
Rautulaisten lehti  1/2003 1

RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

46. VUOSIKERTA 1/2003 (321)
HELMIKUU 2003

Joutsan Hiihdot vuonna 1950. Kyseessä 30 kilometrin lähtö
ja kuvassa oikealla Heimo Kiuru, jonka elämästä voimme

lukea lisää tässä ja seuraavissa Rautulaisten lehdissä.
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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 helmikuussa 2003

Toivottavasti  Viipuri boikotti puree

Suuri määrä suomalaisia matkan-
järjestäjiä lopetti vuodenvaihteesta
matkansa Viipuriin. Syynä ovat mat-
kustajia ryöstäneet ja rosvonneet
varkaat, jotka piirittivät turistin heti
tämän astuessa bussista. Matkan-
järjestäjät tekivät sen, mihin viralli-
nen Suomi eikä Venäjä ole pysty-
nyt vuosiin. Boikotti Viipuria koh-
taan puri niin hyvin, että Venäjän
viranomaiset joutuvat ihan tosissaan
etsimään ratkaisua villinä rehotta-
vaan rosvoiluun Viipurissa.

Ratkaisua asiaan toivoivat myös
paikalliset, eli torikauppiaat, jotka
ovat olleet vaatimassa miliiseiltä tiu-
kempia toimia rosvojen kuriin saa-
miseksi. Eikä ihme. Jos suomalai-
set eivät hamstrausmatkoillaan Vii-
purissa käy, on leivänsaanti kauppiailla niukempaa.

Täysin villiksi meno Viipurissa viime aikoina meni-
kin. Enää ei napattu taidokkaasti helposti houkuttele-
vaa lompakkoa rinta- tai takataskusta tai käsilaukkua,
vaan rosvot hyökkäsivät ihmisten kimppuun ja käytti-
vät väkivaltaa. Kimppun hyökänneet poikajoukot vei-
vät uhreiltaan lompakoita, kännyköitä, kelloja, silmäla-
seja ja jopa passeja, joita sitten myöhemmin päivän
kuluessa kauppasivat uhreilleen takaisin. Ja miliisi ei
puuttunut asiaan millään tavalla. Syynä pidettiin sitä,
etteivät suomalaiset tehneet rikosilmoituksia.

Viime vuonna suomalaiset tekivät vain 35 rikos-
ilmoitusta Viipurissa. Eikä ihme, sillä rikosilmoitusten
teko Venäjällä on oma selviytymistaistelunsa. Kyrillisillä
kirjaimilla tehdyt kaavakkeet, vain Venäjää puhuva vir-
kailija, ja niskaan hengittämässä bussilastillinen samalla

ryhmäviisumilla olevia kanssa-
matkustajia, jotka vain haluavat
päästä rajan yli koti-Suomeen. Ei
ihme, että tutkittavaa miliiseille ei
juuri annettu.

Itse näen, että kauppatorin lä-
heisyydessä sijaitseva Viipuri-kes-
kus voisi olla auttamassa turisti-
poloista rikosilmoituksen teossa.
Se, että torin laidalle tulisi miliisi-
piste, josta apua saisi, ei auta mi-
tään.

Matkaboikotin on määrä kes-
tää helmikuun puoleenväliin
saakka ja mikäli toivottuja toi-
menpiteitä ei tehdä, matkan-
järjestäjät ovat valmiit jatkamaan
sitä. Mielenkiinnolla odotan, ta-

pahtuuko Viipurissa tosissaan jotain, vain tuleeko Vii-
purista periferia, jonka ohi mennään tyynen rauhalli-
sesti. Rahat törsätään sitten Pietarissa tai kannaksella,
ellei Viipurin rosvojoukot ala harjoittaa toimintaansa siel-
lä.

Bliniviikkojen aikaan,

p.s. toimituksen sähköpostiosoite on muuttunut.
Uusi osoite on: toimitus@rautulaistenlehti.net
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Rautulaisten lehden painopaikka muuttui

Esa Tarkiaisen tietous Raudusta on
vähäistä, mutta kiinnostus on heräämässä

Rautulaisten lehden painopaikka
vaihtui vuoden alussa ja nyt lehti
tehdään Kopiopisteessä Mikkelissä.
Yrittäjä Esa Tarkiaiselle lehti tulee
varmasti tutuksi työnsä takia, mutta
kiinnostusta Rautua kohtaan hänel-
lä on muutenkin.

- Äitini, Hilma Kalpio , oli läh-
töisin Karjalasta, mutta ikävä kyllä
hän kuoli ennen kuin ehdin kiinnos-
tua karjalaisuudesta. Sanana Rautu
on tuttu. Sitä kuuli kotona, kertoo
Tarkiainen.

Karjalaisen äitinsä vilkasta luon-
teenpiirrettä Tarkiainen ei ole omi-
en sanojensa mukaan perinyt.

- Imatran suuntaan jääneet suku-
laiset ovat kuitenkin oivia esimerkke-
jä karjalaisuudesta. Heillä on mur-
rekin säilynyt, toteaa Tarkiainen.

Karjalainen ruokaperinne Tarki-

aisten perheessä on pysynyt vuosi-
en saatossa kuitenkin tallessa.

- Kyllä minulta karjalanpiirakoiden
rypytyskin onnistuu, hän paljastaa.

Pieksämäen maalaiskunnassa syn-
tyneen, Mikkelissä jo parikymmen-
tä vuotta asuneen Esa Tarkiaisen
perheeseen kuuluu vaimon lisäksi
13- ja 15-vuotiaat pojat. Yhdeksi
harrastuksekseen Tarkiainen mainit-
see sukuseuratoiminnan, josta osoi-
tuksena on Tarkiaisten sukuseuran
hallituspaikka. Myös kuntoilu ja
matkustelu ovat sydäntä lähellä.
Karjalassa hän ei kuitenkaan ole
käynyt, ainakaan vielä.

- Ei se nyt mikään ihme olisi, vaik-
ka innostuisin lähtemäänkin Karja-
laan. Varsinkin jos olisi henkilöitä,
jotka muistaisivat äitini tai tietäisi-
vät mistä hän on lähtöisin, paljastaa

Tarkiainen.

Paperin määrä
ei vähentynyt

Kymmenen vuotta maaliskuussa
täyttävä Kopiopiste tekee monipuo-
liset kopioinnit mustavalkoisesta
neliväriseen, käyntikorteista kirje-
kuoripainatuksiin, kutsukorteista
postikortteihin ja monenmoisia muita
tuotteita, jotka kuuluvat kopiointi-
alaan.

- Voi sanoa, että kopioimme puoli
miljoonaa A4:sta kuukaudessa eikä
paperin määrä ole vähentynyt vii-
me vuosina. Uskon, että mitä hel-
pompaa tekstin ja muun aineiston
tuottaminen on, sitä helpommin sitä
kopioidaan ja jaetaan eteenpäin, sa-
noo Tarkiainen.

Etenkin joulun alla on suosittua
valokuvien ikuistaminen t-paitoihin
ja mukeihin tai kalentereihin.

- Erikoisuudet lisääntyvät vuosi
vuodelta, sanoo Tarkiainen.

Hänen lisäkseen Kopiopisteessä
on kaksi vakituista työntekijää.

Jaana Matikainen

Esa Tarkiainen ja yhä toimintakuntoinen
paperileikkuri vuosimallia 1962.

Kuva: Jaana Matikainen

Armas Komin
“Siirtokarjalaiset
Joroisissa” kirjaa

voi ostaa Mikkelissä
Mauri Maisoselta

puh. (015) 213 608
hintaan 20 euroa.
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Kirjoittelin Rautulaisten lehdessä,
joku numero sitten, kuinka “meikä-
manne” pärjäili evakkotaipaleellaan
sota-aikana. Aikaisemmassa tarinas-
sani kerroin kuinka 6-vuotiaana läh-
din Raudusta sotaa pakoon, sanan
täydessä merkityksessä evakkoon.

Viime kertomuksessa päädyin
Pertunmaalle, käydessäni kansakou-
lua Lihavanpään yläasteella.

Sodan loputtua isänikin pääsi Suo-
men puolustusvoimista siviiliin täy-
sin palvelleena (5 vuotta) perheen-
sä pariin. Sodan päättymisen jälkeen
meille ilmoitettiin, että saamme ko-
timme menettämisen korvauksena
maata Virtasalmelta. Tiedon saa-
tuamme perheemme muutti Virta-
salmelle Valkeamäen kylään, aluksi
vuokra-asuntoon. Minä jäin vielä
Pertunmaalle lopettelemaan perus-
kouluani. Olin eräässä maalaistalossa
koulupoikana, joka samalla autteli
talon isäntää peltotöissä, ajellen he-
vosia toukopelloilla.

Uutta kotia
rakentamaan

Virtasalmelta saimme niin sanotun
kylmän tilan, jossa ei ollut raken-
nuksia. Heti Virtasalmelle tultuamme
alkoi kova rakennusinto, johon pää-
sin mukaan saatuani peruskoulun
päätökseen.

Nuori miehenalku tarttui tositoi-
miin. Isäni kaadellessa rakennuspui-
ta, minä toimin ajomiehenä, olles-
sani silloin 12-vuotias. Tänä päivä-
nä nuorilla on mopot ja ralliautot
ajettavanaan. Minä poika opettelin
ajamisen taidon isäni ostamalla ruu-
nalla, jonka nimenkin vielä muistan,
se oli Jaska.

Omaan kotiin pääsimme muutta-
maan vuonna 1947. Päästyämme
oman katon alle alkoi pellon teko

suoperäisestä korpimetsästä. Koti-
karjalasta vuoden vanhana evakko-
taipaleelle lähtenyt veljeni Reijo al-
koi tulla mukaan pellon raivaukseen
risujen polttajana. Peltoa raivattiin
kesät, työvälineinä kirves ja kuok-
ka.

Talvet oltiin savotoissa hankki-
massa rahapuolta yhteisen talouden
eteenpäin viemiseksi. Koko perhe
puhalti yhteen hiileen, yhteisen ko-
din hyväksi. Muistan hyvin kun tal-
visavotassa ollessamme koitti tili-
päivä, rahat piti viedä heti talon yh-
teisen kassanhoitajan äitimme lom-
pakkoon. Tilin kunniaksi äidillämme
oli tapana tarjota meille munkki-
kahvit.

Kotipesä alkoi
käydä pieneksi

Vuodet vierivät vinhaa vauhtia.

Kotimökkimme rauniot ovat
vuosien saatossa metsittyneet.
Raunioiden keskellä kasvaa

valtavan iso puu, jonka juurella
Savossa syntynyt nuorin veljes

Raimo luo vain ajatuksia
vanhempiemme kodista. Reijo-
veli miettii asioita vieressä.

Kuva: Tenho Loponen

Pieni kotitila ei enää elättänyt koko
perhettä. Me lapset, kolme poikaa,
lähdimme yksi kerrallaan etsimään
leveämpää leipää.

Vanhempani Hilda ja Simo eleli-
vät tilaamme kahdestaan noin 30
vuotta. Pikkutilan lisäansioiksi oli
isäni saanut postinkantajan viran, jo-
ta hän hoiti noin 16 vuotta, eläke-
ikään saakka.

Iän lisääntyessä ja voimien vähe-
tessä piti heidänkin jättää meidän
yhdessä rakentamamme “evakko-
koti” autiotilaksi. Muutto kirkonky-
län rivitaloon ja sieltä palvelukotiin
oli sairauden sanelemaa.

Äitini muutti vuonna 1993 ikui-
seen kotiin, jossa ei ole enää muutto-
huolia. Isäni jatkoi äitini avaamaa
tietä 1996.

Karjala yhä
mielessäin

Vaikka me lapset olemmekin nyt
melkein paljasjalkaisia savolaisia, on
Karjala ja siellä Raudun Vepsankylä,
josta sukujuuremme ovat lähtöisin,
meille rakas.

Vanhempamme eivät koskaan
evakkotaipaleelle lähtemisen jälkeen
päässeet käymään synnyinsijoillaan.
Me veljekset sen sijaan olemme käy-
neet “juurillamme” useammankin
kerran.

Vepsan kylältä läheltä vanhaa Ve-
näjän rajaa olemme löytäneet van-
hempiemme rakentaman kotimökin
rauniot, joiden reunalla istuessamme
ajatukset palaavat aikaan, jossa
isämme ja äitimme ovat parhaat
nuoruusvuotensa viettäneet.

Tenho Loponen

Melkein paljasjalkaisen savolaisen
evakkopojan ajatukset vievät Rautuun
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Karjalassa jopa neljää kertaa kesän aikana

Faniklubi kunnosti Rautua talkoilla

Viime keväänä minulla oli kunnia
olla Mikkelin Seudun Sotilaspoikien
oppaana Karjala kierroksella Kan-
naksella. Erinomaisen hauska ja kii-
tollinen ryhmä, joka innokkaasti ha-
lusi tutustua Kannaksen historiaan
kolmen päivän ajan. Useammalle
matka oli ensimmäinen omakohtai-
nen kokemus luovutettuun Karja-
laan, sillä suurimmalla osalla ei ollut
syntysiteitä Karjalaan.

Terijoen rannat ja Laatokan lai-
neet lumosivat jälleen kerran. Tällä
matkalla jäi monelle toive lähteä uu-
delleen tutustumaan Karjalaan. Niin-
pä innokkaimmat varasivat matkan
jo seuraavaan lähtöön, sillä seurauk-
sella, että osa vieraili Karjalassa jopa
neljä kertaa viime kesän aikana.
Näin syntyi Karjalan faniklubi.

Kerroin heille, että alueella olisi
pienen talkoon paikka, ja siitäkös fa-
niklubi innostui. Syyskuun lopulla to-
teutui kuuden klubilaisen kanssa tal-
koomatka, jolla kunnostettiin Larin
Parasken patsas kiinnittämällä pat-
saassa oleva reliefi useammasta koh-

Talkoiden lopettajaiset Rautu Baarissa.
uvassa Simo, Markku, Veikko, Maija-Liisa, Pirjo, Jukka, Carita ja Tenho.

Veikko Ripatti ja Simo Haimilahti
kunnostavat Larin Parasken

patsasta Palkealassa.

dasta niin, ettei Igorin kynnet aivan
heti pysty sitä irrottamaan. Kirkon
paikkaa siistittiin vesomalla ympä-
ristöä ja ensi kevääksi jäi patsaan
tekstiosan kirkastaminen.

Tämä on mielestäni hieno osoitus
siitä, että Karjala voi olla koko Suo-
men asia niin kuin sen täytyy olla-
kin. Karjalalla on varmasti paljon an-
nettavaa meille jokaiselle.

Markku Paksu

Maija-Liisa Ripatti ja Carita
Hämäläinen vesomassa pusikoita

hautausmaan portilla.
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Maslitsan ajosta rahhaa tul ko likkoa

Seuraavan tarinani kerron oi-
keastaan siksi, kun isäni aikoi-
naan kertoi minulle Pietarin
laskiaisajoista. Hänen isänsä,
siis minun Matti-äijäni oli osal-
listunut maslitsan ajoon eli las-
kiaisajeluun suuressa Nevan
kaupungissa. Maslenitsa eli las-
kiainen taipui rautulaisten
suussa muotoon maslitsa, maa-
litsa tai maaslitsa.

Maslitsan ajoista on kerrottu kyl-
lä Pietarin-kaupan yhteydessä lyhy-
esti Rautulaisten lehdessä 4/1983, 6/
1987 ja Raudun historiassa sekä
Greta Karste-Liikasen tutkimuk-
sessa: Pietarin suuntaus kannakse-
laisessa elämänkentässä. Mutta ehkä
tämä tarinani tuo vähän lisävalais-
tusta ajoihin ja olkoon tämä samalla
myös omistettu entisille rautulaisille
maslitsan ajajille.

Pietarin ympäristöstä,  Inkerin-
maalta sekä Suomesta lähti sadoit-
tain miehiä Pietarin hurjiin laskiais-
ajeluihin, sillä ne olivat suuressa mai-
neessa ja suosiossa. Laskiaista vie-
tettiin Venäjän vanhan ajanlaskun
mukaan pari viikkoa myöhemmin
kuin Suomen laskiaista.

Raudustakin lähti kymmenittäin
miehiä hyvine hevosineen, parhaine
ajorekineen  ja komeine rekipeittoi-
neen rahaa ansaitsemaan. He olivat
yleensä vakituisia Pietarin tien kul-
kijoita, jotka tunsivat kaupungin ja
osasivat vähän venäjää. Siitä oli ni-
mittäin asiakaspalvelussa paljon
hyötyä.

Oli niitäkin, jotka eivät olleet var-
sinaisia ammattiajureita, kunhan
heillä vain oli hyvä hevonen. Taval-
lisin ajelureki, millä he ajoivat, oli
”soahkareki”. Siinä oli kiinteät laidat
ja tavallisesti erikseen edessä oleva
kuskipukki ja se oli läikkyvän mus-
taksi maalattu kirkkoreki.

Ennen lähtöä oli hankittava Rau-

dun vallesmannilta ajolupaa varten
passi, joka maksoi parikymmentä
kopeekkaa. Niin sitten lähdettiin ai-
sakellot kilkkaen ja kulkuset kilisten
kohti Pietaria. Sinne saavuttua men-
tiin heti Pietarin passikonttoriin, josta
yhden ruplan maksusta sai läkkisen,
numerollisen merkin eli pirkan.
Merkki laitettiin ehdottomasti vem-
peleen oikealle puolelle, eikä ilman
sitä saanut ajaa. Vanhat ja viisaat
ajurit väärensivät myös pirkkoja it-
selleen.

Venäläisillä
oli troikkia

Laskiaisajo alkoi pyhänä kello
kaksitoista. Alkamishetki ilmoitettiin
ensimmäisenä päivänä tykinlaukauk-
sella. Ennen sitä oli lähtöpaikassa
ajajat asetettu riviin, josta sitten hu-
vittelunhaluinen pietarilainen valitsi
mieleisen kuskin ja hevosen. Alku-
viikosta oli vielä hiljaista, mutta lop-
puviikosta ilmaantui jo asiakkaita
paljon.

Asiakas siis aina valitsi mieleisen
ajajan ja sopi hänen kanssaa hin-
nasta tai maksoi matkan päätyttyä.
Mitään muuta ajojärjestystä ei tun-
nettu. Yleensä tuntiajossa oli mak-
su rupla tunnilta. Silloin ravattiin
hurjaa vauhtia pitkin Nevan jää-
tynyttä kantta vastapäätä Talvipa-
latsia, edestakaisin ali siltojen, niin
että hevoset korskuivat ja kavioista
jäätierat sinkoilivat. Kaikkialla kuu-
lui kulkusten kilinä, reet täynnä lap-
sia päivisin ja aikuisia iltaisin. Siellä
oli paljon ajajia ja monenlaisia rekiä.
Suomalaiset ajoivat aina yhdellä he-
vosella, mutta venäläisillä oli myös
kolmivaljakkoja eli troikkia.

Jos Nevan jäälle ei päässyt, jää ei
kestänyt, silloin ajeltiin pitkin kau-
pungin katuja edestakaisin. Toisi-
naan ajettiin kaupungin laidoille
huvittelupaikkoihin ja teattereihin.
Ajajat usein odottivat huvittelu-

paikkojen ulkopuolella tuntitaksalla
ja näin asiakkaat varmistivat itsel-
leen myös yöllä varman paluukulje-
tuksen kaupunkiin.

Sotaherrat
hyviä maksajia

Kun pietarilainen laskiaisena hu-
vitteli, hän ei ollut köyhä eikä ki-
peä. Hän suorastaa levitteli rahaa
ympärilleen. Tämähän sopi hyvin
suomalaisille, sillä rahan takia he
ajoihin tulivatkin. Jos ajaja osasi jon-
kin verran venäjää ja hänellä oli siisti
reki, komea rekipeitto, lämpimät
vällyt ja hyvä tyyny sekä hevosella
uudet hyvät mäkivyöt, hän sai hin-
nan lisäksi natsaijua eli juomarahaa
enemmän kuin toisen mokoman.
Ajajalla itselläkin piti olla komea
palttoo päällä, joka oli kiedottu
kirjavalla villaisella vyöllä.

Sotaherrat ja varakkaat ihmiset
olivat parhaita maksajia. Suomalai-
silla ajajilla oli tapana sanoa ”rahhaa
tul ko likkoa”. Joka tapauksessa sitä
tuli heidän mielestään ko ”jäätä”.
Mutta tais ha se jää jonkin verran
sullaakin ajojen aikana.

Suomalaista ajuria kutsuivat ve-
näläiset maslitsa ajon aikana svei-
kaksi, tveikaksi. ”Hei veikka” huu-
dettiin silloin joka puolelta, kun huo-
mattiin ajajan vapautuvan edellises-
tä kuormasta. Ajoa oli miltei rajat-
tomasti, sillä suomalaiset veikat oli-
vat hyvässä maineessa ja he olivat
myös halvempia kuin Pietarin vaki-
tuiset ajurit.

Ei ollut laskiainen, ellei ajanut vei-
kalla. Ja kyllä sitä veikkaa ajettiinkin.
Pietarilaiselle se näyttää merkinneen
yhteisen laskiaisen vieton kohokoh-
taa.

Ajohommat eivät
olleet vaarattomia

Jos ajomatka suuntautui kaupun-
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gin ulkopuolelle, oli sovittava mat-
kan kokonaishinnasta. Tästä hyvä-
nä esimerkkina rautulaisen Klos-
nerin maitokuskin Jussin kertomus
matkastaan. Hänelle sattui todella en-
siluokkainen asiakas.

”Siitä sitten kyydin tarvitsija tuli
valitsemaan mieleisensä kuskin ja
hevosen, niin kuin sekin vanha ukko
ja ämmä, jotka rivin päästä päähän
tarkastettuaan minut sitten kelpuut-
tivat kyytiin. Tingittyämme hinnas-
ta lähdettiin matkaan, joka tekikin
pitkän matkan läpi kaupungin ja sit-
ten vielä kolmekymmentäkilometriä.
Yö oli jo pitkällä, kun saavuttiin pe-

Talliin tuli myös kaksi tyttöä, jot-
ka ottivat meidät käsipuoleensa ja
johdattelivat lopulta huoneisiin, jois-
sa oli paitsi makuusijoja myös ruo-
kaa ja juomaa kylliksi. Aamulla pel-
käsin takaisin osaamista mutta sat-
tui niin, että paikalle ilmestyi toinen
pariskunta, joka tahtoi kyydin kau-
punkiin. Ukko ei tarjonnut puolta-
kaan siitä, mitä olin saanut illalla,
mutta saatuani tingityksi puoli rup-
laa lisää, lähdettiin matkaan, vaikka
kyllähän minä olisin hyväksynyt hei-
dät kyytiin oppaiksi vaikka ilmaisek-
si.”

Vaikka maslitsan ajo oli sinänsä

rekensä ja pahimmassa tapaukses-
sa henkensäkin. Laitakaupunkeja oli
syytä välttää, koska siellä sattui ros-
vouksia ja hengenvaarallisia seikkai-
luja. Mieluummin kuljetettiin nais-
väkeä, varsinkin iltapimeällä.

Ajajat eivät
hurvitelleet

Nopeasti vierähti laskiaisviikko
Pietarissa eikä rahantuloa voinut es-
tää. Rahaa myös meni majataloihin
ja ruokaan sekä hevosen huoltoon.
Ajajat hakivat huokeita yöpymis-
paikkoja, joita oli kaupungin laita-
milla ja joissa oli suuremmat tilat
hevosmiehille. Muihin Pietarin huvi-
tuksiin ei jaksanut enää osallistua.
Sitä oli ajopäivän jälkeen niin rätti-
väsynyt, että kellahti ruoan jälkeen
majatalon lavitsalle.

Kaikki ajomiehet eivät olleet ko-
konaista viikkoa, vaan toiset tulivat
vasta loppuviikosta, joka olikin vilk-
kainta ja rahakkainta aikaa, varsin-
kin viimeinen sunnuntai. Jotkut tai-
sivat innostua liikaa ajojen hurmasta
ja pilasivat hevosensa liian kovalla
ajolla. Maanantaina sitten palattiin
Suomen puolelle väsyneinä, mutta
tyytyväisinä ja reki täynnä tuomisia.
Olihan taas saatu ansaittua sievoiset
rahat kotiin viemisiksi.

Reino Pekkanen

Kuvassa osa A. Tolstovin työstä “Maslenitsa” (2002).

rille, jossa oli pihamies vastassa saat-
taen hevosen hyvään hoitoon ja suu-
rukseen.

hauskaa ja vaihtelevaa, oli noilla mat-
koilla myös omat vaaransa, saattoipa
joku menettää joskus hevosensa ja
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On jälleen laskiaisaika,
ikinuorten odotettu hankikarnevaali

On ilo kun rautulainen tapaa
rautulaisen. Peruskuviot ovat
samat ja paljon muutakin on
yhteistä jaettavaa. Ihan erik-
seen vielä kun käy onni että ta-
paa kotikylän tytön tai pojan,
vaikka sitten painetussa sanas-
sa. Jenkat käyvät soljuen koh-
dalleen. Minulla on ollut onni
päästä samaan laskiaiskelk-
kaan ja lapsuudesta tutuille
viettäville mäenrinteille itseä-
ni jokusen vuotta vanhemman,
kuin isonveljen seuraan.

Laskiaisena me kaikki kynnelle
kykenevät, niin pojat kuin tytötkin,
suuntasimme kulkumme kohti Kirk-
kojärven rannassa olevaa töyrästä.
Sillä sijaitsi lapsuutemme suurin mä-
ki. Sitä sanottiin Mölliköksi.

Suurin osa lasketteluvälineistä oli
omatekoisia suksia ja kelkkoja. Joil-
lakin oli oikein suksimestarilla tilaus-
työnä teetetyt sukset. Niissä oli kau-
pasta ostetut siteet, eikä niin kuin
useimmilla meillä, nahasta tehdyt nä-
vystimet eli raksit, omatekoiset rak-
sisukset.

Sauvat tehtiin suorista koivuke-
peistä. Niihin taivutettiin katajasta
kerkkä. Se kiinnitettiin nahkahihnoin
sauvan alapäähän estämään sauvan
uppoamista lumihankeen. Sauvan
alapäähän iskettiin terävä hevosen-
kengän jäänaula estämään sauvan
lipsumista jäätiköllä hiihdettäessä.
Sauvan yläpäähän laitettiin nahka-
lenkki. Hiihdettäessä siihen pujotet-
tiin käsi. Näin se ei luiskahdellut
vaikka sauva olisi jäinenkin.

Pitkiä pellavia
paljainpyllyin?

Laskettelukelkkoja oli moneen

lähtöön aina vesikelkasta tukki- ja
kirkkorekiin. Oli niitäkin, joilla oli
laskettelukelkkoja hienoon malliin.
Niitä oli taidolla valmisteltu ja rak-
kaudella somistettu.

Voi sitä riemua ja menoa mikä val-
litsi rinteillä kun laskimme loivasti
viettävää pappilan peltoa. Yllättäen
se muuttui melko jyrkäksi syöksyksi
alaspäin, mutta pian taas tasamaaksi
ja vei rantapenkereeltä kasvavien
puiden ja pensaiden ohi aina kauak-
si Kirkkojärven jäälle!

pyllypuolella laskiessa se taika vas-
ta ottaa toimiakseen.

Kotona odotti mäenlaskun jälkeen
äidin laittama hernerokka ja letut
mansikkahillon kanssa. Kyllä osasi-
vat maistua.

Karuselli tehtiin Kirkkojärven jääl-
le heti kun jää alkoi kantaa. Jäähän
reikä ja siihen lyötiin tukeva puu jär-
venpohjaan asti. Puun päähän kiin-
nitettiin rautatapilla pitkä riuku. Se
toimi akselina. Riu’un toiseen pää-
hän sidottiin kelkka. Sille kyydittävä

Meidän poikien ja mikä ettei tyt-
töjenkin kesken kehkeytyi tavallises-
ti kilpailu siitä, kuka uskaltaa laskea
jyrkimmästä ja vaikeimmasta paikas-
ta. Siinä sitten kävi kuin usein käy:
suksia katkeili ja kelkkoja särkyi. Jo-
ku uhkarohkea saattoi laskiessaan
jäädä lennostaan oksien varaan le-
pän tai koivun koristeeksi, pää alas-
päin suksistaan roikkumaan.

Kuului huutaa pitkiä pellavia! Pal-
jon ja pitkiä pellavia! Isän neuvoon
ei kuitenkaan menty, että paljaalla

istui saamaan vauhtia. Mitä vinhem-
pi vauhti sitä remakampi riemu. Var-
sinkin kun saatiin kyydittävä vauh-
din hurmassaan keikahtamaan lumi-
hankeen!

Kirkkojärven rinteeseen rakennet-
tiin hyppyri heti kun lunta tuli tar-
peeksi. Monet kisat käytiin ja leis-
kautettiin, ainakin omasta takaa ja
omasta mielestä pitkälle!

Valostuvaa kevättä
Simo O. Salo

Kuva: Jaana Matikainen

Oletteko milloin kokeilleet pulkkamäessä oloa?
Se piristää aikuisenkin mieltä.
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18.-20.7. Kihujuhla
Reitti I: Pieksämäki-Mikkeli-
Mäntyharju-Kouvola-Vaalimaa
Reitti II: Varkaus-Joroinen-Juva-
Mikkeli-Lappeenranta
Ilmoittautumiset Markulle puh. 040 5239 645

Reitti III: Heinola-Lahti-Vaalimaa
Ilmoittautumiset Osmolle puh. 040 5920 507

Reitti IV: Turku-Helsinki-Hamina-Vaalimaa
Ilmoittautumiset Marjalle puh. (09) 823 3032
tai 040 5778 064

Yöpyminen kaikilla reiteillä Kiviniemessä.
Matkan hinta seuraavassa lehdessä.

27.-28.6.

Vehmaisten koulupiiri kokoontuu
Reitti: Mikkeli-Lappeenranta-Viipuri
Majoitus Kiviniemessä motelli
Losevskajassa.
Ilmoittautumiset:
Markulle puh. 040 5239 645

Eros Jäsken “Me kestimme - vapaus säilyi”
ilmestyy omakustanteena helmikuussa

Opetusneuvos Eros Jäsken levy-
kekirjana tehty “Haastellaa” ja
“Haastellaa vaa” sekä tuorein kirja,
sotavuosien tunteita esiin nostava
“Me kestimme - vapaus säilyi”, aut-
tavat lukijaa tekemään aikamatkan
Karjalaan. Elämänkohtaloita tuli esil-
le enemmänkin kuin yhden kirjan
verran.

- Olen sopinut sota-arkiston kans-
sa, että he saavat kaiken keräämäni
aineiston käyttöönsä. Mitään kirjaa
ei ollut alunperin tarkoitus tehdä,
mutta ihmiset odottivat näkevänsä
omat tarinansa paperilla, Jäske ker-
too.

Hän kertoo koonneensa monen-
laiset tarinat yhteen sisällysrunkoa
apuna käyttäen. Kaikki haastattelut
Jäske nauhoitti ja nauhoilta hän poi-
mi asiat aihepiirien mukaan. Sisäl-
lysluettelo eli koko ajan, mutta teki
samalla kirjasta selkeän ja helppo-
lukuisen.

Kun puhutaan sodasta ja tunteis-
ta, tuli esille myös arkoja asioita.
Paikoin puhutaan psyykkisestä ro-

mahtamisesta, karmivasta pelosta,
sotavankeudesta ja hermojen pettä-
misestä. Jäske ei ole halunnut pro-
vosoida kirjassaan, mutta kielteisiä
asioita tulee toki myös esille. Yleis-
ilmettä hän kuvaa realistisen isän-
maalliseksi.

- Tämä on kirja, jossa muistellaan.
Sota yhdisti kaikki suomalaiset Suo-
men puolesta ja Neuvostoliittoa vas-
taan. Sodan henki on “tapa tai tule
tapetuksi”. Olen kirjannut asiat niin
kuin ne on minulle kerrottu. Tun-
teet ja kokemukset ovat haastatel-
tujen, eivät minun. Sijansa kirjassa
saa myös faktatieto, Jäske kertoo.

Tutkijoille
riittäisi työtä

Hänen mukaansa kirja voisi toi-
mia esimerkkinä nuoremmille tutki-
joille.

- Nyt on viimeiset hetket saada
tällaista muistiaineistoa kasaan. Mi-
nun haastattelujani ei voi pitää lä-
heskään kattavan otoksena. Työ-

sarkaa riittää muillekin, hän vihjaa.
Jäske näkee yhtenä lukijakuntana

erityisesti nuoret. Hänen mukaansa
kirja toimisi hyvin vaikkapa histori-
an oppikirjana. Olisi tärkeää, että
nuoret voisivat tutustua isovanhem-
piensa ja isoisovanhempiensa vaihei-
siin.

Kirja ilmestyy omakustanteena.
Muutama kappale on jo tullut pai-
nosta ja isompi painos ilmestyy hel-
mikuun aikana. Kerrontaa elävöit-
tävät graafikko Eino Laihon piir-
rokset.

Jäske, joka on kirjoittanut lukui-
sia kirjoja, haaveilee jo uusista haas-
teista. Mielessä olisi kenraali Setä-
län vaiheista kertova kirja, mikäli
päähenkilö vain suostuisi.

- Jotain uutta on joka tapaukses-
sa tulossa. Kirjoittaminen on minul-
le ilmaisukein. En pysty olemaan kir-
joittamatta, kuvailee 79-vuotias Eros
Jäske.

Heli Väisänen
(jutun muokannut Jaana Matikainen Karjala-
lehdessä 23.1.2003 julkaistun jutun pohjalta)

Rautuun kesällä 2003

6.-8.6.
Orjansaaren koulupiiri kokoontuu
Reitti: Pieksämäki-Mikkeli-Kouvola-
Kuusankoski-Vaalimaa

Matkan hinta 149 euroa.
Majoitus Kiviniemessä motelli Losevskajassa.
Ilmoittautumiset:
Paulille puh. (015) 335 970 tai
Maurille puh. (015) 213 608
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Lipolan koulusta jäi mieleen muutakin kuin opit...

Opettajan nostaminen oli erikoinen tapa,
johon en ole muualla törmännyt

Muuttaminen Sirkiänsaarelta Raa-
suliin vei perheeltämme melkein
vuoden. Me pojat, veljeni ja minä
sekä äiti jouduimme asumaan Ki-
vennavan Lipolassa, äidin kotona,
kun isä oli komennettu Viipuriin
Taistelukouluun. Hän palveli Raja-
vartiostossa ja siellä oli lähdetty kou-
luttamaan miehiä vastaisen varalle.

Jouduimme uuteen kouluun, mut-
ta joitakin kavereita oli kesä- ja pai-
mentuttuja naapurien pojista. Opet-
tajat olivat, niin kuin usein siihen ai-
kaan kyläkouluissa, aviopareja ja
niin Lipolassakin. Ilmari Häyrinen,
reservin vänrikki muistaakseni ja
Suojeluskunnassa alisotilasohjaaja.
Kerttu Häyrinen  opetti alaluokkia
ja kuului luonnollisesti lottajärjes-
töön. Rajaseuduilla toimineet opet-
tajat olivat tuohon aikaan hyvin isän-
maallisia ja halusivat opettaa saman
asenteen myös lapsiin.

Käpälöinnistä
ei ollut kysymys

Lipolan koulussa oli erikoinen ta-
pa, jota en ole tavannut muissa kou-
luissa. Siellä opettaja “nostettiin” ja
hänelle huudettiin eläköötä hänen
syntymäpäivänään. Sitten, jonakin
viikonlopun päivänä, oli Kertun syn-
tymäpäivät. Veljelleni ja minulle oli
kerrottu mitä tulee tapahtumaan.

Opettajakin oli varustautunut, nor-
maalin hamepuvun tilalle hän oli pu-
keutunut hiihtohousuihin jo tunneil-
le tullessaan, se ei ollut tavallista.
Miesopettaja oli jossakin Suojelus-
kunnan viikonloppuharjoituksissa ja
naisopettaja opetti sekä ala- että ylä-
luokkia.

Viimeiseksi tunniksi oli valittu sel-
lainen aihe joka sopi kaikille oppi-

Lipolan suojeluskunta, aluepäällikkö on tullut tarkastukselle.
Vasemmassa reunassa seisoo Ilmari Häyrinen, res.vänrikki

Suojeluskuntapuvussa. Oikeanpuoleinen lotta on
Kerttu Häyrinen. Kuva kirjoittajan arkistoista.

Lipolan kansakoulu. Siinä tosin ei ollut tuota oikeassa reunassa
näkyvää tummempaa osaa silloin, kun kirjoittaja koulua kävi.

Pitkällä seinällä  näkyvistä ikkunoista toiseksi viimeinen on se,
josta hypättiin. Kuva Kivennavan historiasta.

laille. Tunnin lähetessä loppuaan
opettaja käveli, niin kuin vain mui-
na miehinä, hiljaa luokan ovelle,
mutta toivotettuaan hyvää viikon-

loppua hän suorastaan syöksyi oves-
ta eteiseen, siitä opettajien asunnon
eteiseen napsauttaen välioven luk-
koon.
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Tähän oli kuitenkin varauduttu ja
meitä kolme poikaa hyppäsi koulun
ikkunasta, joka oli tätä varten va-
rattu nopeasti avautuvaksi, ja juok-
si nurkan ympäri opettajan asunnon
ulko-ovelle. Siitä vain äkkiä sisälle
ja siinä seisoi opettaja selkä luokan
eteiseen johtavaa ovea vasten. Sen
oven takaa kuului naputuksia ja huu-
toja “ovi auki”.

Kaksi meistä kävi välittömästi
opettajaan käsiksi - emmehän tietä-
neet vaikka hänellä olisi ollut mah-
dollisuus lukkiutua asuntoonsa - ja
kolmas avasi eteisten välisen oven.
Tällöin pääsivät kaikki oppilaat etei-
seen ja opettajan kimppuun.

Hänet kaadettiin isompien poiki-
en käsivarsien varaan, heitettiin ylös
ilmaan ja samalla huudettiin: “Elä-
köön, eläköön ja Onnea Syntymä-
päivän johdosta.” Tämä tapahtui
kolme kertaa ja heitot johtivat oi-
kein kunnon ilmalentoon. Jos vas-
taanottavat kädet osuivat esimerkik-
si rintoihin tai muuten harvinaisiin
kosketuskohtiin se oli taatusti vahin-
ko, mistään käpälöinnistä ei todella-
kaan ollut kysymys.

Sitten opettaja laskettiin jaloilleen
ja muistan selvästi; hänen hymyile-

vät poskensa olivat tulipunaiset. Sen
jälkeen hän pyysi meidät asuntoon-
sa, meni tyttöjen kanssa keittiöön
ja tarjosi meille kaikille teetä ja pulla-
siivun. Sen jälkeen lähdimme kukin
kotiinsa mutta tunnelmassa oli jo-
tain hyvin, hyvin mukavaa.

Samanlaista onnittelua en todella
muista tapahtuneeksi käymissäni
Raudun kouluissa. Olen usein kuvi-
tellut vastaavanlaista esimerkiksi Sir-
kiänsaarelta mutta ajatus jo tuntuu
tökkivän. Vai mitä mieltä olette, oli-
siko joku oppilas uskaltanut käydä
käsiksi Olga Uramoon?

Yhden kimppuun
ei käyty joukolla

Nykyään puhutaan paljon kiusaa-
misesta koulussa. Näin juhlallista
tekstiä ei silloin tunnettu. Siihen ai-
kaan ei kuitenkaan koskaan käyty
joukolla yhden kimppuun.

Kerran, ihan huomaamattani,
juoksin jonkun kaverin nyrkkiin kou-
lun kulman takaa ja putosin pyrstöl-
leni. Kaveri lähti juoksemaan, nau-
raa räkättäen, ja sekös minua siep-
pasi. Nappasin melko moisen kiven
vesirännin kuopasta ja sinkosin sen

hänen peräänsä.
Poika kaartoi liiterille jossa opet-

taja käynnisteli Norton-merkkistä
moottoripyöräänsä ja jossa kaikki
välituntiaan viettävät pojat olivat.

Ja aina, tämän jälkeen, olen usko-
nut  korkeimman ohjaukseen. Nimit-
täin poika alkoi kaartaa juoksuaan
sen jälkeen kun kivi oli jo ilmassa.
Kuinka ollakaan, kivi kaartoi saman
kaaren ja osui häntä päähän. Se oli
kova tälli ja ulvonta sen mukaista.

Kuitenkaan se ei voittanut Norto-
nin pauketta ja kun kukaan ei heti
kuullut hänen itkuaan hän lopetti
sen ja jäi seuraamaan moottorin
käynnistämistä niin kuin toisetkin.

Minäkin menin katsomaan sitä
moottoripyörää - sehän oli meille po-
jille kuin jokin ilmestys. Jälkeenpäin
ajattelin että tuskinpa kukaan näki-
kään koko tapausta, sitä lyöntiä ja
kivenheittoa. Kaikkien katseethan
olivat suuntautuneet sinne avoliiterin
sisään jossa opettaja käynnisteli
Nortoniaan.

Turpaan lyönti sekä kiven heitto
jäivät siihen. Mitään kaunaa en
muista kokeneeni.

Veikko Jormo

Raudun rajalle vedettiin Suomen raja

Kalle Kerminen toimitti Raasu-
lista Raudun asemalle tiedon, että
vihollisjoukkoja oli saapunut neljäl-
lä junalla rajaseudulle. Tuosta tapah-
tumasta on tänä vuonna helmikuun
20. päivänä kulunut ihmisikä, 85
vuotta.

Ensimmäisen maailmansodan tii-
mellyksessä itsenäiseksi julistautu-
nut Suomi oli saanut tuolloin vuo-
den 1918 alussa Venäjän hyväksyn-
nän irtaantumiselleen. Suomi oli kui-
tenkin vailla vakiintuneita valtion
rajoja. Kaksi hallintovaltaa, valkois-
ten ja punaisten, jakoivat asevoimin
Suomen alueen kahteen osaan.

Rautu oli aluksi valkoisten aluet-
ta. Punaisten hallussa oli Viipurin
puoleinen Karjalan kannas, sekä rau-
tatie Pietarista Riihimäen kautta
Tampereelle. Savon radalla rajalinja
oli Mäntyharjulla ja Karjalan radal-
la Viipurin lähellä Antreassa Vuok-
sen kohdalla, joten suurimpia kau-
punkeja ja väkirikkainta Suomen
osaa hallitsivat punaiset.

Suomalaisten keskinäinen sotimi-
nen oli alkanut noin kuukausi en-
nen Raudun taistelua, joka alkoi vä-
littömästi punaisten hyökkäyksellä
Raasulista Raudun asemalle, jonne
hyökkäävät joukot linnoittautuivat

junakuljetuksineen, ratapihalle ja sitä
ympäröiviin rakennuksiin.

Rautatiet olivat taistelujoukoille
ensiarvoisen tärkeitä. Valkoisten run-
koratana oli ratalinja Raudusta Sa-
vonlinnan ja Pieksämäen kautta Vaa-
saan (Nikolain kaupunkiin). Rautuun
suunnattu hyökkäys oli samalla
suunnattu tätä ratalinjaa vastaan. Ve-
näläisiä sotilaita oli mukana Raudun
taisteluissa miltei yhtä paljon kuin
taisteluissa muualla Suomessa yh-
teensä. Hyökkäystä Rautuun voi-
daan pitää venäläisten hyökkäyk-
senä, vaikka mukana oli myös suo-
malaisia. Raudussa jähmettyi punais-
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ten ja valkoisten välinen taistelu-
tilanne samankaltaiseksi kuin tilan-
ne koko Suomessa. Kumpikaan osa-
puoli ei päässyt etenemään toisen
alueelle.

Saksalaiset tulivat kernaasti jouk-
koineen suomalaisten valkoisten
avuksi. Saksalaiset valtasivat Helsin-
gin ja Loviisasta käsin hyökkäämäl-
lä valtasivat punaisten runkoradan
Viipurista Lahteen sekä hyökkäsivät
Hämeeseen. Punaisten alue oli tä-
ten pilkottu ja motitettu. Sotilaalli-
nen pattitilanne laukesi näillä toimil-
la valkoisten eduksi.

Raudun taistelu
toiseksi verisin

Ratkaiseva hyökkäys Raudun ase-
malle linnoittautuneita punaisia vas-
taan tehtiin huhtikuun neljäs päivä
everstiluutnantti Elfengrenin ko-
mennolla. Punaiset tekivät läpimur-

ron motista viiden tien risteyksen
kautta Maanselän hovin suuntaan,
pyrkien Raasulin maantien suunnas-
sa rajalle.

Vain pieni joukko pääsi Venäjälle
tuosta yli tuhannen henkilön motista.
Kuolemanlaaksoon päättyi useimpi-
en Rautuun hyökänneitten vaellus
ja saman päivän iltana Mäkrän ky-
län aukealle pellolle asetettiin var-
tijarinki antautuneille.

Raudun taistelun päättymisen ai-
koihin valtasivat valkoiset Tampe-
reen, sodan verisimmissä taisteluis-
sa. Toiseksi verisin paikka oli Rautu
ja kolmanneksi Viipuri. Taisteluiden
päätyttyä hävinneen osa oli kauhea.

Sodan päätyttyä toukokuussa, jäi-
vät Suomessa olleet noin 12000 sak-
salaista sotilasta tänne. Hallitus an-
toi myös Suomen armeijan suunnit-
telun saksalaisille upseereille. Man-
nerheim otti eron tehtävistään ja lähti
Suomesta. Lokakuussa eduskunta

valitsi Suomeen saksalaisen kunin-
kaan. Kun keisarikunta Saksassa ro-
mahti niin Mannerheim valittiin
Suomen valtionhoitajaksi joulukuus-
sa 1918.

Valkoiset venäläiset taistelivat vie-
lä silloin eri osissa Venäjää bolsevik-
kejä vastaan. Suomen hallitus ja so-
tilasjohto pyrkivät Itä-Karjalan vau-
raimman alueen Aunuksen valtaa-
miseen. Hyökkäys Suomesta kohti
Aunusta ja Petroskoita alkoi huhti-
kuun loppupuolella 1919. Kokoon
haalitun tuhatmiehisen sotajoukon
keski-ikä oli 17 vuotta. Useimmat
näistä lapsisotilaista olivat vailla vä-
häisintäkään sotilaskoulutusta.

Liian heikoin eväin, soitellen so-
taan lähetetyn sotajoukon monia te-
koja ei voi ylistää inhimillisinä suo-
rituksina. Lähialueyhteistyö epäon-
nistui täysin ja sotimalla saavutet-
tavaksi aiottu pohjoinen ulottuvuus
jäi saavuttamatta.
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Julmuuksiin sorruttiin myös vasta-
puolella. Ikävää on nyt muistella
monen nuoren suomalaisen elämän-
langan katkeamista itäkarjalaisten
heimoveljien maaperällä. Varsin tu-
hoisa suomalaisille oli Viteleessä käy-
ty taistelu. Suomalaisten seikkailut
Aunuksessa päättyivät kesäkuussa.

Sokean Reetan
ennustuksia

Valtionhoitajakautenaan Manner-
heim piti tärkeänä tavoitteena Pie-
tarin valtaukseen osallistumista. Pa-
perille jääneisiin suunnitelmiin kuu-
lui hyökkäys Raudusta ratalinjan
suunnassa Pietariin ja samanaikai-
nen toinen hyökkäyskiila Viipurista
Pietariin johtavaa rataa noudattaen.

Sodan jumalattaren Sokean-Ree-
tan näkemys oli vuonna 1919, että
bolsevikit eivät pysy vallassa Venä-
jällä. Tämän näkemyksen mukaisesti
toimi englantilainen laivasto-osasto
ollen yhtenä osapuolena tukemassa
Pietarin valtaukseen pyrkiviä.

Viron suunnasta hyökänneet Ve-
näjän valkoisten joukot pääsivät
Judenitsin johtamina aivan Pietarin
porteille. Suomen hallitus antoi Kar-
jalan kannakselta Koivistolta Britan-
nian laivastolle tukikohdan, josta se
pommitti Pietaria ja esti Venäjän lai-
vaston liikkeet Suomenlahdella.

Mannerheimin auttamishalut Neu-
vosto-Venäjän kukistamiseksi tys-
sääntyivät kun heinäkuussa 1919
Suomen tasavallan presidentiksi va-
littiin ensimmäisten valitsijamies-
vaalien tuloksena Mannerheimin
vastaehdokas K.J.Stålberg.

Inkeriläisten
vapaustaistelu

Raudun suunnalta oli kuitenkin
paineita Pietaria kohti, sillä inke-
riläiset kävivät omaa vapaustais-
teluaan bolsevikkeja vastaan. Rau-
dun voittotaistelun johtaja eversti-
luutnantti Elfengren johti vuonna
1919 kahta epäonnistunutta hyök-

käystä Raudun rajan eteläpuolella.
Suomalaisia oli inkeriläisten muka-
na näissä hyökkäyksissä, joista jäl-
kimmäisessä Elfengren ilmoitti
päällikökseen Judenitsin. Lähellä
Raudun rajaa sijaitsevan Kirjasalon
kylän tienoon olivat inkeriläiset
miehittäneet keväällä 1919. Pohjois-
Inkerin itsenäisyysjulistus sai vain
Suomen hyväksynnän.

Karjalan kannaksen eteläisimmät
rajapitäjät oli Suomi julistanut sota-
tilaan, joten Rautuun saatiin rauhan-
tila vasta Tarton rauhansopimuksen
myötä ja Suomen rajakomendantin
alaisena toiminut Pohjois-Inkerin
Erikoispataljoona marssi Suomen
puolelle. Ennen rajan sulkeutumista
suuri joukko inkeriläisiä pakolaisia
saapui Rautuun, nykyisin heitä kut-
suttaisiin paluumuuttajiksi.

Suomen eduskunta hyväksyi Tar-
ton rauhansopimuksen 27.10.1920

Aunuksen sotaretkellä vuonna
1919 kaatuneitten muistopatsas

Vitelessä. Patsaassa teksti:
“Kaaduitte nuorena

nähdessä huomenen ruskon
Puolesta maanne

Puolesta heimouskon”

Kuva: Ahti Hänninen

äänin 167-22. Sotatilan päätyttyä
rautulaisten elinoloja rajoitettiin ju-
listamalla Rautu kannaksen rajakun-
tien kanssa poikkeustilaan. Tämä ra-
jaseutulaki oli voimassa tammikuulle
1922 saakka.

Suomi hoiti
pakolaiset

Terijoelta näköetäisyyden päässä
olevalla Kronstadtin linnoitusalueella
puhkesi kapina venäläisten tuoretta
bolsevikkivaltaa vastaan. Jatkuva
tykkien jylinä ja aseiden rätinä laan-
tui kestettyään kymmenen vuoro-
kautta. Tämän jälkeen Terijoelle
saapui jäälakeutta pitkin eloonjää-
neet kapinalliset 6500 henkilöä, jääl-
le jäi kuolleena noin 1500 ihmistä.
Iltamyöhällä 17.3.1921 Terijoella oli
väentungos. Suomi hoiti nopeasti
nämä pakolaiset. Tulijoita vastassa
rannassa olleet oppaat ohjasivat kul-
kijat eteenpäin, haavoittuneet perus-
tettuihin väliaikaisiin sairaaloihin ja
terveet pakolaisleireihin Inoon, Vii-
puriin ja Mikkelin Tuukkalaan.

Amerikan punainen risti jakoi Vii-
purin varastostaan elintarvikkeita
näille pakolaisille. Ruoka oli alunpe-
rin tarkoitettu Pietarin asukkaille, jos
valkoisten joukot olisivat vallanneet
Pietarin.

Raudun Raasulin kautta palasi
kotimaahansa Viipurin pakolais-
leiriltä noin kuusisataa henkilöä.
Kaikkiaan yli kolmetuhatta palasi
takaisin kotimaahansa.

Sokean-Reetan näkemys bolse-
vikkien vallan pysyvyydestä Venä-
jällä osoittautui oikeaksi. Valta kesti
vain noin 70 vuotta.

Uusi Suomen perustuslaki tuli voi-
maan 1.päivänä maaliskuuta 2000.
Sen neljännessä pykälässä on luet-
tavissa “Valtakunnan rajoja ei voida
muuttaa ilman eduskunnan suostu-
musta”. Miettimisen arvoinen asia
kun valitsemme kansanedustajia
eduskuntaan tämän vuoden maalis-
kuussa.

Ahti Hänninen
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Viiden tien muistoja

Viis tietä jo kauan kulkivat
läpi Karjalan kannaksen,
ne Raudussa yhtehen sattuivat,
yli toistensa leikaten.
Oli paljon nähnehet urat nää
vuossatoja vaeltajain,
nyt muistelen askelten töminää
sotajoukkojen marssivain.

Eräs kertoi: “Reunalla rajamaa
olen ikäni kulkenut,
syvä metsä on tummilla kuusillaan
minun raiteeni varjonnut,
tulin Kivennavalta Rautuhun,
olo tuttu on vanhan uus’
minä tiedän pisaran uhratun,
ja mitä on sankaruus.

Olen nähnyt Mustanrykmentin,
lumikentillä Lipolan
joka ainoan heistä hankihin
näin suistuen sortuvan,
joka suoraan miekkahan kalskahti
idän käyriä kymmenen,
mutt’ ei ykskään musta ratsuri
pois pyrkinyt väistyen!”

Ja jatkoivat muinaismuistelmaa
tiet Sumpulan, Vehmaisten:
“Työ kansan, se myös on uhraamaa
hyväks uusien polvien,
veren, hengen arvossa vaikkakaan
hikihelmen ei hinta lie,
toki Kansojen Kaitsija armossaan
sen oikeusvaakahan vie.

Me tiedämme: kohtalo kääntynyt
jo kaikki on parhaiten.
Omat viljat kansansa versoo nyt
ei voutien vierasten,
epäsuorin ei kenkään hallita voi,
pois outo on painostus,
ajan kellot nyt Suomessa suurta soi,
on kansalla vapaus!”

Tie Porkun sykähti värähtäin
iki-ylpehin muistelmin:
“Burmeisterin minä itsensä näin,
sotaurhean everstin,
oli silloin Saksassa sotilaat
vuospitkissä taistoissaan,
vain koulupojat ja talokkaat
oli vartio rajamaan.

Ja ryssät ne rynnäten saapuivat,
kylät sauhusi paloissaan,
ja Raudun kirkkoa kasakat
piti hevosten tallinaan,
mutt’ kirjansa myivät pistimiin
pojat Viipurin lukion,
ja talonpojat ne tussariin
taas vaihtoivat sarvikon.

Burmeisterin minä itseensä näin
etujohdossa joukon tään,
ja ryssät kääntyivät karkuun päin,
pahoin lyötyinä, verissään:
en tiedä mä miestä uljaampaa,
kuin eversti oli tää,
ken joukot voittohon johdattaa,
hänen hahmonsa muistoon jää.”

Tie Porkun sykähti värähtäin
tuli sankarihaudalta päin:
“Minä Raudun ryskivän heltehen
nyt viimevaiheessa näin,
saman, jonka elitte jokainen
kevät-talvisen kerrallaan,
kun kansa verensä viimeisen
oli valmiina uhraamaan!”

Viis tietä on reunalla rajamaan,
yli montoistensa leikaten,
ja muinaiskaikuja kerallaan
ne kantavat jokainen,
ne koskevat kaikki Rautuhun,
ikä niillä on vanha, uus’,
ne pisaran tietävät uhratun
ja mitä on sankaruus.

Raudun taistelun 1656 muistomerkin
paljastutilaisuuteen 1931

kirjoittanut Aleksanteri Aava

Aleksanteri Aava (Santeri Kuparinen) syntyi
talonpojan poikan Sakkolan Riiskan kylässä huhti-
kuun 19. päivänä 1883 ja kuoli 11.3.1956 Saarella.

RUNO-
NURKKA
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OSA I

Karjalainen mies elämäkertakilpailun satoa

Heimo Kiuru: “Osa omaa elämääni”

Olen syntynyt 19. helmikuuta
1925 Raudun kunnan Sirkiänsaaren
kylässä. Siellä olen elänyt lapsuute-
ni ja käynyt kouluni. Elämä oli rau-
hallista maalaiselämää, vaikka
asuimme aivan rajan pinnassa.

Elämä muuttui vuoden 1939 syk-
syllä. Veljeni Eino ja Sulo joutuivat
syyskuussa kertausharjoituksiin, si-
sareni Sievi meni lottatehtäviin
Huhdin rajavartiostoon. Äitini Ma-
ria  ja sisareni Sylvi joutuivat silloin
lähtemään pois kotoa, määränpäänä
oli Pieksämäki.

Lokakuun 19. päivänä oli minun
vuoroni lähteä. Sulon vaimon, Elvin
kanssa lähdin mukanamme kahdek-
san lehmää. Tavaraa saimme ottaa
mukaamme 12 kiloa henkeä koh-
den, vähän ruokaa ja makuuvaat-
teita. Ajoimme lehmät Raudun ase-
malle, jonne oli matkaa 21 kilomet-
riä. Siellä yövyimme.

Muistan ikäni sen tilanteen, mikä
siellä oli. Lehmiä oli iso haka täyn-
nä, mölinä oli hirveä. Ihmiset lypsivät
lehmiä ja kaatoivat maidon maantie-
ojaan, missä se virtasi kuin kevät-
puro.

Seuraavana aamuna alkoi lastaus.
Härkävaunuun tuli kahdeksan leh-
mää, hoitaja asettui vaatenyyttyi-
neen vapaaksi jääneeseen keski-
osaan. Matka kesti yli yön, väsy-
mys tuli aikanaan. Yritimmekin
torkkua siinä, mutta herätys tuli aina
kun lehmät laskivat vetensä lattial-
le, josta se roiskui ympäriinsä, kas-
voille ja joka paikkaan.

Kansakoulun
opit käytössä

Menimme Vpl Pyhäjärvelle, jos-
sa olimme pari viikkoa. Sen jälkeen
oli edessä jälleen karjan lastaus

härkävaunuihin ja matka Vainikka-
laan. Siellä jouduimme Järventaus-
kylään.

Vainikkalasta olostamme muistan
yhden huvittavan tapauksen. Lyp-
simme lehmät ja laskimme maidot
yhteen. Kermasta kirnusimme sit-
ten voin. Kaikki oli siihen asti hy-
vin, mutta voin jakaminen tuotti vai-
keuksia. Olin juuri lopettanut kansa-
kouluni ja sieltä saamaani oppia jou-
duin nyt käyttämään. Mikitta Sor-
valilla oli neljä lehmää, Toini Pu-
salla yksi ja meillä kahdeksan. Se,
mitä lehmät lypsivät päivässä, täy-
tyi ottaa huomioon. Näillä tiedoilla
oli ratkaistava paljonko kukin sai
voita tästä “kolhoosikirnusta”. Las-
kin kaksiehtoista päätöslaskua käyt-
täen, mikä oli kunkin osuus. Saa-
maani tulokseen olivat kaikki tyyty-

väisiä, ja niin ratkesi sekin ongel-
ma.

Vainikkalassa ollessamme alkoi
talvisota. Silloin myös isäni Adam,
joka oli jäänyt kotiin, tuli sinne.
Olimme Vainikkalassa tammikuuhun
1940. Jouduimme myymään leh-
mät, koska emme saaneet niille ruo-
kaa. Saimme koko karjasta 4500
markkaa sen aikaista rahaa, jolla sit-
ten myöhemmin saimme yhden leh-
män.

Sitten muutimme mekin Pieksä-
mäkeen Niskamäen kylään Arvi
Hämäläisen taloon, josta tuli “evak-
kokotimme” vuoden ajaksi. Maalis-
kuussa sodan loputtua tulivat myös
Sulo, Eino ja Sievi sinne. Niin oli
koko perhe taas koossa. Eino meni
linnoitustöihin, muut työkykyiset
kävivät töissä lentokentällä. Minä
olin jonkin aikaa hiilenpoltossa ja
halonteossa sen vuoden aikana.

Voikilo maksoi
tuhat markkaa

Vuoden 1941 keväällä muutimme
Leivonmäen Havumäkeen. Saimme
kortteerin Pihlasahosta. Nyt oli tar-
koitus lähteä raivaamaan ja raken-
tamaan. Vanhempani olivat kevääl-
lä 1941 tehneet hallintasopimuksen
kylmästä tilasta, josta myöhemmin
tuli tila Kiurula Rn:o 325.

Juhannuksena 1941 alkanut sota
sotki rakentamissuunnitelmat. Sulo
ja Eino joutuivat jälleen reserviin,
Sievi meni lottatehtäviin. Me muut
jäimme asumaan Havumäkeen.
Asuimme Pihlasmäessä vuoden
1942 syksyyn asti. Olin isäni kans-
sa jatkuvasti talon töissä. Töitä oli
tarpeeksi, olivathan miehet sodas-
sa. Syksyllä isäni osti Ikolan kylästä
omakotitalon, johon muutimme asu-

Huuhdinkylän miehiä vuodelta
1932. Kuvassa mm. Mikko Hauk-

ka ja Mikko Leppänen. Kuvan
lähetti toimitukseen Maija

Tiusanen Mikkelistä.
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maan. Pääsimme pitkästä aikaa
oman katon alle. Tässä talossa
asuimme vuoden 1948 syksyyn asti.

Vuoden 1943 keväällä jouduin mi-
näkin sotaväkeen, olin juuri täyttä-
nyt 18 vuotta. Jouduin olemaan siellä
lähes kaksi vuotta ja siviiliin pääsin
syksyllä 1944. Sulo ja Sievi palasi-
vat hekin kotiin vahingoittumat-
tomina. Eino ei tullut kotiin. Hän kaa-
tui sankarina Syvärillä 16. syyskuu-
ta 1941.

Syksyllä 1944 lähdimme kaikki
miehet metsätöihin. Tilanne oli niin
sekava, ettemme vielä ruvenneet ra-
kentamaan ja raivaamaan. Hakka-
simme halkoja Mäkiahon metsässä
syksyllä 1944 ja keväällä 1945 noin
tuhat pinokuutiometriä. Seppälän
metsässä hakkasimme kesällä 1945
noin 500 pinokuutiometriä. Työ oli
kovaa ja ruoka yleensä huonoa.

Voi maksoi mustassa pörssissä tu-
hat markkaa. Kun pinokuutiomet-
ristä halkoja sai tekopalkkaa 40
markkaa, joutui voikilon saadakseen
tekemään 25 pinokuutiometriä. Jos
vertaa nykyisiin työpalkkoihin, jou-
tuisi voikilosta maksamaan 250
markkaa.

Tietä tilalle ei
tehty hetkessä

Tila, jota rupesimme rakenta-
maan, oli niin sanottu kylmä tila, mi-
kä tarkoittaa sitä, ettei siinä ollut ra-
kennuksia eikä valmista peltoa. Li-
säksi jouduimme tekemään sinne
tien, koska ennestään ei ollut kuin
kinttupolku. Vanhempani ostivat ti-
lan vuonna 1945. Vuonna 1949 ti-
lalle on tehty taloussuunnitelma.

Koska tilalle ei ollut tietä, oli sen
teko ensimmäisenä edessä. Matkaa
kärrytieltä oli kaksi kilometriä. Tie
oli tehtävä kokonaan miestyönä,
koska koneita ei silloin vielä ollut
käytettävissä.

Ensin oli suunniteltava tien paik-
ka ja linjattava se. Sen kävi teke-
mässä kaksi koulutettua miestä. Olin
Sulon kanssa mukana tässä työssä.

Tie myötäili vanhaa polkua, vain
isompia mutkia oikaisimme. Me
myös punnitsimme tien ja hakkasim-
me pariin paikkaan kiveen kiintopi-
steet. Kun nämä valmistavat työt oli
tehty, voi varsinainen tienteko alkaa.

Tie tehtiin urakkatyönä paitsi ne
vaihteet, joissa ei ollut mahdollista
käyttää urakkanormeja. Aluksi teim-
me työkaluille ja räjähdysaineille
varastokopin tien alkupäähän. Hak-
kasimme seitsemän metriä leveän
linjan, josta siirsimme puut tien si-
vuun. Tämä tehtiin urakkana tien
juoksumetreittäin. Työ tehtiin poka-
sahalla ja kirveellä. Aina kun puu
oli kaadettu, pätkimme sen ja siir-
simme sivuun. Suuremmat puut oli
myös karsittava ja tukkisaksia käyt-
täen siirrettävä pois.

Työssä oli mukana viisi, kuusi
miestä, Sulo oli työnjohtajana. Työ
tehtiin valtion laskuun. Aloitimme
tien teon keväällä 1946 ja jatkoim-
me sitä koko kesän, tietyöt jatkui-
vat vielä seuraavana kesänä.

Tien linjan aukaisemisen jälkeen
oli edessä kantojen poisto. Pienim-
mät poistettiin kirveellä ja kangella,
isommat ammuimme. Räjähdys-
aineena oli kloraatti, joka täytyi en-
nen käyttöä kostuttaa petroolilla.
Tämä oli tarkkaa työtä, sillä koste-
us oli saatava juuri sopivaksi, muu-
ten räjähdysteho oli huono.

Kun kantoja alettiin ampua, teh-
tiin aluksi rautakangella reikä kan-
non alle. Siihen laitettiin kloraattia,
jonka puoliväliin asetettiin nalli tuli-
lankoineen. Näin oli panos valmis
räjäytettäväksi. Märkään paikkaan
täytyi tehdä paperista suppilo, ettei
kloraatti päässyt kastumaan. Työ oli
tarkkaa, koska nallit olivat pahvisia.
Niitä ei voinut puristaa tulilankaan
kiinni, vaan ne täytyi sitoa langalla.

Dynamiitista
päänsärkyä

Kun kannot oli saatu pois tie-
linjalta, alkoi sivuojien kaivu. Tien
ajopinnan leveydeksi tuli 4,5 met-

riä. Ojan leveys oli ylhäällä 110 sent-
timetriä ja alhaalla 20, syvyys 45.

Ojanarua käyttäen poljettiin auki
ojan sivut, sen jälkeen halkaistiin
maa ojan keskeltä. Nyt lapioitiin maa
pois, ensin toiselta laidalta, sitten
toiselta. Tämän jälkeen pistettiin
lapionpisto pohjapuolesta ojan kes-
keltä. Sitten olikin enää pohjan puh-
distus ja niin oli oja valmis.

Sulo ja minä poistimme kivet käsi-
poraa ja lekaa käyttäen. Vuoron pe-
rään olimme lekamiehinä, koska se
oli kovaa työtä. Poran pitäminen oli
helpompaa, siinä piti vain muistaa
muuttaa poran asentoa, ettei samaan
kohtaan tullut peräjälkeen useampaa
lyöntiä, jolloin pora olisi päässyt
juttumaan kiinni. Käytimme myös
vettä porareiässä pehmittämässä ki-
veä. Silloin piti poran ympärillä olla
havusta tehty tuppo, ettei vesi rois-
kunut reiästä pois.

Räjäytykseen käytimme dynamiit-
tia. Tietämättömyyttämme käsitte-
limme sitä kerran paljain käsin ja
saimme kumpikin hirveän päänsä-
ryn.

Poistimme kaikki kivet 20 sentti-
metrin syvyydestä asti. Näin siksi,
ettei routa nostaisi niitä tienpintaan
myöhemmin. Ojamaat levitettiin ta-
saisesti koko tien ajopinnalle.

Tiellä oli viisi ojaa, joihin piti teh-
dä sillat. Silloista oli tehty piirustuk-
set, joiden mukaan ne tehtiinkin.
Ojan molemmille puolille pystytim-
me kuusi “pystytöttiä”. Niiden päälle
tuli tien poikkisuunnassa paksu par-
ru, jonka päälle laitettiin pituus-
suunnassa kuusi niskasta. Niskasien
päälle tuli sitten siltakansi lankuista.
Nämä sillat olivat tosi huonoja ja ne
jouduttiinkin myöhemmin uusi-
maan.

(Väliotsikot toimituksen)

Jatkuu seuraavassa numerossa

Rautulaisten lehden sähkö-
postiosoite on muuttunut.

Uusi osoite on:
toimitus@rautulaistenlehti.net
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Kovin oli Huuhdin kennäät muuttuneet
Toukokuun lopulla joukko huuh-

tilaisia ja muitakin rautulaisia teki
Onni Lemmetyn opastamana ren-
gasmatkan Karjalan Kannaksella.
Onnistuneen tullin läpäisyn siivittä-
mänä suoraan Viipurin torille. Tori-
kauppiaista eroon päästyämme edet-
tiin Summan, Terijoen, Kronstadin
kautta Kuokkalaan yöksi. Koska
matkamme sattui kevään ja kesän
saumaan, oli hotellista lämmöt kat-
kaistu ja yö oli vähän vilakka.

Aamulla kukonlaulun aikaan au-

toon ja Siiranmäen ja Raudun kaut-
ta Huuhtiin. Kovin oli Huuhdin ken-
näät muuttuneet vanhoista hyvistä
ajoista. Onnin kotipaikan merkkinä
kasvaa iso koivu ja pihan on vuok-
komerenä. Sarjulan pellon palteessa
oleva lähde on paikoillaan.

Huuhdista jatkettiin Sirkiänsaaren
ja Metsäpirtin kautta Laatokan ran-
nalle. Tämän jälkeen suunnattiin Ki-
viniemen ja Äyräpään kautta Viipu-
riin. Onneksi torielämä koettiin jo
ensimmäisenä päivänä joten matkaa

voitiin tehdä rauhassa.
Oppaamme selvitteli missä hän oli

ollut Viipurissa varusmiehenä varti-
ossa. Paljon oli aikaa kulunut, mut-
ta hyvin oli mielessä. Kahdessa päi-
vässä oli ahmittu historiaa ja arkito-
dellisuutta Kannaksella, näytetty
passia kyllästymiseen asti. Siitäkin
huolimatta on tarkoitus käväistä ke-
väällä uudelleen.

Pentti Lemmetty

Nuoruuden maisemissa Huuhdin peltoaukealla:
Aili Pihlakoski, Maija Tiusanen, Elli Haapsaari, Onni Lemmetty ja Aira Haukka.

Kuva: Matti Lemmetty
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Kalenterit esiin
Hyvää al-

kanutta vuot-
ta ja terveh-
dys teille ar-
voisat Rautu-
laisten lehden
lukijat. Ke-
vään valo al-
kaa jälleen

maan niin sanotun Karjala kysy-
myksen taakse. Todennäköisesti se
voi johtaa tietämättömyydestä omaa
historiaamme kohtaan.

Toivoisin, että Karjalan palautus
nousisi esille myös puheenjohtajien
tentissä. Harmi, ettei Koko Suomen
Liitto ehtinyt saada riittävästi kan-
nattajia rekisteröityäkseen puolueek-
si. Todennäköistä kuitenkin on, että
Uudeltamaalta asettuu ehdokkaaksi
ainakin kaksi Karjala kysymykseen
perehtynyttä ehdokasta: Karjalan
matkaoppaasta tutuksi tullut Markus
Lehtipuu sekä Jussi Liikanen. Toi-
von todella siellä Uudellamaalla asu-
vien huomioivan nämä herrat. Sil-
loin on edes pieni mahdollisuus vai-
kuttaa Karjalan esille tuomiseen
eduskunnassa. Nämä herrat kun ei-
vät pelkää leimautumista.

Me tiedämme, ettei Venäjä tarvit-
se Karjalaa, ei sitä välttämättä tar-
vitse Suomikaan mutta Karjala tar-
vitsee Suomea!

Aurinkoisia kevätpäiviä

 Markku

voittaa talven pimeyden ja katseet
kauas Karjalaan ovat jälleen kerran
odotusta täynnä. Karjalan kesä-
juhlat, matkat Karjalaan, ovat tie-
tysti odotetuimmat.

Karjalaisten kesäjuhlat ovat tänä
vuonna keski-Suomessa Jyväskyläs-
sä 13.-15. kesäkuuta. Koulupiiri-
tapaamisia rajan kummallakin puo-
lella. Kihut Raudussa järjestetään jo
neljännen kerran 18.-20. heinäkuu-
ta. Seuran vuosikokous Mikkelissä

14. maaliskuuta Hotelli Kalevan ka-
binetissa.

Vaalit lähestyvät. Kansan syvistä
riveistä kohoaa erilaisia odotuksia ja
kysymyksiä oman alueen ehdokkail-
le. Olen tiedustellut kahden mikkeli-
läisen ehdokkaan kantaa Karjala ky-
symykseen, jonka toivoisin tulevan
esille näissä vaaleissa. Toinen sivuut-
ti kysymykseni hyvin ylimielisesti,
toinen ei selvästikään odottanut, että
häneltä edellä mainittua asiaa edes
kysytään ja niinpä hänen vastauk-
sestaan ei selvinnyt tuon taivaallis-
ta. Onneksi erään lehden mies huo-
mautti hänelle asiaan perehtymisen
olevan hyvin tärkeää.

Meillä on oikeus tietää ehdokkai-
den kanta meitä kiinnostavista asi-
oista. Kansanedustajaehdokkaita on
mielestäni aika vaikea saada seiso-

Muistojen murusia pikkulotta-ajoilta
Elämme nyt onneksemme sellai-

sessa yhteiskunnassa, jossa voi kai-
kessa rauhassa puhua ja kirjoittaa
sellaisistakin vanhoista asioita kuin
suojeluskunnista ja lotista.

Lapin läänissä kootaan parhaillaan
lottamartikkelia, turhan myöhään
tosin. Olen itsekin pieneltä osin asi-
assa mukana täällä Ylitorniolla.
Tämä touhu aukaisia äkkiä erään
muistilokeron aivoissani.

Muistikuvani tästä innostavasta
harrastuksestamme ovat kylläkin
melko hämäriä, mutta jotain sentään
on mielessäni vielä. Opettaja Rau-
ha Lampun johdolla suoritimme
monenlaista ohjelmaa ja opettelim-
me lauluja sekä teimme käsitöitä.

Kolme tapahtumaa ovat jääneet
erikoisesti mieleeni. Erään jäsen-

emme elontaival katkesi jo kouluai-
kana ja hän sai leposijansa Palkealan
ortodoksisesta hautausmaasta. Me
pikkulottakaverit harmaissa puvuis-
samme muodostimme kunniakujan
siellä kirkon edustalla. Kun vuosi-
kymmenten vieriessä nimi Larin
Paraske on eri yhteyksissä noussut
esiin, näen ajatuksissani usein mei-
dät pikkulotat siellä Palkealan kal-
mistossa, jossa kuuluisalla runonlau-
lajallakin on leposijansa.

Toinen muistikuvani liittyy kesäi-
seen leirintämatkaamme Petäjärven
emäntäkoululle. Perilläoloa selvem-
min muistan menomatkalla sattu-
neen kiperän tilanteen. Istua nökö-
timme osuuskaupan kuorma-auton
lavalle kyhätyillä lautapenkeillä. Ka-
pea tie nousi jyrkänteelle ja teki sa-

malla äkki-
mutkan va-
semmalle.
Auto ajau-
tui vaaralli-
sesti tien oi-
keaan reu-
naan ja py-
sähtyi jarru-
tuksen jäl-
keen siihen
v i n o o n
asentoon. Pikkulotat äkkiä pois la-
valta! Kuljettaja sai asiat taas mal-
lilleen ja matka saattoi jatkua.

Kolmas muisteloni johdattelee
suojeluskuntalaisten järjestämään
pikkujouluun Harjoitustalollle. Oli-
han siellä tietysti lottiakin melkoinen
joukko erilaisissa tehtävissä. Mutta

Sirkka Salmi
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mikä parasta, meillä pikkulotilla oli
siellä oma myyntipöytä. Ja tarjolla
oli ainakin villalangasta tekemiämme
tonttuja ja varmaan jotain muuta-
kin pientä. Itse muistan tehneeni
myyntiin sinipukuisen nuken, ja olin
kovasti otettu, kun opettajamme
Kivilaaksot ostivat sen tyttärilleen.

Jo lapsena syömmeeni kylvettiin
tuo aate kallis ja pyhä.
Ja tainta hellien hoidettiin,
sitä itse kasvatan yhä.
Se siemen pienen lapsosen rintaan
sanan isänmaa niin suureksi loi,
mutta ymmärtänyt en, mihin hintaan
maa lapseltaan uhrin vaatia voi.

En oikein tietänyt, millä lailla
mä maatani palvella saattaisin.
Olin vielä pieni ja voimia vailla,
vaan tahtoa löytyi kuitenkin.
Puku harmaa, jota jo lapsena kannoin,
niin oudosti viehätti, velvoitti niin.
Koko lapsenmieleni innon annoin
minä pienten lottien kiireisiin.

Ja isojen lottasiskojen työtä
mä kaihoten seurasin katseellain.
Ah, kerran minäkin oisin myötä,
kun tarpeeksi vuosia täytän vain.
Vieläpä mullekin aika koittaa,
kun isojen joukkkoon astua saan.
Mä tahdon vastukset kaikki voittaa
puolesta armaan syntymämaan.

Oli synkeä syksy, lyhyen ajan
kera isojen siskojen olla sain.
Vaan äkkiä takaa itäisen rajan
sodan lieskat nousivat leimahtain.
Talo huojuva, jylinä korvissani
kotikunnailta lähtö kiireinen.
Jäi kaikki, vaan kuitenkin laukussani
laulukirja on pikkulottien.

Kuin kaikuna kesällä kerran kiiri:
Nyt suuren luomme me Suomenmaan.
Ja tuntui, kuin sinivalkoinen viiri
ois kutsuen viittonut hulmullaan.
Kuustoista on ikävuotta sulla,
nyt kaikkien työtä tarvitaan.
Voit sinäkin kanssamme tänne tulla
ja palvella joukoissa syntymämaan.

Minä tunnetta tuota seuraten oisin
liittynyt lottien rintamaan,
ja kaikeni tehnyt, minkä mä voisin:
sitoa haavat ja lohduttaa.
Nyt juuri ja juuri vuosia riittää,
nyt saanko harmajan manttelin?
En saanut - lie siitäkin parasta kiittää
- jäin pikkulotaksi sittenkin.

Sirkka Salmi, v. 1949

Kyllä me myyjiksi joutuneet koim-
me itsemme varmaan hyvin tärkeiksi
henkilöiksi.

Olen pahoitellut usein sitä, ettei
meistä Kirkonkylän pikkulotista ole
yhtään valokuvaa. Mutta lohduttau-
dutaan sillä, että meillä on lämmittä-
vä muisto varhaisten vuosiemme an-

toisasta harrastuksesta siellä rak-
kaassa Raudussamme.

Terveiset teille kaikille
pikkulottatovereille.
Ylitorniossa 2003,

Sirkka Salmi

Entinen pikkulotta muistelee

Nyt on lasten ja nuorten Karjala-vuodet
Karjalan Liitto kiinnittää huomi-

on karjalaisiin lapsiin ja nuoriin sekä
heidän näkemykseensä Karjalasta
vuosina 2003–2004. Teema näkyy
liiton tapahtumissa muun muassa
seuraavasti: perinteisten tapahtumi-
en ohjelmassa otetaan lasten ja
nuorten Karjala tarkastelukulmaksi.
Näin muun muassa pitäjien esittelyi-
hin kutsutaan esiintyjiksi sodan jäl-

keen syntyneitä, jotka ovat kotiseu-
tumatkan tai -juhlan kautta sekä su-
vun vanhempia kuullen muodosta-
neet oman käsityksensä Karjalasta.

Vuoden mittaan myös eri karja-
laisyhteisöjen tapaamisissa pohdi-
taan, miten seurojen työssä voitai-
siin jatkossa nuoret ottaa mukaan
nykyistä paremmin. Jo syksyllä 2002
alkanutta, sodan jälkeen syntynei-

siin keskittyvän Juuret-teeman kä-
sittelyä jatketaan eri yhteyksissä.
Ainakin Karjalan Liiton matkoista
osa suunnitellaan erityisesti nuoria
silmällä pitäen yhteistyössä niin Vii-
puri-keskuksen kuin Karjalaisen
nuorisoliitonkin kanssa.

Lasten ja nuorten vuosia edelsivät
Karjalaisen naisen ja miehen teema-
vuodet.
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Karjalan Liiton naistoimikunta on
valinnut vuoden ruoaksi ja leivonnai-
seksi sukunapaistin Terijoen tapaan
sekä Vuoksen varren ja Laatokan
rantojen reseptikirjoista tutun lohi-
piirakan.

Sukunapaisti on saanut nimensä
paistoastiasta, jonka materiaali on
valurautaa ja pinta emalia. Teuras-
aikana sukunapaistiin pantiin pala
munuaisia ja maksaa. Ne antoivat
paistille hienon aromin.

Terijoen sukunapaisti

300 g luista naudanlihaa
300 g sianlapaa
300 g lampaan rintaa
10 pertsumarjaa eli maustepippuria
1 laakerinlehti
3 pientä sipulia
2 l vettä

Leikkaa lihat nyrkinkokoisiksi pa-

LIITAN IÄRELTÄ

Sukunapaisti ja lohipiirakka vuoden herkut

loiksi ja huuhtele vedellä. Pane kaik-
ki ainekset sukunaan ja kaada vettä
päälle niin, että päällimmäiset palat
jäävät puolittain näkyviin. Kypsen-
nä paistia ensin tunti 200 asteessa
ja sitten kaksi tuntia 175 asteessa.

Lohipiirakka

Taikina:
2 ½ dl vettä, maitoa tai vesimaitoa
25 g hiivaa
1 ½ dl vehnäjauhoja
½ tl suolaa
50-100 g rasvaa
2 dl vehnäjauhoja

Murenna hiiva lämpimään nestee-
seen ja alusta 1 ½ desiä jauhoja
joukkoon. Anna taikinan kuplia 2-5
tuntia. Lisää suola, rasva ja loput
jauhot. Alusta notkea taikina.

Tätä taikinaa on helppo käsitellä.
Siitä on kätevä tehdä ohutkuorinen

piirakka. Tämä taikina on parannettu
muoto vesirinkeli- eli paraskitaiki-
nasta.

Täyte:
4 dl kypsää puuroriisiä
4 munaa
300 g graavilohta
ripaus valkopippuria

Lohipiirakan valmistukseen riittää
puolet taikinasta. Kauli taikina ja
nosta se uunipellille. Levitä riisit toi-
seen laitaan taikinaa. Pane murskatut
munat riisien päälle. Ripottele pippu-
ria mausteeksi. Levitä lohiviipaleet
täytteen päälle. Nosta reunoja täyt-
teen päälle ja voitele ne vedellä.
Käännä taikina piiraan yli ja yhdistä
piirakan reunat. Koristele piirakka
taikinanauhoin ja pistele veitsen kär-
jellä suomukuvioita piirakan pintaan.

Voitele munalla. Paista 200 astees-
sa 30 minuuttia. Tarjoa lohipiirakan
kanssa kalaliemestä ja voista tehtyä
kastiketta.

Vuoden ruuan ja leivonnaisen ohjeet Jaakko
Kolmosen kirjoista Karjalan ja Petsamon

pitäjäruoat ja Karjalan parhaat leivonnaiset.

Kari Kiesiläinen Kaarinan
SOS-lapsikylän johtoon

SOS-Lapsikylä ry:n hallitus on
valinnut rakenteilla olevalle Kaarinan
SOS-lapsikylälle kylänjohtajaksi
rautulaisjuurisen Kari Kiesiläisen
(52). Hän on aikaisemmin toiminut
opettajana Kaarinassa ja nykyises-
sä työssään Liedon Loukinaisten
koulun johtajana hän ollut vajaan
vuoden. Kiesiläinen aloittaa työt uu-
dessa toimessaan koulun kevätluku-
kauden päätyttyä eli kesän 2003
alussa.

Kaarinan SOS-lapsikylään tulee
kaikkiaan kahdeksan lapsikyläkotia

ja se tarjoaa kodin 40 lapselle. Lap-
set ovat yleensä lastensuojelulain no-
jalla huostaan otettuja ja erityisesti
pitkäaikaisen sijaishuollon tarpees-
sa. Useimmat lapset tulevat lapsiky-
lään 6-7 -vuotiaina ja keskimääräi-
nen asumisaika kylässä on yli 12
vuotta.

Maailmalla SOS-lapsikylätoi-
mintaa on jo yli 130 maassa ja kyliä
on yhteensä noin 450.

Kari Kiesiläisen isä, Jaakko, Ja-
mes Kiesiläinen, on lähtöisin Rau-
dun Kirkonkylästä.

Missä valtuusto
kokoontui?

Harri Puolakankaan isoisä ja
isä olivat molemmat Raudussa
kunnallisissa luottamustoimissa
1900-luvun alkupuolella. Nyt
hän, ja varmasti muutkin lehden
lukijat, haluaisivat tietää, missä
oli valtuuston kokoontumispaik-
ka? Missä kylässä? Jossain talos-
sako?

Tiedot voi lähettää Rautulaisten
lehden toimitukseen os. PL 154,
50101 Mikkeli tai sähköpostilla
toimitus@rautulaistenlehti.net.
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Venäjän uusi maalaki uhkaa hautausmaita
Venäjän uusi maalaki uhkaa van-

hoja hautausmaita ja muita alueita,
sillä maa-alueet saattavat joutua
mm. huvilatonteiksi. Paikallistasol-
la tehdyt sopimukset suojelusta ei-
vät pidä, siksi Karjalan Liitto pitää
tärkeänä, että mahdollisista suojelu-
toimista laaditaan valtioiden tasoinen
sopimus, mikä helpottaisi venäläis-
ten viranomaisten toimivaltakysy-
myksiä. Valtiotasoinen sopimus on
toiminut hyvin sankarivainajien lepo-
sijojen kartoituksen ja suojelun.

Liitto esitti tammikuussa päämi-
nisteri Paavo Lipposelle, että  Suo-
men ja Venäjän välille pyrittäisiin
pikaisesti aikaansaamaan kaksipuo-
linen sopimus, jolla pyritään suoje-
lemaan ainakin luovutetulla alueella
sijaitsevat suomalaisen kauden hau-
tuumaat, mahdollisesti myös niiden
yhteydessä sijaitsevat  kirkot, ru-
koushuoneet, tsasounat ja pappilat.
Liitto esittää, että keskusteluja käy-
täisiin myös uhanalaisten arkeologis-
ten ja historian muistomerkkien kar-

toittamisesta ja suojelumahdolli-
suuksista. Vastavuoroisesti Suomi si-
toutuisi tukemaan maassamme ve-
näläisten siviilihautuumaiden ja vas-
taavien muistomerkkien ylläpitoa.

Liitto on lähestynyt asiassa kah-
desti opetusministeriötä saamatta
vuosiin vastausta. Asia vaatineekin
riittävän korkealla poliittisella tasol-
la esille ottamista. Liiton asettama
työryhmä odottaa vastausta ulkomi-
nisteriön lausunnon pohjalta helmi-
kuussa.

Uhka ui yhä Suomenlahdella ellei Suomen
presidentti Tarja Halonen puutu asiaan

Venäläisen yhtiön omistamaa supertankkeri Stemnitsaa ei näy-
tä pysäyttävän mikään varoitus eikä huomautus ellei presidentti
puutu asiaan. Stemnitsa tulee yhä uudelleen Itämereltä Suomen-
lahdelle ja Koiviston öljysatamaan vaikeasta jäätilanteesta huo-
limatta.

Suomenlahden suojelu uhkaavilta öljytuhoilta vaatii nopeaa toi-
mintaa, jossa presidentti Tarja Halonen voi parhaiten auttaa.
Venäläisessä kulttuuripiirissä kun tarvitaan hallitsijaa käskemään
ja kieltämään sellaisia asioita, jotka läntisessä Euroopassa hoi-
detaan virkamiestasolla ja lakien puitteissa.

Jos Stemnitsalle tapahtuu vaikeis-
sa jääoloissa onnettomuus, saattaa
pahimmassa tapauksessa satoja kilo-
metrejä Suomenlahden saaristoa ja
rannikoita tahraantua öljyyn. Se tie-
täisi suurta tuhoa meren elämälle ka-
loista kasveihin ja ihmisiin.

Suomenlahden kylmissä oloissa
iso öljykatastrofi merkitsisi vuosi-
kausia kestävää tuhoa. Onnettomuu-
den jälkien korjaaminen maksaisi
suunnattomia summia. Venäjä ei nii-
tä varmaankaan maksaisi vaan edel-
lyttäisi omaa rahapulaansa valitellen
ilmeisesti Suomen ja Viron sekä ken-
ties EU:n hoitavan jälkien puhdista-
misen.

Venäläisen öljy-yhtiön vastuutto-
muus Stemnitsan tapauksessa vetää

vertoja toisen venäläisen öljy-yhti-
ön vastuuttomuudelle aiemmin tal-
vella katkenneen ja uponneen Pres-
tige-säiliölaivan tapauksessa. Mo-
lemmat laivat on rahdattu lyhyt-
näköisen ahneuden merkeissä reiteil-
le, jonne ne eivät sovellu. Hyvällä
onnella ne voivat purjehtia matkan-
sa, mutta huonolla onnella ne voi-
vat aiheuttaa niin suuria tuhoja, et-
tei kukaan pysty niitä korvaamaan.

Missä viipyy
Greenpeace?

Liikenneministeri Kimmo Sasi il-
moitti jo kirjoittaneensa kirjeen Ve-
näjälle uskomatta kuitenkaan kirjeen
tehoon. Jokunen aika sitten kokoo-

muksen puoluejohtaja Ville Itälä  us-
kalsi ottaa supertankkerin holtitto-
man matkan esille ja vaatia toimen-
piteitä sen estämiseksi.

Sen sijaan hallitus ja muut puolu-
eet, Vihreä liitto mukaan luettuna,
pitivät suunsa kiinni. Etenkin Vih-
reä liitto on hyökännyt tiukasti ym-
päristön likaajia vastaan, mutta sillä
on jo vuosikymmenen pituinen tapa
vaieta Venäjän tekemistä ympäristö-
rikoksista. Se ei ole myöskään nos-
tanut ääntään Venäjän aiheuttamia
tahallisia uhkia vastaan.

Suomenlahti tarvitsisi avukseen
nyt jopa Greenpeace-järjestön. Tä-
mä on lähes päivittäin hyökännyt
Suomen metsäteollisuutta vastaan
niin sanottujen ikimetsien hakkuiden
takia, mutta nyt se on pysynyt hil-
jaa venäläisen öljytankkerin muo-
dostamasta poikkeuksellisen suures-
ta uhasta. Vaikenemisen jatkuessa
Greenpeacen uskottavuus häviää.

Venäjä haluaa
kiristää Latviaa

Viimeisen vuosikymmenen aika-
na läntinen maailma ja etenkin Eu-
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roopan Unioni ovat antaneet loput-
tomasti miljardeja auttaakseen Ve-
näjää mukautumaan uuteen mark-
kinatalouden tilanteeseen. EU on an-
tanut miljardeittain euroja muun
ohella niin sanotun Tacis-ohjelman
puitteissa. Venäjä on joustavasti aina
luvannut ottaa kansainväliset sään-
nöt huomioon ja parantaa omaa
asennoitumistaan esimerkiksi ympä-
ristöhuoliin.

Mitään erityistä parannusta ei kui-
tenkaan ole tapahtunut. Venäjä tuh-
laa luonnonvaroja ja pilaa ympäris-
töä jokseenkin yhtä suruttomasti
kuin edeltäjänsä Neuvostoliitto. Joka
käänteessä Venäjä on edellyttänyt,
että sen rajanaapurit tai länsimaat
yleensä maksavat vahingot ja kor-
jaavat tuhot. Venäjän omat varat
ovat toistuvasti hävinneet muutaman
harvan oligarkin, superrikkaan ve-
näläisen taskuihin ja ulkomaille.

Öljykuljetusten vaarat Suomen-
lahdella ovat kaiken huipuksi osa
poliittista ja taloudellista painostus-

ta, jota Venäjä harjoittaa pientä
naapurimaataan Latviaa kohtaan.
Venäjän valtion omistama öljyputki-
yhtiö Transneft on sulkenut omista-
mansa öljyputken omasta maastaan
Latviaan Ventspilsin öljysatamaan.
Etenkin nyt talvioloissa Ventspils olisi
turvallinen lastauspaikka ja itse asi-
assa venäläiset öljy-yhtiöt haluaisi-
vat käyttääkin sitä.

Transneft on kuitenkin ryhtynyt
kädenvääntöön Latvian hallituksen
kanssa. Transneft haluaa väkisin
ostaa itselleen Ventspilsin öljysata-
man, vaikka Latvia ei halua myydä
sitä. Kiristääkseen Latviaa Venäjä on
sulkenut öljyputken ja siten Latvia
ei saa tuloja putken käytöstä.

Venäjä haluaa väen väkisin itse
omistaa satamansa eikä se ole val-
mis käyttämään muiden maiden sa-
tamia muuten kuin pakkotilantees-
sa. Venäjä ei ole valmis oppimaan
sitä minkä Saksa on oppinut. Hitle-
rin aikana Saksa vaati itselleen esi-
merkiksi Rotterdamia Hollannilta ja

Antwerpenia Belgialta, mutta nyt-
temmin uusi demokraattinen Saksa
on suostunut käyttämään muiden
maiden vientisatamia ja maksamaan
käytöstä asianomaiset kansainväli-
set maksut. Ventspilsin sijaan Venä-
jä on siirtänyt öljynviennin Koivis-
ton ahtaaseen satamaan läpeensä
jäätyneen Suomenlahden itäpäähän.

Tämänkin poliittisen pelin taustalla
on lisäksi nippu valituksia, jotka Ve-
näjä on esittänyt jälleen kerran Eu-
roopan Neuvostolle. Venäjä syyttää
Latviaa ja muita Baltian maita ve-
näläisten vähemmistöjen syrjinnäs-
tä. Aiemmat syytökset on todistettu
vääriksi, mutta Venäjä jatkaa entis-
tä painostustaan. Euroopan Neuvos-
to onkin suostunut ottamaan Venä-
jän syytökset käsittelyyn, mutta se
ei käsittele kaupallista ja taloudellis-
ta painostusta, jota Venäjä harjoit-
taa Latviaa vastaan öljyputken osal-
ta.

Martti Valkonen

Albumin aarteita

Palkealan kansakoulun johtokunta: puheenjohtaja Nikolai Ontronen,
muut jäsenet: opettaja Anton Thusberg (vasemmalla), maanviljelijät
Heikki Parkkinen, Juho Rastas, Juho Nuija ja Matti Sappinen. Kuva
on otettu 1920-luvun alussa ja sen lähetti Taimi Lahti, o.s. Ontronen.

Selma Salo ja Oslossa nykyään
asuva Onni Litmanen viime

kesänä Selman luona Joutsassa.
Edellisen kerran kasvukumppanit
olivat nähneet 60 vuotta sitten,
Raudun Kirkonkylän koulussa.
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Harjoitustalo Raudussa.

Puumalassa 20.3.1940 otetussa
kuvassa vasemmalta oikealle Arvi
Monto, Soini Loponen, Herman

Anttonen (Vapaussodan invalidi),
Juho Hamu, Juho Nuija, Jussi

Pappinen ja lotat: Aino Sappinen,
Hilja Siitonen ja Lempi Muu-
riaisniemi (o.s. Sappinen).

Ryhmä toimi IPAK 29 Saaprun
vartioasemalla Talvisodan ajan.

Kuvan lähetti Soini Loponen
Rovaniemeltä.

Otto Olkkosen asevelitalon luovutustilaisuus Raudussa, rintamalla
vuonna 1943. Kuvassa Olkkosen veljekset, Otto (vas.), Aarne, Teuvo ja

Heikki. Kuva Teuvo Olkkosen albumista.

Vuonna 1944 tai 1945 otetussa
kuvassa vasemmalta Pekka

Hännikäinen, Pauli Kettunen
Rantasalmelta ja Niilo Pusa.

Neljäs nuorimies on tuntematon.

HYMYÄ HUULEEN

Tapahtuipa ala-asteella:
- Sanokaahan lapset, missä on Sai-
maan kanava? opettaja kysyy
virkeäsilmäisiltä oppilailtaan.
- Rauno?
- Ei sellaista ole olemassakaan, ei
ainakaan meidän telkkarissa.

***

Karjalaismies oli Tampereen torilla
evakkomatkansa aikana hevosensa
kanssa. Paikalle tuli tamperelais-
mies ja kysyi evakolta:
- Onko hevosta myyrä?
Karjalainen tähän vastasi:
- Ei tämä oo mikään myyrä kun
tällä on kaviotkin.
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Rautulaisten lehti esitteli vii-
me numerossaan Antti Meska-
sen. Tunnemme nyt monipuoli-
suusmiehemme uudelta kant-
ilta. Hyvä muistaja ja haaste-
lija saa tarinan toimimaan myös
kirjoitetussa asussa. Evakko-
ukon kertomaa sijoittui ansai-
tusti terävään kärkijoukkoon
karjalaisten miesten palkituis-
sa elämänkerroissa.

Otsikoituja jaksona on 222,
ja valokuvat päälle. Voi vain
onnitella 75-vuotiasta vireää
entistä naapuria urosmehiläi-
sen urakasta. Se palvelee yh-
teistä hauskuutta ja kaikki-
naista elämäntallennusta.

Asuimme saman Osmina-lammen
rannoilla, vastakkaisilla rannoilla,

Mustilanmäessä ja Varikselassa, jota
sentään Kirkonkyläksi mainittiin. Isä
Meskasesta ennen sotia on tallentu-
nut vahva mielikuva. Toimitin jota-
kin asiaa hänen jalkinemestarin vers-
taassaan. Työpaja ja asiakkaan vas-
taanotto oli samalla yhdeksän Mes-
kasen tupamiljöö ja kaikki mitä sii-
hen kuuluu. Eikä se ollut vähän.

Asiakaslähtöisessä muistikuvas-
sani perheen päämies on kuitenkin
keskiössä ja kuin valoläiskässä.
Nuorella iällä ei aseteta havaintojaan
kyseen alle. Ilmiselvää oli että tässä
Meskasessa oli paloa, pontta ja po-
weria, lisäksi myös kaikkea taivaan
ja maan väliltä. Voiko laajemmin
nähdä kuin se joka kellonsoittajana
katselee rajattomuuksiin kirkontor-
nista ja toisena hetkenä toisessa teh-
tävässään haudankaivajana valmis-
taa lähteneelle lepopaikkaa maan

uumenissa.
Käsityön parissa on paljon mietis-

kelty ihmisen osaa, suutaroitu filo-
sofiaa, maallista ja hengellistä, saati
sitten mestari Meskanen, monipuoli-
suusmies. Selvästikään hän ei ollut
tallannut suotta hartauden polkuja
pyhänä ja arkena, milloin polkijana
urkupukin ääreen, milloin saatto-
väen oppaana luomaan umpeen sitä
minkä routaan tai sulaan oli lepo-
sijaa avannut.

Elämän alakoululaisena sain ha-
vaintoni isä Meskasesta. Jo kypsyyt-
tä edellyttävällä iällä luen evakko-
ukoksi itseään kutsuvan pojan kir-
jaa. Katson matkan päästä ja sen
verran sivusta, että näen sen mikä
on yksi ja yhteen enemmän, elämän
verran. En edes ihmettele. Koen vain
iloa, löytäjän iloa.

Simo O. Salo

Meskasessa oli paloa, pontta ja poweria

- Kalevalan päivän juhla Hel-
singin Karjalatalolla (os. Käpylän-
kuja 1) perjantaina 28. helmikuuta
klo 18.30. Juhlapuhujana professori
Tarmo Kunnas. Lisäksi runoilija Ei-
no Leino alias lausuja Martti Mäke-
lä lausuu runoja. Musiikista vastaa-
vat Käpylän musiikkiopiston oppi-
laat ja kalevalaista laulantaa esittää
Pääkaupungin Karjalaisten Nuorten
Akkasikko-yhtye. Pääsylippu 4
euroa.

- Viipurin kaupunki viettää tänä
vuonna 600-vuotisjuhlaansa. Karja-
lan Liitto, Viipuri-keskus ja Viipuri-
yhdistys juhlistavat merkkivuotta ja
järjestävät Viipurin kansainvälisyyttä
ja merkitystä valottavan luentosar-
jan Karjalatalossa (os. Käpylänkuja
1, Helsinki).

Sunnuntaina 2. maaliskuuta klo

13.00 aiheena: “Monikielinen Vii-
puri” , luennoi professori Marika
Tandefelt ja “Viipurin venäläiset”,
luennoitsi-jana filosofian maisteri
Valdemar Melanko. Vapaa pääsy.

- Rautulaisten pitäjäseura ry:n
vuosikokous perjantaina 14. maa-
liskuuta klo 19.00 Hotelli Kalevas-
sa Mikkelissä.

- Suvannon seudun sukupiiri
kokoontuu lauantaina 29. maalis-
kuuta klo 13.00 Karjala talon Wärt-
silä-kabinetissa. Käsittelyssä Rau-
dun, Sakkolan ja Metsäpirtin sukuja.
Yhteys: Osmo Tuokko puh. (09)
5473 105.

- Orjansaaren koulupiiri  tekee
kotiseutumatkan 6.-8. kesäkuuta.
Majoittuminen Kiviniemessä, mat-
kan hinta 149 euroa.

Ilmoittautumiset huhtikuun alkuun
mennessä Mauri Maisonen puh.
(015) 213 608 tai Pauli Jantunen
puh. (015) 335 970.

Tarkemmat tiedot matkasta Rau-
tulaisten lehden huhtikuun numeros-
sa.

- Palkealan koulupiirimatka
Rautuun 10.-11. kesäkuuta. Mat-
kasta tarkemmin seuraavassa Rautu-
laisten lehdessä. Lisätietoja Arvi
Purjemaa puh. (05) 334 211 tai
Reino Äikäs (015) 682 427.

- Karjalaisten kesäjuhlat Jyväs-
kylässä 13.-15. kesäkuuta.

- Raasulin koulupiiri suunnitte-
lee matkaa Rautuun 11. heinäkuu-
ta. Lähde ja ota mieleistäsi seuraa
mukaan!!! Matkareitti: Mikkeli-
Mäntyharju-Kouvola-Lappeenran-
ta-Nuijamaa-Viipuri.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Ahti ja Liisa Rouhiainen, puh. (015)
165 241 tai 225 925 (työ). Peräst
kuuluu, terv. Irma

- Kihut  Raudussa 18.-20. heinä-
kuuta.

TAPAHTUMAT
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Metsätyönjohtaja
Lauri Sorvalin muistolle

Lauri Olavi Nikolain-
poika Sorvali syntyi
Raudun Maanselän
kreikkalaiskatolisen seu-
rakunnan jäsenenä
26.4.1926 ja kuoli koto-
naan Leivonmäen pitä-
jän Rutalahden kylässä
äkilliseen sydänkohtauk-
seen 24. syyskuuta. So-
dan jaloista evakkoon
lähteneen perheen tie toi
Kangasniemelle, jossa Laurikin merkittiin evankelislu-
terilaisen seurakunnan jäseneksi lokakuussa 1945.

Evakkoaika oli raskas ja monivaiheinen. Niinpä
Laurikin hakeutui varsin nuorena suorittamaan ase-
velvollisuuttaan ja hänet hyväksyttiin palvelukseen
kutsunnassa jo 14.2.1944, josta sotilaspassissa ollei-
den merkintöjen mukaan selviytyi erinomaisesti.

Nuoren miehen suorittaessa velvollisuuttaan Isän-
maalle, perhe kotiutui Kangasniemelle, josta heille
myös osoitettiin korvaustila eli niin sanottu kylmä tila
ja menetetyn kodin tilalle rakennettiin Korpela-nimi-
nen tila.

Siviilissä Laurille löytyi elämäntehtävä ja ammatti
vähitellen erilaisten metsänhoitotöiden ja harjoitte-
lun, oman yritteliäisyyden, aktiivisuuden ja ahkeruu-
den myötä ja myöhemmin työnantajan tarjoamien
työnjohtotehtäviin tähtäävien kurssien ansioista.
Metsätyönjohtajan työssä hän todella viihtyi.

Puolison Lauri löysi Kangasniemeltä ja avioliiton
solmimme 21.6.1952 joten viime kesänä sitä tuli täy-
teen 50 vuotta. Avioliiton alkuvuoden asuimme
Toivakan kirkonkylässä jona aikana perheeseemme
syntyi kaksi tytärtä. Työtehtävien siirtyessä enemmän
Päijänteen rantamille, muutti perhekin sinne.

Leivonmäen kunnan Rutalahden kylään rakensim-
me omakotitalon, jonka vieraskirjassa on merkintä:
“Lauri löysi raton, alla oman katon. 1.9.1962.” Koti
sai nimekseen Laurila ja siellä elämämme soljui eteen-
päin työntäyteisenä mutta rikkaana iloineen ja surui-
neen.

Avoimen ja oikeudenmukaisen luonteensa ansiosta
Lauri tuli hyvin toimeen ihmisten kanssa ja hän oli
pidetty työtoverien, naapurien ja ystävien parissa.

Niinpä omien työtehtävien rinnalle tuli myös paljon
erilaisia luottamustoimia, kunnan, Kelan, pankin, kou-
lun ja erilaisten paikallisten seurojen toiminnassa.

Luonnossa viihtyvänä ihmisenä myös hänen rak-
kaimmat harrastuksensa löytyvät sieltä: erikoisesti sie-
nestys, mutta myös marjapaikat löytyivät vaivatta.
Myöhemmin harrastukseksi tuli myös pienimuotoinen
kalastus lastenlasten kanssa mökkijärvellä. Läheisen
Järnätjärven rannalle nousi eläkepäivien ahkeran
aherruksen ansiosta tyttärille perheineen kesäkodit,
jotka olivat Laurille ja minullekin melkein toinen koti.

Muistelemme Lauria erittäin positiivisena ja em-
paattisena ihmisenä. Kodilleen ja perheelleen omistau-
tuneen aviomiehenä, isänä ja isoisänä.

Helga Sorvali

Irja Rastaan muistolle

Irja Rastas oli Helsingin
Rautuseura ry:n perustaja-
jäseniä ja toimi lehtemme
asiamiehenä pääkaupunki-
seudulla. Irja syntyi saunas-
sa, aamuvarhaisella Nuuti-
isän ja Liina-äidin toisena
lapsena Raudun Kaskaalan
kylässä 4. heinäkuuta 1927.
Irja muisteli lapsuuttaan
suurella lämmöllä.

Sodan jaloista karjalaisten, niin Irjankin, tie kulki
pois heidän kotiseuduiltaan. Irja perusti perheen Hel-
sinkiin, sai pojan ja kaksi tytärtä. Irja oli ennen kaik-
kea kodin ihminen, joka jakoi kauneutta ja tuoksuja
myös liikkeessään Tapiontorin Parfumerie Gittessä.

Irja vietti maallisen elämänsä viimeisen illan Jorvin
sairaalassa papin ja läheisten seurassa. Hän nukkui
pois aamuvarhaisella tammikuun 9. päivänä 2003.

Kauniista muistoista Irjaa kiittää
Paula, Kirsin luokkakaveri

Nyt sammunut, Irja, on sun liesi,
ja päättynyt maallinen tiesi.
Sä paistit, leivät ja piirakat laitoit,
lämpöä ja iloa meille annoit.

Nyt koti toinen on sulla,
jossa lämmin ja hyvä on olla.
Siellä äitis ja isäs luona
saat ikionnehen ihanan.

Hei, Karjalan tyttö, pidä iloa yllä,
me tapaamme vielä, sen lupaan mä kyllä!

Kari
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Taimi Maria Hälvä, o.s. Rannansuu, kuoli Helsin-
gissä 4. marraskuuta 2002. Hän oli syntynyt Raudussa
27.8.1922.

Elvi Maria Holttinen, o.s. Surakka, kuoli Jämsän-
koskella 5. marraskuuta. Hän oli syntynyt Raudun
Vehmaisten kylässä 14.8.1920.

Sylvi Maria Rastas kuoli 15. marraskuuta. Hän oli
syntynyt Raudun Sirkiänsaarella 21.8.1924.

Toivo Intke syntyi 11.7.1923 Raudun Raasulissa ja
kuoli 25. marraskuuta.

Lyyli Leskinen, omaa sukua Ossi, kuoli marraskuus-
sa ja hänet haudattiin itsenäisyyspäivänä 84 vuoden
ikäisenä. Hän oli kotoisin Raudun Kärsälästä.

Armas Ilmari Pusa kuoli Rovaniemellä 5. tammi-
kuuta. Hän oli syntynyt Raudun Mäkrällä 20.7.1917.

Väinö Pentti Anttonen kuoli Mikkelissä 10. tammi-
kuuta. Hän oli syntynyt Herman ja Aino Helena Antto-
sen perheeseen Raudunkylällä 21. maaliskuuta 1925.

Laura Kukkonen kuoli 27. tammikuuta Hauki-
vuorella. Hän oli syntynyt Raudussa 3.4.1931.

90 vuotta

Elin Keskinen, omaa sukua Sorvali, täyttää 19. hel-
mikuuta 85 vuotta. Hän on kotoisin Sirkiänsaarelta.

80 vuotta

Teuvo Olkkosen 80-vuotispäiviä vietettiin sukulais-
ten, naapureiden ja ystävien kera Haukivuorella. Hir-
sinen metsästysmaja oli valittu sopivaksi juhlapaikak-
si, olihan Teuvo elämäntehtävänään rakentanut vas-
taavia rakennuksia ennen ja jälkeen sota-ajan eläke-
päiviin saakka. Juhlasta tuli tuplajuhla, sillä Teuvon
tytär Hannele juhli samalla täysiä vuosikymmeniä.

Vieraiden mukana ollut Kauko kiittää onnistuneista
juhlista toivoen sedälle terveyttä ja rikkaita vuosia,
sekä antoisaa yhteistä kotiseutumatkaa Rautuun tou-
kokuussa.

75 vuotta

Aimo Yrjö Tiainen täytti 75
vuotta 23. tammikuuta. Hän on
syntyisin Raudun asemalta ja
asuu nykyisin Oulussa.

Varsinaisen elämänuransa hän
teki Puolustusvoimissa eri tehtä-
vissä muun muassa Suojelukoulun
johtajana ja Keuruun varuskun-
nan päällikkönä. Siirryttyään
eläkkeelle 1977 hän palveli Oulun lääninhallituksen
pelastustarkastajana kymmenen vuotta.

Vapaaehtoisessa toiminnassa Aimo on työskennel-
lyt väestönsuojelun ja maanpuolustuksen parissa ol-
len kutsuttuna muun muassa Oulun Maanpuolustus-
yhdistyksen ja Suojelukoulun perinneyhdistyksen kun-
niajäseneksi. Edelleen hän toimi aktiivisesti eläkeläis-
ten parissa. Harrastuksena hänellä on kuntoliikunta,
kotiseututyö ja historia sekä kirjoittaminen. Sotilas-
arvoltaan Aimo Tiainen on everstiluutnantti ye.

Elli Hatara , o.s.
Lemmetty, täytti 30.
marraskuuta 90 vuot-
ta Joroisissa. Hän on
syntynyt Raudun
Huuhdissa.

85 vuotta

Huuhdissa syntynyt
Onni Lemmetty täyt-
ti 22. elokuuta 85
vuotta Leppävirralla.

15. tammikuuta täytti 75 vuot-
ta Alvar Loponen. Hän on läh-
töisin Raudun Kirkonkylästä.

Orjansaaressa syntynyt Pentti Junni täytti 29. jou-
lukuuta 75 vuotta. Tätä nykyä hän asuu Kanadan
Thunderbayssa on aktiivinen toimija muun muassa
amerikansuomalaisten erilaisissa tapahtumissa. Li-
säksi laulu ja musiikki ovat lähellä hänen sydäntä.



Rautulaisten lehti  1/2003 27

Rautulaisten lehti
Toimittaja:  Jaana Matikainen
PL 154, 50101 MIKKELI
puh. (015) 177 144, 040-511 9900
e-mail: toimitus@rautulaistenlehti.net
Vastaava toimittaja: Mauri Maisonen
Tykkimiehenkatu 11, 50100 MIKKELI
puh. (015) 213 608
Julkaisutoimikunta:
Mauri Maisonen, Jaana Matikainen, Markku Paksu,
Pauli Jantunen, Arto Kurittu, Antero Määttänen ja
Ahti Hänninen
Tilaus-, talous- ja kirjanpitoasiat:
Mikkelin  Toimistopalvelu Oy
PL 199, 50101 MIKKELI
tai Graanintie 5, 50190 Mikkeli
puh. (015) 366 118, fax (015) 366 558

Markkinointi:
Mauri Maisonen, Tykkimiehenkatu 11, 50100
Mikkeli, puh. (015) 213 608 ja
Markku Paksu, Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli,
puh. (015) 211 588, 176 245, GSM 040-5239 645
Il moitushinnat:  1/1 s. 222 eur, 1/2 s. 120 eur,
1/4 s. 62 eur, 1/8 s. 37 eur.
Lehden tili:
Etelä-Savon OP 527104-4169978

Painopaikka:
Kopiopiste
Maaherrankatu 30, 50100 MIKKELI
puh./fax (015) 213 011
e-mail: kopiopiste@reimari.net

AI NEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ :

31.1., 31.3., 30.5., 31.7., 30.9. ja 28.11.2003

Kestotilaus 21eur / vuosikerta
Irtonumero 3,4 eur + toimituskulut

Kannatusjäsenmaksu 8,5 eur

Rautulaisten pitäjäseura ry. Mikkeli
Tilinumero: MERITA MLI 226518-4289
Puheenjohtaja: Markku Paksu,
Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli, puh. (015) 211 588,
176 245 tai GSM 040-5239 645
Naistoimikunnan vetäjä: Liisa Rouhiainen,
Rentukkaraitti 13, 50170 Mikkeli, puh. (015) 165 241

Rautuseura ry. Helsinki
Puheenjohtaja: Osmo Valkonen,
Kajavankatu 2 B, 04230 Kerava, puh. 040-5920 507

Rauta-Säätiö Mikkeli
Puheenjohtaja: Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli, puh. (015) 176 031

YHTEYSTIETOJA

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
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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
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 Matikainen, Karjalantie 13, 50600 Mikkeli, puh. (015) 177144
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,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
Väinö Loponen,  79600 Joroinen, puh. (015) 573 123
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Veikko Huuhka,  Hällinmäki, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B, 50100 Mikkeli, puh. 050 362 6573
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294



Rautulaisten lehti  1/200328

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

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

HI RVENSALMEN 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, Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
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.040-5920 507

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, Ruotimaankuja 6, 95600 Ylitornio, puh. (016) 571 220

LAPPEENRANNAN SEUTU
Sirpa Tereska, Pallonkatu 16-18 C 15, 53900 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

OULUN SEUTU
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Veikko Vanhanen, Lehmipolku 5, 93600 Kuusamo, puh. (08) 8521 388
Helena Sidoroff, Kyytimiehentie 4 A 1, 90310 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

SUUR-HELSINGIN SEUTU
Irma Nypelö, Koivukyläntie 39 C 129, 01350 Vantaa, puh. (09)  8711 426
Marja Johansson, Vehkatie 40, 01300 Vantaa, puh. (09) 8233 032

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

TURUN SEUTU
Eero Sappinen, Keltasirkunpolku 1 ab 56, 20610 Turku,
puh. (02) 2442 229

VAASAN SEUTU
Raili Keskinen, Hovioikeudenpuistikko 5 a as 16, 65100 Vaasa
puh. (06) 3152 865

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

LEHDEN ASIAMIEHET JA
YHDYSHENKILÖT:


