
Rautulaisten lehti  5/2004 1

RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

47. VUOSIKERTA               5/2004  (330)
                              LOKAKUU 2004

Sodan jälkeistä Rautua. Venäläisen ottama kuva Raudun kirkolta asemalle päin vuonna
1955. Etualalla jatkosodan aikana tehty rakennus, takana oleva talo on sotia edeltävältä

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

Mikkelissä lokakuussa 2004

Meistä monet ovat niin sanot-
tuja viime tipan ihmisiä, niin mi-
näkin. Työtehtävät ja muut hoi-
dettavat asiat kyllä pyörivät mie-
lessä, mutta niiden tekeminen al-
kaa vasta sitten, kun on se vii-
meinen pakko.

Viime aikoina olen yrittänyt ihan
käytännön syistä päästä eroon
tuosta oman luonteeni väliin kiu-
salliseksikin kokemastani piirtees-
tä. Se aiheuttaa turhan paljon sy-
dämentykytystä ja ylimääräistä
stressiä. Verenpainetautiselle se
ei ole hyvä asia.

Miten olen siinä onnistunut. Jos
rehellisesti vastaan, niin kohtalai-
sen huonosti.

Tätä lehteä kyllä aloitin teke-
mään hyvissä ajoin. Kun juttujen
viimeinen jättöpäivä koitti, niin
suurin osa tulleista teksteistä oli
puhtaaksikirjoitettu ja pääsin heti
aloittamaan kuvien skannauksen
ja muut valmistelevat työt.

Oli pienoinen pakkokin, sillä pät-
kätyöläisen arjessa työtehtävät tah-
tovat ruuhkautua.

Välillä töitä saa tehdä yötä päi-
vää, välillä sitten suurinpiirtein syl-
jeskellä kattoon ja miettiä, että mis-
tähän seuraavan kuukauden vuok-

ra- ja ruokarahat itselleen kehitteli-
si.

Lehden tekeminen oli siis hyvällä
mallilla jo kuukauden alussa, mutta
olin samanaikaisesti lupautunut hoi-
tamaan myös toista työkeikkaa.
Kuvittelin yltiöoptimistina selviyty-

väni molemmista.
Tuplatöiden tekeminen

houkutteli myös siitä syystä,
että seuraavan viikon saisin
sitten keskittyä rästissä ole-
vien opiskelutehtävien hoita-
miseen.

 Nyt olen sitten tehnyt kah-
ta työtä limittäin. Yötä päi-
vää. Ja kuinka ollakaan, lehti
valmistuu, mutta taas viime
tipassa juuri hippusen ennen
dead linea.

Hulluahan se tämmöinen
on. Jos stressin takia yrittää
päästä viime tipasta eroon,
niin keikkatöiden ahnehtimi-
nen tuo sen takaisin.

Seuraavan tavoitteni onkin
viime tipan välttämisen jäl-
keen se, että opin sanomaan
joskus myös ei tarjotulle työl-
le. Silläkin uhalla, että sen
seurauksena joutuisin välillä
makoilemaan sohvan pohjal-

la ja syljeskelemään kattoon.
Uskon nimittäin vakaasti siihen,

että sopiva määrä niin sanottua jou-
tilaisuutta on paras luovuuden läh-
de. Sitä en tahtoisi kadottaa.

Luovaa loppusyksyä Teille kaikil-
le.

Seija

Viime tipasta ja ein sanomisen vaikeudesta
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Etelä-Savon Osuuspankki on
toiminut sata vuotta. Juhlavuo-
den kunniaksi pankki on jul-
kaissut FM Aaro Jalaksen toi-
mittaman Etelä-Savon Osuus-
pankin historian Raha tallessa
– raha kierrossa, Osuuspank-
ki Etelä-Savossa 100 vuotta.

Eteläsavolaisen osuuskassa-
toiminnan lisäksi kirja valottaa
Raudun osuuskassojen toimin-
taa, sillä sotien jälkeen Raudun
Osuuskassa yhdistettiin Mik-
kelin Seudun Osuuskassaan.

Etelä-Savon Osuuspankin historia
alkaa Rämälän kylältä, jonne sata
vuotta sitten, huhtikuun lopussa
1904,  perustettiin Mikkelin seudun
ensimmäinen Osuuskassa. Kauppa-
rekisteriin Rämälän Osuuskassa
merkittiin 14.syyskuuta 1904.

Ensimmäisenä koko
Karjalassa

Raudun Osuuskassa aloitti toimin-
tansa Valkjärven Nurmijärven
Osuuskassan kanssa ensimmäisinä
osuuskassoina koko Karjalassa.
Kaupparekisteriin ne merkittiin 16.
syyskuuta 1903. Koko Suomessa oli
niitä ennen merkitty rekisteriin vain
seitsemän osuuskassaa, joten rau-
tulaiset olivat panneet asiassa no-
peasti toimeksi.

Raudun pitäjän osuuskassan pe-
rustava kokous oli pidetty 23. joulu-
kuuta 1902. Sen edelle olivat tosin
ehättäneet mäkräläiset, jotka olivat
päivää ennen, eli joulukuun 22. päi-
vä 1902, pitäneet oman osuuskas-
sansa perustavan kokouksen. Kir-
konkyläläiset saivat kuitenkin rekis-
teröityä kassansa toiminnan ennen
mäkräläisiä.

Kirkonkylässä ja Mäkrällä toimi-
neiden osuuskassojen rinnalle Rau-
tuun perustettiin Sirkiänsaaren
Osuuskassa (1903), Suvenmäen
Osuuskassa (1903) ja Palkealan
Osuuskassa (1926).

Raudussa ja muualla Karjalassa
osuuskassaliike sai erityisen vahvaa
kannatusta. Siellä oli jo vanhastaan
paljon pieniä itsenäisiä maatiloja,
joiden rahoitustarpeeseen osuuskas-
sojen välittämät pienet maatalous-
lainat sopivat erinomaisesti.

Shekit käyttöön
1920 -luvulla

Etelä-Savon osuuspankin historia
kertoo, että Raudun osuuskassasta
tuli pian yksi koko maan huomatta-
vimmista osuuskassoista. Kassan
kehitys hidastui tilapäisesti 1920-lu-
vun alussa, mutta vuosikymmenen
jälkipuoliskolla alkoi uusi ripeän ke-
hityksen vaihe.

Kun Raudun Osuuskassa otti en-
simmäisenä koko pitäjässä käyttöön
shekkitilit, se lisäsi merkittävästi
kassan liikevaihtoa. Sen asiakkaina
olivat kaikki merkittävät paikallisyh-
teisöt osuuskauppaa ja Raudun kun-
taa myöten. Shekkitilien käyttö Rau-
dussa oli jo 1920-luvulla niin vilkas-
ta, että osuuskassan shekkejä käy-
tettiin maksuvälineinä melkein yhtä
paljon kuin varsinaista setelirahaa.

Pulavuosien jälkeen
rakennettiin

1930-luvun alkupuolen pulavuosi-
na monilla kassan asiakkailla oli
vaikeuksia velkojensa hoidossa,
mutta osuuskassa jousti niin paljon
kuin mahdollista lyhennysten peri-
misessä, niin että pahimmilta seu-

Raudun Osuuskassa on osa 100-vuotista
Etelä-Savon Osuuspankkia

Osuuskassan viimeinen hallintoneuvosto. Vasemmalta: J. Koskinen,
M. Pullinen, T. Joro, M. Pulakka, M. Loponen, K. Asomaa, R. Hei-
nonen, H. Paakkinen ja D. Sorvali.



Rautulaisten lehti  5/20044

raamuksilta useimmissa tapauksis-
sa vältyttiin. Vain poikkeustapauk-
sissa jouduttiin pakkohuutokappaan
asti maksuja perittäessä. Pulan hel-
pottaessa saatiin asiat jälleen järjes-
tykseen.

Kun Osuuskassa selvisi vaikeas-
ta ajasta vähin vahingoin, se antoi
hyvän pohjan toiminnan jatkuvalle
kehittämiselle. Sirkiänsaaren ja
Mäkrän Osuuskassat yhdistettiin
Raudun Osuuskassaan vuonna
1937, ja samana vuonna rakennet-
tiin oma toimitalo.

Raasulista Suomen Hypoteekki-
yhdistyksen pakkohuutokaupasta
ostettu suuri hirsinen liiketalo siir-
rettiin kirkolle Antti Herliniltä os-
tetulle tontille osuuskaupan viereen
ja se uusittiin Arvi Rostilan piirus-
tusten mukaan. Rakennuksessa oli
kassan lisäksi osuuskaupan henki-
lökunnalle vuokrattuja asuinhuo-
neistoja. Uusi ja ajanmukainen lii-
ketalo ehti palvella kassaa vain pari
vuotta. Se tuhoutui talvisodan toi-

sena päivänä.
Talvisodan kynnyksellä kassalla

oli 446 jäsentä ja jäsenten ohella
paljon muitakin asiakkaita. Ennen
sotaa Raudun Osuuskassa olikin
selvästi suurempi rahalaitos kuin
Mikkelin Seudun Osuuskassa.

Evakkomatka
Etelä-Savoon

Talvisodassa Rautu joutui sotatan-
tereeksi ja Raudun Osuuskassa siir-
tyi evakkoon, ensin Jokioisten ase-
malle ja sieltä Pieksämäelle. Väli-
rauhan jälkeen Raudun Osuuskas-
sa ja sen rinnalla toimintaansa jat-
kaneet Suvenmäen ja Palkealan
Osuuskassat aiottiin lopettaa, mut-
ta jatkosota ja Kannaksen takaisin
valtaus muuttivat suunnitelmat.

Lokakuun lopussa 1942 Raudun
Osuuskassa palasi kotipaikkakunn-
alleen. Toimitilat vuokrattiin Veh-
maisista Antti Määttäseltä. Kos-
ka kassalla ei ollut edes kassakaap-

pia, pääsi varas käsiksi matkalau-
kussa säilytettyihin rahoihin ja ar-
vopapereihin. Hänet saatiin kiinni ja
menetetty omaisuus takaisin.

Kassakaappi hankittiin ja toimiti-
loiksi ja kassanhoitajan asunnoksi
kunnostettiin entisen toimitalin piha-
rakennus.

 Suvenmäen ja Palkealan Osuus-
kassat annettiin Raudun Osuuskas-
san hoidettavaksi vuonna 1943 ja
8.kesäkuuta 1944 ne yhdistettiin
Raudun Osuuskassaan.

Yhdistyminen Mikkelin
Osuuskassaan

Vain muutamaa päivää myöhem-
min kesäkuussa 1944 jouduttiin Rau-
dusta lähtemään uudelleen evak-
koon. Kassa muutti aluksi Pieksä-
mäelle, josta siirtyi vuonna 1946
Mikkeliin yhdessä rautulaisten
evakkojen mukana.

Raudun Osuuskassaa hoidettiin
parin vuoden ajan Mikkelin Seudun
Osuuskassan yhteydessä. Vuonna
1948 se yhdistettiin Mikkelin Seu-
dun Osuuskassaan.

Seija Lipsanen

Lähteet:
Aaro Jalas, Raha tallessa – raha

kierrossa, Osuuspankki Etelä-
Savossa 100 vuotta

Raudun historia

Raudun Osuuskassa

Heinäkuussa 90 vuotta täyttänyt
rautulainen Anastasia Jalometsä
muistaa kirkkaasti Talvisodan evak-
koon lähdön ja sitä seuranneet ta-
pahtumat.

- Aamukahvit oli juuri juotu, kun
aamuseitsemältä tuli käsky, että pi-
tää lähteä kiireesti. Valjastimme

Anastasia Jalometsän  evakkomuistoja:

Äiti jäi talvisodassa sotavangiksi Rautuun
kaksi hevostamme, otimme val-
miiksi pakatut vaatelaukut matkaan
ja lähdimme. Joka puolelta kuului
hirveä ampuminen.  Kun se vähän
hiljeni, äitini huomasi, ettei meillä
ollut leivänpalaakaan matkassa.
Hän käänsi toisen hevosen takai-
sin ja lähti vanhan tätimme kanssa

hakemaan evästä sekä lypsämään
ja ruokkimaan lehmät.

 - He tekivät työt valmiiksi ja päät-
tivät nukkua kotona yön yli ennen
peräämme lähtöä. Aamulla venäläi-
set olivat tulleet. He eivät enää pääs-
set pois sieltä, kertoo Anastasia Ja-
lometsä.
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vat sodassa ja Aleksi menehtyi siel-
lä. Hän on haudattu Kangasnie-
meen.

Muu elossa ollut Jalometsän per-
he, äiti Katariina, Katriksi kutsut-
tu, ja tyttäret Anastasia, Eudokia,
Anna ja Liisa odottivat perheen poi-
kia Rantasalmella. Sodan loputtua
perhe saatiin taas kokoon.

- Isäni nimi oli Pekka Pehomoff.
Sukunimemme hän oli muuttanut
Jalometsäksi. Hän kuoli nuorena
miehenä. Olin vielä lapsi silloin. Hän
sai umpisuolentulehduksen ja me-
nehtyi äkkiä siihen. Lääkärit olivat
siihen aikaan kaukana.

 Rantasalmelta Jalometsät muut-
tivat Jaalaan ja sieltä Mäntyharjun
Pärnämäkeen.

- Sieltä saatiin maata ja rakennet-
tiin talot. Yhden veljeni poika Rai-
mo asuu edelleen siellä.

Koulumuistoja Kannakselta

Anastasia oli käynyt Kannaksel-
la Palkealassa kansakoulun. Viiden
kilometrin matka taittui jalkaisin ja
talvella suksilla.

- Joka aamu seitsemältä piti läh-
teä. Matka oli metsätaivalta ja vä-
lillä oli Lastik’oja. Siinä ei ollut sil-
taa eikä mitään. Jalat siinä kastui.

 Elisenvaarassa hän kävi karjan-
hoitokoulun. Siellä oli 36 oppilasta
ja koulu kesti puolitoista vuot-
ta.

Toisella puolen tietä oli
maanviljelyskoulu.

- Tietysti me nuoret kävim-
me paljon toistemme luona ja
järjestimme tansseja koulun
isoissa huoneissa, muistelee
Anastasia nuoruuttaan.

Hän työskenteli pitkään kar-
jakkona muun muassa Num-
men pitäjässä. Sieltä hän kui-
tenkin palasi lopulta sukunsa
luokse Mäntyharjulle ja eli
heidän kanssaan.

Kotiseutumatkoilla

 Kotiseudullaan Raudussa hän sa-

noo käyneensä kaksi kertaa.
- Ei siellä enää mitään ollut. Kaikki

oli hävitetty. Paikka oli kuitenkin
tuttu, Pireia -pensaista tunsin. Mei-
dän kylässäkään ei ollut enää yh-
tään ehjää taloa.

- Palkealan hautuumaalle ei pääs-
syt. Tieltä katselin vain. Sikin sokin
siellä oli kaikki.

- En minä enää olisi muuttanut sin-
ne takaisin, jos se mahdollisuus olisi
tullut. Eri asia olisi tietysti ollut, jos
siellä olisi ollut edes rakennukset
tallella, mutta kun vain kukkapen-
kit.

-  Olisihan siellä hyvä viljellä maa-
ta. Pellot ovat sileitä ja tasaisia ja
ilmasto erilainen, leudompi kuin Sa-
vossa. Mutta taitaa se Karjalan ta-
kaisin saaminen olla kovan työn ja
tuskan takana, arvelee Anastasia.

Nyt Anastasia viettää eläkepäivi-
ään Mäntyharjun keskustassa ja
asuu  Taruvuoressa. Kaikki muut si-
sarukset ovat jo kuolleet.

Hänen muistinsa pelaa terävänä,
mutta fyysinen kunto alkaa olla hei-
kompi.

- Jalat on huonot. Kävelemään ei
tahdo päästä, toteaa rollaattorin
avulla liikkuva Anastasia.

Teksti ja kuva:
Seija Lipsanen

Muitakin Rautuun oli jäänyt.
Kaikkiaan viisi ihmistä. Heistä kaksi
oli nuorta poikaa. He elivät venä-
läisten sotilaiden keskellä kuin ko-
tonaan ainoastaan sillä erotuksella,
etteivät he saaneet poistua kotoaan
mihinkään. He olivat sotavankeja.

Ryssät kuitenkin kohtelivat heitä
hyvin. Yksi sotilaista osasi suomea.
Hän auttoi heitä ja toimi heidän tulk-
kinaan. Pojat ajoivat lehmille hei-
niä ja ne antoivat maitoa. Muuta-
kin ruokaa oli riittävästi.

Rintama oli lähellä. Anastasia
muistaa äitinsä kertoneen, että yöl-
lä sängyt tärisivät ampumisesta.

Kova huoli äidistä

Anastasia ja muut perheen jä-
senet asuivat evakossa Pieksämä-
ellä.

- Se oli pitkä talvi. Meillä ei ollut
mitään tietoa edes siitä, olivatko he
elossa vai kuolleita, huokaa Anas-
tasia.

Sitten joku tuli ja kertoi, että he
elävät, mutta eivät pääse sieltä pois.
Rauhan jälkeen suomalaiset pääsi-
vät hakemaan heidät. Venäläiset
lupasivat että he saavat ottaa mu-
kaansa seitsemäntoista kiloa tava-
raa, mutta ei heillä mitään ollut.
Ensiksi heidät vietiin Helsinkiin ja
sieltä he pääsivät Pieksämäelle.

- Kaikki jäi sinne. Lehmät ja
muut, harmittelee Anastasia.

Sota vei veljen

Jatkosodan aikana perhe palasi
takaisin Raudun Jousseinkylälle.
Koti oli poltettu, mutta navetta tal-
lessa. Tyhjänä tietenkin. Sitten tuli
uusi lähtö. Kun Anastasia odotti
muiden evakkojen kanssa junaa,
venäläiset pommikoneet hyökkäsi-
vät.

- Se oli kova pommitus. Vierestä
naapuri kuoli, mutta minä jäin hen-
kiin.

Nyt evakkomatka suuntautui
Rantasalmelle. Anastasian veljet
Johannes, Nikolai ja Aleksi oli- Anastasia Jalometsä
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“Tämä on Herran portti: vanhurs-
kaat käyvät siitä sisälle.” “Tämä on
se päivä, jonka Herra on tehnyt, rie-
muitkaamme ja iloitkaamme siitä.”

Näillä psalmin 118 sanoilla aloitti
piispa Kaila saarnansa lähes 78
vuotta sitten Raudun silloisen uuden
kirkon vihkimisjumalanpalvelukses-
sa. Tuosta nelituhatpäisestä kirkko-
kansasta, josta suurin osa kuunteli
toimitusta ulkona kirkon avoimien
ovien ja ikkunoiden kautta, ei taida
enää montaakaan olla tänään täällä
Mikkelin maaseurakunnan kirkossa
läsnä.

Lienee kuitenkin lupa sanoa täs-
sä päivässä tuo psalmin sana:
“Tämä on se päivä, jonka Herra on
tehnyt, riemuitkaamme ja iloitkaam-
me siitä”, sillä jokainen päivä on
Herran tekemä päivä ja sellaisena
kiitollisuuden aihe.

Kiitoksen aihe on myös se, että
me eripuolilla Suomea nyt asuvat
rautulaiset ja rautulaisten jälkeläiset
olemme saaneet nyt kokoontua tän-
ne Mikkeliin.

Meidän ei ole tarvinnut tulla tän-
ne kuitenkaan salaa niin kuin päi-
vän evankeliumitekstimme Nikode-
muksen, joka tuli Jeesuksen luokse
yöllä ilmeisesti ei vain omassa asi-
assaan, vaan toistenkin lainoppinei-
den valtuuttamana kyselemään Jee-
suksen valtuuksia.

 Nikodemus oli oman aikansa us-
konnollisen järkeisopin edustaja, jon-
ka pani liikkeelle Jeesuksen teke-
mät tunnusteot ihmeet.

Ihmeethän liikuttelevat nykyään-
kin meitä niin järjellistä ihmistä. Ni-
kodemuksen kohdalla Jeesuksen
viesti ei kuitenkaan mennyt perille.
Se törmäsi epäuskon muuriin.

Viime päivinä me olemme saaneet

lukea amerikkalaisesta helluntai-
saarnaajasta David Wilkersonis-
ta, joka tyrmistytti isoa osaa maail-
man kristikansaa sanomalla, ettei
hän enää toivo suuria herätyksiä,
koska ne ja niihin liittyvät lieveilmi-
öt erilaisine ihmeodotuksineen tule-
vat kristikunnalle vuosien saatossa
enemmän vahingoksi kuin hyödyk-
si. Tunnustekojen ja ihmeiden vaa-
timus nousee monta kertaa enem-
mänkin epäuskosta kuin uskosta.

Kolminaisuudenpäivän aiheena on
’Salattu Jumala’. Meidän on ope-
teltava tyytymään siihen, Pyhästä
kolminaisuudesta todistaneet tun-
nusteot ovat ainutlaatuisia, usein
myös ainutkertaisia, ja kuuluvat pe-
lastushistoriaan. Tunnustekojen aika
on ohi. Näytöt on jo annettu. Nyt
on Sanan ja uskon aika.

Jumala vaikuttaa salatulla tavalla
sanansa ja sakramenttiensa kautta
mutta ei salaisuuksiaan paljastaen.
Tähän meidän on tyytyminen.

Salatulla tavalla Jumala vaikutti
alussa kertoman piispa Kailan saar-
nassakin. Sillä historia kertoo, että
’Voimakas sana sattui sydämiin ja
nostatti kyyneleet monen kuulijan
silmäkulmaan. Voimakas virren vei-
suu täytti saarnan jälkeen lähitie-
noon.” Silloin saatiin katsella ristille
nostettuun ja taivaaseen korotettuun
Jumalan Poikaan, joka kerran lupa-
si, että jokainen joka uskoo häneen,
saa iankaikkisen elämän.

Iltapäivällä me kokoonnumme
sellaisen tapahtuman 60-vuotis
muistojuhlaan. jota kukaan ei olisi
halunnut kokea. Evakkoon lähtö -
toisen kerran - järkytti sen kokenei-
den mieliä niin syvästi, että tuskin
mikään muu on sitä tehnyt ennen

sitä tai sen jälkeen.
Raskain riimein tätä tunnelmaa

kuvaa inkeriläinen sotapakolainen
Hilma Lavonen runossaan Inke-
rin sotapakolaisen laulu:

Raskahalta tuntui mieli
jättää kotirauniot,
kertoa ei jaksa kieli
murheista on muistelot.

Tässä lohduttoman pitkässä itku-
virressä vilahtaa kuitenkin toivo:

öiset hetket Herran kanssa
huokaellen haastettiin.
Ei Hän hylkää lapsiansa
toivossa näin elettiin.

“Minä annan teille tulevaisuuden
ja toivon”, näin Herra lupaa profeet-
ta Jeremian kautta (Jer 29:11).
Tämä sana on rohkaiseva sana.
Asiat olivat ja ovat yhä Herran kä-
dessä. Tulevaisuus oli ja on Hänen
hallussaan pienimpiäkin yksityiskoh-
tiaan myöten.

Hänen lahjansa elämän matka-
kumppaniksi on toivo, joka on osan-
nut opastaa evakkotaipaleen varjo-
jen laaksossakin. Herran apu ei

Evakkoonlähdön 60-muistojumalanpalvelus Mikkelin maaseurakunnan kirkossa 6.6.2004

Reijo Sojakan saarna

Kuva:  Seija Lipsanen
Reijo Sojakka
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merkitse sitä, että matkamme olisi
tasaista vailla vastoinkäymisiä, vaan
sitä että Hän on luvannut olla mei-
dän kanssamme minne ikinä jou-
dumme.

Monen 60-vuotta sitten Raudus-
ta evakkotaipaleelle lähteneen ny-
kyisiä tuntoja kuvannee hyvin He-
lena Oravan runo Muistojen Rau-
tu säkeet: - yli puolen vuosisadan
takaa:

Kotiseutu, sun kuvasi
vaihtunut on
yli kaiken on kulkenut myrsky.
Kotipirtit, kirkot tuhoutuu,
vaan kauniina kasvaa
 muistojen puu,
sitä kaataa ei voi ajan myrsky.

60-vuotta on kulunut ja olisiko
väärin summata kokemuksia Sa-
muelin sanoin: “Tähän asti on Her-
ra meitä auttanut” 1 Sam 7:12.
Varjelkoon teitä ikiaikojen
kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja
Pyhä Henki.

Suvannon seudun sukututkimus-
piiri on tehnyt kaikkia tämän alueen
sukututkijoita kiinnostavan tallen-
nustyön. Olemme puhtaaksikirjoit-
taneet vuoden 1818 henkikirja-ai-
neiston Käkisalmen eteläisen läänin
läänintileistä ja tulokset ovat luetta-
vissa internetissä. Osoitteessa http:/
/karjala.dyndns.org/karjala/sukutp/
sakkola/index.html on tämän lisäk-
si muutakin sukututkijoille hyödyllis-
tä tietoa.

Jokainen tallentaja teki osuuten-
sa omaa tahtiaan ja sähköiseen
muotoon kirjoitetut tiedostot piti li-
säksi koodata, jotta ne näkyisivät
internetissä. Vaikka kysymyksessä
oli yli vuoden projekti, selvitellään
ryhmässä jo mahdollisuuksia työn
jatkamiseen jonkun toisen vuoden
kohdalla, esimerkiksi 1700-luvulla.

 Tämä puhtaaksikirjoitus oli hyvä
aloittaa vuoden 1818 aineistosta,
koska sen ajan kirjuri kirjoitti melko
selkeällä käsiala, myös sen merkin-
nät olivat kohtuullisen ymmärrettä-
viä ja sivut siistejä.

Rautulaisia maallisen hallinnon
asiakirjoja ei ole aikaisemmin puh-
taaksikirjoitettu kuten vaikkapa Sak-
kolan alueelta, josta Kristiina Ho-
pia on toimittanut Sakkolan mant-
taaliluettelon vuodelta 1724.

Oman pitäjämme henkikirjojen sel-
vitteleminen olisi tärkeää varsinkin
ortodoksisukuja tutkiville, joiden kir-
kollinen aineisto on varsin vähäistä
ja venäjänkielistä 1900-luvun alkua
edeltävältä ajalta.

Sukututkimuspiiri osallistuu tänä-
kin vuonna Vantaalla 16.-17.loka-
kuuta 2004 pidettävään Kuulutko
sukuuni- näyttelyyn omalla osastol-
laan. Näyttelypaikka on Tikkurilan
lukio, Valkoisenlähteentie 53, 01370
Vantaa.

 Tällä kertaa mukana on myös
Karjalaisten sukuyhteisöjen liitto,
joka järjestää samassa paikassa su-
kuseurapäivät. Muusta ohjelmasta
mainittakoon, että esimerkiksi lau-
antaina 16.lokakuuta kello 11.30
FM Terhi Tolkki luennoi aiheesta
Karjalainen suku tänään. Lisätietoa
tapahtuman ohjelmasta saa interne-
tistä: http://personal.inet/perhe/su-
vut/vangenus.htm

Seuraavan kerran Suvannon seu-
dun sukututkimuspiiri kokoontuu
Helsingissä Karjalatalolla lauantai-
na 27.marraskuuta 2004 kello 14.00
Galleria-salissa.

Suvannon seudun suku-
tutkimuspiirin toimintaa

Eeva Malkamäki

Kuva: Seija Lipsanen

Suvannon seudun sukututkijoita kesäkuun alussa Mikkelin Varsa-
vuoressa. Kuvassa Anna Tuimala, Aini Kokko, Raimo Tuimala,
Heikki Malkamäki, Helvi Jalava, Arvo Nahkuri, Toini Onttonen ja
Eeva Malkamäki.
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Mäkräläiset kokoontuivat perintei-
siin kihuihin menneitä muistelemaan
ja tulevia pohdiskelemaan elokuun
ensimmäisenä sunnuntaina Pieksä-
mäelle kulttuurikeskus Poleenin
kahvilaan. Parituntinen kului lähes

30 osallistujan kesken mukavasti
rupatellessa ja kahvia hörppiessä.

 Sirpa toi aluksi terveiset kesä-
kuun alun Rautulaisten pitäjäjuhlis-
ta ja lehtiseminaarista. Suuri osa ki-
huajista oli ollut juhlaviikonloppuna

Mäkräläisten kihut Poleenissa
kotiseutumatkalla Mäkrällä ja Teri-
joella. Matkanjärjestäjä Esko Im-
monen oli saapunut esittelemään
ensi kevään matkavalikoimaa ja
uusi matka onkin taasen ensi ke-
vääksi tiedossa. Lisätietoja voi ky-
sellä keväällä Kirjalan Elmalta.

Surusanomat liittyvät myös aina
vuosittaiseen tapaamiseen. Edelli-
sen vuoden aikana poisnukkuneiden
(Viljo Ihalainen, Esteri Savolai-
nen, Viljami Tomperi, Eero Iko-
nen, Laila Suvinen) muistoksi vie-
tettiin pieni hiljainen hetki.

Mutta katseet on aina käännettä-
vä tulevaan. Tervetuloa taas ensi
kevään matkalle ja kihuamaan elo-
kuun ensimmäisenä sunnuntaina
niin ikinuoret mäkröiset, mäkräläi-
set kuin kaikki kiinnostuneet!

Sirpa Tereska

Kihuajat Poleenin rapusilla.

Kähärit etsivät juuriaan
Rautulaisnuorten sukututkimus johti Kähärin sukuseuran perustamiseen

Raudusta siirtolaisina Joroisiin
tulleen Kähärin perheen Mikko
poika teki jo kouluaikanaan ensim-
mäisen sukutaulun. Kiinnostus sel-
vittää sukujuuriaan innoitti Mikon
yhdessä puolisonsa Marian kans-
sa jatkamaan työtä internettiä käyt-
täen. Nyt he ovat tutkineet omaa
sukuhaaraansa 1600-luvulle saak-
ka.

Sukututkimus innosti heitä avaa-
maan Kähärin suvun kotisivut hel-
mikuussa 2004. Kotisivujen osoite
lähetettiin kaikille internettistä löy-
tyneille Kähäreille.Kotisivuille tuli
varsin nopeasti satoja kävijöitä.
Keväällä Maria ja Mikko kutsui- Kähärit kokoontuivat Mikkeliin ja perustivat sukuseuran.
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vat sivuilla perustamaan Kähärien
sukuseuraa.

Sukuseuran perustamiskokous pi-
dettiin Mikkelissä 24. heinäkuuta
2004. Kokoukseen osallistui noin 50
henkeä. Kähäreitä saapui eri puolil-
ta Suomea. Kaukaisimmat osallistu-
jat tulivat Englannista, Belgiasta,
Ruotsista ja Venäjältä.

Sukuseuralle hyväksyttiin säännöt,
valittiin hallitus ja sukututkimustoimi-
kunta. Sukututkimustoiminta on jo
nyt hyvässä vauhdissa. Seuraava
sukukokous on tarkoitus pitää jo ensi
keväänä.

Sukuseura kutsuu kaikkia Kähä-
reitä jäsenikseen ja mukaan suku-
seuratoimintaan.

Yhteystiedot löytyvät sukuseuran

kotisivuilta www.kahari.net ja
sähköpostia voi lähettää osoitteel-
la maria.kahari@kahari.net. Ma-
ria Kähärin tavoittaa puhelimitse
numerosta 040 773 8222 .

Kähärin suvusta ei ole julkaistu
yleisselvityksiä. Kanneljärven kan-
sanopiston johtaja maisteri Matti
Kähäri on koonnut serkustensa
Armas ja Simo Kähärin kanssa
selvityksen omasta sukuhaaras-
taan, joka on julkaistu monisteena
“Jopilan Kähärit”. Tässä kirjoituk-
sessa Matti Kähäri asiakirja-aineis-
toon nojautuen esittää, että Kähä-
rien suku on lähtöisin Turusta, jos-
sa vieläkin on Kähärin kaupungin-
osa. Kähäri-nimiä esiintyy Uudel-
lamaalla, Hämeessä ja Savossa.

Eniten Kähärejä on siirtynyt 1500-
luvulla Karjalan kannakselle. Pysy-
västi 1600-luvulla Kähärejä asettui
Pyhäjärvelle ja Rautuun.

Inkerinmaan Lempaalaan Kähä-
rejä asettui asumaan 1600-luvun
loppupuolella. Useimmat heistä oli-
vat maanviljelijöitä, jotka veivät tuot-
teensa Pietariin. Hevosiakin kasva-
tettiin ja vietiin. Jopilan Kähärit asui-
vat Lempaalan Pien-Kaitalassa.
Valtaosa Kähäreistä tuli vuonna
1918 Suomen puolelle Rautuun.
Lempaalaan jääneet ovat Venäjän
kansalaisia.

Jorma Kähäri

Kähärin sukuseuran
puheenjohtaja

Anna-Liisa ja Matti Loposen su-
kuseuran jäsenistö kokoontui 17. ker-
ran viettämään perinteellistä kesäko-
koustaan heinäkuun 24. - 25. päivi-
nä Jaalan Aurantolaan. Sukuseuraan
kuuluu 143 jäsentä, joista noin puolet
oli tullut paikalle viettämään yhteistä
viikonloppua. Järjestelyvastuussa
tänä vuonna olivat Jari Loponen ja
Keijo Sappinen Lahdesta sekä
Mervi Loponen Heinolasta. Van-
hin osanottaja oli lahtelainen sukuseu-
ran kunniajäsen nro 1 Aino Sappi-
nen, 88 vuotta, ja nuorin Ella Law-
ton, 6 kuukautta, Englannista.

Kokoontumisen alussa sukuseuran
kunniajäsen Taimi Ramstedt lah-
joitti seuralle komean Rautu-viirin,
joka hulmusi koko viikonlopun Au-
rantolan lipputangossa.

Jäsenistöstä keväällä kuoleman
kautta poistuneen Ritva Loposen
muistoksi vietettiin aluksi hiljainen
hetki.

Viralliset kokousasiat sujuivat seu-
ran esimiehen Pekka Loposen joh-
tamina varsin sopuisasti ja joutuisas-

Loposen sukuseura kokoontui Jaalassa

Taimi Ramstedt lahjoitti Loposen sukuseuralle komean Rautu -vii-
rin. Kuvassa vasemmalta puheenjohtaja Pekka Loponen, Taimi
Ramstedt ja sihteeri Hannu Nurmi.

ti eikä esimerkiksi äänestyksiä tar-
vittu hallituspaikkoja täytettäessä.
Kokouksessa jaettiin kaksi Karja-

lan Liiton hopeista ansiomerkkiä,
jotka saivat ansioista hallituksen pit-
käaikaiset jäsenet Merja Ruuska-
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nen Siilinjärveltä sekä Jorma
Hänninen Espoosta.

Seuran esimiehen tehtäviä hoi-

telee jatkossakin Pekka Loponen
Pieksänmaalta, varapuheenjohtaja-
na toimii Merja Ruuskanen, talou-
denhoitajana Topi Loponen Tam-
pereelta, sihteerinä Hannu Nurmi
Vantaalta sekä muina hallituksen
jäseninä Jari Loponen, Keijo Sap-
pinen, Jorma Hänninen, Taimi Ram-
stedt Pieksänmaalta, Markku
Kiiski Savonlinnasta sekä Matti
Loponen Rovaniemeltä.

Sukuseuraan hyväksyttiin uusina
jäseninä Heli Forsman Mikkelistä
sekä Maria Mikkola Tampereel-
ta ja Ella Lawton.

Lauantaina aamupäivällä ratkot-
tiin Loposen sukuseuran Golf-mes-
taruudet pistebogey-kilpailuna Iitin
golf-kentällä. Komeat kiertopalkin-
topokaalit matkasivat seuraavaksi
vuodeksi  Kaija Hännisen mukana
Espooseen ja Pekka Nurmen mu-
kana Helsinkiin.

Toimintakertomuksessa todettiin
mm sukuseuran tehneen kesäkuus-
sa onnistuneen matkan kotiseudul-
le Raudun Kaskaalaan ja siellä Not-
kolan pihapiiriin. Mukana oli 17 su-
vun alkulähteistä kiinnostunutta hen-
kilöä. Rakennusten paikat alkavat
hiljalleen löytää oikean paikkansa
vaikka paikallistaminen tehdäänkin
pelkkien kivijalan jäänteiden sekä
muistikuvien perusteella. Selvityk-
sessä on mm ilmakuvakartan löy-
täminen kyseessä olevalta alueelta
ennen sotia.

Toimintasuunnitemassa suurin
haaste on oman kirjan tekeminen.
Aineistoa on vuosien mittaan saatu
kiitettävästi kasaan Topi Loposen
johdolla ja painatusvaiheeseen toi-
votaan päästävän parin vuoden si-
sällä.

Hannu Nurmi

 Merja Ruuskanen ja Jorma
Hänninen.

Hannu Kilpeläinen Karjalan Liiton
toiminnanjohtajaksi

Karjalan Liitto ry:n hallitus valitsi
kokouksessaan liiton uudeksi toimin-
nanjohtajaksi 3. tammikuuta 2005
alkaen teologian tohtori Hannu Kil-
peläisen. Hän on toiminut vs. toi-
minnanjohtajana elokuusta 2003 al-
kaen, jolloin toiminnanjohtaja Hele-
na Valta jäi vuorotteluvapaalle.

Helena Valta on pyytänyt eroa
vuoden 2005 alusta. Hän on palvel-
lut liittoa yli 16 vuoden ajan, josta
puolet toiminnanjohtajana. Toimin-
nanjohtajan tehtäviin kuuluu liiton
operatiivinen johto ja hallinto. Kar-
jalan Liiton puheenjohtajana toimii
kansanedustaja Markku Laukka-
nen.

Hannu Kilpeläinen on uskontotie-
teilijä ja väitellyt Laatokan Valamon
luostarin ja yhteiskunnan vuorovai-

kutussuhteesta. Ennen nykyistä teh-
täväänsä Kilpeläinen on toiminut
Helsingin yliopiston uskontotieteen
laitoksen eri viroissa ja Suomen aka-
temian projektitukijana yli kymme-
nen vuoden ajan.

Kilpeläisen tutkimus- ja julkaisu-
toiminta on keskittynyt paljolti Kar-
jalaan ja siirtokarjalaisuuteen. Hän
on tutkinut muun muassa salmilais-
ten kulttuurista ja uskonnollista so-
peutumista Pohjois-Savossa, karja-
laista ja venäläistä pyhiinvaellusta,
Karjalan ja Venäjän luostarilaitosta
sekä Bysantin ja Karjalan yhteyk-
siä. Kilpeläiseltä on valmistumassa
laaja tutkimus muinaiskarjalaisista
uhrirituaaleista ja niiden sulautumi-
sesta Karjalan ortodoksiseen uskon-
toon.

Karjalan Liitto perustettiin 1940
siirtokarjalaisten edunvalvojaksi
muun muassa. siirtokarjalaisten asu-
tus- ja maanhankinta-asioissa. Ny-
kyisin Karjalan Liiton tehtävänä on
karjalaisuuden ja karjalaisen kult-
tuurin ylläpitäminen ja osallistumi-
nen Karjalan kysymyksen ratkaisus-
ta käytävään keskusteluun.

Karjalan Liitossa on lähes 500 jä-
senjärjestöä ja noin 60 000 henkilö-
jäsentä.

Karjalan Liiton jäsenmäärä on vii-
me vuosina ollut selvässä nousus-
sa. Evakkosukupolven lapset ja las-
tenlapset ovat kiinnostuneita karja-
laisista juuristaan. Tämä näkyy kar-
jalaisten sukuseurojen ja luovutetun
alueen pitäjäseurojen jäsenmäärän
lisääntymisenä.
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Eversti Lauri Lehto tuli nuo-
rena vänrikkinä Rautuun syk-
syllä 1939. Yhä nyt, kun vete-
raanin 90 ikävuotta on jo voi-
tettu kanta, hän ihmeteltävän
selkeästi muistaa viikot kah-
den kuukauden ajalta ennen
sodan syttymistä.

Länsisuomalaisena häneen
oli tehnyt myönteisen vaikutuk-
sen iloinen ja rivakasti toimeen
tarttuva karjalainen luonteen
laatu.

- Rajaseudun väki on kehittynyt
erilasiin elämäntilanteisiin mukautu-
vaksi. Eivät he turhia murehtineet.
Kannakselaiseen välittömyyteen
sain hyvän tuntuman jo palvellessani
upseerina Kiviniemessä. Sen “mes-
suhallissa” eli kasarmin miehistö-
ruokalassa kaskuaminen kävi ja
usein saatiin aikaan tilaisuus panna
jalalla koreasti.

Raudussa miellyin vielä erikseen
siihen, miten ihmiset olivat lujasti
kiintyneet kauniiseen kotiseutuunsa.
Rautulaiset olivat poikkeuksetta

hengeltään isänmaallisia ja sukupol-
vien aikana tottuneet elämään nyt
uhittelevan naapurinsa kanssa, ker-
too Lehto.

Lokakuussa Rautuun

Lauri Lehto siirtyi Jääkäripataljoo-
na 4:n mukana toiminta-alueelleen
Rautuun 9. lokakuuta 1939 mennes-
sä. Pataljoona ryhtyi jatkamaan lin-
noitustöitä ja täydentämään panssa-
riesteitä.

Maailmanpoliittisen jännityksen
kasvaminen oli nimenomaan Kar-
jalan kannaksella vaistottavissa kou-
riintuntuvasti jo kesällä 1939. Noin
60 000 vapaaehtoista osallistui soti-
laallisiin linnoitustöihin ja syksym-
mällä järjestettiin Viipurin lähistöllä
suuret sotaharjoitukset.

Saksan tunkeutuminen Puolaan
syyskuussa 1939 roihautti maail-
manpalon alkuun. Neuvostoliiton ja
Saksan tuolloinen toiminta näytti,
että suurvallat olivat sopineet intres-
sipiiriensä jaosta ja antaneet toisil-
leen vapaat kädet.

Neuvostoliitto sai jalansijan Balti-

an maihin avunantosopimusten ja
sotilastukikohtien kautta. Sama tie
näytti odottavan myös Suomea. Se
nostatti vahvan, yhtenäistävän puo-
lustustahdon.

Majapaikka Haukan talosta

Raudussa tykistökomppania ma-
joittui keskeiselle paikalle Maansel-
kään. Komppaniaan kuului vänrik-
ki Lauri Lehdon johtama panssarin-
torjuntatykkijoukkue, varusteinaan
kaksi 37 millimetrin Boforss -tyk-
kiä, ja kranaatinheitinjoukkue, jon-
ka johtaja luutnantti Gunnar Kon-
tiopää toimi vs. komppanianpäällik-
könä.

Miehistö ja alempi päällystö ma-
joittuivat Raasuliin johtavan tien itä-
puolella sijaitsevaan Seurantaloon.
Kontiopää ja Lehto lähetteineen
majoittuivat Maanselänhovin tien-
haarassa sijaitsevaan Haukan ta-
loon, jossa talon vanhat isäntä ja
emäntä vielä asuivat ja hoitivat kar-
jaansa.

Komppania ryhtyi ripeästi raken-
tamaan panssarintorjunta- ja kra-
naatinheitinasemia ja valeasemia
ensimmäiselle ja toiselle viivytyslin-
jalle ja näiden väliselle alueelle.

10. ja 11. lokakuuta panssarintor-
junnan pääkehittäjä kapteeni Leh-
tinen piti Raudun Vehmaisissa ope-
tustilaisuuden joukkueenjohtajille ja
varajohtajille. Sen jälkeen vänrikki
Lehto järjesti kahdessa erässä Rau-
dun ryhmän panssarintorjuntajouk-
kueille kolmen päivän kurssit am-
muntoineen.

Raudun ryhmässä

JP 4:lle alistettiin Rautuun saavut-
tua: Metsäpirtin osasto, komentaja-
na kapteeni Reino Inkinen, ErP6
Palkeala, komentajana kapteeni
Oiva Saarelainen, 6. Rajak. luut-

Nuoren vänrikin muistoja 65 vuoden takaa

Kuolemanlaakso.
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nantti Niilo Halla-Seppälä, 7. Ra-
jak. kapteeni Yrjö Pitkänen, 1. Ptri
kapteeni Kaarlo Metsola ja 27. Pi-
onK vänrikki J. Häikiö.

Vahvennettu JP 4 kuului Raudun
ryhmään, jota komensi 3.Pr:n ko-
mentaja eversti Kaila. Taaemmis-
sa asemissa olivat Viipurin, Pohjois-
Savon ja Savon Jääkärirykmentin
pataljoonat muodostaen 3. Prikaa-
tin.

Raudun ryhmän pataljoonat olivat
vakinaisen väen joukkoja sekä pääl-
lystö ja alipäällystö vakinaiseen kan-
tahenkilöstöön kuuluvaa. Alistus-
suhde JP 4:ään kesti koko YH-ajan
ja päättyi 2. joulukuuta1939 kello
18.00.

Erinomainen tuliasema

Komppanian puolustettavaksi an-
nettu alue oli maisemallisesti upe-
aa, historiallisesti  kunniakasta ja
puolustamisen arvoista.

- Kuolemanlaakson suurvoitot
Vapaussodan vaiheissa olivat meil-
le suurena velvoitteena. Tykkijouk-
kueemme ensimmäinen tykki kävi
1. joulukuuta puolenpäivän tienois-
sa tuhoamassa kaksi vihollispanssa-
ria 6.RajaK:n alueella Pirholanmä-
en eteläpäässä Multsillannotkon kai-
vantoesteellä. Sama tykki oli 2. jou-
lukuuta iltapäivällä hyvin rakenne-

tussa pst. tykkiasemassa Kuole-
manlaakson pohjoisrinteessä. Vihol-
lisen panssarit, kärjessä viisi vaunua,
ajoi laakson notkoon. Alikersantti
Leo Rautio ampui ne kaikki tuleen.
Noin 50 vaunua ei enää uskaltanut
notkoon, vaan jäivät vastapäisen
metsän taakse.

- Erinomaisesta tuliasemasta ei
valitettavasti päästy tuhoamaan
enemmän ryssien panssareita. Rau-
dun ryhmä oli saanut Kannaksen
Armeijan johdolta erheellisen irtau-
tumiskäskyn. JP 4 aloitti irtautumi-
sen kello 18.00.

Sopiva alue viivytystaisteluun

- Vahvistettu JP 4 ja koko Rau-
dun ryhmä oli varautunut koko alu-
eella lujaan vastarintaan. Sikäläinen
maasto kukkuloineen, notkoineen ja
vesistöineen sopii erinomaisesti vii-
vytystaisteluun.

- Jos vihollinen saa yhden viivy-
tyslinjan haltuunsa, on edessä jon-
kin kilometrin päässä uusi linja. Tätä
silmällä pitäen oli Kuolemanlaakson
linjakin ollut jo vuosien ajan linnoi-
tuskohteena. Se sopii maastollisesti
puolustukseen. Se sopi siihen jo his-
toriallisestikin, olihan siellä kaksi
vuosikymmentä aikaisemmin näy-
tetty samalle valloittajajoukolle kuka
täällä omistaa kauniit tienoot ja hoi-

taa hyvin alavia viljelysmaita ja
metsiä.

Haavoittunut evakkopoika

- Tällainen puolustussuunnitelma
edellytti siviiliväestön evakuoimista
ajoissa pois alta. Näin olisi vältytty
monilta ikäviltä tapauksilta, kuten
esimerkiksi hyökkäyspäivän aamu-
päivällä maanselänrinteellä, jossa  oli
reet täynnä evakkoon kiireesti läh-
teneitä  naisia ja lapsia.

-  Eräässäkin reessä istui kuski-
pukilla 14-15 -vuotias koulupoika
ohjaksissa. Huomasin, että kranaa-
tinsirpale oli vienyt  häneltä alaleu-
an. Pysäytin hevosen ja kysyin ta-
kana istuvilta: “Saanko viedä haa-
voittuneen joukkueen autolla
JSP:lle?” Naiset jatkoivat matkaa.
Heidän kenenkään selviytymistä sii-
tä evakkoreissusta en tiedä. Hau-
kan talon vanha isäntä ja emäntä
karjoineen olivat ehtineet pois.

- Määräyksen mukaan joutui
joukko-osastomme vetäytymään jo
3. joulukuuta Mäkrän kautta Hein-
joelle ja jättämään kauniin, puolus-
tuskuntoon linnoitetun ja maastolli-
sesti ihanteellisen Raudun, eversti
Lauri Lehto joutuu toteamaan, muis-
tot yhä tallella.

Simo O. Salo

Kello 6.55 räjähti. Sota oli al-
kanut. Ei ennättänyt aamuhä-
märä päiväksi valjeta, kun en-
simmäiset kranaatit iskivät
kylään. Aamuaskareet kes-
keytyivät. Kiireellä hevosta
valjastamaan heinäreen eteen.
Siihen oli jo lähdön varalta kan-
nettu tavaroita, kuvaili Lauri
Heikinpoika Laurila, s. 1926,

Mie juoksi ja juoksi
ensimmäistä sotakokemustaan
kirjoittajalle.

“Sillo alko tulla ranaattii siihe rii-
he ja kaivo vällii. Hevone säikäht ja
nous pistyy het ja suoruoa ornist
naveta pienie ouvvie. Sai piähiäs
sissiä, mut aisat ottiit kii ja siin män
toine aisa poikki. Uus aisa pit käy-
vä hakemas tukkirekilöist. Mut se
viipy ja sinä aikan myö Kalle kans

juostii katsomaa millase kuopa se
tykikuula tekkyö. Aisa ko suatii pai-
koillie ni sit myö lähettii, isä, puapus-
ka, Aini, Kalle ja mie.

Mie rupesi kannoil seisomaa.
Mäntii siihe kujasil ja Rantamiäje
piäl. Mie näin ko Kola ja Terola riä-
täl seiso siin saraja vieres. Ann-tät
ol pello-ojas turvallua suali korvis.
Tätä ko se Sirkka säukäht, otti siin

13-vuotiaan pojan lähtö marraskuussa 1939
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kohal nelisie, ni sillo mie putosi kyy-
vist. Kyl toist tiän huomasiit, mut
hevone painu nii hurjast Rantamäk-
kie allua, et kii en juosta jaksant eikä
suaniet hevosta seisattummua.

Hevone juoks nelistä iha Kaiho-
nieme nurkal ast. Siin aijjoit sarajua
päi, jot ois pysähtymmiä suaniet, mut
se nous seiniä päi pistyy ko hullu.
Tavarat kuatuit riest. Eikä se hevo-
ne siin asettunt. Enkä mie heitä ta-
vottant.

Melkie kaik kyllöist ol männiet.
Suvimäet tulliit sit jälkiepäi ja tapa-
siit miut siin Jeskase paja kohil. Mie
oli juost et iha märkän ol vuattiet.
Heil ol nii suur viljakuorma, jottei
voiniet ottua kyytihie. Sannoit: “Kyl
siel jälel o viel tulijoi, ottuat siut.“

Mie ko en heijä kyytii sopint, ni
läksi tuas ettie päi juoksemua. Ru-
ajuu ko tuli ni mie läksi painumua
Ruajumäkkii ylös ja Rauvu asemua
koht. Siel mie oli käynt ja osasi sin
männä.

Enne Rauvukylä kouluu ko olin,
ni sillo ol kova ampumine. Omat
sotiluat tulliit minnuu vastua siin kou-
lu ja metsä välis. Jokiranna Alekka

miut tuns ja kysy: “Mihi sie juok-
set?“ “Mie miän Rauvu asemal.“
Alekka sano, et muut on männiet
Ruajust suorua Kiv’niemie, ei täst
uo mänt kettiä. Hiä neuvo mäne-
miä Vanjalua, jos siel ois viel ketä
koton. Mie mänin sin, mut siel ol kaik
ovet auk eikä kettiä koton.

Sen verra siin Vanjala muta-
kaivoksii luon pysähyi, jot vaihoi toist
jalkiniet. Viel viskasi kaik joutavat,
mitä minl ol ostettui, iha henkilökoh-
tasiikii tavaroi sin monttuu. Mie oli
käynt syksyl Peltoses, siel Viisjoel
nostamas juurikkaita ja perunatkii
nostettii, sielko ol kaik sivilit jo eva-
koitu. Mieko sain tilin ja miul ol rah-
hua ni osti kaks huultharppuu, iso
taskulampu ja par kirjua. Niä kaik
ja loutankii viskasi mänemiä ja läksi
tuas juoksemua.

Rauvu asemal ko tuli ni rata olkii
jo poikki. Siel ol sotilaita ja sannoit
et junat ei kule. Hyö neuvoit Leini-
kylä kautta mänemiä Petäjärve tiel.
Mie juoksi sin Porku kylä tuakse.
Sit ol jo iltapäivä, siin yhe kahe mais,
ko ampumista ei enniä kuulunt. Mie
läksinkii sit takasii kottii juoksemua

suorua Porkult. Sielt tulkii ettie oi-
kei suora tie. Piäsin kilometri, kaks
ko olliit sotiluat tuas vastas. Vartio-
miehet sannoit et sin ei piästetä en-
niä kettiä.

Nyt miul tulkii jo hätä, et joha on-
kii ihme ja kumma koi kottii piäse.
Tuas sotiluat neuvoit ja sit mie juoksi
nii kauva ko piäsin Petäjärvel. Siel
mänin talost kyselemmiä muist kul-
kijoist. Ol nii myöhä, et siin sannoit
jot siu o paremp jiähä tähä yöks.
Mie jäinkii. Tekkiit peti lattial. Ker-
kesi käyvä pitkällie, liene nukahtant-
kua, ko sotiluat tulliit ja sannoit et
tunni sisäl pittiä kylä olla tyhjän. Mie
kavahi ylös ja tei lähtyö. Taloväk
sano, et heijä kyyvis piäsen, mut
yksinnäi mie läksi.

Juoksi Kiv’nieme sillast ylitse. Siel
onkii jo pitkä hevosjono. Mie juoksi
ja juoksi! Vuokselua ko piäsin ni ol
uamnpuol yötä. Siel mie jo näi oma
kyllöisii. Hei majapaikkua ko mäni,
ni siin paikas nukahi istuvillei.

Vuokselas juoksi sit talost talluo
ja etsin kot’väkkie. En vua tavant.
Jousseilt ol tuttui ja heijä kans tuli
Ojajärve asemal. Siel oltii par päi-

viä ja kyseltii mei-
jä perettä, onks
tulliet tai lähteniet.
Siel sannoit, et kyl
kaik Rantasalmel
männyöt. Sit myö
lähettii junas Kol-
kotaipaliel. Joka
päivä mie juoksi
asemal katsomua
onks mei väk tult.

Metsäpirtin VaskelaRaajun kansakoululaiset v. 1935. Kylä poltettiin illalla
30.11.1939. Opettajat vasemmalta Aino JaatinenKuoppa, Nina Louhimo ja Simo
Marttinen. Mie juoksi ja juoksi muistelman kertoja Lauri Heikinpoika Laurila
(4.2.1926 - 17.11.1994) eturivissä kolmantena vasemmalta. Kuvan lähettäjä Paula
Hirvonen (s. 1923) takarivissä viides vasemmalta, keskimmäisen opettajan takana.

Sit yhten uamun
tul tieto, et mei po-
rukka o Rantasal-
me asemal. Hyö
kaik muut tulliit
hevosel koko mat-
ka. Siihe miu juok-
semine sit piätty.”

Paula Hirvonen
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Maa, jossa olemme syntyneet ja
kasvaneet, on meille aina erikoisen
rakas. Se maa on isänmaamme.
Synnynmaahan sisältyy paljon hy-
vää ja arvokasta. Sen puolesta mo-
net sukupolvet ovat työskennelleet,
vieläpä antaneet henkensä puolus-
taessaan sitä.

Yksi kolkka isänmaassamme on
kuitenkin jokaiselle kaikkein rakkain.
Se on oma kotiseutu.

Minun kotiseutuni on Karjalassa,
Karjalan kannas, Laatokan läntinen
rannikko, oli syntymäseutuani. En
ole kuitenkaan suvun lähtökohdilta
karjalainen, sillä vanhempani olivat
muuttaneet sinne muualta.

Kannaksella oli pieni pitäjä, Rau-
tu. Sinne muutti isäni kaksikymmen-
täviisi vuotta sitten, sen kauniiseen
pappilaan. Se sijaitsi mäellä. Humi-
sevakuusikkoiset rinteet laskivat
laaksoon, jossa lampailla oli tapana
syödä laiduntaan. Kuusikkorintees-
sä oli keinumäki, josta polku johti
alas laaksoon.

Toisella puolella laaksoa oli pelto-
jen takana tumma lampi, jonka ran-
nalla olevalle pienelle uimahuoneelle
polku vei läpi puutarhan, kirsikka-
puiden, yli pellon. Lampi oli täynnä
kalanpoikia, joita koetimme saada
kiinni, ja joskus siinä onnistuimme-
kin.

Kaukana laaksossa oli myös mie-
luisa paikka, suuri lehmihaka. Siellä
oli hauska isän kanssa käydä kat-
selemassa lintuja ja puita, poltta-
massa risuja ja syömässä suuria
punaisia vaapukoita. Siellä soivat
karjankellot sanomattoman kotoi-
sesti ja kauniisti.

Kotini pellot levisivät puutarhan ja
maantien takana. Renkimme ja isäni
sekä kolme hevostamme pitivät ne
kunnossa. Olin liian nuori käydäk-

seni peltojen takaisessa metsässä,
mutta muistan kuitenkin, että se oli
suuri ja pelkäsin sitä hieman.

Kotiseutuni on aivan rajalla. Sen
vuoksi se on saanut sodissa aina
kärsiä paljon. Se oli alttiina idästä
tuleville hyökkäyksille ja siksi siellä
usein taisteltiin. Mutta “Rautu on
rautaa”. Vapaussodassa siellä oli-
vat suuret Raudun taistelut, ja nii-
den muistona oli eräällä laaksolla
synkkä nimi, Kuolemanlaakso. Sen
tarinan olen kyllä myöhemmin kuul-
lut.

Talvisodassa Rautu jäi rajan taak-
se ja jouduin lähtemään kotoani.

Seniorikerhon kootut muistiinpanot nuoruudenvuosilta

Kotiseutuni
Olin liian nuori muistaakseni paljoa
Raudun entisistä asukkaista. Vain
joitakin heistä muistan: vanha kant-
tori ja kirkonkylän postineiti ovat
säilyneet mielessäni.

Kotiseutuni olkoon aina ajatuksis-
sani kaunis ja ihana paikka, jossa
jokaista päivää sävyttää ilo. Karja-
la on ollut Suomen lukko. Se on
myös Kalevalan seutua, kansanlau-
lujen alkulähde. Harras toiveeni on:
Saakoon Karjala takaisin vapauten-
sa! Karjala, muistojen maa.

Hannu Salo, 14 v.
(1949-1950, V A lk., Forssan Yh-

teislyseo)

Hannu Salo kotiseutumatkalla Raudussa heinäkuussa 2003 synty-
mäkotinsa pihamaalla mäköalapaikalla Mustilanmäellä.

Kuva: Simo O. Salo
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Viehättävän kauneutensa säi-
lyttänyt Kirkkojärvi on suonut
Raudulle kunnian rikastuttaa
Suomen luonnonvaraista eläi-
mistöä muualla Suomessa tun-
temattomalla kalalajilla. Iso-
kivennuoliainen eli mutakala (
Misgurnus fossilis) on tavattu
Suomessa  vain Raudun Kirk-
kojärvessä.

Vähällä hapella toimeentuleva 15-
30 senttimetrin mittainen mutakala
on kuivalla maalla ruutanaakin sit-
keähenkisempi. Hapen saantinsa se
on turvannut ottamalla happea ki-
duksilla vedestä ja ilmaa suun kaut-
ta suoleensa. Suoltansa mutakala
kykenee käyttämään alkeellisena
keuhkona.

Hyvätapaisena tätä isoa-kivennuo-
liaista ei voine pitää, sillä se pääste-
lee kaasukuplat peräaukostaan il-

maan tai veteen.
Luonteeltaan se on

räyhääjä, koska kiinni
otettaessa päästelee pii-
pittäviä ääniä. Rautulaiset ovat
opettaneet kalatkin puhumaan. Mu-
takalat puhuvat enemmän kuin suo-
malaiset poliitikot Karjalan palaut-
tamisesta.

Mutakala kuuluu ennustaja-euk-
kojen lahkoon. Ukonilman tulon se
tietää jo edellisenä päivänä. Silloin
se muuttuu kovin rauhattomaksi, ui
edestakaisin ja käy haukkomassa
ilmaa veden pinnalta. Näiden kyky-
jensä ansiosta siitä on tullut suosittu
akvaariokala. Mainiota, koska tele-
visiosta tulevan säätilaennusteen
paikkansapitävyyden voi tarkistaa
akvaarioita katsomalla.

Nieriä eli rautu
Nieriää sanotaan myös rauduksi.

Rautu, sosnova, nieriä, lohenikko
vilahtelevat sanan “rautu” selityk-
sissä. Sanan alkuperäistä merkitys-
tä tuskin tunnetaan. Pikkunieriä
(salvelinus alpinus) elää ja kutee
puroissa. Raudun rajajoet Saijanjo-
ki, Tungelmajoki, Koskitsanoja (=
Viisjoen latvahaara), Tuusnanoja,
Mustaoja (Sumpulanjoki) ja Sakko-
lanjoki sekä keskellä rautua virtaa-
va Kylmäoja olivat kaikki kalajokia.

Metsäpirtin vastainen Tuusnano-
ja oli tunnettu lohikalan kutujoki.
Syksyllä loka-marraskuussa kudul-
laan olevaa lohenikkoa rautulaiset
pyydystivät tuulastamalla atraimel-
la joessa kahlaten ja pellon pienta-
reilta. Lohenikkoa suolattiin joulu-
kalaksi, sitä syötiin lampaanlihana,

Kalaa Raudussa

Kuva: Ahti Hänninen

Mutakalan elinpiirissä Raudun kirkkojärvessä vallitsi rauhaisa olotila syyskuussa 2004. Satapäinen
muuttolintuparvi lepäili järven kimmeltävällä pinnalla.

Rautu
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koska lohenikko oli lainlaatijain mie-
lestä kielletyn hedelmän nauttimis-
ta.

Silli on selti

Silli on talouskalana maailman tär-
kein luonnonvesistä pyydystettävä
kalalaji. Rautulaiseen ruokapöytään
se on kuulunut arki- ja juhlakalana.
Rautulaiset kutsuivat silliä sen toi-
sella nimellä “selti”.

Savossa tuota selti -nimeä ei tun-
nettu. Kun iäkäs isoisäni meni en-
simmäistä kertaa Kalvitsan kylä-
kauppaan pyytäen ostaa kilon sel-
tiä, niin kauppias katsoi vain ihmeis-
sään silmät pyöreänä ja kaupassa
pilsneriä juovat ratatyömiehet virnis-
telivät kuin olisivat kuulleet hyvän-
puoleisen vitsin.

Raudussa pidettiin Atlantilta pyy-
dystettyä seltiä Vienanmeren seltiä
maukkaampana. Selti tuotiin kaup-
poihin puutynnyreissä suolaveteen
säilöttynä. Nelikko oli pienin noin 30-

kiloisen tynnyrin nimitys. Savossa
sekatavarakaupan myyjiä pilkattiin
sillinhirttäjiksi.

Koiralle kurvii

Kuore (osmerus eperlanus) oli
rautulaisten käyttämän nimityksen
mukaisesti kurvi. Kurvi nousee heti
jäiden lähdettyä jokisuihin kutemaan
suurina parvina.

Kuoreessa on omituinen haju, jon-
ka takia sitä monet hyljeksivät ruo-
kakalana. Toiset taas pitävät sen
makua erinomaisena. Kuoretta saa-
tiin runsaasti kutuaikana Taipaleen
joesta.

Entisinä aikoina kuoretta kuljetet-
tiin hevosilla vedellä täytetyissä puu-
sumpuissa elävänä Pietarin herkku-
suille.

Kurvi ei ollut suinkaan tuntema-
ton rautulaisten ruokakulttuurissa,
vaikka lastenloruissa kurvi oli koi-
ranruokaa.

“ Vejetään nuottaa
saahaan kallaa
kisallee kiiskii
koiralle kurvii”.

Sampea Laatokasta

Laatokassakin täysikasvuisena
viihtyvä Sampi on omaksunut kar-
hun tavan nukkua talviunta. Sampi
nukkuu talviuntansa sangen omitui-
sessa asennossa. Se on kuin seiväs
pystyssä. Pyrstö on ylhäällä ja te-
rävä suuosa pohjaan painettuna.

 Laatokasta on saatu sampeja,
tuskin kuitenkaan suurimpia sellai-
sia, sillä tämä kala voi kasvaa kuu-
den metrin mittaiseksi ja 400 kilon
painoiseksi jättikalaksi muutenkin
kuin kalajutuissa.

Viimevuosina sampea on ryhdyt-
ty kasvattamaan Laatokkaan laske-
van Vuoksen lasku-uoman alkupääs-
sä Imatralla. Myyntiä varten sam-
men jatkokäsittely tapahtuu meren
rannalla Uudessakaupungissa. Tälle
merenrantaseudulle sijoitettiin evak-
koon joutuneet Laatokan kalastajat
Raudun naapuripitäjästä Metsäpir-
tistä. Laatokan kalat jäivät varmaan
kummastelemaan metsäpirttiläisten
kalastajien itsensä valmistamien
pyydysten ja veneiden vaihtumista
numeroituihin välineisiin.

Ahti Hänninen

Kuore

Syntysavolaisena, mutta Mäkrän
miniänä, on saanut toistakymmentä
kertaa matkata Kannakselle, Rau-
tuun ja Mäkrälle. Joka kesä mat-
kaan on sisältynyt joku elämys, jon-
ka on tallentanut muistoihin ja muis-
tellut moneen kertaan.

Matkamuisto kesältä 2004

Tänä kesänä elämys oli ehdotto-
masti majoituspaikkakuntamme
Terijoen Kuokkalan kylässä sijait-
seva suuren venäläisen maalaustai-
teen mestarin Ilja Repinin museo
Penaty.

Koti Kuokkalassa

Ilja Repin oli syntynyt 1844 Uk-
rainassa. Hän opiskeli Venäjällä Tai-
deakatemiassa ja myöhemmin Eu-
roopassa, Italiassa ja Ranskassa.

Repin-museossa kannattaa käydä

Ilja Repinin kohokuva on veis-
tetty Penatyn puistossa sijaitse-
vaan muistokiveen.
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Hän kuului 1900 Pariisin maaliman-
näyttelyn kansainväliseen palkinto-
lautakuntaan yhdessä suomalaisen
Albert Edelfeltin ja Ville Vallgre-
nin kanssa. Samana vuonna hän
asettui asumaan Kuokkalaan, Pe-
naty-huvilaan, jonka omisti hänen
elämäntoverinsa Natalia Nord-
mann. Kun hän 1914 kuoli, testa-
mentti määräsi Repinin Penatyn
omistajaksi.

Vilkasta seuraelämää

Jo Venäjällä ollessaan Repin oli
maalannut kuuluisat työnsä Volgan
lautturit, Ristin saatto Kurskin ku-
verenmentissa, Iivana Julma ja mo-
net, monet muut kuuluisat työnsä.

Repin lahjoitti Suomeen omia te-
oksiaan ja Venäläisten taiteilijoiden
töitä. Suomen taiteilijayhdistys jär-
jesti juhlaillalliset Repinin kunniak-
si. Kiitokseksi Repin maalasi suuri-
kokoisen teoksen Suomen suurmie-
het.

Kuokkalan huvilassa Repin järjesti
kutsuja aina keskiviikkoisin. Sinne
kokoontui eri alojen osaajia ja taita-
jia. Kuuluisa oli ruokasalin pyöreä
pöytä, josta jokainen voi pyöräyttää
kohdalleen haluamansa tarjottavan.
Pöydässä oli myös laatikot, joihin

käytetyt astiat laitettiin. Seuraelämä
oli runsasta ja vilkasta, kunnes val-
lankumouksen melskeet toivat ra-
jut muutokset elämään.

Rutikoyhä Repin

Repin kävi viimeisen kerran Ve-
näjällä 1917. Emigrantteja tuli huvi-
loihinsa odottaen, että bolsevikit
kukistettaisiin ja heidän elämänsä
Pietarin kodeissaan normalisoituisi-
vat. Kävi päinvastoin, Suomen ja
Venäjän raja suljettiin. Repinistä tuli
rutiköyhä. Ei ollut ruokaan rahaa,
saati halkoihin, millä lämmittää.

Kun Repin oli eristetty Venäjältä,
hän yritti pitää yhteyttä suomalais-
ten taiteilijoiden kanssa, joihin hän
oli jo aiemmin tutustunut. Elämän
piiri pieneni. Repin kuoli 29. päivä-
nä syyskuuta 1930. Hänet haudat-
tiin puutarhaansa, jossa on vaatima-
ton muistomerkki.

 Elämäntyö esillä

Varsin seikkaperäisesti meille esi-
teltiin Penaty –huvilaa ja Ilja Repi-
nin elämää ja työtä. Aina siirtyes-
sämme huoneesta toiseen, tuli ka-
setilta suomenkielinen selostus.
Huvilahan ei ole siltä ajalta, vaan

sotien jälkeen entisen mallin mu-
kaan tehty ja kunnostettu. Monta
maalausta ei huvilassa ollut, vaan
suuret jäljennökset kuuluisista teok-
sista. Siitä huolimatta tunnelma Pe-
natyssä oli ainutkertainen. Maail-
man kuulut Volgan lautturit, Risti-
saatto Kursin kuvernementissa,
Leo Tolstoita esittävä pronssiveis-
tos ja monet muut suuret teokset,
muun muassa Suomen suurmiehet
eivät jätä katsojaa kylmäksi.

 Ilja Repin oli todella venäläisen
maalaustaiteen mestari. Oli suurta
rikkautta, että hän tavallaan joutui
sukkuloimaan rajan molemmilla puo-
lilla ja tuli siten tutuksi myös suo-
malaisille.

Kannattaa ehdottomasti tutustua,
kun kulku käy Terijoen alueelle.
Kuokkala on siinä lähellä ja sata
ruplaa ei ole pääsymaksuna paljon.

Riitta Ihalainen

Volgan lautturit on Ilja Repinin yksi kuuluisimmista maalauksista.

Rautulaisten lehti

Tilaukset, tilausten
laskutus ja osoitteen-

muutokset
puh. 050 - 410 3130

e-mail:
tilaukset@rautulaistenlehti.net
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Myöhästen sukuretki Rautuun ja Metsäpirttiin 26. syyskuuta 2004

Karjalassa paistaa aina aurinko

Marja-Leena Myöhänen ja Kirsi Väänänen levähtävät Viisjoen
rantaleirissä kasvienkeräysretken jälkeen.

Jo muutamia vuosia aikai-
semmin vastaanotin kirkkaita
kaikuja Karjalasta. Silloin puo-
lisoni ja poikani kävivät setä-
miestensä kanssa Raudun Kor-
leella Myöhästen tilan tanhuvil-
la tutustumassa Viisjoen ranto-
jen nykytilaan. Matkakerto-
musten kautta kiinnostukseni
heräsi, sillä Karjala on ollut
minulle sotien jälkeen luovutet-
tu alue ja siten menetetty juttu,
vaikka omatkin sukujuureni
viittaavat sinne.

Kun Reino Myöhänen tiedusteli
keväällä lähtisimmekö heinäkuussa
linja-autoretkelle Rautuun, päätim-
me sonnustautua matkalle koko per-
heen voimalla ja houkuttelimme
muitakin sukulaisia mukaan. Niin-
pä meitä Reinon edesmenneen, van-
himman veljen, Uunon, sukulaisia
oli mukana kuusi henkeä: puolisoni
Taisto ja poikani Sami Kirsinsä

kanssa sekä Taiston nuorempi veli
Kari Marja-Leenansa kanssa.
Meitä naisia oli siis vain kolme, sillä
Reinon toisen veljen, Armaan, kuu-
sihenkinen joukko koostui pelkistä
miehistä. Mukana olivat Armaan
poika Reijo ja hänen poikansa Tee-
mu sekä kaksi vävyä, Jukka ja
Seppo poikansa Santerin kanssa.
Emme olleet kaikki tavanneet toi-
siamme aikaisemmin, mutta kun
matkalla tutustuimme, selvisi, että
olimme lähdössä kolmentoista hen-
gen voimalla kohti Armaan ja Rei-
non lapsuuden maisemia.

Linja-autossa on
tunnelmaa

Aurinko paistoi koko matkan ajan
ja bussissakin lämpötila nousi hiki-
rajalle asti. Oivallinen matkanjohta-
jamme, Rautulaisten  pitäjäseuran
puheenjohtaja, Markku Paksu
luonnehti tunnelmaa karjalaismum-

mon sanoin: “A kenenkäs saunaa
myö nyt tultii”.

Kun Markun mehevät jutut ryy-
dittivät kyytiläisten taivalta, aika ei
käynyt pitkäksi rajantakaisen Kar-
jalan kuoppaisilla teillä. Saattuee-
seemme kuului kaksi linja-autoa,
joilla oli vähän erilaiset reitit. Ajoim-
me Viipurin ja Raudun kautta Laa-
tokalle, josta muutamat meistä otti-
vat vesinäytteen iholleen ja toiset
tyytyivät vain katselemaan aavaa
ulappaa.

Sen lainehtivalle selälle tuijottami-
nen nostatti ihoni kananlihalle. Kun
Reino kertoi vähän myöhemmin
bussin kupeessa pidetyissä makka-
rakesteissä, että kyy oli rannalla lui-
kerrellut melkein hänen jalkojensa
välistä, nousivat ihokarvani jälleen
pystyyn. Kuvittelin, että niissä olo-
suhteissa olisi ehkä ollut vaikea saa-
da asianmukaista hoitoa käärmeen-
pistoon.

Matka jatkui ja päädyimme yöksi
Kiviniemeen. Pystyyn kuollut ja
melkein mädäntynyt hotelli, ei ollut
omiaan kohottamaan tunnelmaa,
mutta selvisimme siellä kuitenkin
hengissä kaksi yötä. Kellarinhajua
sai tosin tuulettaa vaatteista vielä
kotonakin. Illalla käväisimme hotellin
rantalavan tansseissa ja kiertelim-
me kylällä välttääksemme epäviih-
tyisää hotellia.

 Toisen matkapäivän ohjelmassa
olisi ollut vaihtoehtona myös Kesä-
päivä Karjalassa -juhla, joka oli jär-
jestetty 60 vuotta sitten tapahtuneen
evakkoon lähdön muistoksi, mutta
me Myöhäset valitsimme kohteek-
semme Raudunreitin. Niinpä linja-
automme suuntasi nokkansa Tuo-
mas Rastaan ansiokkaalla opastuk-
sella kotikyläkierrokselle. Matkalla
pysähdyimme runonlaulaja Larin
Parasken muistomerkillä, joka oli
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Reino Myöhänen löysi jälleen
kanttarellipaikkansa.

aivan tien laidassa. Retkeläisiä jä-
tettiin kotikylilleen matkan varrella
ja me nousimme bussista Korleen
päätepysäkillä.

Kotitalon pellolla

Jatkoimme matkaa jalkaisin rep-
pujen ja kassien kanssa. Kesken
kaiken Reino loikkasi polulta met-
sään ja huusi mennessään, että tääl-
lä oli ennen kanttarellipaikka. Het-
ken kuluttua hän palasi muutama
keltainen sieni kämmenellään.

Tarkoituksenamme oli perustaa
leiri Viisjoen rannalle Myöhästen en-
tisen pellon laitaan. Loppumatkan
pohrustimme korkeassa heinikossa
kuin viidakossa ikään, liikkuminen oli
hidasta, vaikka miehet raivasivat tie-
tä edellä. Me naiset sinnittelimme
eväinemme perässä.

Leiripaikka tallattiin tasaiseksi,
puukot ja sahat otettiin esiin ja mie-
het hajaantuivat puita keräämään.
Hetkessä syntyi nuotio ja kahvipan-
nuriuku sen yläpuolelle. Tässä teh-
tävässä erityisesti Karin erätaidot
esittäytyivät edukseen. Pojat haki-
vat vettä joesta  ja Reino karisti
murukahvia nuotion päällä porise-
vaan pannuun. Me naiset levitim-
me pöytäliinan nurmikolle ja katoim-
me sen päälle pikkuherkuista koos-
tuvan kenttäaterian.

 Kuohuviinipullot alkoivat poksah-
della, kun yksi toisensa jälkeen kai-
voi kantamuksiaan. Hetki oli heltei-
sen juhlallinen. Poreilua kielen alla
ja kahvintuoksua nenässä. Harvoin
on “Presidentti” maistunut niin hy-
vältä. Myöhemmin makkaratkin al-
koivat rätistä tikuissaan nuotion ylä-
puolella.

 Muistoja Karjalasta

Kun seurueemme muut jäsenet
suuntasivat “viidakkoretken” Myö-
hästen kotitalon raunioille, jäimme
Armaan kanssa joenrannan leiriin
rupattelemaan. Paahtavassa hel-

teessä istuskellessamme Armas
muisteli nuoruuttaan kotikylässä.
Hän kertoi, että Uuno-appeni riius-
teli ensin oman kylän Lempi Ras-
taan kanssa, mutta tapasi Korleen
puimalatansseissa Aino-neidon, jon-
ka hän sitten pian kihlasikin.

Anoppini, Aino, oli kotoisin Huuh-
dinkylästä, jonne oli tietä pitkin mat-
kaa viitisentoista kilometriä. Armas
sanoi aikoinaan yöpyneensäkin Ai-
non kotitalossa.

Maalaiselämä Karjalan kylissä oli
päältä katsoen leppoisaa, mutta
kova kuri perheissä aiheutti ristirii-
toja ja tiukkoja tilanteita. Keskuste-
lumme avasi joitakin uusia näkymiä
mieheni suvun lähihistoriaan ja ta-
pahtumiin ennen sotia, jotka sitten
johtivat karjalaisperheet siirtolaisuu-
teen kauas kotoa.

Retkeläisten palattua leiriin jou-
kosta puuttui kaksi nuorinta miestä,
Teemu ja Santeri. He olivat lähte-
neet Viisjokeen uimaan oikein mat-
kauintia ja virta oli vienyt heitä pari
kilometriä kohti Laatokkaa. Hetken
aikaa ehdimme jo huolestua poiki-
en poissaolon takia, mutta onneksi
he palasivat ennen laajempia etsin-
töjä.

Marja-Leena ja Kirsi esittelivät
leirissä raunioiden kupeesta kerää-
miensä kasvien taimia, jotka he oli-
vat kuopineet juurineen kotiin vie-
täviksi muistoiksi.

Saavuimme bussille, jonka ympä-
rillä muut matkalaiset jo häärivät
haitarimusiikin tahdissa grillilounasta
nauttien. Sulauduimme joukkoon ja
ruoka maistui taas meillekin.

Kiertomatkallamme bussi pysäh-
tyi vielä Raudun kylällä ja teimme
ostoksia paikallisessa tavaratalossa.
Minun muistoesinekokoelmani kart-
tui teräksisellä jauhokauhalla. Kirsi
ja Marja-Leena löysivät myös itsel-
leen tärkeitä esineitä.

Kylän keskustassa samoillessam-
me mietin, miltähän se on mahtanut
näyttää Uuno-äijän ja Aino-mum-
mon aikana. Illaksi palasimme taas
Kiviniemeen.

 Viipurin Pyöreä torni

Aamulla aterian jälkeen pakka-
simme tavaramme linja-autoon ja
läksimme kotimatkalle. Poikkesim-
me vielä Äyräpään taistelupaikalle.
Valokuvasin kirkon raunioita, joista
pursuivat esiin vääntyneet, ruostei-
set rautalevyt. Ne muodostivat ku-
vauksellisia onkaloita, joiden äärillä
monet matkailijat olivat, jäljistä pää-
tellen, vaeltaneet jo ennen meitä.

Lepopaussin jälkeen matka jatkui
kohti Viipuria, jossa lähipiirimme
taas hajaantui. Taisto ja Sami halu-
sivat nähdä Viipurin Oikeustalon ja
Kari lähti luotsaamaan meitä naisia
Pyöreään torniin, missä nautimme
maineikkaan borskeitto-aterian.

Sen jälkeen tutustuimme torilla
laajaan pellavaliinavalikoimaan ja
kauppoja syntyi. Joku mielenosoit-
taja järjesti meille pienen pomminäy-
töksenkin torin tuntumassa. Johta-
jan ottein Kari piti eri suuntiin yrit-
tävän naisjoukon turvallisesti kasas-
sa. Raahasimme kantamuksemme
bussin tavaratilaan ja siunasimme,
ettei tavaroita tarvinnut kantaa pi-
tempää matkaa.

Mutta kuinkas kävikään. Kun pää-
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 Kirsi Väänänen kastelee varpaitaan Laatokan aalloissa..

Armas Myöhänen kertoo muis-
tojaan helteessä.

simme tulliin siellä oli päätetty jär-
jestää koulutustilaisuus, jossa tar-
kastettiin kaikki matkatavarat. Ne
oli otettava autosta ja kannettava
tullin läpi.Yli kymmenen tyhjää ve-
sipulloakin pyöri jaloissani, kun sul-

loin niitä kasseihin. Armoa ei löyty-
nyt kuumuudessakaan, mutta pit-
kästä odotuksesta huolimatta selvi-
simme yöksi kotiin.

Kaikkinensa matka oli kokemi-
senarvoinen ja opettavainen. Oli
nostalgista vaeltaa appivanhempien
kotiseudulla ja aistia se tunnelma
mikä välittyi Armaan ja Reinon ker-
tomuksista.

Karjalan kotihongat humisevat
edelleen rajan takana, mutta me
Myöhäset kokoonnumme lokakuus-

sa uudelleen Kollinjoelle Ainon ja
Uunon rakentamaan taloon kesäret-
keämme muistelemaan. Tilaa isän-
nöivät nykyään Marja-Leena ja
Kari.

Elämä jatkuu muisteloidenkin jäl-
keen ja toivottavasti niistä välittyy
jotain lapsenlapsellenikin, joka oli
äitinsä Kirsin mukana matkalla,
vaikka hänen on määrä syntyä vas-
ta tulevana jouluna.

Kirsi-Marja Myöhänen

Valtioneuvos Johannes Virolai-
sesta on sanottu, että hän antoi kar-
jalaisuudelle kasvot. Nyt nuo kas-
vot on ikuistettu suomalaiseen gra-
niittiin. Työn toteuttajana oli kuvan-
veistäjä Noora Tapper. Hänen
veistämänsä Virolaisen muisto-
merkki sijaitsee Lohjalla ja se pal-
jastettiin 14. elokuuta.

Virolaisen muistomerkki koostuu
kolmen graniittijärkäleen kokonai-
suudesta. Siinä on näköispatsas, jos-
sa Johannes Virolainen puhuu gra-
niittisesta puhujanpöntöstä. Toises-

Johannes Virolaisen muistomerkki
paljastettiin Lohjalla

sa graniitissa kertautuu Virolaisen
kulttuurisen ja yhteiskunnallisen vai-
kuttamisen elämänkaari. Kolmas,
kaipauksen kivi, on tyhjä. Se on
myös Karjalan kivi, jonka kiiltäväs-
tä pinnasta katsoja näkee oman ku-
vansa, oman Karjalansa.

Ajatus valtioneuvos Johannes Vi-
rolaisen muistomerkistä oli monien
mielissä pian valtioneuvoksen pois-
menon jälkeen. Idea ehti muhia vain
lyhyen aikaa. Hanketta lähtivät to-
teuttamaan Virolaisen elämäntyön
tärkeimmät tahot: Karjalan Liitto,

Suomen Keskusta ja eduskunta.
Mukana olivat myös Lohjan kaupun-
ki ja seurakunta.

Virolaisen muistomerkin sijoitus-
paikka hahmottui ripeästi. Se ei ol-
lut Viipurin maalaiskunnan Yläsom-
me – Virolaisen kotipitäjä eikä se
ollut Helsinkikään vaan Virolaisen
toinen kotiseutu Lohja.

Kerrotaan, että Johannes oli va-
pautunut ja onnellisimmillaan saa-
pastellessaan työvaatteissa Viron-
perän pelloilla ja möyriessään sen
multaa. Hänhän oli maamies, talon-
poika loppuun asti. Lohjan keskiai-
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Minulta on kyselty helppoa tavallisen täytekakun ohjetta, jo-
ten tässä tulee sellainen. Täytekakku on aina takuuvarma kah-
vipöydän suosikki. Kakkupohjan voi valmistaa edeltäkäsin pa-
kastimeen ja täyttää tarvittaessa vaikkapa sateisen syyssunnun-
tain piristykseksi.

RAIKAS KERMAKAKKU

Pohja:
4 munaa
2 dl sokeria
1 ½ dl vehnäjauhoja
½ dl perunajauhoja
1 tl leivinjauhetta
1 tl vaniljasokeria

Voitele ja korppujauhota 1 ½ litran
vuoka. Vatkaa munat ja sokeri
vaaleaksi ja kuohkeaksi vaahdoksi.
Siivilöi joukkoon keskenään
sekoitetut kuivat aineet, sekoita
varovasti älä enää vatkaa. Kaada
taikina vuokaan ja paista + 175 c 40-
50 min. kakku on kypsä kun se irtoaa
vuoan reunoista ja kun sitä pistetään
cocktail- tai tulitikulla eikä tikkuun
enää tartu taikinaa.

Täyte:
1 dl mansikkahilloa
1 dl puolukkasurvosta
1 ½ dl vispikermaa

Kostutukseen sokerilientä tai
virvoitusjuomaa

Leikkaa jäähtynyt kakku
vaakatasossa kolmeen osaan. aseta

pohjalevy tarjoiluvadille ja kostuta
se, pulla sivellin on tässä mainio
väline. Sekoita mansikkahillo ja
puolukkasurvos keskenään, levitä
puolet seoksesta kakkupohjalle,
levitä tämän päälle puolet
kermavaahdosta. Aseta seuraava
kakkulevy ja täytä kuten edellinen
kerros, aseta viimeksi päällimmäinen
levy.

Pinnalle:
2-3 rkl mansikkahilloa
2-3 dl pakastepuolukoita
1 dl hyytelösokeria
2 dl vettä

Reunoille 3 ½ dl vispikermaa

Sivele ylimmän kakkulevyn pinnalle
ohut kerros mansikkahilloa, levitä
tämän päälle tasainen kerros jäisiä
puolukoita. Keitä vesi, lisää
hyytelösokeri ja kiehauta. Valele liemi
tasaisesti marjojen pinnalle apuna voi
käyttää pullasivellintä tai
ruokalusikkaa. Kakun reunat
peitetään kermavaahdolla, joko
pursottimella tai sellainen puuttuessa
veitsellä levittäen.

Syysterveisin

LIITAN IÄRELTÄ
Karjalan Liiton kunniapuheenjoh-

tajan, valtioneuvos Johannes Viro-
laisen muistomerkin paljasti päämi-
nisteri Matti Vanhanen.

kaiseen kalmistoon hän sai myös
ikuisen lepopaikkansa. Sen viereen
pystytettiin muistomerkki kiitokseksi
valtioneuvoksen elämäntyölle.

RAUTULAISIA TUOTTEITA PUKINKONTTIIN

Rautu ja rautulaiset II 39,-
Raudun historia 39,-
Isännän viiri 50,-
Raudun viiri 25,-
Kapteeni Metsola rautu-
laisten ja sakkolalaisten
päällikkönä 17,-

Soita ja tilaa:
Raili puh.      044 317 1244
Markku puh. 040 523 9645

Evakkolapset ry:llä on toimin-
taa eri puolilla Suomea. Yhdys-
henkilöitä on kaikkiaan 15 ja he
organisoivat kokoontumisia
omilla paikkakunnillaan.

Mikkelissä Evakkolapset ry:n
toiminta käynnistyi syyskuun lo-
pulla. Päämajakahviossa ko-
koontui parikymmentä evakko-
lasta Liisa Virénin johdolla kes-
kustelemaan omista evakkoko-
kemuksistaan ja tunnoistaan,
myös niistä vaikeista asioista,
jotka tähän asti on pitänyt piilot-
taa omaan sisimpäänsä ja jotka
ahdistavat ja puristavat siellä vie-
läkin.

- Evakkolapsista ollaan nyt
kiinnostuttu myös kansainväli-
sesti, koska sodat eivät ole maa-
ilmasta hävinneet mihinkään,
toteaa Liisa Virén.

Hän painottaa, että parasta
apua evakkolapset saavat toisil-
taan, heiltä, jotka ovat itse ko-
keneet vastaavanlaisia asioita.

Evakkolasten ensimmäisessä
tapaamisessa oli mukana myös
rautulainen Lempi Saijanen.
Hänen mielestään on hyvä asia,
että evakkolasten toimintaa ol-
laan virittämässä myös Mikke-
liin.

Evakkolasten Mikkelin toimin-
nasta lisätietoja antaa Liisa
Virén, puh. 0400 - 454 805.

Evakkolapset ry toimii
myös Mikkelissä

Seija Lipsanen
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Karelia Klubi!

Useat ihmiset ovat jo pitkään olleet kyllästyneitä
Karjalan Liiton toimintaan  suhteessa Karjalan palau-
tukseen, Liitto, jolla olisi ollut parhaat
mahdolliset edellytykset hoitaa Kar-
jala -kysymyksen eteenpäin  vien-
tiä, on ihmisten mielestä toiminut lii-
an tehottomasti.

Ollessani Karjalan Liiton liittoval-
tuustossa yhdeksänkymmenluvun
puolivälissä, varoitin liittoa siitä, että
jollei se ota aktiivisempaa otetta
Karjalan palautukseen, tulee synty-
mään uusia järjestöjä, jotka ryhtyvät
asiaa ajamaan.

Tekisi mieleni sanoa nyt, jot mitäs
mie sanoin. Näin on nyt tapahtunut
ja se ei välttämättä kaikkia liiton ta-
hoja ole miellyttänyt.

On Tarton Rauhan liike, Aluepa-
lautus ry, ProKarelia ja nyt syntynyt uusi Karelia Klu-
bi. Liiton olisi syytä ymmärtää, etteivät nämä yhdistyk-
set kilpaile liiton kanssa, eivät pitäjäseurojen eivätkä
muidenkaan Karjalaseurojen kanssa. Ne toimivat vain

erittäin aktiivisesti ja pyrkivät pitämään Karjala -kysy-
mystä esillä erittäin laajapohjaisesti ja asiantuntevasti .
Ne myös pyrkivät eri kontaktien kautta vaikuttamaan
niin poliittisiin päättäjiin kuin myös muokkaamaan yleistä
mielipidettä positiivisempaan suuntaan.

Painotan vielä, ettei kukaan halua kyseenalaistaa
Karjalan Liiton aktiivista toimintaa karjalaisen kulttuu-
rin hyväksi siinä arvokkaassa työssä jota se on vuosi-
kymmenet tehnyt.

Karelia Klubin johtoon kuuluu erit-
täin asiantunteva joukko henkilöitä,
joita ei sido mikään poliittinen taho.
Sen puheenjohtajana toimii Antero
Siljola ja Klubilehden päätoimittaja-
na Veikko Saksi.
Nyt on aika toimia aktiivisesti
Karjalan hyväksi. Liity sinäkin tähän
joukkoon, tule vaikuttamaan Karjala -
kysymyksen ratkaisuun.
 Karelia Klubin jäsenmaksu on viisi
euroa vuodessa, saat Karelia Klubi –
lehden kotiisi toimitettuna kuusi
kertaa vuodessa ja saat kymmenen
prosentin alennuksen klubikaupasta.

Lisätietoja saat: www.kareliaklubi.com
tai toimittaja Tiina Kuisma-Häkkiseltä,
puh. 050 554 4308. Jäseneksi voit

ilmoittautua myös minulle, puh. 040 523 9645.

Syysterveisin

Ilmoittautuminen Markulle  puh.
040 523 9645

Virkistäydy Viimsin Kylpylässä
Virossa

http://www.viimsitervis.ee/

14. –18.11.2004
hinta 297 €

Kuljetus Mikkelistä

Hinta sisältää täysihoidon
ja 2 hoitoa/pv

  Reitti I   Mäntyharjuharju – Mikkeli –
                   Lappeenranta –Viipuri
                ilm. Markulle 040 523 9645

  Reitti II Helsinki – Vaalimaa  - Viipuri
       ilm. Maijalle 040 577 8064

PIKKUJOULUT

Viipurissa 4-5.12.2004
Yöpyminen Prusbah -hotellissa

Kuva: Seija Lipsanen

PYÖREEN TORNIN HÄMÄRÄSSÄ
Hinta
139,-
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Anne Lind-
gren ja Mauri
Orava on vihit-
ty avioliittoon
Iitin kirkossa
3. heinäkuuta
2004. Vihki-
pappina toimi
Reijo Lehto-
nen.

Mauri on
Raudun Alis-
kassa vuonna
1929 synty-
neen Seemi
Oravan poika.

Helena Sidoroff ja Ahti Loponen vihittiin avio-
liittoon 31. heinäkuuta 2004 Oulussa Turkansaa-
ren museokirkossa. Vihkimisen toimitti Oulujoen seu-
rakunnan kirkkoherra Paavo Moilanen, jonka su-
kujuuret ovat äidin puolelta Koivistolla.

Kihlajaisia vietettiin 31.7.1999 Raudussa. Kih-
lasormukset vaihdettiin Palkealassa, Helenan äi-
din Terttu Juntusen, os. Siirola (Sidoroff) kotitalon
ehjiksi jääneillä portailla. Ahdin isä Päiviö oli Rau-
dun Vehmaisten poikia.

Oikaisu
Elokuun lehdessä sivulla 22 oli kuva ja

teksti “elämänkerran kirjoittaja Heimo Kiu-
ru ja vaimonsa Liisa viettävät kovalla työllä

ansaittuja eläkepäiviä Leivonmäellä.
Liisa ei vietä eläkepäiviä. Hän on edes-

mennyt 27. lokakuuta 2000. Pahoittelemme
virhettä.

Oikealla Raudun Sirkiänsaaren kylässä syntynyt
Heimo Kiuru. Hänen vieressään tytär Arja, synty-
nyt Leivonmäellä sekä Arjan tytär Suvi, syntynyt
Pieksämäellä. Suvin sylissä hänen poikansa Mika-
el, syntynyt Turussa.

Rautulaisia neljässä sukupolvessa

S a p p i s t e n
nuorin vesa,
kolme vuotias
Aapo Sappinen,
halusi kokeilla
i somummonsa
Lilja Maria Sap-
pisen 90-vuotis-
päivän kunni-
aksi tehtyä kuk-
kaseppeltä. Ja
hyvinhän se
sopi.

Neljäs polvi Sappisia
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 täytti 22.elokuuta 2004 Meeri Virtanen, o.s.
Kindt Turengissa. Hän on syntynyt Kajaanissa ja
asui lapsuutensa Raudun Tokkarinkylässä.

täytti 15. syyskuuta Helli Pyykönen, o.s. Huuh-
ka Nurmeksessa. Hän on syntynyt Liisa ja Simo
Huuhkan vanhimpana lapsena Raudun Orjansaa-
ressa.

 täytti Kouvolassa Taimi Bragge, o.s. Karhu. Hän
syntyi Raudun Maanselän kylässä.

 täytti 18. syyskuuta 2004 Milja Komi Joroisissa.
Nykyisin Joroisen kirkonkylässä asuva Milja Komi
on kotoisin Raudusta. Hänet tunnetaan monista
luottamustehtävistä järjestöjen ja politiikan paris-
sa.

60 vuotta

 täytti 24.heinäkuuta
Anastasia Jalometsä.
Hän vietti syntymäpäi-
viään Mäntyharjun
seurakuntakeskukses-
sa sukulaisten ja ystä-
vien seurassa. Anasta-
sia on syntynyt Raudun
Jousseinkylässä.

75 vuotta

 täytti 23. kesäkuuta
Tyyne Moilanen, o.s.
Hämäläinen. Hän on
syntynyt Raudun Kor-
leen kylässä Simo ja
Aune Hämäläisen kol-
mantena lapsena yh-
teensä viisihenkisessä
sisaruskatraassa.

Raudusta hän joutui
lähtemään evakkotielle
1939 päätyen Jäppi-

lään, josta löysi elämänkumppaninsa Tuomas Moi-
lasen. Heille syntyi kahdeksan lasta. Tyyne ja Tuo-
mas toimivat maanviljelijöinä, kunnes Tuomas kuoli

täytti 19.elokuuta
2004 Lyyli Turunen,
o.s. Haukka Leivonmä-
ellä. Lyyli on syntynyt
Raudun kunnan Huh-
din kylässä Anni ja Mi-
hael Haukan kolmesta
lapsesta keskimmäise-
nä. Syntymäpäivää vie-
timme lähisukulaisten
ja ystävien läsnäolles-

sa kotiseututalo Simolassa.
Ystävät olivat järjestäneet pienen korkeatasoi-

sen ohjelmatuokion Lyylille syntymäpäivän kunni-
aksi.

80 vuotta

täytti Joutsassa 6. lokakuuta Sanna Väisänen, o.s.
Monto. Hän on syntynyt Raudun Potkelan kylässä.

31. elokuuta vietti 90-
vuotissyntymäpäiviään
Lilja Maria Sappinen,
os. Holttinen kotonaan
Harjulassa, karjalais-
ten kylässä Karkkilas-
sa. Lilja on syntyjään
Raudunkylästä ja hän
on tehnyt myös monia
kotikylämatkoja Karja-
lan Kannakselle.

Liljan aviomies, nyt jo
edesmennyt Vilho Feodor Aleksander Sappinen oli
Palkealan poikia.

Äitimme suureen juhlapäivään aurinkokin loi
säteitään. Päivänsankari otti vieraita vastaan kuk-
kaseppeleeseen sonnustautuneena, reippaana
koko päivän iltamyöhään sakka.

85 vuotta

syksyllä 1967. Nyt Tyyne asuu yksin Jäppilän kir-
konkylässä rivitalossa viettäen leppoisia eläkepäi-
viä lasten, 17 lastenlasten ja yhdeksän lastenlas-
tenlasten käydessä kylässä.

90 vuotta
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Untamo Pa-
turi teki pitkän
e l ä m ä n t y ö n
sähköurakoit-
sijana ja  itse-
näisenä yrittä-
jänä Pohjois-
Pohjanmaalla
m a a k u n n a n
sähköis tä jä-
nä. Hän kuoli
3 1 . e l o k u u t a
2004 Kuhmoi-
sissa, jonne
hän muutti
v i e t t ä m ä ä n
eläkepäiviään
R a a h e s t a
1996.

Untamo Paturi syntyi maanviljelijäperheeseen
29.syyskuuta 1922 rajapitäjä Raudussa, missä hän
kävi kansankoulun. Keskikoulun hän kävi Käki-
salmen Lyseossa. Sen talvisota keskeytti. Keskey-
tyneen koulunkäynnin hän päätti Hämeenlinnan
Lyseossa 1940.

Hän osallistui jatkosotaan  heinäkuusta 1941
haavoittuen lievästi Vuosalmen torjuntataisteluis-
sa ja Lapin sotaan, josta kotiutui siviiliin marras-
kuussa 1944. Sodan jälkeen hän opiskeli Tampe-
reen teknillisessä opistossa  sähköinsinööriksi val-
mistuen vuonna 1950.

Valmistuttuaan hän työskenteli Strömbergin Vaa-
san tehtailla. Tämän jälkeen hän siirtyi Pyhäjär-
velle paikallisen sähköasennusliikkeen teknilliseksi
johtajaksi.

Maaseudun sähköistyminen oli vasta aluillaan ja
sodanjälkeinen alueen teollistuminen sekä julki-
nen rakentaminen antoivat runsaasti työtä osaa-
valle ammattimiehelle. Pääosan elämäntyöstään
hän suoritti Pyhä-, Kala- ja Siikajokilaaksojen
alueen kuntien sekä Raahen ja Oulun seudun alu-

eella.
Untamo Paturi aloitti itsenäisen yrittäjäuransa

1953 perustamalla Oulaisiin sähköasennusliike
Ura-Asennus Oy:n, joka toimii nykyään toisessa
sukupolvessa paikkakunnalla. Rautaruukin teräs-
tehtaan rakentamispäätöksen varmistuminen sai
Untamo Paturin laajentamaan yritystoimintaansa
Raahen seudulle, jonne hän perusti 1961 Valo-Ura
Oy:n.

Valo-Uran toiminta laajeni Ouluun 80-luvun alus-
sa. Vuonna 1982 Valo-Ura Oy osti Pulkkilassa si-
jainneen Meka- kaapelihyllytehtaan liiketoiminnot.

Nykyään toisessa polvessa toimiva Mekajohto-
tiet Oy on yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä
kaapeliteiden valmistajista. Untamo Paturin perus-
tamat yhtiöt ovat edelleen merkittäviä työllistäjiä.

Untamo Paturi tunnettiin luotettavana, mutta vaa-
tivana työnantajana. Hän vaati alaisiltaan yhtä
paljon kuin itseltään, mutta hän oli aulis jakamaan
tietämystään sitä häneltä kysyttäessä. Hän oli tun-
nettu tarkkuudestaan niin työssään kuin yksityis-
elämässään. Untamo Paturi osallistui  toimialansa
etujärjestöjen Sähköurakoitsijaliiton ja Sähkö-
työnantajaliiton toimintaan.

Untamo Paturi jäi pois päivittäisestä työstä 1984
täytettyään 62 vuotta. Vasta 60-vuotiaana hän opet-
teli laskettelun ja hänestä tuli Iso-Syötteen lasket-
telukeskuksen vakioasukas, missä hän viihtyi tal-
visin. Eläkkeellä ollessaan hän harrasti puunsor-
vausta ja puusepäntöitä valmistamalla muun mu-
assa lastenlapsilleen erilaisia taidokkaita käyttö-
tavaroita. Erityisen lähellä hänen sydäntään oli
kotinsa puutarhanhoito elämänsä loppuun saak-
ka. Kesäisin hän vietti pitkiä aikoja Kuusamossa
Soivio- järven kauniissa maisemissa kalastellen,
marjastaen ja nauttien luonnonrauhasta. Untamo
Paturi seurasi aktiivisesti niin yhteiskunnan kuin
elinkeinoelämän tapahtumia poismenoonsa asti.

Vasta vanhoilla päivillään hän kävi tutustumas-
sa synnyinkotinsa maisemiin Raudussa nykyisin
Venäjän Sosnovossa sekä Käkisalmessa koulun-
käyntipaikoillaan.

Untamo Paturia voidaan luonnehtia persoonak-
si, jonka mielipiteet ja ajatukset eivät jättäneet
ketään kylmäksi. Voidaan sanoa, että hän oli ehkä
eräs toimialansa viimeisistä patruunoista.

Jorma Paturi
Kirjoittaja on Untamo Paturin poika

Untamo Paturi

Pohjois-Pohjanmaan  sähköistäjä
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Helena Perilä, o.s. Läpikivi kuoli 14. syyskuuta
Hankasalmella. Hän oli syntynyt 25. toukokuuta
1914 Raudun Joussein kylässä.

Katri Kaarina Pekkanen kuoli 16. syyskuuta Vis-
byssä. Hän oli syntynyt Raudun Haapakylässä 3.
joulukuuta 1937 Heikin ja Idan (o.s. Lallukka)
perheeseen.

Katrin evakkomatka alkoi kahden vuoden ikäi-
senä ja se jatkui Rantasalmen kautta Pieksämäel-
le.

Vuoden 1942 kesällä Katri lähetettiin kahden si-
sarensa kanssa sotalapseksi Ruotsiin, Gotlantiin,
mistä hän hän löysi ennen pitkää uuden, pysyvän
asuin- ja kotipaikan. Vaikka kansalaisuus ja kieli
vaihtuivat ruotsiin, Katri ei koskaan unohtanut
juuriaan ja synnyinmaataan.

Hän kävi usein katsomassa vanhempiaan ja si-
saruksiaan Suomessa ja hänellä oli myös lämpi-
mät ja tiiviit yhteydet kirjeitse ja puhelimitse lähi-
omaisiin. Katri haudattiin 94-vuotiaan kasvatus-
äitinsä, omaisten ja ystävien saattamana Bursin
hautausmaalle.

Eero Teljaksen muistolle

Aino Esteri Kosonen kuoli 9. elokuuta Vantaalla.
hän oli syntynyt 9. syyskuuta 1915 Raudussa.

Aatos syntyi 14.elokuu-
ta 1924 Raudun Liippual-
la. Nuoruusvuodet kului-
vat kotikylän maisemissa
aina isä-Matin kuolemaan
saakka. Äiti-Helenan men-
tyä uusiin naimisiin 1937,
tuli kotitaloksi Paavo Van-
hasen  Paavolan talo
Miettilän kylän rajalla.
Maatalon työt hevoskuski-
na ja paimenpoikana oli-

vat hyvin mielessä, kun muistelimme Aatos-veljen
kanssa entisiä aikoja.

Talvisodan sytyttyä tuli nopea lähtö evakkoon,
olihan kotitalo vain noin kahden kilometrin pääs-
sä Venäjän silloisesta rajasta. Uudeksi asuinpai-
kaksi tuli Pieksämäen seutu, jossa perhe asui use-
assa eri paikassa äidin kuolemaan 1947 saakka.
Aatos itse osallistui vapaaehtoisena jatkosotaan
pioneerijoukoissa. Ennen kuolemaansa äiti Hele-
na oli saanut järjestettyä niin sanotun sotakorva-
ustilan Hirvensalmen Rehniönniemestä Paavo Van-
hasen perikunnalle. Saadun rappiotilan hoito jäi
kuusipäiselle nuorelle sisarusparvelle, jossa Aatos
vanhimpana joutui ottamaan isän roolin. Alkuvai-
keuksien jälkeen uusi talo rakennettiin yhdessä
vuonna 1950. Toisten sisarusten lähdettyä muual-
le työn perässä, toi Aatos nuorikkonsa Liisan ta-
loon emännäksi vuonna 1950 ja siitä alkoi pien-
viljelijän vaiherikas ja työntäyteinen elämä. Vuon-
na 1959 Rehniön tila jäi yksin Aatoksen omistuk-
seen nuorimman veljen tultua täysi-ikäiseksi ja läh-
dettyä omille teilleen.

Kaunis elinympäristö ei kuitenkaan aina takaa
taloudellista hyvinvointia ja niin Liisa ja Aatos ryh-
tyivät kauppiaiksi ja taksiautoilijaksi Syväsmäkeen
vuonna 1965 Rehniön jäädessä vapaa-ajanvietto-
paikaksi. Työntouhua riitti aina eläkeikään saak-
ka, jolloin erilaiset sairaudet alkoivat vaivata en-
nen niin tervettä ja vahvaa miestä. Lähes pari vuo-
sikymmentä meni ennen kuin viimeinen, entistä va-
kavampi sairaus sai lannistettua terveyden lopulli-
sesti. Ajatus kulki ja valoisa mieli säilyi kuitenkin
lähes loppuun asti hyvänä.

Hirvensalmen sairaalassa 4.elokuuta kuollutta
Aatosta jäivät kaipaamaan puoliso ja lapset per-
heineen sekä sisarukset ja ystävät

Aatos –veljeä siunaavin ajatuksin muistaen
Väinö Veikko Vanhanen

Aatos Ilmari Vaikkisen muistolle

Eero Johannes Tel-
jas kuoli 6 syyskuu-
ta.2004 Jokioisissa
vaikeaan sairauteen.
Hän syntyi 28. tammi-
kuuta 1924 Raudun
Vehmaisten kylässä.

Eero oli ylpeä kar-
jalaisista juuristaan
ja hän siirsi tuon tun-
teen seuraaville suku-

polville, meille lapsille ja lapsenlapsille. Karjala-
henkisyytemme vahvistui monilla yhteisillä käynneil-
lämme Raudussa omilla juurillamme, mistä olemme
isällemme ja ukillemme nöyrän kiitollisia.

Eeroa jäivät suremaan ja rakkaudella muista-
maan Helvi-vaimo, tyttäret perheineen, muut suku-
laiset ja monet ystävät.
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HIRVENSALMEN SEUTU
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Taimi Rastas, Kappalaisenkuja 2 A, 51200 Kangasniemi, puh. (015)  432
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KERAVAN SEUTU
Osmo Valkonen, Kajavankatu 2 B 37, 04230 Kerava, puh.040-5920 507
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TAMPEREEN SEUTU
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TURUN SEUTU
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LEHDEN ASIAMIEHET JA
YHDYSHENKILÖT:

JOUKKOKIRJE


