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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 kultainen
kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulenlieskat
rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.

Mikkelissä elokuussa 2000

Laiskanpuoleinen tervehdys Mikkelistä!
monelta muultakin marjanpoimintain-
nostus tapettu taloudellisesti tiukkoina ai-
koina. Harmi.

Pariskunta myönsi, että aluksi heitä mil-
tei hävetti kun he eivät muiden tavoin kir-
maa metsissä marjojen ja sienien perässä
ja kun heillä ei ole peruna- ja kasvimaita.
(Varsinkin kun molemmat olivat maalta
kotoisin ja saaneet lapsina sen kuvan, että
näin pitää tehdä.) Jotenkin sitä pidetään

laiskuutena, että ei enää työpäivän päätteeksi rehki
kasvimaalla tai laukkaa pitkin metsiä. Mutta mikä on
laiskuuden mitta? Eiköhän jokainen voi sen punnita ihan
omalla asteikollaan välittämättä naapureiden puheista.

Itse hyväksyn sen, että työssäkäyvät ihmiset eivät
marja- ja sienimetsään ennätä. Se, että työttömät vin-
kuvat sohvalla loikoillen marjapiirakan perään mutta
eivät saa aikaiseksi hakea marjoja metsästä, menee
minun ymmärrykseni yli. Eihöhän se olisi hyvää ajan-
vietettä ja ihan ilmaista.

Itselleni “saaliin etsintä” metsässä on terapiaa kun-
han siitä ei tarvitse urakkaa ottaa. Ja kyllä se talvella
mieltä lämmittää kun itsepoimimista marjoista saa teh-
dä kiisseliä tai soppaa. Ihan kuin niissä olisi toisenlai-
nen tuoksukin kuin muiden keräämissä.

Mutta toisaalta, kyllä se välillä tekee hyvää käpertyä
sohvannurkkaan ja katsoa hömppää tv:stä niin, että
heikottaa. Tai pukea ajopuku päälle ja kypärä päähän
ja päräyttää prätkällä nauttimaan luonnon tuoksuista.

Nautinnollista syksyä teille kaikille
t:

Kävimme tässä taannoin erään tuttava-
pariskunnan luona kyläilemässä. Ihastelin
heidän hyvin hoidettua pihaansa ja joten-
kin keskustelu pyörähti siihen, kuinka kau-
an aikaa menee esimerkiksi ruohon-
leikkuuseen tai lumenluontiin. Kesäisin
kahdelta ihmiseltä uppoaa kuulemma kol-
me tuntia pari kertaa viikossa kevyesti pa-
kollisiin pihahommiin. “Ollaan me jo vä-
hän mietitty keskustaan kerrostaloon muut-
tamista niin säästyisi tältä työtä. Me ko-
emme kuntoilun ihan joksikin muuksi kuin ruohon-
leikkuuksi tai lumentyönnöksi.”, pariskunta tunnusti.

Perheen isäntä kertoi, miten omakotitalon piha oli ollut
heidän tehdessään talokaupat täynnä marjapensaita,
omenapuita ja kasvimaata. Entiset omistajat olivat käy-
neet jopa torilla myymässä puutarhansa tuotteita. “Minä
jouduin 12-vuotiaana hoitamaan ison puutarhan itse kun
isä kuoli ja äiti meni vieraalle töihin. Silloin päätin,
että jos joskun voin itse vaikuttaa asioihini niin en ala
vapaa-aikaani puutarhanhoitoon käyttää.”, vannotti
isäntä.

“Aivan alussa teimme jopa perunaa kun se maa siinä
nyt oli. Syksyn tullen sato kannettiin kellariin ja ke-
väällä osittain mädänneinä kompostiin. Mitä järkeä sii-
nä on kahden töissäkäyvän ihmisen rehkiä pellolla kun
molemmat vielä syövät arkisin töissä. Sen, mitä peru-
naa menee viikonloppuna ruokaa laittaessa, saa hel-
pommin kaupasta.”, hän perusteli ja niin oli kahdes-
taan asuvan lapsettoman pariskunnan pihamaa pikku-
hiljaa muuttunut vähemmän satoa tuottavaksi.

Isäntä totesi vielä, ettei hän syö edes marjoja. “Niis-
täkin sain tarpeekseni kun pikkupoikana jouduin tunti-
tolkulla metsään marjoja poimimaan. Nyt ei tarvitse
niidenkään takia metsässä juosta.”. Tuolla tavalla on
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Pro Karelia -ryhmän jäsen Martti Valkonen Mikkelissä:

Venäjä ei Karjalaa tarvitse
Yleisön toivomuksesta julkaisen Rautulaisten

pitäjäjuhlassa 9. heinäkuuta juhlapuheen pi-
täneen Martti Valkosen puheen sellaisenaan.
Pro Karelia -työryhmän jäsen, entinen Helsin-
gin Sanomien Moskovan kirjeenvaihtaja, moit-
tii puheessaan muun muassa Suomen poliittis-
ta järjestelmää, jossa viimeisenä voivat puhua
poliitikot. Toisaalta heiltä ei Valkosen mukaan

heru Karjala-asiassa muuta kuin pinttyneitä
fraaseja.

Valkonen näkee Karjalan palauttamisen mer-
kittäväksi yleisen oikeudenmukaisuuden lisäksi
myös siksi, että Venäjä on tehnyt selväksi ettei
se Karjalaa tarvitse. Se näkyy Valkosen mie-
lestä muun muassa yleisenä rappeutumisena
luovutetulla alueella.

Kiitän pitäjäseuraa ystävälli-
sestä kutsusta tulla puhu-

maan. Selkein syy puhumiseen ovat
omat rautulaiset juureni Raudun
pitäjän Savikkolan kylästä, jossa
isälläni Toivo Valkosella oli maa-
tila. Isäni kaatui Vainikkalassa elo-
kuussa 1941. Hänen isänsä oli vuo-
den 1918 kesällä sodan seuraukse-
na kuollut Mikko Valkonen, joka
oli Raudun suojeluskunnan perus-
tajia.

Olen huono rautulainen siinä mie-
lessä, etten ole koskaan käynyt Sa-
vikkolan kylässä enkä katselemas-
sa kotitilani paikkoja. Synnyin eva-
kossa Pohjanmaalla ja sittemmin
olen kiertänyt Savikkolan kylän mil-
loin kauempaa ja milloin lähempää
vaikka olenkin onnistunut ajamaan
muutama vuosi sitten itse Raudun
kautta.

Lähimmillään Savikkolan kylää
matkani vei Raudun kautta joulu-
kuussa 1994, vajaat kuusi vuotta
sitten. Olin silloin kirjeenvaihtaja-
na Moskovassa. Sain Pietarista Jev-
geni Balashovilta kutsun saapua
Kiviniemeen, jossa Balashov ystä-
vineen paljasti sotien uhrien muis-
tomerkin. Matka Pietarista vei Ra-
jajoen kautta ja paluumatka Kivinie-
mestä Raudun kautta Pietariin. Se
oli Raudun metsien läpi harjujen yli
kulkeva uusi suora maantie, jolta ei
ollut maisemia eikä mitään tietoa
siitä kaikesta, mitä Rautu oli jos-
kus ollut ja mitä Rautu voisi nykyi-

sin olla, jos asiat olisivat siten kuin
niiden pitäisi olla.

Kiviniemen muistomerkin pystyt-
täjä Jevgeni Balashov on tärkeä hen-
kilö. Hän aloitti toimintansa jo toista
vuosikymmentä sitten Pietarissa,
kun hän ystävineen perusti oman yh-
distyksen, Historian ystävien yhdis-
tyksen. Hän aloitti yhdistyksen toi-
minnan jo neuvostoaikana, mikä
sellaisenaan oli poikkeuksellinen te-
ko.

Yhdistyksen päämääränä on pe-
rehtyä historiaan, levittää historiasta
oikeaa tietoa ja vaikuttaa asioihin
siten, että Venäjä hyvittäisi muiden
ohella myös Suomelle ne vääryydet,
joita Neuvostoliitto teki. Yksi tapa
levittää oikeaa tietoa oli julkasta
Karjalan kannaksen kartta, jossa
paikannimet ovat paitsi nykyisinä
venäläisinä myös vanhoina suoma-
laisina.

Yhdistyksen ensimmäisiä toimia
oli aloittaa marraskuun viimeisenä
päivänä käynnit Rajajoella osoitta-
massa kunnoitusta talvisodan uh-
reille. Ensimmäinen marssi tapah-
tui aikana, jolloin Neuvostoliiton
turvallisuuspoliisi KGB vielä val-
voi aivan kaikkea. Se valvoi myös
marssia, joka suuntautui Rajajoen
läheiseltä rautatieasemalta entiselle
rajalle. KGB antoi kuitenkin Balas-
hovin joukkoineen marssia jokseen-
kin rauhassa. Seuraavina vuosina
marssia oli valvomassa enemmän
turvallisuuspoliisin miehiä kuin ri-

vistössä oli marssijoita, mutta pe-
rinne oli aloitettu ja se jatkuu yhä.

Neuvostoliitto hajosi lopulli-
sesti joulukuussa 1991. Sen

jälkeen joinakin vuosina 1990-lu-
vulla jopa Suomen Pietarin pääkon-
sulaatin edustaja oli mukana talvi-
sodan muistomarsseilla. Ne suun-
tautuivat eri vuosina eri kohteisiin,
joihin kaikkiin Balashov ystävineen
kiinnitti uhrien muistolaatan tai pys-
tytti jonkin muistomerkin.

Vuonna 1994 Suomen pääkonsu-
laatin edustaja ei enää tullut Kivinie-
meen, vaan peruutti käyntinsä muu-
tamaa päivää aikaisemmin. Kivinie-
messä Vuoksen varrella olikin lähin-
nä venäläisiä ja muita entisiä neu-
vostokansalaisia. Miliisejä ei näky-
nyt eikä myöskään Käkisalmen
kaupunginjohtajaa eikä muita pai-
kallisia viranomaisia, jotka kuiten-
kin olivat aiemmin myöntäneet lu-
van muistomerkin pystyttämiselle
sodanaikaisen bunkkerin viereen ai-
van kosken partaalle. Itse muisto-
merkki oli kivistä koottu ja sen teks-
tit olivat suomeksi ja venäjäksi.
Muistomerkki poikkesi kaikista vi-
rallisista neuvostovaltion ja Venä-
jän pystyttämistä muistomerkeistä,
koska se ei julistanut voittoa vaan
se suri uhreja ja osoitti kunnioitus-
ta heidän muistolleen.

Viimeksi kuluneet kymmenen
vuotta ovat olleet Venäjällä
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tuollaista vapautumisen aikaa, jol-
loin Jevgeni Balashov ja hänen-
kaltaisensa ihmiset ovat voineet ryh-
tyä puhumaan julkisesti ja vaati-
maan historiankirjoituksen tahallis-
ten virheiden oikaisemista ja jopa
hyvityksen antamista niille kansoil-
le, joita vastaan neuvostovaltio rik-
koi. Viimeiset kymmenen vuotta
ovat sinänsä olleet uskomattoman
muutoksen aikaa ei vain Neuvosto-
liiton hajotessa vaan koko itäisen
Euroopan valtiokarttojen muuttues-
sa ja asenteiden muuttuessa melkein
koko maanosassa. Ja ovathan nuo
muutokset ulottuneet jossakin mää-
rin myös Suomeen.

Meillä Suomessa monet aikaisem-
min vaienneet ihmiset tohtivat jo
puhua luonnollisena asiana myös

Tämä meidän kaunis Suomemme-
han on demokraattinen maa, mutta
me emme ole aito moniarvoinen län-
tinen maa, jossa kansalaiskeskustelu
velloisi laidasta laitaan. Meillä Suo-
messa poliittinen järjestelmä on
muotoutunut ennen kaikkea ulkopo-
liittisten asioiden kohdalla sellaisek-
si, että ensin puhuu presidentti ja
hänen jälkeensä puhuvat ministerit
ja sitten muutkin poliitikot voivat
alkaa puhua.

Pakkoluovutetun Karjalan koh-
dalla tämä käytäntö on sitten Paa-
sikiven ja Kekkosen ajan päättymi-
sen ollut lähes raudanluja: presi-
dentti Mauno Koivisto halusi kiel-
tää kaiken pakkoluovutetuista alu-
eista puhumisen eivätkä uraansa ra-
kentaneet poliitikot hänen aikanaan

noi haastattelussa, että jokainen
Venäjän johtaja tuntee omassatun-
nossaan pistoksen pakkoluovutet-
tujen alueiden kohdalla.

Ahtisaaren kerta kerralta paran-
tuneet esiintymiset rohkaisivat suo-
malaisia poliitikkojakin puhumaan
ja nythän me hyvin muistanune, että
pakkoluovutetut alueet olivat osa
luontevaa keskustelua viime talven
presidentinvaaleissa. Kaikki ehdok-
kaat suostuivat sanomaan jotakin
pakkoluovutetuista alueista ja vaik-
ka heillä ei mitään uutta ollutkaan
sanottavanaan, he eivät kuitenkaan
yrittäneet kieltää oikeutta keskuste-
luun. Melkein kaikkien ehdokkaiden
Karjala-kommentit osoittivat kui-
tenkin yhtäpitävästi sen, että he tie-
tävät perin vähän Suomen ja Kar-
jalan historiasta eivätkä ole omis-
taneet kovinkaan monta hetkeä
ajatellakseen pakkoluovutettuja alu-
eita ja koko Suomen kansallisia etu-
ja.

Valituksi tullut presidentti Tarja
Halonen joutui suomalaisen polii-
tikon tulikokeeseen virallisella vie-
railullaan Kremlissä, jossa Venäjän
yhtä uusi presidentti Vladimir
Putin halusi kieltää kaiken puhumi-
sen pakkoluovutetuista alueista. Ha-
lonen sanoi samassa tilaisuudessa
seistessään Putinin vierellä, että
Suomen ja Venäjän välillä voidaan
puhua kaikista asioista. Presidentti
Halonen hoiti kriittisen tilanteen oi-
kein ansiokkaasti. Tapahtuma enna-
koi, että asia pysyy esillä ja siitä ryh-
dytään puhumaan entistä enenunän.
Meillä karjalaisilla on täysi oikeus
odottaa, että presidentti Halonen
opiskelee kunnolla Karjala-kysy-
myksen ja perehtyy viime sotien his-
toriaan perusteellisesti voidakseen
ohjata keskusteluja Putinin kanssa.

Presidentti Putin on uusi joh-
taja Moskovassa ja Kremlis-

sä. Hänestä minulla on yksi haastat-
telutapahtuma kerrottavana. Tapa-
sin hänet syyskuussa 1994 Pietaris-
sa, jossa hän oli silloin apulaiskau-
punginjohtaja. Hänen erikoisala-

pakkoluovutetuista alueista.  Itse
asiassa olemme Suomessa ehtineet
jo niin pitkälle, että voimme odotel-
la jännittyneinä sitä mahdollisuut-
ta, että yhteisen kansan ohella myös
poliitikot alkaisivat vapautuneesti
puhua ja vaihtaa todellisia mielipi-
teitä eikä vain fraaseja.

juuri puhuneetkaan alueista. Presi-
dentti Martti Ahtisaari muutti asi-
aa ja salli puhumisen ja vuosi sitten
hän tarkensi linjaansa sanomalla
Karjalaisten kesäjuhlassa Vaasassa,
ettei Karjalasta pidä vain puhua
vaan ettei Karjalaa saa unohtaa. Vii-
me vuoden elokuussa Ahtisaari sa-

Martti Valkosen mielestä presidentti Tarja Halonen selvisi hyvin
tulikokeestaan Kremlissä, jossa presidentti Vladimir Putin halusi

kieltää kaiken puhumisen pakkoluovutetuista alueista.
Kuvat: Jaana Anttonen
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naan olivat Pietarin ulkomaiset suh-
teet. Sen takia hän oli tavannut pal-
jon suomalaisia ja käynyt usein en-
nen kaikkea Turussa, koska Turku
ja Leningrad/Pietari olivat olleet ys-
tävyyskaupunkeja.

Haastattelun päätteeksi kysyin hä-
nen mielipidettään siitä, milloin Ve-
näjä palauttaa Suomelle ne alueet,
jotka Neuvostoliitto oli ottanut Suo-
melta. Putin tuli hämmästyneen ja
uteliaan näköiseksi. Hän sanoi aina
ajateljeensa, että Suomi ja Neuvos-
toliitto ja sitten Venäjä ovat ystäviä
keskenään ja elävät rauhassa naapu-
reina. Vastasin hänelle: “Ystävyy-
destä on puhuttu paljon, mutta mi-
ten me voimme olla ystäviä niin
kauan kuin teidän väkenne asuu
meidän taloissamme?” Sanoin hä-
nelle, että Stalin ja Hitler olivat lii-
tossa keskenään ja Stalin hyökkäsi
Suomeen Hitlerin luvalla. Kysyin
sitä, voiko Venäjän kansa pitää hal-
lussaan sellaisia alueita, jotka Neu-
vostoliitto oli ottanut naapurimaalta
ollessaan rikollisessa liitossa natsi-
Saksan kanssa.

Nuo kysymykset olivat enemmän-
kin tiedon ja mielipiteen kertomista
kuin varsinaisia kysymyksiä eikä
Putin tietenkään niihin vastannut.
Hänen ihneestään näkyi, että asia
tuli hänelle täytenä yllätyksenä. Hän
käänsikin puheen Suomeen päin ja
sanoi, ettei kukaan ollut koskaan
sanonut hänelle tai kysynyt häneltä
mitään sellaista Suomessa.

Keskustelun opetus tuolloin oli se,
että yksikään ihminen Turussa tai
Helsingissä ei ollut sanonut Putinille
yhtään mitään pakkoluovutetuista
alueista eikä edes yrittänyt keskus-
tella niiden palauttamisesta. Putin
oli Turussa käydessään hoitanut vi-
rallisia tehtäviään ja solminut liike-
suhteita suomalaisiin liikemiehiin ja
poliitikkoihin, jotka kyllä kävivät
kauppaa ja maksoivat rahaa mutta
eivät puhuneet Karjalasta. Putin oli
tavannut monia suomalaisia diplo-
maatteja, mutta näistä yksikään ei
ollut edes saunan lauteilla ryhtynyt
puhumaan Karjalasta. Toisin sa-

noen Putin oli tavannut vaikenevia
suomalaisia eli suomettuneita suo-
malaisia.

Sanoin äsken, että Suomi on de-
mokraattinen maa mutta Suo-

mi ei ole aito moniarvoinen länsi-
maa, joissa keskustellaan vapaasti
kaikesta. Jos Suomi olisi aito länsi-
maa, olisivat Suomen presidentit ja
ulkoministerit jo ajat sitten antaneet
kaikkien suomalaisten diplomaat-
tien tehtäväksi selvittää ulkomaalai-
sille Suomen historian todellinen
kulku. Putin olisi siten saanut mo-
neen kertaan vuosien varrella epä-
virallisia selvityksiä ja kertomuksia
historian kulusta ja hän tietäisi täs-
mälleen, mitä Karjalan kannaksella
on tapahtunut. Eiväthän läntiset-
kään diplomaatit tiedä, että elokuus-
sa 1939 Stalinin ja Hitlerin välisel-
lä sopimuksella Eurooppa jaettiin
siten, että Stalin sai Suomen ja sen
jälkeen aloitti talvisodan.

Läntiset diplomaatit muistavat
yleensä vain jatkosodan asetelmat
ja pitävät Suomea pelkästään nat-
si-Saksan liittolaisena. Sen takia
Suomen diplomaattien tulisi yhä uu-
delleen kertoa ulkomaalaisille his-
torian todellisesta kulusta.

Pakkoluovutettujen alueiden koh-
dalla meillä suomalaisilla on monen-
laisia asioita mielessämme. Perus-
lähtökohta on tietenkin yleinen oi-

keudenmukaisuus, se ajatus, että
Venäjän on oikaista niitä vääryyk-
siä, joita Neuvostoliitto aiheutti.
Oikeudenmukaisuus perustuu sii-
hen, että kaikki kansat ovat saman-
arvoisia ja kaikilla on oikeus omaan
alueeseen ja itsenäisyyteen kansan
ja valtion koosta riippumatta. Kan-
sallisvaltio Suomella on oikeus
omaan historialliseen alueeseensa
siinä kuin kansallisvaltio Venäjäl-
läkin.

Muista puhumisen syistä tärkein
tätä nykyä on pakkoluovutetun Kar-
jalan kammottava kunto. Me kaik-
ki tiedämme, että Viipurin vanha
keskiaikainen kivikaupunki on ha-
joamassa, Viipurin linna on osoit-
tamassa lisääntyviä luhistumisen
merkkejä ja vuosisataiset kulttuuri-
maisemat kautta pakkoluovutettujen
alueiden ovat jo kadonneet tai no-
peaa vauhtia katoamassa.

Pakkoluovutettujen alueiden lähes
täydellinen rappio osoittaa, ettei
Venäjä tarvitse noita alueita ja ett-
eivät siellä nyt oleskelevat ihmiset
tunne sitä kotiseudukseen vaan pi-
tävät oleskeluaan satunnaisena.

Näytelmäkirjailija Bertolt Brecht
aikoinaan sanoi, että vakituisen
asukkaan ja pakolaisen erottaa käyt-
täytymisestä. Taloon saapunut pa-
kolainen heittää takkinsa tuolille
mutta vakituinen asukas lyö seinään
naulan ja ripustaa takkinsa siihen.

Nyt useimmat pakkoluovutettua
Karjalaa asuttavat venäläiset ovat
pakolaisten kaltaisia sillä he eivät
näe vaivaa edes naulan lyömiseksi
eivätkä he välitä siitä, missä kun-
nossa heidän ympäristönsä on. He
antavat kaiken tuhoutua ja katsovat
tumput suorina kun suomalaiset
pyrkivät kunnostamaan paikkoja.

YK:n kasvatus- ja tiedejärjestö
UNESCO myöntää vuosit-

tain eri maihin ja eri kohteisiin lu-
kuisia arvonimiä, jotka kertovat
maailman kulttuuriperinnöstä ja ar-
vokkaiden kohteiden, alueiden tai
rakennusten hoidosta. Näitä arvo-
sanoja tavoitellaan, koska sivisty-
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neet ihmiset maailman joka puolel-
la ymmärtävät, että menneiden su-
kupolvien työtä ja kertynyttä kan-
sallista kulttuuria on ilo arvostaa ja
pitää siitä huolta.

Suomi on esittänyt maailman kult-
tuuriperintölistaan esimerkiksi Suo-
menlinnaa ja Olavinlinnaa. Sen si-
jaan Viipurin linnasta ja Viipurin
keskiaikaisesta kivikaupungista ei
ole puhuttu mitään, vaikka juuri
UNESCO:n perintölista pelkällä
olemassaolollaan muistuttaa niin
karmean verenpuhuvasti Viipurin ja
Karjalan nykyisestä kurjuudesta.

Meillä on siis kaikki syyt edelleen
joka päivä korottaa äänemme ja
puhua pakkoluovutettujen alueiden
puolesta. Venäjä on omalla käyttäy-
tymisellään osoittanut, ettei se tar-
vitse noita alueita, kun taas Suomen
hallussa ne palaisivat jälleen kerran
kukoistukseen ja olisivat oivallinen
osa maailman kulttuuriperintöä.
Niitä ei saa päästää tuhoutumaan

Visulahden festivaaliteltassa pidettyyn päiväjuhlaan osallistui
noin 300 juhlavierasta. Pepe Lauanteen esittämä Evakon laulu

sai yleisön vaipumaan muistoihin. Kuva: Jaana Anttonen

Kalevi Laitsaarelle ja Mauri Maisoselle
Liiton kultaisen ansiomerkki

pelkän välinpitämättömyyden takia.
Meillähän on hyvä tapa lähestyä

asiassa poliitikkoja. Heiltä voi ky-
syä, haluavatko he olla se suoma-

laisten poliitikkojen sukupolvi, joka
vastalauseitta ja ilman rakentavaa
ehdotuksia antaa Viipurin linnan
tuhoutua.

Rautulaisten kesäjuhlilla luovutet-
tiin Karjalan Liiton kultaiset ansio-
merkit Kalevi Laitsaarelle ja Mau-
ri Maisoselle, jotka ovat tehneet
vuosien varrella mittavan työn rau-
tulaisuuden hyväksi. Laitsaari on
toiminut muun muassa Rauta-
säätiön puheenjohtajana ja Maiso-
nen on pitäjäseuran kunniapuheen-
johtaja ja edelleen Rautulaisten leh-
den vastaava päätoimittaja.

- Ei meillä kunniamerkki tähtäi-
messä ollut kun aloimme karjalai-
suutta ja rautulaisuutta eteenpäin
viedä, totesi Laitsaari kiitospuhees-
saan juhlaväelle

17.3.2000 päivämäärä on sikäli
merkittävä, että edellä mainittujen
herrojen lisäksi samana päivänä lii-
ton kultainen ansiomerkki myönnet-
tiin myös Helsingin Rautuseuran

Kalevi Laitsaari (edessä vasemmalla) ja Mauri Maisonen saivat
ansiomerkkinsä Mikkelissä. Osmo Valkosen (takana) rintaan se oli

kiinnitetty jo aiemmin tänä vuonna. Kuva: Jaana Anttonen
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Jälkipolvillakin on mitä muistellapuheenjohtajalle Osmo Valkoselle.
Hänen rintaansa merkki kiinnitettiin
jo aiemmin.

Kultainen ansiomerkki on Liiton
korkein ansiomerkki. Rautulaisista
sen ovat aiemmin saaneet muun
muassa Heljä Pulli, Eros Jäske
sekä edesmenneet Liisa Kiesiläinen
ja Matti Siitonen.

J.A.

Muistoloin illassa haastatettiin tutut
Lämpimiä halauksia ja iloista pu-

heensorinaa riitti lauantain Muisto-
loin illassa, kun rautulaiset kokoon-
tuivat kesäjuhlien vapaamuotoisem-
paan osuuteen Visulahden festivaa-
litelttaan.

Tervehdyssanat lausunut Rautu-
laisten pitäjäseuran puheenjohtaja
Markku Paksu sanoikin heti alka-
jaisiksi, ettei Muistoloin illassa tar-
vitse kuunnella juhlapuheita vaan
pidetään hauskaa yhdessä. Ja sen
taidonhan iloiset karjalaiset kyllä
osaavatkin.

Paksu kertoi Muistoloin illan syn-
tyneen aikanaan sitä varten, että ke-
säjuhlavieraat saisivat seurustella ja
pitää hauskaa yhdessä, mikä ei vi-
rallisessa pääjuhlassa ollut mahdol-
lista. Erittäin mukavaa hänen mie-
lestään oli se havainto, että tänä
vuonna Muistoloin iltaan oli tullut
paljon nuorta uutta väkeä.

Alkuillan ohjelmassa oli karjalais-
aiheisia lauluja, joista useat niiden
eloisa tulkitsija Pepe Lauanne oli
itse sanoittanut ja säveltänyt.
Lauanteen jälkeen estradin valloitti

Kymmenen vuotta kotiseutumat-kailua on mahdollistanut sen, että kar-
jalaisten jälkipolvillakin on mitä muistella. Tähän kiinnitti huomiota pitä-
jäseuran naistoimikunnan puheenjohtaja Liisa Rouhiainen toivottaessaan
juhlavieraat tervetulleiksi Rautulaisten kesäjuhlaan Mikkeliin 9. heinäkuuta.

- Juhlien luonne on sikäli muuttunut, että enää ei muistella entistä me-
netettyä kotiseutua, vaan niitä henkilöitä, jotka tarinoita ovat kertoneet.
Lisäksi keskusteluissa nousee esiin se oma, ensimmäinen käynti Raudussa,
luonnehtii Rouhiainen.

haitarivirtuoosi Reino Äikäs musi-
kaalisine lapsenlapsineen sekä Os-
mo Valkonen poikansa Antin kans-
sa.

Ohjelmaosuuden välillä nautittiin
tukeva juhlaillallinen karjalanpais-
teineen ja niin väki sitten jaksoikin
tanssia pikkutunneille saakka.

Sirpa Piskonen

Osmo ja Antti Osmonpoika (16v.) soittivat baritontorvella ja kitaralla
Kullervo Linnan Kultaisen nuoruuden ja George Malmstenin Suurin

onni. Osmon lopuksi vetäisemä Säkkijärven polkka torvella ei jättänyt
ketään teltassa kylmäksi. Kuva: Sirpa Piskonen

Musikantteja
polvesta polveen

Raudun Palkealan kylästä 14-
vuotiaana toisen ja viimeisen ker-
ran evakkoon lähteneen ja nykyisin
Mäntyharjulla asuvan Reino Äik-
kään suvussa musikaalisuus on jo
syntymälahjana saatu. Soittajia oli
monessa polvessa jo Karjalassa ja
suvun nuorimmat musikantit Reino
Äikäs oli ottanut mukaansa esiinty-
mään Muistoloin iltaan. Reinon tyt-
tären tytär Karoliina (9v.) ja pojan
lapset Anniina (15v.) ja Mikko
opiskelevat soittamista, mutta aiem-
pien sukupolvien soittajat olivat it-
seoppineita alan taitajia.

Maanviljelijänä elämäntyönsä
tehnyt Reino on ehtinyt kierrellä lä-
hiseudun tanssilavat vuosien varrel-
la moneen kertaan yhtyeensä Trio
Äikkään kanssa. Hän muistelee
menneiden vuosikymmenten lava-
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Ensimmäistä kertaa juhlilla mukana

romantiikkaa kaiholla, sitä kun ei
enää nykyisin tapaa missään.

- Lavoilla oli omat tapansa. Jos-
sain tanssi alkoi heti, kun soittajat
aloittivat soittamisen, tietyissä pai-
koissa yleisö tuli lattialle vasta en-
simmäisen tauon jälkeen, Reino
muistelee.

Joka toinen kesä Reino on käynyt
myös lapsuusmaisemissaan Rau-
dussa.

- Ensi kesänä on tarkoitus taas
lähteä Palkealaan näyttämään vielä
Karoliinalle papan kotipaikat. Vii-
meksi käydessämme hän oli niin pie-
ni, ettei niitä muista. Taloa tai mui-
takaan rakennuksia ei ole kodistani
jäljellä, mutta maisema on säilynyt
ihan samanlaisena, kuin se oli siel-
tä evakkoon lähtiessäni. Siinä oli
peltoja ympärillä ja niitä viljellään
edelleen.

S.P.

Monet vuodet pitäjäseuran johtokunnassakin toiminut Reino Äikäs on
osallistunut joka kerta myös kesäjuhlille. Tänä vuonna hän esiintyi
haitareineen lastenlastensa Anniinan, Karoliinan (edessä) ja Mikon

kanssa. Kuva: Sirpa Piskonen

kaasti tanssilattialla kaverinsa Jou-
ko Saariston kanssa viihtynyt Pir-
jo sanoo.

Pirjon isä, Sulo Haapsaari, on
kotoisin Metsäpirtistä.

- Isä elää vielä, mutta hän ei ole
koskaan käynyt kotiseudullaan. Mi-
nä olen monta kertaa ajatellut, että
olisi mielenkiintoista osallistua jol-
lekin matkalle sinne, mutta sekin on
vielä jäänyt tekemättä, Pirjo kertoo.
Ehkäpä kotiseutumatkankin vuoro
tulee vielä.                              S.P.

Pirjo Ylönen ja Jouko Saaristo
olivat tulleet Visulahteen Juvalta.
Rautu-juhliin osallistuminen oli

heille ensimmäinen kerta.
Kuva: Sirpa Piskonen.

Pirjo Ylönen oli ensimmäistä ker-
taa mukana rautulaisten juhlassa,
vaikka hänen on useasti aikaisem-

minkin tehnyt mieli osallistua kar-
jalaisten yhteisiin tapahtumiin.

- Jostain syystä se vain on jäänyt
aikaisemmin tekemättä, mutta nyt
ihan sattumalta tuli tänne lähdettyä.
Ja kiva, että lähdettiin, vaikka emme
tunnekaan joukosta ketään, innok-

Ennen suku kokoontui kesäjuhlilla
Sisarukset Rantasen Mirja ja

Lehdon Irja (os. Valmisalmi) oli-
vat tulleet Muistoloin iltaan, vaik-
ka nyt heillä ei enää entiseen tapaan
ollutkaan äidin Kalmien suvun pe-
rinteistä tapaamista juhlien yhtey-
dessä.

- Varmaan kymmenen vuoden

ajan olemme käyneet kesäjuhlilla ja
Kalmien suvulla oli tapana kokoon-
tua silloin tapaamaan toisiaan. Nyt
suvun vanhimpia ei ole enää mon-
taakaan elossa. Torstaina olemme
lähdössä Torontoon karjalaisten juh-
lille, jossa Kalmien sukua kokoon-
tuu, Mirja ja Irja kertovat.

Valmisalmet ovat kotoisin Raudun
Keripadasta. He käyvät Raudussa
usein.

- Meillä on siellä talo ja siinä
asukkaat, jotka pitävät paikasta
huolta, Mirja kertoo.

Mirja asuu Helsingissä, mutta hä-
nellä on kesäpaikka Kerisalossa,
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Rautulaispojissa miellytti niiden ahkeruus
Kun savolaiselta Leena Miinalta

ja pohjalaisjuuriselta Toini Sorva-
lilta kysyy, mikä  heitä on rautulais-
pojissa Eero Miinassa ja Leo Sor-
valissa miellyttänyt, niin molemmil-
ta tulee samansuuntainen vastaus:
ahkeria ovat olleet.

- Kovia työihmisiä. Aikaisin nou-

mistä hän nytkin oli Mikkeliin tul-
lut. Mukana olivat pojan, Esa-Pek-
ka Rantasen, lapset Aku (9v.) ja
Oona (7v.). Irja-sisar asuu Mikke-
lin maalaiskunnan Rantakylässä ja
hän oli saanut juhlille mukaan tyt-
tärensä Teija Vesalaisen Rahulasta.

S.P.

Mirja Rantasen kainalossa
pojan lapset Oona ja Aku.

Oikealla Irja Lehto ja takana
hänen tyttärensä Teija Vesalainen.

Kuva: Sirpa Piskonen.

see ylös ja aina jotakin tehdä käppä-
see, Toini kiittelee miestään.

Nykyään sekä Sorvalit että Mii-
nat asuvat Haukivuoressa, jonne on
Eeron aloitteesta nimetty Evakon-
tiekin, mutta syntyjään Leo on Maa-
selän kylältä ja Eero Suvenmäeltä.
Eeron kodista on navetan rauniot

jäljellä, Leon kotipaikalla ei ole mi-
tään merkkiä entisestä elämästä.

- Kymmenen kertaa on käyty Kar-
jalassa ja venäläiset sieltä koti-
kylältä ovat käyneet meillä täällä
vuoroin kylässä, Eero kertoo.

S.P.

Haukivuoren
seurue viihtyi

Muistoloin illan
tunnelmassa.

Oikealla Toini
Sorvali ja Leena
Miina sekä heitä
vastapäätä Leo

Sorvali (edessä) ja
Eero Miina. Kuva:

Sirpa Piskonen
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Herkullisen pitopöydän antimista karjalanpaisteineen
ja –piirakoineen vastasi rautulaisjuurinen kokki Jari Loponen.

Kuva: Sirpa Piskonen

Floridan Eino Loponen ei ole jättänyt
yksiäkään Rautu-juhlia väliin

Eino Loponen on rautulaisten ke-
säjuhlien aktiivinen kävijä, vaikka
hän asuukin Floridassa saakka. Ny-
kyisin kesiään Suomessa viettävä
Eino lähti Raudun Vehmaisten ky-
lästä 16-vuotiaana, meni talvisodan
aikana armeijaan, minkä jälkeen
muutti Ruotsiin
ja sitä tietä
Amerikkaan
vuonna 1952.

E l ä k -
keelle
jää-

Muistoloin illassa ja sunnuntain
päiväjuhlassa yleisöä viihdytti

viipurilaisjuurinen Pepe
Lauanne. Kuva: Jaana Anttonen

tyään 20 vuotta sitten hän muutti
Floridaan, koska omien sanojensa
mukaan siellä pidetään eläkeläisis-
tä hyvää huolta. Ilmakin on muka-
van lämmin, sillä Eino sanoo tämän
meidän kesän vastaavan Floridan
talvea.

Sen lisäksi, että Eino Loponen on
osallistunut kaikkiin Rautu-juhliin,
on hän myös käynyt ahkerasti Kar-
jalassa.

- 18 kertaa olen käynyt kotikyläs-
sä ja tänä kesänä lähden taas elo-
kuussa Markun matkalle. Muuttu-
nut se maisema on, paikat likaantu-
neet ja järvet saastuneet, Eino tuu-

maa Karjalan nykyisen vallanpitä-
jän aikaansaannoksista.

Myös rapakon takana Eino on
innokas karjalaisuuden edistäjä.
Hän toimii Floridan Karjalaisten
200-jäsenisen yhdistyksen varapu-
heenjohtajana ja hankki yhdistyksel-
le oman lipunkin, jota on kannettu

Eino Loponen on Floridan
Karjalaisten varapuheenjohtaja

ja innokas kotiseutumatkaaja
sekä juhlissa kävijä. Kuva Karja-
lan Liiton kesäjuhlilta Helsingis-

tä. Kuva: Jaana Anttonen

Karjalan Liiton kesäjuhlilla Helsin-
gissä kesäkuussa. Kaikkiaan Flori-
dassa asuu vakituisesti 15 000 suo-
malaista.

Suomeen Eino tuli helatorstaina
ja syksyn tullessa lähtee taas kuin
muuttolintu takaisin lämpimään.

Sirpa Piskonen

Savossa soria soitto,
ilo kaunis Karjalasta

Karjalaiset
kesäjuhlat
Mikkelissä

16.-17.6.2001
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Vast’edes keskustelu aloitetaan kysymällä:

“Tulleeks’ siul’ Rautulaisten lehti?”
Rautulaisten pitäjäjuhlien yhtey-

dessä pidetyssä lehtiseminaarissa
päätettiin, että lehden takakannessa
olevat henkilöt ovat paitsi lehden
yhdyshenkilöitä, myös lehden asia-
miehiä, jotka kauppaavat lehteä
sopivissa tilaisuuksissa.

Asia nousi esiin, kun Osmo Val-
konen tiedusteli, ovatko yhdyshen-
kilöt sitoutuneet tehtäväänsä, vai
riittääkö heille vain se, että nimi on
listassa? Se, että on vain nimenä, ei
paljon lehden eteenpäin viemistä au-
ta.

- Tästä eteenpäin aloitan keskus-
telun vähänkin rautulaisjuurisen
kanssa kysymällä: “Tulleeks’ siul’
Rautulaisten lehti?”, totesi Jaakko
Pekkanen lehtiseminaarin jälkeen.

Lehtiseminaariin osallistui reilut
30 ihmistä. He kaikki vakuuttelivat
tekevänsä vast’edes töitä hartiavoi-
min uusien tilaajien saamiseksi. Sa-
massa muistutettiin myös lahjati-
lauksista.

- Minä olen ollut niin ilkeä, että
olen tilannut lehden lahjalle kaikille
lapsille. Eivät he ole siitä ilenneet
kieltäytyäkään, tuumi eräs seminaa-
rin osallistuja.

Korostetaan
karjalaisuutta

Seminaarissa keskuteltiin myös
lehden jutuista. Antero Määttänen
toivoi kaipaavansa juttuja muun
muassa siitä, miten sotavuosien jäl-
keisistä vuosista selvittiin. Lisäksi
lehteen mahtuisi esimerkiksi paki-
noita, karjalaisuutta sivuavia kirjal-
lisuusaiheisia juttuja ja uskonnolli-
sia juttuja. Myös nuorison ajatuk-
set ja kokemukset karjalaisuudesta
ovat tervetulleita.

- Meidän pitää ryhtyä korosta-
maan karjalaisuutta, ei pelkästään
rautulaisuutta. Näin näköalaa saa-

daan laajemmaksi, Määttänen sa-
noi.

Samaa vakuutteli myös lehden toi-
mittaja Jaana Anttonen.

- Olen pyrkinyt siihen, että kai-
kenlainen aineisto löytää paikkan-
sa Rautulaisten lehdessä. Kirjoitta-
mista on turha pelätä. Vaikka toi-
mitukseen lähetetty juttu olisi vain
ranskalaisin viivoin tehty muisti-
lista, saa siitä aina jonkinlaisen ju-
tun väännettyä, hän sanoi.

Kuin ihana
jälkiruoka

Irma Salmikoski totesi, että leh-
destä saa usein ahaa-elämyksiä.

- “Ai onks’ miun kylällä sattunt’
tuollastakii?” joutuu aina silloin täl-
löin toteamaan, hän kertoi.

Salmikosken mukaan lehti pitää
lukea aina kannesta kanteen.

- Joskus tulee kyllä sellainen olo,
että lehti on kuin ihana jälkiruoka,
jota ei voi ahmia, vaan jota täytyy
nauttia pikkuhiljaa, hän kuvaa.

Koulupiirit
nimeävät

Kuten puhetta seminaarissa johta-
nut Mauri Maisonen totesi, koulu-
piirien yhdyshenkilöiden tulisi ta-
paamisien yhteydessä käydä läpi
paitsi koulupiirin yhdyshenkilöt,
myös lehden takakannessa olevien
asiamiesten ja lehden yhdyshenkilöi-
den tilanne.

- Joku saattaa olla kuollut ja toi-
saalta joku toinen voisi olla kiinnos-
tunut toimimaan yhdyshenkilönä.
Takakannen yhdyshenkilöt nime-
tään koulupiirien keskuudessa, eikä
toimituksessa, kuten monet ehkä
kuvittelevat, sanoi Maisonen.

J.A.

Ohjeita kirjoittajalle
Lehtiseminaarissa annettiin myös
muutamia ohjeita Rautulaisten
lehteen kirjoittaville. Laitan ne
vielä tähän lehteen - ihan muis-
tin virkistämiseksi.

1) Laittakaa juttuihin tai saate-
kirjeeseen aina päiväys, sillä ju-
tut saattavat odottaa sopivaa jul-
kaisuajankohtaa jopa vuoden
verran.

Käsin, tai vanhalla “reminkto-
nilla” tehty juttu on ihan yhtä
hyvä kuin nykyaikaisella mene-
telmällä työstetty. Niille, jotka
tekevät juttuja tietokonetta hy-
väksikäyttäen, vielä muutama
erityisohje:

1) Laita paperivedoksen lisäksi
myös levyke toimitukseen. Tur-
hahan minun on kirjoittaa juttua
uudelleen.
2) Varmimmat tallennusmuodot
ovat rtf tai txt-muodot.
3) Älä tee mitään muokkauksia
tekstiin, älä sisennä, lihavoi, alle-
viivaa tms. Se vain hidastaa toi-
mittajan työtä. Kappalejaot voi
toki tehdä.
4) Huomautuksia voit tehdä
esim. tulostettuun versioon käsin.
5) Tarjoa juttuihin aina valoku-
via, mikäli vain mahdollista. Liit-
teeksi selvitys kuvasta.

Myös sähköposti tuntuu toimi-
van hyvin. Teksti siihen joko suo-
raan viestikenttään tai liitetie-
dostona.
Osoitehan on:
rautulaistenlehti@kolumbus.fi

Kirjoittelemisiin,
Jaana Anttonen
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Kaino Tuokolta ilmestyi uusi
kirja Kannaksen tapahtumista

Alkukesästä ilmestynyt Kaino
Tuokon “Rajalla rauhatonta” (Saa-
rijärven Offset Oy 2000) kertoo Ete-
lä-Kannaksen rajakuntien itsenäi-
syysajan tapahtumista ja ongelmis-
ta. Kirjassa selvitetään muun muas-
sa rajan vartiointia, puolustusjär-
jestelyitä, tiedustelua, vakoilua ja
vastavakoilua sekä etsivän keskus-
poliisin toimintaa, salakuljetusta
jne.

Tuokon mukaan alunperin oli tar-
koitus puuttua vain rajattuihin ai-
heisiin.

- Selvittäessäni sitä, miksi asiat
olivat sellaisia kuin olivat, ilmeni

monia syitä, sanoo Tuokko.
Kirjan lähdeaineisto on todella

laaja, joten teos on todella kattava
kaikin puolin. Ja mikä parasta, sii-
nä tuodaan mielestäni Rautua hy-
vin valoisasti ja positiivisesti esiin.

Kaino Tuokko on syntynyt Vuok-
selan Hirvisaaressa, jonka tunnettu
Pähkinäsaaren rauha jakoi aikanaan
kahtia. Hänen Tuomas-ukkinsa oli
Metsäpirtin Koselan Tuokkoja ja
isänsä Juho on syntynyt Raudun
Kärsälässä. Toinen isoisä on puoles-
taan nähnyt päivänvalon Kivenna-
valla ja terijokelainen äiti, Olga,
kuuluu Kivennavan kunnan van-

himpaan Hulin sukuun. Näin ollen
Kaino Tuokko on todellinen perus-
kannakselainen.

Kirja on Turussa asuvan Tuokon
kuudes. Hän sai sen tekemiseen  tut-
kimusapurahan Karjalan kulttuuri-
rahastolta.

Rautulaisten lehden lukijat voivat
tilata kirjaa erikoistarjouksena
Markku Paksulta puh. 040-5239
645. Hinta näin vain 100 markkaa
+ postituskulut (kirjakaupoissa hin-
ta n. 160 markkaa).

Jaana Anttonen

Kaino Tuokon kirja sai lämpimän vastaanoton lehtiseminaarissa. Moni halusi oman kirjansa
nimikirjoituksin. Kirjailija istumassa vasemmalla. Kuva: Jaana Anttonen
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Tämän kesän Karjalaisten kesäjuhlat
olivat kaukana perinteisestä

Sinivalkoisten Suomen lippujen ja
karjalaisten järjestöjen punamustien
lippujen muodostama lippulinna
johdatteli sunnuntaina karjalaisten
kesäjuhlien monituhatpäisen juhla-

keskiaikaan ja seuraamaan pääjuh-
lien “Viipurin pamaus” -näytelmää.

Vuonna 1495 tapahtuneen Viipu-
rin pamauksen tarkoituksena oli
karkottaa kutsumattomat vieraat
Viipurista. Näytelmään nyt sisälty-
nyt mahtava Viipurin pamaus puo-
lestaan pyrki kokoamaan vieraita
Karjalan liiton, Karjalaisen Nuori-
soliiton ja Uudenmaan piirin karja-
laisseurojen talkoilla järjestämään
mittavaan kesäjuhlaan.

Jäähallin sisätiloissa oli lähes ko-
ko areenan päädyn peittävä Viipu-
rin linnaa esittävä maalaus. Toista
sivua hallitsi pyöreä torni. Jäähal-
lin sivukäytävillä oli joukottain Vii-
puriin liittyviä rakennelmia ja näyt-
telyitä, jopa kalustettuja huoneita,

väen kulkueena Helsingissä Senaa-
tintorilta jäähalliin. Eri puolilta
maata pääkaupunkiin saapunut juh-
lakansa siirtyi samalla muistojen
Viipuriin, kesään 1939, kaupungin

Raudun nimikylttiä piti näkyvissä Antti Valkonen rinnallaan Marja
Johansson. Kuva: Jaana Anttonen

Pitäjäseuran lippua kantoi
Markku Paksu airueena Maija
Väisänen (vasemmalla) ja Raili
Ilvonen. Kuva: Jaana Anttonen
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tervalta tuoksuva vene ja elaviä Sak-
kolan porsaita. Asiaan kuuluivat
myös viipurilaiset kahvilat ja tietysti
Viipurin rinkelit. Olihan rinkeli otet-
tu koko juhlien tunnukseksi.

Juhlapuheita
ei pidetty

Tavallisesta kesäjuhlakaavasta
poiketen elettiin jäähallissa nyt ren-
nosti. Juhlapuheita ei pidetty. Jor-
ma Vepsän ohjaama ja arkkitehti
Kirsti Kasnion lavastama näytel-

mä johdatteli juhlayleisön keskiajal-
ta 1800-luvulle. Valaistuksen oli
suunnitellut Ekku Peltomäki ja
esityksessä olivat mukana mm. Ka-
relia-puhallinorkesteri, Viipurin lau-
luveikot, suurkuoro, Wiipurilaisen
Osakunnan Laulajat, Karjalaisen
Näyttämön näyttelijöitä ja Nuoriso-
liiton tanssijat.

Jotain perinteistäkin kesäjuhliin
toki sisältyi sunnuntaina. Päivä al-
koi kunniakäynnillä Karjalaan jää-
neiden ja sankarivainajien muisto-
merkeillä Hietaniemen hautaus-

maalla ja juhlajumalanpalveluksilla
kolmessa luterilaisessa ja kolmessa
ortodoksisessa kirkossa.

Päivän aikana juhlayleisö pääsi
liikkumaan myös kesäjuhlamarkki-
noilla, katsomaan elokuvia, tutus-
tumaan pitäjien ja sukujen sekä Vii-
purin urheilunäyttelyyn ja kuunte-
lemaan entisten urheilumestareiden
haastatteluja.

Juhlat päättyivät Karjalaisten lau-
luun ja päälippujen poistumiseen
areenalta. Ensi vuonna karjalaiset
kesäjuhlat pidetään Mikkelissä.

Avajaisia vietettiin musiikkipainotteisesti. “Päivä Viipurissa 1939”  vei katsojat varmasti iloisen Viipurin
tunnelmiin vaikka se toisaalta myös muistutti pelosta, joka ihmisissä tuolloin kyti. Kuva: Jaana Anttonen.

JUHLATARJOUS JATKUU
Jos sinulle tai lapsillesi ei vielä tule Rautulaisten
lehteä niin TILAA se nyt. Uuden tilaajan LAHJAKSI
saat Rautulaisten pitäjäseura ry:n historiikin, jossa
yli sata sivua mielenkiintoista asiaa seuran ja
lehden vaiheista.

Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.
Hinta 110 markkaa / vuosi.

Tilaukset numerosta (015) 366 118
tai
osoitteella: Mikkelin toimistopalvelu,
Savilahdenkatu 10 A, 50100
Mikkeli.
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Keskiaikaiset pidot olivat
kokemisen arvoiset

Karjalan Liiton kesäjuhlien ilta-
juhlaan osallistuneet istutettiin Vii-
purin linnan keskiaikaiseen pito-
pöytään jäähallissa. Pidoissa oli tar-
jolla melkoisia makuelämyksiä.

Nälkää kiihotettiin kulauksella
Knut Possen taikalientä ja alkupa-
loina nautittiin päreen päältä ohrai-
sia piiraita, leipää, karjalaisia maa-
laismunia, Viipurinlahden suola-
kalaa, hapankaalia ja juustoa. Ruoat
oli valmistettu Viipurin linnanrouva
Gunilla Bjelken mukaan. Pääruoka
tuotiin lankulla, jolta se myös syö-
tiin. Ne, jotka eivät rohjenneet syö-
dä keskiaikaiseen malliin sormin,
saattoivat turvautua puisiin kerta-
käyttöaterimiin.

Pääruokana oli Linnaherra Kaar-
le Knuutinpojan parhaita herkkuja:
rukiisella pedillä lempeää lammas-
ta ja kevyttä kalaa kultakastikkeella
sekä hunajaisia juureksia ja tuhteja
ryynejä.

Jälkiruokana oli Harmaiden vel-

jesten mausteinen ja makea rinkeli
ja koko aterian ajan palan painik-
keena saattoi nauttia tummaa kes-
kiaikaista mallasta ja metsäistä me-
hua.

Keski-Euroopasta tunnettuja
suurpitoja vietettiin Suomessa har-
voin, eikä ylhäisöä ja varakkaita
juuri ollut. Keskiajalla tavallisen
kansan elanto Suomessa oli niuk-
kaa, mutta pidoissa syötiin paljon
ja runsaasti. Siitä, tuliko massu täy-
teen Helsingissä, voidaan olla eri
mieltä.

Ruokailijoita viihdytti Helsingis-
sä keskiaikaiset trubaduurit ja ilvei-
lijät ja lopuksi oli tanssia Viipuri
viisii. Tansseja tahditti Karelia-pu-
hallinorkesteri, jota oli kertakaikki-
aan ilo kuunnella.

Yhteenvetona voi sanoa, että kes-
kiaikaisista pidoista jäi pitkä ja hyvä
jälkimaku.

Jaana Anttonen

Ilos ellää pittää!
Juhlasta juhlaan on kulkenut tämäkin kesä. Välist

tuntuu siltä jot onkse tää karjalaisuus pelkkää juh-
laa. Sitähän se parhaimmillaan on. Karjalan Liiton
juhlat, pitäjäjuhlat, Karjalan matkailun 10-vuotisjuh-
lat Käkisalmessa, koulupiiritapaamiset, siinähän se.

Juhlilla tapaamme tutut ja se lienee yksi juhlien par-
haista anneista. “A tunnet sie viel?” on usein kuultu
kysymys, kuten vastauskin: “Tunnenha mie siut, tun-
siha mie issäiskii.” Paljon on uusia kasvoja, joita en
ole ennen tavannut. Se on hyvä merkki siitä, että jat-
kossakin näitä juhlia on syytä järjestää. Uusia juhli-
joita ei tosin ole yhtä paljon kuin niitä, jotka eivät
juhliin enää jaksa lähteä.

Onnistuneen juhlan jälkeen on yleensä metka olo
(lainaus Tukian Veikolta).

Juhlan jälkeen koen useasti myös haikeuden tun-
teen. Tällä kertaa erityisesti tuo tuttu tunne valtaa
mielen, syynkin tiedän: niin monet tutut kasvot ovat
poissa, jotka olen vuodesta toiseen tottunut näkemään
juhlissa. Moni on saanut kutsun sinne, mis kannel
kauniimmin soi. Moni ei ehkä ole jaksanut enää läh-
teä, ja voihan olla, että kesäjuhlatarjontaa on niin pal-
jon, ettei aika yksinkertaisesti riitä jokaisiin kinkerei-
hin.

Meidän juhlan järjestäjien olisi pystyttävä tulevai-
suudessa juhlan sisältöä riittävästi uudistamaan jotta
se koettaisiin kiinnostavaksi joten kritiikkejä ja vink-
kejä kaivataan. Kotiseutumatkojen kautta ovat nuo-
ret löytäneet Karjalan. Kuinka ne jatkossa löytävät
tiensä pitäjäjuhlille, lienee tulevaisuuden haaste.

Kesän 2001 Kihujuhlat Raudussa tarjoavat taas
vaihtoehdon noille perinteisille juhlille täällä tynkä-
Suomessa, joten loppumaton leikki lie tämä juhlien
järjestäminen. Mutta pääasiahan on jot on lustii ja
sitä ei uo jollei pietä.

Leppoisaa loppukesää,
t: Markku

Apteekkarin
huussipulma

Joskus 1920-luvulla Raudun
apteekkari Arthur Hall raken-
nutti taloonsa uuden huussin,
johon laitettiin vain yksi reikä.
Apteekkarin rouva valitti, että
reiästä tuli liian pieni. No, rei-
kää suurennettiin. Nyt apteek-
karin poika valitti, että reikä oli
liian suuri.

Käydessään eräänä päivänä
osuuskaupassa apteekkari
puuskahti hieman murteellisel-
la suomenkielellään osuuskau-
pan johtaja Juho Pullille:
“Pärkkele, mine laitta siihe
hällän renkkat.”

Kaskun lähetti Heljä Pulli,
jolle kaskun on kertonut hänen
isänsä Juho Pulli (1888-1975).
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Junakoululaisten ohdakkeinen opintie
Raudussa oli opinhaluisten lasten

ja nuorten kannalta kaksi vakavaa
puutetta aina talvisodaan saakka.
Paikkakunnalla ei ollut sähköä eikä
edes keskikouluasteen oppikoulua.
Sähköjen puuttuminen oli hankala
asia myös valtion rautateiden sekä
aiemmin aseman seudulla olleiden
virastojen kannalta. (Rajavartiosta,
aluejärjestö, EK, poliisi ym.) Juuri
ennen talvisodan puhkeamista ker-
rottiin, että Petäjärven ja Raudun
välille oli jo pystytetty sähköpyl-
väät, joten se pulma olisi ratkaistu
pikapuolin, mutta talvisodan sytty-
minen keskeytti homman.

Kun Käkisalmeen olivat parhaat
yhteydet silloisissa oloissa, ja siellä
oli kahdeksanluokkainen oppikou-
lu, niin ainakin rautatien lähettyvil-
lä asuvien koulukkaiden katseet
suuntautuivat Käkisalmeen päin.
Raudun rautatieläisten lapsilla oli
vielä se etu puolellaan, että he sai-
vat vapaaliput eli koululiput välille
Rautu-Käkisalmi. Seikka, joka aut-
toi paljon vaikeassa taloudellisessa
tilanteessa.

Meidänkin talosta eli “Alakasar-
milta” oli neljä junakoululaista, si-
sarukset Ilmari ja Eeva, Jäsken
Toivo ja Purasen Anja. Lisäksi ase-
malta oli useita junakoululaisia ul-
kopuolelta kuten Sataman Aarne ja
Kerttu, Tiittasen Erkki ja jotain
ammattikoulua Käkisalmessa käy-
vä Kähärin Alina, joiden nimet noin
äkkipäätä muistellen tulee mieleen.
Tuo minun aikaisempi muisti kun
on alkanut jo heikentyä iän muka-
na, niin nimike “kävelevä tietosana-
kirja”, ei oikein enää pidä paikkaan-
sa. “Mustia aukkoja” on muistiin
tullut liikaa.

Junassa oli
mainio valaistus

Aamujuna Hiitolaan lähti Rau-

dusta 06.55 ja iltajuna palasi noin
kello 18.45. Kyllä siinä tuli koulu-
laisten päiville pituutta ihan kyllik-
si. Tilannetta helpotti se seikka, että
junassa oli mahdollisuus lukea hy-
vässä valaistuksessa läksyjä, ja yh-
teistoiminnassa ratkaista tehtäviä.
Raudun koululaisjoukko oli hyvä-
henkistä ja yhteistoimintaan sopivaa
joukkoa, joten tietoja ei “pantattu”
henkilökohtaisen kilpailun takia
vaan autettiin koulutoveria tarvitta-
essa.

Päivittäiset koulumatkat eivät ol-
leet yksitoikkoista istumista tai jun-
naamista. Aamuisin oli ensin aina
tarkistettava kuka on lähtevässä ju-
nassa “kapteenina” eli kuka konnari
on vuorossa. Jos “Isä-Matti” oli
vuorossa, kipusivat aseman koulu-
laiset toiseen eli pehmeään luok-
kaan. Siellä kun ei ollut liioin mat-
kustajia vielä Raudun ja Käkisal-
men välillä niin voitiin kaikessa rau-
hassa kertailla läksyjä muiden mat-
kaajien häiritsemättä. Etu tämäkin.

Kiviniemestä tuli aimo annos kou-
lulaisia lisää ja heitä johdatteli ru-
tiinilla Sipposen Aino eli kaverien
kesken “Aino-täti”. Aino tykkäsi
niin koulunkäynnistä, että hän kävi
joka luokan kahteen kertaan. Ainoa
kiinnosti enemmän harrastukset
kuin lukutouhut. Hän oli innokas
valokuvaaja, ja monesti minullakin
oli tilaisuus junan tavarahuoltajana
katsella ja arvotella hänen otok-
siaan. Kun nuo omatkin kouluajat
olivat vielä varsin lähellä, niin seu-
rasin mielenkiinnolla heidän edes-
ottamuksiaan. Ystävyys lienee ollut
molemminpuolista.

Kaikenlaista
“vipellystä”

Itsestään lienee selvää, että kun
tällainen joukko nuoria ja terveitä,
elämänhaluisia ihmisiä oli liikkeel-

lä, niin joskus sattui kaikenlaista
pientä “vipellystä”. Jotkut varsin
vakaviakin. Kerrottakoon niistä yksi
kuvaava tapaus.

Eräänä kevättalven iltana, aikaa
en tarkemmin muista, juna seisoi
Kiviniemen asemalla jostain syystä
tavallista pidempään. Raudun po-
jat lähtivät katsomaan rautatiesillan
alapuolelle kosken touhuja. Jää ulot-
tui virran voimakkuudesta huoli-
matta 3-4 metriä rantaan. Veljeni
Ilmari lähti kokeilemaan jäälle, jol-
loin jäälautta irtaantui hänen pai-
nostaan ja lähti kulkemaan kohti Su-
vantoa ja varmaa kuolemaa. Mitään
ei ollut enää tehtävissä.

Kuin ihmeen kaupalla jäälautta
kääntyi “aranvirtaan” ja alkoi pa-
lata laivalaiturin puolitse takaisin
virran suulle. Lautan ollessa lähin-
nä rantaa, loikkasi Imppa jääkyl-
mään veteen ja kauhoi rantaan. Täs-
sä oli onnea mukana, ja rohkenen
sanoa, että myös Taivaallisen Isän
apua ja ohjausta. Ilmaria tarvitsi
isänmaa vielä moniin tehtäviin ja
niin hänet säästettiin.

Marraskuussa
matka pysähtyi

Rauhanajan ahkerointi ja työnte-
ko jatkui normaalisti. Sisareni Eeva
taisi ehtiä jo kolmannelle luokalle
ja Ilmari, Jäsken Toivo ja toiset
samanikäiset ehtivät jo aloittaa vii-
dennen luokan. Sitten taivas pilvis-
tyi. Sota puhkesi Keski-Euroopas-
sa ja sen seuraukset alkoivat näkyä
myös omassa maassamme.

Neuvostoliitto vaati neuvotteluja
ja lisämaita meiltä. Sodan uhkan
alaisena suoritettiin liikekannallepa-
no 1939 syksyllä. Koulut lopetettiin
ja Itä-Kannaksen evakuointi alkoi.
Vapaaehtoisista koulu- ym. pojista
muodostettiin harjoitustalolle “Sis-
sikomppania”, joka sai lisänimek-
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seen “Filistealaiset”.
Valtiovalta katsoi sitten tilanteen

rauhoittuneen siinä määrin, että
koulut aloitettiin ja evakoille annet-
tiin lupa palata takaisin koteihinsa.
Tämä oli valtiovallan kannalta koh-
talokas erehdys. Talvisota syttyi
kolme päivää myöhemmin. “Filiste-
lialaisten” sissikomppania oli puret-
tu ja varusteet kerätty pois.

“Junakoululaiset” olivat tuona
kohtalokkaan marraskuun 30. päi-
vänä matkalla Käkisalmeen kouluun
kun Petäjärven asemalla saatiin
kuulla ja nähdä talvisodan sytty-
neen. Tuota tuskaa, hätää ja huolta
joka silloin valtasi koululaisjunan,
on mahdoton kuvailla.

Matkaa kuitenkin jatkettiin aluk-
si Kiviniemeen saakka. Kiviniemen
koululaiset palautettiin koteihinsa.
Raudun koululaiset olivat ymmällä
mitä tehdä? Veljeni Ilmari teki “so-
tilaallisen ratkaisun”. Hän keräsi
poikajoukon mukaansa ja oli siinä
joku tyttökin, ja lähti rataa pitkin
marssimaan takaisin Rautuun.

Enää ei ollut sotilasvarusteita ko-
tona. Jonkinlainen ase kuitenkin löy-

tyi ja partiopuku sekä joitakin läm-
pimiä vaatekappaleita. Sisareni
Terttu, joka oli lottana, oli tuona
kohtalokkaana yönä ja aamuna käy-
mässä kotona ja ehti pelastaa mi-
nun sotilaspukuni sekä muut varus-
teet jotka sain häneltä myöhemmin
samana päivänä Hiitolan asemalla.
Ilmari lähti etsimään yksin 7. Raja-
komppaniaa, ja onnistui löytämään
sen siinä kaaoksessa. Hänestä tuli
mieleen vuoden 1555 Raudun tais-
telu, jossa viipurilaiset koulupojat
marssivat Kristoffer Burmaisterin
johdolla hyökkääjää vastaan ja löi-
vät sen rajan taakse. “Historia tois-
taa itseään” on tunnettu sanonta.
Näin tapahtui silloin 1939 joulu-
kuun alussa vaikka Rautua ei onnis-
tuttu pelastamaankaan.

Heistä tuli
ylioppilaita

Talvisota loppui 13.3.1940. Enti-
set junakoululaiset, jotka olivat ha-
jallaan ympäri maata, jatkoivat
koulunkäyntiään mahdollisuuksien-
sa mukaan. 10.6.1941 alkanut jat-

kosota katkaisi jälleen monen kou-
lunkäynnin, nyt jo toisen kerran ly-
hyessä ajassa.

Sitkeimmät opiskelijat jatkoivat
myöhemmin vielä “Niinisalon inter-
naatissa” kirjoittaen ylioppilaiksi
kuka missäkin. Näitä viimeisiä opis-
kelijoita oli mm. veljeni Ilmari, joka
suoritti yo-tutkinnon internaatin jäl-
keen Nurmeksen yhteiskoulussa.

Nämä sinnikkään opiskelijat tai
koululaiset, kuinka nyt halutaan
heitä nimittää, ansaitsevat “hatun-
noston” perisuomalaisen sitkeyden
vuoksi. Opiskelun jälkeen heistä
isänmaa sai monen monta virka-
miestä ja naista. Tällaisia kansalai-
sia maamme tarvitsi noustakseen ta-
loudellisesti ja henkisesti siitä alen-
nustilasta johon käytyjen sotien ta-
kia oli jouduttu.

Nämä “junakoululaiset” kelpaisi-
vat esimerkeiksi nykyajan koululai-
sille. Toivottavasti tämän hetken ja
tulevan ajan koululaisten ei koskaan
tarvitse kulkea näin ohdakkeista
opintietä.

Bruno Tiainen

Elämäni kangas
Kangasta pitkää olen kutonut
kohta loimi siit on loppunut,
kohta pirta irti kirpoaa
ja kangas puista ijäks irtoaa.

Luojalta loimiks kultalangat sain
maailmalta kuteet harmaat vain
ja itseltä niin vähän iloa
ei siihen tullut kullan hohtoa.

Lie olleet paksut, harmaat kutehet
ne tyystin peitti loimet kultaiset
niin perin harmaa tuli kankaasta
lien ollut taitamaton kutoja.

Ei tätä työtä koskaan purkaa voi
lyön eelleen vaan niin että pirta soi,

RUNO-
NURKKA

ja kukin kude painuu kiinni vaan
minkä päivät tuovat tullessaan.

Jo kohta loppuu harmaa kangas tää
kohta käsissä on loimen pää
sen kudottuna Luojalleni vien
kun päätän maisen vaelluksen tien.

Mä sanon, kehno olin kutoja
en voinut saada kultakuteita
näin väritön on tämä kangas vaan
minkä kerran laitoit minut kutomaan.

Sä lupaat; ettet ketään heitä pois
ken nöyrtyneenä sun luokses tulla vois,
oi Herra, ota vastaan työni tää
kun väsyneenä tähän luokses jään.

Ida Vihersalo

Runon esitti Eeva Valmisalmi
(s. 1911) o.s. Kalmi Vehmais-
Haukkalan koulupiirijuhlassa

ulkomuistista 21.8.1999
Visulahden matkailu-

keskuksessa.
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Täällä on kauniit maisemat,
täällä meidän on hyvä elää

Heinäkuun puolessavälissä
tein matkan Pietariin, josta
käsin poikkesin Rautuun.
Mitä uutta sain tietää? Ulko-
maalainen voi nyt ostaa Rau-
dusta asunnon omiin nimiin-
sä tai rakentaa itse. Eräs ve-
näläinen kirjailija kirjoittaa
parhaillaan Raudun historiaa.
Käkisalmen historiamuseo on
järjestänyt luentosarjan Kar-
jalan kannaksen ja Käkisal-
men piirin historiasta. Myös
Raudussa on järjestetty yleisö-
tilaisuuksia samoista aiheista.
Venäjällä on äskettäin julkais-
tu kolme kirjaa Talvisodasta.

Linja-auto Raudun asemalta Va-
rikselan kautta Vehmaisiin on enem-
män kuin täpötäynnä. Ei enää nuo-
ri naisrahastaja jollakin tavalla
keplottelee eteenpäin. Jotkut nuoris-
ta miehistä eivät ole huomaavinaan-
kaan häntä ja naisen pitää käskeväs-
ti huudahtaa: “Miehet! Miehet!”
ennen kuin nämä suorittavat vaadit-
tavat kolme ruplaa. Minuun rahas-
ta ei kiinnitä mitään huomiota. Tääl-
lä eläkeläiset kulkevat paikallisju-
nissa ja linja-autoissa vapaalipulla.
Edestakaisesta junalipusta Pietari-
Rautu olen maksanut 24 ruplaa (1
mk=4,2 ruplaa).

Varikselasta menen tapaamaan
vanhoja tuttaviani Pëtria ja Lenaa.
Pyytävät jäämään yöksi. Sitä oli
mielessäni toivonutkin.

Turistibussissa matkalla Pietariin
sain kuulla eräältä kanssamatkusta-
jalta, suomalaiselta liikemieheltä,
että hän oli ostanut Pietarista ker-
rostalo-osakkeen, kaksion omiin ni-
miinsä. Hänen poissaollessaan
asunnon silmälläpidosta huolehtii
viereisen huoneiston venäläinen

omistaja.
Rautuun saavuttuani käännyin

Sosnovon kunnallishallinnon asun-
toasioista huolehtivan administraat-
torin (hallintomiehen) puoleen
tiedustellen asiaa. Vastaus oli myön-
teinen. Ulkomaalainen voi ostaa
Raudusta nimiinsä huoneiston,
omakotitalon tai huvilan tai raken-
taa sen itse. Tonttimaata ei toistai-
seksi myydä kenellekään, ei edes
venäläisille.

Syy sotaan
on oltava

Parhaillaan eräs venäläinen kirjai-
lija kirjoittaa Raudun historiaa. Hän
on koonnut ympärilleen joukon
avustajia, jotka hankkivat hänelle
lähdemateriaalia. Myös Karjalan
Liiton puoleen on käännytty. Kun
teos aikanaan ilmestyy, olen kyllä
ensimmäisten ostajien joukossa.

Venäjällä on ilmestynyt lyhyellä
aikavälillä kolme kirjaa talvisodas-

ta. Venäläisen puhuvat kyllä itse
Suomen sodasta tarkoittaen samaa.
Näistä yhden sain lahjaksi Rau-
dussa, kaksi muuta ostin pietarilai-
sesta kirjakaupasta. En ole ehtinyt
vasta kuin hiukan selailemaan nii-
tä.

Neuvostoaikana ja vielä pitkälti
sen jälkeen sodan kulusta ei paljon
puhuttu. Johtavan teemana kirjois-
sa on sodan julmuus. Sota ei tunne
armoa. Paljastetaan suuret tappiot.
Yksinomaan päähyökkäyssuunnalla
Karjalan kannaksella kaatui 131476
puna-armeijalaista.

Eräs kirjailijoista, joka 20-vuoti-
aana luutnanttina toimi joukkueen-
johtajana Taipaleenjoella kertoo
taistelusta kieltäytyvien ja käpy-
kaartilaisten julmasta kohtalosta:
heidät teloitettiin ampumalla joukon
edessä. Harmaantunut kirjailija
muistaa tapauksen, jolloin joukon
eteen oli koottu 150 tällaista henki-
löä. Sotavankeudesta palaavat so-
tilaat saivat isänmaan pettureina 6-

Käkisalmen linnan lähellä olevassa historiamuseossa esitetään luento-
sarjaa Kannaksen ja erityisesti Käkisalmen piirin historiasta. Viimei-

sen luennon aiheena on Raudun historia.
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8 vuoden työleirituomioita. Sodan
laajennuttua Euroopassa suurso-
daksi heidät sijoitettiin rangaistus-
pataljoonaan rintaman eri osille,
jossa henkiinjäämismahdollisuudet
olivat vielä pienemmät kuin työ-
leireillä. Hyökätessä piti edetä mui-
den edellä, viivytyksessä viimeise-
nä.

Näissä kolmessa teoksessa on
otettu huomioon suomalaisten näke-
myksiä. Provokaatio Mainilassa
myönnetään venäläisten järjestä-
mäksi. Sodan syy on oltava. Jos sel-
laista ei ole, se järjestetään, se on
vanha totuus. Kuitenkin, talvisoda
nähdään osana suurta isänmaallis-
ta sotaa.

Venäläiset kokoavat
historian aineistoa

Maaliskuussa sain Raudusta lähe-
tetyn kirjeen. Kirjeen lähettäjä, Olga
Smirnova, kertoo keräävänsä his-
toriallista tietoa Käkisalmen piiris-
tä yhdessä Käkisalmen historia-
museon ja Käkisalmen kaupungin-

kirjaston kanssa ja pyysi apuani ai-
neiston keruussa. Jos minulla on
mitä tahansa aineistoa Raudusta,
hän olisi niistä kiitollinen.

Erityistä mielenkiintoa hän näytti
tuntevan Larin Paraskea, Raudun
kotiseutumuseota ja Taipaleenjoen
seutuja kohtaan. Lähetin hänelle
joukon valokopioita ja kirjoitin, että
poiketessani heinäkuussa Rautuun,
toimitan hänelle Anu Kaipaisen kir-
jan Larin Paraskesta ja lisää kopi-
oita.

Smirnovan kirjeen mukana sain
luettelon Käkisalmen historiamu-
seossa pidettävän luentosarjan ai-
heista. Kaikki luennonpitäjät ovat
tieteellisen työn tekijöitä. Luennot
käsittelevät Karjalan kannaksen,
erityisesti Käkisalmen piirin histo-
riaa alkaen vuodesta 1295 päätyen
nykyaikaan. Viimeisen luennon pi-
täjä on Smirnova ja hänen luentonsa
aiheena on Raudun historia. Luen-
not alkoivat viime vuonna ja jatku-
vat tänä vuonna.

Samalla sain luettelon Raudussa
järjestettävistä yleisötilaisuuksista.
Tässä eräitä aiheita: Talvisota

maanmiestemme silmin (Kolme so-
taan osallistunutta muistelee), Tai-
paleenjoen historia (Minne puro
meidät johtaa?) tämän tilaisuuden
ohjaa Olga Smirnova, Sotilaallinen
ja isänmaallinen työ Sosnovon
keskikoulussa ja lukiossa (esittäjä-
nä koulun sotilasohjaaja).

Rautuun saavuttuani Lena soitti
Smirnovalle varmistuakseen tämän
paikallaolon. Sain kutsun tulla seu-
raavana päivänä kylään. Menin yh-
dessä Lenan kanssa sovittuna aika-
na. Luovutin keräämäni lisäma-
teriaalin, mm. artikkelin maatu-
neesta ja metsittyneestä Kiviniemen
rajalinnoituksesta. Se on vanhin
muistomerkki idän ja lännen kult-
tuurien välillä. Rakennettu 1600-
luvun alussa vajaat 300 vuotta ai-
kaisemmin solmitun Pähkinäsaaren
rauhan rajalle.

Hän kiitti saamastaan aineistos-
ta. Kieli ei kuulemma ole ongelma.
Hän saa aina tarvittaessa käyttöön-
sä kielenkääntäjän. Pahoittelen sitä,
ettei minulla ole tietoa Raudun ko-
tiseutumuseon esineistöstä. Tieto,
että se on entinen savupirtti ja että

Taipaleenjoen lossi toimii jälleen vuosikymmenien tauon jälkeen. Linja-autollinen sosnovolaisia teki retken
Taipaleenjoelle talvisodan aikaisille taistelupaikoille. Sodassa mukana ollut selosti taistelujen kulkua.
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siellä säilytettiin vanhoja maatalo-
uteen liittyviä työkaluja, on yhtä
tyhjän kanssa.

Rautu-aineistoa
kaivataan

Katseltiin valokuvia sosnovo-
laisten toukokuun 21. päivänä teke-
mästä retkestä talvisodan aikaisille
Taipeleenjoen taistelupaikoille.
Retkeilijöitä oli linja-autollinen.
Taipaleenjoki ylitettiin lossilla joka
oli vuosikymmenien tauon jälkeen
toiminnassa. Smirnova oli yksi ret-
ken järjestäjistä.

Kuunneltiin aikanaan Taipaleen-
joen taisteluun osallistuneen sota-
veteraanin esitystä taistelun kulus-
ta. Laskettiin seppeleitä kaatuneitten
haudoille. Lisäksi kaksi seppeltä
laskettiin lossista virran kuljetetta-
vaksi Suvannon ja Taipaleenjoen
jäällä kuolleitten muistoa kunnioit-
taen. Taipaleenjoen historia on myös
Raudun historiaa. Osa Koukun-
niemen vastaisesta rannasta kuului
Rautuun.

Olga Smirnova on koulutuksel-
taan matematiikan opettaja. Avio-
liitto sosnovolaisen lääkärin kans-
sa toi tämän leningradilaisneidon
Rautuun 20 vuotta sitten. Olemuk-
seltaan hän on hento ja siro. Asu-
kokonaisuus on muodikas, kampa-
us kasvojen piirteisiin sopiva. Ka-
dehdin hänen suullista esitystapaa:
sanoiksi ja lauseiksi muuttuneet aja-
tukset virtasivat hänen huuliltaan
selkeinä ja hyvin jäsenneltyinä. Pai-
kalliseen tapaan teitittelimme toi-
siamme etunimeltä.

Keskustelun aikana selvisi, että
Smirnova ei tuntenut Raudun histo-
riatoimikunnan vuonna 1965 julkai-
semaa Raudun historiaa. Keskuste-
lun jälkeen istuuduimme kahvi-
pöytään. Smirnovan pyynnöstä Le-
na otti meistä valokuvan. Vierailu
oli ohi. Eteisessä hän syleili minua
lämpimästi, mikä tuli minulle täy-
tenä yllätyksenä.

Jos jonkun tämän lehden lukijan

haltuun on tavalla tai toisella jou-
tunut ylimääräinen Raudun historia,
niin pyytäisin sen omistajaa lahjoit-
tamaan sen minulle. Toimittaisin sen
Rautuun. Maksan teoksen postitus-
kulut tänne Ruotsiin. Osoitteeni on
tämän jutun lopussa.

Meistä itse kukin ymmärtää lah-
joituksen suuren arvon. Kiitollise-
na otan vastaan myös minkä tahan-
sa Raudusta julkaistun teoksen edel-
leen Rautuun toimitettavaksi.

Asunnon hinta
neuvoteltavissa

Tutustuin vuosi sitten erääseen
sosnovolaiseen sanomalehtimie-
heen. Hänen talossaan, lähellä
Kulttuuritaloa, tehtiin parhaillaan
täysremonttia. Rakennuksen ympä-
rillä oli suuri määrä rakennustar-
vikkeita. Talon takaa kuului lasten
ääniä. Siellä joukko juoksenteli,
kaksi alle kouluikäistä tyttöä. Aa-
vistelin pahinta. Boris, tuo hieno ve-
näläinen intelligentsijan edustaja oli
kuollut. Taloon oli muuttanut hänen
poikansa perheineen. Rautua alkaa
asuttaa jo neljäs venäläinen suku-
polvi.

Osittainen paluumuutto Rautuun

on nyt siis mahdollista. Asuntojen
hinnat tulevat Raudussa kohoamaan
Pietarin läheisyyden vuoksi. Lisäk-
si Venäjän talous hiljalleen kääntyy
hitaaseen nousuun. Joillakin alueil-
la se tosin saattaa vielä pudota ke-
hitysmaiden tasalle.

Kaksio Raudun keskustassa ker-
rostalossa maksaa tällä hetkellä noin
40 000 markkaa ja pintaremonttia
vaativa omakotitalo 130-150 000
markkaa. Asuntokaupoissa lopulli-
nen hinta on aina neuvottelukysy-
mys. Varmaa on, että asuntojen hin-
nat ovat viiden ja kymmenen vuo-
den kuluttua kokonaan toista luok-
kaa kuin nyt.

Muualla et voi kulkea ja
hengittää niin vapaasti

Vaikka olen lähettämässä toisia
Rautuun, minulle vuonna 1928 syn-
tyneenä “Rautu” todellisuudess on
kirkkotarhan aidan sisäpuolella.
Onhan ikäluokastani jo yli puolet
poistunut ikiajoiksi. 25 prosenttia
ikäänsä nähden on hyväkuntoisia,
25 prosentin kunto on vähän sellai-
nen ja tällainen. Kymmenen vuoden
kuluttua on enää vähän elossa sel-
laisia, joilla on omakohtaisia muis-

Sosnovolainen Boris Timovejev talonsa edessä viime syksynä. Nyt
talossa asuu hänen poikansa perheineen. Rautua alkaakin asuttaa jo

neljäs venäläinen sukupolvi.
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tikuvia Raudusta.
Matti Kähäri sanoo Raudun mai-

semista Raudun historiassa (sivu
11) näin: Raudun maisemat ovat
hyvin vaihtelevia. Siellä ei tosin ole
liiemmälti järvien sinisiä selkiä,
mutta sitä enemmän siellä on komei-
ta harjuja, kukkuloita ja mäkiä sekä
loivasti kumpuilevia peltoja ja mo-
nin paikoin avautuvat katsojan eteen
loputtomilta tuntuvat näköalat yli
siintävien metsien ja kyläaukeiden.”.

Kotiseudun maisemien kauneu-
della täytyy olla jokin syvällisempi
merkitys. Smirnova kehyi Raudun
maisemia kauneudesta. Samoin
edesmennyt Boris. Pëtr katseli keit-
tiön ikkunasta Susijärven ylitse Vak-
kilan suuntaan ja sanoi: “täällä on
kauniit maisemat, täällä meidän on
hyvä elää.”

Lisäisin tähän vielä runoilijaa lai-
naten: “Missään muualla et voi kul-
kea ja hengittää näin vapaasti.”.

Alvar (Alkku) Loponen
Backenvägen 9
92275 Åmsele

Sverige

Matka Rautuun ja
Metsäpirttiin

22.-24.9.2000
Ohjelmassa mm. Larin Paraskeen
muistokiven paljastustilaisuus

Metsäpirtin Vaskelassa

Matkan hinta 870,-
yöpyminen motelli Losevskajassa.
Reitti: Helsinki-Porvoo-Leikari-

Hamina

Ilmoittautuminen 8.9 mennessä
Maija Johansson

puh. (09) 8233 032
tiedusteluihin vastaa myös

Markku Paksu puh. 040 5239 645

Tällä kertaa palstalla tarjoillaan vastauksia.

Lastenkoti oli Leinikylän hovissa

HAKUPAIKKA

Sirkka Salmi kaipasi viime leh-
dessämme (RL 3/2000) tietoja
lastenkodista, josta tuli oppilaita
Kirkonkylän kouluun ainakin syk-
syllä 1933. Koulun lähinaapurina
asunut Pentti Jäske antoi itseään
vanhemman sisarensa varmistamina
seuraavat tiedot:

“Lastenkoti toimi Leinikylän ho-
vissa ja sen asukit olivat inkeriläisiä.
Siitä heillä ei ollut tietoa, milloin
tämä laitos oli kyseiseen paikkaan
sijoitettu. Tarkka lopettamisaika jäi
myös hämäräksi, mutta vuonna
1936 se ei kuitenkaan ollut enää Lei-
nikylässä.”

Myös Aarne Vaskelainen muis-
taa tämän orpokodin. Se sijaitsi ho-
vin sivurakennuksessa ja sinne si-
joitettiin inkerin pakolaisten Venä-
jän vallankumouksen aikana or-
voiksi jääneitä lapsia. Hän uskoo
lapsia olleen ainakin useita kymme-
niä.

“Minun aloittaessani koulun
vuonna 1928 heitä oli Kirkonkylän
koulussa ehkä kymmenkunta ja
Mäkrän koulussa oli lisää.”, kirjoit-
taa Aarne. “Erikoisesti näistä lap-
sista on jäänyt mieleen, että he oli-
vat kilttejä, hiljaisia ja joillakin oli
surumielinen ilme. Kaksi erittäin
vilkasta lasta on myös jäänyt mie-
leeni. Tyttö oli Anna-Maria Paa-
vilainen ja poika Yrjö Vasilijeff.
Yrjö antoi henkensä jatkosodassa
Suomen kansan ja maan vapauden
puolesta.”

Kiitos tiedoista.
Valokuvan tekstiin oli kuitenkin

ilmestynyt kolme virhettä. Kuva oli
siis keväältä 1934 ja kaksi sukuni-

meä oikeassa muodossa ovat Saint-
ula ja Summonen.

Kuva oli maamies-
seuran retkeltä

Samaisessa lehdessä kyseltiin Al-
bumin aarteissa sivulla 23 valoku-
van tietoja. Lyyli Nurmi (o.s. Lo-
ponen Raudun Kaskaalasta) kertoi
nähneensä kyseisen kuvan aikaisem-
min ja muisteli, että se olisi otettu
Raudun maamiesseuran retkeltä.
Missä ja milloin, sitä hän ei muis-
tanut mutta pari henkilöä hän tun-
nisti siitä eli edessä olevista henki-
löistä vasemman puoleinen on Kusti
Loponen ja oikean puoleinen maa-
miesseuran neuvoja Iivonen (?).

Soini Loponen (synt. Raudussa
1923) Rovaniemeltä puolestaan
soitti toimitukseen ja arveli kuvan
olevan vuodelta 1937 tai -38. Edes-
sä istuvat Albert Pulakka ja hänen
vaimonsa sekä Kusti Loponen. Va-
semmalla ensimmäinen mustassa
puvussa oleva mies, jolla on pitkä
parta on Tuomas Monto ja pikku-
mies vasemmalla Toivo Joro.

Rahikan sisarukset

Rautulaisten lehdessä 2/2000 si-
vulla 22 olevassa kuvassa ovat Ra-
hikan sisarukset (osa heistä) Rau-
dun Mäkrältä. Vasemmalta Lyyli,
Matilda, Aino ja Emma. Edessä
nuorin veli Väinö.

Sivulla 23 istumassa keskellä
Aino (myöhemmin Satama) ja Eino
Rahikka. Tiedot välitti Laila Hirvi-
kangas.
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Anttolan myllyn läheisyydessä nautitun kenttälounaan jälkeen ryhmämme asettui
yhteiseen ryhmäkuvaan, joka oli tällä kertaa mallia 2000.

Tie Vepsaan oli jälleen tukittu
Kuluvan kesän perinteinen koti-

seutumatka raudun Vepsaan tehtiin
kesäkuun alkupuolella tällä kertaa
edellisiin vuosiin verrattuna hieman
poikkeavalla ohjelmalla. Ensimmäi-
senä matkapäivänä bussimme suun-
tasi Viipurin kautta Kronstatin saa-
relle ja sieltä menimme yöksi Pieta-
riin. Toisena päivänä suuntasimme
kohti Rautua ja Vepsan kylää.

Kotiseutumatkaajista suurin osa
oli tällä kertaa, sanoisinko, toisen
polven karjalaisia, täällä Savossa
syntyneitä. Kaunis Karjala, esi-isi-
emme synnyinseudut tuntuvat kiin-
nostavan myös nuorempaa sukupol-
vea. Tosin, sanoisinko paljasjalkai-
sia rautulaisiakin oli vielä mukana,
kuten Kuren Aapo ja Huuhkan
Veikko, yli kymmenen kertaa mu-
kana olleita. Heitä tarvitaan. Ovat-
han he mainioita oppaita kertomaan
itse kullekin missä kenenkin van-

hempien koti kylällä sijaitsi.
Raudussa syntyneiden ikäraken-

ne alkaa rajoittaa heidän mukana
oloa näillä ikimuistoisilla kotiseutu-
matkoilla, jotka vielä jollakin tavoin
sitovat meitä rautulaisia yhteen.
Tällä kertaa puuttuivat matkasta va-
kio Raudun kävijät Virolaisen
Valto, Kimosen Eino, joiden opas-
tavaa seuraa kaipailtiinkin. Tässä-
pä terveisiä heillekin Raudusta ja
ennen kaikkea miesten kotikylältä
Vepsasta. Myös muistelimme Las-
silan Vilhoa, monien matkojen va-
kiokävijää. Vilho on muuttanut
“ikuiseen Karjalaan” taivaan isän
luo.

Ensimmäisen päivän matkasta
tuolla Kronstatin saarelle ihmetel-
tiin naapurin työn tahtia saarelle me-
nevän tien ja siltojen rakentamises-
sa. Nähtiinpä valtava betonista va-
lettu arviolta noin 150 metriä pitkä

tiesilta, joka oli ilmeisesti jo työ-
vaiheessa romuttunut mereen. Op-
paamme kertoman mukaan siltatyö-
maa siltä osin on ollut keskeytyk-
sessä useita vuosia. Olipa melkoi-
nen turistinähtävyys tukipilareiden
varassa meressä törröttävä monu-
mentti. Kyseisellä saarella ruokail-
tuamme matkasimme Pietariin
yöpuulle.

Ladan kuljettaja
“auttaa aina”

Heti aamulla suuntasimme bussin
keulan kohti Rautua ja sieltä jaoim-
me ryhmämme kahtia Suvenmäelle
ja Vepsaan. Me Vepsaan menijät
kohtasimme jälleen kulkuesteen
Anttolan myllyn tienhaarassa. Vep-
san kylätien tukkona oli suuri tien
yli vinosti kaatunut koivu, jonka
alitse ei bussimme sopinut.
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Ongelmat poistuivat hetkessä, kun
paikallinen Ladan kuljettaja tuli
avuksi. Kyyti Vepsaan maksoi kym-
menen markkaa henkilö aina suun-
taansa. Varsinainen autoralli oli
melkoinen kokemus pikataipaleena
kotikonnuille. Kyydin lisäksi Ladan
takakontista löytyi myös “baari”,
joka palveli kyydissä olleita asiak-
kaita.

Päivä vierähti nopeasti sukujuu-
rien maisemissa, jossa ei tällä ker-
taa nähty ainuttakaan paikallista
asukasta. Koko kylä on yhtä pelto-
aluetta, joka tällä kertaa oli heinän
kasvussa.

Istuimme veljeni Raimon, joka on
syntynyt täällä Savossa Virtasal-
mella, isämme Simo Loposen ra-
kentaman kotimme raunioilla jo kol-
matta kertaa. Avatessamme perin-
teisen samppanapullon sen kunniak-

si että olemme täällä, ajatuksemme
pyörivät aikaan noin 60 vuotta sit-
ten. Olemme seudulla joka nyt on
autio ja asumaton.

Siinä istuttuamme mietteissämme,
veljeni Raimo toi ajatuksensa julki.
Mitähän meidän isämme sanoisi jos
hän näkisi tämän kotiseutunsa, jos-
sa hänen nuoruutensa työt ovat men-
neet täysin hukkaan? Isämme ei
koskaan evakoksi lähtönsä jälkeen
päässyt katsomaan synnyinseutu-
jaan, joten me jälkipolvi voimme
vain ajatuksissa kokea isämme tun-
teet hänen kotiseudustaan.

Tuo kesäkuinen kotiseutumatka
oli meille kiireinen, paljon autossa
istumista, mutta siitä huolimatta
kotiseuturakkautta Karjalaa koh-
taan muistuttava elämys, jonka var-
masti haluamme tehdä uudestaan
taas seuraavana suvena.

Sakkojen jälkeen sakkoja
Sitä se ei kuitenkaan liene ollut au-

tonkuljettajaamme kohtaan, joka
menomatkalla sai sakot paikallisen
tieratsian kertoman mukaan ylino-
peudesta. Paluumatkalla puolestaan
kuljettajamme juuttui pariksi tun-
niksi Venäjän tulliin. Tällä kertaa
syyksi tulli ilmoitti auton ajopiir-
turin epäselvyydet. Koti-Suomeen
kuitenkin pästiin, kunhan kuljetta-
jamme maksoi jälleen sakkoja yli
500 markkaa. Syy, mistä sakko kir-
joitettiin, ei siinä tilanteessa selvin-
nyt kuljettajalle, eikä tietysti meille
matkalaisillekaan.

Rajan ylitettyämme oltiin kaikki
samaa mieltä, Kotimaamme ompi
Suomi, jossa haluamme elää suoma-
laisina.

Tenho Loponen

Palkealan lesken viimeinen tahto
Suomen itsenäistyttyä jäi maa-

omaisuus Raudussakin niille yksi-
tyisille, jotka olivat maansa 1800-
luvulla Venäjän hyväksymällä taval-
la omakseen saaneet. Venäjällä maa-
orjuus lakkautettiin ja samassa yh-
teydessä Raudunkin vapaat maan-
viljelijät saivat itselleen selvän omis-
tusoikeuden viljelemiinsä tiloi-
hin, näillä aikaisemmille “lahjoitus-
maille”. Tällöin isoisäni isoäiti Par-
ja sai leskenä perintökirjan Palkea-
lan kylässä sijaitsevaan kotitilaansa.
Tämän tilan verot peri aiemmin
Sumpulan “lahjoitusmaan” haltija.

Kuusi vuotta ennen kuolemaansa
Parja testamenttasi tämän kotiti-
lansa tyttärilleen Marialle ja Lii-
salle. En tiedä miten isoisäni isä,
Mikkel, tutustui Mariaan, mutta he
olivat testamentin tekohetkellä nai-
misissa ja heillä oli jo tuolloin kol-
me poikaa.

Nuorin pojista, vuonna 1877 syn-
tynyt oli isoisäni. Hän löysi naapuri-
kylästä Jousseilta vaimokseen tytön

ja kun näiden poika myöhemmin
suostutteli vaimokseen naapurin tyt-
tären Palkealan kylästä, niin minä-
kin sain isän ja äidin.

Aikanaan nämä kaikki avioparit
lapsineen elivät ja viljelijät tätä Ve-
näjän siunaamien lakien myötä Par-
jalle tullutta maatilaa. Vähän ennen
talvisotaa isäni oli saanut tilan it-
selleen vanhemmiltaan heidän elin-
kautista elatustaan vastaan. Onneksi
elatus toteutui, vaikka tila jäikin
toistaiseksi “lahjoitusmaaksi” rajan
taakse kun Palkealan kylään tuli
vuonna 1944 metelin kera muita
viljelijöitä valtakunnan rajan takaa.

Lieneekö väärin epäillä nykyisen
Venäjän tahtoa tunnustaa vanhan
Venäjän hyväksymiä omistusoi-
keuksia. Sadan vuoden takaisi elä-
misen puitteita Palkealan kylässä
voi ounastella tästä Parjan testa-
mentin loppuosasta.

“...ylempänä sanotut tyttäreni an-
tavat hänelle vanhan tyttären osan,
lehmän, lampaan ja sijan sekä tar-

peelliset tyttären vaatteet. Jos vii-
meksi mainittu Liisa on poissa mei-
dän pesästä silloin kun hän lähtee
naimisiin, niin lehmä, lammas ja
sika jätetään antamatta ainoastaan
tyttären vaatteet annetaan.

Tämän testamentin olen terveel-
lä ja täydellä järjellä sitä varten
läsnäolleiden vierasmiesten näky-
vissä tunnustanut oikeaksi ja olen
siihen oman puumerkkini nimeni
alle piirtänyt.

Raudun Palkealassa joulukuun
3 p 1891.

Parja Sidoroff
Talollisenleski Palkealassa.”

Nyt tämän Palkealan kylän perin-
tötilan mailla on entisessä pihapiiris-
sä ja pelloilla useita venäläisiä talo-
rakennelmia ja lisää on rakenteilla.

Vahvemman oikeus lienee saanut
lainvoiman.

Ahti Hänninen
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Tunneäly - mitä se on?
Tolkku pittää olla toista kylvettäiskii, kyssyy et polttaaks.
(Sananparsi Raudusta)

Karjalaiseen mielenlaatuun on
aina kuulunut se ominai-

suus, jota nykyisin on ruvettu nimit-
tämään tunneälyksi. Se on kykyä
tulla toimeen muiden kanssa, tehdä
rakentavaa yhteistyötä ja iloita toi-
sistamme, toistemme seurasta.

Tunneäly on kykyä asettua toisen
ihmisen asemaan ja ymmärtää sitä
kautta hänen tilannettaan. Tunneäly
on mielen hallintaa pulmatilan-
teessa, niin että löytää käyttökelpoi-
sen ratkaisun. Tunneäly on toimin-
takyvyn säilyttämistä epäonnistumi-
sista ja vastoinkäymisistä huolimat-
ta. Tunneäly on kykyä tilapäiseen
luopumiseen, ja tosiasioiden myön-
tämistä käytännön tasolla. Tunne-
äly on myönteisen asenteen oppimis-
ta, niin kuin äidinkieli opitaan lap-
suuden ympäristössä ja tunne-
ilmastossa. Tunneäly on itseään
ruokkiva ja palkitseva ominaisuus
niin, että se pitää yllä myönteistä
asennetta elämän loppuun asti, ja
ylikin, niin kuin tutussa lausahduk-
sessa on paikkansapitävyys: “Kar-
jalassa hautajaisetkin on hauskem-
mat kuin Hämeessä häät.”.

Joku voi olla hyvinkin älykäs,
mutta häne ei lainkaan osaa

lohduttaa toista ihmistä. Joku voi
kyllä hallita omat tunteensa, mutta
ahdistuu liikaa toisen hädästä. Hy-
vinkin älykäs ihminen voi olla heik-
ko selviytymään sosiaalisissa suh-
teissaan.

Ihmissuhdeammateissa karjalai-
suus on hyvä lähtökohta ja kasvu-
pohja. Lapsilla on ollut polvi, jolle
istua ja jolla hypitellä. Lapsen tulee
voida turvallisesti harjoitella eläy-
tymistä, itsehillintää ja mielipahan
sietoa. Jos lapsi ei saa kokea hel-
lyyttä ja turvallisuutta, ja hänen

kiukkunsa tukahdutetaan alkuunsa
eikä hän uskalla sitä näyttää, vai-
kutetaan tunneälyn kehitykseen.

Esikoululaisten yllykkeiden hillin-
tää on tutkittu ns. makeistutki-
muksella. Nelivuotiaat saavat kak-
si karamellia, jos odottavat koneen-
tekijän paluuta huoneeseen. Jos he
haluavat makeisen heti, he saavat
vain yhden. Testaajan poistuttua vi-
deo tallentaa mitä tapahtuu: osa
sieppaa heti karkin, osa pystyy odot-
tamaan sovitun ajan. Nauhaa kat-
sellen voidaan keskustella mm. sii-
tä, mistä maltti ja malttamattomuus
mahtaa johtua. Silti on niin, että kun
samat lapset tutkitaan myöhemmin
esimurrosiässä, samat piirteet ovat
melko ennallaan. Tyydytystä odot-
taneet ovat sosiaalisesti tasapainoi-
sempia, itsensä ja toistensa kanssa
paremmin toimeentulevia ja kyp-
sempiä kuin tehdyissä sopimuksis-
sa pysymättömät yli-impulsiiviset
lapset. Kun mittaus uusitaan nuori-
na aikuisina, käy ilmi, että tunnet-
aito hallita impulssia osoittautuu
monen aikuisuudessa tarvittavan
selviytymisen ja menestymisen pe-
rustaksi.

Tunneäly on tärkeä yhteiskyky
käyttää muita taitoja ja lah-

joja hyvän elämän toteutua. Tunne-
äly tuo selkeästi esiin sen, että tun-
teet ovat ystäviämme, sisäinen ter-
veystekijä, itsetunnon, avoimuuden
ja rohkeuden lähde. Tasapainoises-
sa elämässä järki, tahto ja tunne
ovat yhtä tärkeitä, ja toisiaan var-
ten.

Pelotta emme edes havaitsisi vaa-
raa, vihatta meiltä puuttuisi ei-sana,
olisimme puolustuskyvyttömiä, ter-
vetuloa-kynnysmattoja kaikille; il-
man rohkeutta ei olisi riskiä ja sen

ottajaa, ilman rakkautta ei olisi ys-
tävyyttä, ja kaikkea siitä peremmäl-
le, esiripun tuolle puolen, ja pyhim-
pään. Ilman onnea, iloa ja kiitolli-
suutta ei olisi yhteistä jaettavaa, ei
motivaatiota arkeen eikä aihetta juh-
laan. Vailla herkkyyden tunnetta ei
olisi syyllisyyttä, häpeää, omaa tun-
toa, ripin salaisuutta, päästön sanaa,
taivasten valtakunnan avainta, an-
teeksiantamusta, sovintoa, hyvitys-
tä, uudistuvaa elämää, vapautuneen
kokemusta, esimaistoa tulevaiseen
hyvään, enkelten leipää.

“Missä ihmiset tuntevat tuntehin,
siellä liki on Jumalakin.” runoilee
hymnissään sama Eino Leino, jolta
on nuo meille rakkaat ja toistelut
synnyinseutuamme tunnesitein sy-
dämiimme ankkuroivat sanat: “Rau-
tu on rautaa!”.

Kun tunne kielletään, se ei lak
kaa olemasta, vaan muuttaa

luonnettaan, laatuaan ja vaikutus-
taan: kohtaamatomasta pelosta koi-
tuu ylivarovaisuutta, arkuutta tai
kohtalokasta uhkarohkeutta.

Vieraantuminen tunteista on vie-
raantumista itsesä, toisista ja maa-
ilmasta sellaisena kuin se on, usein
kovana ja koettelevana, ja silti Luo-
jan antimista rikkaana, elämisen ar-
voisena todellisuutena. Pakenemi-
nen keinotodellisuuksiin repaloi ih-
misen ja ihmissuhteet, valheellistaa
maailman ja altistaa huumeille.

Tunneälyn vajavuus tai puute ai-
heuttaa monenlaista inhimillistä vi-
noutuneisuutta, kärsimystä ja hätää:
väkivaltaa, mummojen potkimista,
koulukiusaamista, rikollisuutta, tun-
nekylmyyttä, suvaitsemattomuutta,
yhteiskunnan jakaantumista ja
rakkaudettomuutta.

Masennuksen ja esimerkiksi jat-
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kuvan vihan (kuten Jaalan mies
naisestaan: Tasain luonne, aina
vihain) uhka on terveydelle samaa
luokkaa kuin terveysapostolien mu-
kaan kovan tupakoinnin ja korkean
kolestrolin sydäntautien suhteen.
Sitäkin hoetaan, että jatkuva psyyk-
kinen stressi tai sosiaalinen eristäy-
tyneisyys näyttävät moninkertaista-
van vaaran yksikön liukastua vii-
meiseen banaaninkuoreen ennen-
aikojaan.

Monessa on valpastuttu. Oli-
siko nyt myös hyvän kar-

jalaisen perinteen, tunnetaitojen
vaalimisen ja edistämisen vuoro?

Koulujen jälleen alkaessa: Tunne-
älyn perusta luodaan lapsuuden ja
nuoruuden kasvuolosuhteissa. Eri-
tyisen tärkeää tietokoneaikana on
myötäelämisen kyvyn opettaminen.
Tunnetaidollakin on entuudestaan
entisillä nimillä ja uutuudestaan
uusilla nimillä hyväksi jo havaittu-
jakin opetusohjelmia, myös saata-
vissa. Peruskoulun opettajat ovat
avainasemassa, sillä opettajan tapa
käsitellä luokkaansa on jo itsessään
tunnetaitoisuuden tai sen puutteen
välittämistä. Jokainen meistä on
avainasemassa: “Tee yksi ihminen
onnelliseksi joka päivä, vaikka se
tänään sattuisit olemaan sinä itse!”.

Simo O. Salo

Karjalan Liiton jäsen saa
elokuussa etuja Vuorelman
kansallispukutarvikkeista
Kansallispukuvalmistuksen varsinainen sesonkiaika on kevät, jol-
loin ompelijan löytäminen voi olla vaikeaa ja moni jättää puvun
ompeluttamisen pitkän toimitusajan vuoksi. Syksyllä on puolestaan
hyvää aikaa puvun teettämiseen tai tekemiseen itse. Monet kansalais-
ja työväenopistot järjestävät syksyisin myös kursseja, joilla voi opet-
tajan ohjaamana valmistaa kansallispuvun.
Karjalan Liiton jäsenenä saat nyt etua Helmi Vuorelma Oy:n kan-
sallispukutarvikkeista. Ostaessasi kokonaisen tarvikepaketin (sisäl-
tää kaikki pukuun tarvittavat kankaat, langat ja muut materiaalit,
kaavat sekä ohjeet) etusi on seuraava: tarvikepaketin hinta 2500-
4000 markkaa alennus 300 markkaa per paketti, paketin hinta yli
4000 markkaa alennus on 400 markkaa per paketti. Etu on voimas-
sa vielä elokuussa 2000 tilatuista pakkauksista.
Helmi Vuorelma Oy on vuosikymmenten ajan ollut merkittävä kan-
sallispukujen markkinoija ja valmistaja. Oma kutomo kutoo puku-
kankaat ja ateljeeompelimo tekee puvut mittatilaustyönä. Lisäksi yh-
tiö myy materiaalipakkauksia, jolloin asiakas itse huolehtii puvun
valmistamisesta.
Vuorelman mallistossa olevat kansallispuvut löytyvät kuvastosta,
jonka voi tilata hintaan 20 markkaa. Kansallispukumyymälä Lah-
dessa palvelee puolestaan ma-pe kello 9-17.30 ja la 9-13.

Helmi Vuorelma Oy
Vesijärvenkatu 13

PL 45, 15141 Lahti
puh. (03) 7810 700, 7810 748

fax (03) 7810 703
e-mail: helmi@vuorelma.net

Karosen Aino oli kovin yritteliäs

Leikkasin oheisen kuvan 13.3.
2000 Helsingin Sanomista. Siinä
ajaa Sinebrychoffin panimolta ha-
kemaansa mäskiä Aino Karonen

tapäivällä ja lehmä astutettiin. Aino
sai palkaksi rahaa ja kuorman hei-
niä, sillä kotona Ainolla oli ainakin
kaksi lehmää.

Aino osasi hyvin käsitellä sonnia.
Kerran talvella Aino näytti minulle
ja äidilleni Vehmaisissa kuinka son-
ni ravaa. Lähdimme meiltä järven
yli Nypelön rantaa kohti ja ravi oli
puhdasta.

Tästä sonnin valjastamisesta vie-
lä jotain. Länget olivat kuin hevo-
sella, mutta ne piti panna sonnille

Raudusta (Kirkonkylän koulupiiri
sivu 231 talo 166) Helsingin Bule-
vardilla vanhan oopperatalon koh-
dalla.

Hän oli hyvin yritteliäs neiti. Son-
nin nimi oli Peura-Poika-Jättiläinen.
Sonnin kanssa hän ajeli ympäri
Raudun pitäjää. Siihen aikaan ei tie-
detty mitäään keinosiemennyksestä,
mutta varsinkin talvella oli kätevää
käydä aamulla sanomassa Ainolle,
että meillä lehmä tarvitsee sonnia.

Aino ilmestyi sonninsa kanssa il-
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väärin päin, koska sonnin niska on
paksu. Siis rinnustin oli niskassa ja
harjustin alhalla vielä piti olla mäki-
vyö, koska alamäessä reki olisi men-
nyt sonnin kintuille. Sonnilla ei ol-
lut rautoja suussa. Nenän päällä oli
ketju, joka oli uponnut turpakarvoi-
hin ja varmasti tuntui, kun ohjak-
sista nykäisi.

Kuulin jostain, että evakkomat-
kalla Aino oli sanonut, että “hän

ainakin ajaa sonnin kanssa Helsin-
kiin. Hän ei ole siellä koskaan käy-
nyt.” Tiedän, että hän toteutti toi-
veensa olihan aikaa kolme kuukaut-
ta ennenkuin sota loppui ja siinä
ajassa ehti Peura-Pojalla pitkän
matkan.

Rauhan tultua näin jossain pää-
kaupungin lehdessä Ainon ajavan
lunta ihmisten pihoilta. Myöhemmin
kuulin hänen hoitelevan karjaa

Pieksämellä Naarajärven lentoken-
tän liepeillä.

Olen tutustunut Ainoon jo alle
kouluikäisenä kun hän asui Kas-
kaalassa ja hänellä oli kaneja. Mi-
nulle ostettiin kani Bertta ja se koh-
ta poiki. Kaneja oli minulla muuta-
ma vuosi kunnes koirat tappoivat
kaikki kanit.

Eino Joro
sotaveteraani 77v.

70-vuotishääpäivää viettivät Pieksämäellä Väinö
Lattunen ja Hilja Lattunen o.s. Mentu. Molemmat
ovat Raudun Maanselällä syntyneitä.

80 vuotta

Raudussa syntynyt Matti Rastas täytti 3. tammikuu-
ta 80 vuotta Pieksämäellä.

Anna Putkonen o.s. Kähäri täytti 80 vuotta juhan-
nusaattona 23.6. Anna on syntynyt Raudun

Leinikylässä. Syntymäpäivää juhlittiin lasten ja las-
ten perheiden ja veljien kanssa Pieksämäellä.

Toivomme hänelle voimia ja kaikkea hyvää jatkos-
sakin seuraavin sanoin: Herra auttoi tähän asti, vas-
takin Hän tekee sen. Hänen kanssaan luottavasti, kul-
kea voit edelleen.

Pentti Jäske täytti 80
vuotta Helsingissä. Hän on
syntynyt 22.8.1920 Raudun
Kirkonkylässä.

75 vuotta

Eino Mentu kuoli kotonaan Mikkelin maalaiskun-
nassa 30. toukokuuta. Hän oli syntynyt Raudussa
28.4.1918.

Aimo Anselm Puustinen kuoli 13. kesäkuuta Kou-
volassa. Hän oli syntynyt Raudussa 29.3.1920.

Tyyne Huhtala, o.s. Ollikainen, kuoli Kirkkonum-
mella 8. heinäkuuta. Hän oli syntynyt Raudussa
4.3.1928.

Hänen evakkotie johti muutaman mutkan kautta Piek-
sämäelle, jossa hän teki elämäntyönsä postin palve-
luksessa postivaunussa. Tutuksi tulivat vuosikymme-
nien kuluessa monet rataosat sekä postin maan-
laajuinen postitoimipaikkaverkosto.

“Perheuutiset” palsta on täysin maksuton.
Toimita aineisto osoitteella

Rautulaisten lehti
PL 154

50101 Mikkeli
Samaan osoitteeseen myös tieto siitä, mikäli et halua

merkkipäivääsi julkisuuteen.
Postivirkamies Armas Myöhänen täyttää 75 vuotta

17. elokuuta Pieksämäellä. Armas on Korleen poikia.

70 vuotta

Rautulaisten pitäjäseuran
kunniapuheenjohtaja Mauri
Maisonen täytti 9. elokuuta
70 vuotta. Hän on syntynyt
Raudun Orjansaaressa. Juh-
lia Mauri vietti Mikkelissä
perhepiirissä.
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KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

ASEMAN KOULUPIIRI
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440
Veikko Nalli, Tuomelantie 16 A 2, 76150 Pieksämäki,
puh. (015) 614 469

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418
Selma Salo, Kärälammentie, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Aimo Valkonen, Kyttäläntie 23, 52700 Mäntyharju,
puh. (015) 683 820
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa, puh. (014) 883 341

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Raatimiehenkatu 20 B 23, 53100 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, GSM 040-7343 087
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. (015) 613 868

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
Oiva Junni,  Kenttätie 4, 51600 Haukivuori, puh. (015) 662 640
Pauli Jantunen,  Poutapolku 3, 50500 Mikkeli, puh. (015) 335 970
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 214 927

PALKEALAN KOULUPIIRI
Irja Laurila, Mahlamäentie 25, 04310 Tuusula, puh. (09) 2755 049
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. (05) 334 211
Kalevi Laitsaari, Ahonkatu 12, 50130 Mikkeli, puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski,  Reinolankatu 5 C 24, 48600 Karhula,
puh. (05) 263 356
Martti Huuhka, Opintie 2, 79600 Joroinen, puh. (017) 571 353
Veikko Jormo, Ukonvaaja 1 L, 02130 Espoo, puh. (09) 465 708

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkala, 50670 Otava, puh. (015) 418 403
Jaana Anttonen, Karjalantie 13 C 12, 50600 M:li, puh. (015) 177 144
Sirpa Koskela,  Äijänkalliontie 11, 46800 Anjalankoski,
puh. (05) 3255 846

SIRKIÄNSAAREN KOULUPIIRI
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä,
puh. (014) 620 789
Lauri Partanen, Kauristie 9, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 482 437

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Ilmari Seijamaa, Hämeenkatu 9, 76100 Pieksämäki,
puh. (015) 482 096
Armas Komi,  Pasalantie 296, 79630 Kolma, puh. (015) 573 141
Väinö Loponen,  79600 Joroinen, puh. (015) 573 123
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Valto Virolainen, Koroistentie 3, 21500 Piikkiö, puh. (02) 4726 053
Veikko Huuhka,  Hällinmäki, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Emil Meskanen, Majalahdentie 5, 50600 Mikkeli, puh. (015) 170 781
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B, 50100 Mikkeli, puh. (015) 174 042
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294
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ANTTOLAN SEUTU
Maija Väisänen, Hoviraitti 23, 52100 Anttola, puh. (015) 660 223

ESPOON SEUTU
Irja Rastas, Seilinmäki 17 A, 02180 Espoo, puh. (09) 520 040

HAMINAN SEUTU
Heimo Damski, Mäntytie 4, 49460 Hamina, puh. (05) 3455 018

HAUKIVUOREN SEUTU
Oiva Junni, Kenttätie 4, 51600 Haukivuori, puh. (015) 662 640

HELSINGIN SEUTU
Varpu-Leena Koivisto, Töölöntullinkatu 5 A 10, 00250 Helsinki,
 puh. (09) 2414 633

HIRVENSALMEN SEUTU
Matti Koppanen, Rauduntie 97, 52520 Syväsmäki, puh. (015) 413 705

IMATRAN SEUTU
Pentti Lallukka, Mellonkatu 41, 55100 Imatra, puh. (05) 436 4129
Kaino Rastas, Karhusuontie 17, 55610 Imatra, puh. (05) 476 1048
Toivo Kuparinen, Linnansuontie 12, 55100 Imatra, puh. (05) 4367 076

JAALAN SEUTU
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. (05) 334 211
Toivo Rontu, Ronnontie 130, 47650 Kimola, puh. (05) 335 646

JOROISTEN SEUTU
Milja ja Armas Komi, Pasalantie 296,79630 Kolma, puh. (017) 573 141
Matti Meskanen, Rajatie 29 A, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 636

JOUTSAN SEUTU
Selma Salo, Kärälammentie, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa, puh. (014) 883 341

JYVÄSKYLÄN SEUTU
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä, puh. (014) 620 789
Aarne Vaskelainen, Taitoniekantie 1 B 14, 40740 Jyväskylä,
puh. (014) 254 602
Helvi Liljeroos, Valkealammentie 68, 40220 Keskipalokka,
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, GSM 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,
GSM 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
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

LEHDEN ASIAMIEHET JA
YHDYSHENKILÖT:


