjuvana
asuntooni, oli se heille sellainen yl-
lätys, etteivät tahtoneet uskoa sil-
miään. Toinnuttuaan ensi hämmäs-
tyksestä, valtasi heidät sanoin-
kuvaamaton riemu.”

”Kun tieto oli saapunut Raudun
rintaman tappiosta, oli vaimoni men-
nyt Suomen asemalla majailevalta
punakaartin esikunnalta tiedustele-
maan minua. Esikunnalla ei kuiten-
kaan ollut tietoja kaatuneiden nimis-
tä, vaan kutsuivat viikon perästä kuu-
lemaan uudelleen. Käytyään viikon
perästä toistamiseen, olivat esikun-
nasta ilmoittaneet, ettei ole tietoa,
kaatuiko Korpela vai joutuiko val-
koisten vangiksi, vaan joukoissa ei
sen nimistä miestä ole. Tällaisen tie-
don piti vaimoni kuoleman sano-
mana, sillä yleensä tiedettiin, ettei-
vät valkoiset juuri vankeja ota.”

”Toimeentulon huolet eivät niissä
oloissa tietenkään tuntuneet keveiltä
vaimoni hartioilla. Mikä tulee eteen
neljän lapsen kanssa?, oli kysymys,
joka riisti unen yöllä eikä päivällä-
kään antanut hänelle lepoa. Pienet
säästöt, joita paremmalta ajalta oli
hiukan jäänyt, hupenivat pian. Sa-
moin huonekalut tulivat pian
vaihdetuiksi ruokatarpeisiin ja mikä
sitten tulee eteen, ei vaimoni ollut
keksinyt. Parissa viikossa oli laih-
tunut, aivan kuin olisi ollut sairas.”

”Kaikkea tällaista kuullessa ja aja-
tellessa tuntui pelastuminen, vaik-
ka käteni vahingoittuikin, suurelta
onnelta. Saada elää vielä perheen-
sä turvana ja auttaa lapsiaan eteen-
päin, tuntui elämisen arvoiselta.
Sattumahan se vain oli, että siitä
verilöylystä pelastuin, jossa useim-
mat menettivät henkensä.”

”Kun seuraavalla viikolla menin
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Tie Raudussa, jota myöten työläisiä kuljetettiin ristillä merkitylle pai-
kalle, missä heidät ammuttiin.

Raudun asematalo kansalaissodan jälkeen.

kaartin kansliasta hakemaan kuu-
kauden palkkaani, eivät uskoneet
minua Korpelaksi, ennen kuin esi-
tin varmat todistukset itsestäni. Oli-
vat kuolemastani niin varmoja, että
sairaalastakin ottivat ensin tiedon,
onko Korpela ollut siellä hoidetta-
vana. Maksoivat sitten, kun pääsi-
vät täyteen selvyyteen.”

”Kohta myöhemmin hankin työ-
paikan ja pääsin entiseen ammat-
tiini. Käteni oli kyllä alussa kovin
heikko, vaan vähin erin se vahvis-
tui ja nykyään se on lähes entisel-
lään. Arpi jäi rumaksi siltä puolelta,
josta luoti tuli ulos. Hyvä kun ei va-
hingoittanut luuta, vaan läpäisi vain
lihakset. Se on minulla siis ainaisena
muistona Raudun onnettomasta tais-
telusta.”

”Mutta mikä hitto niille venäläi-
sille tuli, kun eivät lähteneet lupauk-
sensa mukaan liikkeelle? Se oli sitä
tsaarin ajan armeijan tähdettä, joka
oli täysin kurinsa menettänyttä ja lä-
peensä mätää. Ei niistä joukoista
minkäänlaiseen taisteluun ollut.
Nekin joukot kuljetettiin Pietariin,
jossa kuularuiskukomppanioiden
uhkaamina riisuttiin aseista.
lkämiehet heistä lähetettiin kotiin ja
nuoremmat järjestettiin punaiseen

armeijaan, jossa otettiin käytäntöön
tiukka kuri.”

”Sinulla on surullinen muisto Suo-
men luokkasodasta”, sanoin Korpe-
lalle.”

Surullinen se lienee jokaiselle työ-
läiselle, mutta minulle se on muis-
tona ei ainoastaan mielikuvituk-
sessa, vaan myöskin kädessä”, lau-
sui hän surullisesti hymähtäen.

”Arpi jäi rumaksi siltä
puolelta, josta luoti tuli ulos.

Hyvä kun ei vahingoittanut
luuta, vaan läpäisi vain

lihakset. Se on minulla siis
ainaisena muistona Raudun
onnettomasta taistelusta”
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Palkealan ortodoksisen, sota-
toimissa tuhoutuneen puukirkon
paikalle on rakennettu uusi punatii-
linen kirkko. Se on omistettu apos-
toli Andreakselle ja Maria Magda-
leenalle.

Kellotorni ja kirkko ovat saaneet
kullatut kupolit ja niihin ristit. Liekki-
kupoli viestii, että rakennuksessa
toimii Pyhä Henki Jumalan sanan
ja sakramenttien kautta. Liekki-
kupoli muistuttaa myös ylös kohoa-
vasta rukouksesta.

Kupolien huipussa oleva risti viit-
taa Golgatan tapahtumiin.Venäjän
ortodoksikirkon ristissä on poikki-
puun yläpuolella toinen lyhyempi
puu, joka kuvaa nimikilpeä (INRI=
Jeesus Nasaretilainen juutalaisten
kuningas) ja alempana on jalka-
lautaa vastaava vino poikkipuu. Se
symboloi kahta Jeesuksen kanssa
ristiinnaulittua ryöväriä: Jeesuksen
tunnustajaa ja kieltäjää.

Raamatullista symboliikkaa Palkealan
uudessa ortodoksisessa kirkossa Raudussa

Rakennusjätteet ympäröivät kirkkoa. Narupuomi kertoi, että pääsy kirkkoon on kielletty.

Kirkko on ollut rakenteilla useita
vuosia. On jo sinänsä ihme, että kir-
kon rakentamiseen on ryhdytty
”keskelle ei mitään”.

Kirkon rahoittajasta ei ole tarkem-
paa tietoa. Venäläisistä on ilmeisesti
rakentamisaikaa tärkeämpää se,
millainen kirkosta tulee. Rakennet-
tiinhan Pietarissa olevaa Iisakin
kirkkoakin nelisenkymmentä vuot-
ta, mistä sai alkunsa Suomessa tut-
tu sanonta ”rakennettiin kuin Iisakin
kirkkoa”.

Palkealan kirkko on sisätiloiltaan
vielä keskeneräinen, eikä se siksi-
kään ole avoinna yleisölle. Paikalla
on kuitenkin kirkon vartija, joka asuu
kirkon läheisyydessä. Häntä ystä-
vällisesti puhuttamalla ja ojentamalla
esimerkiksi pullon ”märkää” voi
päästä kurkistamaan kirkon sisä-
puolelle. Kirkossa kuvaamista var-
tija ei tuntunut hyväksyvän.

Kirkkosali
Kirkkosaliin astuttaessa päähuomio
kohdistui suoraan edessä vastakkai-
sella puolella olevaan ikonostaasiin,
jota kutsutaan myös alttariseinäksi
tai kuvaseinäksi.

Ikonostaasi kertoo Kolmiyhteisen
Jumalan ja kirkon sankarijoukon
läsnäolosta. Se erottaa taivaallisen
(alttari) ja maallisen (kirkkosali) toi-
sistaan. Naisilta alttaritilaan pääsy
on kielletty.  Alttari on aina kirkko-
salin itäpäässä. Alttari voidaan ym-
märtää Kristuksen hautana.
Laatikkomallisilla alttareilla on
ilmennetty tätä symboliikkaa.

Ikonostaasin keskellä on kunin-
kaanportti eli pyhät ovet alttariti-
laan. Vain ortodoksipapeilla on oi-
keus kulkea kuninkaanportista. Ju-
malanpalveluksen muut toimittajat
käyttävät sivuovia. Kuninkaan-
portin oikealla puolella ikonos-
taasissa on tavan mukaan Kristus
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Pantokratorin (Kaikkivaltiaan) ja
vasemmalla puolella Neitsyt Mari-
an, Jumalansynnyttäjän ikonit. Iko-
ni on ikkuna tuonpuoleiseen, jonka
tehtävänä on toimia rukouksen vä-
likappaleena ja rukouksellisen hen-
gen nostattajana.

Palkealan kirkon ikonostaasi on
vasta rakenteilla. Näiden kahden
ikonin ohella ikonostaasin kunin-
kaanportin päälle on asetettu kaksi
metallista riikinkukkopatsasta.
Riikinkukko symboloi paitsi Kristus-
ta ja ylösnousemusta, myös Neit-
syt Mariaa. Neitsyt Marian symboli
siitä tuli 200-300-lukujen taitteessa.
Linnun pyrstösulkien silmäkuviointi
kuvastaa lastaan valvovaa ja vah-
tivaa äitiä.

Kaksi riikinkukkoa on myös
lattiamosaiikkina kuninkaanportin
edessä. Kirkkoisä Efraim Syyrialai-
sen mukaan riikinkukon kauneus il-
maisee askeettiseen elämään
omistautuneen ihmisen (vrt. luosta-
rit) henkistä kauneutta.

Kirkkosalin lattiamosaiikit
Palkealan kirkon lattiassa on mo-
nia symbolisia kuvia. Symbolit ovat
merkkejä, tunnuskuvia tai vertaus-
kuvia. Ne ovat usein kasvi- tai
eläinkunnasta peräisin, kuten Pal-
kealan kirkossakin. Kirkolliset sym-

bolit havainnollistavat kristillisen
uskon ja elämän keskeisiä asioita.

Elämänpuu
Erityisen upeita ovat Palkealan kir-
kon lattiassa olevat mosaiikit. Kun
astutaan kirkkosaliin, ensimmäinen

Alttari oli muovin peitossa, samoin ikonostaasin ikonit oli teipattu ohuen muovin sisään.Koko kirkkosali
oli työmaana.

Elämänpuun raamatullisena lähtökohtana on kertomus alku-
paratiisista, jonka keskellä oli elämänpuu. Raamatun lopussa taas
kerrotaan elämänpuun kasvavan taivaallisessa paratiisissa. Se muis-
tuttaa Jumalan lupauksista: pelastetut ovat osallisia taivaan kaikis-
ta lahjoista, ennen muuta ikuisesta elämästä.
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lattiamosaiikki on elämänpuu, joka
symboloi sekä Kristuksen ristin-
puuta että hyvän ja pahan tiedon
puuta. Puu on läsnä kolmessa eri
maailmassa: sen juuret ulottuvat
maanalaiseen maailmaan, sen run-
ko on läsnä ihmisten maailmassa ja
lehvästö ulottuu taivaaseen. Sen
kasvuvaiheet ilmaisevat syntymää,
kuolemaa ja ylösnousemusta.

Riikinkukko ja linnut
Riikinkukkojen (katso edeltä) ohel-
la lattiamosaiikkiin on kuvattu pieni
lintu elämänpuun oksalle. Kirkolli-
sessa perinteessä tavallisimmin ku-
vattu lintu on kyyhkynen, Pyhän
Hengen vertauskuva.

Kirkkoisä Johannes Krysostomos
(347-407) sanoi Pyhän Hengen il-
mestyneen Jeesusta kastettaessa
kyyhkysen muodossa, koska se on
sävyisä ja puhdas eläin. Pyhä Hen-
ki on sävyisyyden henki.

Laiva
Lattiamosaiikkina on myös laiva.
Varhaisen kirkon isät kutsuivatkin
kirkkoa laivaksi. Kirkkoisä Krysos-
tomos selitti kirkkolaivan maston
kuvaavan Kristuksen ristiä, purje on
uskon tunnus ja laivan kulkua on
ohjaamassa Pyhä Henki.

Hedelmäkori
Lattiamosaiikin hedelmäkorin rypä-
leterttu viittaa pelastuksen viiniin, ja
viinirypäleet ovat ehtoollisen sym-
boli. Viiniköynnöstä on pidetty myös
paratiisin elämänpuuna, ja rypäleistä
tehtyä viiniä voidaan pitää myös
Jumalalle uhrattavana uhrilahjana.

Delfiini ja kalat
Lattiaan on kuvattu myös delfiini ja
kaloja. Kala on vanhin tunnettu
kristillisen ajan symboli. Jo ensim-
mäisen vuosisadan aikana kalasta
tuli ennen kaikkea Kristus-symbo-
li, (IKHTHYS = Kristuksen
kreikankielisen nimen alku-
kirjaimista muodostuva sana = Jee-

Alkuaikojen kristityt näkivät riikinkukon kuvaavan kuolemattomuut-
ta, paratiisia ja ikuista iloa. Värikylläisyytensä perusteella sitä on
pidetty myös täydellisyyden lintuna.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan mukaan Nooa istutti viiniköynnöksen
uuden ajan alkamisen merkiksi.

sus Kristus Jumalan Poika Vapah-
taja). Kalan kuva oli alkukirkon
vainotuille kristityille salainen tun-
tomerkki. Siitä kuvasta he tun-
nistivat toisensa, mutta kalatunnus
ei auennut ulkopuolisille.

 Delfiini on kalan ohella vanhim-
pia kristillisiä symboleja. Sitä on pi-
detty elämästä ”seuraavaan elä-
mään” johdattavana eläimenä, kos-

ka sillä on jotain kuolleiden laji-
tovereiden ”hautaukseen” liittyviä
tapoja.

Delfiiniin liitetään myös ajatus
ylösnousemuksesta. Se on myös
Kristuksen symboli. Venäjällä ker-
rotaan tapahtuneen ihmeitä, joissa
delfiinit ovat palauttaneet merestä
rannalle sinne joutuneita Jumalan-
äidin ikoneita.
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Tankkaustauolla

Ruusu
Lattiamosaiikin ruusu symboloi rak-
kautta. ja se yhdistetty erityisesti
Neitsyt Mariaan. Punainen ruusu
kuvastaa hänen äidinrakkauttaan.
Toisaalta punaista ruusua käytetään
myös Kristuksen vertauskuvana. Se
muistuttaa erityisesti hänen
kärsimyksistään.

Kuvat ja teksti

Marja Vaikkinen

Kala on myös apostoli Andreaksen – Palkealan kirkon suojelijan –
symboli. Sillä viitataan hänen kalastajan ammattiinsa.

Palkealan
kirkon
pienoismalli
esitellään
Rautu-
juhlilla

Jaakko Toiturin ja Toivo Valkosen työstämä Palkealan alkupe-
räisen kirkon pienoismalli on esillä elokuun Rautu-juhlilla Mik-
kelissä.
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Kahdessa edellisessä lehdessä on
kerrottu Lilja ja Aleksanteri Lai-
tisen tarinaa. Ohessa jatkoa
kirjoituksella heimopataljoonista.

Vienan ja Aunuksen
Heimosoturipataljoonat
Ylipäällikön päätös
Heimoaate oli kytenyt myös Man-
nerheimin mielessä koko vapaus-
sodan jälkeisen ajan. Niinpä Man-
nerheim jo pari päivää ennen jat-
kosodan syttymistä päätti perustaa
erillisen heimomiesten joukko-osas-
ton käytettäväksi sotatoimiin Itä-
Karjalassa.

Hankkeen vauhdittajina olivat
Akateemisen Karjala-Seuran silloi-
set johtomiehet puheenjohtajansa
tohtori Vilho Helasen johdolla. Yli-
päällikön päätös johti siihen, että
Kajaaniin koottiin heinäkuun 1941
kuluessa vienalaisista, aunukse-
laisista, inkeriläisistä ja nuorista suo-
malaisista vapaaehtoisista sekä van-
hoista veteraaneista kaksi joukko-

Heimopataljoonista
yksikköä: Vienan ja Aunuksen
Heimosoturipataljoonat, joista muo-
dostettiin Prikaati K (Pr.K).

Huolimatta prikaatin materiaali-
puutteista  prikaati hyökkäsi menes-
tyksellisesti Kuutamalahden kautta
Porajärvelle ja valtasi sen lokakuun
alkupuolella 1941. Vastassa ollut
suomalaissyntisen majuri Vallin joh-
tama jalkaväkirykmentti (JR 126)
lyötiin vahvoista puolustusasemista
ja pyrittiin saartamaan Semsvaaran
maastoon.  Tässä vaiheessa ylipääl-
likkö oli päättänyt jostain syystä
alistaa toisen heimopataljoonista
Äänislinnaan ja toinen pataljoonista
siirrettiin reserviin osoitettavaksi
myöhemmin muihin tehtäviin.

Jatkosodan aikainen
Erillispataljoona 6
Vuosien 1943 ja 1944 vaihteessa
perustettiin Erillinen Pataljoona 6.
Sen miehistön pääosan muodostivat
vapaaehtoisina Saksan armeijaan
liittyneet, Ost. Battalion 644:ssä

palvelleet ja itärintamalla taistelleet
inkeriläisnuorukaiset.

Heimopataljoona 3:n
perustaminen
Suomalaiset saivat jatkosodan
hyökkäysvaiheessa 1941 vangeik-
seen yli 50 000 neuvostosotilasta.
Enemmistö oli joko vapaaehtoisesti
antautuneita tai peloissaan, nälis-
sään ja haavoissaan löytyneitä, jou-
kostaan eksyneitä tai mottiin jäänei-
tä. Heidän joukossaan tiedettiin ole-
van runsaasti suomenheimoisia mie-
hiä.

Kotijoukkojen Esikunta oli saanut
käskyn jo hyökkäysvaiheen alettua
perustaa suomenheimoisia sotavan-
keja varten oman vankileirin, joka
perustettiin Säämingin Aholahteen
Savonlinnan lähelle. Sinne määrät-
tiin koottavaksi Itä-Karjalasta,
Inkeristä, Virosta sekä Tverin ja
Novgorodin alueilta kotoisin olevat,
ainakin auttavasti suomenkieltä pu-
huvat sotavangit.

Heimopataljoonan miehiä jatkosodassa.
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Sotavankileiri 21:lle laadittiin
kasvatusohjelma, jonka tarkoitukse-
na oli heimosotavankien mielialojen
muuttaminen Suomelle myötämie-
liseksi. Kasvatusohjelmaan kuului
heimosotavankien sijoittaminen
maa- ja metsätaloustöihin eri puo-
lille Suomea. Tavoitteena oli, että
heimosotavangit siirrettäisiin kah-
den-kolmen kuukauden kuluttua
uudisasukkaiksi Itä-Karjalaan.

Suomi oli lisäksi marraskuussa
1941 ryhtynyt vaihtamaan sotavan-
keja saksalaisten kanssa. Aluksi
suunnitelma koski vain inkeriläisten
ja itäkarjalaisten sotavankien vapa-
uttamista Saksasta ja siirtämisestä
Suomeen, mutta pian suunnitelmat
laajenivat käsittämään inkeriläisten
joukkosiirron. Se tapahtui vasta syk-
syllä 1943.

Kulkutautivaaran ja kuljetus-
vaikeuksien vuoksi sotavankien siir-
rot viivästyivät, ja vasta kesällä
1942 saatiin suurin osa vangeista
(812 miestä) tuoduiksi Saksasta
Suomeen. Kaikki sijoitettiin
karanteenin jälkeen elokuussa 1942
maataloustöihin. Syksyllä 1942 suo-
mensukuisten sotavankien määrä
oli kohonnut Suomessa 2 518 mie-
heen. Suomensukuisia sotavanke-
ja, jotka osasivat venäjän kielen li-
säksi myös hyvin suomea, palveli
runsaasti myös rintamajoukoissa
useissa eri tehtävissä (muun muas-
sa tulkkeina ja linnoitustöissä).

Sotavankien käyttö palvelus- ja eri-
tyisesti taistelutehtäviin oli Haagin
ja Geneven sotavankisopimusten
mukaan oli kielletty.

Tämä sopimus aiheutti myös sen,
että erityisesti Päämaja ja erityisesti
kenraali Airo olivat kielteisellä kan-
nalla erillisen taisteluyksikön perus-
tamisesta sotavangeista, vaikka ha-
lukkuutta taistelutehtäviin suomen-
sukuisilla sotavangeilla oli runsaas-
ti. Tätä oli tiedusteltu ja syksyllä
jopa 16 000 suomensukuista sota-
vankia oli ilmaisuut halukkuutensa
taistella suomalaisten rinnalla venä-

läisiä vastaan.
Huolimatta Päämajan kielteisestä

kannasta ajatus koota suomen-
sukuiset sotavangit itsenäiseksi
taistelujoukoksi vahvistui, ja elo-
kuussa 1942 eversti M. Spåre esitti
joukon perustamista. Perusteluina
hän esitti vapaaehtoisuuden runsaan
määrän ja saksalaisten hyvät koke-
mukset sotavankijoukkojen käytöstä
Ukrainassa.  Lopulta ylipäällikkö
Mannerheim hyväksyi heimosota-
vankipataljoonan perustamissuun-
nitelman 12.11.1942.

Otteita SV 21 SPK:n merkinnöistä:
”Marraskuun lopussa ja joulukuun
alkupäivinä siirrettiin sotavankeja
pataljoonaan X koulutusta varten.
(SPK s. Jakso 25). Joulukuun 9.
päivänä 1942 aloitettiin sotavanki-
en siirrot silloin nimettyyn
Erillispataljoona 31:een. Ensimmäi-
nen merkintä sotavankien siirrosta
HeimoP 3:een on sotapäiväkirjassa
(siirretty 22 sotavankia HeimoP
3:een 16.2.1942 klo 08.00). Osa
sotavangeista  palautettiin HeimoP
3:sta takaisin sotavankileirille ilmei-
sesti sopimattomuuden takia.”

”6.1.1943 klo 08.00 Lotta Helmi
Kupiainen siirretty HeimoP 3:een
Sotavankileiri 21:stä.”

Heimopataljoona 3 siirrettiin 30.4.-
1.5.1943 aikana Savonlinnasta
junakuljetuksella Elisenvaara- Vii-
puri-Valkjärven asemalle, josta se
marssi 2.5.1943 klo 06.00 alkaen
Nurmijärven ja Petäjärven kautta
Riiskan kylään Vuoksen rannalle,
josta edelleen Metsäpirtin Viisojan
kylään.

Aluevastuussa tuolloin ollut 15.
Div:n komentaja kenraalimajuri
Hersalo  piti tarkastuskatsel-
muksen 4.5.1943 klo 15.00 tuolla
Viisojan kylässä. Hän tarkasti pa-
taljoonan, toivotti heidät tervetul-
leeksi tasavertaisina, joukko-
yksikkönä divisioonaansa valio-
joukkojen rinnalle.

Tilaa
RAUTULAISTEN

LEHTI!

Oma pitäjälehti
on myös hyvä

lahjavinkki
sukulaisille ja ystäville

Muista myös muut
Rautu-tuotteet

Rajalla rauhatonta

Kaino Tuokon
kirjoittamaa kirjaa myy

Rautulaisten pitäjäseura ry.
Hinta on 20 euroa.

 Tilaukset: Markku
puh. 044 925 9765

Pekka puh. 045 263 0365

pitajaseura(ät)rautu.fi tai
pintke(ät)suomi24.fi
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Lapsuusmuistoja:
Viimeinen kesä ja syksy Orjansaaressa
Talven jälkeen tuli kevät ja kesä si-
näkin vuonna 1939. Samaisena
vuonna olin  saanut kansakoulun
päätökseen.

Lehmälauma saapui jälleen
kesälaitumilleen Orjansaareen Pot-
kelasta, missä ne olivat hoidettava-
na talviajat, koska siellä oli isommat
heinävarastot. Potkelaan palkattu
karjanhoitaja, HilmaPekkarinen,
oli hoitanut lehmät hyvin. Ne olivat
lihavia ja niiden kyljet kiiltelivät puh-
taina. Lehmien tulon myötä alkoi
minulla ja veljilläni Huugolla ja
Pekalla paimenessa käynti.

Perheemme oli jälleen koossa.
Veljet Toivo ja Eino olivat käyneet
armeijan. Olavi-velikin oli jo 20-
vuotias, mutta hän ei vielä joutunut
armeijaan, koska häneltä oli
vaurioitunut näkö toisesta silmästä
puimakoneen remmin sattuessa sii-
hen. Otto-veli täytti sinä vuonna 17
vuotta. Hänen ei enää tarvinnut olla
paimenessa, vaan oli Olavin kans-
sa vuorotellen Hilman apuna Pot-
kelassa ja maitoa ajamassa asemal-
le Valioon.

Nuoriso kävi iltamissa nuoriso-
seuratalolla ja välillä Lipolassa, Ki-
vennavan puolella. Ja Lipolasta kävi
vuoroin nuoriso Orjansaaressa.

Elli-siskosta ja Hilmasta tuli hy-
vät ystävät ja toverukset. Ystävyys
jatkui läpi sotavuosien, kun olivat
paljon yhdessä lottahommissa rin-
taman läheisyydessä. Elli oli hake-
nut ja hyväksytty Petäjärven
emäntäkouluun syksyllä alkavaan
koulutukseen, mutta sota muutti kai-
ken. Elli oli jo aiemmin käynyt
kudontakurssin ja innokkaana
kutojana hän olikin kutonut monet,
monet kankaat edellisenä ja sitä
edellisenä talvena. Monet loimet
käärittiin yhdessä puihin ja laitettiin
niisiin. Minä olin siellä kangaspuiden
alla antamassa loimilankoja, ja Elli

pujotteli ne niisiin ja pirtaan.
Kun toukokuu kääntyi kesä-

kuuksi, tulivat opettajan pojat, Jou-
ko ja Heimo Pyykkö, kotiin Vii-
purista kuin muuttolinnut. He olivat
siellä oppikoulussa. Heti seuraava-
na aamuna he jo pyörähtivät meille
ja ryntäsivät talliin hevosia katso-
maan meidän poikien kanssa. Se
olikin silloin ollut ihme, kun meidän
Puura-tamma oli synnyttänyt
kaksoisvarsat, Manun ja Vapun.
Pojat – niin omat kuin naapurinkin
pojat – olivat innoissaan varsoista.

Se kesä oli niin kaunis ja lämmin.
Viljat oli kylvetty, perunat istutettu,
kasvimaat laitettu, kukkapenkit ja
puutarha muokattu kuntoon. Sokeri-
juurikasta oli kylvetty Potkelaan isot
alat ja Orjansaareen pienempi ala.
Tattaripelto kylvettiin kirkonkylän
pellolle, joka vietti alaspäin
Keripataan. Siellä ei halla vienyt
tattaria niin pahasti, kun pelto oli
metsän suojaamalla rinteellä.

Kaikki tuntui olevan hyvin. Sitten
kesällä alkoi kuulua levottomia uu-
tisia Euroopasta. Me nuoremmat
emme vielä osanneet huolestua niis-
tä. Tapahtumat olivat niin kaukana,
eiväthän ne meitä koskeneet!

Sinä kesänä meidän talossa teh-
tiin myös remonttia. Muistaakseni
talo oli jo edellisenä kesänä maa-
lattu kauniin kermanväriseksi ja
kulmat ja ikkunapielet tumman-
ruskeaksi. Nyt oli sisäpuolen vuo-
ro. Muistan, kun maalari kysyi isäl-
tä, että jatketaanko loppuun asti vai
keskeytetäänkö, kun sodan uhka
alkoi lähestyä meitäkin. Isä sanoi,
että jatketaan vaan urakka loppuun.

Niin maalattiin vielä kaikki
lattiatkin syksyllä kauniin harmaan-
vihreäksi. Ehdimme sitten vain vä-
hän aikaa nauttia uudestaan
maalatusta, pienestä ja kauniista
kodistamme.

Vuoden 1939 lämmin ja kaunis kesä
alkoi kääntyä syksyn puolelle. Oli
ollut pitkä poutakausi ja
elokuussakin oli vielä lämmin sää.

Koululle oli tullut kesävieras,
Pyykön Joukon ja Heimon kaveri,
koulutoveri tai sukulainen. En muis-
ta hänen nimeään, ja muutenkin me
maalaistytöt kainostelimme tällais-
ta herraspoikaa. Hän oli juuri ke-
väällä päässyt ylioppilaaksi ja hy-
vin kunnioittavasti katselimme, kun
hän kulki maantiellä ylioppilaslakki
päässään. Siihen aikaan oli tapana
pitää ylioppilaslakkia koko kesän.

Olin käymässä Osuuskaupassa,
johon meiltä oli vain noin 100 met-
rin matka. Olin äidin asialla, osta-
massa sokeria ja hiivaa. Siellä oli
tämä ylioppilaskin tarinoimassa
kauppiaan ja miesasiakkaiden kans-
sa. Hän oli varmaan enemmän tie-
toinen huolestuttavista uutisista, kun
hän hyvin painokkaasti lausahti:
”Saa nähdä, kumpi tulee ensin, sade
vai sota?” Silloin minunkin mielee-
ni jysähti ensimmäisen kerran so-
dan pelko. Voiko sota todella alkaa?

Maailmanpoliittinen tilanne oli
kärjistynyt jo vuodesta 1938 lähti-
en, ja vaikka me uskoimme saavam-
me elää rauhassa, oli rajaseuduilla
ja Raudussakin aloitettu vapaaeh-
toisten voimin linnoitustyöt jo kesä-
kuun alusta lähtien. Tätä, varsin-
kaan me lapset, emme vielä tie-
dostaneet kotikylässämme Orjan-
saaressa.

Sitten syyskuun 1. päivänä ne en-
simmäiset laukaukset pamahtivat
Euroopassa ja toinen maailmanso-
ta alkoi. Myös Neuvostoliiton alue-
vaatimukset Suomelle alkoivat.
Reserviläiset kutsuttiin ylimääräisiin
kertausharjoituksiin heti lokakuun
alussa. Sinne joutuivat lähtemään
myös veljeni Toivo ja Eino. Raja-
kylien evakuointi aloitettiin noin 10.
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päivän tienoilla. Veljet Otto ja Ola-
vi lähtivät vähän myöhemmin va-
paaehtoisina suojeluskunnan koulu-
tukseen, ensin Raudun harjoitus-
talolle, sittemmin Käkisalmeen.

Onneksi oli saatu viljat korjatuksi
ja myös sokerijuurikkaat nostetuk-
si. Muistan, kun olin puutarhamme
viereisellä palstalla nostamassa
maasta viimeisiä sokerijuurikkaita,
niin ensimmäiset sotilaat tulivat
meille. He sanoivat minulle jotain,
mutta ujostelin heitä niin paljon, et-
ten muista, mitä he sanoivat. He
varmaankin saivat asuttavakseen
”toisen tuvan” eli saunaraken-
nuksen yhteydessä olevan tuvan.

Sitten välittömästi tuli meillekin
lähtö, kun Orjansaarestakin alettiin
evakuoida naisia ja lapsia. Vaattei-
ta vaan nyyttiin ja evästä reppuun.
Tavaroita saimme ottaa mukaan
vain sen verran, minkä pystymme
kantamaan. Lähdettävä oli ja jätet-
tävä kaunis, juuri remontoitu oma
koti. Liisa-äiti, Huugo, Pekka ja
minä lähdimme ensimmäiseksi.Isä
saattoi meidät hevosella asemalle,
jonne oli meiltä noin kuusi kilomet-
riä. Pojat ja tavarat menivät hevo-
sen kyydissä, äiti ja minä kävelim-
me perässä.

Meillä oli pieni, kaunis puutarha
talon ja maantien välissä, sekä tuu-
hea ja hyvin leikattu kuusiaita maan-
tien varressa. Muistan, kuinka äiti
itki lähtiessämme ja sanoi siinä puu-
tarhan kohdalla: ”Nyt meijän pittää
jättää hyvästit puil, pensail ja kojil.”
Ja niinhän siinä kävi. Kun jatko-
sodan aikana pääsimme käymään
Orjansaaressa, ei ollut enää koti-
taloa, piharakennuksia, omenapuita,
luumupuita eikä kuusiaitaa. Raken-
nukset oli poltettu, puut paleltuneet
talvisodan kovissa pakkasissa.
Kuusiaitakin oli kaadettu ampuma-
linjan tieltä. Vain muutama marja-
pensas oli jäljellä rikkaruohojen se-
assa. Orjansaaren kotia ei enää ol-
lut.

Eeva Tenhunen,
o.s. Partanen

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri kokoontuu

 22.09.2018, Sakkola
10.11.2018, Vuoksela 

Kokoontumispaikkana on aina Laatokka-sali  klo 14-17.00
Karjalatalolla Helsingissä.

Pitäjän nimi päivämäärän jäljessä tarkoittaa vastuuvuoroista pitäjää,
ei sitä, että käsittelisimme vain ko. pitäjän asioita.

Tervetuloa mukaan!

Rauta-Säätiö
avustaa ikäihmisiä
Esimerkkejä tukitoimista voivat olla
vaikkapa seuraavat avut:
- Autottoman tai syrjässä asuvan hakijan on mahdollisuus saada
taksikortteja, joiden avulla hakija voi osallistua mieleiseensä tapah-
tumaan tai harrastukseen tai käydä sukuloimassa tai ystävien luo-
na.
- Uusien silmälasien tai muun kuulon tai näön apuvälineisiin, joita
hänellä ei muuten olisi perusteita saada.
- Kodin turvallisuuteen liittyviin muutoksiin, jotka eivät kuulu muun
avustus- ja tukitoiminnan piiriin.
- Maksusitoumus tai lahjakortti harrastusvälineiden hankintoihin,
kuntoutus- ja virkistyslomaan tai kurssimaksuun.
- Tukea tilavuokraan tai pitopalvelun maksamiseen juhlien järjestä-
miseksi tai jatkuvaan ateriapalveluun.
- Apuvälineitä tai tukea liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen.
- Maksusitoumus hyvään sänkyyn tai petivaatteiden uusimiseen.

Lisätietoja valmistuneiden stipendeistä
sekä ikäihmisten tukemisesta:
Rauta-Säätiö c/o Ilkka Pietiäinen
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli
ilkka.pietiainen@surffi.fi
puh. 0400 250 289

Rauta-Säätiön stipendit
Rauta-Säätiö on julistanut haettavaksi
ammattitutkinnon suorittaneille stipendejä.
Apurahaa voivat hakea ajalla 1.12.2017 – 30.11.2018 valmistuneet.
Hakemuksen liitteeksi tulee olla virkatodistus, jolla osoitetaan
rautulaisjuurisuus ja kopio tutkintotodistuksesta. Hakemuksen tu-
lee olla perillä viimeistään 7.12.2018. Myöhästyneitä tai joiltakin
osin puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
Hakemuslomake löytyy nettisivuilta www.rautu.fi
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Kesäjuhlissa
elokuussa Mikkelissä

myynnissä Rautu-
aiheisia tuotteita,

mm. sukkia,
tuubihuiveja ym.

Ainoastaan
käteismaksu. 

Varaathan mukaasi
käteistä, mielellään

pieniä seteleitä (5 e ja
10 e sekä kolikoita).
Tuotto Rautulaisten

Pitäjäseuran toiminnan
tukemiseen.

Nähdään Mikkelissä
elokuussa!

Myyntivastaavat:
Päivi ja Mira

Rautu-juhlien 19.8. juhlapuhujaksi
on lupautunut Etelä-Savon maa-
kuntajohtaja Pentti Mäkinen.
Hänellä on juuria Kivennavalle, jos-
ta hän tuo tuoreita terveisiä.

–  Tulen juuri Kivennavan
kihuista. Mukana kihuissa oli sato-
ja Kivennavasta kiinnostuneita.
Yhteisöllisyys, kulttuuri ja historia
ovat minulle tärkeitä syitä olla mu-
kana.

– Äiti syntyi Kivennavan
Ahjärvellä. Lapsuudenkotini oli ky-
lässä, jossa suurin naapureista oli
Karjalan evakkoja. Karjalaisuus oli
siis läsnä aidosti, vaikka samaan ai-
kaan hämäläinen kulttuuri oli myös
läsnä.

Juhlapuhujalla juuret
Kivennavalla

Entäpä toimenkuvanne työs-
sänne?

– Maakuntajohtaja johtaa maa-
kuntaliiton toimintaa ja edustaa
maakuntaa erilaisissa maakunnan
etua edustavissa asioissa. Tällä
hetkellä maakunta- ja sote-uudistuk-
sen valmistelu työllistää eniten.

Mitä asioita aiotte käsitellä
Rautu-juhlien puheessanne?

– Puheessani käsittelen
karjalaisuteen liittyviä omakohtaisia
kokemuksia ja merkitystä siirtolais-
ten jälkeläisille ja siirtolaisuuden ja
tämän päivän pakolaisuuden suh-
detta. Myös identiteetin ja omien
juurien tuntemisen merkitystä.

- MRT

Rautu-
huppareita

nyt
myynnissä

aina
kokoon

XXXL asti:
tilaukset

Markku tai
Pekka
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Sirkiänsaari –
Huhti – Korlee

kylien tapaaminen

Lauantaina 8.9.2018
klo 12 alkaen

Kyläkokous
Mäntyniemessä,

Ihastjärventie 40, Mikkeli.
Ohjelma vapaamuotoista,
tuo mukanasi mitä keksit.

Ruokailua varten
ilmoittautumiset

ruokavaliotietoineen:
Rauni Karjalainen
p. 0400 715 200

Tervetuloa!

Muista myös
internetsivut
www.rautu.fi

www.karjalanliitto.fi
ajankohtaista

tapahtumatietoa

Laulukuvaelma
jääkäriliikkeen synnystä

Musiikin monitoimimies, taiteilija Juha Repo (kuvassa vas.) on oh-
jannut laulukuvaelman jääkäriliikkeen synnystä Suomessa. Lähtö-
kohtana on Sam Sihvon samanniminen elokuva, jonka hän tuotti
esikoisnäytelmänä jo vuonna 1920. Mukana produktiossa
tarinankertojana on myös Rautu-juurinen Markku Paksu (kuvassa
oik.). Esityksestä voi tehdä tiedusteluja Juha Revolle. Seuraava esi-
tys Pieksämäellä 22.9.

Ähä ämmät, ähä ämmät,
harmittaakos teitä,

kun ne kylän sorjat pojat
tanssittavat meitä.

Tiän kylän ämmät sanoivat,
et mie en saa heilaa mistään,
mie saan heilan itsillein vaik´

heijän poikasistaan.

Tiän kylän ämmät sanoivat,
et mie oon niin hiton ruma

– siint on melkein iloinen, kun
heilain on kuin kuva.

Vanhoja lauluja
on muistellut virkeä pikkulotta

Selma Salo,
90 v, Joutsasta

Piirileikki-
laulu
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Irja Sari, o.s. Ihalainen. Syntymäaika ja -paik-
ka: 30.07.1934, Rautu, Mäkränkylä, Kyttäläntalo.
Vanhemmat Emma ja Jalmari Ihalainen.

Varhaislapsuus kului kaksoissisko Kirstin kans-
sa leikkien Mäkrän-kylällä.

Talvisota alkoi 30.11.1939, jolloin Irja 5-vuoti-
aana joutui muun perheen kanssa lähtemään evak-
koon.

Evakkopaikka löytyi Pieksämäen läheltä. Sieltä
perhe muutti myöhemmin Huutokoskelle.

Kotitila rakennettiin Itäsuolle. Kansakoulun Irja
kävi Huutokosken kyläkoulussa.

Heti koulun päätyttyä v. 1949 hän sai pyynnön
Enckelin perheeltä lähteä Helsinkiin lapsia
kaitsemaan. Vanhemmat antoivat luvan ja niin Irja
muutti Helsinkiin.

Myöhemmin 1950-luvun alussa Irja läksi
Enckelien mukana lomalle Göteborgiin, jonne hän
jäi asumaan. Sieltä löytyi poikaystävä ja ensim-
mäinen lapsi Janette syntyi 1953.

Sitten seurasi muutto Tukholmaan, josta löytyi
aviomies Arne. Toinen lapsi Yvonne syntyi 1957.

Myöhemmin Irjan pitkäaikaisin työpaikka oli LM
Ericson. Elämä kulki perheen ja työn merkeissä.

Toinen aviomies Totte ja Irja rakensivat kesä-
mökin Väddöön ja myöhemmin myös Nauvoon.

Irjan kolmas aviomies oli Huseyin Sari, josta
hänelle jäi hyvin ”suomalainen” sukunimi.

Kesäiset vierailut Suomeen ja myöhemmin mat-
ka Rautuun Mäkränkylälle oli mieleenpainuva
kokemus.

Hän vaihtoi vielä työpaikkaa ja hänestä tuli
bussinkuljettaja (SL), josta työstä hän jäi eläk-
keelle.

Irja seurasi tarkkaan maailman tapahtumia,
kaikki uutiset päivittäin. Myös urheilu kiinnosti
kovasti. Olympialaiset, maailmanmestaruuskisat ja
Suomi-Ruotsi -maaottelut olivat kovia juttuja!

Hän oli erityisen taitava pelaamaan totoa. Irjan
vinkki: Pelaa enemmän hyvää ohjastajaa kuin he-
vosta!

Irjalla oli toiveena elää omassa kodissa koko
loppuelämän ja se toive toteutui hyvin.

Irja, evakon tarinaa

Irja nukkui pois Tukholmassa kevättalvella
13.03.2018, talvisodan päättymisen muisto-
päivänä.

Irja-mammaa ja anoppia muistellen

Nani ja Kari Lallukka

Mirjami Reponen,
o.s. Ihalainen, nuk-
kui pois 14.4.2018
Savonlinnassa. Mir-
jami syntyi Mäkrän
kylässä Raudussa
07.10.1931. Van-
hemmat Amalia ja
Johannes Ihalainen.

Äitimme haudattiin 19.5.2018 läheisten läs-
nä ollessa Talvisalon hautausmaale puolison-
sa Reino Reposen viereen.

Äitiämme jäi kaipaamaan 6 lasta, 11 lasten-
lasta ja 1 lapsenlapsenlapsi, sisaret ja veljet
perheineen.
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Kannessa olevan
Raudun vaakunan selitys:

Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seu-
ran rekisteriin nu-merolla 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.

Esteri Maria Loponen o.s. Siito-
nen täytti 95 vuotta 16.5.2018
Pieksämäellä. Esteri on syntynyt
Raudun Kaskaalassa.

Hilkka Nykänen, o.s. Vesalainen
täytti 90 vuotta 14.7.2018. Hilk-
ka Nykäsen sukujuuret menevät
Raudun Mäkrän kylälle ja
Vesalaisen tilalle.

Hilkka on syntynyt Helsingis-
sä ja asui siellä ensimmäiset vuo-
tensa veljensä Urhon (s. 1927 /
k. 1947) sekä äitinsä Helvi
Vesalaisen ja isän Oskari
Tereskan työkomennusten vuok-
si.

Myöhemmin vielä ennen talvi-
sotaa elämä jatkui Mäkrän ky-
lällä Vesalaisen päätilasta
ositetulla tilalla Leinikylän jär-
ven rannassa.

Evakkoon lähdettiin ensimmäi-
sen kerran Hilkan ollessa 11-
vuotias ja Urho-veli 12-vuotias.
Lapset olivat evakkomatkalla
kahdestaan Vesalaisen karjan ja
karjakon kanssa. Äiti Helvi
Vesalainen oli muonituslottana
sodissamme. Ennen uutta evak-
komatkaa jatkosodan aikana oli
ehditty jälleenrakentaa sotilai-
den avustuksella uudet asuin-
rakennukset omille tiluksille,
kunnes uusi käsky lopulliseen
lähtöön tuli.

Uusi asutustila eri evakko-
majoitusten jälkeen osoitettiin
Selkäkankaalta Joroisten Maa-
vedeltä vuonna 1946. Suuri suru

koitti kuitenkin matkan varella,
kun isä Oskari Tereska menehtyi
v. 1942 ja velipoika Urho, joka
menehtyi nuorena sotaan joutu-
misen seurauksena jo 19-vuoti-
aana. Urhosta oli määrä tulla
isäntä Selkäkankaan tilalle, mut-
ta toisin kävi.

Helvi ja Hilkka tulivat kahteen
naiseen tilallisiksi Joroisiin ja
pian apuja naisille tulikin kyläl-
tä mm. salskean nuoren miehen
toimesta. Lopulta häitä vietettiin
1.11.1958 Pieksämäen vanhassa
kauniissa kirkossa. Isäni Pentti

Nykänen ja Hilkka ehtivät tai-
valtaa liki 50 vuotta asuen Piek-
sämäellä, kunnes Pentti meneh-
tyi 80-vuotiaana v. 2009.

Onnittelumme suvun ja ystävi-
en puolesta 90-vuotiaalle!

Riitta Suonpää,
 Hilkan tytär
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