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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 kesäkuussa 2003

Kesäinen tervehdys teille kaikille!
Pentti Linkola on jo kauan sitten sano-

nut, että kirjoittaminen on niin saata-
nallista työtä, ettei mitään voi edes
verrata siihen. Siltä se on taas ker-
ran minustakin tuntunut. Ja eten-
kin pääkirjoitusaihetta tähän leh-
teen pohtiessani.

Tässä vaiheessa lienee syytä
kertoa kaikille lukijoille, että tä-
män jutun aihe ei syntynyt
vessanpytyllä, vaikka se siltä
äkkiseltään saattaa vaikuttaakin.
Seuraavat otteet ovat oikeata
elämää tämän päivän Suomessa,
jossa monia asioita, kuten esimer-
kiksi vesivessa on itsestäänselvyys.

“Äiti, mistä tää vedetään?” pohti
pikkuneiti viime kesänä ulkohuussissa
käydessään.

“Ei, emme me voi sitä vuokramökkiä ot-
taa jos siellä ei ole sisävessaa. Vaimo ei yksin-
kertaisesti suostu käymään pihanperällä.”, totesi puo-
lestaan viisissäkymmenissä oleva mies Pohjois-Suomes-
ta peruuttaessaan mökkivarausta tänä keväänä.

Seuraavalle mökin varaajalle sanoinkin jo heti mök-
kejä kuvaellessani, että siellä on sitten ulkokäymälä.
“Ai kun ihanaa. Se on osa sitä mökkiromantiikkaa!”
iloitsi tämä nelikymppinen nainen pääkaupunkiseudul-
ta. Ja tottahan se on. Ihan joka paikassa et voi pytyllä
istua Saimaan maisemaa ihaillen ja linnunlaulua kuun-
nellen.

Seuraava ote puolestaan on jostain 1980-luvun alku-
puolelta.

“Eihän kenelläkään voi enää olla VAIN ulkovessaa.”
sanoi kotitalousopettaja minulle kiihtyneennä kun kiel-

täydyin vessan pesusta hänen antamiensa
ohjeiden mukaan. Hänen mielestään oli

pilkantekoa kieltäytyä moisesta vedo-
ten siihen, ettei meillä ole sisävessaa
ja niinpä opettaja uhkasi minua jäl-
ki-istunnollakin, ellen kotiläksyä
tee. Paskahuussi jäi pesemättä ja
istunnot istumatta sen enempää
jutun käänteisiin palaamatta.

Tarkemmin ajateltuna, ei siitä
ole kovinkaan montaa vuotta kun
esimerkiksi oma lapsuudenkotini
liitettiin kaupungin vesi- ja
viemäriverkostoon. Ja kuinka pal-
jon Suomessa vielä onkaan aina-

kin kakkosasuntoina sellaisia talo-
ja, joista vesivessat puuttuvat. Sitä

vain ei tule ajatelleeksi normaaliolois-
sa.

Onneksi Suomessa toimii sellainen kuin
Huussi ry, joka keskittyy Suomen rikkaan

huussiperinteen vaalimiseen sekä toisaalta edistämään
kuivakäymälöiden käyttöä ja vauhdittamaan alan tuo-
tekehitystä ja tutkimusta. Yhdistys on mukana järjestä-
mässä maailman ensimmäistä kuivakäymäläkonferenssia
Tampereen yliopistolla elokuussa ja siellä on mukana
myös rautulaisen Toivo J. Pietiäisen Eko-Toivon WC.

Nautinnollisia kesähetkiä kaikille,
t.
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Viipuri – ikivanha karjalainen kaupunki
Viipurin kaupungin kuutta vuosisataa ovat leimanneet sodat:

puolustautuminen ja valloitukset. Kaupunki on aikoinaan perus-
tettukin puhtaasti puolustuksellisista syistä lännen etuvartioksi
itää vastaan. Vuosisatoihin mahtuu kukoistuksen kausia ja kehi-
tyksen taantumista kulloisestakin hallitsijasta riippuen.

Jo ihmismuistin mittainen ajanjakso Viipurin elämässä on mo-
nivaiheinen noususta tuhoon, eikä sen uudelle kukoistukselle ole
vielä merkittävästi edellytyksiä näköpiirissä.

Jos Viipurin kaupungin synty-
historian tiivistää yhteen lauseeseen,
voisi sen sanoa olevan ruotsalaisten
Karjalan maalle perustama kaupun-
ki, joka myöhemmin muuttui suo-
malaiseksi ja kuuluu nykyään Ve-
näjään. 1800-luvun alkuun asti Vii-
puri oli Pohjois-Euroopan kansain-
välisin kaupunki, jossa yhtyivät

germaaninen, pohjoismainen ja
slaavilainen kulttuuri.

Ennen sotia Viipuri poikkesi mo-
nessa suhteessa muista Suomen
kaupungeista. Viipurissa 1918 syn-
tynyt Kalevi Tilli kuvaa kotikau-
punkiaan kirjassa Karjalan monet
kasvot seuraavasti: ”Viipurin asuk-
kaat olivat iloisia, vilkkaita ja elämän-

myönteisiä. Heidän seurallisessa ole-
muksessaan oli jotain mannermais-
ta, mikä johtui ilmeisesti kahden
maailman ja kahden maailmankat-
somuksen rajamailla tapahtuneesta
vuosisataisesta eri uskontokuntien,
eri kansojen, tapojen ja kielten yh-
teensulautumisesta.”

Kaupungin virallinen kieli vielä
1850-luvulla oli saksa, ruotsalainen
porvaristo puhui ruotsia ja venäläi-
nen väestö venäjää. Kaikille yhtei-
nen kieli oli kuitenkin suomi, jota
kaupungissa enemmistönä asuvat
käsityöläiset, palvelusväki ja rahvas
puhuivat. 1900-luvulle tultaessa
tuosta kielten ja kulttuurien sekoituk-
sesta muovautui suvaitsevainen,
kulttuuriystävällinen ja kansainväli-

Jälleen vuodesta 1993 alkaen Marsalkka Torkkeli Knuutinpoika on katsellut v. 1293 perustamaansa
Viipurin linnaa Raatihuoneentorilta. Oikealla insinööri Anders Torstenssonin piirustusten

mukaan v. 1643 rakennettu Raatihuone.

Kuva: Sirpa Piskonen
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nen sekä puhelias ja elämänmyön-
teinen viipurilaisuus, ”Viipurin hen-
ki”.

Sotaisaa
keskiaikaa

Ruotsin asemaa Karjalassa turvaa-
maan vuonna 1293 rakennettua Vii-
purin linnaa sekä sen kehämuurien
sisään muodostunutta rakennusry-
pästä - kauppiaita, käsityöläisiä ja
linnaväkeä – voidaan pitää Viipurin
kaupungin vaatimattomana alkuna.
Kauppiaat mieltyivät paikkaan heti
ja näin muodostui ensimmäinen yh-
dyskunta: ruotsalainen varuskunta,
enimmäkseen ruotsinkieliset käsityö-
läiset sekä saksalaiset, ruotsalaiset
ja venäläiset kauppiaat. Viipurista
muodostui rauhanomaisen kaupan-
käynnin pohjoinen pääkaupunki.

Linnan suojassa tuo yhdyskunta
kesti neljä novgorodilaisten hyökkä-
ystä ennen Pähkinäsaaren rauhaa ja
ikuisen rauhan lupausta novgorodi-
laisten taholta. Tämän seurauksena
väestöä alkoi siirtyä muurien ym-
päröimästä Vanhasta Viipurista lähei-
sille rannoille ja myös ympäröivältä
maaseudulta muutti karjalaisia kes-
kuksen läheisyyteen. Niinpä kunin-
gas Erik Pommerilainen myönsi
yhä kasvavalle Viipurille kaupunki-
oikeudet 19.8.1403.

Kaupunkiniemelle syntynyt asutus
alkoi saada myös kaupunkimaisia
piirteitä: raatihuoneen, Agricolan kir-
kon kellotorneineen, maaseurakun-
nan kirkon, varakkaiden saksalais-
kauppiaiden harmaakivirakennuksia,
luostarikoulun, hospitaalin ja useita
kiltoja.

Viipuri eli keskiajalla varsin itse-
näistä elämää, sillä sen linnanherrat
olivat lääninsä täysivaltaisia hallitsi-
joita. He julistivat sotia ja solmivat
rauhoja omissa nimissään. Suuruu-
tensa aikaa linna eli Kaarle Knuu-
tinpoika Bonden aikana 1442-48.
Historiaan on jäänyt myös vuosi
1495, jolloin venäläiset hyökkäsivät
suurella joukolla Viipuria vastaan ja

olivat jo valloittaneet yhden sen puo-
lustustorneista. Tilanteen muodos-
tuessa toivottomaksi, Viipurin linnan
päällikkö Knut Bosse antoi määrä-
yksen räjäyttää linnan ruutikellari
sillä seurauksella, että valtava ”Vii-
purin pamaus” pelästytti hyökkää-
jät käpälämäkeen. Keskiaika olikin
jatkuvaa varuillaoloa vihollisten
hyökkäysten varalta ja päättyi Hoi-
jan kreivin lähtöön vuonna 1534.

Asemakaava
uudistuu

Stolbovan rauhassa 1617 raja siir-
tyi idemmäksi, eikä Viipurin linna
ollut enää rajavarustus. Linnan mer-
kitys väheni ja kaupunki alkoi uu-
distua. Viipurissa alkoi rakentamisen,
kehittyvän kaupankäynnin sekä te-
ollistumisen aika.

Ruotsin vallan loppuaikana vuo-
teen 1710 saakka Viipuri ei sanotta-
vammin laajentunut, mutta se kehit-
tyi asemakaavallisesti. Suurien tuli-
palojen tuhottua 1627 ja 1628 suu-
ren osan kaupungin maalaismaisesta
osasta, määräsi Suomen kenraali-

kuvernööri Pietari Brahe rakennet-
tavaksi Viipuria uuden asemakaavan
mukaan. Tällöin hävisi lähes tyys-
tin vanha keskiaikainen Viipuri, mut-
ta sentään muutama vinosti uusiin
rakennuksiin nähden sijoittuva kes-
kiaikainen rakennus on säilynyt näi-
hin päiviin. Sotaa edeltäneissä arke-
ologisissa kaivauksissa löydettiin
myös keskiaikaisten rakennusten
kellarikerroksia, mutta sota keskeytti
nämä mielenkiintoiset tutkimukset.

Uudessa asemakaavassa pääka-
duiksi muodostuivat Linnankatu,
Karjaportinkatu, Vahtitorninkatu ja
Luostarinkatu, joita leikkasivat Piis-
pankatu, Vesiportinkatu, Uudenpor-
tinkatu sekä Harmaiden- ja Mustain-
veljestenkadut. Katujen varsille nou-
si runsaasti varakkaiden kauppias-
sukujen kivirakennuksia ja kaupun-
gin kehittyessä myös saksalaisten
muutto sinne jatkui vilkkaana.

Venäjän vallan
raskaat ajat

Venäläisten joukkojen hyökkäys
pommituksineen vuonna 1710 päät-

Piispantalon keskiaikaisesta alkuperästä kertoo sen vino sijainti
katuun nähden. Viime vuosisadan alussa talossa asuivat mm. viipuri-
laiset arkkitehdit Uno Ullberg ja Juhani Viiste. Tällä hetkellä raken-

nuksessa toimii remontoitu hotelli Atlantic.

Kuva: Sirpa Piskonen
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tyi miltei raunioksi muuttuneen Vii-
purin antautumiseen tsaari Pietarille.
Sopimuksesta huolimatta joukko
kaupungin puolustajia sekä naisia ja
lapsia vietiin vankeina Venäjälle,
mistä he eivät koskaan palanneet.
Kaupunkiin jääneet vannoivat us-
kollisuudenvalan tsaarille ja näin al-
koivat raskaat vuosikymmennet Vii-
purin elämässä.

Rakentaminen sai jäädä toisarvoi-
sena linnoitustöiden tieltä ja useita
osia kaupungista otettiin sotilaskäyt-
töön. Tuhannet ihmiset joutuivat et-
simään uusia asuinpaikkoja ja näin
alkoivat syntyä Viipurin esikaupun-
git. Viipurista tuli Pietaria suojeleva
linnoituskaupunki.

Vaikka Viipurin kuvernementti eli
Vanha Suomi oli alistettu Venäjän
vallan alle, vanha Ruotsin vallan ai-
kainen kaupunginhallinto oli kuiten-
kin voimassa vähäisin poikkeuksin
yli 100 vuotta.

Elinkeinoelämä kärsi vallitsevista,

kaupankäyntiä rajoittavista oloista.
Merenkulku ja satama hiljenivät ja
rappeutuivat ja monet kauppiaat
ryhtyivät ravintoloitsijoiksi ja kapa-
koitsijoiksi, koska se sotilaskaupun-
gissa oli tuottoisinta. Ruotsin vallan
aikaisten maatilojen riisto ja luo-
vuttaminen venäläisille ylimyksille
lahjoitusmaina lamaannutti myös
kaupungin taloutta.

Vasta Katariina II aikana Viipu-
rin elämä alkoi jälleen kohentua.
Surkeat kouluolot järjestettiin uudel-
leen ja kauppa vapautettiin rajoituk-
sista. Merkittävin tapahtuma kuiten-
kin maamme historiassa oli tuolloin
Vanhan Suomen palauttaminen
muun Suomen yhteyteen sen jäl-
keen kun koko maa Haminan rau-
hassa 1809 liitettiin Venäjään sen
autonomisena osana.

1800-luvulla ja 1900-luvun alku-
vuosina Viipurin rakentaminen jat-
kui ja asutus levisi esikaupunkeihin.
Raatihuoneentorista itään syntyi iso

koulukompleksi, rakennettiin suo-
malaisen seurakunnan kirkko, ku-
vernöörin pikkupalatsi, lääninhalli-
tus, postitalo, Torkkelin puisto, Suo-
men pankin talo, Helsingin osake-
pankin talo sekä monia muita ko-
meita rakennuksia, rautatieaseman
rakennusta unohtamatta.

Sodan ja kaupan kaupungista ke-
hittyi 1800-luvun lopulla myös mer-
kittävä koulu- ja kulttuurikeskus.
Perustettiin Suomalaisen Kirjallisuu-
den seura, museo, taidemuseo ja
erilaisia yhdistyksiä taiteen tukemi-
seksi, piirustuskoulu, orkesteri, työ-
väen- ja maaseututeatterit, useita
kuoroja, raittiusseura sekä urheilu-
ja nuorisoseuroja. Viipuriin syntyi
myös elinvoimainen lehdistö, mm.
Karjala v. 1904.

Itsenäisyyden ajan
nopea nousu

Itsenäisyyden aika alkoi lakkoja ja
mielenosoituksia seuranneella va-
paussodalla, joka puhkesi ns. Pieti-
sen tehtaan kahakkana juuri Viipu-
rissa. Venäläinen varuskunta siirtyi
punaisten puolelle ja Viipuri olikin
punaisen armeijan lujimpia tukikoh-
tia 29.4.1918 saakka, jolloin valkoi-
set valloittivat sen kuusipäiväisissä
verisissä taisteluissa.

Viipuri laajeni itsenäisyyden vuo-
sikymmeninä sekä alueellisesti että
asukasluvultaan taloudellisen vauras-
tumisen ja kulttuurielämän syvene-
misen myötä. Valtioneuvoston pää-
töksellä kaikki maalaiskunnan esi-
kaupunkialueet liitettiin Viipurin kau-
punkiin vuonna 1922. Vuonna 1900
asukkaita oli esikaupungit mukaan
lukien 37 000 ja juuri ennen talvi-
sotaa jo 84 000. Ja kaupunki oli tuol-
loin väestöpohjaltaan suomalaisem-
pi kuin Helsinki.

Itsenäisyyden vuosina Viipurissa
jouduttiin ratkaisemaan suuria ja
kauaskantoisia sekä runsaasti rahaa
vaativia kysymyksiä, mikä merkitsi
verojen nousua ja kaupungin velan
kasvua. Raskaana taakkana oli eri-

Kirjakauppias Hovingin v. 1903 rakennetun upean talon kohtalona
Linnankadulla on ollut täydellinen tuhoutuminen. Keinottelijat ostivat

Neuvostoliiton hajottua taloja siinä uskossa, että asuntojen entiset
suomalaisomistajat tulevat pian lunastamaan kotejaan takaisin hyvään

hintaan. Kun näin ei käynyt, taloista myytiin kaikki myytäväksi
kelpaava: kaakeliuunit, porraskaiteet, ovet yms.

Mäellä Buttenhoffin talo.

Kuva: Sirpa Piskonen



Rautulaisten lehti  3/20036

tyisesti esikaupunkialueiden kunnos-
taminen: katutyöt, sähköistäminen
sekä viemäröinti- ja vesijohtotyöt.
Kaupungin varoja kysyivät myös
sataman kunnostaminen, Monrepon
ja Liimatan kartanoiden osto, kun-
nallisten rakennusten rahoitus ja
korjaaminen sekä Papulan ja Sor-
valin siltojen uusiminen.

Sodassa Viipuri
oli Suomen lukko

Vallitukset olivat modernissa so-
dankäynnissä menettäneet sotilaal-
lisen merkityksensä, mutta maan
suurimpana varuskuntakaupunkina
Viipuri oli edelleen 1900-luvullakin
Suomen lukko. Viipurin linna oli so-
tilasviranomaisten käytössä ja kau-
pungin uusitut kasarmit oli varattu
eri joukko-osastoille, varikoille sekä
sotilaskouluille ja Neitsytniemelle oli
rakennettu uusi sotilassairaala.

30.11.1939 vihollisen pommiko-
neiden ilmestyessä Viipurin taivaal-
le, alkoi kaupungissa koettelemusten
aika. Sota lähestyi askel askeleelta,
mutta Viipuria ei vihollinen pysty-
nyt talvisodassa valloittamaan. Pak-
korauhassa 13.3. Viipuri oli kuiten-
kin luovutettava Neuvostoliitolle ja
Suomen lippu laskettiin Pyhän Ola-
vin tornista 15.3.1940.

Viisitoista kuukautta myöhemmin
alkaneessa jatkosodassa Moskovan
rauhassa menetetyt alueet vallattiin
takaisin, Viipuri 30.8.1941. Kaupun-
ki oli raunioina sekä sodan seurauk-
sena että talvisodan jälkeen sinne
asutettujen venäläisten elämisen jäl-
jiltä. Viipuri oli päässyt osalliseksi
neuvostoelämästä ja ”puna-armeijan
sankarillisesta kamppailusta Viipurin
hyväksi”, kuten Karjalan kannas
sotien jälkeen -kirjassa sanotaan.

Viipuriin palanneet suomalaiset
aloittivat valtaisan jälleenrakentami-
sen. Elämä alkoi pikkuhiljaa sykkiä
kuolleessa kaupungissa, mutta tästä
saatiin nauttia vain vähän aikaa.
20.6.1944 Viipuri menetettiin lopul-
lisesti – ainakin toistaiseksi. Suoma-

laisen ja länsimaisen sivistyksen etu-
vartio idän rajalla oli joutunut venä-
läisten käsiin.

Viipurin menetystä
mahdoton arvioida

Neuvostoliitto joutui asuttamaan
Suomelta miehittämänsä alueet ko-
konaan uudestaan. Valko-Venäjältä,
Ukrainasta, Moldovasta ja muualta
eteläisen Venäjän osista muuttaneis-
ta kolhoosiperheistä sekä eri ammat-
tien edustajista osa muutti värväyk-
sen seurauksena vapaaehtoisesti, osa
määrättiin muuttamaan.

Väestön täydellinen vaihtuminen
näkyi anastusalueen hyväksikäytön
erilaisissa arvoissa ja poliittisissa rat-
kaisuissa sekä lopputuloksissa. Neu-
vostoliiton johdon ja väestön erimie-
lisyydet Kannaksen käyttöönoton
merkityksestä ja keinoista selittävät
myös osaltaan aiemmin niin vauraan
Karjalan kannaksen ja Viipurin ny-
kyistä rappiota.

Pariisin rauhansopimuksen alle-

kirjoittamisen jälkeen 1947 Kannak-
sen paikannimistö venäläistettiin ja
kaikki suomalaisuuteen viittaava
haluttiin ideologisista syistä hävittää
pois. Jopa historiakin vääristettiin
palvelemaan politiikkaa.

Karjalan väkivaltainen erottami-
nen Suomesta oli järkyttävä tapah-
tuma ei vain karjalaisille vaan koko
Suomelle. Menetyksen kokonais-
määrää on mahdoton edes yrittää
arvioida. Näiden menetysten jouk-
koon kuuluva Viipuri on tänään suo-
malaisille muistojen kultainen kau-
punki, eikä mikä tahansa kaupunki.
Se on säilyttänyt alkuperäisen ai-
toutensa eri aikakausien saatossa.
Kaupungista tiedetään paljon, siitä
on sepitetty lauluja, runoja ja kirjo-
ja sekä maalattu lukemattomia tau-
luja. Vieraan vallan allakaan se ei
ole jäänyt unohduksiin. Viipurin sielu
on sen historia, siellä asuneet ihmi-
set, historialliset rakennukset sekä
viipurilainen ilmapiiri ja siksi ei
miehittäjäkään ole pystynyt muut-
tamaan sitä kokonaan mieleisekseen.

Suomalaisten viimeiseksi rakennuskohteeksi (v. 1939-43) Viipurissa
jäi Olli Pöyryn Vakuutusyhtiö Karjalalle suunnittelema

11-kerroksinen Viipurin pilvenpiirtäjä, jossa nyt toimii suuri
tavaratalo. Vasemmalla arkkitehti Ahrenbergin suunnittelema

suomalainen tyttökoulu, Tipola, vuodelta 1904.

Kuva: Sirpa Piskonen
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Pelkkä ostosmatka
antaa ikävän kuvan

Vanha Viipuri on täynnä sellaista
kivistä historiaa ja arkkitehtuurin
helmiä, ettei vastaavaa voi löytää
mistään muusta Suomen kaupungis-
ta. Viipuriin kannattaakin lähteä
kulttuurimatkalle, eikä vain ostok-
sille torille ja kauppahalliin, joiden
ilmapiiri antaa ikävimmän mahdol-
lisen kuvan historialtaan niin upeasta
kaupungista. Kaikkien maailman
turistikohteiden tapaan myös Viipu-
ri on valitettavasti vetänyt puoleen-
sa massaturismiin liittyvät negatiivi-
set lieveilmiöt. Taskuvarkaiden pa-
ratiisin maineen suhteen Viipuri on
pessyt kasvojaan, mutta maineesta
on vaikea päästä eroon. Onneksi
turisti voi vaikuttaa kohtaloonsa ja
kohteluunsa omilla valinnoillaan.

Vaikka Viipurissa ei tule ryöstetyk-
si, niin torilla varmasti huijatuksi hin-
tojen ja tuotteiden laadun suhteen.
Jos kuitenkin haluaa tehdä ostoksia,
voi torin ja kauppahallin sijaan vali-
ta ostospaikoiksi keskustan suuria
tavarataloja ja erikoisliikkeitä, jois-
sa on tuotevalikoimaa monin ver-
roin toria enemmän ja kaupankäyn-
ti tapahtuu sivistyneeseen tapaan:
hinnat ovat kiinteät ja merkitty tuot-
teisiin, asiakas voi mukavasti sovit-
taa vaatteita, harkita ostospäätöstä
ja kaivella rauhassa kukkaroaan.

Viipurissa voi, ja ehdottomasti
myös kannattaa, nauttia hyvästä
ruuasta erittäin edullisesti sen lukui-
sissa ravintoloissa, tutustua Viipuris-
sa (ja Helsingissä Karjala-talolla)
toimivan suomalaisen tiedotus-, kult-
tuuri- ja kansalaistoiminnan keskuk-
sen, Viipuri-keskus ry:n, tarjoamaan

ohjelmaan, tehdä kävelyretki Mon-
repos´n puistoon, kiivetä Viipurin
linnan torniin, käydä Patterinmäen
huvipuiston maailmanpyörässä kat-
selemassa maisemia, tutustua draa-
ma- ja nukketeatterin esityksiin sekä
tietysti osallistua Viipurin 600-vuo-
tisjuhlallisuuksiin 9.-10.8.2003.

Sirpa Piskonen
Lähteet:

Viipurin kirja: Torkkelin Säätiö/
J. Kivi-Koskinen, J. I. Koivu, Arno Tuurna,

T. Valtavuo (toim.kunta.)

Sellainen on Viipuri – Viipuri ja Karjalan-
kannas venäläisin silmin (kaupunkiopas):

 Polyplan Publishers/Vladimir Waldin (toim.)

Karjalan monet kasvot: Valitut Palat

Karjalan kannas sotien jälkeen v. 1940-41,
1944-50: B. Tikka, J. Balasov, V. Stepakov

Lisätietoja:
(www.viipuri-keskus.vbg.ru)

Oi aika Viipurin, joka koskaan ei palaa
Sain komennuksen Viipuriin heti

sen jälkeen kun suomalaiset olivat
vallanneet sen takaisin. Komennus-
paikkani oli Sorvalin kasarmilla jo-
hon perustettiin sotavankisairaala.
Minä olin muonituslotta, joten teh-
tävääni kuului etupäässä henkilökun-
nan muonitus. Olin nuori, 18-vuoti-
as ja lottatoverini oli samanikäinen.

Meillä oli määräys etsiä väliaikai-
nen paikka, jossa laitamme ruokaa
kun sairaalan henkilökuntaa tulee
laittamaan sairaalaa kuntoon. Niin
me siivosimme yhden lähiseudun
omakotitalon, johon perustettiin vä-
liaikainen ruokala. Astioita eva-
kuoimme lähiseudun taloista, sillä tä-
män kaupunginosan talothan olivat
säästyneet suurelta osin sodan tuho-
ilta.

Muutaman päivän kuluttua pää-
simme jo viestikasarmille ja suurem-
paan keittiöön, jolloin tuli lisää lot-
tia ja myös pääemäntä. Sairaalan
henkilökuntaa tuli myöskin runsaasti.

Ja ennen kaikkea tuli paljon potilai-
ta, rintamilla haavoittuneita miehiä,
sotavankeja.

Sorvalissa oli myös vankileiri, jos-
sa oli paljon vankeja. Meillä oli keit-
tiössä luottovankeja myös apureina.
ja usein kävimme aidan takana
kuuntelemassa vankien laulua ja ki-
taransoittoa.

Unelmieni
kaupunki

Vähitellen mieleeni tuli ajatus, että
haen siviilityön Viipurista, sillä oli-
han Viipuri unelmieni kaupunki. Itse
olen Kuolemajärven tyttöjä. Kotini
oli maanviljelystila Huumolan Au-
tiossa, mutta olin jo tyttösenä käy-
nyt usein kaupungissa kun isäni tuli
kerran viikossa torille myymään
maataloustuotteita hän otti meitä lap-
sia mukaansa. Noin 25 kilometrin
matka tehtiin hevosella.

Vietin myös muutamia viikkoja

Monrepoon kartanossa. Tätini oli
siellä karjakkona, tarkkaan en vuo-
silukuja muista, mutta se oli ehkä
vuosien 1928-31 aikoihin. Tätini vei
minua usein puistoon katselemaan
kauniita istutuksia ja myös kaupun-
gille. Olin silloin alakouluasteella.

Lottakomennuksella ollessani kä-
vimme usein vapaa-aikanamme
kaupungilla ja päivä päivältä se tun-
tui yhä kotoisammalta ja rakkaam-
malta sodan runtelemista raunioista
huolimatta.

Melkoisen
vilkas kaupunki

Tavattoman nopeasti viipurilaiset
palasivat kotikonnuilleen ja perusti-
vat yrityksiään. Minua kiinnosti ra-
vintola-ala, ja ravintoloita syntyi
kaupunkiin nopeasti. Sain heti työ-
paikan toivomaltani alalta.

Niin aloin elää siviilielämää. Ensi-
asunnon sain tätini luota. Hän asui
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perheineen “Papulan kasarmilla”,
sillä hänen miehensä oli armeijan
palveluksessa. Kasarmilla oli juhla-
sali, jossa oli usein viihdeiltoja joi-
hin minäkin pääsin mukaan.

Ravintolassa työssä ollessani tapa-
sin hyvin paljon ihmisiä, niin viipu-
rilaisia kuin siellä väliaikaisesti ole-
via. Työpaikkanani oli Kannaksen-
kadun varrella sijaitsevassa Massi-
sen talossa. Tästä talosta saimme
myös asunnon tyttökaverini kans-
sa. Olimme onnellisia kun oli oma
asunto, vaikka vain pieni alivuok-
ralaisasunto. Parasta kaikessa oli se,
että olimme päässeet tähän sykki-
vään Viipurin elämään osalliseksi. Si-
tä rakastin koko nuorella sydämel-
läni. Ajattelin usein, että täällä halu-
an elämäni elää.

Kävely yksi
huvituksista

Sota-aika kun oli, niin huvitilai-
suudet olivat minimaalisia. Tapana
oli kävellä Torkkelinkatua edestakai-
sin illasta iltaan tunti tolkulla. Eten-
kin tanssiaiset, joista olisimme ol-
leet kiinnostuneita, oli kielletty. Jos-
kus sotilaat järjestivät luvattomia
nurkkatanssiaisia. Kävin niissä pari
kertaa ja tätini oli vihainen kun ker-
roin hänelle.

Elämä oli vakiintunut sota-ajasta
huolimatta. Olihan tämä sitä asema-
sota-aikaa. Olin onnellinen ja ajat-
telin elämää eteenpäin toivorikkaa-
na, kun saan elää Viipurissa, joka
oli niin ystävällisen vastaanottavai-
nen. Heti ensihetkestä saakka tun-
sin olevani täällä kotonani.

Sota-aika kun oli, ja miehet rinta-
milla, joutuivat naiset tekemään pal-
jon välttämättömiä maataloustöitä
kuten esimerkiksi metsätöitä, sillä
puuta tarvittiin lämmityksiin. Mekin
kävimme Kannaksella maatalous-
töissä. Se työ kävi minulta koska olin
maalaistalon tytär ja oppinut teke-
mään pienestä pitäen kaikkea maa-
taloustyötä.

Maito oli arvokasta ja saimme sitä

Jutun kirjoittaja Liisa Tähti
Mikkelissä puolustusvoimain

lippujuhlapäivänä 2003.

Kuva: Antero Teittinen

vain kaksi desiä päivässä. Itselläni
ei ollut siitä puutetta, kun verenluo-
vuttajana sain lisäannoksen.

Jännittävä
lypsyreissu

 Olimme ystäväni kanssa kuulleet,
että jossain Tammisuolla päin on iso
haka, jossa on paljon lehmiä. Ne oli-
vat evakkojen karjaa.

Niinpä lähdimme ämpärit kaina-
lossa lypsylle. Sehän oli tietenkin
kiellettyä, mutta seikkailunhalu voit-
ti.

Alue oli vartioitu, mutta siitä huo-
limatta pääsimme livahtamaan ha-
kaan. Lehmät olivat arkiintuneet,
mutta pitkän suostuttelun kautta
saimme yhden, jolla oli utareet täyn-
nä maitoa, luoksemme. Minä lypsin
ja ystäväni rapsutteli eläintä korvan
juuresta. Sainkin ämpärin yli puolil-
leen maitoa.

Poistuessamme jouduimme tieten-
kin vartiosotilaan yllättämäksi juuri
kun olimme pujottelemassa piikki-

lanka-aidan läpi. Sanoimme reilusti
mitä meillä oli ämpärissä, ja hän oli
niin inhimillinen, että sanoi: “Men-
kää, mutta älkää näyttäytykö kenel-
lekään.” Niin saimme monelle ystä-
välle juuri lypsettyä maitoa.

Tienvieressä
itkien lähdettiin

Tuli kevät 1944. Olin 21-vuotias,
minulla oli hyvä työpaikka ja kel-
vollinen asuntokin. Mutta niin vain
rupesi ilmahälytykset tihenemään ja
kannakselta päin kuulumaan outoa
jyskettä joka rupesi kuulumaan yhä
selvemmin.

Oli päiviä, jolloin oltiin suurin osa
päivästä pommisuojassa. Joka ker-
ta kun päästiin pommisuojasta pois,
mentiin kadulle katsomaan pommi-
tuksen tuhoja. Kyllä silloin tuli itku
silmään katsellessa sitä hävitystä.

Tässä vaiheessa ihmisiä lähti pal-
jon evakkoon. Itselleni uskottelin,
että tämä on väliaikainen tilanne, ei-
hän tästä mihinkään lähdetä. Mutta
kuinkas kävikään? Tilanne vain pa-
heni päivä päivältä. Tykkien äänet
lähenivät. Ilmapommitukset olivat jo
jatkuvaa rytinää. Hävitys oli sanoin-
kuvaamaton.

Tuli päivä, 18.6. klo 17.00, jol-
loin tuli lähtökäsky. Enää ei ollut mi-
tään kyytiä järjestetty, vaan me kol-
me tyttöä lähdimme nyytit kainalos-
sa tarsimaan kohti Lappeenrantaa.
Välillä istuttiin tienviereen ja itkettiin.
Ei olisi millään raatsinut jättää ra-
kasta Viipuria sodan jalkoihin. Niin
ihanaa elämä oli Viipurissa. Minä eh-
din jo imeä itseeni Viipurin hengen.

Monien vaiheiden jälkeen elämä
vakiintui Mikkeliin. Mutta vieläkin,
monien vuosikymmenten jälkeen,
tulee tunne, että nyt on päästävä
käymään Viipurissa. Katsomassa
kaihoten niin rakkaita, vaikka rapis-
tuneita paikkoja. Onneksi on yksi
hyvä lohdutus. Mieheni on viipuri-
lainen, ja hän on yhtä innokas Vii-
purin kävijä.

Liisa Tähti
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Jalkaväkimuseo esittelee entistä Rautua
Mikkelissä sijaitsevassa Jalkaväki-

museossa on esillä elokuun loppuun
saakka valokuvanäyttely entisestä
Raudusta. Näyttelyssä on kolmisen-
kymmentä valokuvaa, jotka kuvaa-
vat menetetyn Raudun tärkeimpiä
rakennuksia ja kylänäkymiä.

Osa kuvista on ollut aiemmin esillä
Rautulaisten pitäjäjuhlilla ja osa on
uusia. Sama näyttely on tarkoitus
kopioida myös Sosnovoon, jossa se
on määrä luovuttaa nykyään alueel-
la asuvien iloksi Kihujuhlamatkalla
heinäkuun toiseksi viimeisenä vii-
konloppuna.

Tulevaisuudessa Markku Pak-
sun, Mauri Maisosen ja Riitta
Vauhkosen kokoama näyttely on
tarkoitus sijoittaa sellaisenaan tai
kenties jopa laajempana Rautulais-
ten perinnehuoneeseen. Perinnehuo-
netta varten etsitään parhaillaan so-
pivia tiloja rautulaisten pääsijoitus-
kunnalta eli Mikkelistä.

Museo on avoinna elokuun lop-
puun saakka joka päivä klo 10-17.

Päämajamuseossa
Marskin ritareita

Mikkelissä toimivan Päämajamu-
seon vaihtuvassa näyttelyssä on
puolestaan esillä tänä kesänä taitei-
lija Haidar Saibatalovin piirroksia
Mannerheim-ristin ritareista. Näyt-
telyyn on valittu 16 ritaripiirrosta yli
sadasta piirroksesta, ja se on oival-
linen läpileikkaus erilaisista Manner-
heim-ristin ritareista.

Kaikkiaan Mannerheim-ristin ri-
tareita oli 191. Päällystöön heistä
kuului 110, alipäällystöön 58 ja mie-
histöön 23. Näyttelyssä on esillä
muun muassa päämajan ritarit sekä
ensimmäisen Mannerheim-ristin
saanut eversti Lagus ja luutnantti
Törni, josta riittää juttuja selvitettä-
väksi vielä näinäkin päivinä.

Kuvansa ovat seinälle saaneet
myös kaksi kertaa ritariksi nimitetyt

kenraalimajuri Pajari ja kapteeni
Wind. Miehistöstä esille on nostet-
tu ylikersantti Schadewitz ja ruot-
sinkielistä miehistöä edustaa aliker-
santti Nordin. Sotamiehiä loistavas-
sa piirronäyttelyssä edustavat puo-
lestaan Emil Pasanen ja Vilho

Rättö.
Myös eri aselajeja on haluttu tuo-

da esiin. Siitä esimerkkeinä ovat len-
täjät, kapteeni Karhunen ja luut-
nantti Äijö, joka on ainoa piirros-
henkilöiden elossa olevista ritareista.
Kaikkiaan Mannerheim-ristin
ritareita on elossa enää  15.

Mannerheim-risti syntyi kun Suo-
messa havahduttiin talvisodan jäl-
keen siihen, että meillä ei ole
erikoiskunniamerkkiä, joka olisi voi-
tu myöntää sotilasarvosta riippumat-
ta. Ylipäällikkö, sotamarsalkka Man-
nerheimin esityksestä tehtiinkin Va-
paudenristin ja -mitalin asetukseen
muutoksia ja lisäyksiä, ja Suomeen
saatiin Mannerheimin nimeä kanta-
va kunniamerkki vuonna 1940. Kun-
niamerkki on voitu myöntää erin-
omaisen urheuden, taistellen saavu-
tettujen erittäin tärkeiden tulosten tai
erikoisen ansiokkaasti johdettujen
sotatoimien palkitsemiseksi.

Näyttely on avoinna Mikkelin
Päämajamuseossa elokuun loppuun
saakka päivittäin.

Jaana Matikainen

Rautuaiheiset valokuvat ovat löytäneet paikkansa Mikkelin
Jalkaväkimuseon seinältä jossa ne ovat esillä tämän kesän.

Kuva: Jaana Matikainen

Päämajamuseoon kootussa
Mannerheim-ristin ritarit

piirrosnäyttelyssä on esillä muun
muassa rautulaisen Meeri

Huuhkan puoliso, ylikersantti
Einar Schadewitz. Hänen vieres-

sään alikersantti Nordin.

Kuva: Jaana Matikainen
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Karjalainen mies elämäkertakilpailun satoa

Heimo Kiuru: “Osa omaa elämääni”
Saimme talon kattoon hyvissä

ajoin ja voimme ruveta tekemään
sisätöitä. Sementistä oli kova pula,
joten rossi oli tehtävä puusta. Lai-
toimme sinne ensin alle hirren, jon-
ka päälle tuli poikittain kakkosne-
lonen 70 senttimetrin välein. Tähän
parrun puoliväliin löimme laudan ja
parrujen väleihin sahasimme käyte-
tystä sementtisestä laudasta sopivan-
mittaisia pätkiä, joita emme naulan-
neet kiinni. Tästä parrusta laitoimme
koolauksen ja parrut, johon sitten
aikanaan tuli lattia naulattavaksi.
Täyteväli oli 35 senttimetriä.

Sisäseinien naulas oli vielä teke-
mättä. Laitoimme seinään terva-
pahvin ja sen päälle sisälaudoituk-
sen. Tämä vei paljon aikaa, koska
myös väliseinät oli naulattava saman-
tien. Tässä työssä minulle sattui ta-
paturma. Olin naulaamassa kamma-
rin seinää ja seisoin nurkassa sellai-
sen laudan päällä, joka oli 2,5 tuu-
man nauloilla lyöty seinään. Se pet-
ti ja minä putosin. Reisilihakseni sat-
tui pystyssä olleeseen pinnan räys-
kään. Jouduin käymään lääkärissä,
mutta mitään pahempaa ei kummin-
kaan tapahtunut.

Tie oli vielä niin huonokuntoinen,
ettei se kestänyt raskasta kuorma-
autoa. Lattialankut täytyikin höylätä
käsihöylällä paikan päällä. Työ oli
hidasta. Lankku kerrallaan ensin
höylättiin ja sitten laitettiin paikal-
leen lattiaan. Samalla täytyi katsoa,
että lattian pinta tuli tasaista. Aika-
naan tämäkin työ tuli valmiiksi.

Sen jälkeen oli laitettava ikkunat
ja ovet paikoilleen. Ikkunoissa täy-
tyi ensin lyödä kaikkiin kulmiin kul-
maraudat, sitten asetettiin lasit pai-
koilleen. Ensin laitoimme pohjakitin,
sen päälle lasin, sitten lasinaulat ja
vielä kitin päälle. Ikkunoita oli yh-
deksän, ruutuja oli keskimäärin kuu-

OSA III

si joka ikkunassa, ja kun kaikissa
ikkunoissa oli tuplat, oli ruutuja kaik-
kiaan 108.

Ovien asentaminen vei myös
oman aikansa. Saranoiden laittami-
nen oli hidasta. Ensin täytyi vatupas-
sin avulla asentaa ovien lenkit pai-
koilleen ja puukiiloilla kiilata niin, että
ne pysyivät siinä asennossa. Ulko-
ovet täytyi “täppiä” tappuran kans-
sa lenkin ja seinän välistä, jotta niis-
tä tuli lämpimän pitäviä. Kun olim-
me saaneet ovet paikoilleen, lope-
timme työt siltä kesältä. Seuraava-
na kesänä oli tarkoitus jatkaa.

Ensin toukotyöt
sitten rakentamaan

Olimme keväällä tehneet muiden
kiireiden ohella myös kauraa. Olim-
me saaneet kynnettyä ja kylvettyä
noin kahden hehtaarin alan. Nyt
kaura kasvoi hyvin ja saimme sen
myös seipäille. Isäni ja Elvi tekivät
nämä peltotyöt. Meillä itsellämme ei
ollut puimakoneita, mutta saimme
Väinö Pylväskummun puimaan.
Kauroja tuli hyvin. Teimme tuvan
nurkkaan kauroille hinkalon, koska
aittaa ei vielä ollut. Olimme ostaneet
kaksi lehmää, joista saimme per-
heelle maidon ja voin. Lehmät ja he-
vonen olivat Ikolassa, jossa yhä
asuimme.

Seuraavan talven olimme Mäki-
ahon metsässä töissä. Minä tein tuk-
keja. Työ oli kovaa. Tukit täytyi
pakkasellakin kuoria. Sulo oli hevo-
sen kanssa ajamassa tukkeja. Ajoim-
me myös lantaa tilalle ja toimme
polttopuita tullessamme asunnolle.

Vuoden 1948 kesällä oli tarkoitus
valmistaa asuinrakennus asuttavaan
kuntoon ja tehdä lehmille ja hevo-
selle väliaikainen navetta. Kevättal-
vella kaadoimme ja pätkimme ra-

kennuspuita näihin tarkoituksiin alu-
eelta, johon myöhemmin tehtiin pel-
toa. Ajoimme puut keväällä sahaus-
paikalle. Nyt tie oli jo siinä kunnos-
sa, ettei ollut vaikeuksia sahauslait-
teiden kuljetuksessa. Veikko Hyö-
tyläinen oli nytkin sahaamassa.
Työskentelimme kuten edelliselläkin
kerralla, sahasimem niin kauan kuin
jaksoimme ja lepäsimme sitten ja
taas jatkoimme sahausta.

Olimme edellisenä syksynä raivan-
neet ja kyntäneet peltoa niin paljon,
että voimme kylvää koko kolmen
hehtaarin alueen kauralle. Teimme
touot ensin, sitten vasta lähdimme
rakentamaan.

Uunit ovat vieläkin
toimintakunnossa

Uunien muurauslaastissa käytim-
me vielä savea. Ajoin sitä hevospe-
lillä kuuden kilometrin päästä Paa-
vo Taimisen maalta. Kärryt olivat
rautavanteiset “paukkupyörät”. Ajoa
vaikeutti se, että tärinästä savi peh-
meni ja valui kärryjen perään ja nos-
ti kärryt pystyyn. Laitoin kärryihin
laudoista väliseinän. Savi ei enää
päässyt valumaan ja niin lähti on-
nistumaan sekin työ.

Uunien muurauksen aloitimme en-
nen juhannusta. Muuraamassa oli
Puukari-niminen mies Kangasnie-
men Makkolasta. Tiilet ostimme
osuuskauppa Kolmikulmasta ja
toimme autolla perille.

Savupiipun muurasimme sement-
titiilistä ja uunit punaisesta tiilestä.
Olin koko ajan muurarin apulaise-
na. Tein laastin ja vein paikalle. Sa-
moin kannoin tiilet muurille. Työ oli
aika helppoa alussa, mutta vaikeu-
tui savupiipun muurauksessa, kun
jouduttiin kantamaan tarvikkeita
katolle asti. Työ kesti toista kuukaut-
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ta. Kokeilimme uunien vetoa sitten
kun ne olivat kuivuneet. Uunit veti-
vät hyvin ja ovat olleet niin vahvo-
ja, että ovat vieläkin, 33 vuoden jäl-
keen käytössä.

Purutäytteen laitto oli seuraava
työ. Toimme sahajauhoja hevoskär-
ryissä, josta mätimme sen säkkiin
ja kannoimme seinän väliin ja lai-
piolle. Oli oltava tarkkana, ettei sei-
niin jäänyt tyhjiä paikkoja, joista
kylmä olisi päässyt huoneisin.

Puimalan lattialla
saattoi tanssia

Sulo oli keväällä aloittanut Matti
Rastaan kanssa puimalan rakenta-
misen. Puimala tuli asuinraken-
nuksesta noin 150 metrin päähän
tien varteen. Sen koko oli kahdek-
san kertaa kymmenen metriä ja kor-
keus tasavarviin neljä metriä.

Matti Rastas oli vanha rakennus-
mies. Hän oli rakentanut paljon,
mutta oli vähän huolimaton työs-
sään. Jos uskalsi epäillä hänen työ-
tään, hän aina tokaisi: “Kyl se siin
kestää.”.

Matti ja Sulo tekivät puimalan ke-
hyksen ja seinälaudoituksen suun-
nilleen samoin kuin olimme tehneet
asuinrakennuksessa. Erona oli se,
ettei puimalaan tullut kuin yksi lau-
doitus ja se tuli pystyyn.

Kattotuolit tehtiin maassa. Minä
menin tässä vaiheessa mukaan työ-
hön. Nostimme kattotuolit ja lai-
toimme ne paikoilleen. Kattamassa
oli mukana myös Martti Utter.
Puimalan katosta tuli kolmikerrok-
sinen, suomus pituus oli 15 sentti-
metriä. Lattian laitoimme kahden
tuuman paksuisista lankuista. Teim-
me sen mahdollisimman tasaiseksi,
jotta siinä voi vaikka tanssia, jos tar-
ve niin vaatii. Teimme myös ovet ja
laitoimme ne paikoilleen. Saranat ja
sarantakoukut teki Mikko Pusa pa-
jassa, koska niitä ei ollut kaupoissa.

Märkä sammal
sopi tiivisteeksi

Tämän jälkeen rupesimme teke-
mään väliaikaista navettaa. Siinä
käytimme huonoja tarvikkeita, kos-
ka sen käyttöaika jäisi lyhyeksi.
Koska meillä ei ollut kuin kaksi leh-
mää ja hevonen, ei navetta ollut ko-
vin suuri, vain neljä kertaa kuusi
metriä.

Teimme navetan kivien päälle.
Ala- ja yläjuoksut tulivat pyöreistä
puista, pystytolpat neljä kertaa nel-
jä tuumaisista parruista. Kattotuolit
laitoimme paikoilleen suoraan. Ylös
tuli kattojuoksu, jonka varaan katto
tehtiin. Täytteeksi toimme suolta
märkää sammalta, jonka puunuijilla
nuijimme seinän pystyssä olevan
ulkolaudoituksen ja vaakasuorassa
olevan sisälaudoituksen väliin.

Sisälaudoitusta laitoimme jonkun
laudan kerrallaan. Sitten laitoimme
sammalta, jotta saimme täytteen tii-
viiksi. Rakennuksen katoimme pä-
reillä kuten puimalankin. Saman tien
teimme rakennukseen kaksi ikkunaa
ja kaksi ovea. Myöhemmin tein Su-
lon kanssa lehmille syöttöpöydät.
Hevoselle piti tehdä seimi, koska sii-
hen aikaan hevoselle syötettiin apet-
ta.

Saunanpata
oli tiukassa

Väinö Manninen ja Esko Tanttu
tekivät samana kesänä urakalla sau-
nan hirsistä. Se oli kooltaan kolme
kertaa kuusi metriä ja siinä oli sau-
na, pukuhuone ja eteinen. Katto teh-
tiin saunaankin päreistä, sillä silloin
ei vielä juuri muita kattoaineita tun-
nettu.

Sulon kanssa teimme sisustustyöt.
Valoimme lattian, teimme ovet ja
laitoimme ne ja ikkunat paikoilleen.
Teimme laipion laudoista ja kan-
noimme sinne täytteet. Ilmari Jär-
vinen oli muuraamassa.

Saunan uuneja oli saatavissa, mut-
ta muurinpata oli kovassa. Vein jo
Tommolasta vanhan haljenneen pa-
dan Rutalahteen Viljasen pajalle kor-
jattavaksi. Sitä ei kuitenkaan onnis-

tuttu korjaamaan siellä. Monien vai-
heiden jälkeen onnistuimme viimein
saamaan kaupasta padan ja siten
saimme saunan viimein valmiiksi ja
kylpykuntoon.

Muuttotavaraa
oli ehtinyt kertyä

Koko perhe niitti kauran. Siinä-
kin oli aika iso työ, koska kauraa oli
jo kolme hehtaaria. Niitimme sen
viikatteella ja seivästimme. Rippeet
ajoimme käsiharavalla kokoon. Jou-
duimme tekemään myös seipäitä,
sillä niitä ei ollut tarpeeksi.

Kaurojen kuivuttua ajoimme ne
puimalaan puimista varten. Väinö
Pylväskumpu oli nytkin meitä aut-
tamassa. Myös muita vieraita oli
mukana. Kauroille teimme nyt hin-
kalon puimalan nurkkaan, koska
siellä oli hyvät tilat.

Syksyllä ensilumen aikaan muu-
timme tilalle. Muuton teimme he-
vosella. Ajoimme useamman kerran
sen välin, sillä tavaroita oli jo kerty-
nyt aika paljon, vaikka kaikki omai-
suus oli jäänyt Karjalaan. Omakoti-
talomme vuokrasimme, koska em-
me sitä nyt tarvinneet.

Pitkäaikainen toiveemme oli to-
teutunut. Olimme päässeet asumaan
omaan kotiin.

Jatkuu seuraavassa
numerossa

Muistathan,
että valmistuneet,

merkkipäivät ja
muut onnittelut

julkaistaan
lehdessämme

ILMAISEKSI
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Ihmetellä vain voi ikipirteitä mäkröisiä

Kävin miekii pitkäst aikaa
reissus. Johan täst olkii aikaa:
kaks ja puol vuotta Vennäil
käynnist ja Rauvus käynnist ol
jo viis vuotta. Jote olha tuo jo
aikakii lähtee reissuu, mut ei
tuol Vennäil olt mikkää täs ajas
muuttunt, mitä nyt passin lei-
moloi yle aikaa tarkastiit.

Kirjalan Elma oli toiminut ryh-
mänkerääjänä ja Immosen Esko
Oiva-kuljettajan kanssa toimi mat-
kanjohtaja-kokkina. Bussi starttasi
lauantaina 24.5. jo aamuyöstä ja
keräsi matkalaiset mukaansa. Lap-
peenrannassa ”tankattiin” autoon
muonavarustusta ja sitten kohti Vii-
puria, jossa pysähdyimme jo meno-
matkalla tuliaisten ostoon. Torilla
kävi kova kuhina: myyjiä ja ostajia
riitti. Ehkäpä talven bussiboikotti oli
tehnyt tehtävänsä, sillä en kuullut
kenenkään valittavan röyhkeistä
varkauksien yrittäjistä. Toivottavasti
sama meno jatkuu koko kesän.

Sitten jatkoimme matkaa ja len-
tokenttäsuoran pysähdyspaikalla Es-
ko keitteli matkalaisille maistuvat
kahvit, jotka nautimme yhdessä su-
venmäkeläisbussiryhmän kanssa.
Tauon jälkeen omat silmäni painui-
vat bussissa väkisin kiinni ja myös
takanani istuneet nuoret miehet
näyttivät ottaneen pikku päivälevot.
Ihmetellä täytyy näitä ikipirteitä
mäkröisiä, jotka jaksoivat tarkkana
seurata maisemia bussin ikkunasta,
vaikka aamulla oli ollut todella ai-
kainen herätys.

Suomalaistalojen
kivijalat uusiokäytössä

Seuraavaksi bussi kaartui Krons-
tadin patotielle. Siinä sitä oli ihmet-
telemistä, kuinka monta kuorma-
autolastillista hiekkaa tekovaiheessa

on ajettukaan. Ja on sinne kuulem-
ma tuotu kannakselta vanhoja suo-
malaistalojen kivijalkoja ja osin
myös hautakiviäkin tien pohjaksi.
Korkeat sillat olivat romahtaneet jo
ennen käyttöönottoa ja vesiaukko-
systeemit vaikuttivat käyttökelvot-
tomilta, vaikka valmistumisesta on
vasta muutama vuosi. Olisikohan ra-
kennusvaiheessa kannattanut käyt-
tää länsimaista tietoapua?

Mutta itse Kronstad vaikutti elä-
vältä, sillä kaupunkilaiset olivat ke-
rääntyneet aukiolle juhlimaan Pie-
tarin 300-vuotispäivää. Ja juhliahan
venäläiset osaavat: musiikki pauha-
si, nuoret tanssivat, kaikki nauttivat!

Kronstadista ajelimme uutta, hie-
noa, tasaista ja leveää ohitustietä pit-
kin Käkisalmeen menevälle tielle ja
sitä pitkin Lempaalan kautta Mäk-
rälle ja pitkän päivän päätteeksi heti
Valkjärven Radugaan majoittumaan
ja illalliselle. Minut haettiin yöksi pie-
tarilaistuttavieni mökille Raivolaan,
joten illanvietosta en sen enempää
tiedä. Mutta voi miten se Karjalan
käki siellä Radugan pihalla kukkui-
kaan toivottaen meidät tervetulleek-
si!

Multa kiehui tornina
pommituksissa

Sunnuntaipäivä meni, sanoisinko
sutjakkaasti: 15 minuuttia Raudussa,
kaksi tuntia Mäkrällä, Viipurille vil-
kutettiin ja jo viideltä olimme Suo-
men puolella. Se hyvä puoli aikai-
sessa paluussa oli, että tulli sujui il-
man jonoja erittäin nopeasti.

Mäkrällä Ihalaisen Alvar, serk-
kuni Väisäsen (Vilskan) Elli kump-
paneineen, Peltolan (Orlovin) Pau-
la ja Eero sekä allekirjoittanut jäim-
me kyydistä kansakoulun raunioiden
luona. Oli vaikuttavaa kuunnella Vils-
kan paikan suuren kaksihaaraisen

koivun juurella Ellin kertomusta sii-
tä, miten läheiselle pellolle oli pudo-
tettu kahdeksan pommia, perhe oli
painunut matalaksi talon lattialle ja
vihdoin uskallettuaan kurkistaa ik-
kunasta multa vain kiehui korkeana
tornina ilmassa.

Kansakoululta kävelimme Leini-
kylän järven rantaan, sieltä alikulun
kautta Mäkrän pysäkille ja sitten jär-
ven toiselle puolelle Tereskan pai-
kalle.  Venäläinen vieraanvaraisuus
loihti hetkessä yllätysvieraille maljat
esiin, mutta kello kutsui jo bussille
kotimatkaa varten. Aikaa oli kuiten-
kin ottaa mukaan valkovuokkoja,
jotka nyt pihalle istuttaminani muis-
tuttavat minua kauniista järvenrinne-
tontista ja myös sireenimajasta, jon-
ka katveessa vilvoittelevat kesäisellä
auringonpaisteella nykyään uudet
asukkaat.

Laskettelukeskuksen
mahtavat maisemat

Monenkin ryhmäläisen mielestä
vaikuttavin elämys oli paluumatkal-
la käynti Valkjärvelle rakennettavan
uuden laskettelukeskuksen laella.
Esko tarjoili samalla makoisat muu-
sit ja lihapullat, ja me ihmettelimme
rakennustyömaita lumilautamäki-
neen ja ihastelimme allamme avau-
tuvaa upeaa kannakselaismaisemaa.
On todellakin käymisen arvoinen
paikka!

Matkalla oli mukana paljon toista
ja kolmatta polvea, mikä on erityi-
sen ilahduttavaa. Nyt vielä on mu-
kana henkilöitä, jotka osaavat ker-
toa meille nuoremmille omakohtai-
sia kokemuksia syntymäseudustaan.
Kuinka monen olenkaan kuullut sa-
novan: ”Voi kun olisi pitänyt aika-
naan kysyä sitä ja sitä asiaa.” Mei-
dän nuorten pitäisi nyt pitää huoli,
että muutaman vuoden päästä ei tar-
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vitsisi voivotella, vaan kyselisimme
ja ottaisimme asioista selvää. Ja Tei-
dän vanhempien pitäisi avoimesti
puhua tai vaikka kirjoittaa asioista.
Ei sillä kirjoitustaidolla niin väliä ole,
mutta ajatelkaa mikä aarre olisikaan
lapsenlapsille lukea ”mummon tai
papan muisteloita Raudusta”!

Mutta tottahan se on, että jos ne
vanhempien tai isovanhempien koti-
paikan pajupuskat on kerran näh-
nyt, niin nuorempi polvi kaipaa seu-
raavalta matkalta jotain muutakin
katsottavaa. Ja kun matkalle lähde-

tään myös rentoutumaan, pitäisi
majapaikassa jotain iltaohjelmaakin
olla. Jotenkin vaan tuntuu siltä, että
tuolla rajan takana majoitus-, ruo-
ka- ym. hinnat vain nousevat, mut-
ta palvelun taso ei ole kymmenessä
vuodessa noussut yhtään.

Seuraavan kerran
isäni paikalla yötä

Itselleni tuli matkalla jotenkin kak-
sijakoinen olo. Olen aikoinani mat-
kanjohtajan ominaisuudessa kiertä-

Terveisii Mäkrält!

nyt Karjalaa ristiin rastiin, joten ko-
vaa intoa maksaa ”mansikoita” reis-
suista ei ole.

Mutta minulle tuli palava halu
päästä Makrälle uudestaan. Koko
Mäkrä täytyisi kiertää, kaikki pai-
kat! Ja jos yötä olen, niin tällä ker-
taa Leinikylän järven rannalla, Te-
reskan paikalla, sen saman kivijalan
suojissa, jonka isäni ennen sotaa ra-
kensi navetan perustaksi, mutta jon-
ka päälle nykyiset asukkaat ovat teh-
neet nukkumamökin. Kutsu on voi-
massa!

Sirpa Tereska

VIELÄ EHDIT KIHUILEMAAN
Helsingin Rautuseuran ja Rautulaisten pitäjäseuran
järjestämät Kihujuhlat Raudussa 18.7 - 20.7.2003

Matkan hinta Helsingistä ja Lahdesta 190 euroa /
henkilö (lapset alle 12 v. -50%)
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Marja Johansson puh. (09) 823 3032 tai 040 577
8064
Ilmoittautumiset 28. kesäkuuta mennessä!

Matkan hinta Mikkelin suunnasta 179 euroa / hlö
Reitti I: Varkaus-Pieksämäki-Mikkeli-Lappeenranta
Reitti II: Varkaus-Joroinen-Juva-Mikkeli-Lappeenran-
ta

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Markku Paksu puh. 040 523 9645
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Rautulainen kihulaulu 2003
(säv. Ack, Värmeland, du sköna)

On Rautu kotiseutumme vailla vertaistaan:
se helmenä muistoissamme hohtaa.

Kun vallassa on vieraan maan, sen lumo kuitenkaan
ei harhaan voi kulkuamme johtaa.

Kas missä keinui kehtomme ja leikit leikittiin,
vain sinne kuului juuremme, ei maihin vieraisiin,

vain Raudussa synnyinseudun kohtaa.

Tuo kannas Karjalamme on meillä määränpää,
käy kulkumme kohti taivaanrantaa.

On välke monen veden, maan kuin tulta säihkyvää,
vaan kauneimman katseen Rautu antaa.

Ja siksi sinne kiiruhdamme kotikyläin luo.
Taas kihuilla me saamme. Sosnovo hymyn suo.

Ja Sinnuu saan käsilläin mie kantaa.

Kihukansalle 18.-20.7.2003
omistaa Simo Osk. Salo

alias Semana Puavonpoika

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Juhannuksena kaiken kansan kokkojuhlia
Karjalaisissa juhlamenoissa tulella

oli tärkeä osuus. Tulen sytyttämi-
sestä juhla alkoi olla korkeimmillaan.
Tulen äärellä oltiin yhdessä, yhtey-
dessä toisin kuin muulloin. Kun lies-
kat olivat loimunneet taivasta vas-
ten, varjot tanssineet ja tulen hehku
käynyt hiipumaan, pari toisensa jäl-
keen hyppäsi juhannustulen yli, eikä
suotta.

Kokkojen rakentaminen kuului
nuorten yhteisiin tehtäviin. Pystyt-
täminen kesti tietenkin monta iltaa.
Osallistujia ei tarvinnut haalia. Puu-
han kerrotaan olleen innostuneen
hauskaa, sillä silloin oli hyvä syy läh-
teä kotipiiristä ja päästä kylille.

Raudun malliin tehtiin säärikok-
koja. Neljä korkeuksiin yltävää puu-
ta lyötiin vankasti maahan ja kehi-

kon välit pinottiin tervaksia unohta-
matta niin, että tuli sitten tarttui
ahneesti “kämäriin”. Samalla kyläl-
lä saattoi ola montakin kokkoa.
Mäkrän kylällä tyydyttiin kolmeen,
mutta Räiskylän aholla roihusi ker-
rallaan viisi osapuilleen kuusimet-
ristä kokkoa ja lisäksi kylän erikoi-
suus oli kuuluisa ämmänkokko. Ol-
tiin myös katsojaystävällisiä. Kun
monella oli mieli käydä useammalla
kokolla juhlijoineen, ajoitettiin ju-
hannustulia kolmellekin päivälle.
Tietyt kokot poltettiin aatonattona
ja tietyt itse juhannuspäivänä.

Kylän vanhin
sytytti kokon

Räiskylän aholle tai Piesulaan

saattoi tulla koolle puolisentuhattakin
henkeä kymmenestä kyläkunnasta.
Silloin nähtiin, ettei juhannus ole vain
nuorten juhla. Kokoille kertyi myös
sylissä kannettavia, ensimmäisiä
kesiään, ja niitä, joilla juhannusvie-
tossaan oli jo pitkää perspektiiviä.
Viisas otti vaarin keskikesän ainut-
kertaisesta hetkestä, niin kuin enti-
nen muori.

Kaupanpitäjät toivat hevospelillä
tai muilla vehkeillä virvokkeita, pul-
lanpuolta ja tötteröön tuikattavia
karamelleja. “Pyörittii piirii laulun
kans, hanurii soitettii, tanssittii” to-
distaa mukana ollut.

Kun kylän vanhin oli paikalla, hän
sytytti kokot, yhden kerrallaan, ja
niiden palamista seurattiin tarkasti,
leikisti ja todesti. Kokontekijät oli-
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vat nimenneet kukin itselleen pysty-
puut, “sääret”, ja niiden vaiheita ju-
hannustulilla tulkittiin kuin ennus-
merkkejä ainakin. Myös muut yö-
töntä yötä viettävät voivat yhdessä
tai vain itselleen valita oman kohta-
lonpuun kertomaan tulevista onnis-
tumisista toivon tavoitteista.

Ukon kunniaksi

Kuvaelmia itäsuomalaisista van-
hoista tavoista -teoksessaan Johan-
nes Häyhä (synt. 1839) maalaa:
“Korkeammalle kohosi juhannus-
aurinko taivaslaelle ja loisti siellä täy-
dellä valollaan ikään kuin ylpeillen
siitä, että hän oli voiton saanut kai-
kesta, joka luonnon oli kahleisiinsa
kytkenyt.

Heleästi laulelivat linnut luonnon
suuressa salissa ja ilomielellä niitä
ihmiset kuuntelivat kinastelematta
ylimmäisistä istuimista ja eturiveistä.
Koko luonto oli pukeutunut juhla-
pukuun ja juhlallinen oli ihmisten-
kin mieli. Nyt oli tulossa kesän suu-
ri juhla, Ukon juhla, jota esi-isäm-
me olivat jo ammoisista, ylimuistet-
tavista ajoista Ukon kunniaksi viet-
täneet.”

Juhannuksen perinteissä yhdistyy
aineksia suomalaisesta kansan- ja
kansalaisuskonnosta sekä kristinus-
kosta. Samalla juhannuksen perin-
teet nousevat jokaisen ihmisen, per-
heen, yhteisön ja heimotaustan an-
tamista omista kokemuksista ja
muistoista.

Juhannus-nimi on Johannes-ni-
men vanhaa äännemuotoa. Myytti-
nen Ukon juhla yhdistyi Jeesuksen
serkun ja edelläkävijä Johannes Kas-
tajan syntymäpäivään. “Ja sinua,
lapsi, kutsutaan Korkeimman pro-
feetaksi. Sinä käyt Herran edellä ja
raivaat hänelle tien. Sinä johdat hä-
nen kansansa tuntemaan pelastuk-
sen, syntien anteeksiantamisen. Näin
meidän Jumalamme hyvyydessään
armahtaa meitä: Korkeudesta saa-
puu luoksemme aamun koitto. Se
loistaa pimeydessä ja kuoleman var-

jossa eläville, se ohjaa jalkamme
rauhan tielle.” (Luuk. 1:76-80).

Maljaa enemmän
kuin sielu kestää

Juhannuskokkojen polttamisella
vietettiin Euroopassa kesäpäivän-
seisauksen yhteydessä satokauden
alkua ja hedelmällisyyttä korostavia
juhlamenoja. Mikael Agricolan
vuonna 1551 ilmestyneen suomen-
kielisen Psalttarin esipuheesta löy-
tyy yksi varhaisimista kuvauksista.
Juhannuksena otettiin suomalaisen
kansanperinteen ylijumalan Ukon
maljaa usein yli sen minkä sielu sie-
tää, seuraamuksineen. Oli paikallaan

muistaa uudesta uskonmiehestä ja
syntymäpäiväsankarista, Johannes
Kastajasta sanottua: “Hän oli pala-
va ja loistava lamppu, mutta te
tahdoitte ainoastaan hetken iloitellä
hänen valossansa.” (Joh. 5:35).

Suomalaisessa juhlaperinteessä
opillinen ja kokemuksellinen aineis-
to kulkevat rinnakkain. Suurista
juhlapyhistämme juhannusta hallit-
see kokemuksellinen perinteen vält-
tyminen. Jokainen voi antaa perin-

teille pitkälti juuri sen merkityksen
kuin hän haluaa. Tämä rituaalinen
kokemuksellisuus ja niihin liittyvä
merkityksenannon henkilökohtai-
suus näyttää selittävän juhannuksen
elinvoimaisuuden.

Myös juhannukseen liittyen Rau-
dussa on elänyt voimakkaana rikas
kansanlaulusto. Keräilijöille Rautu
oli Runola, Kannaksen laulukoulu.
Muutamia Raudun kyliä, Keripataa,
Vakkilaa, Sirkiänsaarta, Palkealaa
luonnehdittiin: “Siellä laulu oli alin-
omaan huulilla.”

Liekkulauluilla
oli tilausta

Aarne Mustonen eli äskeisen

vuosisadan alussa lapsuusvuosiaan
Raudussa. Hän pääsi siskojensa
mukana seuraamaan miten laulut
yhä syntyivät. Naapurikylän tytöt
kokoontuivat saunaan pellavia har-
jaamaan ja lauluja laittamaan.

Laulujen sisällys oli pidettävä sa-
lassa, kunnes ne sitten liekussa lau-
lettiin kaikkien kuultavaksi. Yhdes-
sä oli punottu aiheen juonet ja muu-
tama säe valmiiksi. Loppu jätettiin
vapaaksi tilanteelle ja hetken innoi-

Juhannuskokolla Ukontuvan aholla Kaskaalassa vuonna 1938.
Kuva Rautuseuran arkistoista.
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tukselle. Laulamisen kohokohta oli
pääsiäisen tienoo, ensiesitys, ja kihu-
jen tuntumassa helatorstaina sekä
keskikesää kohti juhannuksena.
Liekkulauluilla oli tilausta kyläkii-
kuilla ja kalenoilla.

Mie ku laululle lähemmä,
virran töille työntelemmä,
mie laulan yheksä yöä,
päivän piälle kymmenestä,
yhen paijjaan panol,
yhen illan syömisel,
yhe vyön vyötännällä.
Mie laulan meret mesiksi,
mere hiekat hernehiks,
meren kaislikot kalois,
suoloiksi mere somerot,
mere hiemat hernehelmiks...

Uudet riimilaulut eivät yltäneet
karjalaisen lauluperinteen kultaisen
ajan verroille. Mutta Juhannus on.
Ennen ja nyt.

Simo O. Salo

KIRJOJA
Markku Onttosen kokoama Jääkärikirja on

uudenlainen tietopaketti Suomen jääkäreistä
ja heidän vaiheistaan. Viime vuosisadan alun

parikymppiset miehet kertovat kirjassa
jännittävistä vaiheistaan ja kokemuksistaan

Lockstedter Lagerin leirillä ja 1.
Maailmansodan itärintamalla.
Sidotun, 255 sivua sisältävän

kirjan hinta on 41 euroa + lähetyskulut,
ja sitä voi tilata Karjala-lehdestä

puh. (05) 5414 600.

Armas Komin kirjaa “Siirtokarjalaiset Joroisis-
sa” voi ostaa tai tilata Mauri Maisoselta

puh. 0400 650 975
hintaan 20 euroa + lähetyskulut.

Posti liikkui kiskoilla ja kujasilla
RAUTUS oli tekstinä Rautuun

vuonna 1886 perustetun ensimmäi-
sen postiaseman leimassa. Raudun
kunta oli rakentanut nimismiehen
hoteista valtion hoitoon siirrettyä
postiliikennettä varten postitalon
kirkonkylälle koulun ja pitäjätuvan
välille. Täällä pitkäaikaisena posti-
toimiston hoitajana uurasti Aini
Kärkelä.

Vaikka Venäjän vallan alaisina tuol-
loin oltiin, niin virkakielen asema oli
edelleen ruotsinkielellä. Tästä joh-
tuen Rautus säilyi mustalla tai sini-
sellä leimasinmusteella leimattavassa
Raudun postissa vuoden 1894 al-
kuun saakka, jolloin tekstiksi tuli
RAUTU.

Postilaitoksen toimintaa käytettiin
ennen kuten nytkin politiikan väli-
neenä. Kun Venäjän hallinnon alai-
sia kansoja ryhdyttiin venäläistä-

mään niin yhtenä näkyvänä välinee-
nä käytettiin postilaitoksen leimoja.
Leimoihin lisättiin venäjänkielessä
käytössä olevin kirjaimin kirjoitet-
tuna postipaikan nimi ja samalla syr-
jäytettiin ruotsinkielenmukaisia pai-
kannimiä. Tosin eräiden paikkakun-
tien, kuten Viipurin, Käkisalmen ja
Sortavalan leimat tulivat kolmikieli-
siksi, koska niihin jätettiin edelleen
ruotsinkielinen muoto.

Postimerkit
väärinpäin

Venäläistyttämisen kiivaimmassa
vaiheessa määrättiin venäläiset pos-
timerkit pakollisiksi. Suomalaiset
osoittivat silloin mieltään liimaamalla
postilähetyksiinsä merkit ylösalaisin.
Postimerkeissä oleva kaksipäinen
kotka tai keisarin rintakuva sai ku-

martaa pää alaspäin.
Postiasemana perustettu Raudun

postitoimipaikka muutettiin loka-
kuun alussa 1896 ensimmäisen luo-
kan postitoimistoksi. Rautu-sanaan
lisättiin venäjäksi sana Rautu. Tämä
venäläisleima oli käytössä 2.1.1918
saakka, Suomen itsenäistymisen
myötä syttyneen sodan laannuttua
poistettiin Raudun postitoimiston
leimasta (12.5.1918) venäläinen
teksti.

Tämän postitoimiston toiminnan
keskeytti talvisota, kunnes Rautu
vallattiin takaisin ja evakkojen ko-
tiinpaluun myötä viritettiin postin toi-
minta jatkosodan aikana. Lokakuun
1942 alussa avattu posti toimi venä-
läishyökkäykseen 14. kesäkuuta
1944 saakka.

RAUTU AS perustettiin Raudun
toiseksi postiasemaksi vuoden 1918
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alussa. Vielä keskenräisenä rautatie-
asemarakennus joutui sotalinnoituk-
seksi ja hävityksen kohteeksi, joten
postin toiminta pääsi vauhtiinsa vas-
ta kahta vuotta myöhemmin toisen
luokan postitoimistona. Toimipaikan
luokitus muutettiin postitoimistoksi
vuoden 1930 kesäkuun alusta luki-
en ja toiminta jatkui talvisotaan
saakka. Sama sota päätti myös rau-
tulaisten postin käsittelyn Raudun ja
Hiitolan välillä kulkeneissa rautatei-
den postiljoonivaunuissa, jotka oli-
vat liikennöineet vuodesta 1927 al-
kaen. Näissä postiljoonivaunuissa
postia leimattiin merkinnällä H-R.

Linnasta linnaan
ja keskuspaikalle

Ruotsin kuningas antoi vuonna
1638 määräyksen postilaitoksen pe-
rustamiseksi valtakuntaan. Tällöin
nyt luovutettuna olevaan Karjalaan
tuli kaksi postitoimipaikkaa, Viipuri

ja Käkisalmi.
Valtion virkakoneisto tarvitsi no-

peutettua tiedonkulkua linnasta lin-
naan ja keskuspaikalle Tukholmaan.
Vain virkamiespostia kuljetettiin näil-
lä tarkoin määrätyillä postireiteillä.
Posti kulki merellä saaristoväylää
Uudenkaupungin luota Tukholmaan.

Raudussa oli Ruotsin postilaitok-
sen perustamisvuonna alle kaksisa-
taa asuttua tilaa savutuvissa asuvine
ihmisineen. Lisää väestöä saapui jat-
kuvasti Raudun autioituneille tiloilla
uskoen täältä löytyvän onnekkaam-
man elämän. Täällä surmatut tai Ve-
näjälle paenneet olivat jättäneet ti-
lansa autioiksi. Uusia tulokkaita oli
niin paljon, että savutuvassa asuvalla
luterilaisen seurakunnan kirkko-
herralla Lauri Ulvikilla oli täysi työ
saada selville muuttajien nimet seu-
ratakseen kirkonkäyntipakon toteu-
tumista. Postiin ei silloin tehty
muuttoilmoituksia.

Käkisalmen läänistä ja koko Kaak-

kois-Suomesta loppui kuninkaan
määräysvalta viimeistään Uuden-
kaupungin rauhan solmimisen vuon-
na 1721. Rautu liitettiin silloin viral-
lisesti takaisin Venäjään. Viipurin ja
Käkisalmen postiasemat säilyivat ja
Venäjä perusti Käkisalmen läänin
Sortavalaan Karjalan kolmannen
toimipaikan, mutta vasta vuonna
1784.

Raudusta leimatut
keräilyharvinaisuuksia

Lukutaidon yleistyminen ja suo-
menkielisten sanomalehtien levikin
kasvu loivat tarvetta järjestää postin-
kanto Rautuun vuonna 1886 perus-
tetusta postitoimistosta kunnan mui-
hin kyliin. Ensimmäinen postin-
kantolinja järjestettiin Raudusta Pal-
kealan kylän kautta Sirkiänsaarelle
ja sieltä Korleenkylään. Tämä maa-
laiskirjeenkantajien linja aloitti toi-
mintansa helmikuussa 1901.

Valtion postilaitos määritteli nämä
kantolinjat ja numeroi ne. Tällä kan-
tolinjan numeroleimasimella leimat-
tiin kirjeposti. Palkealan linjan nu-
mero oli 567. Raudusta kannettiin
postia Sakkolan puolella olleeseen
Riiskan kylään, jonne myös Metsä-
pirtin kantolinja ulottui. Raudun alu-
eella olivat postilaitokset luokittele-
mia postipysäkkejä Raasuli, Suven-
mäki ja Lampila Vehmaisissa.

Jatkosodan aikana Raudussa ole-
ville armeijajoukoille kulki kenttä-
posti osastolle annetun oman nume-
rosarjan perusteella ilman osoitepai-
kan nimeä. Vihollisen hämäämiseksi

Raudun postitoimiston leiman alaosa on puhdas, koska leimasimesta
oli poistettu “venäläinen” teksti. Pakettikortti oli painettu ymmärrettä-

väksi molemmilla kotimaisilla.

Raudusta maalaiskirjeen-
kantajan linja ulottui

Riiskan postipysäkille saakka.
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joitakin maalaiskirjeenkantajien reit-
tinumeroita muutettiin tarkoittamaan
aivan muualla olleita kantolinjoja.
Tällaisia muualle Karjalaan vietyjä
numeroleimoja olivat Raudun Su-
venmäen ja Leinikkälä-Mäkrä kan-
tolinjanumerot.

Nykyisin postipysäkkileimalla
“Lampela” leimattu posti kuuluu
harvinaisuutena kaikkein harvinai-
sempien keräilyluokkaan. Monet
muut Raudun kirjeenkantajien nu-
meroleimaamat postilähetykset kuu-
luvat keräilyharvinaisuuksiin.

Vielä nytkin Raudussa asunut
saattaisi siirtää omakohtaisia muis-
tojaan jälkipolville Raudun posti-
liikenteestä. Postilähetykset leimoi-
neen säilyvät kauan muistuttaen en-
tisajan elämästä ja antavat osviittaa
vallinneisiin olosuhteisiin perehty-
ville. Raudun aseman postissa Inkeri-kirjojen lähettäjä selvisi yhtä kieltä

lukemalla ja leiman alaosassa oli kuvattuna kaksi postitorvea.

Ahti Hänninen

Maalaiskirjeenkantajat leimasi-
vat kantamansa postin kanto-
reittinsä numeroleimasimella, ja
vielä nytkin tallella olevasta pos-
tista tuo leimanumero on havait-
tavissa.

Tässä Raudun maisemiin pe-
rustettujen postinkantolinjojen
leimasinnumerot:

 567   Rautu-Palkeala-
   Sirkiänsaari-Korlee

1021   Rautu-Suvenmäki
1075   Metsäpirtti-

    Riiskankylä
1268   Rautu-Leinikälä-

    Mäkrä ym.
2192   Rautu-Leinikkälä ym.
3621   Rautu-Metsäpirtti
3703   Rautu ym.-Palkeala
3706   Rautu-Maanselkä

    ym.-Rautu
3731   Rautu-Vehmaistenkylä
3774   Rautu-Raaju-Riiska

Terveiset Karjalan
kukkivilta kunnailta

Toukokuussa tein kevään ensim-
mäisen matkan Rautuun ja Elin
Damskin sanoja lainatakseni: “val-
kovuokkoja täynnä oli joka nyppy-
lä ja mäenrinne, aina yhtä kaunis-
ta tuo luonnon herääminen Karja-
lassa.”

Koulupiirit tuntuvat kohtaavan
tänä kesänä Raudussa. Hieno
homma. Kihujuhlaan on jo parisa-
taa ilmoittautunutta, joten aikamoi-
set Kalenat taidetaan saada aikaan
heinäkuun puolenvälin jälkeen.
Mukaan ehdit vielä, ilmoittautumi-
nen päättyy 28. kesäkuuta. Toden-
näköistä on, että tänäkin kesänä
Rautuun matkaa lähes tuhat Rau-
dun ystävää joten edellisvuosiin
nähden ei lama ole matkustusin-
toon iskenyt.

Matkaboikotti Viipuriinkin näytti
purreen. Siellä oli aika lailla rau-
hallista eikä ahdistelijoita näkynyt.
Hyvä niin, sillä todella tuskallista
oli viime vuoden lopulla kun ros-
vot tulivat röyhkeiksi ja päällekäy-
viksi. Näin ollen Viipuriin kannat-
taa jälleen tutustua, onhan sen
arkkitehtuuri vertaansa vailla ja
kaupunki viettää tänä kesänä 600-
vuotisjuhlaansa.

Minä, joka jo vuosia sitten olen
menettänyt sydämeni tuolle kau-
niille kaupungille voisin todeta: Vii-
purin kaltainen ei ole yksikään toi-
nen Suomen kaupungeista. Totta
todella, sillä ei mistään muualta
löydy arkkitehtuuria 1200-1300 -
luvulta kuin Viipurista.

Liput liehuvat myös Karjalan
Liiton kesäjuhlien juhlakulkueessa
Jyväskylässä tänäkin vuonna.

Markku
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Munaruppana eli rautulaisittain munaröppy

LIITAN IÄRELTÄ

Raudussa valmistettiin munapataa.
Omenahutun eli perunasoseen se-
kaan vispattiin reilusti liuhkia eli ker-
maa ja munia. Tämä seos paistettiin
uunissa kauniin ruskeaksi.

Munaruppana rautulaisittain mu-
naröppy on lähinnä munakkaan ja
munakokkelin välimuoto. Paistin-
pannussa sulatetaan voita, munat ri-
kotaan pannulle ja rakenne rikotaan
haarukalla joukkoon voidaan lisätä
tilkka kermaa. Sekoitetaan kunnes
munat hyytyvät, maustetaan suolalla
ja syödään heti. Tämäkin oli sulhas-
ja vierasruoka.

Kananmunan verrattomuus nope-
asti valmistettavana vierasruokana
kannattaa muistaa esimerkiksi kesä-
mökillä, missä kylmäsäilytystilat
ovat rajalliset. Kananmunat voi vai-
vattomasti kypsentää grillissä seu-
raavan ohjeen mukaan.

Grillatut
kananmunat

raakoja kanan munia
kaasu- tai muu grilli

Tee pieni reikä munan tylppään
päähän ja aseta munat grilliritilälle.
Grillaa munia 5-10 minuuttia. Gril-
lausaika riippuu siitä haluatko ko-
vaksi vai löysäksi grillattuja munia.
Käännä munia kerran grillauksen ai-
kana. Kuori hieman jäähtyneet mu-
nat ja nautiskele uudella tavalla.

Loppukevennykseksi hieman ek-
sotiikkaa. Kun sars ja terrorismi ra-
joittavat innokkaimpienkin Bang-
kok-fanien matkailua voit lohdutuk-
seksi tarjoilla tätä jälkiruokaa.

Thaimaalaiset
kookosohukaiset

2 rkl  sokeria
3 dl  kookosmaitoa
2 1/2  dl  riisijauhoja
2 dl  vehnäjauhoja
2 kananmunaa
1/2  tl  suolaa

Vatkaa munat ja sokeri vaahdok-
si, lisää muut aineet ja anna turvota
20 minuuttia. Paista pannulla öljys-
sä. Taita valmis ohukainen neljään
osaan ja ripottele pinnalle kookos-
jauhetta.

Lämmintä ja kaunista kesää

Liisa

Kanoja on karjalassa pidetty vuo-
sisatoja. Munaruuat eivät kuiten-
kaan olleet mitään arkiruokaa vaan
niitä valmistettiin yllättäen tulleille
mieleisille vieraille ja tietenkin ka-
nanmunankäyttö liittyi perhejuhlien
ja kirkkopyhien runsaaseen ruoka-
tarjoiluun.

“Kun vävy väksäht tuppaan, niin
muna muksaht pattaan” mieleiselle
vävy ehdokkaalle tarjottiin muna-
maitoa. Munamaito saatettiin maus-
taa liian suolaiseksi ja näin koeteltiin
sulhasehdokkaan luontoa. Tämä
ennen arvostettu ruoka on varmaan-
kin tänä päivänä sen verran outoa
tarjottavaa, että pelkkä munamaidon
syöminen ilman ylimääräistä suo-
laakin on riittävä koe tulevan vävyn
luonteelle. Munamaito on ollut myös
hääruoka.

Munamaito

8 dl  maitoa
2 munaa
suolaa

Munat vispataan pieneen maito-
määrään. Loppumaito keitetään
kuumaksi ja siihen lisätään vispattu
munaseos. Ruoka otetaan heti pois
liedeltä kun muna alkaa kokkaroitua.
Maustetaan suolalla ja syödään lei-
vän kanssa.

HYMYÄ
HUULEEN

Jäppilän postinhoitaja oli kyllästy-
nyt siirtolaisiin, joilla oli hänen
mielestään mahdottomia sukunimiä
kuten Karhu, Närhi, Puputti ja niin
edelleen.
Kun rautulainen Simo Kurki tuli
asioimaan, postinhoitaja tiuskaisi:
- No outteko työkii joku kala tai
lintu?
- Ka, mie oonkii se kaikkii lintui
kuningas, naurahti hyväntuulinen
Kurki.

****

Hämäläisisäntä kyselee hieman
ylimielisesti karjalaiselta, joka oli
omistanut vauraan talon:
- Jäikös teiltä sinne Karjalaan
mitään mainittavampaa?
Kysymys harmittaa karjalaista ja
hän vastaa:
- Ka, eihä muilt sinne paljo mittää
jäänt. Jäihä va liiteri naulaa
neljäkymmenä marka jakoavvai,
minkä mie viime kesän osti
Punaselähtee torilt.
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Oheinen sivu on ote Toivo Pietiäisen vaimolleen Selma Pietiäiselle heinäkuussa 1944 kirjoittamasta
kirjeestä, joka on kokonaisuutenaan luettavissa seuraavalta sivulta kirjoitusvirheineen kaikkineen.
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Pohjolassa 12.7.1944

Rakas vaimoni.
Parhaimmat terveiseni saapu-

koot tämän kirjeen mukana sinne
sinulle Selmani ja rakkaille lapsil-
le Toivolle ja Rauhalle. Kirjoitan
tähän muutamia sanoja sinne teil-
le ikävissäni kun ajattelen tätä ih-
misen nykyistä ajankohtaa tässä
murheen laaksossa. On niin kum-
maa kaipuuta kun ajattelee, että
taas on kesä kauneimmillaan ja täy-
tyy viettää ihmisen taas tätä elä-
määnsä näin outoissa ajatuksissa
kun täytyy olla erossa omaisistaan
ja vaimostaan ja lapsistaan, eikä
ole mitään valon merkkejä missään
päin näkyvissä nykyisessä elämäs-
sä. Kyllä on surkuteltavaa kun ih-
misen elämä ja kohtalo on mennyt
tähän malliin taas, eikä tietä mi-
tään sanoa eteen päin elämisestä
muuta kun olla vaan ja otottaa kun
härkä hamaraa mikä tästä nyt ih-
misen kohtaloksi tuleman pitää.

Vaan eihän sille muuta voi kun
ottaa vastaan mitä ihmiselle on
määrätty tässä murheen alhossa
kärsittäväksi hyvin rauhallisena
vaan, ja ajatella, että tämä on Ju-
malalta meille rankaistuksena sii-
tä, että me ihmiset olemme olleet
tottelemattomia ja Jumalattomia
elämässämme ja siitä tietysti saam-
me rankaistuksen tällä tavalla. Ei
ainoastaan yksityinen ihminen täs-
tä nyt kärsi, vaan tämä on piiskana
tässä tapauksessa koko kansalle,
sillä ei me ihmiset niin hyviä olla
että ei me omassa itsessämme kun
ajattelemme olisi mitään moittimis-
ta ja huonoa, niin kyllähän me sii-
tä saamme taas muistutuksia vaik-
ka näin kohtalokkaalla tavalla.

Kuinkas sinulla se aika menee
siellä niitten lapsien kanssa ja olet-
ko terveenä? Minulla on aika men-
nyt tähän asti vaan entiseen tapaan
ei mitään erikoista ole kohtalleni
sattunut ja olen terveenä myöskin
jota samaa herran lahjaa toivon
sinne teillekin rakkaille lapsilleni
Toivolle ja Rauhalle ja Sinulle Ra-

kas vaimoni Selma.
Kuinkas mitä sinua tässä vähän

neuvon vaikka minä en paljon ym-
märrä nykyjään asioita, niin älä
kehtaa paljon huolehtia näistä työ-
asioista siellä vieraissa oloissa, ei
se ihminen tällä työllä rikastu se
on semmoista turhaa yrittää yli voi-
miensa se on tultu huomaamaan
tässä nykyisessä ajankohtassa jo
monta kertaa. Kukkaan ei sitä eluk-
koihen pitosta luultavasti nyt taas
liike mitään kun se meni tämmö-
seksi hulinaksi taas.

Minä tässä vielä jatkan tähän toi-
seen paperiin vähän kun on niin
hyvää aikaa kun aurinko paistaa
vielä ihan täytellä terällä vaikka
kello on jo juuri ylittänyt kaksitois-
ta yöllä. Siis täällä ei tällä kertaa
yötä ole ensinkään vielä vaan au-
rinko paistaa läpi yön, vasta elo-
kuun lopulla se rupeaa vähän ole-
maan yön aika taas hämärää, nyt
se on aivan kirkas siis samanlais-
ta läpi vuorokauten.

Siis ajattelen taas jatkaa sitä ta-
rinaa siitä asiasta, että kyllä kai
ne lehmät kesällä jotenkin siellä
vielä tulevat toimeen, vaan kyllä se
taitaa niin nyt taas olla että se mei-
tän karjan hoito ja kasvatus, siis

on taas ainakin toistaiseksi lak-
kautettava siellä nykyisessä tilan-
teessa sillä ei siitä varmasti kum-
minkaan mitään tule nykyvaihees-
sa. Vaan jos saisi yhen lehmän jol-
lain tavoin vietyä läpi talven ja hä-
nessä vielä elo rauhaa kellä on,
vaan turha on ajatella mitään suu-
rempaa huushollia ja meininkiä
taas ennen kun jos aika millon sel-
venisi niin voishan sitä sitten taas
yrittää. Vaan se on sen ajan murhe
sitte, nyt on turha ajatella mitään
muuta pitemmän päälle. Vaan on
parasta syksyn tullen siis taas se
pieni meininki joka oli siis siellä
kotimökillä taas saanut vähän uut-
ta alkua ja karjan puolesta olisi
hyvin ehkä jo alkanut toimeentulla-
kin jos olisi elukoilla onnea ollut,
niin nyt se on taas pirstoutunut sir-
paleiksi se ajatus, että mekin oli-
simme saaneet jatkaa kotista tou-
hua, vaan nyt kun se kerran tämmö-
seksi taas meni niin turha on mi-
tään suuremmassa määrässä huus-
hollia ajatella, vaan kun saat pais-
tettua niille lapsille ja itsellesi lei-
vän, niin muuta älä tee mitään tur-
haa työtä ja äläkä mene mhinkään
talon työhön, kyllä sille yhelle leh-
mälle jaksaa heinät ostaa jos niitä
on kerran saatavissa, turha niitä
on mennä kuokkimaan kenekään
pellon pientareilta, minä ja puoles-
tani täältä sinulle laitan vähän ra-
haa että älä mene kenenkään kiu-
sattavaksi mihinkään työhön kuin
kauvan tämä tilanne on näin seka-
vaa.

Kuulis vieläkö tätä palvelusto-
tistusta tarvitsee minä kumminkin
lähetän tämän tässä sinulle sinun
jos tarvitset. Toisen kerran sitten
kirjoitan taas lisää nyt lopetan täl-
lä kertaa ja menen nukkumaan kun
aikakin jo sivu puolen yön, rupeaa
jo uni maistumaankin kun tehtiin
tuonne vuoristoon partioreissu juu-
ri äsken sieltä vasta tultiin pois,
keskiyön aurinkon paistaessa siis
toivon teille sinne rakkaat lapseni
ja rakas vaimoni Hyvää vointia ja
Parhaat terveiseni, Siis näkemiin
toivoo Isä.Toivo Pietiäinen kotosalla.
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Albumin aarteita

Metsäpirtin Taipaleessa 25.6.1942. Kuvassa Helmi Hännikäinen, Tyyne Kyllästinen, ?,
Ida Tuhkunen, Elina ja Laura Loponen (auton rapulla). Kuva Ida Tuhkusen arkistoista.

Juho Samulinpoika Sappisen
perhe 20.6.1937.

Edessä Juho ja Anna-Emilia.
Takana Aaro (vas.), Aarne ja

Lempi.  Kuva on otettu omassa
puutarhassa ja taustalla näkyy

isän istuttama omenapuu.
Kuva Aaro Sappisen arkistoista.

Kirkonkylän pyhäkoululaiset opettajineen vuonna 1938.
Opettajia: Liina Rastas, Helena Orava,
Irja Määttänen  ja emäntä Meskanen.

Kuvan on lähettänyt toimitukseen Irja Rastas Espoosta.
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Nyt kaikki joukolla Raudun maisemia tallentamaan

 Mikäli sinulla on vanha valokuva
Raudussa sijainneesta kotitalostasi,
koulustasi tai maisemasta, ota nyt
retkelläsi valokuva samasta kohdasta
mistä vanha kuva on, niin näemme,
millainen kohde on nyt.

Lähetä sekä vanha että uusi kuva

meille tallentamista varten osoitteella
Rautulaisten pitäjäseura, PL 154,
50101 Mikkeli. Näin olet mukana
Karjalan liiton mittavassa hankkees-
sa, jossa on tarkoitus taltioida kar-
jalaista kulttuurimaisemaa.

Kuvien mukaan toivomme tiedon

siitä, mikä paikka on kyseessä. Li-
säksi kuvien taakse kannattaa lait-
taa nimi ja osoitetietosi kuvan pa-
lauttamista varten. Kuvapareja jul-
kaistaan myös Rautulaisten lehdes-
sä. Albumin aarteissa julkaistaan
myös yksittäisiä kuvia.

Yläkuvassa Laina Borgin entinen
koti Raudussa Potkelanmäellä.

Sen omisti Lainan isän vanhem-
mat Antti ja Maria Paukku.
Kuvassa myös Lainan perhe,

Mikko ja Lyydia Paukku ja lapset
Irja ja Laina.

Alakuvassa uusitalo kuvattuna
samalta mäeltä vuonna 1999.
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Kiitos teille,
rautulaiset,
tuestanne!

Työ eduskunnassa
jatkuu karjalaisessa

hengessä.

Katri Komi
kansanedustaja

Lapsuuden laulu saa uuden merkityksen
Katson akkunastani avautuvaa laa-

jaa näkymää länteen, jossa tumme-
nevien vaarojen silhuetti kuvastuu
lempeän punaista taivasta vasten.
Ajatukseni johdattavat minut Rau-
tuun, varhaisiin vuosiini 1930-luvun
alkupuolelle. On tavanomainen hä-
märikköhetki ennen öljylampun sy-
tyttämistä. Istun äidin sylissä keinu-
tuolissa sen verkkaisesti liikkuessa
ja äiti laulelee hiljaisesti kauniilla ää-
nellään.

Erikoisesti mieleeni on jäänyt iha-
na laulu: “Jo lännen rannalla rus-
kottaa, jo illan aurinko sinne saapi.
Se kerran hellästi katsahtaa, ja seu-
dun kaunoisen kultaapi.” Muistan ai-
van hyvin laulun sanat kuten säve-
lenkin, mutta myöhemmässä elä-
mässäni en ole sitä laulua koskaan
kuullut enkä mistään laulukirjasta
löytänyt hakemisestani huolimatta.
Nyt kevään korvalla osui käsiinä pie-
nenpieni laulukirja, painettu 1900-
luvun alussa, ja siellä se oli nimellä
Iltalaulu, ja alla luki Norjalainen kan-
sanlaulu.

Jäin miettimään tuota ilta-sanaa.
Paitsi tavanomaisessa merkitykses-
sään se voisi kuvainnollisesti tarkoit-
taa myös elämäniltaa, aikaa, johon
esimerkksi me 1930-luvun koululai-
set olemme ehtineet. Iltamme pituut-

ta emme tiedä. Monet toverimme
ovat joukostamme jo poistuneet, ja
kaikkien taivalhan ei ole edes iltaan
yltänyt.

Oppilaan ja opettajan
yhteys kesti kauan

Erittäin pitkän illan jälkeen nuk-
kui täältä pois vuonna 1907 synty-
nyt Kirkonkylän koulun johtaja-
opettaja Auvo Kivilaakso, jonka
oppilaita meitä on melkoinen jouk-
ko tämänkin lehden lukijoissa.

Minun muistikuvieni mukaan
isoissa luokissamme jämptijärjestys
ja opettajan hersyvä huumori tasa-
painottivat toisiaan. Urheilukentän
vauhdikkaat pelit ja laulutuntien tun-
nelmat ovat elävästi mielessäni.
Muistan, että ainakin kerran me hä-
nen oppilaansa lauloimme kolmiääni-
sesti jossain koulun juhlassa. Aikui-
setkin saivat oman laulukuoronsa,
ja siitä tuli heille antoisa harrastus
vuosien varrelle, kunnes kaikki har-
rastustoiminta Raudussa loppui.

Sotien jälkeen Turussa johti Auvo-
opettaja koulutyönsä ohella viittä eri
kuoroa ja myöhemmin hän toimi
Lähetyskirkko Betelin kanttorina ja
sittemmin myös kanttorina silloises-
sa Vasaramäen seurakunnassa. Urut

ovatkin pianon ohella olleet hänen
rakkaimmat instrumenttinsa, ja pia-
noa hän on hyödyntänyt pitkän il-
tansa lähes loppuun saakka.

Auvo Kivilaakson musikaalinen
lahjakkuus pohjautuu jo geeniperi-
mään. Lapsena hän alkoi osallistua
isänsä monipuolisiin musiikkiharras-
tuksiin, lauloi pienenä ja opetteli san-
gen varhain soittamaan useita inst-
rumentteja. Musiikki oli hänen elä-
mänsä punainen lanka.

Olen nöyrän kiitollinen siitä, että
opettajan ja oppilaan yhteydenpito
on voinut monestakin syystä kestää
näin pitkään. Tiedän kyllä, etten ole
ainoa.

Sirkka Salmi

Virkistysmatka Viroon
Viimsin kylpylään

19.-23.10
HUOM! Uusi ajankohta

Matkan hinta 297
euroa

täysihoidolla
sis. kuljetuksen Mikkelistä, lääkärintarkastuksen ja 2

hoitoa päivässä

Tiedustelut Markulta
puh. 040 523 9645
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In memoriam Auvo Kivilaakso
“Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien

ihmisten tietoon. Fil. 4:5"
Kansakoulunopettaja, koulunjohtaja Auvo Eino An-

tero Kivilaakso kuoli 17. maaliskuuta Uudenkaupun-
gin terveyskeskuksessa. Hän oli syntynyt 19.3.1907
Polvijärvellä.

Tärkeän osan elämäntyötään hän teki lujaotteisena
pedagogina rautulaisten lasten ja nuorten parissa.
Opettajaparikunta Auvo ja Aune Kivilaakso tulivat
1934 opettajiksi Raudun kirkonkylän kansakouluun,
joka oli Raudun ensimmäinen (vuonna 1876) toimin-
tansa aloittanut kansakoulu. Kivilaaksojen viranhoito
kesti yhtäjaksoisesti kunnan keskeisessä opinahjossa
syksyyn 1939, sodan enteisiin saakka.

Yhdessä perheensä kanssa Auvo Kivilaakso piti yh-
teyttä kirkonkylän koulupiirinsä oppilaisiin eri tavoin
myös monissa kesäkokoontumisissa äskeisen vuosisa-
dan lopuille asti. Tällöin saattoi yllättäen tutustua hä-
nen luonnekuvaansa, jopa huumorillisiin ulottuvuuk-
siin iän tuomassa kypsyydessä.

Aktiivisena urheilu- ja kuoromiehenä Auvo Kivilaak-
so antoi voimakkaan panoksen rautulaiseen harrastus-
toimintaan ja jumalanpalveluselämään kirkkomusii-
kin ja virsilaulun omaehtoisena viljelijänä. Kasvatuk-
sellisissa näkemyksissään ja käytännöissään Kivi-
laakso oli uskollinen seminaarinsa antamille pelkis-
tetyn isänmaallis-spartalaisille linjauksille. Hän oli
sisäistänyt itsenäisyyden ensivuosikymmenten itsetie-
toisen valkoisen hengen.

Kivilaakson voimavaroja oli mittava, ehyt perheen-
sisäinen yhteys ja yhteenkuuluvuus sekä yhdessä vaa-
littu tunnustava kristillinen elämänkatsomus ja raa-
mattuun perustava pelastuksesta kiitollinen usko. Kau-
niilla tavalla se saa ilmauksensa Hellan ja Anjan valit-
semassa muistosäkeessä:

Soi pauhu uusi urkujen,
helinä kaunis kannelten
taivaassa valtavasti.
Myös kuoro lunastettujen
nyt yhtyy ääniin enkelten
veisaten riemuisasti.
Auvo Kivilaakso siunattiin viimelepoon perheen su-

kuhautaan ylösnousemuksen aamua odottamaan nykyi-
sen kotiseutunsa kirkkomaahan lähimpien saattama-
na.

Simo O. Salo

Marjatta Poikolainen, o.s. Henttinen, kuoli Pieksä-
mäen maalaiskunnan Surnuinmäessä 11. maaliskuu-
ta. Hän oli syntynyt Raudussa Matti ja Aune Henttisen
perheeseen 19.12.1924.

Raudussa 5. helmikuuta 1927 syntynyt Toivo Huuhka
kuoli Jorvin sairaalassa 17. maaliskuuta.

Väinö Ahti Pekkanen kuoli Mikkelissä 20. maalis-
kuuta. Hän oli syntynyt Leinikylässä 30.7.1926.

Hilda Sofia Mökkönen, o.s. Vesapelto, kuoli Piek-
sämäellä 31.3. Hän oli syntynyt Mäkrällä 12.12.1921.

Mäkrällä 22. joulukuuta syntynyt Aili Elina Melano,
o.s. Ihalainen, kuoli Pieksämäellä 1. huhtikuuta.

Aino Leppänen, o.s. Paukku, nukkui ikiuneen Mikke-
lissä 6.4.2003. Hän oli syntynyt Raudussa 21.4.1919.

Anna Eliina Iso-Karvia, o.s. Hännikäinen, kuoli 14.
huhtikuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt Raudussa 11.
lokakuuta 1912.

Rosa Maria Kohvakka, o.s. Savolainen kuoli Lah-
dessa 27.4. Hän oli syntynyt Mäkrällä 4.5.1926.

Alli Ronni, o.s. Vaskelainen, kuoli 12.5. Järvenpääs-
sä. Hän oli syntynyt 14.11. 1917 Keripadassa.

94 vuotta
Helena Ahonen täytti Lahdessa 94 vuotta 14. tou-

kokuuta.

92 vuotta
Helena Järvensuo täyttää 92 vuotta 23. toukokuu-

ta. Hän asuu nykyään Jaalassa.

88 vuotta

Elina Vesalainen, o.s. Ihalainen, täytti 88 vuotta
Perttelissä 24. huhtikuuta. Hän on syntynyt Mäkrällä.

85 vuotta
Helmi Maria Tukia, o.s. Vaskelainen, syntyi touko-

kuun 13. päivänä 1918 Raudun Keripadassa maanvil-
jelijäperheeseen. Kansakoulun Kirkonkylän koulussa
käytyään hän kävi talouskoulun Uudenkirkon kansan-
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opistossa.
Helmi osallistui ahkerasti kansalaisopiston toimin-

taan kotikunnassaan ja lottatoimintaan, ensin pikkulot-
tana ja sitten lottana. 21-vuotiaana Helmi solmi avio-
liiton naapurin pojan Einari Tukian kanssa. Häitä
vietettiin toukokuussa 1939, mutta kodin perustamis-
puuhat katkesivat lokakuussa komennukseen kotiseu-
dulta talvisodan alkaessa.

Helmi joutui Käkisalmeen, sodan jälkeen linnoitus-
työmaalle muonituslotaksi ja jatkosodan alkaessa hä-
net komennettiin Itä-Karjalaan. Jokaiselle oli yhteis-
tä Isänmaan puolesta annettava oma panos ja niin
Helmille tuli tutuksi Karhumäki, Äänislinna, missä
kaikissa lienee ollutkaan talvisin 40 asteen pakkases-
sa soppaa keittämässä.

Sodan loputtua pääsivät Helmi ja Einarikin rauhan-
töihin. Ei kutsunut kotiovi, päällä nuhruiset ja kulu-
neet vaatteet ja selässä reppu sekä sodan vammat
muistoina viiden vuoden komennuksesta. Elämän täy-
tyi jatkua. Heille jäi kädet ja usko tulevaisuuteen ja
väliaikainen koti oli monessa paikassa. Vuonna 1945
koti oli Mäntyharjussa, jossa heille syntyi tytär Hel-
ka. Se oli viesti tulevaisuudesta.

Nuoret ryhtyivät yksityisyrittäjiksi Sulkavalle, jon-
ne he perustivat vaatekaupan ensin vuokratiloihin ja
ennen pitkää Sulkavan Vaatehtimo toimi vastavalmis-
tuneessa liike- ja omakotitalossa 1953. Kaikki näytti
menevän hyvin, kunnes vuonna 1975 tuli kova isku
aviopuolison äkillisen kuoleman muodossa. Helmi jäi
leskeksi.

Tytär Helka oli mennyt naimisiin ja asui perhei-
neen Mikkelissä. Surun keskellä voi jäädä sen van-
giksi, mutta työ on sen paras lääke. Niinpä Helmi jat-
koi liikettä ja näin kauppiasuraa on takana kunnioi-
tettavat 55 vuotta.

Sulkavalla Helmi on
osallistunut erilaisten
järjestöjen, marttojen,
karjalaisten, sotavete-
raanien ja rintama-
naisten toimintaan.
Voimanlähteenä ja rak-
kaimpana harrastukse-
na hänellä on puutar-
hanhoito, oman kodin
pihapiirissä kukois-
taakin monenlaisia
kukkia, hyötykasveja,
perennoja ja pensaita
ja uutuutena löytyy
myös mustikkapensas.

Helmin suurin ilonaihe on Helka tyttären perhe, jos-
sa hän vietti 85-vuotispäiviään, sekä lapsenlapset
Hanna ja Outi perheineen. 85-vuotias ei ole hellittä-

nyt otetta, mutta ei enää sentään pidä liikettä auki
lauantaina. Keinutuolissa Helmi ei jouda istumaan.
Työtä tehdessä menee aina niin sukkelaan.

Tuokoon tulevat päivät terveyttä ja aurinkoisia päi-
viä hänelle.

80 vuotta

Teodor Nahkuri täytti Toijalassa 80 vuotta 22. huh-
tikuuta. Hän on syntynyt Raudun Maanselässä.

Esteri Loponen o.s. Siitonen täytti 80 vuotta Pieksä-
mäellä 16. toukokuuta. Hän on syntynyt Kaskaalassa.

 70 vuotta

Aimo Haukka täytti 28. huhtikuuta 70 vuotta Ruot-
sissa. Hän on syntynyt Raudun Maanselässä.

- Kihut Raudussa 18.-20. heinäkuuta.

- Sirkiänsaaren koulupiirin tapaaminen Leivonmäelle
Gasthaus Fishermanissa lauantaina 12. heinäkuuta klo 12.00
alkaen. Linja-autot: Helsinki-Lahti-Heinola-Jyväskylä.
Mahdollisuus myös yöpymiseen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Heimo Kiuru puh.
050 357 5523 tai Lyyli Turunen puh. (014) 870 488. Ter-
vetuloa! Pane sana kiertämään!

- Mäkrän koulupiirin kihut sunnuntaina 3. elokuuta klo
12.00 Pieksämäellä kulttuurikeskus Poleenin kahviossa.
Tarjolla possupataa kaikkine lisukkeineen 8,5 euroa. Voi
myös pelkästään kahvitella. Muistellaan matkaa, katsellaan
kuvia, tarinoidaan ja suunnitellaan ensi kevään reissua!

Ilmoittautumiset 28.7. mennessä
Sirpalle puh. 040-734 3087. Tervetuloa!

- Paukkujen sukukokous lauantaina 2. elokuuta Huitti-
sissa Suttilan vanhalla koululla, os. Punkalaitumentie 730,
kello 12.00 (Huittisten keskustasta noin 8 kilometriä Pun-
kalaitumen suuntaan).

Käsitellään sukuun liittyviä asioita ja tutustutaan suku-
tutkimuksen nykyvaiheeseen. Päätetään mahdollisista suku-
toimikunnan jäsenmuutoksista ja jäsenmaksusta sekä muista
ajankohtaisista asioista. Tarkastetaan sukutilin käyttö.

Seuraavana päivänä. 3. elokuuta on Sakkola juhlat naapuri-
pitäjässä Punkalaitumella. Majoitus voidaan järjestää Pau-
li Paukun omistamalla vanhalla koululla tai jonkun lähi-
alueella asuvan sukulaisen kotona. Ota oma makuupussi
mukaan. TERVETULOA!

Ilmoita osallistumisestasi 25.7.mennessä Pauli Pau-
kulle / Mirja Avomäelle p. (02) 561 304 tai sukutoimikunnan
puheenjohtajalle Hannu J. Paukulle 0500 741296.

TAPAHTUMAKALENTERI
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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, Pallonkatu 16-18 C 15, 53900 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
Pauli Jantunen,  Poutapolku 3, 50500 Mikkeli, puh. (015) 335 970
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 214 927
Jorma Partanen, Juoksutie 75, 51670 Nykälä, puh. (015) 669 801

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
Veikko Jormo, Ukonvaaja 1 L, 02130 Espoo, puh. (09) 465 708

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkalantie 1054, 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
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HAMINAN SEUTU
Heimo Damski, Mäntytie 4, 49460 Hamina, puh. (05) 3455 018

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

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, 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

LEHDEN ASIAMIEHET JA
YHDYSHENKILÖT:

JOUKKOKIRJE


