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Kaikellais stressii

Seuraava Rautulaisten lehti 4/2020 
ilmestyy elokuun puolivälissä. Ai-
neistopäivä on 

          31.7.

 Ihmeest se vaa aika kulluu näis poikkeus oloiskii. Enne ol stressii ko pit 
ain lähtii. Ja nyt on ressii ko ei huoli lähtii minnekkää. Ressii on ko pari viiko 
piäst kiäntyykii jo kesä syksyy koht...

Rautua ei hiljaiselosta huolimatta ole kuitenkaan unohdettu. Toimittaja M.V. 
on tarmokkaasti työstänyt Rautu kuvina -kirjaa, muitakin ilahduttavia asioita 
varmasti voimme esitellä syksypuolella, mikäli tapahtumien järjestäminen 
on mahdollista.

 Kuolemanlaakson muistopolku -projekti Raudussa myöskin pikkuhiljaa 
Dimitri Odinsovin toimesta etenee, vaikkakaan en usko, että tänä vuonnakaan 
sen avajaisia on mahdollista viettää. Infotauluja parin kilometrin matkalle 
on suunnitteilla 14 kpl, joiden tekstitys on kolmekielinen. Tämäkin projekti 
kaipaa lisärahoitusta. Jotenka jos haluat osallistua esim. muutaman kympin 
lahjoituksella tähän projektiin, on se mahdollista tilin: fi 86 5271 0440 2600 
58 kautta, muista merkitä viestikenttään ”kuolemanlaakso”.

Monen, kuten itsenikin mieli halajaa Karjalaan. Venäjältä tulee monenlaisia 
tietoja, joiden mukaan Suomen raja olisi aukeamassa, mutta avaako Suomi? 
Tiedot tautitartunnoista ovat myös melkein kuin Vualimon Ämmän ennus-
tuksii. Elikkä niihinkään eivät usko edes venäläiset itse. Kuinka voisikaan, 
kun vuosikymmenien ajan lähes kaikki tieto perustuu valheeseen. Otetaanpa 
esimerkkinä Mainilan laukaukset, jota syötetään edelleen suomalaisten pro-
vokaatioksi, vielä 80 vuoden jälkeenkin. 

Vaikkakin tauti Suomessa olisikin hallinnassa, onko syytä mennä sitä tieten 
tahtoen sinne urkkimaan, Rautu on melkein ns. Pietarin esikaupunkia, jossa 
varmasti on paljon taudin kantajia. Kesän tullessa Rautuun tulee tuhansia pie-
tarilaisia datsoilleen, joten on mielestäni varsin suuri riski saada tartunta sieltä.

Tottahan on, että tilanne kiukuttaa. Olin viime vuonna 79 päivää laskujeni 
mukaan Karjalassa ja jos kaikki olisi normaalisti, niin tarkoitus olisi ollut 
viettää siellä aikaa tänäkin vuonna ehkä enemmänkin. Mutta kun tätä aikaa 
vertaa isovanhempiemme ja vanhempiemme sota-ajan kokemuksiin tulee 
kuitenkin ajatelleeksi sitä, että kestiväthän hekin, kestivät pommitukset, kodin 
menetyksen ja asumisen vieraissa nurkissa yms. Niinpä näin ajatellen tämä 
tilanne on pientä siihen verrattuna, jotenka olen päättänyt olla kitisemättä.

Kun Karjalan kunnailla alkoivat puut lehtiä, tuli useita murheellisia viestejä; 
moni rautulainen tai muuten tuttu ystävä oli saanut iäisyyskutsun. Yhtenä 
monista Mikkelin karjalaisten puheenjohtaja sosiaalineuvos Heikki Soininen.

Haluan näin lehden välityksellä lähettää kaikille osanottoni murheeseen 
säkeellä: 

Kertokaa Karjalan liitävät linnut, kumpujen kukille kuiskaus tää: 
Jalka jos muualla tannerta tallaa, Karjalan sineen sieluni jää.
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Eräs asia, joka myös tässä tilanteessa harmittaa, on 
Tikatsun hautausmaan tilanne. Olimme juuri saamassa 
voiton sen siistinnän hallinnassa. Nyt takapakkia tulee 
siinäkin, vaikkakaan se ei tuskin ehdi niin villiksi päästä, 
mistä lähdimme liikkeelle vuonna 1992. Olin juuri yhtey-
dessä Rautuun ja tiedustelin putoamassa olevan portin 
yläosan purkamista. Myös käytävävarsien niittäminen 
on mahdollista siellä asuvien tuttavien kautta. Onneksi 
meillä on onneksi hyvä yhteys Rautuun

 Hyvät ystävät, toivotan teille jaksamista ja uskoa elä-

Muisti on sodan ja rauhan keskus, uusi tiedekeskus, joka 
kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Humanistis-yhteis-
kuntatieteellinen Muisti kertoo ihmisistä sodassa. Se 
selittää, välittää ja taltioi sotaan liittyviä tapahtumia, 
kokemuksia ja tietoa uusille sukupolville.

Sota kosketti koko pientä kansakuntaamme, mutta 
siitä selvittiin ja rakensimme yhden maailman onnel-
lisimmista, tasa-arvoisimmista ja hyvinvoivimmista 
valtioista. Olemme vapaita. 

Suomella on hieno tarina kerrottavanaan maailmalle. 
Nyt tämä tarinaa herää eloon näyttelyissämme nyky-
teknologian ja tavallisten ihmisten tarinoiden avulla. 
Miltä sota olisi tuntunut sinusta?

Muisti saa ihmiset ajattelemaan ja ymmärtämään 
sodan todellisuutta ja kauheutta, mutta myös ihmisen 
kykyä sopeutua ja selviytyä vaikeuksista. Muisti auttaa 
meitä muistamaan mitä tapahtui, ettei se tapahtuisi 
enää koskaan uudelleen.

Muisti on niille, joita sodan historia kiinnostaa, ja 
erityisesti niille, joita se ei kiinnosta. 

Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Muisti 
avautuu Mikkelissä keväällä 2021.

Ensimmäinen näyttely
Yleisölle suunnatut näyttelyt ovat Sodan ja rauhan 
keskus Muistin toiminnan keskeisin muoto. 

Muisti kertoo ihmisestä sodassa. Ensimmäinen näyt-
telymme nostaa esiin lasten, naisten ja miesten tarinat 
toisessa maailmansodassa, erityisesti suomalaisten ja 
Suomen näkökulmasta, eurooppalaisessa ja maailman-
laajuisessa kontekstissa. Modernin näyttelyteknologian 
avulla haluamme saada ihmiset ajattelemaan ja ymmär-
tämään sodan todellisuutta ja kauhistavuutta, mutta 
myös ihmisen kykyä sopeutua ja selviytyä vaikeuksista.

  
https://www.muisti.org/nayttelyt/

Tiedon välittämisessä korostetaan inhimillisyyttä 

Sodan ja rauhan keskus, ettemme unohtaisi

Muisti avautuu 
Mikkeliin 2021

ja yksilöiden omia, henkilökohtaisia kokemuksia. 
Muistin jakama tieto on tieteellisesti tutkittua, 
objektiivista ja neutraalia. Sodan ilmiöitä valote-
taan eri osapuolten näkökulmista, laaja-alaisesti ja 
taustoittaen.

Sodan ja rauhan keskus Muistin sisältösuunnittelu 
ja kiinteistön muutostöiden suunnittelu aloitettiin 
kevättalvella 2019. Muutostyöt alkoivat syksyllä 
2019 ja yleisölle ovet avataan keväällä 2021 Savi-
lahdenkatu 13:ssa.

Päämajakaupungin kärkihanke
Mikkeli on Suomen päämajakaupunki, jossa on si-
jainnut Suomen puolustusvoimien päämaja kaikkien 
itsenäisyyden aikana käytyjen sotien aikana. Maa-
voimien esikunta toimii kaupungissa. Yli 40 vuotta 
toiminut Päämajamuseo ja 1980-luvulta lähtien 
Jalkaväkimuseo ovat kertoneet Suomen sotien ajan 
historiasta. Sota- ja erityisesti päämajahistoria on 
alueen kulttuuriperinnön kärkiteema, joka erottaa 
seudun kaikista muista Suomen paikkakunnista. 
Muisti tukee alueen matkailu- ja kulttuuripalvelujen 
kokonaisuutta.

mään. Lämmintä loppukesää näistä vaikeista hetkistä 
huolimatta.

Tuost urkkimisest tul mielee rautulaisen ystäväni 
juttu mummostaa: Hää nimittäi pyytel monta kertaa 
mummon elläis, jot lähe mummo Rautuu näyttämää, 
jot missä se siu kottiis siel ol. Mar-mummo totes, jot 
älä uso, ryssä on miul kaks kertaa sielt lähön antant, 
mie en lähe sin urkkimaa!

 Tälviisii tälkertaa..kotiseutuneuvos  
 Markku Paksu

Koonnut Markku Vauhkonen

  3



Rautulaisten lehti 3/2020

Juhannustulen nimeäminen kokoksi perustuu tulen 
muotoon perinteisessä leveästi rakennetussa juhan-
nuskokossa. Leveän risukokon liekit muodostavat 
useinkin linnunmuotoisen liekkimeren. Kokko-
han on Suomen kansan ikiaikainen pyhä lintu eli 
maakotka. Esi-isämme uskoivat meidän periytyvän 
tuosta linnusta eli olemme siis kotkan poikasia, 
maakotkasta lähtöisin.

Juhannuksen viettoa Raudussa
Juhannuskokkojen rakentaminen kuului Raudussa 
nuorten yhteisiin tehtäviin. Sen sanotaan olleen 
tavattoman hauskaa, sillä silloin nuorilla oli hyvä 
syy lähteä pois kotoa. Rakentaminen saattoi kestää 
monta iltaa. Tavallisesti tehtiin säärikokko siten, että 
neljä puuta lyötiin pystyyn ja välit lyötiin täyteen 
»kämärii». 

Jo pari viikkoa aikaisemmin alettiin kerätä kuivia 
kantoja ja muuta poltettavaa risua ja rankaa, kämäriä 
kokkopaikoille. Samalla kylällä saattoi olla monta-
kin kokkoa, esim. Mäkrän kylällä kolme, Räiskylän 
aholla viisikin lähes kuusimetristä kokkoa ja lisäksi 
ämmänkokko. Koska monen mieli olisi tehnyt käydä 
usealla kokolla, poltettiin jotkut niistä eriaikoina 
juhannuksena tai aatonaattona. 

Vaikka juhannus oli oikeastaan nuorten juhla, 
kerääntyi kokoille myös vanhempi väki ja lapset syli-
vauvoja myöten. Räiskylän aholle saattoi kokoontua 

puolisentuhattakin henkeä kymmenestä kyläkunnasta. 
Kauppiaat toivat hevosilla virvokkeita, pullaa ja kara-
mellejä. »Kokolla tantsittii, pyörittii piirii laulun kans, 
hanurinsoittookii oli.» 

Kaskaalassa Ukontuvan aho oli kokon polttopaikka, 
Mäkrällä ilmeisesti Kokkomäki oli juhlapaikkana. Kokot 
sytytettiin yksi kerrallaan ja niiden palamista tarkkailtiin. 
Kokontekijöille oli kenties nimetty sääret, ja kuoleman 
sanottiin tulevan ensimmäisenä sille, jonka sääri ensin 
taittui. Naimaikäinen nuoriso otti enteitä omalla taval-
laan. Jokainen läsnäolija saattoi merkitä oman säären. 
Jos se jäi pystyyn, jäi vanhaksipojaksi tai -piiaksi, jos se 
kaatui, osoitti se samalla suunnan, jossa tuleva puoliso oli. 

Kreikkalaiskatoliset kokoontuivat vuosisadan alku-

Säärikokko – kannakselainen 
erikoisuus

Miksi esi-isämme polttivat juhannus-
kokkoja? Selityksiä on monia, joista 
yleisin on pahojen henkien karkoi-
tus. Parempi peruste juhannustulille 
saattaakin olla tuon vuoden pisim-
män päivän juhlistaminen. Perinteen 
arvellaan alkaneen rautakaudella, 
kun maanviljelys alkoi vakiintua ja 
haluttiin turvata hyvä tulevan kesän 
sato. Tuli oli elementti, joka suojeli 
kaikelta pahuudelta ja sillä oli puh-
distava vaikutus. Tulen yli hyppäämi-
sen uskottiin myös edistävän lempeä. 
Nykyisin juhannustaiat ovat saaneet 
erilaisia muotoja mutta taikaa juhan-
nuksessa on aina ollut ja edelleenkin 
näin uskomme.

Lapset tekevät juhannuskokkoa Koirasen majatalon maalle Pe-
räahon- eli Tyttärmäkeen. Kuva Tyyni Vaahter 1930. Nurmijärvi, 
Valkjärvi. Museovirasto.

Markku Vauhkonen
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puolella Iljan kokoille. Keripadan kokoilla tapettiin eräs 
mies 1914 ja ne loppuivat siihen. Sen jälkeen vietettiin 
Iljan kokkoja muutaman vuoden ajan Vakkilassa. Jokin 
satunnainen onnettomuus voi välistä saada vanhan 
kansantavan kokonaan häviämään, jos uusi muoti on 
jo voittamassa alaa. 

Perinteet tutuksi
Säärikokko tunnettiin vain itäisellä Kannaksella ja Poh-
jois-Inkerissä, jonne tapa lienee levinnyt Kannakselta. 
Kokkotarpeita on oltava reilusti ja oikea rautulainen 
säärikokko aloitetaan pystyttämällä sopivalle kokonpolt-
topaikalle neljä pystypuuta, sääripuut tukevasti maahan 
ja sidotaan ne latvastaan yhteen. Sääripuut eivät voi olla 
kovin kaukana toisistaan, koska mikäli korkeutta halu-
taan kokkoon, ei alhaalta leveä koko pienellä puumää-
rällä nouse ollenkaan. Eli suunnitteluun silmää mukaan, 
jotta kokosta tulisi korkea kuten on tarkoituskin. 

Tukevien sääripuiden sisään aletaan latoa sopivanmit-
taisia, katkottuja puita, oksia, risuja. Tarkoitus on saada 
korkea pino aikaan ja silloin sääripuut pitävät kyhäelmän 
hyvin pystyssä. Sääripuut on oltava tuoreita, jotta eivät 
heti kokon pätsissä pala. Tulipuut pitäisi olla kuivia, 

toki tuoreempikin syttyy mutta savuaa ensin. Kun 
korkeutta alkaa olla niin paljon, ettei puita saa hel-
posti lisättyä, alkavat rakentajaryhmän ketterimmät 
nousta kokon vartta pitkin tai tikapuilla, miten nyt 
parhaiten pääsee. Huimimmat kokot saattoivat olla 
10 metriä korkeita. 

Kun kokko oli hyvissä ajoin valmis, jäätiin 
odottamaan Juhannusta ja juhlailtaa. Säärikokon 
polttaminen olikin sitten erikoisempi juttu. Kokko 
sytytettiin aina ylhäältä. Kokon haluttiin palavan 
mahdollisimman pitkään ja pysyvän myös pystys-
sä. Sinne huipulle laitettiin siis kunnon sytykkeet, 
pirukkeet ja kokon sytytys vaati vielä kerran ylhäällä 
käymisen. Piruke sytytettiin ja laitettiin ylhäälle 
säärien risteykseen.

Säärikokko sytytettiin aina vasta keskiyöllä, sitä 
ennen saatettiin polttaa tavallisia risukokkoja. Joskus 
säärikokkojakin oli useita ja suurinta, keskellä ollutta 
kokkoa sanottiin Ukko-kokoksi.

Usein tämä kokkoalue oli aidattu. Aitauksen si-
sällä oli myös pienempiä laitteita, kaaria, portteja 
ja risukasoja. Ne poltettiin yhdessä säärikokkojen 
kanssa. Tätä juhannustapahtumaa katsomaan ko-
koontui koko kylän asujamisto ja monesti useankin 
kylän väki. Kokkojen yhteydessä poltettiin lisää 
paimenten tekemiä pirukeja, jotka olivat tiiviisti ja 
kerämäiseiksi sidottuja tuohikimppuja. Niitä pyö-
riteltiin kepinnokassa ja saatiin aikaan vauhdikaita 
valokuvioita. Piruki saatettiin heittää myös kepillä 
vauhtia antaen hyvinkin kauas. Pirukien käyttöä 
esiintyi paljon säärikokkoja suppeammalla alueella, 
lähinnä Kannaksen itäosissa.

Säärikokon levinneisyys
Säärikokko tunnettiin Valkjärven lisäksi ainakin 
Kivannavalla, Muolaassa, Sakkolassa, Raudussa, Uu-
dellakirkolla ja Metsäpirtin Vaskelassa. Evakot vievät 
perinteen mukanaan ja ainakin Länsi-Suomessakin 
säärikokkoja poltettiin. Ilmar Talve on tutkinut 
ilmiötä ja pitää Kannaksen säärikokkoa muista 
kokkotyypeistä selvästi erottuvana, lähimmät vasti-
neet löytyvät Itävallan alpeilta Volrarlbergistä, jossa 
korkeaa, tornimaista kokkoa poltettiin laskiaisena 
olkinuken kera. Toinen vastine löytyy Kroatiasta, 
jossa Zakorjessa poltettiin korkeaa tulta pääsiäisenä. 

Tuumasta toimeen
Tämän jutun tarkoitus on myös se, että säärikok-
koja ihan oikeasti tehtäisiin ja ne oikeaoppisesti 
poltettaisiin. Koska kyseessä on myös rautulainen 
erikoisuus, kannattaa perinnettä vaalia ja nähdä 
vaivaa. Säärikokon teko ei voi olla vaikeaa, aikoinaan 
kokon teko kuului paimenille ja lapsille. Suurin este 
taitaa nykyisin olla metsäpalovaroitus ja sitä kautta 
kokon polttokielto. Tietysti niitä kokkotarpeita pi-
tää olla paljon, mutta kun heti ryhtyy haalimaan ja 
valmistaa säärikokon pitemmän ajan kuluessa, niin 
eiköpähän perinne saa tänä suvena jatkoa.Liina Ryyppö, Helli Liius y.m. - tekevät kokkoa ojan viereen. 

Nurmijärvenkylässä oli monta eri kokkoa, ne poltettiin eri iltoina. 
Kuvaaja Tyyni Vahter, 1930. Museovirasto.
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”Vintiltä löytyi myöskin kaksintaistelupistoolit 
kauniisti koristelluissa sametilla vuoratussa mahon-
kikotelossa. Siirsin ne kellarin käytävälle mutta ne 
kun ne jäivät vähäksi aikaa siihen yksin, ne katosivat 
varkaan mukaan.” 

Arvo Suvinen osti Myllypurosta tontin ja suunnit-
teli talon rakentamista sinne. Piirustusten teko kesti 
jostain syystä koko kesän, eikä perustusten tekoon 
päästy. Arvo kaivoi kuitenkin tontille lapiopelissä 
vesikaivon ja tasasi rakennuksen pohjan, kun talvi 
tulikin ja rakennustyöt keskeytyivät. Silloin Arvo 
osti perheelleen asunnoksi Pihlajamäestä kaksion 
kerrostalosta ja perhe muutti sinne. Koulutkin alkoi-
vat ja Arvon lapset aloittivat siellä koulunkäynnin. 
Poika oli aamuvuorossa ja tytär iltavuorossa ja äiti 
Irjan piti viedä ja hakea lapset koulusta. Siinä oli-
kin Irjalle hommaa niin paljon, että hän sanoi: ”En 
kerkiä tehdä mitään muuta kuin huolehtia lasten 
koulumatkoista.” Sekin oli syynä siihen, että Suvisen 
perhe alkoi hakeutua pois Helsingistä.

Varkauteen ja Joroisiin
Arvo sai poliisin viran Varkauden kaupungista tal-
ven aikana ja hän muutti sinne. Kun koulu keväällä 
loppui, tulivat vaimo ja lapset perässä, Pihlajamäen 
osakekin meni kaupaksi. 

Suviset alkoivat heti hakea pientä maatilaa ja sel-
lainen löytyi  Joroisista. Kun kaupantekoon alettiin 
ja oltiin jo rahojen laskemisessa, puuttui kauppa-
summasta 10 000 markkaa ja niin kauppa raukesi. 
Vasta seuraavana keväänä kaupantekoon ryhdyttiin 
uudelleen. Isäntä oli myynyt lehmät ja hakannut 
metsään hehtaarin aukon, hintaa se ei vaikuttanut 

Jatkoa Arvo Suvisen tarinaan

Poliisi ja 
maanviljelijä

vaan pyyntö oli sama. Kaupat kuitenkin syntyivät 
ja Suvisen perhe muutti maatilalle Joroisiin.

Tilalle oli edellinen isäntä ostanut 200 kanaa ja 
niin Arvon perheestä tuli myös kanalan hoitajia.

Kun Suviset muuttivat maatilalleen, oli kylän 
johtava isäntä tuumannut, että nyt meni koko kylä 
piloille, kun sinne muutti poliisi, joka ei osaa maata 
viljellä.

Osaamaton poliisi kuitenkin näytti, kuinka maa-
tilaa hoidetaan. Arvo osti myös sonnivasikoita ja 
kasvatti lihakarjaa. 25 lihasonnilla Suviset voittivat 
lihakarjan kasvatuskilpailun. Tilan navetta raken-
nettiin aikanaan muutaman vaikeuden jälkeen ja 
navettaa saatiin aluksi 20 lypsävää. 

Ajan kuluessa tila kasvoi koko kylän suurimmak-
si ja siellä on 120 lypsävää ja kaksi lypsyrobottia, 
hiehoja on kasvamassa 150. Vuokrapeltoja noin 
200 hehtaaria tuottamassa tilalle rehua. Tilan Arvo 
luovutti pojalleen Keijolle, joka sitten jatkoi tilalla. 
Keijo luovutti aikanaan tilan tyttärelleen Petralle, 
joka isännöi tilaa tällä hetkellä. Arvon aikaan tilal-
le tehtiin 30 lehmän lypsynavetta ja Arvon poika 
laajensi lisää tekemällä 2000 neliön robottilypsy-
navetan.

Ei maatilahommat siihen loppuneet: ”Huomasin 
yövuorossa ollessani lehdestä ilmoituksen, että Jo-
roisniemessä oli maatila myytävänä.”

Jäi emännältä sonnien syöttö kesken, kun Arvo 
tuli kotiin ja lähdettiin Joroisniemeen Honkaselta 

Arvo Aulis Suvinen syntyi Raudussa 
Kuusenkannan kylässä ja edellisissä 
hänen tarinansa osissa on oltu Arvon 
mukana evakkomatkalla Kaurakedon 
kolhoosissa, jatkosodan Raudussa ja 
sotalapsena Ruotsissa. Sitten Arvon mat-
ka jatkui poliisin työhön Helsinkiin ja 
edellinen osa päättyi Presidentti Rydin 
leskeltä Gerdalta saatujen kokoontaitet-
tavien suksien tapaukseen. Arvo Suvinen 
perheineen on siis Helsingissä poliisina 
ja asuu Gerda Rytin omistamassa talossa 
ja on siinä myös talonmiehenä.

Arvo Suvinen Keijo poikansa kanssa Helsingissä täydessä 
poliisin uniformussa. Keijo on syntynyt 1956. Kuva Arvo 
Suvinen. 
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maatilaa ostamaan. Silloin oli Pääsisäinen ja kun 
ostajat kurvasivat pihaan ja tuumasivat ostavansa 
tilan, niin talon väki ihmetteli, mistä tieto myynnistä 
on levinnyt. Ilmoituksen piti olla vasta Pääsiäisen 
jälkeen lehdessä.

Tuumasta toimeen ja tiluksia katsomaan. Pellot 
katseltiin ja hinnasta sovittiin ja arjen koittaessa 
kaupat lyötiin lukkoon. Arvo osti lisää peltoalaa heti 
kun vain tilaisuus tuli, saattoi ensin vuokrata tilan 
vuodeksi ja sitten tehdä kaupat.

Peltojen salaojitus lisäsi peltoalaa ja teki niiden 
hoidon helpommaksi, niinpä Arvo aloitti sen ura-
kan. Ensin kivettiin ja salaojitettiin kotipellot, sitten 
siirryttiin Joroisniemen tiloille, joissa tehtiin samat 
urakat. Mimmin peltoon Arvo rakensi vedenalaisen 
salaojan, jossa tiiliputket tulivat 70 cm syvyyteen 
ja johtivat kaivoon, josta sitten 40 cm syvyydestä 
lähtee imuputki edelleen. Tämäkin salaoja toimii 
yhä edelleen. 

Lisää peltoja hankittiin, neuvoteltiin pankeissa 
ja petyttiin laina-asioihin niin valtion kuin pank-
kienkin suhteen. Lainat tuli kuitenkin hoidettua ja 
kenkkujakin peltoaloja saatiin viljeltävään kuntoon.

Kesämökkikaupatkin Arvo ja Irja tekivät varsin 
nopeasti, kun Joroisniemessä myyntiin tulleen mö-
kin ostivat toisten ostajien nenän edestä. Mökille 
oli tulossa katsojat tunnin päästä mutta Arvo sanoi, 
että me tulemme 10 minuutin päästä. Ja kun mökille 
päästiin, Irja löi kaupan kiinni. Seuraavat katsojat 
saivat sitten Irjan luvalla katsella mistä jäivät paitsi.

Lapset
Keijo Suvinen jatkoi siis isänsä Arvon jälkeen maan-
viljelijän ja karjanhoitajan ammatissa. Tytär Tuija 
meni Kuopion yliopiston hammaslääketieteelliseen 
opiskelemaan hammaslääkäriksi. Valmistuttuaan 
hän aloitti Nilsiän Terveyskeskuksen hammaslää-
kärinä. Tuija lähti parin vuoden päästä Intiaan hä-
täaputöihin ilman palkkaa ja oli siellä koko kesän. 
Hammashoito siellä tapahtui puistossa puiden alla. 

Tuija oli tulossa pois Intian matkaltaan, kun In-
dira Gandhi tapettiin. Kaikki lentokentät ja satamat 
sulkeutuivat. Ketään ei päästetty maasta kolmeen 
vuorokauteen. Se koitui tavallaan Tuijan kohtaloksi, 
koska hän pitkän odotusajan aikana tutustui austra-
lialaiseen mieheen ja päättikin lähteä Melbourneen. 

Tuija perusti Melbourneen hammasvastaanoton ja 
ryhtyi työhön. Kuitenkin vasta kun sai australialaiset 
pätevyydet suoritettua jatkokurssin jälkeen. Suoraan 
suomalainen koulutus ei mahdollistanut hammaslää-
kärin hommia. Nyt Tuija opettaa hammaslääkäreiksi 
valmistuvia ja asuu Australiassa. 

Matkoilla tyttären luona
Vuonna 1991 tuli mieli lähteä katsomaan Australian 
meininkiä ja niinpä Arvi ja Irja ilmoittautui mukaan 
Suomi-seuran Australian matkalle. Matkaan lähdet-
tiin Joroisten omalta kentältä ja Helsingissä liityttiin 
muuhun matkaporukkaan. Yhteensä matkalaisia oli 
20. Silloin vuonna 1991 Australiaan Keski-Euroopas-
ta lennettiin 3 vuorokautta ja yhteensä seitsemällä eri 

koneella ennen kuin oltiin Australiassa. Matka ei siis 
ollut suora lento vaan kiertomatka, koska jokaisessa 
välilaskupaikassa oli kaupunkikiertoajelu. 

Perille päästyä Suviset erkanivat pääporukasta ja 
oli tarkoitus sisämaan lennolla jatkaa tyttären luo. 
Matkalaukut tietenkin eksyivät ja ne piti erikseen 
hakea mukaan. Ilman tullausta ne noudettiin ja 
henkilökunta jäi huutelemaan, kun taksilla palattiin 
kiireen vilkkaa sisämaan lentoterminaaliin. Juuri ja 
juuri ehdittiin lennolle mukaan, koneen ovia oltiin 
jo sulkemassa. Sitten vielä niitä matkalaukkuaja 

Arvo Suvinen kertoo:

Muistui mieleeni lapsuudestani, kun oli 6 vuotias, 
siis ennen sotaa 1939. Meillä oli Kuusenkannassa 
majoitettu linnoitustyömiehiä 10, etupäässä työnjoh-
tajia, jotka rakensivat rajanpintaan juoksuhautoja ja 
panssariesteitä. Rajan takaa tätä rakentamista koko 
ajan valvottiin. Joka aamu klo 9 nousi rajan pintaan 
iso tähystyspallo Venäjän puolelle ja sieltä tarkkailtiin, 
mitä rajan pinnassa tapahtui. Ryssä tarkkaili Suomen 
tekemisiä ja Venäjä oli täysin tietoinen juoksuhaudois-
ta ja tankkiesteistä, joiden rakentaminen oli täysin 
turhaa. Tien kahta puolta oli rakennettu kiviesteitä, 
jotka oli tarkoitus laittaa tielle mutta ei keretty, sillä 
lähtö oli niin nopeata, ettei ehditty laittaa esteitä 
paikoilleen. 

Linnoitustyömiehet näyttivät viinapulloja, joissa oli 
bensiiniä ja tappuraa. He sanoivat, että kaikki talot 
poltetaan ennen pakoon lähtöä, ja niin kaikki kylät 
rajan pinnassa poltettiin ennen pakoon lähtöä, ettei 
vihollisella ole majoitustiloja, joihin asettua.

Jatkosodan aikana, kun palasimme Karjalaan, 
kaikki kylän talot olivat palaneet. Meidänkin piti 
majoittua saunaan, 4x6 metriä tilaa jossa 8 henkeä 
nukkui lattialla. Äiti paistoi leipää ulkosalla, sillä uuni ja 
piippu tönöttivät tuvan raunioilla. Uunissa poltettiin 
puita ja leivät paistuivat tuvan raunioilla.

Muisto Raudusta

Kodin rauniot -kuva on Rautulaisten lehdestä 1959. Kuva 
ei liene Kuusenkannasta mutta on Raudusta. Tällaisille 
sijoille monessa talossa tultiin 1942 jatkosodan aikaan. 
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lastattiin ja lento pääsi lähtemään. 
Melbournessa tytär miehineen oli vastassa ja 

vähän ihmettelivät matkalukkuja, koska niissä oli 
nauhat, joissa sanottiin niiden saapuvan vasta seu-
raavana päivänä.

Rankan matkan jälkeen meni monta päivää to-
tutellessa aikaeroon. Viikko ehdittiin olla tyttären 
luona ja sitten palattiin Sydneyyn. Ryhmä jatkoi 
Australiaan tutustumista eri kaupungeissa ja nähtä-
vyyksissä aina Suurta Valliriuttaa myöten. 

Toinen matka Australiaan tehtiin kun Tuija tytär 
promovoitiin hammaslääketieteen professoriksi ja 
siinä tilaisuudessa Arvo ja Ira olivat kutsuvieraana. 

Tällä Australian matkalla Suviset tutustuivat karja-
tiloihin. Suuren lypsytilan pieni bordercollie - koira 
paimensi 300 lehmää laitumelta lypsyasemalle ilta-
lypsylle. Lehmiä tuli tientäydeltä ja pieni koira niitä 
komenteli lypsyasemalle; pyörivälle lautaselle, jossa 
isäntä kiinnitti lypsimet lehmän utareisiin ja toisella 
puolella kierrosta renki otti ne pois. Lypsyaikaa oli 
7 minuuttia, jonka se lautanen kierrokseensa käytti. 

Toisen päivän tutustumiskohde oli lihakarjati-
la, jossa karja oli 25 hehtaarin aitauksessa. Karjaa 
siirreltiin lohkolta toiselle vain portteja avaamalla, 
jokaisessa aitauksessa oli omat juottopaikat. Tilan 
isäntä oli vienyt vieraansa korkealle kukkulalle ja 
kehunut, että kaikki mikä nyt näkyy, on minun 

maatani, noin 2000 hehtaaria. Tutustuttiin myös 
tilan heinäntekoon, joka, oli täysin koneellistettu, 
iso kone niitti, toinen pöyhi ja kolmas paalasi. 

Australian karjan paimentamisessa käytetään 
koiria ja niihin tutustuttiin. Koirat koulutetaan 
tottelemaan vihellyksiä, käskyjä ja käsimerkkejä, 
joilla sitten saadaan koiran avulla karja tai lampaat 
siirrettyä paikasta toiseen. 

Arvo innostui asiasta niin paljon, että tilasi kaksi 
pentua myös itselleen ja ne tulivat aikanaan koneella 
Helsinkiin. Niistä tuli valiokoiria ja niillä on yli 45 
jälkeläistä aina Lappia myöten.

Arvo kävi kolmannen kerran Australiassa 1996, 
jolloin Arvo teki tyttären kodissa myös remontti-
hommia, korjasi myös saunan kiukaan, josta uima-al-
taan kloorivesi oli vastuksen polttanut. Myös tämä 
matka oli tutustumismatka maan ihmeisiin ja elin-
keinoihin. 12 Apostolia ovat meren rantakallioista 
erottamia hiekkakivipaaseja, jotka seisovat pystyssä 
uhmaten merta.

Arvo Suvinen elelee Pieksämäellä edelleen. Sain 
häneltä vihkon, johon hän tätä elämän tarinaansa 
on ylös laittanut. 

Kaukopartioradisteja koulutettiin Lappeenrannassa keväällä 1941. Vasemmalta rautulainen Reino Sappinen, kouluttaja 
Vehniäisen radioaseman päällikkö Eino Lepistö, tulevat ritarit Arvo Mörö ja Paavo Suoranta Kirkkokatu 17 pihassa. Kuva 
Rautulaisten lehti.
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Salainen partiomies, asekätkijä, Stella Polaris -operaa-
tion valmistelija, Nato-maiden vakooja… Manner-
heim-ristin ritari Paavo Suorannan elämäntarina 
tarjoaa poikkeuksellisen näkymän suomalaiseen 
tiedusteluhistoriaan. Vuonna 1917 syntynyt Suo-
ranta oli mukana niin talvisodan partiomatkoilla, 
välirauhan tiedusteluretkillä, jatkosodan Päämajan 
kaukopartioissa kuin sodan jälkeisessä tiedustelutoi-
minnassakin. 

Välirauhan salaiset tiedustelumatkat Suoranta 
aloitti Raudun Raassulin rajakylästä kotoisin olleen 
Olavi ”Olli” Paukkusen kanssa. Paukkunen on kir-
joittanut sotavaiheistaan kirjan Päämajan tiedusteli-
ja. Jatkosodassa Suoranta toimi Päämajan alaisessa 
kaukopartiointia tehneessä Osasto Vehniäisessä, 
jonka miehistä parhaimmillaan puolet oli kotoisin 
Raudusta. Salaisen sodan asiamies keskittyy jatkoso-
dan jälkeiseen tiedusteluun, operaatioihin jotka ovat 
pitkään pysyneet salassa.

Jatkosodan jälkeen Suoranta oli mukana Päämajan 
kaukopartioiden asekätkennässä, jonka tarkoitus oli 
varautua pelättyyn neuvostomiehitykseen. Lisäksi 
Suoranta osallistui Tornionjokilaaksossa Päämajan 
kaukopartiopataljoonan eli Erillinen Pataljoona 
4:n Stella Polarikseen, jossa Suomesta kuljetettiin 
Ruotsiin laskuvarjoja ja radioita. Suoranta oli myös 
perustamassa peiteyritystä tiedustelutoiminnan 
varalle – Kuohun pilke ja kuormuriliike, johon pal-
kattiin entisiä kaukopartiomiehiä, jotka olivat tiedus-
teluvalmiudessa ja tarkkailivat mielialoja. Yrityksen 
toimitusjohtaja oli rautulainen Heikki Määttänen. 

Vuonna 1947 kaukopartiomiehet alkoivat värvätä 
tiedustelijoita Neuvostoliittoon suuntautuvaa par-
tiotiedustelua varten. Toimintaa tuki länsitiedustelu 
(CIA), jolla oli luettelo suomalaisista kaukopartiomie-
histä. Salaisen sodan asiamies julkaistiin ensimmäi-
sen kerran vuonna 2006, ja julkaisun jälkeen tutkija 
Pekka Turunen sai uutta tietoa Suorannan partio-
matkoista sodan jälkeen. Kävi ilmi, että Suoranta 
paitsi värväsi kaukopartiotovereitaan, myös teki itse 
kylmän sodan aikana vaarallisia tiedustelumatkoja 
Neuvostoliittoon. 

Kirja kertoo rautulaisten Reino Sappisen ja Heikki 
Määttäsen sodan jälkeisestä tiedustelutoiminnasta ja 
kohtaloista. Heikki Määttänen katosi maaliskuussa 
1950 vakoilumatkalla Neuvostoliittoon. Entinen 

kaukopartiojohtaja Kaino Rastas saattoi Määttäsen 
rajan yli Imatran suunnalla, missä Rastas palveli raja-
vartioston upseerina. Määttänen kertoi Rastaalle me-
nevänsä kostamaan talvisodassa kaatuneen veljensä 
puolesta. Määttäsen päästyä rajan yli Rastas kuuli 
rajan toiselta puolelta laukauksen tai laukauksia. Ta-
kaisin Suomeen Heikki Määttänen ei enää palannut. 
Kaino Rastas oli kotoisin Raudun Sirkiänsaarelta, ja 
hän oli Rautulaisten lehden pitkäaikainen avustaja.

1956 Suoranta taas lähti Suezille ensimmäiseen 
YK-operaatioon rauhanturvaajana, mutta tässäkin 
operaatiossa tarvittiin hänen tiedustelutaitojaan: 
hänen piti tarkkailla joukossa palvelleita suomalaisia.

Salaisen sodan asiamies kertoo tiedusteluhistorian 
ohella myös Paavo Suorannan henkilökohtaisesta 
elämästä, työurasta ja perheestä, jota tiedustelutoi-
minta varjosti. Entiset kaukopartiomiehet varautui-
vat kiinnijäämiseen vielä kylmän sodan loppuun asti. 
Kaukopartiomiehet eivät sodassa antaneet periksi 
epätoivoisissakaan tilanteissa. Tätä samaa periaatetta 
he noudattivat myös varautuessaan Neuvostoliiton 
miehitykseen.

Syksyllä Turuselta ilmestyy Operaatio Kaleva, joka 
kertoo Päämajan kaukopartioiskusta Vienan Kar-
jalaan. Operaatioon otti osaa rautulaisten Jalmari 
”Jali” Kuopan ja Heikki Määttäsen joukkueiden 
johdolla lukuisia rautulaisia.

KTT Pekka Turunen on toiminut tutkimusjohta-
jana Kuopion yliopistossa sekä vierailevana profes-
sorina New Hampshiren yliopistossa Yhdysvalloissa. 
Turunen on toimittanut Olavi Paukkusen Päämajan 
tiedustelija kirjan. Vuodesta 2008 hän on työskennel-
lyt tutkijana Maavoimien esikunnassa sekä palvellut 
upseerina kriisinhallintatehtävissä.
isbn 978-952-300-674-4, 
kirjastoluokka 92.74, 319 sivua

Pekka Turunen:

Salaisen sodan 
asiamies
 – Mannerheim-ristin ritari 

Paavo Suoranta
Mannerheim-ristin ritari Paavo Suoranta 
rautulaisten kanssa sodassa ja rauhassa

  9



Rautulaisten lehti 3/2020

Rautulaisten valokuvien kokoamisen aloitti jo 1970 
luvulla Rautuseura, jonka toimesta kuvia kerättiin lähes 
1000, ne luetteloitiin, numeroitiin, jokaiseen liitettiin 
kuvateksti ja ne arkistoitiin ottamalla jokaisesta filmi-
kameralla kuva. Kuvista koottiin postimerkin kokoiset 
numeroidut arkistokappaleet yhteen mappiin, toiseen 
mappiin numeroiduille paikoille negatiivit ja kolman-
nessa mapissa on kuvien tekstit numerojärjestyksessä. 

Paljon myöhemmin, ilmeisesti 2000 -luvun puolella, 
alkoi Heikki Malkamäki kerätä lisää kuvia ja tuolloin 
hän skannasi ne sähköiseen muotoon arkistoitavaksi. 
Samalla hän keräsi tekstitiedot kuvien mukaan. Heikki 
teki tätä monta vuotta ja kuvia kertyikin useita satoja 
lisää, osa samoja kuin Rautuseuralla mutta laadultaan 
parempia kuin filmikameran kuvakset ja sitten aivan 
uusia albumien aarteita.

Seuraava vaihe taitaa olla se, kun Heikki oli luopumas-
sa rautu.fi sivujen ylläpitäjän tehtävistä ja kävin hänen 
opissaan alkaakseni Raudun nettisivujen päivityksen. 
Samalla reissulla Heikki antoi kaikki Rautuseuran mapit 
kuvineen, negatiiveineen ja pikkukuvineen mukaani. 
Ja muuta kuva-aineistoa kantokuorman. Siitä on nyt 
melkein kaksi vuotta.

Arkisto kuntoon
Kuva-arkiston selvittelyn aloitin melkein saman tein. 
Pienoiskuvat irtoilivat liimauksistaan ja negatiiveja oli 
lainattu lehden tarpeisiin ja ne olivat palautuneet kuo-
rissa mutta eivät enää omille kohdilleen. Siinä olikin 
hommaa. Toinen homma oli skannata negatiivit ja 
tehdä niistä digitoituarkisto. Kunnollisen negatiiviskan-
nerin, kuvankäsittelyn ja ajan kanssa arkisto valmistui 
ja negatiivitkin löysivät omille paikoilleen. Myöhemmin 
lisäsin kuviin vielä avainsanat, joiden perusteella 940 
kuvaa saa jaoteltua pienempiin aihealueisiin. 

Sitten tapahtui sellainen muutos, että Rautulaisten 
lehden toimittaja Marjo Ristilä-Toikka menehtyi äkilli-
sesti ja Rautulaisten lehden toimittajan tehtävät siirtyivät 
minulle. Näin jäikin suunnitelma ryhtyä Raudun netti-
sivujen ylläpitäjäksi ja alkoikin lehden teko. Ja samalla 
jatkoin rautulaisten kuvien arkiston selvittelyä, koska 
taustalla oli ollut puhetta saada aikaan kuvakirja, mikäli 
kuvia olisi tarpeeksi. Silloin ei vielä kokonaisuudesta 
oikein ollut selkoa. 

Facebookin Rautu-ryhmään aloin laittaa yhden kuvan 
päivässä näitä rautulaisia hienoja kuvia. Alkuun ihan 
vaan siksi, että muutkin niitä näkisivät. Sitten melko 
nopeasti kirkastui ajatus siitä, että tällä tavalla kuviin 
tulee lisätietoa ja henkilöiden nimiä. Samalla kun selvit-
telee itselleen, mitä kuvassa on, niin samalla koko kuvan 
informaatio laajenee, kuvat alkavat yhdistyä toisiinsa, 
samoja henkilöitä putkahtelee uudelleen esiin, samoja 

paikkoja eri kulmista kuvattuna. Kuvien taustatiedoiksi 
alkoi kertyä yhä enemmän tekstiä, Rautulaisten lehden 
sivuilta, Raudusta kirjoitetuista kirjoista, netistä yleensä 
ja etenkin vanhoista digitoiduista sanomalehdistä. Pik-
kuhiljaa päivän kuva -julkaisusta muodostui rautulainen 
kuvabloki, jossa Facebookin välityksellä käydään Rautua 
läpi kuva kerrallaan. Jossain vaiheessa aloin käydä läpi 
kylä kerrallaan viikko kylässään Raudun ihmisiä, maise-
mia ja huomionarvoisia asioita. Kirjaa kootessa on tämä 
aineisto suurena apuna.

Nyt on kuvabloki ilmestynyt joka päivä 21.1.2019 
alkaen. Tarkoitus on jatkaa, kuvia kyllä piisaa ja aiheet 
eivät lopu. Tutkimista piisaa. 

Digitaalisen kuva-arkiston kimpussa olen häärinyt 
myös kaiken aikaa, jäsentelin kuvia siten, että jokaisen 
kylän omaan kansioon kopioin kuvia kylästä ja sen 
ihmisistä. Tarkkaa kokonaislukua Raudun kuvista en 
pysty sanomaan, arviolta niitä on kertynyt talteen nyt 
noin 2000. Kuvia on Rautuseuran ja Heikki Malkamäen 
skannausten lisäksi tullut Ilmi Pesosen kautta, Antti 
Laitinen on ollut aktiivinen, Pentti Marttiin, Taru Joki-
nen ovat julkaisseet facebookissa, josta heidän kuviaan 
olen suoraan kopioinut talteen, kuten monen muunkin 
yksittäisiä kuvia tietoineen arkistoin aina, kun sellaisen 
näen. Ja olen käynyt skannerin kanssa muutamissa 
kodeissa skannaamassa kuvia talteen. 

Netistä löytyy useita paikkoja, joista kuva-arsenaali 
on kasvanut hyvin, esimerkkinä vaikkapa Kansallisar-
kisto, jossa on Raudun 1918 tapahtumista toista sataa 
valokuvaa, suurin osa rautulaisen valokuvaaja Lauri 
Halosen ottamia. Rautulaisia valokuvia putkahtelee 
monesta paikasta mutta ne on osattava myös tunnistaa 
ja otettava talteen.

Kuvakirja vaiheessa
Pitäjäseuran puheenjohtaja Markku Paksun kanssa 
kuvakirja-projektia pohdimme useasti ja kun kuvama-
teriaalin laajuus alkoi selvitä, oli aineksia aloittaa. Miten 
jaoteltuna, mihin ja missä laajuudessa keskittyen, ja 
muutamia muitakin kysymyksiä kirjan koosta, ulkomuo-
dosta ja sisällön laadusta sekä mahdollisesta sivumääris-
tä, niitä pohdimme. Aikataulua ja kirjan myyntihintaa, 
työryhmää, oikolukua, kuvien edelleen hankkimista, 
onhan niitä avoimia asioita edelleenkin paljon.

Kuvakirjan teko alkoi oikeastaan jo viime vuonna, kun 
Facebookin jokapäiväinen kuvabloki alkoi. Kuvakirjan 
kokoaminen on alkanut toden teolla nyt koronakevään-
kin takia ja hyvin on tuota aikaa kirjaprojektiin kertynyt. 

Kirjaa kokoan koulupiireittäin sillä jaolla, jolla 1937 
jaettiin Raudun kylät 10 eri koulupiiriin Asema 1 ja 
Vehmais-Haukkala 10. 

Tällä hetkellä, kun teen tätä lehteä, Raudun kuvakirja 

Kuvakirja Raudusta
Kuvakirjan kokoamista Raudusta on suunniteltu jo parikymmentä vuotta sitten. 
On ehkä onnikin siinä, ettei toimeen päästy aiemmin. Kuva-arkisto on sittemmin 
paisunut, tiedon keruu helpottunut ja kuvien käsittely parantunut.
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on tauolla. Työnimellä Muistojen Rautu- kirjaan on nyt 
kertynyt lähes tuhat kuvaa tarjolle, taitossa on seuraa-
van sivun numero 324 ja olen Sirkiänsaaren koulupiirin 
kuvissa menossa. Eli kahden koulupiirin kuvat vielä, niin 
kokonaisuus on kertaalleen käyty läpi. 

Olen tehnyt kuvien kanssa siten, että aina korjaan 
ensin kuvan julkaisukelpoiseksi laadultaan, sävyiltään, 
virheiltään, siis vaikkapa repeämät pois. Kaikki kuvat 
julkaistavat kuvat ovat harmaasävykuvia. 

Kuvien laatu on varsin vaihteleva, studiokuva tai 
ammattilaisen Lauri Halosen ottama erinomainen kuva 
ovat parhaimmistoa, sitten keveämmän kaluston kuvat, 
seuraavaksi epätarkat kuvat ja olenpa laittanut kirjaan 
tarjolle myös melko huonolaatuisia sanomalehtikuviakin. 
Kuvan tarkkuus ei aina ratkaise sitä miksi kuva kirjaan tu-
lee. Kuva voi olla huonokin tarkkuudeltaan mutta sen si-
sältö on arvokas, vaikka hieman huonommin näkyisikin. 
Joka tapauksessa kuvia syynätään useampaankin kertaan 
vielä, ennen kuin lopullinen taitto lähtee kirjapainoon. 

Kirjaan olen tässä vaiheessa laittanut tarjolle kuvia 
melkoisen laajalti, koska nyt kun kirjaa vihdoinkin 
tehdään, se suunnataan kaikille rautulaisille ja heidän 
jälkeläisilleen. Silloin on tärkeää saada mukaan myös 
sellaisia kuvia, jotka saattavat olla vain jonkin suvun ku-
via ja ehkäpä hieman vähemmän aiemmin esillä olleita. 
Kaikki kuvat ovat siis tärkeitä.

Kuvakirja ei ole tarkoitus olla sillä tavalla historiaa 
kertova kirja, että sieltä löytyisi vastauksia kaikkiin ky-
symyksiin, siinä ei kerrota tapahtumista tai historian 
kulusta. Kuvissa on kuitenkin aina mukana kuvateksti, 
siinä selviää mahdollisesti kuka tai ketkä, missä, milloin 
ja miksi. Monesti kuvateksti on vaatimaton ja kaikkiin 
noihin ei ole vastausta. Mutta kaikki olemassa oleva tieto 
kuvasta on mukana, joka noihin kysymyksiin vastaisi. 

Kuvia on sisällöltään laidasta laitaan ja paljon on 
väkisinkin niitä pönötyskuvia. Tämä siksi, että ennen 
sotia, joista kuvista kirja koostuu, ihmiset asettautuivat 
kuvattavaksi, niin häissä kuin hautajaisissa, koulukuvas-
sa tai perhepotretissakin. Ei siinä mitään, sen aikainen 
tekniikka ja kameroiden harvinaisuus näkyy kuvaustek-
niikassa ja kuvien sisällössä näin. Valokuvan ottaminen 
oli harvojen taito ja välineet vähissä, kuvaaminen oli 
kallista puuhaa, eikä kuvia räpsitty miten sattuu mistäkin 

tapahtumasta. Ei anneta tämän haitata koska vastaa-
vasti on aivan upeitakin kuvia, joissa on tunnelmaa ja 
kuvauksellisia maisemia. 

Kirja on siis kuvaus entisestä Raudusta, jonne ei pääse 
kuin muistoissa, vain valokuvien kautta. Maisemat, työs-
sä ahertavat ihmiset, hevosia, asumuksia, juhlia ja arkea, 
rippikoululapset kirkkoherran vieressä, alakoulun vintiöt 
koulukuvassa, synkeitä tunnelmia, iloisia ilmeitä, nuori-
son muutamat vihjailevat kuvat, salaperäisiä käsi kädessä 
poseerauksia, harvinaisia kasvoja tunnistettavaksi, kih-
lakuvia, hääkuvia, pienokaisia, hautajaisia, rakennuksia, 
kirkkoja ja muistomerkkejä, niistä on kuvakirja tehty.

Lisää kuvia
Kun kävin Rautulaisten lehden kaikki julkaistut kuvat 
läpi, tein havainnon, että tuolloin kuvia julkaistiin ja 
ne lähetettiin tietysti postin välityksellä ja palautettiin 
takaisin. Ja näitä kuvia ei ole Rautu-arkistosta muuten 
kuin lehden sivuilla

Kaikkein parhaimmat kuvat ovat aina ne, jotka ovat 
niitä alkuperäisiä, albumeissa olevia. Nyt kuulutankin 
sitä, että mikäli kenellä on kotialbumeissaan alkuperäisiä 
Raudun kuvia, niin olen kiinnostunut ne skannaamaan. 
Kuvia varmasti on monessa paikassa, mutta ehkä niitä 
ei enää osata katsoa tai eivät muuten ole tuttuja tai 
kiinnostavia. Mummon albumi, ukin kuvat, ne ovat nyt 
arvossaan. Joka kerta, kun olen skannannut kuvakasaa 
tai albumia, aarteita löytyy. Monesti kuva voi olla sellai-
nen, ettei siinä näyttäisi toisen katsojan mielestä olevan 
mitään kiinnostavaa, ja toinen löytää siitä ihmeen. 

Lopuksi vielä pyyntö: mikäli joltakin löytyy kotoa Rau-
dun kuvia ja haluaa niitä Rautu kuva-arkistoon mukaan 
ja mahdollisesti tulevaan kirjaan, niin yhteys minuun. 
Sovitaan, kuinka kuvien kanssa menetellään. Olen val-
mis tulemaan skannerin kanssa paikan päälle,  kuvia voi 
lähettää minulle postitse ja kuvia voi ottaa tapahtumiin 
mukaan. Kuvat palautan aina. 

Yhteystiedot: Markku Vauhkonen 
  Kesäkatu 6 
  76150 Pieksämäki
  puh: 044 2703 585
  markkuvauhkonen4@gmail.com
  rautulaistenlehti@rautu.fi

Kuvassa on yksi näkymä 
kehittymässä olevasta au-
keamasta. Osa kuvista on 
paikoillaan teksteineen ja 
sivussa taittopöydällä ai-
heeseen liittyvä kuva mutta 
paikka puuttuu ja se on 
ehdolla tuohon aukeamal-
le.  Kuvia on nyt noin tuhat 
taitossa mukana, sivumää-
rä kasvaa vielä, meneekö 
400 rikki, katsotaan nyt. 
Kuva on ruutukaappaus,                                     
MV.
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PEKKA NIILONPOIKA MUSTONEN 
(1778 Liperi-1821 Rautu)
Aloitetaan Mustosten sukuhaaran tarina Kontiolahdelta 
vuonna 1817 Rautuun muuttaneesta Pekka Niilonpoika 
Mustosesta. Pekka syntyi Liperin (Polvijärven) Sotku-
massa helmikuussa 1778 Niilo Niilonpoika Mustosen 
ja Leena Antintytär Kettusen viidentenä lapsena. Niilo 
ja Leena olivat muuttaneet Sotkumaan Niilon kotitalosta 
Liperin (Polvijärven) Kuorevaaralta muutamaa vuotta 
aikaisemmin. Perhe muutti edelleen 1780-luvun alussa 
Kunnasniemelle ja sieltä noin vuonna 1790 talollisiksi 
Kinahmonsaarelle, jossa Niilo Mustonen kuoli vuonna 
1792 ja Leena Kettunen vuonna 1809. Niilon ja Leenan 
kahdeksasta lapsesta kuusi eli aikuisikään. Kinahmonsaa-
ri muuttui myöhemmin vuonna 1859 Kinahmon kyläksi, 
kun aiemmat Höytiäisen saaret saivat maayhteyden 
järven vedenpinnan laskun myötä. Nykyisin sekä Sotku-
man että Kinahmon kylät kuuluvat Polvijärven kuntaan. 

Pekka Niilonpoika Mustonen vihittiin kesällä 1807 
Anna Antintytär Simanaisen kanssa, joka oli kotoisin 
Liperiin kuuluneesta Kontiolahden kylästä. Pekka ja 
Anna saivat kolme lasta, joista kaksi vanhinta eli Pekka 
(1811) ja Antti (1814) syntyivät Kinahmonsaarella ja 
nuorin Katri Raudun Liippualla (1818). Muutettuaan 
Rautuun vuonna 1817 Pekka ja Anna olivat torppareina 
Liippualla. Molemmat kuolivat kuitenkin melko pian 
Rautuun muuton jälkeen eli Pekka vuonna 1821 ja Anna 
vuonna 1827. Näin heidän kolme lastaan jäivät orvoiksi, 
kun vanhin heistä eli Pekka oli juuri täyttänyt 16 vuotta. 

Pekka Mustosen ja Anna Simanaisen kolmesta lapsesta 
eli Pekasta, Antista ja Katrista polveutuvat Raudun Mus-
toset, joiden sukuhaaroja käyn seuraavassa tarkemmin 
läpi. Katrin sukuhaara tosin sammui pian, koska hänen 
lapsensa eivät eläneet aikuisikään. Muita Mustosia ei 
Raudun kirjoista 1800-luvulla löydy paitsi Heinjoelta 
vuonna 1860 Rautuun muuttanut ja Palkealassa 1867 
kuollut Hetti Mustonen (sotilas Zakarias Illbergin 
vaimo), nälkävuonna 1868 Kaavista Pietariin matkalla 
ollut ja Raudussa kuollut Juho Mustonen sekä vuonna 
1882 Huuhtiin perheensä kanssa Pyhäjärveltä muuttanut 
tullivartija Jooseppi Mustonen. Seuraavaksi käyn läpi kol-
men sisaruksen, Pekka, Antti ja Katri Mustosen jälkipolvet.

PEKKA PEKANPOIKA MUSTONEN 
(1811 Kontiolahti-1866 Rautu)
Vanhempiensa kuoltua Pekka Pekanpoika Mustonen 
asui Raudussa ottaen muuttokirjan Pietariin vuonna 
1832. Hän palasi kuitenkin pian takaisin Rautuun, jos-
sa Pekka vihittiin vuonna 1835 Haapakylästä kotoisin 

olleen leskivaimo Riitta Nuutintytär Sumsan (1797-
1838) kanssa. Pekka ja Riitta olivat talollisina Raudun 
Hietalassa (myöhempi Maanselkä talo nr 10), mutta 
Riitta kuoli vajaan kolmen avioliittovuoden jälkeen ja 
pariskunnalta jäi vain yksi yhteinen poika, Antti (1836-
1842), joka kuoli pienenä.

Pekka Mustonen vihittiin leskenä toiseen avioliittoon 
vuoden 1838 joulukuussa Huuskalasta kotoisin olleen 
Aune Matintytär Hännikäisen (1812-1876) kanssa 
ja he jatkoivat talollisina Maanselällä. Pekan ja Aunen 
avioliitosta syntyi kuusi lasta eli Hanna (1840-1873), 
Hannu (1844-1844), Antti (1846-1846), Anna (1848-
1886), Katri (1851-1855) ja Eeva (1854-1855). Pekka 
Mustosen kaikkiaan seitsemästä lapsesta aikuisiksi eli siis 
vain kaksi ja molemmat näistä kuolivat lapsivuoteeseen, 
Hanna 33- ja Anna 37-vuotiaana, joka kuvaa osaltaan 
elämän silloista arvaamattomuutta.

HANNA PEKANTYTÄR MUSTONEN 
(1840 Rautu-1873 Rautu)
Hanna Pekantytär Mustonen vihittiin 1859 Terolan-
mäelle Tuomas Aataminpoika Kähärille (1840-1902). 
Avioliitosta syntyi kaikkiaan kuusi lasta, ja lisäksi Tuomas 
Kähärille syntyi myöhemmästä avioliitostaan Anna 
Kuparisen kanssa vielä toiset kuusi lasta. Hanna ja 
Tuomas olivat talollisina Terolanmäellä Tuomaksen ko-
titalossa (Tuomas oli tosin syntynyt Korleella). Hannan 
ja Tuomaan lapset:

1. Sofia Tuomaantytär Kähäri (1861-1935) 
vihittiin 1879 Sirkiänsaarelta kotoisin olleen Tahvo 
Matinpoika Kiurun (1850-1932) kanssa. Nämä olivat 
talollisina Palkealassa (talo nr 4). Avioliitosta ei ollut 
lapsia, mutta Tahvo ja Sofia ottivat vuonna 1900 ottopo-
jakseen Sofian nuorena kuolleen sisaren Eevan vuonna 
1897 Kivennavan Kuokkalassa (myöhempi Terijoki) 
syntyneen pojan, Jalmari Juhonpoika Ronnun. 

Kivennavan kirjoista löytyi tapahtumasta seuraava 
dokumentti: ”Talollinen Tahvo Kiuru Palkealan kylästä 
Raudusta otti tämän lapsen kasvattipojakseen luvaten 
hänelle perintöoikeuden. Todistajat Antti Veijalainen 
ja Juho Koukku molemmat Kuokkalasta olivat läsnä, 
kun lapsen isä Juho Rontu antoi tähän suostumuksensa 
1.5.1900”. Juho Rontu oli jäänyt leskeksi 1,5 vuotta 
aikaisemmin ja Juho itse kuoli saman vuoden syksyllä. 
Jalmari Rontu jatkoi kasvattivanhempiensa jälkeen 
talollisena Palkealassa vuonna 1918 vihityn vaimonsa 
Katri Juhontytär Rastaan (s. 1900) kanssa. Jalmarilla 
ja Katrilla oli kaksi poikaa, joista toinen kuoli pienenä. 
Perhe muutti sodan jälkeen Jaalaan.

Mustosen suvun tarina

Raudun Mustoset osa 2

Jani Suominen, Raisio, teksti ja kuvat

12   



Rautulaisten lehti 3/2020

2. Aune Tuomaantytär Kähäri (1863-1918) vi-
hittiin 1881 Juho Mikonpoika Tarkiaisen (1858-1918) 
kanssa ja he olivat talollisina Kivennavan Lipolassa (talo 
nr 8). Juho Tarkiainen ammuttiin sotaoikeuden tuomit-
semana Kiviniemessä 5.5.1918. Aunella ja Juholla oli 
kaikkiaan viisi lasta, joista vanhin poika Antti (1885-1918) 
kaatui Valkjärvellä 15.3.1918 toimiessaan punakaartin 
rintamapäällikkönä. Toiseksi vanhin poika Tuomas (1888-
1932) jatkoi vanhempiensa jälkeen talollisena Lipolassa. 
Tuomas vihittiin vuonna 1921 Kivennavan Ylentelästä 
kotoisin olleen Iida Maria Juhontytär Suutarin (1899-
1926) kanssa ja he saivat kaksoset vuonna 1926. Iida 
menehtyi kaksosten oltua 11 päivän ikäisiä, ja toinen 
lapsista kuoli saman vuoden elokuussa. Jäätyään leskeksi 
Tuomas Tarkiainen vihittiin vuonna 1928 toiseen avio-
liittoon Helena Hiopintytär Thusbergin kanssa. Aunen 
ja Juhon kolmas ja neljäs lapsi eli Mikko (1895-1896) ja 
Ida Maria (1897-1900) kuolivat pieninä, mutta nuorin 
tytär, vuonna 1901 syntynyt Amanda jäi eloon ja hänet 
vihittiin 1920 Johannes Vihtori Tahvonpoika Raatikai-
sen (s. 1898) kanssa. Nämä olivat talollisina Kivennavan 
Vaittilassa vuoteen 1931, jolloin he muuttivat Valkjärvelle 
kahden lapsensa kanssa.

3. Anna Tuomaantytär Kähäri (1866-1878). 

4. Eeva Tuomaantytär Kähäri (1869-1898) 
muutti 1891 piiaksi Kivennavan Ahjärvelle ja hänet vi-
hittiin Kivennavalla samana vuonna Juho Pekanpoika 
Ronnun (1869-1900) kanssa. Juhon kuolinsyyksi on 
merkitty ”kuoppaan kuollut”. Juho Rontu oleskeli ennen 
avioliittoa Pietarissa, mentyään naimisiin pariskunta 
eli mökkiläisinä Kivennavan Ahjärvellä ja Kuokkalassa 
(myöhempää Terijokia). Avioliitosta oli kaksi lasta, tytär 
Ida Maria (1894-1895) ja poika Jalmari (s. 1897). Eevan 
kuoltua hänen vanhempi sisarensa Sofia otti miehensä 
Tahvo Kiurun kanssa Jalmarin kasvattipojakseen Raudun 
Palkealaan.

5. Helena Tuomaantytär Kähäri (1871-1878).

6. Kuudennesta lapsesta ei ole mainintaa Raudun 
syntyneiden tai kuolleiden luetteloissa. Ainoa jälki tämän 
lapsen olemassaolosta on Hanna-äidin kuolinsyy (lapsi-
vuode, kuolinpäivä 28.5.1873 Terolanmäellä).

ANNA PEKANTYTÄR MUSTONEN 
(1848 Rautu-1886 Rautu)
Toinen Pekka Mustosen aikuiseksi elänyt tytär Anna 
Pekantytär Mustonen vihittiin 1865 Orjansaarelta ko-
toisin olleen Aatami Simonpoika Kyyrän (1847-1907) 
kanssa. Anna ja Aatami olivat talollisina Annan kotita-
lossa Maanselällä (talo nr 10) ja heille syntyi viisi lasta. 
Annan kuoltua 1886 lapsivuoteeseen vihittiin Aatami 
toiseen avioliittoon Sofia Pekantytär Karjan kanssa, ja 
tästä avioliitosta syntyi Aatamille vielä toiset viisi lasta. 
Annan ja Aatamin lapset:

1. Aune Aatamintytär Kyyrä (1868-1887). 

2. Varpu Aatamintytär Kyyrällä (1871-1944) oli 
ennen avioliittoa kaksi tytärtä eli 1899 syntynyt Anna 
Liisa ja 1905 syntynyt Lempi Maria. Varpu vihittiin 
vuonna 1908 leskimies Antti Arvinpoika Paakkisen 
(1860-1910) kanssa, joka oli kotoisin Raudun Potke-
lasta. Antti ja Varpu jatkoivat talollisina Maanselällä 
Varvun kotitalossa, mutta Antti kuoli jo kahden vuoden 
avioliiton jälkeen 8.10.1910. Kuolinsyyksi on merkitty 
”murhattiin”. Antilla ja Varvulla oli kaksi poikaa (Arvi 
Aleksanteri s. 1908 ja Sulo Edvard s. 1910), joten Var-
pu jäi leskeksi Maanselälle neljän pienen lapsen kanssa. 
Varpu siirsi kirjansa välirauhan aikana Sakkolaan, mutta 
asui tällöin Siuntiossa poikansa Arvin perheen luona.

Varvun lapsista Anna Liisa Kyyrä muutti myös neljän 
lapsensa kanssa kirjansa Raudusta Sakkolaan välirauhan 
aikana vuonna 1940, mutta he asuivat tällöin Akaalla, 
jonne muuttivat virallisesti sodan jälkeen. Varvun toinen 
tytär Lempi Maria Kyyrä (1905-1944) vihittiin vuonna 
1927 Sakkolan Petäjärvelle Manu Heikinpoika Savolai-
selle (1886-1941). Lempin ja Manun lapset muuttivat 
sodan jälkeen myös Akaalle. Varvun pojista Arvi Aleksan-
teri Paakkinen muutti 1936 Raudusta Siuntioon palaten 
kuitenkin Maanselälle 1939 yhdessä vaimonsa Eeva 
Kyllikki Matti-Vilhelmintytär Pihlajaniemen ja kahden 
tyttärensä kanssa. Arvi ja Eeva asuivat välirauhan aikana 
Siuntiossa ja muuttivat sodan jälkeen Lohjalle. Toinen 
Varvun poika Sulo Edvard Paakkinen kuoli Maanselällä 
vuonna 1934. 

3. Simo Aataminpoika Kyyrän (s. 1874) kohdalle 
on Raudun 1910-1919 rippikirjaan kirjoitettu ”sanotaan 
kuolleen Venäjällä”.

4. Anna Maria Aatamintytär Kyyrä (1880-1885). 

5. Anna Maria Aatamintytär Kyyrä (1886-1887), 
joka oli aiemmin kuolleen sisarensa täyskaima. Äiti Anna 
Mustonen kuoli lapsivuoteeseen nuorimman tyttärensä 
oltua yhdeksän päivän ikäinen ja tytär kuoli siis seuraa-
vana vuonna. 

ANTTI PEKANPOIKA MUSTONEN 
(1814 Kontiolahti-1856 Rautu) 
Jäätyään orvoksi 13-vuotiaana Antti Mustonen oli ren-
kinä Liippualla. Hänet vihittiin vuonna 1840 Helena 
Martintytär Haajasen (1820-1857) kanssa, joka oli 
jäänyt äidistään orvoksi viisivuotiaana ja asui isänsä 
luona Raasulissa. Antti ja Helena muuttivat Vehmaisiin, 
jossa he olivat torppareina. Antti kuoli 1856 ja Helenan 
kerrottiin kuolleen seuraavana vuonna Pietarissa (Rau-
dun rippikirjassa merkintä ”sägas ha aflidit i St Petersb. 
1857”). Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kuolleiden 
luettelosta löytyykin 21.3.1857 kohdalla ”Helena Hoja-
nen, Eheweib Andreas Mustoins, Rautus”.

Vanhempiensa kuoleman jälkeen Antin ja Helenan 
kaikki elossa olevat viisi lasta joutuivat kasvateiksi eri 
puolille Rautua. Kaikkiaan lapsia oli kahdeksan, mutta 
kolme eli Juho (1841-1841), Katri (1843-1843) ja Ta-
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neli (1848-1848) kuolivat vain muutaman kuukauden 
ikäisinä. Muut lapset olivat Anna (1844-1869?), Pekka 
(1846-1878), Antti Juho (1849-1907), Katri (1852-
1862) ja Matti (1855-1877).

Anna Antintytär Mustonen syntyi 1844 Vehmaisissa 
ja muutti orvoksi jäätyään setänsä Pekka Pekanpoika 
Mustosen kasvattilapseksi Maanselälle. 15-vuotiaana 
Anna siirtyi piiaksi Huttulaan, josta edelleen Kaskaalaan 
ja Kuninkaanselälle palaten vuonna 1864 Huttulaan, 
jossa Anna kuulutettiin avioliittoon kärsäläläisen Samuel 
Pahkin kanssa. Kuulutus kuitenkin peruttiin ja Anna 
muutti piiaksi Vehmaisiin, josta edelleen Palkealaan 
vuonna 1867 ja sieltä Venäjälle. Annan myöhemmät 
vaiheet ovat tuntemattomat, mutta hän kuoli mah-
dollisesti Pietarissa jo vuonna 1869. Pietarin Pyhän 
Marian seurakunnan kuolleiden luettelossa on Pietarissa 
24-vuotiaana vuonna 1869 kuollut Anna Mustonen, 
mutta kotipaikkaa Suomessa tai isännimeä ei ole kirjattu, 
joten tämän merkinnän yhdistäminen samaan Anna 
Mustoseen on epävarma.

Pekka Antinpoika Mustonen syntyi Vehmaisissa 1846, 
jossa oli kasvattina vanhempiensa kuoleman jälkeen ku-
ten myös nuorempi 1852 syntynyt sisarensa Katri. Katri 
kuoli 1862 hieman ennen kuin olisi täyttänyt kymmenen 
vuotta. Pekka muutti sen sijaan Venäjälle, mutta palasi 
myöhemmin Rautuun toimien suutarin kisällinä Veh-
maisissa, jossa hän kuoli naimattomana vuonna 1878. 

Sisarussarjan nuorin Matti Antinpoika Mustonen 
(syntynyt 1855) muutti myös Venäjälle. Matti sijoitettiin 
ensin orpona Terolanmäelle serkkunsa Hanna Mustosen 
perheeseen. Myöhemmin Matti kiersi Raudussa renkinä 
Vepsässä, Mäkrällä, Vehmaisissa, Suvenmäellä, Savo-
lassa, Liippualla, Haukkalassa ja Sumpulan kartanossa. 
Helmikuussa 1877 Matti haki aviotodistuksen Pietariin, 
jonka jälkeen hänet on merkitty Raudun kirkonkirjojen 
sarakkeeseen ”Venäjällä oleskelevat henkilöt” aina 
1900-luvun puolelle saakka, mutta todellisuudessa Matti 
kuoli pian Pietariin saavuttuaan huhtikuussa 1877.

ANTTI JUHO ANTINPOIKA 
MUSTONEN (1849 Rautu-1907 
Rautu)
Antti Mustosen ja Helena Haajasen lapsista suku jat-
kui Raudussa ainoastaan poika Antti Juho Antinpoika 
Mustosen kautta. Juho Mustonen sijoitettiin Pekka- ja 
Katri-sisarustensa tavoin orpona ensin kotikyläänsä 
Vehmaisiin ollen sen jälkeen renkinä Vehmaisissa, Suur-
porkussa, Mäkrällä ja Sunikkalassa. Juho palasi vuonna 
1872 Vehmaisiin, jossa hänet vihittiin samana vuonna 
Vepsän talon nr 8 tyttären Helena Matintytär Nahkurin 
(1854-1896) kanssa.

Juho ja Helena asuivat vuoteen 1878 Helenan 
kotitalossa ollen sen jälkeen samassa Vepsän kylässä 
vuokraviljelijöinä vuoteen 1884 saakka. Tuolloin he 
hankkivat talon Maanselän Hovin mailta (Maanselkä 
nr 6, Loposenautio). Juho Mustosen tiedetään käyneen 

usein Pietarissa, jossa hän myi mm. vastoja ja luutia sekä 
osti mm. vehnäjauhoja. Helena Nahkurin tiedetään 
puolestaan olleen taitavan kehräämään ja tekemään 
erilaisia käsitöitä. Helena ei koskaan toipunut viimeisestä 
synnytyksestään ja hän kuoli Maanselällä 42-vuotiaana 
tammikuussa 1896, kun nuorin hänen yhdestätoista 
lapsestaan oli vielä alle vuoden ikäinen.

Helenan kuoltua Juho muutti talolliseksi Vepsään toi-
sen vaimonsa Maria Äikkään (1854-1924) taloon. Maria 
oli talollinen Antti Ossin leski ja hänellä oli aiemmasta 
avioliitostaan kaikkiaan seitsemän lasta. Juho ja Maria 
palasivat 1901 Loposenautioon ja olivat vuodesta 1903 
talollisina Maanselkä nr 1:ssä aina Juhon kuolemaan asti 
vuonna 1907. Maria asui leskenä Maanselällä vuoteen 
1916, jolloin hän muutti poikansa luo Vepsän kylään. 
Maria Äikäs kuoli Raudussa jäätyään junan alle viikkoa 
ennen 70-vuotispäiväänsä 28.8.1924.

Juho Mustosella ja Helena Nahkurilla oli 11 lasta ja lisäksi 
Juho sai vielä yhden pojan toisesta avioliitostaan Maria 
Äikkään kanssa. Juho Mustosen ja Helena Nahkurin lapset:

1. Katri Juhontytär Mustonen (1874-1895) vihit-
tiin 1893 Tahvo Paavonpoika Nahkurin (1860-1908) 
kanssa. Katri ja Tahvo olivat talollisina Tahvon kotitalossa 
Rautu Maanselkä nr 7. Katri ei koskaan toipunut ensim-
mäisestä synnytyksestään ja kuoli Paavo-pojan ollessa 
puolivuotias. Katrin ja Tahvon ainoa poika Paavo syntyi 
Maanselällä 1894 ja kuoli 1944 Turussa, mutta hänet 
haudattiin vielä Rautuun 27.2.1944. Paavon vaimo oli 
Inkerin Lempaalasta kotoisin ollut Sandra Konstantinin-
tytär Nurminen (1905-1978) ja heillä oli neljä poikaa.

2. Antti Juhonpoika Mustonen (1875-1876).

3. Aune Juhontytär Mustonen (1876-1877).

4. Anna (Anni) Juhontytär Mustonen (1878-
1941) vihittiin Raudussa 1896 Tahvo Paavonpoika 
Nahkurin (1860-1908) kanssa ja nämä olivat talollisina 
Tahvon kotitalossa Rautu Maanselkä nr 7. Anni oli 
16-vuotiaana Katri-sisarensa kuolinvuoteella luvannut 
hoitaa tämän pienen Paavo-pojan, ja meni siksi heti ripil-
tä päästyään naimisiin sisarensa lesken Tahvo Nahkurin 
kanssa. Kun Rautuun rakennettiin rautatietä, joutuivat 
Tahvon maat pakkolunastetuiksi junaradan tieltä, sillä 
Raudun tuleva asemarakennus varikkoineen sijaitsivat 
Tahvon mailla. Tästä sydämistyneenä Tahvo hirttäytyi 
huhtikuun lopulla 1908. Raudun asema oli kymmenen 
vuotta myöhemmin yksi keskeisistä sisällissodan aikai-
sista Raudun taistelupaikoista. 

Tahvolla ja Annilla oli viisi lasta, joista kolme eli 
Johannes (1899-1899), Iida Maria (1904-1904) ja 
Amalia (1905-1905) kuolivat pieninä. Vuonna 1902 
syntyneellä pojalla Johanneksella (Jukalla) oli lapsihal-
vaus ja hän asui lähes koko ikänsä laitoshoidossa ensin 
Raudun kunnalliskodissa ja sittemmin Kangasniemellä 
kuolemaansa vuoteen 1972 saakka. Nuorimman Tahvon 
tyttären Lempi Maria Nahkurin (1906-1988) vaiheisiin 
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palaan myöhemmin tässä artikkelissa.

Tahvon kuoltua Anni tapasi Raudussa Paul Henrik 
Weisselin, jonka isä oli tullut Saksasta suomalaiseen 
kartanoon puutarhuriksi ja mennyt täällä naimisiin. 
Paul oli rakentamassa Raudun rataa ja hänelle ja Annille 
syntyi Maanselällä tytär Iida Siiri (1916-2007). Paul ei 
kuitenkaan halunnut sitoutua avioliittoon, joten Anni 
jäi yksin kahden tyttärensä kanssa.

Anni tapasi 1920-luvun alussa Venäjän vallankumous-
ta pakoon lähteneen inkeriläisen, Lempaalasta kotoisin 
olleen Matti Airikaisen. Matti ja Anni muuttivat Inkerin 
Lempaalaan Harpalan kylään maaliskuussa 1926 yh-
dessä Annin tyttärien, 9-vuotiaan Siirin ja 19-vuotiaan 
Lempin kanssa. Heidän kirjansa olivat kuitenkin koko 
Neuvostoliitossa oloajan Raudussa lisämaininnalla ”Ve-
näjällä”. Matti Airikainen kuoli Harpalassa vuonna 1928 
ja Anni asui tyttärineen samassa kylässä vuoteen 1936 
saakka. Tällöin maailmansodan lähestyminen alkoi jo 
näkyä Inkerissä, sillä alueelle alkoi tulla sotilaskalustoa 
ja siviilit ajettiin sieltä pois. Anni siirrettiin tällöin Baba-
jevoon noin 500 km Leningradista itään, josta ihmiset 
vähitellen alkoivat mahdollisuuksiensa mukaan muuttaa 
takaisin kohti kotiseutujaan.

Annin, kuten muidenkin suomalaisten, oli vaikea 
saada rapiskaa eli oleskelulupaa, jonka vuoksi hänet siir-
rettiin kauemmas rajalta Pestovoon vuonna 1937. Suo-
malaiset eivät saaneet tähän aikaan olla kolmea päivää 
pidempään sadan kilometrin säteellä Leningradista. Anni 
joutui usein kuulusteluihin syntyperänsä ja Suomeen 
suuntautuneen kirjeenvaihdon takia, ja oli vangittuna 
vuodet 1938-1940. Tämän jälkeen Anni pääsi muutta-
maan venäläisten valtaaman Sortavalan seudulle, jossa 

hän jäi tyttärensä Siirin kanssa suomalaisten vangiksi 
vuonna 1941 hieman Sortavalan pohjoispuolella. Anni 
kuoli pian tämän jälkeen suomalaisella vankileirillä saa-
tuaan käteensä verenmyrkytyksen.

 
Annin tyttäristä Lempi Maria Nahkuri (1906-1988) oli 

vain 1,5-vuotias isänsä Tahvon kuollessa. Lempi muutti 
äitinsä ja nuoremman sisarpuolensa Siirin kanssa Inke-
riin 1926, jossa hän tapasi Suomen puolella syntyneen 
sulhasensa A.Tolvasen, joka kuitenkin vangittiin pian 
ja kuoli vankileirillä nälkään. Heillä oli yksi lapsi, joka 
kuoli pienenä. Lempi muutti myöhemmin vallattuun 
Sortavalaan ja joutui siellä linnoitustöihin ja siten eroon 
Sortavalaan myös muuttaneista äidistään ja sisarestaan, 
jotka jäivät suomalaisten jatkosodan alun etenemisen 
myötä kesällä 1941 suomalaisten vangeiksi. 

Lempi jäi asumaan Venäjälle ja pitkän paperisodan 
jälkeen hän sai lopulta luvan muuttaa Suomeen vuonna 
1956. Kahta vuotta myöhemmin Neuvostoliiton kon-
sulaatti kuitenkin tiedusteli syytä siihen, miksi Lempi 
oli vieläkin Suomessa. Lempi lähti Helsinkiin asiaa 
selvittämään, mutta sai matkalla sydänkohtauksen. 
Sairaalassa hänelle todettiin, ettei hänen tarvitse enää 
palata Neuvostoliittoon. Pian tämän jälkeen Lempi sai 
ilmoituksen Suomen kansalaisuudesta ja äänioikeudesta.

Paul Henrik Weisselin ja Anni Mustosen tytär Iida Siiri 
(1916-2007) syntyi Maanselällä ja muutti äitinsä ja van-
hemman sisarensa mukana Lempaalaan. Siiri muisteli 
myöhemmin 1930-luvun ainaista pelkoa sekä jatkuvia 
kuulusteluja. Anni ja Siiri vangittiin huhtikuussa 1938. 
Siiri oli toiminut Neuvostoliitossa opettajana, mutta hän 
joutui epäsuosioon arvosteltuaan isänsä valtiolle ilmian-
tanutta 13-vuotiasta poikaa (tapaus Pavlik Morozov). 

Partasen perhekuva todennäköisesti vuodelta 1923. Liisan ja Matin lapsista ovat kuvassa vasemmalta lukien Eino, Elli, 
Otto (äidin sylissä), Olavi ja Toivo. Kolme viimeksi mainittua poikaa kaatuivat jatkosodassa. 
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Pavlikin tarinan mukaan köyhän maanviljelijäperheen 
poika ilmiantoi isänsä valtiolle viljan piilottamisesta tai 
toisen version mukaan väärennettyjen matkustuslupien 
kirjoittamisesta kulakeille (eli varakkaille talonpojille). 
Pavlikin isä sai tästä syystä kymmenen vuoden vankeus-
tuomion, joka kuitenkin muutettiin kuolemantuomioksi. 
Pavlik itse joutui sukulaistensa tappamaksi ja hänestä 
tuli yksi stalinismin tunnetuimmista marttyyreista, jonka 
mukaan nimettiin katuja, puistoja ja kolhooseja ja tehtiin 
näytelmiä. Pavlikista tehtiin siis esimerkillinen neuvosto-
nuori, joka asetti valtion edun perheuskollisuuden edel-
le. Myöhemmän tutkimuksen mukaan Pavlikin tarina on 
lähes puhdasta fiktiota, joka valjastettiin palvelemaan 
silloisia poliittisia tarkoitusperiä. 

Siiri erotettiin opettajan toimesta epäluotettavana 
suomalaisten sukujuuriensa takia, mutta hän sai töitä 
kartanpiirtäjänä Novinkasta Leningradin eteläpuolelta. 
Siiri asui tällöin avoliitossa virolaissyntyisen Leonid 
Martinin kanssa, joka joutui sotaan eikä hänestä sen 
koommin enää kuultu. Leonidilla ja Siirillä oli Neuvos-
toliitossa ilmeisesti nuorena kuollut lapsi. Muutettuaan 
äitinsä kanssa Sortavalan seudulle Siiri heräsi eräänä aa-
muna siihen, että taloon tulleet sotilaat eivät olleetkaan 
venäläisiä vaan suomalaisia. Samassa pirtissä asui tällöin 
myös muuan suutari perheineen. Siiri oli suomalaisten 
vankileirillä heinäkuusta 1941 helmikuuhun 1942, jonka 
jälkeen hän sai vapaasti muuttaa Suomeen. Siiri muutti 
ensin kummiensa luo Heinävedelle ja myöhemmin 
Pelloon (silloiseen Turtolaan), jossa hän toimi pitkään 
opettajana. Asuinpaikan valintaan vaikutti se, että 
Pellosta olisi tarvittaessa helppo paeta joen yli Ruotsin 
puolelle, mikäli Neuvostoliitto alkaisi esittää vaatimuksia 
maahan palaamisesta. Siiri avioitui myöhemmin kirvu-
laissyntyisen Tauno Hämäläisen kanssa ja he muuttivat 
asumaan Lahteen. 

5. Matti Juhonpoika Mustonen (1881-1882).

6. Juho Juhonpoika Mustonen (1883-1885). 

7. Liisa Juhontytär Mustonen (1885-1967) 
muutti äitinsä kuoltua karjakoksi Orjansaareen Ker-
misen hoviin, jossa oli noin satapäinen karja ja hovin 
yhteydessä myös kauppa. Liisa tapasi täällä tulevan 
puolisonsa Matti Samulinpoika Partasen (1884-1963), 
jonka kanssa hänet vihittiin vuonna 1910. Matti ja Liisa 
olivat talollisina Orjansaaressa (talo nr 3 ja vuodesta 
1916 talo nr 4). Matti Partanen oli mukana mm. mii-
lunpoltossa ja osti useita maapaloja eri puolilta Rautua 
ollen myös Raudun Osuuskaupan ensimmäinen kaupan-
hoitaja. Maata Matilla oli kaikkiaan noin 250 hehtaaria, 
lisäksi Liisa oli perinyt vanhemmiltaan metsäpalstan 
Vepsän kylästä. 

Sodan jälkeen Partaset muuttivat Joroisiin ja Matilla 
oli merkittävä rooli siinä, että hänen vaimonsa sisaren-
tytär Lempi Nahkuri sai lopulta luvan palata Neuvosto-
liitosta Suomeen. Matti Partasella ja Liisa Mustosella oli 
lapset Uuno Johannes (1911-1912), tämän kuolleena 
syntynyt kaksospoika (1911-1911), Eero Olavi (1912-
1914), Toivo Valter (1915-1941, kaatui kersanttina 
Ohtassa), Eino Pentti (1917-1994, vihitty Kaarin Ilona 
Lapp), Lauri Olavi (1919-1941, kaatui Uukuniemen 

Hanna (os. Mustonen) ja Eemil Pyöttiö toimivat maanvil-
jelijöinä Raudun Savikkolassa ja Potkelassa (Niittyjärvellä). 
Tämä kuva on otettu Niittyjärvellä ja kuvassa ovat lapsista 
mukana vasemmalta Aino ja vanhempiensa välissä Hilma, 
lisäksi oikealla Eemil Pyöttiön sisar Iida.
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Ristilahdella), Elli (1920-1991, vihitty Viljo Ilmari 
Nyyssönen), Otto (1922-1944, kaatui alikersanttina 
Antrean Noskualla), Erkki Samuli (1924-1925, kuoli 
tapaturmaisesti pudottuaan yläkerran rappusista), Eeva 
Tuulikki (s. 1926, vihitty Veikko Olavi Tenhunen), 
Huugo (1928-1998, vihitty Eeva-Liisa Keinänen) ja 
Pekka (s. 1930, vihitty Eeva Marjatta Heino). Kovan 
hinnan maksoi Partasen perhe Suomen itsenäisyydestä 
kolmen pojan kuoltua rintamalla. 

8. Hanna Maria Juhontytär Mustonen (1887-
1966) vihittiin 1908 Raudussa Emil Martinpoika 
Pyöttiön (1884-1971) kanssa, joka oli kotoisin Raudun 
Savikkolasta. Hanna ja Emil olivat ensin talollisina Emilin 
kotitalossa Savikkolassa vuoteen 1918 ja sen jälkeen 
talollisina Raudun Potkelassa (nr 4) eli Niittyjärvellä. 
Hannalla ja Emilillä oli lapset Hilja Maria (1909-1923), 
Johannes (1910-1934), Lempi (1912-1994, vihitty Jal-
mari Pietinen), Eino (1913-1918), Anna Liisa (1916-
1919), Aino (1922-2013, vihitty Kalevi Ensio Wesslin) 
ja Hilma (1926-2016, vihitty Otto Vilhelm Sikanen). 
Sodan jälkeen Pyöttiöt muuttivat Virtasalmelle yhdessä 
Emilin Iida-sisaren kanssa, mutta tytär Lempi muutti 
perheineen Joroisiin.

9. Matti Juhonpoika Mustonen (1890-1891). 

10. Pekka Juhonpoika Mustonen (1893-1918) 
muutti Maanselältä Muolaaseen 1913 ja avioitui siellä 
seuraavana vuonna Anna Katri Matintytär Höltän 
(1890-1971) kanssa. Pekka Mustonen kuoli sisällissodan 
aikaan Raudussa. Muolaan rippikirjaan on kirjattu Pekan 
kohdalle teksti ”Vaimon ilmoituksen mukaan Raudun 
taistelussa hävinnyt, meni hyökkäykseen, jonka jälkeen 
ei palannut eikä löytynyt”. Pekan kohdalle on merkitty 
ko. rippikirjan sivulle myös teksti ”Kuollut 31.3.1918.” 

Pekan lesken kertoman mukaan Pekka pakkovär-
vättiin valkoiseen armeijaan kotoa hakemalla. Sotasur-
mat-tietokannassa on Pekan kohdalle merkitty ”osapuoli 
tuntematon”, mutta osapuolen on oltava virallisesti 
valkoinen, sillä Anna Katri sai heti sisällissodan jälkeen 
leskeneläkettä, jota ei punaisille leskille maksettu. Val-
koista puolta tukevat myös Raudun taistelujen kulku 
suhteutettuna Muolaan rippikirjan Pekan kuolemaan 
liittyvään merkintään hyökkäykseen lähdöstä ja hänelle 
merkitystä kuolinpäivästä 31.3. 

Raudun taistelujen kuvauksessa: ”27. maaliskuuta 
valkoiset valtasivat Maanselän ja onnistuivat katkaise-
maan rautatien kolme kilometriä Raudun eteläpuolelta. 
Georg Elfvengren yritti uutta hyökkäystä Raudun 
asemaa vastaan 30.-31. maaliskuuta, mutta sekään ei 
tuonut tulosta. Lennart Oeschin johtama 8. jääkäripa-
taljoona puolestaan lähti liikkeelle maaliskuun viimei-
sen päivän aamuna ja sulki vuorokautta myöhemmin 
saartorenkaan myös Pietarin puolelta.”. Punaiset eivät 
Pekan kuolinpäiväksi merkittynä maaliskuun viimeise-
nä päivänä tehneet Raudussa hyökkäyksiä vaan olivat 
vahvasti puolustuskannalla Raudun asemalla. 

Pekan kuoleman jälkeen Anna Katri avioitui uudel-
leen vuonna 1921 Esaias Paavilaisen kanssa Muolaan 
Punnuksesta. Pekalla ja Anna Katrilla oli yksi lapsi eli 
Lauri Juho Mustonen (1915-1975, vihitty Kaarin Ilja 
Veijalainen), joka oli äidinisäni. Kuriositeettina mainit-
takoon Kaisa-mummon toisen nimen olevan todellakin 
Ilja. Tarkoitus oli kastaa lapsi Kaarin Irjaksi, mutta Kirvun 
iäkäs pappi luki nimen väärin ja siinä kohtaa toinen nimi 
Irja muuttui Iljaksi.

11. Antti Juhonpoika Mustonen (1895-1917) oli 
perimätiedon mukaan riiannut Anni Kukkosen kanssa, 
mutta Anni oli valinnut sulhasekseen Matti Junnin. Anni 
ja Matti vihittiin Raudussa toukokuussa 1917. Antti oli 
noin kuukautta ennen häitä eli 11.4.1917 vierailulla 
sisarensa Liisan perheen luona Orjansaaressa, mutta 
kieltäytyi syömästä. Hänen käyttäytymisensä ei ollut 
vaikuttanut mitenkään poikkeavalta, ja Antti otti ulos 
lähtiessään tiskipöydällä olleesta kattilasta perunan, 
jota hän heitteli kädessään. Antti oli todennäköisesti 
ottanut mukaansa myös Matti Partasen aseen, sillä 
hetken kuluttua taloon jääneet kuulivat entisestä pää-
rakennuksesta laukauksen. Antti oli tappanut itsensä 
päähän ampumalla.

12. Johannes Juhonpoika Mustonen (1897-
1901). Johannes oli Juho Mustosen toisesta avioliitosta 
Maria Äikäksen kanssa. 

KATRI PEKANTYTÄR MUSTONEN 
(1818 Rautu-1868 Rautu)
Katri Mustonen jäi molemmista vanhemmistaan orvoksi 
alle kymmenvuotiaana ja oli kasvattina Raasulissa. Katri 
vihittiin Raudussa 1844 Matti Aapronpoika Mennun 
(1823-1878) kanssa ja he olivat torppareina Orjansaa-
rella ja Miitronmäellä. Heillä oli kolme lasta eli Aapro 
(1845-1845, eli kaksi viikkoa), Pekka (1851-1853) ja 
Helena (1854-1857), toisin sanoen kaikki kolme lasta 
kuolivat pieninä. Jäätyään leskeksi Matti Mentu meni 
uusiin naimisiin Maria Hataran kanssa ja nämä olivat 
mökkiläisinä Miitronmäellä, Orjansaarella ja Mäkrällä.

Tässä Höytiäisen rannoilta 1817 Rautuun muutta-
neiden Mustosten sukutarina. Suku jatkui Raudussa, 
Kivennavalla ja Sakkolassa Pekka Mustosen tytärten 
Hannan (Kähäri) ja Annan (Kyyrä) sekä Pekan veljen 
Antti Mustosen pojan Juho Mustosen kautta. 

Itselleni ensimmäinen matka Rautuun antoi konk-
reettisen käsityksen pitäjästä ja sen kylistä, kun sukutut-
kimuksen ja kirjallisuuden kautta tutuksi tulleet kylät ja 
talojen paikat näki käytännössä. Tietoisuus Raudusta on 
myös periytynyt seuraavalle sukupolvelle, sillä nuorim-
man poikani Rekon suosikkipaita on Markun hänelle 
järjestämä ’Rautu on rautaa’-paita. Tämä päällä hän on 
koulussa kertonut kavereilleen mikä on Rautu.
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Olen tuntenut sydämessäni useiden vuosien ajan 
luettuani Rautulaisten lehteä, että me tynkä-Suomen 
ihmiset, jotka olemme Raudussa asuneiden immeisten 
lapsia, olemme hyväksyttyjä ”rautulaisten” joukkoon. 
Siis ei minun eikä toistenkaan tarvitse olla Raudussa 
syntyneiden jälkeläisiä; riittää että sydän on syrjällään 
Rautuun ja rautulaisiin. Se on aitoa yhteisöllisyyttä; eikä 
tutkailla ensimmäisen luokan ja toisen luokan rautulai-
suutta. Olen nöyrän ylpeä rautulaisista, jotka eivät ole 
sisäänlämpiävä joukko. Tällä asenteella Rautulaisten 
pitäjäseura ja Rautulaisten lehti saa lisää jäseniä.

Helmikuun 2020 pääkirjoituksessa Markku Paksu 
kirjoitti Maaselän alueen ja Suvenmäen koulupiirin 
alueen Igoran autoilu-+  yms. Super-Putin-keskuk-
sen olemassaolosta. Pienen pieni vahingonilo tulee 
silmäkulmaan, kun eivät voikaan tänä toukokuuna 
siellä järjestää siellä autokilpailuja. Saavat maisemat 
ja ympäristö (vähän kauempana) olla luonnon äänien 
sulostuttamia. Ei siinä Igoran alueella mitään luontoa 
enää olekaan.

Aikanaan kirjoitin Rautulaisten lehdessä isovanhem-
mistani ja heidän lapsistaan, jotka asuivat Raudussa 
1919-1930. Isoisäni Uno Arthur Alfred Hall toimi 
siellä apteekkarina. Hän oli syntynyt 22.6.1871 Salmissa 
ja kuoli 30.10.1952 Rantasalmella. Hänen farmaseut-
tivaimonsa Olga Palmgren oli syntynyt 28.12.1878 
Pietarissa ja kuoli Helsingissä 3.2.1964. 

Alkuvuosina lapset saivat kotiopetusta, ja sitten läk-
sivät pojat kouluun Viipuriin. Sen jälkeen lähti äitini 
sisko Glory, joka oli syntynyt 25.6.1911 Tervolassa, 
koulukortteeriin Viipuriin ja aloitti koulunkäyntinsä 
Viipurin Svenska Flickskolanissa. Samaan kouluun lähti 
Raudusta apteekkariperheen nuorin lapsi, äitini Solveig, 
yhdeksänvuotiaana. Äitini oli syntynyt myös pohjoisen 
Tervolassa, 16.10.1916.  

Olenkin aikaisemmin kertonut apteekkarin tyttäris-
tä Glorysta ja Solveigista. Glory sai elää vähän vaille 
103-vuotiaaksi, ja Solveig-äitini lähti Karjalan maille 
reilusti yli 102-vuotiaana. Äitini ikävöi elämänsä lop-
puun saakka Karjalaan.

Äitini puhuin usein Raudusta, apteekin kauniista 
omenapuu yms. pihasta, riukuaidasta ja hevospuo-
meista apteekin edessä. Heillä oli yksi hevonen ja 
lehmä sekä Pau-niminen pystykorva. Äitini oli ollut 
perheensä kanssa kerran Leinihovissa juhlissa, ja siellä 
eräs upseeri kävi hänet kumartamassa valssiin, joka 
oli onnistunut erinomaisesti. Äitini kertoi Leinihovin 
leijonapatsaistakin.  

Solveig-äidilleni ja heidän perheelleen tuli rak-
kaaksi uintireissut Kirkkojärvellä. Hän muisteli 
suurella ilolla kesäiltaa, kun lähellä olevan kirkon 
tornista kuului mahtavaa oopperalaulua. Siellä 
iltatunnelmissa lauloi Palkealan kanttori. Raudun 
kirkonkylässä jokainen, joka oli korva herkkänä, sai 
nauttia kanttorin komiasta rakkauden tunnustuslau-
lusta Bajadeeri. Baletin oli säveltänyt itävaltalainen 
Ludvig Minkus, ja ensi-ilta oli Pietarissa 1887. 
Kappaletta on ihana kuunnella tänäänkin. Ei ihme, 
että jäi äitini mieleen.

Apteekkarin veli, joka asui niihin aikoihin Sorta-
valassa, kävi perheensä kanssa vierailuilla Raudussa. 
Heidän tyttärensä olivat ainakin mukana; Ann-Ma-
rie (s. 25.3.1917) ja Anna-Liisa (s. 1921). Elämä on 
ihmeellistä; Ann-Liisa elää yhä, mutta Ann-Marie 
kuoli vähän yli 103-vuotiaana 12.5.2020.

 Minulla on ollut onni aikanaan haastatella nau-
hoille äitini tarinoita Raudun ajoilta, ja minulla on 
valokuviakin niiltä ajoilta. Olen haaveillut pääseväni 
joskus kahden veljeni kanssa Rautuun. Haluan näyt-
tää ja kertoa paikan päällä niistä paikoista ja asioista, 
missä äitimme eli hyvän lapsuuden. 

Kun kuulin Pekka Intkeltä, että Vauhkosen 
Markku ja kumppanit ovat kokoamassa isoa valo-
kuvakirjaa Raudusta, niin toivon projektille myötä-
tuulta ja lopputulosta.

Mitä parhainta eloa ja oloa kaikille rautulaisille 
ja lukijoille jälkikasvuineen!

25. päivänä toukokuuta 2020, sydämessäni rau-
tulaisuutta, syntyisin Rantasalmelta ja asuen nyt 
Kerimäellä Puruveden rannalla

Kimmo Kianto

Kimmo Turjanlinnan savusaunan lämmitäjänä 2.8.2019.

Mitä vanhemmas 
elää, sitä enemmän 
Rautu kiinnostaa
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Etsintäkuulutuksia: 

Kuvassa on veljeni Veikko Koiranen. 
Tunnistaako kukaan kuvan naista tai tyttöä? Jos 
tunnistat, ottaisitko yhteyttä, kiitos!
045-2731155 Marja Laiho

Kuva on äitini Anna Jäsken jäämistöä ja sen takana 
lukee: ”Kolme vanhaapiikaa Kiviniemen markkinoil-
la 1930-luvulla”. 

Oikeanpuolimmainen saattaisi olla äitini, Anna 
Jäske, mutta kasvot vaikuttavat hiukan vierailta, 
mikä saattaa toki johtua oudosta polkkatukasta. Olisi 
mielenkiintoista tietää näiden ystävysten nimet. 

Osoite: ritutarkka@gmail.com  Riitta Kauppinen

Huhti – Korlee – Sirkiänsaari

Kyläkokous lauantaina 12.9.2020 klo 11 alkaen

Tällöin tapaamme, elleivät yllättävät valtakunnalliset 
käänteet estä suunnitelmaa.

Paikka: Hotelli Heimari, os. Laitialantie 190, Ristiina

Muistellaan Sirkiänsaaren koulusta kuultuja tarinoita, 
katsellaan kuvia ja tutkaillaan tulevaa. 

Nautimme yhdessä lounaan, lisäksi kahdet kahvit ja 
kokoustila sisältyvät hintaan 33 euroa.  

Ilmoittaudu Rauni Karjalaisella, puh. 0400 71 5 200

Tervetuloa!
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Kymmenen kysymystä Raudusta:

1. Raudussa rakennettiin rataa monen vuoden 
ajan ja se vihittiin 1919 marraskuussa. Rataa tehtiin 
pääosin lapiolla ja hevospelein, mutta oli siellä 
konevoimaakin. Höyryveturi on tuttu, mutta mitä 
nimeä käytettiin sen aikaisesta kaivinkoneesta?

a) höyrylapio
b) vinssilapio
c) konekaivaja

2. 1921 perustettu Raudun maidonmyyn-
tiosuuskunta otti maitoa vastaan edelleen jalostusta 
varten 

a) asemalla entisessä asemarakennuksessa
b) Miettilän hovissa meijeristi Staufferin kotona
c) kaikki ylimääräinen maito vietiin Pietariin 

vielä 1920 luvulla

3. Saunasenaatti liittyy 1917 marraskuussa 
alkaneisiin levottomuuksiin, jotka Raudussakin 
alkoivat heti näkyä. Senaatti kokoontui

a) asemalla vastavalmistuneessa saunassa, josta 
se sai nimensä

b) Maanselän työväentalolla ja vei tuomittuja 
saunan taakse, josta se sai nimensä

c) asemalla, mutta kokoustensa jälkeen meni 
aina saunaan, josta se sai nimensä

4. Vuonna 1918 paloi Kirkonkylän kansakoulu. 
Montako varsinaista kansakoulurakennusta oli 1920 
käytössä?

a) 4
b) 6
c) 8

5. Kun vuonna 1939 lapset Raudussa kävivät 
kansakoulua, niin eri kylissä kansakouluja oli yh-
teensä

a) 6
b) 8
c) 10 

6. Raudussa on erikoisia paikannimiä paljon, 
mikä näistä ei ole Raudun paikka

a) Tikatsun meri
b) Suurhousu
c) Kultalähteensuo
d) Pitkäjärven pötsi
e) Pörsyvän rötkä
f) Arkuntanhua

7. Ampaari tai ampaar tarkoitti
a) viljavarastoa
b) mehiläistarhaa
c) sairaankuljetukseen tarkoitettua kantolaitetta

8. Vaalimoin Ämmä oli kuuluisa mutta ei asu-
nut Raudussa ja hänen luonaan käytiin kaukaakin. 
Millä asioilla?

a) pyytämässä neuvoja 
b) kuppauksessa
c) kuuntelemassa hänen runonlaulujaan

9. Raudussa oli aikoinaan saunasenaatti, mutta 
kuka olikaan asemalla vaikuttanut saunaministeri 
hieman myöhemmin 1920 luvulla?

a) Juhani Hirmulöyly
b) kansanedustaja J.P. Kokko
c) sähköttäjä Räsänen, joka hääti saunasenaa-

tin matkoihinsa.

10. Raudun karjanjalostuksesta vastasi pitkälti 
a) Aino Karonen ja Peurapoika
b) Karjalan Keinosiemennysyhdistys
c) Sakkolan sonniosuuskunta

Oikeat vastaukset sivulla 27.

Saunaministeri Raudussa, aseman saunan vartija ja peh-
toori. Kuva Rautuseura.
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Onnittelemme

Sami ja Johanna Joron o.s. Tolsa poika Viljam 
Eino Olavi syntyi 20.3.2020 ja kastettiin 2.5. 2020 
Helsingin tuomiokirkossa. 

Samin ukki Eino Joro oli lähtöisin Raudun Veh-
maisista. Johannan mummo Eevä Hälvä o.s. Le-
minen oli kotoisin Härkälän kylältä Uukuniemeltä.

Petri Joro

Viljam Eino Olavi Joro

Ahti Veikko Hänninen 80 v

Ahti Veikko Hänninen täyttää 80 vuotta 
16.6.2020 ja hän on kotoisin Raudun Palkealan ky-
lästä. Ahti syntyi vuonna 1940 Jäppilässä evakkomat-
kan aikana ja lapsuudestaan suurimman osan hän 
vietti Kangasnimellä. Raudussa käynti jäi lyhyeksi 
ja hän joutui lähtemään sodan tiimellyksessä sieltä 
kesällä vuonna 1944. Koulun hän aloitti Kangasni-
mellä, josta perhe muutti pientilalle Haukivuoren 
Kalvitsaan. Ahti kävi sieltä oppikoulussa ja kauppa-
opistossa Mikkelissä. 

Työt löytyivät Helsingistä, Uudestakaupungista 
ja Siilinjärveltä Kemiran palveluksessa. Eläkepäivinä 
Ahti on asunut Mikkelissä, Uudessakaupungissa ja 
kotipaikka on Ahdilla nyt Kangasniemi. Eläkepäivinä 
Ahti on ollut ahkera metsätöiden tekijä Kangas-
niemellä, hän on vieraillut useasti Raudussa ja maa-
lannut paljon tauluja Karjalasta sekä kotipaikaltaan 
Palkealan mäeltä. 

Tällä hetkellä Ahti asuu Vantaalla hoivakodissa 
yksin, sillä vaimo Kerttu nukkui pois 5.6.2020 pit-
käaikaisen sairauden uuvuttamana. 

Kiitokset
Ammattitaitoa harjoittamassa Nokian seurakun-

nan hautausmaalla kesällä 2019

Rauta-Säätiön stipendistä kiittäen 
Emma Lallukka

Ylioppilasjuhla
Sami Leppänen, 

Juuret ovat  Raudussa, Huuhdinkylässä.
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Surunviestit

Alpo Johannes Hännikäinen menehtyi sairau-
den uuvuttamana 27.4.2020 Espoossa.

Hän oli syntynyt Raudun Potkelassa, Hännikäi-
senmäellä Kekkilässä 13.7.1935. Vanhemmat Mikko 
Pekonpoika Hännikäinen ja Helena, ent. Monto 
os. Kekki.

Alpo-enon syntymäpäivä Kekkilässä sujui hänen 
vanhemman sisarensa Helmin kertomana näin: 

”Koko talonväki lähti aamulla muutaman kilo-
metrin päähän takapelloille heinäntekoon. Ennen 
puoltapäivää äiti pyysi minut mukaansa ja lähdet-
tiin kävelemään kotiin päin. Monesti pysähdyttiin 
ja äiti nojasi välillä aitaan ja puuhun. Enhän minä 
kahdeksan vuotias ymmärtänyt, mistä oli kysymys. 
Kun päästiin kotiin, äiti kehotti minua sytyttämään 
saunapadan alle tulet ja lähtemään sitten kirkolle 
kauppaan. Kävelin yli neljä kilometriä kauppaan ja 
takaisin.

Kun tulin takaisin, tuvan sängyllä oli kapaloituna 
pikimustatukkainen vauva ja äiti laittoi keittiössä 
ruokaa.”

Vauva oli Helena-mummon ja Mikon kolmas poi-
ka, joka sai kasteessa nimet Alpo Johannes. Paavo 
Salo kastoi ja naapurista Onni ja Hilma Ryyppö 
olivat kummeina.

Alpon veli Matti kertoi, että he juoksivat 
30.11.1939 ympäri pihaa ja ihmettelivät pommien 
tekemiä monttuja. Silloin ämmä tempaisi pojat 
kainaloon ja sitten lähdettiin. Talvisota oli alkanut.

Yli vuoden kiertelyn jälkeen evakkopaikoissa 
mm. Jokioinen ja Virtasalmi, Kekkilän evakot tu-
livat maaliskuussa 1941 Joutsan Havulaan, uuteen 
kotipaikkaan.

Alpo lähti 15 vuotiaana sisarensa kotitilalle Män-
tyharjulle maatöihin. Sieltä tie vei naapurin pojan 
Artturi Mynttisen kanssa Helsinkiin työnhakuun. 
Ensin tehtiin hanttihommia ja kaveri palasi kotiin, 
Alpo hankkiutui pelti- ja levyseppäoppiin, joka toi-
kin hänelle pysyvät työpaikat ensin A.W. Enbomin 
metalliosastolla ja sitten Orionin tehdaspalvelussa, 
josta jäi eläkkeelle.

Poikamiesvuosinaan Alpo vietti kesät Havulassa, 
ja mikäpä olisi ollut minulle maalaispojalle muka-
vampaa, kuin istua Apo-enon kanssa kesät ongella 
ja kuunnella Hesan juttuja. Myöhemmin vei Alpo 
meitä Linnanmäelle ja Korkeasaareen ja sama toistui, 
kun vein omia lapsiani samoihin huveihin. Kerran 
Linnanmäellä 1960-luvun alkuvuosina ihmettelin, 
mikä on tuo teltta, johon enot Alpo ja Matti meni-
vät ilman minua ja viipyivät jonkin aikaa. Sehän oli 
vedenneitoteltta, jossa tyttöjä pudoteltiin palloja 
heittämällä.

Alpo oli erittäin sosiaalinen ja suosittu nuori mies 
tyttöjen keskuudessa. Serkkuni sanoi Alpon tyyliksi: 
valkoinen paita, mannehousut ja Suavea hiuksiin. 
Alpo avioitui Maj-Lis Salmenojan kanssa, mutta 
Havula ei unohtunut. Perheen kanssa vierailtiin 
kotipaikalla niin kauan kuin Helena-mummo eli, 
sitten lomapaikaksi vaihtui Hämeenlinnan mökki.

Raskas työ, nuorimman tyttären ja vaimon varhai-
set kuolemat ja sairaus uuvuttivat vuosien kuluessa 
iloisen karjalaismiehen ja Potkelan pojan evakko-
matka päättyi kevään heräillessä uuteen vehreyteen.

Alpoa jäivät kaipaamaan tyttäret perheineen ja 
suuri joukko Rautu-taustaisia sukulaisia.

Antti Nieminen, Alpon sisarenpoika

Alpo Johannes Hännikäinen
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Talvisodan syttyessä vajaa 13-vuotias Terttu lähti 
perheen kanssa evakkotielle. Evakkoaikana Siiro-
lat olivat mm. Virenojan kylässä Orimattilassa ja 
Kyyhkylän kartanossa Mikkelissä. Virenojalla perhe 
asui Myllykulmankoskella, jonka myllyllä Nikolai 
työskenteli myllärinä. Perhe ei palannut Rautuun 
jatkosodan aikana.

Sodan jälkeen Siirolat saivat pika-asutustilan 
Kangasniemen Läsäkoskelta. Aikanaan Terttu lähti 
sieltä veljensä jalanjäljissä Muhokselle Leppiniemen 
voimalaitostyömaalle, jossa hän työskenteli ruoka-
lan keittiössä. Leppiniemessä hän tapasi tulevan 
miehensä Yrjön. Naimisiin mentyään he muuttivat 
Muhoksen keskustaan samaan taloon Yrjön van-
hempien kanssa. Heille syntyi yksi tyttö, Helena. 
Elämäntyönsä Terttu teki Muhoksen R-kioskilla. 

Rautu oli Tertulle rakas, ja muistoina synnyinpai-
kastaan hänellä oli esillä valokuvia perheestään ja 
kotitalostaan. Kun Karjalaan alkoi 90-luvun alussa 
päästä, Terttu lähti tyttärensä Helenan kanssa ki-
humatkalle Rautuun kesällä 1993. Sen jälkeen he 
tekivät vielä muutamia matkoja yhdessä ja kävivät 
myös Tertun kotitalon paikalla Palkealassa. 

Terttu sai elää pitkän elämän ja asua lähes elä-
mänsä loppuun asti omassa kodissaan. Erityisen 
onnellinen hän oli kahdesta lapsenlapsenlapsestaan. 
Muistamme Tertun iloisena, sydämellisenä ihmise-
nä, joka otti kaikki aina avosylin vastaan. 

Terttu siunattiin viimeiselle matkalleen Raudun 
hiekalla 7.3.  

    Helena Sidoroff
Riitta Henttonen

Terttu Mirjam Juntunen (o.s. Siirola)
28.3.1927–22.2.2020

Karjalan kunnailla alkanut elämä tää 
Muhokselle maan poveen lepäämään 
jää…

Terttu syntyi Palkealassa Nikolai Siirolan (Sido-
roff) ja Emma (o.s. Pesonen) perheeseen. Lapsia oli 
kaikkiaan kuusi, neljä poikaa ja kaksi tyttöä. Pojista 
kaksi kuoli pieninä ja heidät on haudattu Palkealan 
hautausmaahan.

Pitäjäseuran juhlat elokuun lopussa ovat 
lehden valmistuessa 

edelleen peruttuna. 

 Mikäli karanteeni- ja muut suojausrajoitukset antavat myöten, tilaisuu-
det järjestetään. Koska asia ei ole nyt tiedossa, siirretään tiedottaminen 

mahdollisesta tilaisuuksien järjestämisistä seuraavaan lehteen, 
joka ilmestyy elokuun puolivälissä.

Kenttäharmaa -konsertti 
on tulossa syksyllä sunnuntaina 25.10. 

mutta vielä ei tässä lehdessä laiteta tarkempia tietoja
 koska seuraava lehti ilmestyy hyvvissä ajoin ennen konserttia.

Korona tietoa:
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Isän muistotilaisuudessa:

Hyvät äiti, Mika, Tommi ja Suvi, Miia ja Jarno, 
lapset, lapsenlapset, Seija ja Jouko, Raija ja Reijo.

Isä oli taitava rakentamaan ja tekemään puutöitä. 
Hän kohensi kotia, rakensi leikkimökkejä, aittoja, 
saunoja. Meillä jokaisella on jotain äijän tekemää; 
kapiokirstu, kehto, korurasia, kuksa, kaulin, kauha 
tai voiveitsi. Nämä muistuttavat meitä äijästä.

Isä viihtyi luonnossa, erityisesti metsässä. Katseli 
puita ja mietti mitähän tuosta tekisi. Poimi metsä-
marjoja, mutta viihtyi myös puutarhassa. Peruna-
penkki piti laittaa ja omenapuut istuttaa. Kotiviini 
syntyi näppärästi omista mehuista.

Isä teki varsinaisen digiloikan aktivoitumalla jou-
lun alla facebookiin. Julkaisi, peukutti ja kommentoi 
ahkerasti. Oikein hämmästyin.

Isä tykkäsi tuoda matkoilta kivan näköisiä pulloja 
ja säilytti niitä vitriinissä sisältöineen kaikkineen. 
Hän toivoi, että yhdessä ne sitten juotaisiin pois. 
Aloittakaa viskillä, sanoi hän sairaalassa Miialle 
viime tapaamisessa.

Isällä oli aikaa olla lasten kanssa, silloin kun hän 
oli paikalla. Lapsille löytyi piirrettyjä ohjelmia ja 
ongelle pääsi mukaan. Minun ollessa lapsi leikittiin 
piilosta, painittiin tuvan lattialla ja yritettiin Mikan 
kanssa saada isästä selkävoitto. Ei onnistunut. Isä 
tykkäsi köllötellä ja usein lepäsin isän kainalossa. Se 
olkavarsi oli aika korkea enkä pystynyt siinä kauaa 
olemaan.

Useana talvena isä teki napakelkan, jossa otettiin 
hurjat kyydit. Hiihdettiin isän tekemillä laduilla ja 
tehtiin metsäretkiä, pulkassa nuotiovehkeet ja mak-
karat. Miia kulki isän hartioilla. Myös pellolle tehtiin 
rata, jossa ajettiin peltoautolla. Pelattiin korttia. Pas-
kahousussa piti olla tarkkana, ettei äijä huijaa. Entäs 
automatkat Leivonmäelle. Mäkinen tie ajettiin kovaa 
ja me lapset hihkuttiin, kun vatsanpohjaa kouraisi. 
Kannustettiin ajamaan kovempaa. Ja Lapin reissut. 
Isä ajoi, äiti lauloi sen ajan hitti-iskelmiä ja meillä 
lapsilla oli takapenkin räpätys.

Yksi äidin ja isän yhteisistä projekteista oli maa-
tilan pitäminen. Olihan se työlästä, mutta antoi-
saa. Meistä jokainen kynnelle kykenevä osallistui 
peltotöihin. Tommin vastuulla pienestä pitäen oli 
traktori- ja puimurihommat. Oli muutenkin isän 
oikeana kätenä.

Kova saunominen on sukuvika. Niin kauan, kun 
muistan, on pidetty löylykisoja. Ei mitään tuhnulöy-
lyjä vaan kunnon tulisia. Tai sitten siellä vaan hiljaa 
istuttiin ja kuunneltiin kun kiuas rupatteli.

Sukuvika taitaa olla myös halu oleilla vähissä 
vaatteissa. Varsinkin saunan jälkeen on kiva retko-
tella nakuna. Muistanpa kun Kollinjoella äijä istui 
penkin päässä nakuna syöden kiukaalla paistettua 
saunamakkaraa ja Miia erehtyi hyppäämään hyp-
pynarua lähietäisyydellä. Niinhän se hyppynaru 
osui makkaraan ja makkara sinappeineen singahti 
äijän paljaaseen syliin. Sen jälkeen Miia ei hyppinyt 
sisällä.

Kaikki muistamme miten äijä tykkäsi paistatella 
auringossa ilman paitaa. Ollaan äijä nähty keväisellä 
pilkilläkin alasti. Nyt kun toukokuun ensimmäiset 
lämpöiset tulivat, mietin, näistä äijä pitäisi.

Kun äidin kanssa käytiin katsomassa isää sairaalas-
sa, äiti oli isän oikealla ja minä vasemmalla puolella 
sängyn vierellä. Äiti jutteli isälle ja silitteli häntä. 
Lupasi viedä kotiin. Minä pidin kiinni isän kädestä. 
Isä puristi kättäni. Ne olivat hyvästit.

Tyttäresi Tiina

Raimo Kiuru

Raimo Kiuru,  s. 20.1.1941 Rautjärvi
  k. 1.5.2020 Joroinen

Surunviestit
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Synnyit Rautjärvellä 20. tammikuuta 1941 isämme 
ollessa rajavartiolaitoksen palveluksessa välirauhan 
ajan. Rautjärveltä muutitte toukokuun lopulla Lei-
vonmäen Pihlasahoon. Olit puolivuotias, kun isän 
kertausharjoitukset alkoivat kesäkuulla 1941, päät-
tyen 1944 marraskuun ensimmäinen päivä. 

Isän ollessa poissa teit miesten töitä papan ja Hei-
mo-sedän kanssa. Kerroit olleesi liki viisivuotias en-
nen kuin tutustuit isään. Olit nähnyt isän armeijan 
vaatteissa isän käydessä lomalla. Sen jälkeen sotilas 
oli ”isä”. Kerran olitte menossa äidin ja isän kanssa 
lautalla Judinsaloon sukuloimaan, näit sotilaan 
taluttavan polkupyörää lautalta poispäin. Lähdit 
seuraamaan häntä. Lautta lähti laiturista ja äiti ja 
isä huomasivat, että olet maissa. Lautta peruutti 
noutamaan sinut mukaan.

Joroisten Kolmalle, kylmän tilan rakentajiksi, tu-
litte toukokuulla 1952 Leivonmäen Ikolan ja Havu-
mäen kautta. Pari kuukautta asuitte Jaakko Lajusen 
talossa, josta pääsitte muuttamaan omaan saunatu-
paan. Rakentaminen jatkui navettarakennuksella ja 
1954 marraskuulla valmistui rintamamiestalo, oikea 
koti, jota nyt asuttaa kolmannen polven rautulainen, 
poikasi Tommi perheineen.

1965 avioiduit Lailan kanssa. Laila jäi miniäksi 
tilalle ja sinä kävit tehtaalla töissä. Asuttiin ja elet-
tiin kahden perheen taloutta kolmen sukupolven 
voimin. 1975 sukupolvenvaihdoksella vanhemmat 
luovuttivat tilan teille. 

Laila opiskeli suurtalouskeittäjäksi ja sai pestin 
seurakunnan emäntänä Kiuruvedeltä. Ostitte sieltä 
mummon mökin, josta nikkaroit kauniin kodin. Lai-
lan jäädessä eläkkeelle, teitte paluumuuton Joroisiin 
ja Kiuruvedellä vietitte aikaa tehden mm. mielipuu-
haasi omenapuiden ja marjapensaiden kanssa.

Olit sydämeltäsi rautulainen ja yhteiset Raudun 
matkat ovat jääneet muistoihini. Iän myötä myös 
karjalaisuutesi tuli vahvemmin esiin ja siirsit sitä 
lapsillesi, lastenlapsille ja lapsenlapsenlapsille. 

Vunukat olivat sinulle tärkeitä ja samoin sinä 
Äijänä heille. Äijänä sinut tunnettiin myös ystävien 
keskuudessa.

Sysmänrannan mökeillä vietimme paljon yhteistä 
aikaa. Parhaimmillaan juhannuksena porukkaa oli 
viidessä polvessa yli 30 henkilöä ja tilaa oli!  

Huhtikuulla lähditte mökiltä viimeisen kerran. 
Jouduit sairaalaan ja elimme jännityksessä ja odot-
taen toipumistasi, turhaan. Vappuaamuna saimme 
kuulla suru-uutisen, et jaksanut enää.

Viimeiselle matkalle lähdit mielivaatteissasi, 
Rautu-hupparissa ja olohousuissa. Muistolitaisuus 
perheen kesken Kollinjoella oli sinun näköisesi.

Kunnes jälleen tapaamme, pikkusiskosi Seija

Raimo veljen muistolle

Maija Anneli Pietiäinen

Syntynyt 25.10.1935 Rautu, Raudunkylä. 
Kuollut 19.6.2019 Kausala, Iitti.

 
Maija syntyi Raudunkylässä, Amalia ja Jalmari 

Pietiäisen kuopuksena (isoveli Kaino Pietiäinen). 
Maija oli vain 4-vuotias, kun he joutuivat lähtemään 
evakkoon Talvisodan alettua. Evakkomatkalla pieni 
Maija muisteli Raudun kotiin jäänyttä hiekkakasaa, 
ja mietti, kuinka harmillista oli, että hyvä leikki-
paikka jäi taakse. 

Talvisodan jälkeen perhe asettui asumaan Utin 
Kattilaharjuun, Hallaperi-tilalle, josta tuli Maijalle 
rakas koti. Hallaperistä muistavat sukulaiset ilta-
hetket Hallaperin salissa - kaikki istuivat rauhassa 
ja kuuntelivat, kuinka Maija soitti pianoa. Lopuksi 
laulettiin yhdessä iltavirsi. Maija hoiti tilan eläimiä, 
jotka olivat hänelle hyvin tärkeitä. Maija rakasti 
eläimiä ja luontoa! Maijalla olikin lemmikkinään 
kissoja vuosien ajan. Pianonsoitto oli Maijalle mie-
luinen harrastus. 

Maija kouluttautui hoitoalalle Turussa, ja hän 
teki pitkän työuran Kausala-Iitin terveydenhoidossa. 
Lomillaan Maija matkusti mm. Saksaan tapaamaan 
sukulaisiaan, ja siellä pääsi puhumaan myös hyvin 
oppimaansa saksaa. Maija olikin taitava kielissä, 
ja puhui saksan lisäksi sujuvasti ruotsia. Viimeiset 
vuotensa Maija vietti Kausalan Iltatuuli-hoitokodis-
sa. Maija viihtyi hyvin Iltatuulen kodinomaisessa 
ilmapiirissä ja hyvässä hoidossa, ja piti kovin suku-
laisten ja ystävien vierailuista. Maija oli aina kovin 
kiitollinen siitä, mitä oli elämältä saanut.

Kirjoittajina Vilja Pietiäinen (Maijan veljenpojan 
tytär) ja Sisko Kojo (Maijan serkku).
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Heimo Kiurun muistolle 
Pastori, kirkkoherra Tuula Leppämäen puhe 

isämme siunaustilaisuudessa 25.4.2020 Leivonmäen 
kirkkomaalla: 

Hyvät Heimo Kiurun läheiset!
Teitä on kohdannut suuri suru. Olette menettäneet 

teille tärkeän ihmisen isän, papan ja isopapan, suku-
laisen ja ystävän. Olemme nyt siunaamassa Heimoa 
haudan lepoon hänen pitkäaikaisen kotiseurakuntansa 
nykyisen Leivonmäen kappeliseurakunnan hautausmaa-
han. Olemme laskeneet hänen arkkunsa sukuhautaan 
vanhempiensa Adamin ja Marian sekä aviopuolisonsa 
Liisan viereen, jonka hän menetti vuonna 2000.

Jätämme hänelle yhdessä näin viimeiset jäähyväiset. 
Samalla yhdessä muistelemme häntä. Näin osoitamme 
hänelle vielä kiitollisuutta ja kunnioitusta. Siunaamme 
Heimon haudan lepoon koronaviruksen aiheuttamis-
sa poikkeusoloissa ja siksi saattoväki on hyvin pieni. 
Nämä olot muistuttavat jonkin verran hänen varhaisten 
nuoruusvuosiensa sota-ajan kokemuksia, joissa hän 
lapsuusperheensä kanssa saapui tänne Leivonmäelle 
evakkomatkallaan. Valtiovalta on nytkin puuttunut 
kansalaisten elämään hyvässä tarkoituksessa.

Tänään siis ajattelemme kiitollisina kaikkea sitä 
hyvää, mikä on Heimon välityksellä tullut meidänkin 
elämäämme. Heimo syntyi torstaina helmikuun 19. 
pnä vuonna 1925 Raudun pitäjän Sirkiänsaaren kylässä 
maalaistaloon. Samalla paikalla olivat ainakin vuodesta 
1674 alkaen asuneet hänen esivanhempansa. Heimo oli 
yhdettätoista sukupolvea laskettuna Jöran Kiurusta ja 
puolisostaan Brita Kiukoinista, jotka elivät mainittuna 
aikana. Samankaltaisuutta on ollut Heimon syntymä-
vuoden ja tämän vuoden säässäkin. Hänen muistelmis-
taan voidaan lukea, että talvi oli leuto ja vähäluminen. 
Isä oli tammikuussa vielä kyntänyt peltoa hevosparilla. 
Vuonna 1939 Heimon perhe lähti evakkoon sotaa pa-
koon. Ensimmäinen evakkopaikka oli Pieksämäellä Nis-
kamäessä Notkon talossa. Heimo ystävystyi talon väen 
kanssa ja yhteyttä pidettiin pitkän aikaa. Vuonna 1941 

muutettiin Leivonmäen Havumäelle Pihlasmäkeen. 
Syksyllä 1942 Heimon isä osti omakotitalon Ikolasta. 
Sodan jälkeen hän asui 4 vuosikymmentä Kiurulassa. 
Heimo muutti vuonna 1985 Leivonmäen kirkonkylään 
ja vuonna 2013 vielä Joutsan kirkonkylään. Heimo oli 
sinnikäs ihminen loppuun asti. Sitä kuvaa hyvin, että 
hän halusi pärjätä yksin ja hoitaa arkiaskareet kauppa-
käyntiä myöten itse, vaikka näkökyky oli heikentynyt. 
Viime vuonna hänen piti muuttaa Huuponhoviin, ettei 
omaisten tarvinnut olla huolissaan. Se jäikin hänen 
viimeiseksi maanpäälliseksi kodikseen.

Heimo rakensi isänmaatamme ja sen tulevaisuutta 
monin tavoin. Raskasta hänelle oli oman veljen, Einon, 
kaatuminen rintamalla. Tämän kokemuksen jälkeen 
sodan varjossa kasvanut, evakkomatkat kokenut nuori 
mies lähti vielä rintamalle maatamme puolustamaan. 
Sieltä palattuaan, hän omin käsin yhdessä veljen ja 
isänkin kanssa raivasi nk. kylmätilan, jonka isäntänä 
toimi, kunnes oma poika otti tämän Kiurulan tilan hoi-
toonsa. Kaiken kaikkiaan uuden kotitilan rakentaminen 
ja raivaaminen peltoineen kesti kaksikymmentä vuotta.

Heimo solmi avioliiton Liisa Vallasjoen kanssa. He 
saivat kolme lasta Helin, Arjan ja Antin. Suurta iloa 
hän koki, kun lasten lapsia syntyi ja edelleen lasten 
lasten lapsiakin. Isopapalla riitti laskemista, kun lasten 
lastenlapsia syntyi 12. 

Nuorena Heimo oli harrastanut kilpahiihtoa. Hän 
osallistui yhteiskunnalliseen elämään niin kunnan kuin 
seurakunnankin luottamushenkilönä. Myöhemmin 
hän kirjoitti kirjan Mies monessa mukana sekä Muistoja 
elämän matkan varrelta. Heimo oli aktiivinen Karjala-
seuran, Sotaveteraanien ja Eläkeliiton toimija. Elämän 
loppupuolella Heimo oli kihloissa Lyyli Turusen kanssa, 
joka ei poikkeusolojen vuoksi näihin hautajaisiin valitet-
tavasti voinut saapua.

Heimon kiitollista ja nöyrää elämän asennetta kuvaa 
hänen toistamansa ajatus: ”Huonomminkin voisi asiat 
olla”.

Kaikilla teillä, jotka saitte elää yhdessä Heimon kanssa 
täällä maan päällä vuosia ja vuosikymmeniä, on paljon 
hyviä muistoja hänestä. Saatte pitää Jumalan arvok-
kaana lahjana kaikki ne hetket ja vuosikymmenet, jotka 
olette hänen kanssaan eläneet. Ystävällisyys ja rakkaus, 
jota hän on teitä kohtaan osoittanut, voi antaa teille 
voimia koko elämänne ajan.

Minulla oli ilo oman työni kautta tutustua Heimoon. 
Välillemme syntyi hyvä yhteys ikäerosta huolimatta. 
Hän oli minulle kristitty veli. Meillä oli samat arvot: 
koti uskonto, isänmaa ja rehellisyys. Ensi maanantaina 
kansallisena veteraanipäivänä minä muistelen häntä. 
Olemme laulaneet Heimon lempivirren 338. Uskossa 
Jeesukseen luovutamme nyt Heimon Jumalan täydelli-
sen rakkauden ja huolenpidon varaan jälleennäkemisen 
toivossa. Mekin saamme nyt turvautua Heimon lempi-
virren sanoihin: ”Kiitos olkoon lohdutuksestasi, annat 
voimaa sanan lähteestä. Suo mun ottaa Isän kädestäsi 
päivä vain ja hetki kerrallaan, kunnes johdat minut kä-
delläsi riemun maahan päivään kirkkaimpaan”.

Muistoa kunnioittaen, kiitollisuudella.  
Lapset Antti Kiuru, Arja Kiuru, Heli Hentinen 

Heimo Kiuru
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Yhteystietoja

Toimintakalenteri 2020

Toimintakalenteri on alustava ja se päivitetään jokaiseen lehteen.
Tapahtumista ilmoitetaan hyvissä ajoin Rautulaisten lehdessä.

Lisäksi tietoa löytyy Rautu.fi -sivuilla ja Raudun Facebook-ryhmässä. 

Rantaongintakilpailu  Joroisten Karjalaseuran kanssa. 
 Korterannantie 24, Joroinen alk. klo 10.  8.8. 

Kotiseutumatka Rautuun  Peruttu   14. - 16.8. 

Pitäjäseuran juhlat järjestetään korona tilanteesta riippuen 
Mikkelin Karjalaisten 
80 - vuotisjuhlien yhteydessä siten, että iltajuhla on  29.08. 
ja pääjuhla  30.08.

Kaiken kansan karjalainen päivä toteutetaan korona tilanteesta 
riippuen Mikkelin Karjalaisten 80-vuotisjuhlan yhteydessä           30.08.

Perinneruokapäivä  paikka avoin    12.09.

Talkoomatka Rautuun     22. - 24.10. 

Oikeat vastaukset: AAA   BCF   AAAA

Suvannon seudun sukututkimuspiiri

Piiri kokoontuu lauantaina 19.9.2020 Karjalatalon 
Laatokka-salissa, osoite 

Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki.
Klo 13-14 tilaisuus keskustella sukututkimuksiin liittyen 

muiden osallistujien kanssa 
kahvikupposen kera. 

Klo 14 alkaen kokous ja ohjelmaa, 
josta vastaa Vuoksela.

Rautuseura ry

Syksyllä toiminta jatkuu ainakin näillä 
näkymin tutuissa merkeissä.

Uusi paikka: Laatokka-sali Karjalatalon 2. kerroksessa, 
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki.

Aika: keskiviikko 2.9.2020 klo 18 alkaen.
Illan aiheita:

- Kirkkoherra Paavo Saloa muistelevat 
Leena Salo-Gunst ja Hannu Salo.

- Raasulin kylästä kertoo Kaarina Raatikainen.
- Raudusta on tekeillä valokuvateos, 

siitä kertoo Markku Vauhkonen.
Tarjolla kahvia ja leivonnaisia sekä haasteluseuraa.

Tervetuloa!
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Rantaonkikilpailut 

Jarkko Naumasen rannassa, 
Tahkorannassa

lauantaina 8.8. alkaen kello 10.00

Korterannantie 24, Joroinen

Joroinen-Savonlinna tieltä, 
viitta Kuvansi 8 km, ajetaan 3,5 km 

kääntyy oikealle Joroisten suunnasta

Sarjat: nuoret, naiset, miehet 
ja kyläkilpailu.   

Palkintojen jako heti 
punnituksen jälkeen.

Yhteystiedot Mauri Jäske 
p. 044 218 7400

Rajoitettu erä Rautu-mukeja
1656 taistelun muistomerkkikuvalla.  

Toisella puolella pitäjän kartta.
Hinta 20 euroa. 

Tilaus pintke57@gmail.com

Lopuksi monimerkityksellinen kuva. Kaikki haluaisimme jo 
päästä tilanteen herraksi ja saada kukistettua korona-viruk-
sen vaikkapa takapuolen alle. Kuva Raimo Sarkola.


