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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla
275. Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja kultai-
nen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulenlies-
kat rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja
kulta.

Mikkelissä vuosituhannen viimeisenä kuukautena

Lumivalkoinen joulutervehdys!
Pimeä syksy on takana. Tällä hetkellä ainakin Mik-

kelissä on lunta jo koko talven tarpeeksi, mutta lumi toi
tullessaan kummasti valoisuutta. Kiitos siitä.

Monille syksyn pimeys ja arjen harmaus ovat kuiten-
kin olleet vaikeita voitettavia. Tilannetta ei helpota yh-
tään joulukiireet, jossa revitään irti kaikki sekä ihmi-
sestä että pankkitilistä. Siltä ainakin mainosmiesten
houkuttimet joulun ja millenniumin varalle vaikuttavat.

Väsymys näkyy helposti asiakaspalvelutehtävissä ole-
vien kasvoilta. He eivät välttämättä aina muista, että se
ei ole asiakkaan syy jos yritys vähentää väkeä ja niille,
jotka taloon jäävät siunaantuu niin sanotusti sikana töi-
tä. Tämä olisi kaikkien syytä muistaa.

Olin tässä jokunen viikko sitten hyvin ansaitsemalla-
ni lomalla. Mikä oli lomaillessa melkein kolme viik-
koa kuningatarmaisessa kohtelussa. Miellyttäviä muis-
toja jäi paljon, mutta ehkä päällimmäisenä niistä on se
ihmisten ystävällisyys, asenne toisiin ihmisiin ja palve-
lualttius, johon matkakohteessamme Malesiassa törmä-
sin. On hienoa, että jossain päin maailmaa saa vielä
huomioita ja extrapalvelua ilman, että heti täytyy olla
kukkaroa raottamassa.

Pari esimerkkiä siitä, miten pienistä asioista elämän
valtavirta oikein muodostuu. Kuala Lumpurissa taksi-
matkamme teki 3,10 (eli noin 4,50 markkaa). Kaikeksi
hämmästykseksemme intialaisen näköinen taksikuski
pyöristi matkan kolmeen rahaan. Seikkaillessamme
mopolla pitkin Penangin saarta ja pysähtyessämme ku-
vaamaan ja vilkuilemaan kartasta missä olemme, tuli
ystävällinen kiinalaismies tarjoamaan apuaan. Emme
ilenneet tunnustaa, että emme me nyt kyllä eksyksissä
ole. Varsinkaan kun hän antoi meille vielä kaksi ek-
soottista rambutan -hedelmää matkaevääksi.

Edes ympäri maailmaa levinneessä “Amerikan lähe-
tystössä” eli keltaisella M-kirjaimella merkityssä ham-
purilaisravintolassa ei tullut tökeröä palvelua. Päin vas-
toin. Hunnutettu musliminainen palveli omalla vienol-
la tavallaan ja heikolla englanninkielen taidollaan erin-

omaisesti. Asenne jaksaa hämmästyttää vieläkin.

Paluulennolla vaihdoimme konetta Lontoossa ja nou-
simme sinivalkoisin siivin maalattuun koneeseen. Niin
alkoi paluu arkeen. Palvelu lössähti heti kuin rasvatto-
masta maidosta tehty kermavaahto. Liekö syynä aurin-
gon ja lämmön puute?

Ei vaan rehellisyyden nimissä: kyllä Suomessakin
osataan palvella. Uskon, että asenne ihmisten palvele-
miseen on paitsi opittua myös pitkälti kiinni paikan
hengestä. Siinä, missä toisessa lähikaupassa joutuu liu-
kuhihnahymyn uhriksi, voi toisessa kaupassa saada ilois-
ta ja aurinkoista palvelua. Se voi olla vaikkapa myyjän
ratkaisu viikonlopun ammottavaan ruokaongelmaan.
Ääneen leiskautettu idea voi olla pieni juttu, mutta jo-
han helpottaa asiakasta ja jää hyvä mieli.

Ihmisten tulisi osata iloita näistä arkielämän pikku
asioista. Opetella jotenkin löytämään niitä arkisesta tai-
valluksesta ja näkemään ne voimavaroina.

Uskon, että siirtolaiset ja sodan kokeneet ovat vuosi-
en varrella joutuneet tarraamaan mitä pienimpiinkin
murusiin, jotta he ovat yksinkertaisesti pysyneet kasas-
sa. Siihen meidän nuorempienkin olisi pyrittävä.

Mutta nyt on aika toivottaa teille kaikille lukijoille
oikein lämminhenkistä joulua ja vaiherikasta vuotta
2000. Kirjoittelemisiin ensi vuosituhannella.

P.S. Mäntyharjulle Ontrosen Taimille lämmin kiitos
Karjala-värisistä villasukista.
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Kirjeiden kertomaa marras-joulukuulta 1939

Olkoon joulunne rauhallinen!
Toivotamme toisillemme iloista Valon juhlaa

ja menestystä uudelle tuhatluvulle, joka ajas-
taa kalenterimme ja tietokoneemme aika lailla
toisenlaisiksi. Käänteentekevää historiaa tuo
ulottuvillemme myös joulunalus ja vuodenvaih-
de kuuden vuosikymmenen takaa. Säilyneet do-
kumentit ovat herättäneet kiinnostusta. Kirjeet
Raudusta ja ensimmäiseltä sotajoululta tuntu-
vat arvokkailta luomaan kuvaa tapahtumista,
tunnelmista ja ihmisistä.

Kangasalla päivätään 30.11.1939 pienen po-
jan kirje, joka ei koskaan voinut saapua aiot-
tuun määränpäähän, mutta tavoitti kuitenkin
kirjeessä puhutellut saajan: “Rakas isäni! On
torstai keskipäivä, jolloin kirjoitan tämän kir-
jeenvaihdon omalta kohdaltani. Kun odotan
tässä aamiaista, niin piirrän muutaman rivin

sinulle, vaikka ei mitään erikoista kirjoittamis-
ta ole oikein mitään juuri. Hannun kynä näyt-
tää tekevän parempaa kuin minun kynäni. Mi-
nusta on aina hirmuisen kiva kun kivaa kun
kirjoitat hyvin usein. Torstai-iltana. Jäi kesken
Tämä kirjeeni, jota nyt jatkankin jo taasi. - Jo
taas on tullut pahempaa tietooni. Syönnin jäl-
keen kun menimme Ferfriitta Rantasen seka-
tavarakauppaan, niin tuli Rantakoiviston Mik-
ko meitä Hanun kanssa vastaan ja saneli Suo-
men asioita joita hän tiesi. Jatkoa toiseen pa-
peri palaan.”

Toinen paperipala on häipynyt ajan saatossa
jonnekin, mutta kuvannee kaikin voimin uuti-
sia. Ne ovat mukana ja taustalla saajan, Paavo
Ismael Salon kirjeissä marras-joulukuulta
1939, jatkona edellisestä numerosta RL 5/99.

Kotona (Rautu) 14.11.1939 klo 10

R akkaimpani! On jo pääs-
  syt 2 päivää kulumaan il-

man kirjoittamatta, sunnuntai, jol-
loin aamupäivä oli kiireinen ja eili-
nen päivä, jolloin sairastin päänsär-
kyä, etten tullut kirjoittaneeksi. Ei-
len illalla jo taas klo 20 aikaan olin
puhumassa asemahallissa eräässä ti-
laisuudessa. Joten en enää ole sai-
ras.

Rukousviikkoa vietämme jokail-
taisella hartaushetkellä. Onhan meil-
lä nyt puhujia. Vaikka kävi niin, että
keskiviikkona ja torstaina jään yk-
sin puhumaan, kun niillä muilla on
komennus muualle niiksi päiviksi.

Rouva Uramo oli täällä muutaman
päivän, mutta kun hänellä ei ole mi-
tään mahdollisuutta päästä kotiin,
hän palasi uudelleen Hämeeseen.
Piti muuten mahdollisena, että hän
joskus Tampereella käydessään pis-
täytyy Sinuakin katsomassa. Hä-nen
kyläilynsä ja muukin siellä päin ole-
vat kylät ovat tyhjät ja kiellettyä
aluetta.

Olit turhaan huolissasi sukistani
ym. Tosin pistin hulluttelin sukkani
suureksi osaksi Räisälään lähettä-
määni laatikkoon, mutta ostin yhden
parin ja ennestään on muutama pari
paljon parsituita, joten tulen toi-
meen. Paitoja ja kauluksia ynnä li-
pereitä on liian vähän. Siihenkin
syynä se turha hälytys, joka sai ne
lähettämän Räisälään silloin neljä
viikkoa sitten. En ole vieläkään
hommannut niitä pois. Siellä on
myös kirjoituskoneeni, mikä on suu-
ri haitta. Kyllä kai kohta haetan ne
kotiin.

Kun Sinulla on niin mukava paik-
ka, ehkä se Tampereen matkakin jär-
jestyy. Jos käy niin, että syystä tai
toisesta en olisi tilaisuudessa mieli-
piteitäni ilmaisemaan tai olisi kiire
kastamaan, olkoon sanottu, että jos
on poika, on nimi (meinasin keksiä
nimet, mutta Rajamo tuli vieraaksi,
enkä ehdi enää). Jäi toiseen kertaan
Terveiseni Simolle, Hannulle, talon
väelle y.m. Jumala kanssanne! Paa-
vo

Kotona (Rautu) 20.11.1939 klo 13.

R akkaimpani! Tervehdys
 taas täältä. Elämä menee

päivästä toiseen nyt jo vakiintunut-
ta uomaansa. Ennustetaan, että ny-
kyistä aseellista rauhaa tulee kestä-
mään kauan. Se on rajaseutulaisille
vaikeata. Vaikeata se on koko kan-
sallekin. Mitään muuta ei mahda
kuin koettaa totuttautua tähän.

Pieksämäen matkastani ei vielä tu-
le mitään, kun monet tehtäväni pi-
dättävät. Nyt täytyy odottaa erästä
hautausta, jonka ajasta ei vielä ole
tietoa. On kysymyksessä kolmen ta-
paturmaisesti kuolleen miehen hau-
taus: Ville Köningin, Eino Pekka-
sen ja Eino Peltosen, Korleen ja Sir-
kiänsaaren poikia, nykyisen tilan-
teen uhreja. On aikomus toimittaa
hautaus kirkossa.

Työtä on ruvennut selviämään ko-
vasti. Joka päivä on hartaushetkiä ja
juhlia, hengellisiä ja isänmaallisia,
joukoille ja osaksi siviileille.

Sain tämän kuun palkkani. Rahas-
ta ei ole puutetta.
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Huonekasvit tahtovat unohtua
hoitamatta. Yksi palmuista pääsi
kuolemaan. Muitakin surkastuneita
kasveja on. Nehän kyllä tällaisessa
tilanteessa ovat pieni menetys. Kas-
vatetaan taas uusia, kun aika para-
nee.

Minun piti silloin keksiä eräitä ni-
miä. En ole joutanut tuumimaan. En
löydä sitä laajaa sukuselvitystäni,
että etsisin sieltä nimiä, kuten Han-
nullekin. En nytkään vielä tiedä teh-
dä ehdotuksia.

Toissa yönä satoi täällä ensimmäi-
sen lumen. Aikaisemmin oli kyllä
maa joskus valkoinen. Nyt oli enem-
män, mutta kun maa on sula, ei reki-
keliä vielä ole.

Kävin eilen kastamassa Kyllästi-
sen Auran lapsen. Kyllästiset ovat
vielä kotona, karja vain on Kirvus-
sa asti. Harvassa talossa, jos missään
niin lähellä rajaa on enää asukkaita.
Vanha emäntä oli kaatunut ja lou-
kannut päänsä että silmät olivat
mustina. Voi kuitenkin hyvin ja jut-
teli kuten ennenkin.

Eeva on 2 kertaa soittanut kotiin,
mutta kummallakaan kerralla en ole
ollut kotona. Hänelle ei mitään eri-
koista kuulu. Viipurin koulut alkoi-
vat tänään toimintansa. “Karjalan”
mukaan Vanhassa yht.koulussa on
vain yläluokat, muissa kouluissa
kaikki luokat. Sen mukaan Eeva ei
siis vielä käy koulua.

Terveiseni teille kaikille.
Jumala kanssanne! Paavo.

Kenttäpostia 21.XI -39
K. Rouva Elna Salo,
Kangasala, Annala.
Sydämelliset kiitoksemme elä-

mästämme ja olostamme täällä sie-
vän Sievin hoidossa. Tervehtien
Harald Oksanen. Edelliseen puhu-
jaan yhtyen Veikko Vapalahti.

Past. Harald W. Oksanen. Esik/
Vahv Jp 4 (Tarkastettu asetuksen
mukaan. Divisioonan esikunta.)

Kotona (Rautu) 25.11.1939 klo 10

R  akkaimpani! Voimme
 edelleen kaikki hyvin

täällä. Maanantaiaamuna menen ha-
kemaan kirkonkirjoja. Ne on Lää-
ninhallituksen toimesta viety turva-
paikkaan. Sain lääninhallitukselta
luvan hakea ne kirkonkirjat, joita
käytännössä kipeimmin tarvitaan.
Kun käyn Pieksämäellä katsomassa
hajalla asuvia seurakuntalaisiani,
poikkean myös kirkonkirjat hake-
maan.

Kun olen määrätyssä asemassa
suojeluskunnassa, en minäkään saa
matkustaa ilman lomaa. Nyt sain
viiden päivän loman. Se ei ole niin
pitkä, että pääsisin kulkemaan Hä-
meen kautta. Käyn siis vain Pieksä-
mäellä, Jäppilässä ynnä mainitussa
kirkonkirjain säilytyspaikassa, sa-
malla suunnalla (salainen).

Olette aina mielessäni, te rakkaat
omaiseni. Ei vielä ole aavistusta-
kaan, milloin pääsemme yhteen asu-
maan. Ensi lauantai-iltana on siis pik-
kujoulu. Sen vietämme erillämme.

Rouva Kulo on täällä nyt Sievin
kanssa emäntänä. Lähetin Mikon
hakemaan tavaroitani Räisälästä.
Meni toissa päivänä. Ei ole vielä pa-
lannut, siellä on mm. uusi turkkini
joten oli pakko lähettää hakemaan,
jotten palele. Olen ajatellut omalla
kustannuksellani teettää myös pääl-
lysnutun suojeluskuntapukua var-
ten. Siinä puvussa täällä on oltava
kaiket päivät, myös pitäjänmatkoil-
la, sillä siviilipukuinen herättää pal-
jo enemmän vartiomiesten kiusallis-
ta huomiota kuin sk-upseeripukui-
nen ja varsinkin illalla myöhään ei
siviilipukuinen pääse mihinkään.

Olen myynyt perunoita ja kauro-
ja. Rahaa minulla on jonkin verran,
mutta myös maksettavana kunnan-
veron puolikas, tulo- ja omaisuus-
vero kokonaan ja henkivakuutus-
maksut on maksettava nyt koska
näinkin olot on asettuneet paikoil-
leen. Voikaa hyvin.

Terveisiä! Paavo.
Jumala kanssanne.

Kotona (Rautu), 26.11.1939
klo 14.30.

R akkaimpani! Kuten huo-
  maat, on minulla jo kir-

joituskone kotona. Tulin juuri kir-
kosta sotilashautauksesta. Nyt on
pieni hetki, ettei ole hälinää ympä-
rillä, kun miehet ovat ulkona ja vir-
kaveljetkin toimissaan kuka missä-
kin. Illalla on taas kuten koko ajan
kun tätä tilannetta on ollut, hartaus-
seurat rippikoulusalissa.

Huomenna sitten lähden Savoon.
En ehdi käydä teidän luonanne. Jos
tulisin sinne, jäisi Pieksämäen mat-
ka tekemättä tai ainakin mitättömäk-
si käynniksi. Nyt saan perillä olla
ainakin kaksi kokonaista päivää,
vaikkakin poikkean kirkonkirjoja
hakemaan.

Lähetän tämän mukana kaksi va-
lokuvaa itsestäni ja yhden, jonka
Mikko pyysi lähettämään Simolle ja
Hannulle.

Ensi sunnuntaina otetaan uusi vir-
sikirja ja uusi raamatunkäännös
käyttöön. Se alotetaan pienellä juh-
lallisuudella ennen jumalanpalve-
lusta. Tahdon olla itse sen toimitta-
massa enkä sen vuoksi anonut lo-
maa ensi sunnuntain yli, jos sitä oli-
sin saanutkaan. Näillä virkaveljillä
ei ainoallakaan ole mukanaan sivii-
lipapin pukua, eikä heillä toistaisek-
si ole oikeuttakaan esiintyä siinä pu-
vussa. Viime sunnuntaina he kum-
minkin pitivät koko jumalanpalve-
luksen, kun minäkin rukousviikon
johdosta kävin ehtollisella.

Useat palaavat kotiin. Teidän pa-
laamistanne tuskin voi ajatella sen
vuoksi, että tässä talossa on liikaa
väkeä, joten uuden tulokkaan täällä
olo voisi muodostua tukalaksi. Mi-
ten sitten myöhemmin tehtäneenkin.
Ensi kevät tulee mahdollisesti ole-
maan epävarmempaa aikaa kuin mi-
kään tähän astinen. Talvella, niin
monet arvelevat, saadaan elää täl-
laista tilannetta kuin nyt on.

Lastensuojeluliiton ja diakonaat-
tiyhdistyksen sääntökirjat ynnä se
200 mk olivat Räisälässä pakomat-
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kalla ja tulivat kotiin. En yhtään
muistanut, että olin ne sinne pannut.
Ei siis mitään sellaista ole kadon-
nut. Kuulin tohtorilta, että terveys-
sisar käväisi täällä äskettäin. Hän ei
ole käynyt perimässä 200 markka-
ansa.

Kiesiläisen rouva ehdotti, että
Lastensuojeluliiton valmiit vaateta-
varat jaettaisiin reserviläisperheille
ja evakuoiduille. Samaa hän ehdot-
ti diakonaattiyhdistyksen tavaroihin
nähden. Ennen matkaani en kuiten-
kaan ehtinyt pitää kokousta. Ne yh-
distyksen tavarat kuuluvat olevan
meillä. En kuitenkaan tullut vielä
niitä etsineeksi.

Reserviläisperheiden asema on to-
della tukala niissä tapauksissa, jois-
sa perheen varsinainen elättäjä on
palvelemassa joukoissa. Olen saa-
nut tietää tapauksista, joissa ei per-
heen sokeriosuuksia ole saatu lunas-
tetuksi ja öljyä kun ei ole jaksettu
ostaa, on täytynyt viikkokausia olla
pimeässä. En luullutkaan, että hätä
voisi olla niin suuri kuin se on. Niin-
ikään polttopuiden puute on huuta-
va. Kyllä siis siellä on apu tarpeen.

Lopetan nyt jo. Loppuosa tätä kir-
jettä tuli kirjoitetuksi vasta kymme-
nen jälkeen illalla.

Jääkää Jumalan huomaan! Paavo

Rintamalla 2.12.1939

R akkaimpani! Palasin ei-
     len  Savon-matkaltani. En

päässyt enää kotiin. Selitys radiouu-
tisten mainitsemassa lyhyessä tie-
donannossa: on ollut tykistötoimin-
taa. Todellisuudessa se on ollut jät-
tiläisen ensirynnistys. Se on torjut-
tu.

Siviiliväestö on poissa kokonaan.
Kotimme eteläpuolella olevat talot
ovat nyt vain muisto. Missä ovat
ihmiset, missä eläimet, en tiedä, eikä
tällä hetkellä niistä saa selkoa. Ko-
timme on pystyssä (eilisen tiedon
mukaan), samoin kirkko.

Olen nyt sotilaspappi. Mitä ihmet-
telen, niin sitä, miten helposti voin
mukautua, samoin useimmat muut
ihmiset.

Kuule, rakas vaimoni, me olem-
me Jumalan kädessä. Kaikki uusi
syntyy kivulla, niin kuin luonnolli-
sessa syntymässä, niin muussakin.

En osaa vielä ilmoittaa, mikä on
sotilasosoitteeni. Otan siitä tänään
selon ja ilmoitan sen sitten.

Jumala kanssanne! Paavo

Sairaalassa 5.12.1939

R ouva hyvä! Terveisiä tääl-
                tä Sairalasta! Tulimme

tänne sieltä. Olen lottatöissä toisten
lottien kanssa. Onkohan Kirkkoher-
ra siellä ja onko Eevasta tietoa. Mari
ja minä erotettiin tiellä. Hän lähti
jatkamaan matkaa, ja minä jäin.

Täällä on oikein hyvä olla. Ensin
oli vaikea, kun ei ollut lottapukua-
kaan, kun kaikki jäi sinne pappilaan,
jota ei enää ole, - lehmien kohtalos-
ta en tiedä, sinne ne meiltä jäivät,
kun tiekin meni rikki. Mäestä alas
tultiin Partaseen ja siitä metsiä pit-
kin Petäjärvelle, jossa olin pari päi-
vää töissä, ja siitä jatkettiin matkaa
joukkojen mukana.

Kaikki on hyvin nyt, täällä en tie-
dä sodasta mitään. Mitenkäs pojat
voivat? Oletteko olleet terveinä, ja
miten siellä muuten menee, ja onko
siellä pakolaisia? Tulee kaikki enti-
nen mieleen.

Terveisiä täältä kaikille!
Sievi os. Sairala, as.

Pieksämäellä 10.12.1939

R akkaimpani! Olen nyt
     täällä pappilassa. En siis

enää nähnyt kotiamme. Sitä ei enää
ole olemassa. Mutta minä olen ja
sinä olet ja lapset, varmaan Eeva-
kin, olemme kaikki olemassa. Ps.
118:17. Täältä saan suurta ystäväl-
lisyyttä osakseni.

Ainoaksi puvukseni jäi suojelus-
kuntapuku. Turkki onneksi oli mu-
kanani, joten en palele talvella.
Monokengät ainoiksi kengiksi.

Nyt sain määräyksen toimia eva-
kuoidun väestön sielunhoitajana ja
samalla Virtasalmen ja Jäppilän

kirkkoherranapulaisena.  Kaikki on
tilapäistä, mutta mieliala on hyvä.
Rautulaisilta jäi kaikki omaisuus tu-
len ruuaksi. Olemme kaikki yhtä
köyhiä ja yhtä rikkaita. Työtä en ole
vailla. Odotan jännittyneenä, mutta
rauhallisena kirjeitänne. En ole sel-
laisia saanut pariin viikkoon, kun
olen aina ollut liikekannalla.

Sydämellisimmin tervehdyksin
Paavo.

Kuopiossa hotelli Hospitzissa
12.12.1939 klo 15

R akkaimpani! Olen käy-
      mässä täällä Kuopiossa.

Eilen illalla sain Pieksämäen pap-
pilasta kirjeesi ja poikien kirjeet.
Kiitos Sinulle ja pojille. Tämän edel-
lisen kirjeen saamisesta oli kulunut
kolmatta viikkoa. Välillä joutuvat
siis hukkaan. Osoitteeni on nyt Vir-
tasalmi, pappila.

Khra on 60-vuotias vanhapoika,
joka kaiket päivät hoitaa terveyttään.
Häntä vaivaa asthma. Puhuminen on
vaikeata, mutta hän puhuu paljo, on
puheliaimpia ihmisiä, mitä on ole-
massa. Hauska ja hyvä mies, savo-
lainen kai sukujuuriltaan.

Hänen talouttaan hoitaa hänen si-
sarensa, 58-vuotias vanhapiika, yh-
tä hermostunut ja häijy kuin hänen
veljensä puhelias ja hyväsydäminen.
Varotettiin jo edeltäpäin. Heidän ni-
mensä on Ulmanen.

Kun pukuni, paitsi suojeluskunta-
pukua, paloivat, armahti veli Ulma-
nen minua pakolaista ja lahjoitti mi-
nulle melkein uuden puvun, joka
sopii erinomaisesti. Tosin en luvan-
nut sitä ilmaiseksi ottaa, vaan aion
saamastani palkasta tulevaisuudes-
sa hyvittää hänelle siitä jonkin hin-
nan.

Rovasti Salovaaralta lainasin pa-
pintakin. Kun oma kauhtanani on
siellä Kangasalla, saanen sen tänne,
nim. Virtasalmelle. Olen jo osta-nut
kengät, alusvaatteita ym. Älä nyt
kumminkaan hätäile sen papintakin
kanssa. Anoin vastikerahastosta
määrärahaa Raudun kirkkoherran-
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kanslian pysyttämiseksi Pieksämä-
elle. En tiedä saanko sen. Jos saan,
vuokraan pienen asunnon Pieksä-
mäeltä. Sehän on suuri keskus, jos-
sa on täysiluokkainen yhteiskoulu-
kin.

Nythän ei vielä kukaan tiedä, mi-
ten tapahtumat tulevat kulkemaan.
Ihmeen hyvin vaan Suomen pojat
ovat tehtävänsä tehneet. Jumala on
monella tavalla auttanut. Kuopion-
matkani johtui siitä, että sain Rau-
dun suojeluskunnan esikunnalta teh-
täväkseni toimittaa sk:n omaisuuden
turvapaikkaan Pohjois-Savoon.
Asessori Verkkoranta opasti Kuopi-
ossa ja kulki kanssani kaupoissa.
Puhelimessa puhuin piispa Sormu-
sen kanssa, joka sanoi toivoa ole-
van, että valtiovallan avulla saadaan
pakolaisten sielunhoito hyvään jär-
jestykseen.

On kiire junalle. Kirjoitan lisää,
jahka joudun. Huomenna ja ylihuo-
menna kierrän Jäppilässä.

Jumala kanssanne! Paavosi.
Syleile poikia puolestani!

Jäppilän pappila
15.12.1939  klo 7 a.

R akkaimpani! Olen nyt
     ollut kaksi päivää täällä ja

pidin hartaushetkiä. Olen pitänyt
papintodistuskaavakkeita taskussa-
ni ja tehnyt ihmisille todistuksia.
Olen nyt matkasaarnaajana. Lähden
taas Pieksämäen kautta Virtasalmel-
le.

Kun olen apulainen ja varsinkin
kun khra Ulmanen sairautensa täh-
den on apulaisen tarpeessa, en voi
ajatellakaan joulun viettoa muualla
kuin täällä. Poikkeusolojen tähden
tulee joulummekin olemaan poik-

keuksellinen. Niinhän on sadoissa-
tuhansissa Suomen kodeissa, mistä
miehet ovat rintamalla. On parempi
omatuntokin jos kärsii muiden kans-
sa koti-ikävästä. Odotamme uutta
parempaa aikaa, jos se annetaan. Jos
ei, tyydymme tähän, mikä-li voim-
me.

Olen hankkinut kaikkea. Alusvaa-
tetta, villapaitoja ja villahousuja ei
saanut Kuopiosta enempää kuin
Pieksämäeltäkään. Ne on kaikki
mennyt sotamiesten tarpeiksi. Kun
pidän kaksi paitoja ja alushousuja,
tarkenen hyvin.

Terveiseni teille kaikille!
Jumala kanssanne! Paavo

Virtasalmi, pappila 21.12.1939

R akkaimpani! Lähettämä-
 si paketti on nyt Virtasal-

men postitoimistossa. Sain sitä kos-
kevan kortin, mutta kun en jouda ha-
kemaan, jää sen poisottaminen huo-
miseksi. Olen nimittäin joka päivä
kulkemassa pitäjällä hartaushetkiä
evakuoiduille pitämässä. En ole saa-
nut vastausta anomukseeni tuoda
kirkonkirjat Pieksämäelle, enkä
myöskään anomukseeni saada palk-
kaa siirtoväen papin virasta.

Nyt olen toistaiseksi täällä Virta-
salmella. Täällä olen joulunpyhät-
kin, samoin kaikesta päättäen uu-
denvuodenpäivän ja loppiaisen. En
ole tilaisuudessa järjestelmään jou-
lulahjoja kellekään. Vietetään tämä
joulu nyt näin. Jätetään tänä vuon-
na kaikki sellainen kuin joululahjat
syrjään.

Joko kirjoitin että Mikko tuli Ja-
lolla tänne Raudusta Johanneksen ja
Simo-Kalevin kanssa. Olivat lähte-

neet 1.12. aamulla. Hän on nyt
eräässä talossa töissä.

Sain myös kuulla, että joku mies
oli poikennut Pieksämäen pappilaan
ja sanonut, että hänellä oli Raudun
kirkkoherran hevonen, Urpoko vai
Leiju, eivät tienneet sanoa. Eivät sitä
ehtineet nähdä, kun mies oli men-
nyt tiehensä. Sitten oli joku soitta-
nut tänne, että hän oli vienyt hevo-
seni Pieksämäen Vanajan kylään.
Niiden ruokkiminen täällä on mah-
dottomuus. Möisin ne, mutta ei nii-
tä nyt kukaan osta. Saa nähdä, mi-
ten niiden käy. Ehkäpä Jalon saisi
elätetyksi. Sen toisen luovuttaisin
armeijalle, jos se kelpaisi.

Varsaa Mikko ei ollut saanut kul-
kemaan. Se oli karannut ja juossut
kirkolta pappilaan ja jäi siis ryssil-
le. Siinä pakkoevakuoimisessa, mi-
kä sodan puhjettua Raudussa tapah-
tui, on suurin osa pakolaisista viety
Jokioisiin, Hämeeseen. Saa nähdä,
kumpaan rautulaisten keskus muo-
dostetaan, Pieksämäelle vai Jokioi-
siin.

Kaikki on siis ennalta arvaamaton-
ta. Eletään päivä kerrallaan. Täällä
Savossa on rauhallista, kuten var-
maan Hämeessäkin. Toista on Kan-
naksella. Suomen pojat ovat hyvin
pitäneet puoliaan.

Minulla ei ole edes joulukortteja,
kun en muistanut Kuopiosta ostaa.
Minusta tämä joulu saa mennä, mi-
ten menee. Tässä vanhapoikapappi-
lassa se tuskin tulee eroamaan muis-
ta pyhistä. Lähden taas kohta pitä-
jälle.

Voikaa hyvin.
Olkoon joulunne rauhallinen.
Paavo.

(Kirjeet koonnut Simo O. Salo)

Nuoret haluavat Karjalan takaisin
Talvisodasta perin vähän tietävät nuoret haluavat

Karjalan takaisin, mutta Natolle sanotaan ei. Muun
muassa nämä tiedot käyvät ilmi kansainvälisen kou-
lutusjärjestön IEA:n  Civics-tutkimuksesta. Tutkimuk-
seen osallistui kaikkiaan 6 300 peruskoululaista.

Karjalaa havittelee takaisin 35 prosenttia nuoris-
ta. Natoon liittymistä kannatti 26 prosenttia kun sitä
vastusti 48 prosenttia nuorista.

Mielenkiintoisena seikkana mainittakoon, että vain
41 prosenttia vastaajista tiesi Mainilan kylän sijain-
neen Neuvostoliiton puolella rajaa.
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Rautu in memoriam
Seurakunnan jäähyväispäivänä Tapanina 1949

Nyt lennä, mielikuva, tuulen lailla
käy synnyinseutuasi etsimään.
Sen muisto kaunihina unten mailla säilyy.
Silmillä sieluni sen taasen nään.

Rakkahin Rautu, lapses’ kauas kantaa
kaipuutas’ kahlittua syömmessään.
Alati aatos hyväilee kotirantaa,
alati kuvas välkkyy mielessään.

Sen monet niityt, laaksot, kodit armaat,
sen kummut, kunnaat kukkaloistossaan nyt näen.
Kalmistot ja hautaristit harmaat,
ne kaikki, kaikki näen uudestaan.

On sunnuntai. Käy kansa kirkkotiellä
kellojen soitto helkkää kutsuaan.
Uljaana seisoo kotikirkko siellä,
sen torni taivasta käy tapaamaan.

Ja Kirkkojärvi syvällä laaksostansa
sunnuntaiaamun rauhaa heijastaa.
Käy hartain mielin kirkkoon rajan kansa
kattoa urkuin pauhu kohottaa.

Tai arjen työssä, Sinut, rajan lapsi
kyntävän kotipeltoasi nään.
Auran kurjessa käy harmaahapsi
ja nuori lapsi astuu vierellään.

Näin vanhuudenviisaus ja lapsenusko
riemulla toisiansa tervehtää.
Kump’ kaunihimpi: ilta- vaiko aamurusko?
Vanhus lepoon menee, lapsi jää

ja kasvaa, varttuu. Taattoin tavoin
käy kotipeltoansa perkaamaan.
Sees on otsansa ja katse avoin,
valoisa usko aikaan tulevaan.

Kävi toisin, koitti harmaa aamu,
sen yllä leijui usva marraskuun.
Kulki kalpeana kuolon haamu,
leimahteli lieskat tykinsuun.

Rautulainen, lapsi rajan pinnan,
kansa kotikonnun kalliin maan.
Maksoit elämästäs’ raskaan hinnan,
jouduit tuskain tietä kulkemaan.

Rautulainen, matkallesi myötä
tunnollesi painan sanat nää:
Herraa pelkää, rukoile, ja työtä,
Hänen käsissään on määränpää.

Tänään pyyhitään pois nimes’ pyhä,
synnyinseutu, paikka armahin.

Mutta syömmessäni, Rautu, yhä
nimesi säilyy tulikirjaimin.

K.O.
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Harjoituslähtö evakkoon 60 vuotta sitten
Katselin juuri televisiosta talviso-

dan alkamisesta kertovaa ohjelmaa,
jossa ajoittain liikuttiin minulle hy-
vinkin tutuissa maisemissa ja tapah-
tumissa.

Kotikyläni Vepsahan oli entiseen
Venäjän rajaan rajoittuva kylä, jo-
ten sieltä jouduttiin myös ensimmäi-
senä lähtemään evakkoon. Ei olisi
uskonut, että me oltiin jo siihen ai-
kaan niin valveutuneita, että harjoi-
teltiin tämä tapahtuma etukäteen.
Olen tästä kirjoittanut joskus vuo-
sia sitten lehdessämme otsikolla
“Myrsky lähestyy”.

Koska myrskyn puhkeamiseen ol-
tiin varauduttu, olimme kokoontu-
neet Kinnasen taloon, joka oli niin
sanotusti kylän Suomenpuoleisessa
päässä. Eräänä iltana, osan porukas-
ta jo ollessa nukkumassa, kiskais-
tiin ovi auki niin että rampit helisi-
vät. Sisään törmäsi rajamies kivääri
selässä ja ilmoitti: “Kaikki matkaan
ja nopeasti. Ryssä on aloittanut
hyökkäyksen.” Hän ilmoitti vielä,
että maantie on miinoitettu noin ki-
lometrin matkalta ja miinoissa on
sytyttimet paikallaan, joten joka
miinan luona on sotilas ohjaamassa
kulkuamme.

Lehmien hoitajat lähtivät hake-
maan karjojaan ja muita eläimiä,
joita kertyikin tielle aikamoinen ka-
ravaani. Oli possua kaiken kokois-
ta, lampaita, kukkokin kuulutti kie-
kumalla eriävän ja paheksuvan mie-
lipiteensä koko touhuun.

Aloin kiireellä valjastaa hevosta
kärryjen eteen, joihin oli jo kerty-
nyt nyyttejä iso kasa. Lähdin aja-
maan kohti Kuusenkantaa. Tiemii-
noituksen alkaessa ohjailtiin eläimet
ja ihmiset pimeään metsään. Voitte
arvata, jotta “pölinää oli pöntössä”.

Lähdin pollen kanssa etenemään
tietä pitkin ja sotilaiden ohjaillessa
väistelin miinoja. Miinoitetun tie-
osan loputtua ihmiset ja eläimet pää-
sivät taas tielle ja matka jatkui. Tu-
limme Kuusenkantaan Suvisen ta-
lon kohdalle ja kun takaapäin ei

mitään sodan ääniä kuulunut, ajet-
tiin karja-aitaukseen ja jäimme kuu-
lolle. Suvisen emäntä nosti ison pan-
nun hellalle ja kiehautti oikein tö-
mäkät kohvit.

Yövyimme. Aamulla sama mies,
joka oli meidät ajanut evakkoon tuli
ja kertoi, että voisimme palata ko-
tiin. Hälytys oli ennenaikainen. Mii-
noista oli poistettu sytyttimet, joten
tie oli käytettävissämme eikä met-
sässä tarvinnut hypellä. Lähdin aje-
lemaan kotiin päin ja ajattelin, että
eipä ollut tämä ensimmäinen evak-
koreissu pituudella pilattu.

Täyttä vauhtia
miinan yli

Tultuani miina-alueen keskivai-
heille, seisoi siinä tuttu rajamies
joka vinkkasi luokseen. Hän kertoi
illallisesta sukkuloinnistani miina-
kentässä. Juttu jatkui ja tukkani al-
koi nousta pystyyn. Miina, jota hä-
nen piti vartioida, oli jäänyt hetkek-
si ilman vahtia. Olin sillä aikaa ajaa
paukaissut sen yli ja siinä oli syty-
tyskin paikallaan. Siinä oli Valto-
pojan evakkoreissu katketa lyhyeen.

Ida Tuhkusen lähettämässä kuvassa Vepsan vartion poikia vuonna
1938.  Kuvassa Parviainen, Orava, Määttänen, Bernitz ja Rovio.

Pelastukseni oli siinä, että ne sytyt-
timet oli jäykistetty “höökivaunuja”
varten, eikä kärrynpyörä ihan jak-
sanut sitä laukaista.

Hyppäsin kärryille ja jatkoimme
naapurin pojan kanssa matkaa. Tul-
tuamme kotikyläämme aloin jo pa-
lautua entiselleni miinakammosta.
Vaikka senkin iltaisesta operaatios-
ta oli leikki kaukana, katsoin kave-
riini pilke silmässä ja totesin: “Vaik-
ka evakkoreisu kesti näinkin kauan,
niin kylähän on entisellään.”.

Tämän harjoituksen jälkeen jou-
duin siirtymään pois Raudusta. Nyt
vuosikymmenten jälkeen olisi mie-
lenkiintoista tietää, minkälainen läh-
tö oli Vepsasta, sodan syttyessä 60
vuotta sitten. Oliko se harjoitusläh-
tömme kaltainen?

Ne, jotka olivat mahdollisesti
molemmissa lähdöissä, kertokaa ih-
meessä tapahtumasta lehdessämme.
Minun osoitetiedot löytyvät myös
lehdestä.

Toivotan kilteille,  ja pikkasen tuh-
millekin, hyvää joulua ja vuotta
2000.

Valto Virolainen
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Reino Myöhänen:

Sitä aamua en unohda koskaan
T orstaiaamu 30.11.1939 val-
        keni Taipaleenjoella Itä-Kan-

naksella leutona ja puolipilvisenä -
samanlaisena kuin marraskuun vii-
meisen viikon aamut Savossa. Lun-
takin oli yhtä niukasti.

Heräsin sattumalta kahden per-
heen väestä ensimmäisenä. Piipah-
din pihan perille aamuasialle. Met-
säpirtin kirkonkylä Taipaleenjoen
takana loimusi tulimerenä. Alle kah-
deksanvuotiaan pojan aivot tekivät
nopeasti oikean johtopäätöksen:
sota oli syttynyt.

Juoksin sisälle ja herätin oman ja
sedän perheen. Kahden tunnin ku-
luttua olimme matkalla evakkoon.

Kumipyöräkärryille oli ahdettu
kiireessä arvokkain omaisuus ja hie-
man evästä perheelle ja karjalle. Äiti
muisti viime hetkellä temmata aitas-
ta yhdeksän kilon säkin lampaanvil-
loja ja karstat, ties vaikka tulisi vie-
lä pakkastalvi.

Lehmät ajettiin navetasta astele-
maan jonossa isän ohjastaman he-
vosen perässä. Ihmeen hyvin ne tot-
telivat äidin, veljeni ja minun huu-
toja. Vanhimmat sisarukset olivat jo
armeijan hommissa. Isää ei ikänsä
vuoksi enää kelpuutettu sotatoimiin.

Evakkotaipaleemme alkoi Taipa-
leenjoen mutkasta Koukunniemes-
tä Metsäpirtin pitäjästä isän synty-
mäkodista Nuutilasta, jota isännöi
hänen vanhempi veljensä. Oma ti-
lamme sijaitsi parikymmentä kilo-
metriä etelämpänä Raudun Korleel-
la vain kilometrin päässä rajasta.
Meidän oli jätettävä oma kotimme
jo muutamaa viikkoa aiemmin ar-
meijan käskystä.

Suojeluskunta-aktiivina isä onnis-
tui viivyttelemään siirtoamme Tai-
paleenjoen tälle puolelle, mutta on-
neksi järki viimein voitti. Muussa ta-
pauksessa Savon sijasta osoitteeksi
olisi annettu Siperia, kuten rajanta-
kaisille inkeriläisille.

P uolustusasemamme oli   kai-
 vettu Taipaleenjoen ja sen

jatkeen Suvannon tälle puolelle. Ra-
jalinjalla oli vain partiojoukkoja. Vi-
hollisjoukot ryntäsivät kyläämme
niin nopeasti, etteivät vartijat ehti-
neet sytyttämään rakennuksiamme
tuleen. Venäläisten asuttavaksi jäi
jatkosotaan asti turhan hyvä talo.
Sen polttaminen onnistui vasta vas-
taavassa tilanteessa jatkosodan lop-
purytinässä puolustuslinjojen siirty-
essä Inkerinmaalta taas Taipaleen-
joelle.

Sotaa edeltävät viikot Taipaleen-
joen ja Suvannon rantatörmillä, Kir-
vesmäessä ja Terenttilässä tarjosivat
meille pojille niin mielenkiintoista
nähtävää, ettei omaa kotia tullut oi-
keastaan ikävä. Seurasimme aamus-
ta iltaan juoksuhautojen kaivamista
ja kyhäilimme polkupyörän pum-
puista, ruudista ja sytytyslangasta
omia kasapanoksiamme. Suojelu-
senkelit varjelivat kai meitä, sillä
ainoastaan kulmakarvat kärähtivät
yhdessä koeräjäytyksessä.

Pyysimme jäniksiä rihmoilla Lie-
teen latojen edustoilta. Keskiviikko-
aamun saalis jäi roikkumaan lähtö-
hötäkässä aitan seinälle. Emme sil-
loin arvanneet, että näillä samoilla
tantereilla käytäisiin lähikuukausi-
na talvisodan rajuimmat taistelut.
Kannaksen omien ja Pohjanmaan
miesten isänmaanrakkaus ja puolus-
tustahto kestivät vihollisen valtavan
ylivoiman, pommitukset, tykistökes-
kitykset ja massiivisena päivästä toi-
seen jatkuvat hyökkäysaallot.

E vakkotiemme kaarsi Kou-
kunniemestä lossiväylää si-

vuten kohti Pyhäjärveä. Lossit rah-
tasivat kirkonkyläläisiä evakkoon ja
veivät sotilaita vastarannalle viivyt-
tämään vihollisen etenemistä. Venä-
läiskone kaarteli yllämme, mutta
onneksi ei vielä tulittanut. Olivat kai
tiedustelukoneita.

Valittavana oli kaksi reittiä: suo-
raan uutta ns. tykkitietä Saapruun tai
Laatokan rantamia sivuavaa vanhaa
tietä. Valtaosa muuttokuormista va-
litsi vanhan tien. Isä ohjasi suoralle
tielle, mikä merkitsi sitä, että jou-
duimme yhtenään poikkeamaan kar-
joinemme metsään vastaantulevien
joukko-osastojen tieltä.

Olen monesti ihmetellyt, miten
lehmät suostuivat kerta toisensa jäl-
keen vetäytymään metsään ja palaa-
maan taas tielle. Yksikään niistä ei
harhautunut. Illan hämärtyessä saa-
vuimme ensimmäiseen etappiimme
Pyhäjärven Saaprun kylään.

Ensimmäisen kerran pillahdin kat-
keraan itkuun juuri Saaprussa. Vas-
ta siellä tajusin, että kesällä lahjak-
si saamani poikien polkupyörä oli
unohtunut navetan ylisille. Uhkasin
lähteä yötä vasten hakemaan sen,
mutta ei minua tietenkään päästetty
matkaan. Luvattiin uusi pyörä sodan
jälkeen. Siihen meni viisi vuotta.

J ättäydyimme Taipaleen tais-
    telun kumuun Salitsarannan ky-

lälle autioksi jääneelle tilalle. Vasta
pari viikkoa ennen talvisodan päät-
tymistä karu totuus valkeni. Evak-
komatka jatkui ilman karjaa Pyhä-
järven asemalta härkävaunussa Par-
kumäelle Rantasalmelle, sieltä au-
tolla Juvan Hatsolaan, edelleen
muutaman viikon päästä Jokioisiin
Hämeeseen ja vielä ennen vappua
takaisin Savoon Pieksämäelle, mis-
tä löytyi evakkotaipaleen seitsemäs
kortteeri.

Elämä on kohdellut meitä karja-
laisia kohtuullisen hyvin kaikkina
näinä kuutenakymmenenä vuotena,
mutta silti erityisesti karjalaisten on
vaikea unohtaa sitä historiallista
vääryyttä, mihin Stalinin Neuvosto-
liitto syyllistyi ryöstäessään Suomel-
ta yhden sen parhaista maakunnista
ja ajaessaan yli 400 000 ihmistä ko-
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deistaan. Suomi-neito on rampa yhä,
kuten kartta osoittaa.

Inhimillisyyden nimissä väkival-
taa ja vääryyttä ei pidä hyväksyä -
ei vaikka siitä olisi kulunut jo vuo-
sikymmeniä. Tämä koskee yhtä hy-
vin Stalinin ja Hitlerin raakuuksia
kuin tämän vuosikymmenen kansan-
murhia. Se joka hyväksyy hiljaa vai-
eten menneet vääryydet tosiasioina,
hyväksyy samanlaiset raakuudet tu-
levaisuudessa. Tshetsheenit kokevat
parhaillaan sodan raakuuden.

E i ole yksistään karjalaisten
  asia vaatia luovutettujen alu-

eitten palauttamista, vaan se on kaik-
kien ajattelevien ja tuntevien suo-
malaisten asia. Muutamien presi-

denttiehdokkaiden sydämettömyys
oudoksuttaa. Karjalan asia hauda-
taan mieluusti unohduksien suohon.

Karjalan Liiton julkaisu Karjalan
Kunnaat haastatteli Karjala kysy-
myksestä kaikkia ehdokkaita. Var-
teenotettavista ehdokkaista Esko
Ahon vastaus kestää kriittisen arvi-
on. Karjala kysymys ei ole suinkaan
lopullisesti poissa päiväjärjestykses-
tä, vaan siihen voitava palata.

Pienryhmien ehdokkaista Risto
Kuisma vaatii selkeästi neuvottelu-
ja Karjalan palauttamisesta. Aiem-
min rohkeasti palautuksesta puhu-
nut Riitta Uosukainen ajelee nyt
vaalivankkureita tukko kellossa.
Elisabet Rehn suhtautuu Karjala-
asiaan yhtä kylmästi kuin suomen-

ruotsalaiset evakkojen asuttamiseen
alueelleen. Tarja Halonen jarrutte-
lee viileän virallisesti hanketta.

Väite, ettei Suomella ole erikois-
oikeutta Karjalaan siksi, että se on
joskus ennen kuulunut Venäjään,
unohtaa ratkaisevan tosiasian. Kar-
jalaa ovat asuttaneet tuhat vuotta
suomenkieliset karjalaiset, vaikka
raja onkin aaltoillut vuosisatojen
kuluessa sinne tänne.

Jos Venäjä haluaa lukeutua sivis-
tysvaltioihin, sen on tunnustettava
Stalinin hirmuhallinnon vääryydet ja
hyvitettävä ne niin omilleen kuin
vierailleen. Juuri nyt ei ole se aika,
mutta se aika vielä tulee.

(Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 30.11.1999)

Matkalla jonnekin. Matkalla - en tiedä mihin

Marraskuun viimeinen päivä
1939. Sedän talossa pakataan. Läh-
tökäsky on käynyt. Me viivymme su-
kulaisten luona vain sen aikaa, min-
kä Poku tarvitsee lepoon ja heinien
rouskuttamiseen.

Kiipeän toisten mukana laatikoi-
den päälle. Isä tarttuu ohjaksiin, ja
Pokun alkaa kiskoa raskasta kuor-
maa kohti tuntematonta, sotaa pa-
koon. Lumi narisee jalasten alla ja
tierat lentelevät kavioista.

Puitten oksat riippuvat lumitaa-
kastaan alistuneina maahan asti.
Pienten näreitten latvat ovat taipu-
neet kuin rukoukseen, kuin ihmis-
ten päät kirkossa, kun pappi on sa-
nonut: rukoilkaamme. Ehkä puutkin
rukoilevat. En ajattele ääneen. Ku-
kaan ei kumminkaan ole puhetuu-
lella. Isäkin ajatuksissaan vain ho-
puttaa Pokua.

Välillä nousemme kävelemään
kylmästä tönköin jaloin. Tarjetaan
paremmin, ja Pokullakin on vähän
helpompaa. Hiljaista on siinä ihmis-

ten, hevosten, lehmien jonossa, joka
hitaasti vaeltaa talvista tietä pitkin.
Alakulo väijyy jonon yllä ja ympä-
rillä, kaikkialla ja koko ajan.

Marraskuun viimeisen päivän har-
maa hämärä muuttuu pimeydeksi.
Pakkanen kiristyy. Jono lyhenee ver-
kalleen. Silloin tällöin joku jonosta
saa yösijan tien vieressä olevasta
talosta. Useimpien talojen pihassa
on monta rekeä. Täyttä kuin Beet-
lehemin majataloissa.

“Jatketaan matkaa,” sanoo isä.
Poku askeltaa harvakseltaan. Väsy-
nyt sekin... Tuolla! Vihdoinkin talo,
jonka pihassa ei ole yhtään rekeä!
Isä lienee huomannut lukemattomat
jalasten jäljet pihassa, koska jatkaa:
“Myö ei varmaan olla tervetulleita
tähän talloon. Mutt ei auta. Poku on
ihan lopuss ja myökii tarvitaan lep-
poo.”

Isä ohjaa Pokun navetan eteen.
Jäykin jaloin kopistelemme portaat
ylös. Menemme sisään. Tupa on
avara mutta hämärä. Vain yksi pie-

ni lamppu valaisee pöydän päällä.
Isäntä lueskelee lehteä, emäntä neu-
loo sukkaa keinutuolissa. Lapset is-
tuvat hiljaa sängyn laidalla. Tuvas-
sa on lämmin. Kuitenkin minusta
tuntuu kuin paleltaisi.

“Iltaa. Asian työ jo arvaattakkii.
Tarvittais yösija muutamaks tunniks.
Lattia-ala riittää.” Isän äänessä on
väsymystä ja jotakin, jota en ymmär-
rä, mutta joka alkaa itkettää. Isä pyy-
tämässä yösijaa. Minun isäni.

Keinutuoli narahtaa äkäisesti.
“Näättähä työ ettei meill oo itselkää
tillaa tarpeeks.” “No, no, ootaha.
Järjestettää, järjestettää,” toppuutte-
lee isäntä. Katson isää. Isä on väsy-
nyt - vanhentunut. Hän vetää syvään
henkeä ja sanoo sitten rauhallisesti:
“Meill riittää tää tyhjä lattiatila. Teh-
kää työ itse mitä tahotte.”

Isä ei jaksa enää. Vastaväitteitä ei
kuulu. Poku viedään suojaan. Väl-
lyt levitetään lattialle. Ankean hil-
jaisuuden alla oikaisemme täysissä
pukeissa yösijallemme. Nukahdan
isän kainaloon.
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Hyvästi Poku

Joulukuun ensimmäinen päivä
1939. Heräämme varhain vieraan
tuvan vieraalla lattialla. Ulkona on
pilkkopimeää. Talon emäntä on sy-
tyttänyt lampun ja puhaltelee liittaan
saadakseen tulen syttymään. Sitten
hän voisi lähteä navettaan lypsylle.
Vesikattila vielä hellalle. Me valmis-
taudumme vähin äänin jatkamaan
eilen alkanutta pakomatkaa.

Emäntä ei ehdi saada navettatak-
kia päällensä kun ovelle koputetaan
ja huurteinen mies työntyy kiireise-
nä tupaan. “Huomenta taloon. Tu-
lin vaan ilmottammaa lähtökäskyst.
Tulipalokiirettä ei oo, mutt ei oo lii-
emmält aikaa vitkastellakaan.” Ovi
aukeaa ja mies poistuu viedäkseen
sanomansa seuraavaan taloon.

Tuvassa alkaa voivottelu ja itku:
“Eihä täss näin pitänt käyvä. Onha
sinn rajall matkaa. Mitä myö nyt teh-
hään?” “Jos mänisit lypsämmään

lehmät.” Emäntä lähtee navettaan.
Karjasta on huolehdittava. Isäntä
herättelee lapset ja alkaa suunnitel-
la lähtöä. Meistä ei ole apua.

Hankkiudumme nopeasti matkaan
meille jo tutun kiireen ja ahdistuk-
sen alla. Muutaman tunnin kuluttua
talonväki liittyisi samaan pakolais-
ten alakuloiseen, hitaasti matelevaan
jonoon.

Pakkanen nipistelee jo ovella pos-
kia. Poku on valjastettu. Hetken
kuluttua olemme jo maantiellä. Har-
maa, kumarassa vaeltavien ihmisten
ja höyryävien hevosten jono kulkee
hitaasti eteenpäin, turvaan. Kukaan
ei vielä tiedä, minne. Virta vain vie.
Pois. Jonnekin.

En tiedä kauanko olemme kulke-
neet. Isä ei katso kelloa. Ei kellon-
ajalla ole nyt merkitystä. Kuljetaan
vain eteenpäin ja odotetaan ohjeita.
Vihdoinkin. Reestä rekeen, kulkijal-
ta kulkijalle siirtyy viesti: “Juna
odottaa seuraavalla asemalla.”

Tavarat nostetaan junaan. Samoi-
hin härkävaunuihin kiipeävät äidit
vauvoineen, mummot, äijät ja nuori
väki. Kaikille on tilaa. Poku jää ase-
malle.

“Pokun pittää siirtyä armeijan lei-
piin,” sanoo isä. Juoksen Pokun
luokse kuin eilen kotikoulun pihal-
la, mutta nyt mieli haikeana erosta.
Silitän Pokun turpaa. Se on yhtä sa-
mettisen pehmeä ja lämmin kuin
eilen. Taas minua itkettää. Juoksen
junaan. Katson vaunun oviaukosta
taakseni. Poku katsoo minua suurin,
kostein hevosen silmin. Se tietää,
ajattelen.

Konduktöörin pillin kimeä vihel-
lys halkaisee ilman. Juna lähtee.
Raskaasti yskien ja köhien juna nyt-
kähtää liikkeelle. Olen matkalla jon-
nekin, matkalla - en tiedä mihin.

Laila Hirvikangas

Jäppilässä siirtolaisille
lämmin vastaanotto

Kun sodan uhka leijui ilmassa lokakuussa 1939, Anni
ja Simo Kurki joutuivat lopullisesti jättämään kotinsa
Karjalassa. Lähtiessään heillä oli kallein omaisuutensa
mukanaan, seitsemän lasta.

Perheen 17-vuotias Saimi-tytär oli lähtöhetkellä pal-
veluksessa Riiskassa, noin 30 kilometrin päässä kotoa.
Huoli kotiväestä painoi Saimin mieltä, ja niin hän tait-
toi polkupyörällä tuon matkan tapaamaan läheisiään.
Saavuttuaan kotiin, hän astui lämpimään tupaan, mutta
kotiväki oli jo lähtenyt kohti tuntematonta määränpää-
tä.

Uupuneena Saimi istui tuvan keinuun ja kuunteli kel-
lon raksutusta. Illan pimetessä hän lähti Vepsan kylästä
paluumatkalle Riiskaan venäläisten valonheittimien va-
laistessa ajoittain seutua.

Muu perhe oli matkalla Savoon. Vihdoin siirtolaisia
jaettiin linja-autosta taloihin. Kurkien perhe oli autossa
viimeisenä. Isolle perheelle oli varmaan vaikeuksia löy-
tää asuinpaikkaa, mutta löytyihän se. Viitisen kilomet-
riä Jäppilästä Pieksämäelle päin oli tila nimeltä Heinä-Saimi Kurjen matkalippu.
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selkä. Siellä oli sijaiskoti monelle
siirtolaisperheelle Kurkien lisäksi.

Koti-ikävä toi usein kyyneleet sil-
miin, mutta mieltä liikutti myös se
rakkaus ja lämpö, millä tuntematto-
mat vieraat vastaanotettiin. Heinä-
selällä sai tuntea kuuluvansa yhteen
suureen perheeseen.

Tahvo-enon opastamana Saimi sai
matkalipun perheen yhteiseen mää-
ränpäähän ja niin oli koko joukko
taas yhdessä.

Paluu Heinäselälle

Tuo aika palautui mieliimme, kun
saimme viettää Heinäselällä muis-
teluhetken elokuun viimeisenä sun-
nuntaina. Koolla oli talonväkeä ja
meitä sisaruksia monessa polvessa.
Saimi, joka vietti samalla syntymä-
päiviään, oli meidät kokoon kutsu-
nut ja yhdessä saimme viettää iki-
muistoisen iltapäivän.

Ohessa on Saimin tallettama mat-
kalippu Kannakselta Heinäselälle.
Hänen maallinen matkansa päättyi

Kuvassa silloiset heinäselkäläiset edessä oikealta: Anni, Pentti, Reetta,
takana Elina ja Eeva-Riitta sekä takana nykyinen isäntäväki Pentin

poika Jussi vaimonsa kanssa sekä Pentin tytär Ulla.

pian yhteisen tapaamisemme jäl-
keen. Kiitollisina ja siunaten muis-
telemme sisartamme Saimia.

Annikki Kurki

Joulumuisto Sakkolasta
Joulu enkeli lentää yllä Karjalan,
Juhlan tuntua tuopi, Mannerheimin linjalle Sakkolaan.

Lumen pehmeä valkoinen vaippa on peittänyt Suvannon jään,
ja myöskin juoksuhaudat, ne ajatuksissa nään.

Soi kulkuset aisakellot kirkkoon matkataan,
on ihmisrinnassa rauha, käy joulutunnelmaan.

Muistot muistot vie sinne mis’ on nuoruuden ihanuus,
tuo tuttu joulun sana, on vanha ja aina uus.

Täällä Liesmaan pyhät sanat ihan sydämen pohjaan saa,
kun hän syntisille, Jeesuksen syntymää julistaa!

Ja Sakkolan kirkon kellot joulurauhaa julistaa,
yhä erp kuutosen urhot, sotajouluna, Isänmaata puolustaa!

Laina Huuska
o.s. Ukkonen

Rauhankyyhky
lensi pois
Miksi rauhankyyhky lensi pois
kuka sen pesäpuuhun tullu ois
sodankyyhky siipiänsä näyttää
rauhankyyhkyn pesäpuuta käyttää.
Kohisten käyvät siivet suuret
sinäkin sen jo varmaan kuulet
Seisahdu hetkeks ja kuuntele noita
eivät varmaankaan ne rauhan kelloja soita.
Maiset myrskyt pilviänsä nostaa
uuden aseistuksen kansat ostaa
sodankyyhky niitä siivillänsä kantaa
ja lentää pitkin rauhan rantaa.
Rauhatonna lainehtivat kansat
virittävät atomeista ansat
pääseekö valloilleen voimat nuo
joko kansat hävityksen maljan juo.
Jos rauhankyyhky aseenamme ois
se ikirauhan maailmaamme tois
Mutta nyt sodankyyhky tietä näyttää
ihmislapset aseitansa käyttää.

Kalle Auvinen
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Evakkomatka
Kuin unessa muistuu nyt mieleeni
nuo vuoden -39 hetket,
kun rakkailta kotikunnailta
vei kohtalon korvat retket.

Oli äitini nuori ja hentoinen
hällä neljä pienoista lasta,
sylissään käärö, pienimmäinen,
vanhin viisi täyttänyt vasta.

Suuri taakka ja murhe syömmessään
alkoi matka tuntemattomaan
oli syystalvi kylmä ja pimeä.

Viimein Pieksämäen asemalle saavuttiin
meidät koululle ensin majoitettiin.
Uni ei tullut silmään illoin
kovin kaivattiin Karjalaan silloin.

Miksi isä ei päässyt mukaan,
missä hän on? Ei vastannut kukaan.
Hän lupasi jäädä vartioimaan kotia
ja vihollista vastaan sotia.

Matkamme jatkuu verkalleen äitini huokaa niin uupuen.
Kun majoitustaloon saavuimme tuli isäntä vastaan sanoen:
“Ei meille sovi noin suuri lapsimäärä
teillä on varmaan osoite väärä.”

Talon tytär nuori ja herttainen kaiken näki ja kuuli
isänsä luo riensi ja rukoili,
“Isä hyvä, ei kotia heillä,
jos sama kohtalo olis eessä nyt meillä,

Lapsuuteni mailta

(Kirjoittaja on sotaorpo.
Hänen isänsä kaatui 3.3.1940)

Muistan paikan yhden armaan
siellä vietin päivät parhaat.
Muistot sieltä mun mielein täyttää
hetken kaikki paremmalta näyttää.

Täällä maailmalla olen vanki ajan virran
koitan rakentaa sinne sillan
sinne missä lasna juoksin leikin
kera siskoin ja veli veikoin.

Sieltä muistikirjaa mukanani kannan
ilon kyynel sille tilaa annan
murheen kyynel pyyhki äiti pois
etteivät ne taakkana mun elämällein ois.

Äidin silmät kyyneleiset usein nähdä sain
vastausta tuohon lailla lapsen hain
kysyin äiti miksi itket miksi
sanoi lapseni miksi tuota kysyt miksi.

niin mielelläni lapsia hoidan,
tahdon auttaa, parhaani koitan.”

Ikään kuin ihme, nyt aukeni ovi.
Mies suuri voimakas, heltyvi povi.
Hän näki vieraissa lähimmäisen,
auttoi tupaansa lämpöiseen.

Siel kului talvi - ja toinenkin
tuli kevät taas muutettiin.
En Karjalaan päässyt, vaan Ruotsiin
kun puute ja hätä ahdisti
niin turvan soi lapsille “naapuri”.

Laput kaulaan ja Tukholmaan passitettiin,
sieltä ruusujen saarelle Gotlantiin
oli mukanain sisko pieni.
Siel´eri perheisiin jouduttiin,
oli alussa haikea mieli.

Oli tarkoitus kesä viipyä vain -
siel´kului viisi vuotta.
Unhottui sodan julmuudet,
kotimaa ja sen kieli.

Vaikk´oli kaikkea yltäkyllin,
olin kuitenkin jotain tärkeää vailla
tiesin ja tunsin, että Karjala puuttui
ja että oli vierailla mailla.

Kuulin, että kotimaani Suomi on vapaa
ja sinne palasin takaisin.
Niin paljon nähdä ja kuulla sain
pitkällä evakkomatkallain
en nähnyt kauniimpaa kuin oli ennen Karjala!

Airi Rastas

Sylissänsä siellä hän mua kantoi
vähäisen leivät syötäväksi antoi
vailla rauhaa maailma kiehui
sota kaikkialla riehui.

Liian paljon se meiltä vei
isä palannutkaan kotiin ei
nyt ymmärrän kyyneleet äidin nuo
ja se lohtua mun elämääni tuo.

Sanani varat ei enempään riitä
myös mieleni murtua saa
vain yhden kiitoksen pienen
läpi kyynelten sanotuksi saan.

Kalle Auvinen
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Kotiseutuunsa kiintyneillä nykyrautulaisilla
eri näkemys historiasta kuin meillä

On perjantai-iltapäivä 29. loka-
kuuta. Täpötäysi viikonlopun linja-
auto Raudun asemalta Palkealaan on
purkanut lastia Varikselassa. Olen
tehnyt sillä loppumatkan. Kuljeske-
len tuttuja maisemia katsellen. Tai-
vas on kokonaan harmaitten pilvien
peitossa. Puut ja pensaat ovat jo pu-
dottaneet lehtensä. Päivän harmau-
desta johtuen värit ovat himmeitä.
Poikkeuksen tekevät kaksi lehti-
kuusta lähellä Teetupalampea. Toi-
nen näistä kasvaa kulttuuritalon en-
tisen johtajan pihalla. Niiden helpeet
hehkuvat kirkkaan keltaisina. Lam-
pi, eriväriset puutalot, omenapuut ja
katseenvangitsijoina lehtikuuset -
maalauksellinen sommitelma.

Venäläisten veljeshaudan alueel-
le on ilmaantunut uusi kumpu. Koi-
raansa ulkoiluttavalta mieshenkilöl-
tä saan kuulla, että siihen on vuosi
sitten haudattu kahdeksan neuvos-
tosotilaan maalliset jäännökset.
Muistomerkin henkilöhahmot on äs-
kettäin maalattu uudelleen. Muisto-
merkkiin on pysyvästi lisätty metal-
linen kukkaisseppele. Ruusun terä-
lehtien punainen ja lehtien vihreä
väri tulevat hyvin esiin henkilöhah-
mojen hopenaharmaata taustaa vas-
ten.

Muistomerkin ohitse vaeltaa 12
vuohen ylväs lauma, jota kolme hen-
kilöä ohjaa lähellä oleviin pieneläin-
suojiin. Terrieri alkaa räksyttää,
mutta vuohet eivät siitä piittaa vaan
pysyvät muodostelmassa.

Aikaisemmilla kerroilla olen pääs-
syt kurkistamaan joihinkin suojiin.
Yhdessä suojassa saattaa olla kuk-
ko ja kymmenkunta kanaa, 20-30
kania, porsas, työkaluja ja eläinten
rehuja.

Raudussa käydessäni pyrin jutte-
lemaan ihmisten kanssa. Palkealaan
johtavan tien alussa tapasin mies-
henkilön talonsa edessä korjaamas-

sa porttia. Hänen vanhempansa
muuttivat vuonna 1947 Rautuun
Novgorodin alueelta vahvistamaan
Karjalan kannaksen väestöpohjaa.
Hän oli silloin nuorukainen.

Nyt hän sanoi iäkseen 75 vuotta.
Hän on solakka, nopea liikkeissään
ja henkisesti vireä. Esitteli taloaan
ja talvikuntoon laittamaansa puutar-
haa. Lapset olivat lähteneet maail-
malle ja vaimo oli kuollut. Isoa ta-
loa hän asutti ainoana seuranaan
koira. Elämäntehtävänsä oli suorit-
tanut sanomalehtimiehenä.

Luosan luona, Juho ja Lempi Ha-
mun entisillä mailla tapasin noin 50-
vuotiaan miehen piha-askareissa.
Sanoi muuttaneensa Rautuun neljä
vuotta sitten niinkin kaukaa kuin Sa-
halinin saarelta. Oli saanut työpai-
kan Vehmaisten sovhoosista. Aikui-
set lapset olivat jääneet Sahalinille
jatkamaan omaa elämäänsä.

“Kepeät löylyt”
uusi “kippis”

Menen tapaamaan vanhoja tutta-
viani Peteriä ja Lenaa, jotka pyytä-
vät jäämään yöksi. Otan pyynnön
kiitollisena vastaan.

Kohta siihen pyyhältää Vehmaisis-
ta Lenan isä, turkissovhoosin en-ti-
nen johtaja ja pyytää tulemaan sau-
nomaan seuraavana päivänä. Ilmei-
sesti Pavel tuli suoraan puutyöhuo-
neestaan sähkösorvin ja höylien pa-
rista, koska baskerissa ja villatakis-
sa oli lastujen haituvia.

Pavelin vielä keskeneräinen oma-
kotitalo on ympäröity korkealla
panssariverkkoaidalla. Pihalla on
lisäksi talonvahtina saksanpaimen-
koira. Puutarhan sato on korjattu
talteen. Täytettyjä lasipurkkeja oli
eteisessä ja yhdessä vielä kesken-
eräisessä huoneessa odottamassa
kellariin siirtämistä.

Meitä saunavieraita oli isäntävä-
en kaksi tytärtä perheineen, Pieta-
rista saapunut isännän sisar, nuori
pariskunta naapurista ja allekirjoit-
tanut. Olin saunassa Pavelin kans-
sa. Tiesin hänet entuudestaan kovak-
si löylymieheksi, joten en yrittänyt-
kään kilpailla hänen kansaan, vaan
poistui kovimman löylyn ajaksi pe-
suhuoneeseen vilvoittelemaan.

“Lëhkim parom!” (suom. Kepeät
löylyt!) -toivotukset olivat odotta-
massa meitä astuessamme sisälle.
Alevtina, talon emäntä, turkissov-
hoosin entinen pääkokki oli tyttäri-
neen kattanut illallispöydän. Huo-
masin, että tyttäret olivat etukäteen
suorittaneet omissa kodeissaan val-
misteluja. He olivat tuoneet koreis-
saan monenlaisia piirakoita ja lei-
vonnaisia. No, aivan tyhjin käsin en
minäkään tullut. Uutta oli minulle,
että kristallilaseja voi kilistellä myös
“Lëhkim parom!” -toivotuksin.

Reformista on
tullut kirosana

Keskustellessani eri henkilöiden
kanssa sähköjunassa, illallispöydäs-
sä Vehmaisissa ja kierrellessäni Va-
rikselassa pyrin selvittämään, miten
ihmisten elinolosuhteet ovat muut-
tuneet sitten maaliskuun kun vii-
meksi kävin täällä.

Pelättyä ruplan kurssin romahdus-
ta ei tullutkaan. Keskimääräinen
kuukausipalkka on hieman noussut.
Nyt se on 800-900 ruplaa (noin 200
markkaa) ja eläke 300-400 ruplaa
(noin 100 mk). Elintarvikkeiden ja
kulutustavaroiden hinnat ovat vas-
taavasti nousseet suhteellisesti
enemmän.

Koska palkat ja eläkkeet eivät rii-
tä edes peruselintarvikkeiden os-
toon, pelastuksena ovat palstavilje-
ly, marjojen ja sienien keräily sekä
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kalastaminen. Sanotaan, että noin 80
prosenttia Venäjän kuluttamista elin-
tarvikkeista on lähtöisin pieniltä
puutarhapalstoilta. Lisäksi ajattelu,
että se minä on sinun, on myös mi-
nun, on voimistunut. Niinpä paikal-
linen miliisi kertoikin, että heidän
työnsä muodostavat pääosin varka-
uksien selvittelyt.

Venäjällä on tehty useampi refor-
mi olojen vakauttamiseksi. Viimei-
nen, ruplan kurssin rukkaus, tehtiin
vuonna 1998. Samanaikaisesti ta-
pahtunut Venäjän tärkeimpien vien-
tiartikkeleiden, öljyn ja maakaasun
hinnan lasku pudotti venäläisperhei-
den tuloja lähes 70 prosenttia. Köy-
hiä väestöstä tuli 80 prosenttia.

Reformista on tullut kirosana. Jo-
kainen reformi on tietänyt elintason
laskua. Kaikki tapaamani henkilöt,
ilman yhtään poikkeusta, ovat olleet
sitä mieltä, että kuluneen vuoden ai-
kana olot ovat huonontuneet ja jat-
kossa tulevat yhä vain huonone-
maan. Pahiten reformeista on kärsi-
nyt keskiluokka. Nykyrautulaisten
kohdalta ajattelen ennen kaikkea
oppikoulunopettajia ja kulttuuri-
työntekijöitä.

Maanmyynti
on kiellettyä

Yksi tämän hetken suurimpia rat-
kaisemattomia kysymyksiä Venäjäl-
lä on maanomistus. Perustuslaki
tuntee omistuksen kaikki muodot,
mutta ukaasia, asetusta sen toimeen-
panosta ei ole annettu.

Tosin federaation joissakin osa-
valtioissa on tästä huolimatta voi-
nut ostaa maata. Niinpä tuttavani
Raudussa lunastivat tonttimaansa
omakseen neljä vuotta sitten kun se
tuli mahdolliseksi. Peter ja Lena sai-
vat jopa ostaa yhden hehtaarin ver-
ran lisämaata tontin lisäksi. Tämän
vuoden alussa astui voimaan tiukka
määräys, jolla kielletään maan-
myynti.

Neuvostoliiton hajottua on rautu-
laissa yrityksissä tapahtunut omis-
tajanvaihdoksia. Sovhoosit ja kol-

hoosit, joista viimeksi mainittuja ei
Raudussa ollutkaan, lakkautettiin
vuonna 1992. Sovhoosit ovat nyt
yksityisiä osakeyhtiöitä. Tällaisia
maitotalousosakeyhtiöitä on Mäk-
rällä, Petäjärvellä ja Vehmaissa.
Porkulla toimiva turkiseläinosake-
yhtiö on joutunut paljon supista-
maan toimintaansa menekkivaike-
uksien vuoksi.

Yksityinen osakeyhtiö on myös
Raudun keskustassa toimiva muo-
vituotetehdas “Plactmacc”, joka val-
mistaa muovirasioita, pulloja ja leik-
kikaluja. Yksityisiä ovat edelleen
Raudussa toimivat kolme pienehköä
sahaa ja kauppaliikkeet. Sen sijaan
rautatieaseman lähellä sijaitseva
suurehko sahateollisuuslaitos
“Lechoz”, on edelleen valtion omis-
tuksessa.

Tsetshenia puhuttaa
Vuonna 1990 alkaneet kotiseutu-

matkat ovat vähitellen levittäneet
tietoa Karjalan kannaksen ja Rau-
dun menneisyydestä. Kun yhteistä
kieltä ei ole, niin kommunikointi
elekielellä ja vanhoja valokuvia näy-
tellen ei ole voinut olla kovin he-
delmällistä.

Pari vuotta sitten tapasin henkilön,
joka sanoi, että eihän Karjalan kan-
nas ole ollut suomalaisten hallussa
kuin parikymmentä vuotta vuodes-
ta 1917 vuoteen 1944. Samoihin ai-
koihin tapasin tuttavani luona Rau-
dussa kaksi pietarilaista insinööriä,
jotka olivat palaamassa Pietariin
työkomennukselta. Minulla on mu-
kana Rautulaisten lehden numero,
jota näyttelin heille. Siinä numeros-
sa oli myös erään kaukopartiomie-
hen kuva. Sanoin, että hän toimi ryh-
mänsä kanssa partisaanina Karjalan
kannaksella kesällä 1944. Toinen
miehistä hymähti ja sanoi: “Vai par-
tisaanina.” Jäin miettimään mitä
hymähdys tarkoitti. Sitten keksin.
Minun olisi pitänyt käyttää partizan
sanan asemasta sanaa desant (de-
santti toimi vihollismaan alueella).

Keskustellessani Sahalinin saarel-

ta Rautuun muuttaneen miehen
kanssa hänelle tuli yllätyksenä tie-
to, että täälläasui yksinomaan suo-
menkielistä väestöä vuoteen 1939.
Vielä suuremman yllätyksen tuotti
tieto, että 10 kilometrin päässä itään
sijaitsi Neuvostoliiton ja Suomen
raja. What then? Pietari Suuri (1672-
1725) piirsi vuonna 1721 rajan kul-
kemaan suunnilleen sinne, missä se
nykyään on: Karjalan kannas ja Laa-
tokan Karjala menetettiin. Lähellä
Viipuria on konepistoolilla varuste-
tun neuvostosotilaan näköispatsas,
joka on omistettu Viipurin vapaut-
tajille.

Nikolai I (1796-1855) on sanonut,
että missä Venäjän lippu on kerran
kohotettu salkoon, sitä ei vedetä siel-
tä koskaan ala. Kovin kaukaisia asi-
oita. Niillä on kuitenkin merkitystä
tänä päivänäkin. Tällä matkalla ta-
paamani henkilöt suhtautuivat
myönteisesti parhaillaan käynnissä
olevan Tsetshenian operaatioon ban-
diittien ja terroristien tuhoamisek-
si.

Kumarrus Raudulle
Olen alkanut miettiä, mikä minua

vetää Rautuun yhä uudelleen ja uu-
delleen. Sen täytyy olla ympäristö
maisemineen, joissa olen lapsuute-
ni viettänyt. Mesiangervon tuoksu,
niiden kukinnoissa pörräävät kima-
laiset, kalan loiskahdus viereisessä
purossa, palokärryjen pärrytys... No,
kauniita maisemia on Raudussa,
Anttolassa kuin Piikkiössäkin. Jo-
kainen kaipaa niihin maisemiin,
joissa on lapsuutensa viettänyt. Itse
olen vuoden 1939 jälkeen asunut
monilla paikkakunnilla, mutta en ole
juurtunut niistä mihinkään.

Eräällä aikaisemmalla käynnillä-
ni Raudussa olin kutsuttuna lasten-
tarhan päättäjäisjuhlassa. Tarha si-
jaitsi vuosien 1941-45 veljeshaudan
vieressä. Lapset soittivat, lauloivat
ja esittivät runoja. Koetan muistella
erään laulun sisältöä. Suunnilleen
näin siinä sanottiin: “Laaja on koti-
maani. Paljon on siellä metsiä, pel-
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toja, jokia. Missään muualla ei voi
hengittää niin vapaasti.”.

Täällä asuu nyt jo toisen ja kol-
mannen polven nykyrautulaisia. Tä-
mä on heidän kotiseutuaan, johon he
ovat kiintyneet. Tämä on heidän
Venäjäänsä.

Novgorodin alueelta vuonna 1947
Rautuun muuttaneella miehellä on
nyt takana työvuodet ja muun mu-
assa pitkäaikainen jäsenyys Raudun
kyläneuvostossa. Sanomalehtimie-
henä hän tunsi hyvin Kannaksen ja
Raudun historiaa. Lämmin tuike sil-
missään hän sanoi erotessamme:
“Syvä kumarrus kotiseudullenne
Raudulle.”, ja kumarsi. Minä tein
samoin.

Alvar Loponen

Tuuli Matinsalon
ura päättyi upeasti

Tuuli Matinsalo nappasi marraskuussa Helsingin Areenalla jär-
jestetyissä aerobicin MM-kilpailuissa kultaa ja lopettaa näin uransa
huipulla.

Esiintymisiä Matinsalo kertoo jatkavansa kuitenkin edelleen.
Myöskään aerobiciä hän ei aio kokonaan unohtaa, sillä hänellä on
kaksi valmennettavaa. Lisäksi koreografin taidoille on ollut runsaasti
kysyntää ulkomaita myöten.

Vuonna 1970 syntyneen Matinsalon aiemmat arvokisamitalit ovat
EM-kulta tänä ja viime vuonna sekä vuonna 1996, MM-hopea 1998
ja MM-kulta vuonna 1999 ja vuonna 1996.

Nastolassa asuva Tuuli Matinsalo on rautulaista juurta isoisänsä,
raasulilaisen Väinö Lindbäckin kautta.

Kaksi mitalikokoelmaa perinnehuoneeseen
Saimi Luukkonen lahjoitti pitä-

jäseuran perinnehuonetta varten
kummisetänsä Matti Kurosen ja
isänsä Aarne Äikkään mitalit. Mi-
talit aiotaan laittaa asiaankuuluvaan
tauluun tai vastaavaan.

Aarne Äikäs syntyi Raudussa
17.9.1901 ja kuoli 23.12.1978 Mik-
kelissä. Hän oli talvisodan aikana
Karjalan kannaksella taisteluissa ja
kesäsodan aikana myös kannaksel-
la. Lahjoituksen yhteydessä olevas-
sa valokuvassa hän on Akseli Gal-
len-Gallelan suunnittelemassa soti-

laspuvussa m/22 Valamossa 10.10.
1922 suorittamassa asepalvelustaan.
Sotilasarvoltaan Aarne Äikäs oli ali-
kersantti.

Saadut mitalit: Vapaussodan
muistomitali, joka on myönnetty to-
dennäköisesti vuonna 1919. Kysei-
nen mitali annettiin kaikille, jotka
taistelivat valkoisten puolella.

Talvisodan muistomitali on myön-
netty todennäköisesti vuonna 1940.
Kyseinen mitali annettiin kaikille
talvisotaan osallistuneille, myös ko-
tirintamalla olleille. Nauhassa ole-

va solki (miekat) tarkoittaa, että mi-
talin haltija on ollut nk. tulen alla.

Sininen Risti on myönnetty toden-
näköisesti vuonna 1967. Se on
myönnetty kaikille, jotka kuuluivat
Suojeluskuntaan. Nauhan solki
(1917-1918) tarkoittaa sitä, että hal-
tija on osallistunut vapaussotaan
valkoisten puolella.

Jatkosodan muistomitali on annet-
tu kaikille jatkosotaan osallistuneil-
le, myös kotirintamalla. Se on
myönnetty vuoden 1957 jälkeen. Li-
säksi mitaleissa on suojeluskuntajär-
jestön I palkinto 3-ottelusta
21.8.1921, suojeluskunnan harras-
tusmerkki I lk, joka on suojeluskun-
tajärjestöön kuuluvien merkki ja
saavutettu tietyin perustein (mm.
Kuntosaavutukset, ammunnat tms.).

Talvisodan muistomitalin kunnia-
merkkinauhalaatta on ollut haltijan-
sa sotilas- (suojeluskunta) puvussa
merkkinä myönnetystä kunniamer-
kistä. Suojeluskunnan (Karjalan alu-
een) kokardi on puolestaan ollut
haltijan suojeluskuntapuvun lakissa.

Aarne Äikkään mitalit ja valokuva.
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Matti Kuronen on syntynyt Viipu-
rin läänin Pyhäjärvellä 22.9. 1898.
Hän taisteli Karjalan kannaksella ja
Lapin sodassa ja oli sotilasarvoltaan
rajavääpeli. Kuronen kuoli Kouvo-
lassa 1.7.1970.

Hänen mitalinsa ovat: Vapausso-
dan muistomitali kenttäarmeija sol-
jella. Se on myönnetty todennäköi-
sesti vuonna 1919. Kyseinen mitali
annettiin kaikille, jotka taistelivat
valkoisten puolella. Solki yleensä
ilmaisi rintamalohkon, jossa haltija
oli taistellut.

Raudun Risti on myönnetty toden-
näköisesti vuonna 1925. Ristin
myöntämisen edellytys oli, että hal-
tijalle oli myönnetty vapaussodan
muistomitali ja haltija oli osallistu-
nut Raudun taisteluihin vuonna
1918.

Suomen Valkoisen Ruusun I lk
mitali kultaristein on myönnetty to-
dennäköisesti pitkällisestä ansiok-
kaasta palveluksesta rajavartiolai-
toksessa. Mitalin arvoasteen on
määrännyt sotilasarvo.

Jatkosodan muistomitali ja talvi-
sodan muistomitali, annettiin kaikil-

le talvisotaan osallistuneille, myös
kotirintamalla olleille. Talvisodan
mitaliin on luultavasti kuulunut sol-
ki, joka nyt puuttuu.

Vapaudenristi IV luokka miekko-
jen kera, on myönnetty sodan 1941-
1945 ansioista. Haltija on saanut
kunniamerkin todennäköisesti ur-
hoollisuudesta, ansiokkaista teoista
tai suuresta rohkeasta osoituksesta,
siis ei pelkkään sotilasarvoon perus-

tuen. Lisäksi mitalikokoelmassa on
Sininen Risti merkkinä Suojelus-
kuntaan osallistumisesta.

Kurosen mitalitaulussa on myös
useampia palkintoja ammuntakil-
pailuista. Henkilö on saavuttanut
niitä mm. Reservin aliupseerien kil-
pailuista, Suojeluskunnan kilpailuis-
ta, SVUL:in erilaisista piirikilpai-
luista sekä metsästys- ja ampuma-
seuran kilpailuista yms. Taulussa on
myös muitakin tunnustuspalkintoja
aktiivisesta harrastuksesta kyseisten
järjestöjen puitteissa.

Lisäksi työkaluja

Mitalien lisäksi Saimi Luukkonen
lahjoitti villakarstat, ruokopirran ja
niisilaudan, jolla tehtiin niidet kan-
gaspuihin.

Vehmaisista lähtöisin oleva Emil
Meskanen puolestaan lahjoitti eri-
laisia työkaluja joita hän on käyttä-
nyt.

Teksti: Arto Kurittu
ja Jaana Anttonen

Kuvat: Jaana Anttonen

Matti Kurosen mitalit.

Maailman toiseksi paras löylynottaja
on rautulaisjuurinen Kai Jentala

Elokuussa järjestettiin Heinolas-
sa vuosituhannen ensimmäinen ja
viimeinen löylynoton maailman-
mestaruuskilpailu. Hikisessä koitok-
sessa toiseksi sijoittui rautulaisjuu-
rinen Kai “Kaitsu” Jentala.

Hän kipristeli sata-asteisessa sau-
nassa 20 minuuttia ja 20 sekuntia,
vain kaksi sekuntia vähemmän kuin
voiton vienyt helsinkiläinen Ahti
Merivirta. Vettä kiukaalle lisättiin
puolen minuutin välein puoli litraa.

Miesten kisa oli sikäli mielenkiin-
toinen, että voittajaksi pinnistellyt
Merivirta jouduttiin taluttamaan
saunasta pois. Jentala sen sijaan

käytti järkeään ja poistui lauteilta
siinä vaiheessa kun omin jaloin vielä
pääsi.

Yleisö sai seurata saunomista huu-
ruisen saunanikkunan ja -oven läpi.
Paikalla olikin päivän aikana liki-
main kymmenentuhatta ihmistä.
Suomalaisten tiedotusvälineiden li-
säksi pähkähullua tapahtumaa oli to-
distamassa muun muassa Ranskan
ja Saksan televisiot. Saksan TV:n
toimittaja Joachim Winter kokeili
myös saunomista maailman huippu-
jen kanssa, mutta joutui luovutta-
maan 1,5 minuutin kuluttua.

Idea löylynoton maailmanmesta-

ruustaistosta syntyi Heinolan uima-
hallista, jossa muutamalle kovalle
löylynheittäjälle annettiin määräai-
kainen porttikielto saunan puolelle.
Jälkeenpäin on muuallakin Suomes-
sa ihmetelty, että miksei tätä ole ai-
emmin keksitty. Suomen saunaseu-
ran mielestä löylyllä ei pitäisi kil-
pailla, mutta silti sinnittely lienee
jokaiselle tuttua puuhaa.

Kai Jentalan juuret juontavat Rau-
dun Suvenmäelle Auli Jentalan,
o.s. Mörskyn kautta.

Jaana Anttonen
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Ulla Loposen hymy ei hyydy,
vaikka tarjoilija saa pikkujouluai-

kaan nähdä yhtä jos toista.

Ravintola-asiakas ei osaa nykyään
rauhoittua edes ruokailun ajaksi

Rautulaisjuurisen tarjoilijan Ulla
Loposen mukaan ravintola-asiak-
kaat eivät osaa nykyään rauhoittua
edes ruokailun ajaksi. Hän toivoo,
että pikkujoulun ja joulun aikaan
ihmiset nauttisivat myös ruoasta il-
man kiirettä, kokonaisvaltaisesti.

- Ikävä kyllä monet hotkaisevat
tilaamansa ruoan vauhdilla, eivätkä
pysähdy “syömään silmillään” ja
nautiskelemaan. Mielestäni pikaruo-
kapaikat ovat eri asia kuin ravinto-
la, jossa ruoka myös maksaa enem-
män, tuumii Ulla Loponen.

Perinteisten ravintolapikkujoulu-
jen vietto on hänen mukaansa vä-
hentynyt. Nyt tilalle ovat tulleet ris-
teilyt, teatterit tai konsertit ja vähem-
män julkisissa tiloissa pidettävät
pikkujoulut.

Kysymykseen: miten ihmeessä
tarjoilija jaksaa illasta toiseen seu-
rata ihmisen irrottelua, Ulla vastaa,
että sitä on jopa hauska katsella.

- Lähinnä sitä menoa katsoo sillä
silmällä, että onpa hyvä, ettei itse ole
mukana. Ei ole seuraavana aamuna
pää kipeänä ja rahat hukassa.

- Tottahan se on, että tietynlaista
pinnaa tämä työ vaatii. Pitää olla
todella kypsynyt tai juttujen on ol-
tava tosi törkeitä, että pinna palaa
ja ottaa päähän, hän jatkaa.

Osuuskauppa Suur-Savon ravinto-
lalinjan henkilökunnan pikkujoulut
järjestetään tällä kertaa ensi tammi-
kuussa - eli silloin, kun muut ovat
tonttuiluistaan jo toipuneet. Tällä
taataan se, että mahdollisimman
moni pääsee osallistumaan ilonpi-
toon.

- Aiemmin meillä oli omat pikku-
joulut jonain sunnuntaina, jolloin
oltiin todella omalla porukalla liik-
keellä. Eihän silloin juuri muut pik-
kujouluja vietä, Ulla mainitsee.

Jotain perinteistä pikkujouluissa
kuitenkin on - jouluruuat. Kinkkua

ja laatikoita halutaan Ullan mukaan
vuodesta toiseen.

Oma joulunvietto
vielä avoin

Varsinaisen joulun vietosta Ulla ei
vielä tiedä. Lehden mennessä pai-
noon, on vielä mahdollista, että hän
on jouluna töissä. Sokos Hotel Vaa-
kuna on nimittäin avoinna joulun
aikaan ja vaikka ravintolassa ei
muuta ruokaa tarjoilla, on yöpyjille
jonkun hoidettava aamiaiset.

- Tähän mennessä en ole joutunut
olemaan yhtenäkään jouluna töissä,
kymmenen vuotta ravintola-alalla
ollut Ulla kertoo.

Joka tapauksessa vuosituhannen
viimeinen joulu tulee olemaan Ul-
lalle erilainen kuin mikään aiemmis-
ta. Ullan äiti nimittäin nukkui iki-
uneen tammikuussa. Vuotta aiem-

min Ulla oli saatellut isänsä, Rau-
dun Kirkonkylän Varikselasta läh-
töisin olevan Kauko Loposen vii-
meiseen lepoon.

- Kuusen aion hankkia, sillä ilman
sen tuoksua ei tule joulua, sanoo
Ulla.

Rautulaista jouluperinnettä hän ei
sen kummemmin tunne.

- Se on jäänyt mieleen, että isä
lämmitti perinteisesti Tahvanan sau-
nan Tapaninpäivän aamuna.

Kyläilyluonne
periytynyt isältä

Viikonloppuihin ja iltoihin painot-
tuva työ rajoittaa Ullan mukaan jon-
kin verran harrastuksia. Niihin hän
listaa muun muassa kutomisen ja
posliinimaalauksen, lukemisen, ta-
lonhoidon ja mökkeilyn sekä uusim-
pana avantouinnin.

Ullan isä oli aktiivinen rautulais-
ten juhlissa kävijä. Se on juurtunut
myös Ullaan.

- Olen käynyt kaksissa rautulais-
ten iltajuhlissa yksin. Päiväjuhlat
ovat jääneet aina työn takia väliin.
Myös keväinen hiihtoretki pohjoi-
seen kuuluu ohjelmaan ja huoma-
sin jo ensimmäisellä retkellä, että en
minä seuraneitiä matkoilla tarvitse.
Rautulaisten matkoilla tutustuu kyl-
lä ihmisiin, eikä siellä joudu yksin
olemaan, kiittää Ulla.

Kauko Loponen piti innokkaasti
yhteyttä myös eri puolelle Suomea
sijoitettuihin rautulaisiin sukulaisiin
ja tuttaviin. Ja Ullaa “raahattiin”
aina mukana.

- Ehkä olen isältäni perinyt kyläi-
lyluonteen. Kun menen kylään, ei
minulla on kiire sieltä pois. Olen
melkoinen “kyläluuta”, naureskelee
Ulla, joka ehti käydä Raudussakin
kahdesti isänsä kanssa.

Eräälle Rautu-matkalle isä-Kauko
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oli hankkinut varta vasten kameran
ja ottanut monta rullaa kuvia. Ulla
kiittää onneaan, että hän ymmärsi
tuolloin kirjoittaa kuvien taakse mis-
tä ne ovat.

- Eihän tunnelmat kuvista välity,
mutta nyt paikkoja on helpompi käy-
dä itsekin katsastamassa, toteaa Ulla
Loponen.

Teksti ja kuva:
Jaana Anttonen

Sotalapsille muistolaatta
Sotalapset ovat saaneet oman muistolaattansa Oulun rautatiease-

man eteläpäätyyn. Marraskuussa pystytetyn pronssisen muistoreliefin
ovat suunnitelleet Pirkko Tähkäpää ja Mikko Huotari.

Sotien aikana Suomesta siirrettiin pääasiassa Ruotsiin yli 70 000
lasta. Heistä joka viides jäi sille tielle.

Aurinkoisen kauniina ja lämpöi-
senä kevätlauantaina 29. toukokuu-
ta Raudun Palkealan kyläkoulu-
maastoon eväslaukkuineen jalkautu-
neet kahdeksan kulkijaa ryhtyivät
tarkkailemaan edessään avautuvaa
laajaa mäkimaisemaa.

Keltaisena kuin rakuunoiden kau-
luslaatat loistavat maaston valtiaaksi
pyrkivät voikukat ylivanhassa hei-
nänurmikossa. Erehtyä ei kuiten-
kaan voi mäkialueen tämänhetkisis-
tä valtaajista. Niin kirkkaalla ja kuu-
luvalla äänellä se alueelle saapuvil-
le ilmoitetaan. Korkeuksista, silmin
näkymättömistä, pudottautuvat kiu-
rut kohtisuoraan maata kohti ja soin-

tuva ääni kiirii Palkealan kylän pel-
tojen yllä. Pyrstösulat laskuvarjoik-
si levitettyinä, siivet levällään, ju-
listavat kiurut omintakeisella loista-
van kauniilla pudotuslennollaan ja
sävelillään vallanneensa juuri tämän
alueen pesintäänsä varten.

Olemme kykenemättömiä vastaa-
maan tähän tulotervehdykseen. To-
sin seurassamme on tällä seudulla
hyvin tunnetun musiikkimiehen Ni-
kolai “Kola” Ratisen tytär Valma
Tuovinen. Kylän juhlatilaisuuksis-
sa soitteli aikoinaan Kola hanuril-
laan ja muistelee mukanamme kul-
keva Johannes Raatikainen nuo-
rena poikana muiden poikien kera

käyneensä iltaisin Ratisilla. Kun
pojat olivat istuutuneet niin jo Kola
nousi ja sanoi, että pojat ovat vissii
tulleetkii musikkii kuulemaa, ja niin
oli haitarinsoitto alkanut ilman sen
kummempia pyytelemisiä.

Sota ajoi poikamiehenä Palkealas-
sa eläneen haitarinsoittajan muiden
mukana evakkoon ja Rantasalmella
tuli haitarinsoittaja heti huomatuk-
si. Myös naimisiin tuli mentyä. Nyt
tytär Valma täällä Palkealassa on
silminnähden ilahtunut kävellessään
samalla seudulla kuin isänsä aikoi-
naan soittomatkoillaan. Monet oli-
vat isänsä askareet täällä muuraus-
töiden ja soitannan lisäksi.

Palkealanmäen satunnaiset valtaajat
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Pesille muutto-
lintujen tavoin

Kuluvana kesänä useat kiuruparit
ovat löytäneet pesäalueensa tältä
laajalta Palkealan mäeltä. Tämän
vuosisadan alkupuoliskolla täällä
asuivat suomalaiset kotikonnuillaan.
Suomesta tehtiin itsenäinen valtio.
Vierasperäiseltä kalskahtavia suku-
nimiä muotoiltiin suomenkieliseen
asuun. Viipurin lääninhallituksen
päätöksellä Palkealan kylässäkin
monien sukunimenä olleista Sido-
roff ja Poduschkin -nimistä saatiin
uusiksi sukunimiksi sellaisia kuin
Niemensuo, Palvimo, Valomo, Pe-
täjämäki, Ontronen, Laitsaari ja
Perilä.

Omat sukujuureni ovat katkea-
mattomana sekä äidin että isän puo-
lelta Palkealan kylässä ainakin niin
pitkälle kuin muistitieto ja asiakir-
jat kertovat. Tuntuu ihmeelliseltä
sattumalta kun olemme nyt näin suu-
rena ryhmänä Palkealassa elanton-
sa saaneiden sukujen jälkeläisinä
vaeltamassa isoäitien ja -isien tan-
huvilla.

Matkalle lähdimme toisistamme
tietämättä eri puolilta Suomea. Tääl-
lä olemme jälleen muualta pesilleen
saapuneiden muuttolintujen tavoin.

Pysyvää olotilaa
ei taida ollakaan

Tätä yllättävän suurta ja paljon
kauniita näkymiä esille tuovaa mä-
kimaisemaa kiertää reippaan uteli-
aana nuorin joukostamme. Veikko
Onttosen tyttären tytär Nana-Len
Hellstedt äitinsä Pirjo-Riitan ja
isänsä Pentin seurassa.

Kosovossa parhaillaan käytävä
sota saa tämän nuoren tytön mietti-
mään vakavia asioita ja lausumaan
huolestumisensa ihmisten taitamat-
tomuudesta elää toistensa kanssa.
“Miksi sodista ei ole opittu mi-
tään!”.

Autioituu Kosovo nyt. Autioitunut
on Palkealan kylä valtansa mahta-
vuutta näyttävien ja alistamaan pyr-

kivien tahojen vaikutuksesta, mutta
aina on tänne asukkaat löytäneet.

Ruotsalaiset mahtailivat Suomes-
sa 1600-luvulla. Suomalaiset äänes-
tivät tällaista kohtelua vastaan jaloil-
laan. Äänestysprosentti oli kymme-
nen tietämissä. Nämä äänestäjät
muuttivat silloin parempiin olosuh-
teisiin Tverin tienoille ja muualle
nykyisen Venäjän alueelle. Autioi-
tui Palkeala kuten useat kunnat en-
tisestä Käkisalmen läänistä.

Vaan ovathan liettualaisetkin pa-
rempina aikoina kartuttaneet varal-
lisuuttaan Palkealasta läänitysaluee-
naan. Pysyvää olotilaa ei taida näis-
sä valtasuhteissa olla olemassakaan.

Rontuja ja Kiuruja
Kävellessämme ihastelemme Pal-

kealan Riikolan kylän suuntaan
avautuvaa näkymää Suvannolle.
Samalla huomaamme venäläisten
jatkavan useiksi vuosiksi kesken-
eräiseksi jätettyjen kookkaiden tii-
litalojen rakennustöitä.

Vierekkäisistä rakennuksista toi-
seen on jo saatu peltikate harmaan-
tuneiden aluslautojen päälle. Tosin
ikkunat näyttävät puuttuvan. Asut-
tuna taitaa jo olla toinen näistä enti-
sen Rontujen talojen paikkeille ra-
kennetuista taloista. Ennen Rontu-
ja asui tässä Kiuruja. Tähän kanta-
tilaan sai 1880-luvulla Jaakko Kiu-
ru perintökirjat.

Työkoneen heinikkoon jättämää
uraa kulkien saavumme mäen jyrk-
kärinteiselle puolelle. Tästä rinteen
yläreunasta näemme edessämme al-
haalla kylämaiseman. Rinteen ala-
puolisella tasamaalla näkyy pari-
kymmentä venäläisten rakentamaa
taloa. Täällä ainoastaan entiset Jääs-
keläisen ja “Ollin Annan” Anna
Sidoroffin asumukset ovat jaksa-
neet odottaa tämän vuosituhannen
loppuun kulumista, tosin paljon rän-
sistyneinä.

Pellolle entisen Sinerväisen talon
tienoolle on tehty yksinäinen talo-
rakennelma. Jostain lompakonsau-

moista tuntuu vielä ruplia löytyvän
rakentamiseen. Ystävällisesti suh-
tautuivat nämä nykyiset tonteillan-
sa kevätistutuksia ja -muokkauksia
suorittavat venäläiset meihin kotiky-
lämatkalaisiin. Kielitaito vain aset-
taa suuria rajoituksia kanssakäymi-
seen.

Raatikaisen entisen kellarin pai-
kalla kasvavien koivujen katveessa
on oiva taukopaikka. Tauon jälkeen
suurin osa ryhmästämme jatkaa tu-
tustumiskierrosta nykyistä peltota-
sannetta olevaa tietä “Ollin Annan”
asumukselta Sinerväisen ja Purje-
maan talonsijojen suuntaan.

Me Johanneksen kanssa menem-
me pienen matkan Jousseinkylän
suuntaan ja etsimme sieltä mänty-
metsiköstä Hännisten talolle johta-
van metsätieuran. Tätä kautta kul-
jettiin ennen taloon, mitä isäni ja
hänen isänsä ja hänen isänsä aikoi-
naan hoitivat. Täältä lähdin minä
neljävuotiaana isoisäni ohjastaman
hevosen rattailla vuonna 1944 so-
dan melskeessä välillä isoisän oh-
jeiden mukaisesti kyyristyen paksun
männyn juurelle istumaan polvet
koukussa ja pää polvien väliin pai-
nettuna kun maataistelukoneet len-
sivät ylitsemme miltei männynlatvo-
ja hipoen.

Jälleen yksi
palanut talo

Nykyinen mäntymetsikkö täällä
on kasvuiältään nuorta. Mutta kun
nyt vaellamme Johanneksen kanssa
hetken verran ja saavumme reuna-
metsään, niin tässä kasvaa paksuja,
arviolta yli satavuotiaita puita. Män-
nythän ovat säilyttäneet kasvupaik-
kansa sotatantereessakin reunusta-
en nyt isäni ja esi-isieni pihapiirin
ja pellolle tulleiden venäläisten tont-
tialueen reunaa.

Johannes muistelee metsän muis-
tuttavan entistä tällä paikalla näke-
määnsä ja tässä männikön reunassa
oli Hännisten talo. Nyt on siinä juu-
ri valmistunut venäläisten tötterö-
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tyylinen talo ja pihalla leikkii noin
viisivuotias tyttö. Minä leikin kol-
mivuotiaana tässä pari vuotta van-
hemman veljeni kanssa noin 56
vuotta aiemmin. Jätän suklaapatu-
kan tytölle.

Jatkamme matkaamme mökkialu-
een poikki Palkealan mäkirinteeseen
päin. Kauniissa männikköniemek-
keessä on Emmanuel Onttosen
talo. Johannes on käynyt monta
vuotta aiemmin tässä sodista säily-
neessä talossa. Silloin siinä asusti
Liettuasta muuttanut perhe. Tapah-
tumia tallentui tästä vierailusta Jo-
hannekselle videoituna.

Kun saavumme talon kohdalle,
niin huomaamme talon palaneeksi.
Vain hiiltynyt pohjahirsikerros on
jäljellä. Autiona on tämä paikka.

Luottavainen
Palkeala

Kapuamme hikisinä ylös korkeal-
le mäelle lähelle kohtaa missä lotil-
la oli tähystystorni ilmavalvontaa
varten ja suojabunkkeri maassa. Jäl-
keäkään näistä ei ole enää tallella.

Pirjo-Riitta käy miehensä kanssa
etsimässä Palkealasta Huuhtiin joh-
tavan tien varresta mäen juurelta
isänsä Veikko Onttosen kodin sijain-
tipaikan. Tänne äitini siskon Kata-
riina Nuijan naapureiksi oli tämä
monilapsinen Onttosten perhe muut-
tanut asuttuaan aiemmin mäen pääl-
lä Katariinan lapsuudenkodin Po-
duschkinien naapurina.

Kun monikilometrisen Palkealan
kävelykierroksen jälkeen levähdäm-

me meitä noutamaan tulevaa linja-
autoa odotellessa äitini lapsuuden
kodin pellon reunamalle kansakou-
lujen kohdalle, niin päivä on kulu-
nut illansuulle. Kansakoulun piha-
piiriin kasvaneesta tiheiköstä virit-
tää satakieli laulukierroksen. Muka-
va on kuunnella sitä kohtaa laulus-
ta, missä se laulaa heleästi suomen-
kieliset sanat “kiitos-kiitos-kiitos”.
Mistä kiittänee? Meidän käynnis-
tämmekö vai siitä, että on saanut pe-
säpaikan Palkealasta?

Matka-automme suunnatessa kul-
kunsa Korleen ja Metsäpirtin kaut-
ta Laatokan rantaan, Palkeala jää
luottavaisesti odottamaan seuraavan
vuosituhannen tapahtumia.

Ahti Hänninen

Kaiken takana on nainen!
Riitta Uosukaisen suostuttua presidenttiehdokkaak-

si, ponnahti myös Karjala taas kaiken kansan tietoi-
suuteen lehtien palstoilla lähes päivittäin. Niin sa-
nottu Karjala-kysymys on noussut presidenttipelin
yhdeksi pääaiheeksi. Uosukaisen viiden vuoden ta-
kaisia Karjala-lausuntoja on reposteltu suuntaan jos
toiseen.

Ilta-Sanomien toimittaja oli jo ehättänyt Petroskoi-
hin asti maalailemaan uhkakuvia Karjalan palautuk-
sesta. Ojensin puhelinsoitolla lehden uutispäällikköä
epäasiallisesta kirjoituksesta. Kymmenen vuotta sit-
ten oli A. Erkko tavannut Virolaisen Jussin ja nälvi-
nyt Jussille, jot lopeta siekii jo se Karjalast höpöttä-
minen. Nyt hänen omat toimittajansa tyhmyyttään tai
tarkoituksella sekoittavat Karjala-kortteja.

Koivisto aikanaan yritti kieltää koko kysymyksen
olemassaolon. Ahtisaari sen sijaan yllättäen on kan-
nustanut kansaa käymään asiasta keskustelua sekä
todennut Karjalan menetyksen edelleen hiertävän
maittemme välisiä suhteita.

Nyt kun Karjala-kortit on pöydällä meidän on syy-
tä pelata annetuilla korteilla oikein eli kertomalla Kar-
jalasta mahdollisimman paljon perustellusti. Miksi
sen palauttaminen Suomen yhteyteen on tärkeää? Pyr-

kiä keskusteluissa korostamaan Suomen maineik-
kaimman maakunnan tärkeyttä mitä se oli ennen ja
mitä se voisi olla tulevaisuudessa. Pyrkiä luomaan
positiivinen kuva niin, että mielipide Karjalan pa-
lautukselle olisi myönteinen.

Jos kansan enemmistö ymmärtää asian tärkeyden
on poliitikkojenkin toimittava. Nyt toistamiseen il-
moitellaan, ettei Venäjä ole halukas keskustelemaan.
Eihän kukaan ulkopoliittisesta johdosta ole edes sitä
kysynyt.

Jos Uosukainen tulee valituksi, uskaltaako hän pyr-
kiä neuvotteluyhteyteen kyseisen asian kanssa? Sen
näemme aikanaan. Varmaa kuitenkin on, että mikäli
hänet valitaan, tulee Karjala, karjalaisuus ja kaikki
siihen liittyvä pysymään kaiken kansan tietoisuudessa
ja sekin on meille heimoidentiteetin vuoksi tärkeää.
Meillä on nyt mahdollisuus valita vahvasti karjalai-
nen presidentti. Luulen, ettei olisi hassumpi ajatus
jos me nyt seisoisimme karjalaisen naisen takana.

Lähestymme joulun aikaa sekä vuosituhannen lop-
pua. Tänä jouluna meillä on eritoten syytä suunnata
ajatukset sinne Rautuun. Sytyttää Tapanina kynttilä
Raudun seurakunnan muistolle, sillä silloin tulee ku-
luneeksi 50 vuotta seurakunnan lakkauttamisesta.
Kynttilä menneitten sukupolvien muistoksi, jotka le-
päävät siellä Raudun raiskatulla kalmistolla.

Hyvää joulua ja uutta vuosituhatta, toivottaa:

Markku Paksu
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Uus joulu - millennium

Vuosituhat vaihtuu millennium millennium, miten vietät millenniumjuhlia
jne. Tätä toitottavat tiedotusvälineet yhtenään. Mikä kumman millennium
kummastelee ikääntyneempi väki “ai onk hyö keksineet Uuuvel Joulul niin-
ko tälläsen uuven nimen, no nyt miekii ymmärrän” tulee oivallus.

Karjalassa ei uutta vuotta juhlittu mitenkään sen kummemmin kuin mui-
takaan juhlapyhiä. Sauna lämmitettiin ja piiraita paistettiin. Tinan valami-
nen toki kuului myös karjalaiseen perinteeseen, samoin erilaiset tulevai-
suuden ennustukset ja säähavainnot. Rautulaisen sanonnan mukaan “Uute-
na Vuonna jos on metsä rikas, silloin tulee rikas vuosi. Metsä kun on oi-
kein hyyteessä, silloin on metsä rikas.”

Kuten edellisestä kävi selville ei, uuden vuoden valvojaisiin ole tarjolla
mitään tiettyä perinteen mukaista ruokalistaa, jollei nakkeja ja perunasa-
laattia lueta jo perinneruuaksi. Yhden vihjeen voin kuitenkin antaa tuleval-
le vuodelle.

Karjalan Liiton naistoimikunta on jo kymmenen vuoden ajan valinnut
vuoden perinneruuan ja perinneleivonnaisen. Näin halutaan tehdä karja-
laista ruokakulttuuria tunnetuksi ja säilyttää valmistustaidot vielä ensivuo-
situhannelle. Vuoden 2000 perinne ruuaksi on valittu Konevitsalainen kaa-
likeitto ja leivonnaisiksi Viipurin rinkeli, hakkoopiirakka ja Viipurin maa-
laiskunnanpasteijat. Ensi vuonna voittekin yllättää vieraanne tarjoamalla
ei mitään uutta ja ihmeellistä vaan vanhaa ja hyvää - silti monelle ennen
kokematonta karjalaista ruokaa.

Hakkoopiirakka
Hakkoopiirakkaa kutsutaan myös

hakkelus-, rusu- ja lohkopiirakaksi
tai lohkokukoksi. Suojärvellä rusu-
piirakkaa sanottiin mökköpiira-
kaksi. Etupäässä hakkoopiirakka
tehdään ruisleipätaikinaan. Tällöin
taikina alustetaan kaulittavaksi veh-
näjauhoilla. Jos ruisleipätaikinaa ei
ole, voi tehdä edellisenä iltana tai-
kinan hiivalla käymään.

Taikina:

3 dl vettä
25 g hiivaa
1 tl suolaa
6 dl ruisjauhoja
2 dl vehnäjauhoja

Murenna hiiva veteen. Sekoita
suola ja 4 desiä ruisjauhoja jouk-
koon. Jätä taikina huoneenlämpöön
kuplimaan yön yli. Alusta seuraava-

na päivänä loput jauhoista taikinaan.
Tee siitä käsistä irtoava ja kaulitta-
va, muttei kuitenkaan liian kovaa.
Anna taikinan nousta.

Täyte:

2 l perunahakkelusta
250 g siansivua
2 tl suolaa

Hakkaa kuoritut perunat hakkurilla
tai veitsellä. Huuhtele hakkelus kah-
desti kylmällä vedellä. Anna hakke-
luksen valua siivilässä.
Alusta ruisleipätaikinaan vehnä- tai
hiivaleipälauhoja, jotta taikinasta
tulee kiinteä. Painele taikina mata-
laksi ja kaulitse se levyksi. Nosta
taikinalevy uunipellille. Ripottele
taikinalle siansivukuutioita. Purista
perunahakkeluksesta vesi pois ja
levitä kerroksittain perunaa ja sian-
lihaa.
Voitele piirakan reunat vedellä. Nos-

ta toinen taikinalevy piirakan pääl-
le ja painele liittymäkohdat hyvin
kiinni. Paista.
(Säkkijärvellä hakkoopiiraan alaosaan
tehtiin reikä, josta piirakkaa pissitettiin
eli laskettiin vettä pois paistamisen aika-
na. Jos perunat huuhdellaan ja valutetaan
hyvin, täyte pysyy sopivan mehukkaa-
na. Perunan huuhtelussa syntynyt valkoi-
nen jauho on perunajauhoa, joka käy
vaikkapa kiisselin saostukseen.)

Pasteijat (Wiipurin mlk.)
300 g voita tai margariinia
5 1/2 dl vehnäjauhoja (puolikark.)
1 tl leivinjauhetta
2 dl vettä

Vaivaa rasva tasaiseksi tahnak-si.
Sekoita käsin rasvaan jauhot ja lei-
vinjauhe. Lisää seokseen vesi nope-
asti käsin, jottei taikina sitkeydy.
Kaaviloi taikina levyksi. Taita levy
kolmeksi. Anna taikinan levätä kyl-
mässä noin 15 minuuttia ja toista
kaavilointi kaksi kertaa. Anna tai-
kinan jäähtyä viileässä.

Täyte:
1 1/2 dl pitkäjyväistä riisiä
1/2 dl kuutioitua keitettyä potkali-
haa
3 kpl 6:n minuutin keitettyä kanan-
munaa maustepippuria ja suolaa

Keitä riisit vedessä kypsiksi. Hie-
nonna keitetyt kananmunat. Sekoi-
ta täyte ja mausta.
Kaulitse taikina puolen sentin pak-
suiseksi levyksi ja ota muotilla pyö-
reitä pohjia.
Voitele pohjan reunat ja laita ruo-
kalusikallinen täytettä pohjan toi-
seen laitaan. Käännä pohja täytteen
päälle ja ummista pasteijan reunat
yhteen.
Voitele pasteijat vatkatulla munalla
ja paista 220 asteessa 15 minuuttia.

Hyvää joulua ja uutta vuosituhatta
kaikille toivottaen:

Liisa Rouhiainen
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Lallukan Sukuseura täytti kymmenen vuotta

Lallukan Sukuseuran perustami-
sesta on tullut tänä vuonna kulu-
neeksi 10 vuotta. Oli siis aihetta juh-
laan. Syyskuisena lauantaina ko-
koontuikin yli sata sukuseuran jä-
sentä ystävineen Lallukan Taiteili-
jakotiin Helsinkiin muistelemaan,
tapaamaan sukulaisia ja viettämään
mukavaa ja rattoisaa yhdessäoloa
maineikkaan talon suojissa.

Taiteilijakodissa kun oltiin tutus-
tuimme ensiksi kahden talossa asu-
van taitelijan, Tuomas Mäntysen ja
Lauri Ahlgrenin, ateljeihin ja hei-
dän töihinsä. Erinomaisen lounaan
jälkeen pidettiin sukukokous ja sit-

ten alkoi varsinainen 10-vuotisjuh-
la komean fanfaarin tahdittamana.

Juhlasali oli täynnä juhlijoita.
Kiinnostus juhlaa kohtaan oli jäsen-
ten keskuudessa niin suuri, että jou-
duimme valitettavasti sanomaan vii-
me tipassa ilmoittautuneille, että täl-
lä kertaa ette pääse mukaan, saliin
ei yksinkertaisesti mahdu enempää!

Taiteilijakoti
tuli tutummaksi

Ahtaudesta huolimatta tunnelma
juhlassa oli mahtava. Puheenjohta-
ja Pentti Lallukka muisteli mennyt-

tä 10-vuotiskautta, Lallukan Taitei-
lijakotisäätiön asiamies Pekka Ky-
röhonka kertoi Taiteilijakodista,
sen asukkaista ja myös Säätiön toi-
minnasta. Suvun yhden, ja maineik-
kaan, jäsenen elämäntyö tuli kaikil-
le mukana olleille hieman tutum-
maksi ja läheisemmäksi.

Suvun nuorta polvea edustavan
Tanja Rontun esittämät laulut joh-
dattelivat kuulijat Karjalan laulu-
maille ja Helkanuorten röntyskälau-
lut riemastuttivat erilaisuudellaan.

Stig Fransman, hänkin Taiteili-
jakodissa asuva monipuolinen näyt-
telijä, esitti elämänmakuisen ja aja-
tuksia herättäneen monologin “Särö
sokeriastiassa”. Juhla päättyi kome-
asti kajahtaneeseen Karjalaisten lau-
luun ja yhteiskuvaan Taiteilijakodin
pihalla.

Juhlassa muistettiin myös seuran
pitkäaikaista puheenjohtajaa Pentti
Lallukkaa ja rahastonhoitajaa Kert-
tu Javanaista pienillä muistolah-
joilla. Heidän vuosia kestäneen
työnsä ansiosta sukuseuran toimin-
ta on lähtenyt vahvaan nousuun.

Kymmenen vuotta ei ole pitkä ai-
ka sukuseuran elämässä, mutta se oli
kaikkien osallistujien mielestä juh-
limisen arvoinen! Suvun jäsenet
ovat hajaantuneet eri puolille maa-
ta, siksi kannattaa kokoontua silloin
tällöin yhteen. Ensi kesänä päätim-
mekin lähteä joukolla Karjalaisille
Kesäjuhlille ja järjestää samassa yh-
teydessä oman tapaamisen. Varaam-
me vain suuremman tilan!

Sinikka Lallukka

10-vuotisjuhlan väki ryhmäkuvassa.

Mikko Valtosesta hiihtoneuvos
Raudun poika Mikko Valtonen on

Suomen uusimpia hiihtoneuvoksia.
Nimityskirjan tekstissä todetaan
muun muassa: “Finlandia-hiihto on
tänään päättänyt myöntää hiihtoneu-

voksen arvonimen Teille Mikko
Valtonen. Arvonimen myöntämisen
perusteena on ollut osallistuminen
Finlandia-hiihtoihin viitenätoista
vuonna, joka on edellyttänyt sään-

nöllistä harjoittelua ja valmentautu-
mista.”

Sakkolassa syntyneen, talvisotaan
asti Raudussa asuneen, nykyisin
Kemin Karjala-seuraa edustavan
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Veikko Heikinpoika (3 v.)
onnittelemassa isoisää.

Mikko Valtosen suksi on siis kulke-
nut Raudun Palkealan koulumat-
koista ja -hiihdoista Finlandia-hiih-
toihin asti. Väliin mahtuu lukuisia
muita hiihtotapahtumia ja -saavu-
tuksia.

Mikko Valtonen on esimerkiksi
ollut sotainvalidien urheiluliiton
edustajana Saksassa ja voittamassa
viestihiihdon kultaa Suomelle. Hä-
nelle on myös tutut Jääkärietappi-
hiihdot Kemi-Tornioalueella ja mo-
net muut pitkänmatkan hiihdot ku-
ten Oulun Tervahiihto, Eeron Hiih-
to, Väylän Hiihto ja Jäälakeuksien
hiihto.

Muiden hiihtokisojen osalta mai-
nittakoon vielä, että Valtosella on
pari Länsi-Pohjan piirin ikämiesten
mestaruutta 10 kilometriltä ja myös

pari mestaruutta Pohjolan Karjalais-
seurojen hiihdoissa sarjassa 55-vuo-
tiaat ja Karjalan Liiton mestaruus
70-vuotiaiden sarjassa.

Lisäksi Mikko Valtanen on laajasti
tuttu mitalisaavutuksillaan sekä so-
tainvalidien että sotaveteraanien
hiihtokilpailuissa.

Aihetta on myös todeta, että Mik-
ko Valtonen on menestynyt ensi-
luokkaisesti myös yleisurheilussa
etenkin juoksun pikamatkoilla.

Hiihtoneuvosjuhla ja nimitys jär-
jestettiin perinteiseen tapaan kulu-
van vuoden Finlandia-hiihdon aat-
tona 26. helmikuuta Lahdessa.

Teksti: Teo Sorri
Kuva: Valtosen perhealbumi

Äitini Aino Paasosen
(o.s. Nuoran) muistolle

“Pieni paimentyttö” nukkui pois 6.
elokuuta Mäntyharjulla.  Hän oli
syntynyt Raudunkylällä 13. elokuu-
ta 1910. Vanhemmat olivat Anna-
Mari ja Pekka Nuora. Sisaruksia oli
kaikkiaan kuusi ja nukkuvat nyt kaik-
ki nurmen alla.

Ensimmäiset lapsuusmuistonsa
äiti kertoi meille vuosilta 1917-18
Suomen itsenäisyystaisteluista kun
Raudun rautatieasema paloi ja liek-
kien loimotus heijastui tuvan seinäl-
le kun koti oli yläisellä mäellä. Muu
perhe oli mennyt evakkoon kaukai-
sempiin kyliin, mutta äiti oli jäänyt
isänsä kanssa kotiin. Sotaa seurasi
pulavuodet ja pettuleipä.

Noista kovista kokemuksista huo-
limatta lapsuuteen kuului leikit naa-
purin lasten kanssa. Pyhäkoulu ja
kirkkomatkat jalan juosten, omalle
kirkolle tai Palkealaan asti, erikoi-
sesti pääsiäisen aikaan. Kansakou-
lua äiti kävi neljä luokkaa Klemolan
talossa. Raudunkylän koulua ei tuol-
loin vielä ollut.

Paimen- ja karjanhoitovuosia kesti
50 vuotta. Karja ajettiin varhaisina
kesäaamuina noin seitsemän kilo-
metrin päässä olevalle yhteislaitu-
melle, mutta sinne ei tarvinnut men-
nä yksin. Sinne lähtivät naapurien-
kin lehmät ja paimenet.

Metsäpolkuja pitkin he kulkivat
kirkasvetisen Haukijärven rannalle,
jonka pohjaan asti näkyi. Siinä ui-
vat niin lehmät kuin paimenet. Kar-
jan syödessä laitumella, paimenet
leikkivät aholla tai keräsivät marjo-
ja. Äiti oli aina ahkera marjastaja ja
niitä myymällä hän hankki itselleen
mekkorahat.

Rippikoulun jälkeen oli edessä pal-
velukseen lähtö. Noihin aikoihin kuo-
li myös isä Pekka ja äiti kertoi ol-
leensa isän “hevostyttö”. Useassa
Raudun talossa hän ehti olla työssä
hoitaen etupäässä lehmiä, mutta hal-
litsi hevosetkin. Kaikissa paikoissa
oli kuulemma hyvä olla.

1939 sodan jo alettua, oli äiti vie-
lä talontyttären kanssa palveluspai-
kassaan. Muu väki oli evakuoitu.
Eräänä iltana tuli sitten lähtökäsky.
Kiviniemen sillasta oli päästävä yli
ennen puolta yötä. Karja ajettiin yön
selkään. Evakkomatka oli alkanut,
omaisista ei ollut tietoa.

Monien kohtaloitten ja vaiheiden
jälkeen äidistä tuli pienen Perosen
tilan emäntä Mäntyharjun Poitin ky-
lälle, missä alkoi varsinainen elämä.

Äiti rakasti kotiaan, lapsiaan, elä-
mää, luontoa, eläimiä ja työtä. Eri-
koisen tärkeitä hänelle olivat naapu-
rit ja hyvät välit heidän kanssaan -
kuten kotona Karjalassa.

Iltaisin äiti kertoi meille miten
Koskelan lehdossa kasvoi vuokkoja
ja miten kirkasta ja hyvää vettä oli
Hakalan lähteessä, jota ihmiset ha-
kivat kaukaakin. Työt piti aina muis-
taa tehdä kunnolla ja iltaisin piti siu-
nata itsensä. Niistä äiti muistutti
meitä vielä aikuisinakin.

Vaikka elämässä oli ollut paljon
vaikeuksia, koskaan hän ei lannistu-
nut eikä ollut toivoton. Omalla va-
loisalla olemuksellaan hän valoi
meihin ja ympäristöönsä voimaa ja
rohkeutta. Sitä riitti vielä niille kah-
delle viimeiselle vanhainkotivuodel-
lekin. Vaikka jalat ja muisti pettivät,
lapsena ja nuorena opitut laulunsa-
nat eivät koskaan unohtuneet. Nyt
hän lauloi niitä heleällä äänellä ilok-
si itselleen ja muille.

Kuluneena kesänä äidin voimat
kuitenkin ehtyivät lopullisesti. Viime
kesäiseltä kihumatkaltani toin Rau-
dun kaupasta valkoista silkkinauhaa,
jonka letitin hänen hiuksiinsa viimei-
sen kerran kuudes päivä elokuuta.
Pieni paimentyttö oli lähtenyt kait-
semaan Tuonelan karjaa.

Rakkaudella,
tyttäresi Maija-Liisa Niinimäki
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Lempi Hartosen
(Rikun Lempin) muistolle

Elokuisen kauniina päivänä käve-
limme sisareni Annan kanssa verk-
kaisin askelin, sydän kaipuuta tun-
tien Mäntyharjun hautausmaan kes-
kikäytävää pitkin kohti siunauskap-
pelia saattamaan lapsuustoveria, Ri-
kun Lempiä viimeiseen lepoon. Lem-
pi pääsi omasta toivomuksestaan
oman äidin syliin, josta oli lapsena
evakkoon lähtenytkin.

Sisareni Anna kertoi kun he olivat
Lempin kanssa keväällä 1944 Petä-
järven pommituksessa ja ilmavirta
paiskasi heidät pusikkoon. Kaulak-
kain tytöt sanoivat toisilleen, että nyt
me varmasti kuolemme, ja lukivat Isä
meidän -rukousta matkaevääkseen.
Mutta vasta nyt oli Lempin aika.

Lempin koti oli Karjalassa. Hyvin
lämminhenkinen ja siellä karttuivat
voimat kestämään elämän myrskyt.
Muista Lempin sanat kun elämän
myrskyt olivat kovat: “Taipuu vaan
ei taitu.” Lempillä oli hyvin paljon
äitinsä luonnetta. Kumpikin sanoa
rojauttivat asiat suoraan, eikä puhu-
neet takanapäin.

Leikit minun lapsuudessani olivat
vähäisiä. Annan ja Lempin kanssa
pääsiäisliekut, kirkonkelloja soitel-
tiin pääsiäisen alusviikolla ja kesäl-
lä mansikoita pellonpientareelta et-
sittiin. Talvella laskettiin mäkeä Ri-
kun palteilla ja kyllä meillä hauskaa
oli. Lempi oli kova nauramaan ja si-
sarikseen Lempi meitä kutsuikin.

Kesällä 1943 pääsimme takaisin
Karjalaan. Lempin koti oli pystyssä,
ja on vieläkin. Silloin oli riemu ylim-
millään, vaikka kylässä oli sotilaita.
Sovussa vain elettiin sotilaitten kans-
sa.

Monimutkainen evakkotie päätyi
Rikuloisten osalta Mäntyharjulle.
Sinne he rakensivat kodin ja Lempi
avioitui ja pariskunta rakensi kodin
Lempin kotimaalle. Sinne syntyivät
kuusi lasta, kasvoivat ja pyrähtivät
maailmalle. Oli päiviä onnellisia ja
oli päiviä murheen täyttämiä.

Terveydellisistä syistä Lempi siir-
tyi vanhusten hoitolaitokseen Män-
tyharjun aseman läheisyyteen. Ei
Lempi koskaan oloaan moittinut.
Lapset pitivät äidistään hyvän huo-
len ja muutkin läheiset.

Kaipasit kotia Karjalan
kun polkuja vieraita kuljit.
Kodin sait maallista paremman
kun silmäsi lepoon suljit.

Kepeät mullat peittäköön tämän
lapsuustoverin maallisen majan.

Kaipauksella Ontrosen
sisarukset Taimi ja Anna

Aleksi Mikalahti (entinen
Mikkola) in memoriam
Aleksi Mikalahti syntyi Raudun

Raasulin notkossa (Nuijan notkossa)
28. helmikuuta 1911.

Kun 1918 punaiset tulivat Pieta-
rista Raasuliin, oli Aleksi Lattusen
tuvassa. Ampumisen alkaessa ko-
mennettiin lapset uunin alla olevaan
halkojen säilytyspaikkaan suojaan.
Kun luodit tulivat seinästä läpi, ker-
toi Aleksi menneensä katsomaan hir-
teen jääneitä tikkuja ja säleitä. Mi-
tään vahinkoa ei ollut sattunut - Luo-
ja varjeli lapset.

Keväällä Raudussa oli huutava
elintarvikepula. Aleksin kotona oli
vain kuorineen jauhettuja ohra- ja
kaurajauhoja. Kun mummoni näki
sisarensa lapsen nälkiintyneenä ja
pelkäsi hänen kuolevan, otti hän
Aleksin keväällä hoitoonsa. Lehmäs-
tä saaduilla maitotipoilla ja siihen
sekoitetuilla nokkosilla elpyi Aleksin
elämänliekki.

Noin kymmenen vuoden ikäisenä
Aleksi joutui Sunikkalan kylään pai-
menpojaksi, Eelin Damskin syntymä-
kotiin. Paimenessa Aleksi tutustui
moniin luonnon tapahtumiin, jotka
olivat hänelle muistissa koko loppu-
elämän.

Kolmekymmentä luvun alussa
Aleksi meni Suojärvelle voimalaitok-
sen lämmittäjäksi. Suoritettuaan ali-
konemestarin tutkinnon hän toimi
laitoksen vastaavana hoitajana. Ase-
palveluksen hän suoritti Viipurin va-
ruskunnassa erittäin tarkkana ampu-
jana.

1936 meni Aleksi Rauma-Repolan
konepajalle töihin. Kun reserviläiset
kolme vuotta myöhemmin kutsuttiin
aseisiin, joutui Aleksi Summan loh-
kolle. YH:n aikana Aleksi määrättiin
opastamaan rykmentin yksiköissä
Suomi-konepistoolin käyttöä, joka
silloin oli useammalle reserviläisel-

le tuntematon työkalu. Kun talvisota
syttyi, joutui Aleksi tukilinjan kor-
suun, josta määrättiin partio tiedus-
telemaan vihollisen toimia. Näistä
retkistä Aleksi ei mitään kertonut.

1960-luvulla minä tarvitsin poltto-
puita. Aleksi sanoi: “Mene Rihtnie-
meen. Vermusen Ykä hakkaa metsäs-
tä rankoja, saat halvalla.” Kun puu-
kaupan jälkeen kysyin Ykältä, onko
Aleksi hänelle tuttu, hän kertoi, että
oli ollut kahdeksan kertaa partios-
sa, jota Aleksi veti.

Aleksi ei ollut murhamies ei tap-
paja, hän oli sotilas. Partiossa olles-
sa noin 4-5 kilometriä vihollisen puo-
lella, oli havuista tehty laavu. Kes-
kellä käytävä, jonka kummallakin
puolella nukkui kymmeniä puna-ar-
meijan sotilaita. Jollakin partiomie-
hellä oli 2,5 kilon kasapanos. Hän
sanoi: “Annetaan ryssille herä-tys.”
Aleksi otti sen panoksen, kirjoitti lii-
dulla panoksen päälle “rastuit Finski
soltaat”, jätti sen laavun ulkopuolel-
le pylvään viereen ja käski partion
jatkamaan matkaa. Myöhemmin
Aleksi sanoi, ettei nukkuvia sotilaita
voi tappaa. “Minä en olisi täällä,
jollei Aleksia olisi ollut.”, jatkoi Ykä.

Helmikuun 11. päivänä 1940 kel-
lo yhdeksän, joukkueenjohtaja käski
Aleksin katsomaan onko etulinjassa
ketään hengissä. Myöhemmin Alek-
si oli kertonut Ykälle, että noin 300
metrin päässä taisteluhaudoissa ei
ollut kuin kaatuneita sotilaita. Jos-
sakin kohtaa Aleksi näki punasoti-
laitten tuovan konekivääriä. Nämä
viisi miestä Aleksin konepistooli tap-
poi. Silloin alkoivat venäläisten suo-
rasuuntaustykit ampua ja Aleksi sai
jalkaansa sirpaleen. Joukkueenjoh-
taja näki tämän kiikarilla. Hän il-
moitti korsussa, ettei voi tehdä mi-
tään. Aleksi jäi sinne. Ykä sanoi, et-
tei Aleksia jätetä, otti ahkion ja lähti
hakemaan. Keskityksessä Ykä haa-
voittui. Kun Aleksi huomasi tämän,
ryömi hän Ykän viereen, käänsi ahki-
on syrjälleen, vieritti Ykän ahkioon,
otti ahkionliinat ja ryömi liinojen mi-
tan päässä olevaan kranaattikuop-
paan. Näin aleksi ja Ykä pääsivät so-
tasairaalaan Raumalle.

Lääkäri olisi leikannut jalan poik-
ki, mutta siinä vaiheessa oli tullut
määräys, että raajoja ei saa poistaa
kuin kahden lääkärin yhteisellä pää-
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töksellä. Kun toinen lääkäri tuli, otti
hän taskustaan linkkuveitsen, sen
pikkuterällä leikkasi Aleksin mustak-
si turvonneen jalan auki ja määräsi
hoitajan puhdistamaan sen. Näin
Aleksi sai pitää jalkansa, jonka para-
neminen kesti koko jatkosodan ajan.
Aleksi kävi tössä tehden ammuksien
muotteja.

Sodan jälkeen Aleksi jatkoi Rau-
man telakalla erittäin vaativissa teh-
tävissä piirottajana. Työ vaati hyvää
piirustusten tuntemista ja tarkkaa-
vaisuutta.

Sunikkalankankaan lammista saa-
mansa kiinnostuksen vesien eläimis-
töön ja lukemalla alan kirjallisuut-
ta, joutui Aleksi Rauman kaupungin
vesilautakunnan puheenjohtajaksi.
Tässä tehtävässä hän lopetti vanhan
sellutehtaan monta vettä saastutta-
vaa toimintaa.

1949 rakentamansa rintamamies-
talon pihalle Aleksi istutti erikoisia
puita ja pensaita, muun muassa päh-
kinäpuun, koska niitä oli suuret alu-
eet Raasulin ja Liippuan rinteillä.
Kun Aleksilta kuoli vaimo, ja lapset
olivat jo lähteneet omiin perheisiin,
myi Aleksi talon. Loppuvuodet hän
asui Raumalla rintamamiesten pal-
velutalossa, josta hänet kutsuttiin vii-
meiseen iltahuutoon 4. lokakuuta.

Arvo Vaskelainen

Saimi Nikkarinen, o.s. Kurki, kuo-
li Pieksämäellä 1. lokakuuta. Hän oli
syntynyt 30.8.1922 Raudussa.

Potkelan kylästä lähtöisin oleva
Kaarlo Matti Monto kuoli 4. loka-
kuuta Orimattilan terveyskeskukses-
sa. Hän oli syntynyt 19.9.1935.

Jenny Merikanto, o.s. Sojakka kuo-
li Helsingissä 7. lokakuuta. Hän oli
syntynyt Raudussa 31.10.1914.

Senni Lahja Hokkanen, o.s. Par-
tanen kuoli Jyväskylässä 14. loka-
kuuta. Hän oli syntynyt Raudun Or-
jansaaressa 12. huhtikuuta 1922.

Matti Arvi Orava kuoli Kirkko-
nummella 24. lokakuuta. Hän oli
syntynyt Raudussa 31.7.1926.

6. marraskuuta siirtyi puolehen
ylhäisen maan Eelin Helena Kallo-
nen omaa sukua Rastas. Hän oli Tuo-
mas Rastaan vanhin tytär ja synty-
nyt Raudussa 28.6.1919.

Sylvi Pusa, o.s. Rastas kuoli Ris-
tiinassa 8. marraskuuta. Hän oli syn-
tynyt Raudun Palkealassa 30. loka-
kuuta 1920.

80 vuotta

Elvi Rastas täyttää 80 vuotta jou-
luaattona. Hän on Raudun Palkelas-
ta.

75 vuotta
Raudun Potkelassa syntynyt San-

na Sanelma Väisänen, o.s. Monto
täytti 75 vuotta 6. lokakuuta Joutsas-
sa.

Aino Nenonen täytti 75 vuotta 23.
marraskuuta Ruotsinpyhtäällä. Hän
on omaa sukua Junni ja kotoisin
Raudun Orjansaaresta.

70 vuotta
Saini Vuorivirta o.s. Ontronen täyt-

ti Mäntyharjulla 70 vuotta 11. mar-
raskuuta. Hän on syntynyt Raudun
Suvannonjärven rannalla “Lietteen
Heikin” ja Vapun tyttärenä.

R a k e n -
nusmestari
Toivo Jo-
hannes Pie-
tiäinen Rau-
dun pitäjän
Suurporkun
kylältä täyt-
tää 70 vuot-
ta 31. joulu-
kuuta 1999.

Nykyisin
Helsingissä
asuva Toivo

on syntynyt rautulaisen maanviljeli-
jäperheen 7-päiseen lapsiparveen
esikoisena. Hänen äitinsä on Selma
Amaliantytär (o.s. Äikäs) ja isä Toi-
vo Juhonpoika.

Merkkipäiväänsä Toivo viettää
Etelän auringon alla vaimonsa
Barbro Linnean kanssa.

60 vuotta
Rautulaisten pitäjäseuran hallituk-

sen jäsen, Antero Määttänen täytti
20. lokakuuta 60 vuotta. Hän on syn-
tynyt Jäppilässä ja asuu nykyisin
Mikkelin maalaiskunnassa.

Niin ikään pitäjäseuran hallituk-
sen jäsen, Kauko Olkkonen, täytti 28.
marraskuuta 60 vuotta.

Muut

Kauppatieteiden lisensiaatti Pentti
Marttiin väitteli 9. toukokuuta 1998
Jyväskylän yliopistossa tohtoriksi
joustavasta ohjelmistosta tietojärjes-
telmien ja ohjelmistojen suunnittelu-
prosessin mallintamisessa ja visuali-
soinnissa. Vastaväittäjänä oli profes-
sori Collette Rolland Sorbonnen yli-
opistosta ja kustoksena professori
Kalle Lyytinen Jyväskylän yliopistos-
ta.

Pentti on Kaino ja Ella (o.s. Nah-
kuri) Marttiinin poika. Ella on läh-
töisin Raudun Mäkrältä.

Anne Häkkisestä tuli kauppatie-
teen maisteri (KTM) 24. syyskuuta.
Annen äidinäiti oli Sirkka Jyräs (o.s
Anttonen) Raudunkylältä.

Häät

Sirpa Tereska ja Matti Myyryläi-
nen saivat toisensa Lappeenrannan
kirkossa 24. heinäkuuta.

Sirpan isä Armas Tereska oli ko-
toisin Raudun Mäkrältä.
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puh. (014) 636 048

KANGASALAN SEUTU
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440

KANGASNIEMEN SEUTU
Taimi Rastas, Kappalaisenkuja 2 A, 51200 Kangasniemi, puh.  (015)  432
191

KARKKILAN SEUTU
Riitta Grönholm, Toivantie 63, 03620 Karkkila, puh. (09) 2254 386

KERAVAN SEUTU
Osmo Valkonen, Kajavankatu 2 B 37, 04230 Kerava, puh. (09) 2428 741

KOUVOLAN SEUTU
Maila Viinikainen, Tapiontie 11 as 27, 45160 Kouvola, puh.  (05)  3201 494

KUOPION SEUTU
Raimo Naumanen, Rahusentie 9, 70340 Kuopio, puh. (017) 3641 349
Tuija Alatalo, Saturannatie 1 D 18, 70260 Kuopio, puh. (017) 3648 130
Reino Myöhänen, Ruukinpolku, 70910 Vuorela, puh. (017) 4651 143

LAPIN SEUTU
Sirkka Salmi, Alkkulanraitti, 95600 Ylitornio, puh. (016) 571 220

LAPPEENRANNAN SEUTU
Bruno Tiainen, Snellmaninkatu 25 as 7, 53100 Lappeenranta,
 puh. (05) 4118 567
Sirpa Tereska, Raatimiehenkatu 20 B 23, 53100 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, 040-7343 087

MIKKELIN SEUTU
Jaakko Pekkanen, Porrassalmenkatu 45 B, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 363 315
Arto Kurittu, Jääkärinkatu 29 B 18, 50100 Mikkeli, puh. (015) 360
397
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. (015) 214 927
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672

MÄNTYHARJUN SEUTU
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

ORIVEDEN SEUTU
Hilkka Kapli, Valkeajärventie 99, 35500 Korkeakoski, puh. (03) 4726 974

OULUN SEUTU
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Veikko Vanhanen, Lehmipolku 5, 93600 Kuusamo, puh. (08) 8521 388
Helena Sidoroff, Kanavaranta 1 B 18, 90100 Oulu, puh. (08) 374 750,
050-534 6181

PIEKSÄMÄEN SEUTU
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Lauri Partanen, Kauristie 1, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 482 437
Kyösti Jordan, 77320 Hurskaala, puh. (015) 426 148
Tenho Loponen, Kirkkotie 2, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 480 237

RIIHIMÄEN SEUTU
Raili Partanen, Uramontie 1 A 6, 11100 Riihimäki, puh. (019) 730 376

SAARIJÄRVEN SEUTU
Markku Säde, Tuomitie 6, 43100 Saarijärvi, puh. (014) 423 108

SAVONLINNAN SEUTU
Marjatta Kasurinen, Ukonmurrontie 254, 58410 Haapakallio, puh.
(015) 252 485

TAMPEREEN SEUTU
Kaino Rastas, Multiojankatu 8 H, 33850 Tampere, puh. (03) 3670 760

TURUN SEUTU
Valto Virolainen, Koroistentie 3, 21500 Piikkiö, puh. (02) 4726 053
Eero Sappinen, Keltasirkunpolku 1 ab 56, 20610 Turku,
puh. (02) 2442 229

VAASAN SEUTU
Raili Keskinen, Ilveksentie 2 A, 65350 Vaasa, puh. (06) 3152 865

VANTAAN SEUTU
Irma Nypelö, Koivukyläntie 39 C 129, 01350 Vantaa, puh. (09)  8711 426

VARKAUDEN SEUTU
Tuomas Loponen, Teerenkuja 5, 78850 Varkaus, puh. (017) 5561 140


