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RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

48. VUOSIKERTA 4/2005 (335)
ELOKUU 2005

Rippikoulutyttöjä Raudun kirkonmäellä. Kuvan omistaja Anneli Ku-
parinen, o.s. Pekkanen ei tiedä, minä vuonna kuva on otettu ja keitä
siinä on. Kuva on ollut alunperin Annelin äidin Anna Pekkasen, o.s.
Olkkonen omistuksessa. Tunnistaako kukaan kuvan neitokaisia?
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Matkamuisto viime kesältä
Kävin vii-

me kesänä
ensimmäisen
kerran Rau-
dussa. Kan-
naksen rehe-
viä maisemia
olin  katsellut
bussin ikku-

nasta enenkin, joskus 1980-luvun al-
kupuolella käydessäni turistimatkal-
la pari kertaa Leningradissa. Muo-
laan pysähdyspaikalla levähdimme
silloinkin ja toisella reissulla uskal-
tauduimme jopa tekemään lenkin
Terijoelle.

Terijoen valkeat hiekkarannat ovat
vaikuttava näky edelleen, vaikka
osa rannoista on raiskattu pahanpäi-
väisesti. Pystyssä on edelleen myös
joitakin vanhoja pitsihuviloita kerto-
massa menneistä loiston päivistä.

Pietarilaiset ovat alkaneet uudel-
leen viihtyä Terijoella. Uusrikkaiden
ökypalatseja on rakennettu korkei-
den suojaavien muurien taakse ja
rannan tuntumaan on noussut ho-
telleja, joiden mukavista sängyistä
saavat nauttia myös suomalaiset ko-
tiseutumatkailijat.

Terijoen ja koko Kannaksen peh-
meä ilmasto, isot, komeat lehtipuut
ja iltaisin sirittäneet kaskaat toivat
mieleen Keski-Euroopan. Tuntui us-
komattomalta, että olimme niin lä-
hellä Saimaan rantoja.

Isot vedet, Laatokka ja Suomen-
lahti tekevät sen, että ilmasto on niin
erilainen omaan kotiseutuuni verrat-
tuna. Ei ole ihme, että karjalaiset tun-
tevat kaipuuta Kannaksen lempe-
ään syliin.

Rautua ehdin kolmen päivän rei-
sulla katsella vain pintapuolisesti.
Kylät vilistivät auton ikkunan ohi no-
peasti mutta nimet jäivät soimaan
korvissa. Tiedän jo muun muassa,

missä sijaitsevat Raasuli ja Vehmai-
nen, Palkeala ja Korlee. Raudun-
kylästä jäi mieleen sen nykyinen
venäläisarkkitehtuuri ja piharavinto-
lassa syöty maukas sashlik.

Muistan myös vesisateen pieksä-
mät hiekkaiset tiet ja tienvarren jy-
kevät metsiköt, jotka lienevät vasta
vajaat 60 vuotta vanhoja. Tielle asti
näkyi keltaisenaan kantarellikasvus-
toja.

Oli mielenkiintoista kuunnella lin-
ja-autossa mukana olleiden ihmis-
ten tarinoita omista tai vanhempi-
ensa synnyinseudusta ja liikuttavaa
nähdä, miten hartaaksi vierailu
oman suvun kotipaikalla vei ihmis-
ten mielet.

Asiantuntevana oppaana matkal-
la oli edeltäjäni, toimittaja Jaana
Matikainen. Hän kertoi omia mat-
kakokemuksiaan ja opasti noviisia
niin Raudussa kuin Viipurissakin.
Jaanan kanssa oli mutkatonta ja lys-
tiä reissata.

Kolme päivää on lyhyt aika tutus-
tua Raivolan lehtikuusimetsään,
Terijoen hiekkarannoille, Kron-
stadtin patotyömaahan, Rautuun ja
sen kyliin, Laatokkaan, Kiviniemeen,
Viipuriin ja niin edelleen. Jotta saisi
selkeämmän kuvan Kannaksen seu-
dusta,  matkalla pitäisi olla varmaan-
kin viikkotolkulla.

Kannaksella kannattaa käydä.
Karjalaisten kohtalon lisäksi se ker-
too meille tarinaa koko Suomen his-
toriasta kautta vuosisatojen. Ta-
rina linkittyy meidän jokaisen hen-
kilöhistoriaan isiemme ja isoisiem-
me ja heidän sisarustensa kovien
kokemusten ja kärsimysten kautta.

Nähdään Raudussa!
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Muistomerkkitalkoot Raudussa
Helsingin Rautuseuran aloittees-

ta käynnistynyt hautausmaiden kun-
nostus on kuljettanut viimeisen vuo-
den aikana pientä innokasta talkoo-
porukkaa Raudussa moneen ottee-
seen.

- Ensimmäisen talkoomatkan
teimme Rautuun viime vuoden
syyskuussa. Palkealan kirkkopuis-
to raivattiin silloin kasveista ja puis-
ta, kertoo talkooporukassa mukana
ollut Rautulaisten pitäjäseuran pu-
heenjohtaja Markku Paksu.

 Keväällä, kun tuli tieto Opetus-
ministeriön myöntämästä tuesta, tal-
koolaisten matkat Rautuun jatkuivat
ja tihenivät. Työkohteina Palkealan
kirkkopuiston lisäksi ovat olleet Pal-
kelan ortodoksinen hautausmaa
sekä sankarihautausmaa Tikatsus-
sa ja evankelisluterilainen siviilihau-
tausmaa samalla paikalla.

Talkoolaiset ovat kunnostaneet
Palkealan ortodoksisen hautaus-
maan vanhaa kiviaitaa ja pystyttä-
neet rautaportin sisäänkäynnin koh-
dalle. Palkelan kirkosta kertova
muistomerkki on saanut tsasounaa
muistuttavan katoksen.

Muistomerkkinä
tankkiestekivi

Tikatsun sankarihautausmaalle on
pystytetty muistomerkki sankari-
vainajille. Muistomerkkinä on Por-
kun kylästä tuotu tankkiestekivi.

- Se on siirretty sieltä hautaus-
maalle yhteistyössä venäläisen
kanssa, kuvailee Paksu.

Sankarihautausmaalle on haudattu
jatkosodan hyökkäysvaiheessa 1942
- 43 kaatuneita sankarivainajia.

- Sinne myös siirrettiin jonkin ver-
ran Talvisodassa kaatuneita rautu-
laisia jotka oli haudattu tynkä-Suo-
meen. Omaiset halusivat kotiseudul-
leen palatessaan tuoda heidät oman
maan multaan, tietää Markku Pak-

su.
Tikatsun evankelisluterilaiselle

hautaumaalle talkoolaiset pystytti-
vät “Ikuisuuden portin”.

Rakennelmat on suunnitellut Rau-
tuseuran puheenjohaja Osmo Val-
konen. Hän on myös hoitanut asi-
aa koskevat neuvottelut Sosnovon
paikallisviranomaisten kanssa. Os-
mon mukana neuvotteluissa ovat
olleet Markku Paksu ja Rautuseu-
ran sihteeri Maija Johansson.

Rakennelmien toteuttajana on toi-
minut Kauko Olkkonen. Hän on
Markun mukaan vanhaa rautulais-
ta kirvesmiessukua. Olkkosen esi-
vanhemmat ovat olleet aikanaan ra-
kentamassa muun muassa Suven-
mäen koulua.

- Tarkoituksemme on myös yhdis-
tää portti ja sankarimuistomerkki
toisiinsa kivituhkakäytävällä. Sen te-
keminen on aloitettu, mutta valmis-
tuminen jäänee tuonnemmaksi, ar-
vioi Paksu.

Talkoomatkoille
osallistuneet

Talkoomatkoja Rautuun on kerral-
laan viidestä - kahdeksaan henki-
löön koostuneelle talkooporukalle
kertynyt tänä vuonna useita.

 Talkoisiin ovat Osmo Valkosen,
Markku Paksun ja Kauko Olkko-
sen lisäksi osallistuneet Ahti Hän-
ninen, Matti Meskanen, Jukka
ja Pirjo Lehtinen, Eero Pihlaja,
Tuomas Rastas, Jorma Viantie,
Juha Puikkonen, Erkki Konti-
nen, Aki Pikkuaho, Esko Har-
ni, Ahti Rouhiainen, Antti Val-
konen, Reino Pekkanen; Lauri
Jäske, Toivo Laidinen sekä lu-
kematon määrä venäläisiä.

Muistomerkit vihittiin uudelleen
viime viikonloppuna Kihujuhlilla
Raudussa. Juhlista kerromme loka-
kuun numerossa.

Seija Lipsanen

Kuva: Esko Harni
Osmo Valkonen ja Markku Paksu ihastelevat Palkealan hautaus-
maan uutta porttia viimeisellä Rautuun tehdyllä talkoomatkalla va-
jaat kaksi viikkoa ennen Kihuja.
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Pieni talkooryhmämme tuli Suo-
mesta kesäkuun lopun päiviksi Rau-
dun pyhille paikoille, kirkkomaille.
Me lähdimme Rautuun muistaen
mullan alla olevia läheisiämme. He
pysyivät paikoillaan karjalaisen maa-
emon sylissä silloinkin kun vihan lie-
kit roihusivat ja tulikivet sinkoilivat
hautakumpujen yllä. Raudusta pois-
lähteville asukkaille he olisivat var-
maan toivottaneet hellän karjalaisen
lähtöhyvästelyn “menkää Jumalan-
ne kanssa”.

Suomen valtiovalta jätti haudatut
vainajat heitteille viimeisessä pois-
lähdössä kesäkuussa 1944. Suuren
ja mahtavan hautojen kohtelu rau-
tulaisten kalmistoissa on iskenyt
suomalaisten sieluihin perintönä siir-
tyvän vamman.

Kauko Olkkosen
rakennelmat

Otto ja Lyyli Olkkonen saivat
perillisen 28. marraskuuta 1939. Äi-
din piti pian kuntoutua synnytykses-
tään, koska oli lähdettävä evakkoon
kaksi päivää vanhan poikalapsen
kera, Stalinin joukkojen hyökätes-
sä kohti Sakkolaa. Raudun Kuusen-
kannan kylässä sijainnut koti tuhou-
tui sodassa.

Kahden päivän ikäisenä evakko-
taipaleelle joutunut Kauko Olkko-
nen tavoitteli kesäkuun 2005 lopul-
la aikuisen miehen ikää. Hän tuli
Rautuun talkooryhmän vetreänä ja
toimeenpanevana tekijänä. Ennen
matkalle lähtöä Kauko itse suunnit-
teli rakennelmia ja valmisti ne kap-
paleosiksi. Nämä rakennelmat oli-
vat tarkoitettu pystytettäväksi Rau-
dun pyhille paikoille vainajien muis-
ton elävöittämiseksi sekä inhimilli-
sen kulttuurin julkituomiseksi.

Osmo Valkosen hahmotelmat oli-
vat pohjana tälle työlle.

Osmo Valkosen urakka

Isossa kuten pienessäkin työyh-
teisössä päävastuunkantaja hauku-
taan ja täysin sivulliset kehutaan.

Osmo Valkonen on osoittautunut
päävastuunkantajaksi tässä suoma-
laisen Raudun jälleenrakentamisen
aloittamisessa vainajia muistamalla.
Sädekehä kuuluu Osmon päälle.
Hänen selviytymisensä tästä elä-
mänsä vaikeimmasta tehtävästä
asettaa Osmon eturiviin rautulais-

Talkoomatka Rautuun kesäkuussa 2005:

Saimme Rautua takaisin suomalaisille

27. kesäkuuta aamulla Ristiinassa. Lippalakkinen kuljetuspäällik-
kö Erkki Kontinen ohjaa kuormantekoa. Tarvikkeet ovat lähdössä
Rautuun.

Muolaan järven tuntumassa samana päivänä pidettin talkooryh-
män lepotauko matkalla Rautuun.



Rautulaisten lehti  4/2005 5

ten asiainhoitajana.
Opetustyö keittiömestarina antoi

Osmolle taidot käsitellä niin lintuja
kuin kalojakin. Ansiotoiminnan jäl-
keisenä aikana hänen perattavak-
seen osui ruotoisin kala. Suomen ja
Venäjän valtioiden suhteet sopimuk-
sineen ovat kuin Väinämöisen pyy-
dystämän jättihauen väkäsruodot.
Helpompi olisi ollut kyntää Pohjan-
akan kyinen pelto kuin neuvotella eri
valtapäälliköiden pöytien äärellä

sovinnollisesti suomalaisten elämän
julkituomisesta nykyisessä Raudus-
sa ja suunnitella käytännön toimet
kirkkojen, hautausmaiden sekä Vak-
kilan rukoushuoneen (rautulaisittain
“sassounan”) muistojen näkyville
saattamisesta. Kunnia onnistumi-
sesta kuuluu Osmolle.

Matti Meskanen ahkeroi tar-
mokkaasti Raudun luterilaisella hau-
tausmaalla noina kesäkuun lopun
päivinä. Markku Paksu, Osmo

sekä talkooryhmämme kuopus, elä-
mässään eteenpäin pyrkivä nuori
suomalainen Aki Pikkuaho, seu-
rasivat Matin esimerkkiä. Markun
laajasta tuttavajoukosta oli saatu ryh-
määmme kuljetuspäälliköksi suoma-
laista sukujuurta oleva kuljettaja
Erkki Kontinen. Hän vei sujuvasti
rakennustavarat puomin sille puo-
lelle, jossa käki kukkuu ja toivo on
pohjaton. Tehtävän suoritettuaan
hän palasi Salpalinjan turvalliselle
puolelle.

Matti Meskasen
kotitanhuat

Matti Meskanen työskenteli tällä
talkoomatkalla kotitanhuvillaan.
Yösijakin Raudun keskustassa sijait-
si hänen tuhotun kotitalonsa nave-
tan paikalle pystytetyssä rakennuk-
sessa. Matista tuntui siltä, että na-
vetta oli vieläkin olemassa, koska
pihamaalta kuului yöllä eläimellistä
meteliä. Ilmeisesti sikaa oli yritetty
teurastaa, aamulla pihalla näkyväs-
tä verilammikosta päätelleen.

Iltayöllä vuoteeseen kuului jatku-
va jumputus Ladan pyörien haka-
tessa kyläraitin kuoppiin. Tai sitten
ääni oli alakerran diskon musiikkia.
Väärin on kuitenkin kutsua meteliä
musiikiksi.

Yhtenä talkoopäivänä Matti toi-
mi hautausmaalla viikatemiehenä
heinien kimpussa. Raudun evanke-
lisluterilainen hautausmaa tuli hänel-
le perin tutuksi jo lapsuudessa. Toi-
mihan Matin isä Raudussa hauta-
usmaanhoitajana ja hänen kuudes-
ta poikalapsestaan löytyi apuvoimia
isälle, yhden tyttölapsen jäädessä
vielä varalle.

Kerran eräs Matin veli oli autta-
massa isäänsä haudan kaivamises-
sa. Hän kaivoi loput jyrkkäreunai-
sesta haudasta, koska isän piti eh-
tiä muualle ilta-askareisiin.

Kun hauta tuli kaivetuksi määrä-
syvyyteen (2,2 metriä) huomasi veli,
että hän ei pääse ylös haudasta rik-

Rautu 29. kesäkuuta 2005. Palkealan kirkon muistokatos valmistui
vuonna 2005 apostoli Andreaksen ja apostolinvertaisen Maria
Magdalenan muistolle vuonna 1865 vihityn kirkon raunioille.

Rautu 27. kesäkuuta 2005. Keskellä oleva Toivo Laidinen vastaan-
ottamassa talkooryhmää ja rakennustarvikekekuormaa.
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komatta haudan pystysuoria reuno-
ja.

Hienorakenteinen ja kivetön on
Tikatsun hiekkakankaan hautaus-
maa, joten veli asettui kaivamansa
haudan pohjalle pitkäkseen. Muu-
taman tunnin kuluttua kotona huo-
mattiin yhden veljeksen puuttuvan.
Lähdettiin etsimään unohdettua ja
itse kaivamastaan haudasta löytyi-
kin rauhallisesti noutajaa odottanut
veli.

Matin muistiin on piirtynyt tämä
Tikatsun hautausmaa Vapaussodan
sankareiden muistomerkkeineen.
Patsas oli pystytetty aikailematta
Neuvosto-Venäjän tunnustaessa
uudelleen Suomen itsenäisyyden
Tartossa 1920.

Kesäkuisen talkooretken yhtenä
tavoitteena oli kivituhkakäytävän
tekeminen entisen hautausmaan
käytävän kautta sankarimuistomer-
kin paikalle. Matti löysi heti pitkäs-
tä heinikosta reitin, joten hautakum-
mut saivat jäädä rauhaan käytävää
tehtäessä.

Venäläisnainen lainasi
kottikärryt

Hyvä antaa vähästään, paha ei
paljostakaan. Tämä sananlasku tuli
mieleen Raudun luterilaisen hauta-
usmaan käytävää tehtäessä.

Kuorma-auton kippaamasta ka-
sasta kivituhkan levittäminen pitkälle
käytävälle lapiolla heittämällä kävi
hankalasti. Talkoolaisilta puuttuivat
kottikärryt. Hautausmaan äärellä
kerrostalossa asuva nainen riensi
apuun huomattuaan mistä työ kii-
kastaa.

Hän toi varastostaan omavalmis-
teiset tukevat nelipyörävankkurit tal-
koolaisille. Vetonarulla varustettujen
rattaiden lavetille mahtui kivituhkaa
ainakin viisi lapiollista. Huomaavai-
nen avuliaisuus herkisti talkoolais-
ten tuntoja. Mieluusti näkisi muiden-
kin nyt Raudussa asuvien suhtau-
tuvan näin myötämielisesti suoma-

laisten muistojen esille saattami-
seen.

Oivallista suhtautumista Suomen
suomalaisiin osoittaa Raudussa asu-
va Toivo Laidinen. Venäjän- ja
suomenkielentaitoisena hän on vah-
va yhdysside paikallisiin viranomai-
siin ja muihin toimijoihin sekä talkoo-
työn sujumisen järjestelijä.

Mustarastaan laulu
siivitti työntekoa

Kolmen henkilön päätyöksi muo-

dostui entisen kreikkalaiskatolisen
seurakunnan Palkealan kirkon pai-
kalle tulevan muistokatoksen raken-
taminen. Vasarat paukkuivat tiu-
haan tahtiin. Vain pienet eväät mu-
tusteltiin työn lomassa. Murusia lei-
västä jätettiin poikastensa ruokinta-
touhuissa hääräävälle mustarastaal-
le (Turdus merula).

Tämän kaiken huomaava koiras-
lintu laski siroon, kirkkaankeltaiseen
nokkaansa keräämänsä hyönteistu-
kun maahan muistaakseen meiltä
jääneitä leivänmuruja, Hyvin nuo

Rautu 29. kesäkuuta 2005. Evankelisluterilaisen hautausmaan
porttikaari pystytetään.
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murut kelpasivat nokassa poikasille
vietäviksi.

Ryhtyessämme jatkamaan raken-
tamista lennähti tuo silkinhohtoiseen
mustaan höyhenpukuun sonnustau-
tunut rastas miltei jalkojemme juu-
reen avoimelle kirkkorauniolle.
Asettuen pienen kohouman päälle
viritti rastas heleäsointisen kirkko-
laulunsa.

Me talkoolaiset jähmetyimme pai-
koillemme kuuntelemaan tuota meil-
le osoitettua puhdasäänistä ja mo-
nisäkeistä laulunsoitantaa. Kiireet-
tömästi tuo lintumaailman kulta-
kurkku lauloi meidän iloksemme.

Lintu on useimpien ihmisten aja-
tusmaailmassa viestintuoja. Meille
mustarastaan sanoma oli yksiselit-
teinen: “Suomalaiset, olette sydä-
mellisesti tervetulleita takaisin tän-
ne Karjalaan rakentamaan omia
pesiänne.”

Mustarastaan luvalla ja innoitta-
mana uurastimme kaikki kesäkuun
lopun talkootyömme valmiiksi Rau-
dussa.

Luomakunnalle suuri kiitos Kar-
jalan asiain hyvästä hoidosta.

Teksti ja kuvat:
Ahti Hänninen

Larin Parasken elämän ja
luovan työt tärkeimmät tapah-
tumat ja päivämäärät. Ote 16.
päivä lokakuuta 2004 Käki-
salmessa pidetyn tieteellisen
konferenssin ohjelmalehtises-
tä.

1834, 8. tammikuuta (1833, 27.
joulukuuta) – Paraskeva Vaski,
o.s. Nikitina, syntyi Sankt Peter-
burgin kuvernementissä Mäkien-
kylässä Lempaalan seurakunnas-
sa inkeroistalonpojan perheessä.

1848 – 43 vuoden ikäisenä kuoli
Tatjana Vasiljevna Nikitina, Pa-
raskevan äiti.

1851 – 49 vuoden ikäisenä kuoli
Nikita Ignatevitš Nikitin, ru-
nonlaulajan isä.

1853, 16. heinäkuuta – Paraske-
va meni naimisiin 39 vuoden ikäi-
sen talonpoika Gavrila Stepano-
vitš Vaskin kanssa ja muutti Vas-
kelan kylään Metsäpirtin seurakun-
taan.

1959, 24. elokuuta – syntyi tytär
Nadesda.

1861, 5. syyskuuta – syntyi tytär
Tatjana.

1865, 3. lokakuuta – Metsäpirtin
ja Raudun ortodoksisessa seura-
kunnassa vanhalla hautausmaalla,
Palkealan kylässä, on apostoli An-
dreakselle, ensiksi kutsutulle ja
Maria Magdalenalle, apostolin ver-
taiselle, omistettu uusi kirkko, jos-
sa Larin Paraske jälkeenpäin ru-
koili ja jossa kuoleman jälkeen suo-
ritettiin hänen ruumiinsiunauksen-
sa.

1867 – syntyi poika Vaske (Va-
sili).

1877 – kansanrunojen kerääjä
Armas Borenius-Lähteenkor-
va tallensi Larin Paraskelta 24 lau-
lua.

1887 – pastori Wolf Neovius

tallensi runonlaulajalta 1152 lau-
lua, 1750 sananlaskua, 336 arvoi-
tusta ja paljon itkuvirsiä.

1888, 27. huhtikuuta – 74 vuo-
den ikäisenä kuoli Larin Parasken
aviomies.

1891-1893 – W. Neoviuksen
kutsumana runolaulaja eli hänen
kodissaan Porvoossa.

1893, toukokuussa – Helsingis-
sä näki päivänvalon ensimmäinen
kirja Parasken lauluista, 15:stä
ajatellusta.

1894, marraskuu – 1896, kesä
– Larin Paraske eli Helsingissä
ollen suomalaisen älymystön huo-
mion keskipisteessä.

1899, lokakuussa – Larin Pa-
rasken mökki ja hänen maapals-
tansa joutuivat vasaran alle vero-
rastien vuoksi (mökki lunastettiin
takaisin vuonna 1902).

1901 – Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seura myönsi hänelle 100
markan suuruisen vuosieläkkeen.

1904, 3. tammikuuta – yksinäi-
senä, melkein kaikkien unohtama-
na, Paraske kuoli lämmittämättö-
mässä mökissä.

1911, 8. elokuuta – runonlaula-
jan haudalle Palkealan hautaus-
maalle Etelä-Karjalan Nuoriso-
seura pystytti graniittisen muisto-
patsaan. Muotokuvan alle on ha-
kattu teksti: Runonlaulaja Larin
Paraske 1833-1904.

“Tuulet toivat runovirret, aha-
vaiset antelivat, meren aaltoset
ajoivat, merentyrskyt työntelivät.”

1992, 29. elokuuta – pystytet-
tiin muistopatsas uudelleen.

Käännös venäjästä
suomeen:

Alvar Loponen

Larin Parasken elämä ja luova työ

Teo Sorrista
sotakamreeri

Tasavallan presidentti on
myöntänyt kapteeni evp., toi-
mittaja-kirjailija Teo Sorrille
sotakamreerin arvonimen.

Teo Sorri on toiminut Ou-
lun Karjalaseuran puheenjoh-
tajana 1999-2003. Hän on ol-
lut myös keskeinen vaikuttaja
sotainvalidi- ja veteraanityön
tukemisessa Lapissa.

Teo Sorrin juuret ulottuvat
myös Rautuun. Hänen äidin-
äitinsä oli kotoisin Raudusta.
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On 140 vuotta Palkealan seura-
kunnan perustamisesta. Muistojen
juhlaa saatiin viettää paikan päällä,
Raudun viidensien nykymuotoisten
perinnekihujen yhteydessä.

Samana vuonna 1865 Palkealaan
rakennettiin sen puinen, laudoilla
vuorattu kirkko. Tarvittavat varat
lahjoitti pietarilainen kauppias Niko-
lai Ivaninpoika Rusanov.

Pyhäkkö vihittiin kolmas lokakuu-
ta 1865. Se pyhitettiin apostoli An-
dreaan ja Maria Magdalenan muis-
tolle. Vihkimisen toimitti pietarilai-
nen metropoliitta Isidor. Hän vihki
myös samana vuonna 1865 perus-
tetun hautausmaan, kirkon välittö-
mässä läheisyydessä, sitä ympäröi-
den. Hautauskäytössä se ei enää
kirkon viimeisinä vuosina 1930-lu-
vulla ollut.

Palkealan kirkossa oli kaikkiaan
viisi kelloa. Ne valoi pietarilainen
Laurovin tehdas. Suurin kelloista
painoi alta puolen tonnin, noin 495
kiloa.

Palkealan ortodoksisen seurakun-
nan alueen muodostivat Raudun,
Metsäpirtin, Sakkolan ja Vuokselan
pitäjät. Viimeisenä rauhan vuonna
1939 Palkealan seurakunnan esi-
miehenä toimi pastori, sittemmin
rovasti, Paavo Rajamo, kanttorina
Sergei Aihos, kirkonisännöitsijänä
Antti Antronen ja kirkonvahtimes-
tarina Juho Järvensuo.

Talvisodan aikana kirkko jäi ehy-
enä paikalleen, mutta sitä välittö-
mästi seuranneena ajanjaksona se
oli osittain purettu. Pystyssä olivat
vain hirsiseinät ilman ovia, ikkunoi-
ta, kattoa, rappuja ynnä muita.

Kirkkoa ei jatkosodan ja takaisin
valtauksen vuosina kunnostettu, Se
jäi sellaisenaan 1944 Neuvostoliitolle

luovutetulle alueelle.
Ennen Palkealan kirkon valmistu-

mista 1865 seurakuntaa hoiti Tiuru-
lan, Kyyrölän ja Matokskajan kirk-
kojen papisto.

J.M. Saleniuksen mukaan Rau-
dussa oli jo 1600-luvulla ortodoksi-
nen seurakunta kirkkoineen. Sen
osaksi tuli hävitä Ison Vihan ja sitä
seuraavien vaiheiden tuhoissa.

Jo Vatjan viidenneksen verokirja
vuodelta 1500 mainitsee Karjalasta
seuraavat ortodoksiset kirkot ja tsa-
sounat: Käkisalmessa Kristuksen
ylösnousemuksen kirkko, Sakkolas-
sa arkkienkeli Mikaelin kirkko, Rau-
dussa Basileios Suuren kirkko. Kan-
naksen lisäksi kirkkoja oli Kurkijo-
ella, Sortavalassa, Ilomantsissa ja
Salmissa.

Tsasounia oli Raudun pogostassa
Liippualla, Maanselässä ja Mäkräs-
sä, Sakkolan pogostassa Petäjärvel-
lä, Taipaleessa ja Lahnavalkamas-
sa, Räisälän pogostassa Särkisalos-
sa, samoin Kurkijoella ja Sortava-

140 muistojen vuotta:

Seurakunta, kirkko ja kalmisto
Palkealassa

lassa. Käkisalmessa oli tällöin kak-
si munkkiluostaria ja nunnaluostari.

Jo vuodesta 1815 on osia juma-
lanpalveluksesta toimitettu kirk-
koslavonian ohessa suomeksi. 1921
kirkko sai Moskovan patriarkalta
autonomian eli sisäisen itsenäisyy-
den.

Hänen vangitsemisensa jälkeen
1923 kirkko liittyi Konstantinopolin
ekumeenisen patriarkan hierarkki-
seen johtoon ja sai patriarkalta laa-
jan sisäisen itsenäisyyden. Vain opil-
lisissa ja kanonisissa kysymyksissä
se on riippuvainen patriarkasta. Se
takaa ykseyden uskossa ja opissa.

Organisaatio on sen sijaan kehit-
tynyt suomalaiseen kansanvaltai-
seen suuntaan. Toisessa kansankir-
kossamme yhdistyy idän ja lännen
perinne ehyeksi suomalaiseksi syn-
teesiksi. Sillä on ollut enenevässä
määrin ekumeenisesti merkittävä
asema ja myös nuorisoa innoittava
yhteyden kutsumus.

Simo O. Salo

Palkealan kirkon ikonostaasi.
Kuva: Raudun historia
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- Kesäisin nuoret miehet kerään-
tyivät ikään kuin kunniakujaksi kir-
konportin kahta puolta katsastaak-
seen keitä tyttöjä oli kirkossa. Näin
varsinkin Mikkelin kihupyhänä. Sil-
loin saapuvilla oli kihutapaan paikalla
myös neitokaisia naapuripitäjistä.
Tutustuminen lähti hyvin käyntiin
kihuvieraanvaraisuutta osoittamalla.

- Kirkkoaholla oli makoisia virityk-
siä: suussa sulavia munkkeja, piira-
koita ja rinkeleitä sekä leivonnais-
ten painikkeeksi punaista limonadia.
Hyörinän keskellä Taavetti Tuki-
an mobiili: paikasta toiseen työnnet-
tävät kaksipyöräiset kärrit. Ome-
nanmyyjiä oli eniten ja Vehmaisten
Mennulla oli omenista parhaat.
(Pentti Villenpoika Jäske).

Mikkelinkihut ja
kevätkihut

- Mikkelinkihuja vietettiin suure-
na juhlapyhänä. Joka kodissa val-
mistauduttiin rautulaiseen tapaan.
leivottiin piirakkaa ja pullaa. Ainek-
sista ei ollut puutetta, sillä Mikke-
linpyhä oli sadonkorjuun päättäjäis-
juhla: “silloin olivat nauriit kuopassa
ja ämmät tuvassa”.

- Kihut alkoivat jumalanpalveluk-
sella. Lapsuuteni aikainen puukirk-
ko oli ääriään myöten täynnä kirk-
kokansaa. Kilvan ajettiin kirkkoon,
kilvan myös aikanaan kotimatkalle.

- Kihut olivat tuttavien kohtaamis-
paikka. Kahden karjalaisen tavates-
sa ei olla tuppisuita. Nuoret tutus-
tuivat toisiinsa. Autottomilla teillä oli
hyvä ajella keveillä kieseillä. Nuo-
ret miehet Metsäpirtistä, Valkjärvel-
tä, Sakkolasta ja Kivennavalta oli-
vat suosittuja kyydin antajia. Muka-
vat muistot jäivät siitä, ettei rieha-
räyhää eikä julkijuopottelua ollut
häiriöinä kihuiloissa. (Helena
Monto).

- Ai jai ko miun mielein tulloo haiki-

aks ko mie muistelen niitä entisii lap-
suuve aikasii kevätjuhlii Helatortak-
kiin. Sillo ol niät se Rauvun kevät-
kihu. Kiirettä pit, kyntiä ja kylviä sie-
mentä, mikä sit astuva peitettii. Aat-
topäivän lakastii nurmet puhtaaks ja
lämmitettii sauna ja kylvettii kihun
kunniaks.

- Aamul pantii pyhävaatteet piäl
ja mäntii kirkkuo niinko hyvä tapa
ja Honkase Liisa vuat. Kengät
pantii jalkaa vast vähä ennen kirkol
tulloo ko matkua ei olt enniä ko sutj
sutj. Niihä sitä sanottiii Lopose
Kustin viisii…

- Sit ko kirkost tultii, jo ol vastas
Pulkka-Antti kirkoahol lämpimin
pulkkinee ja punasin limonaatinee.
Olj siel vaik ketä kauppaonnii koit-
tamas. Heijä joukossua Mennu
August meijä kyläst:”kypsii talvo-
menii” siunkii kopraa. Illal sit kok-
koonnuttii kotkylil tai naapurii ilta-
mii ja muihi kalenoihi. (Arvi Kie-
siläinen).

- Elämämme on lyhyt vierailu tois-
temme luona. Pyrkikäämme siihen,
että se olisi myös sisällön puolesta
lyhyen vierailun kaltainen: suopea
niitä kohtaan, joiden luona käydään
ja hetkinen viivytään.

- Kihut kuvastavat sitä, että kai-
ken elämän perustarkoitus on hen-
kinen hedelmällisyys. Luoda ja an-
taa jotain omaa. Siihen mikä on elä-
män tarkoitus, on luonto itse liittä-
nyt elämän suurimmat nautinnot.
(Väinö Mentu).

Kansanomaista
juhlintaa

Mielenkiintoista valaistusta van-
hempiemme ja esivanhempiemme
ajan suomalaisyhteiskunnan vuotui-
seen elämänmenoon ja jatkuvan toi-
minnan historiaan tarjoaa tutustumi-
nen niihin paikallisiin kansanomai-
siin juhliin ja väenkokouksiin, jotka

eivät ole riippuvaisia kaikkialla
maassa vietettävistä vuotuisjuhlista,
kuten joulusta ja juhannuksesta,
vaan jotka liittyvät paikalliseen
merkkipäivään.

Varsin eloisina, ohjelmallisina ja
säännönmukaisina naapuriseura-
kuntalaisten vuoroittaisina vierailu-
päivinä kihupyhät ovat säilyneet
Etelä-Karjalassa aina 1930-luvun
lopulle saakka. Sieltä voi säilyneen
muistitiedon perusteella rakentaa
melkein kokokesäisen vierailu- ja
juhlaohjelman.

Kihuilla etsittiin tulevaa
puolisoa

Helatorstaina kihuttiin Raudussa,
jonne säännöllisesti saapuivat kiven-
napalaiset suurin joukoin. Kolminai-
suuden sunnuntai oli Räisälän. Kuu-
des sunnuntai kolminaisuudesta oli
Metsäpirtin.

Muistelmissa on kerrottu miten
juhlapukeissa ja hyvin eväin oli tul-
tu siistittyyn kirkonkylään tuttuihin
kortteeritaloihin. Pian myytiin ja
vaihdettiin hevosia, ostettiin käsitöi-
tä, satuloita, piiskoja, kulkusia, sirp-
pejä, piittimiä, vehnästä, katajaolut-
ta ja renikoita.

Aamusella tytöt kaasoineen ja tyh-
jine tuppeineen kertyivät kirkonmä-
elle ja parveilivat etenkin jumalan-
palveluksen jälkeen pieninä ryhmi-
nä edestakaisin kirkkotiellä poikien
katsellessa tien ohessa.

Missä vadelmat, eli vaapukat oli-
vat jo kypsiä kihuaikaan, siellä tytöt
toivat niitä tuokkosissa kirkkomäel-
le ja tarjosivat mielitietylleen suo-
sionsa osoitukseksi. Kuka pojista otti
tuokkosen, hän osoitti sillä halunsa
jatkaa seurustelua kosimismielessä.

Kymmenes sunnuntai kolminai-
suudesta oli Kivennavan. Mikkeli-
nä oli Raudssa toiset kihut, jonne ki-
vennapalaisten asemesta saapuivat

Rakkaudesta kihuihin – perinne elää
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nyt valkjärveläiset.
Samana päivänä oli myös Sakko-

lan toinen kihupyhä – ensimmäinen
oli heinäkuussa. “Mikkelkirkkoon
Sakkulan kirkkoon”, sanoivat Räi-
sälän vanhat miehet ja ajoivat rat-
sain perille.

Kihukuvaus
1860-luvulta

J.M. Salenius julkaisee 1860-lu-
vulla kihuilla vierailtuaan kuvauk-
sessaan muun muassa: “Näet joka
tiellä ja polulla kihajavan juhlavaat-
teisiin puettua kansaa. Jalkamiehet
kiirehtivät edelläpäin, hälisten ja nau-
raen. Silloin huomaitse ehkä yhdessä
parvessa Kivennavan naisen val-
kein myssyineen, juovikkain hamei-
neen, Rauduttaren, huntu otsassa,
vyö ihan kainaloissaan ja korkeain
mäkien takaa tulleen Valkjärvettä-
ren valkeassa kostelissa, mustassa
punahelmassa körtissään.

Ukot käydä juntturoivat pitkissä
valkeissa kostelissaan, lääppähatut
päässä. Pojat keikkailevat uusissa
jäntriikissään. Muu kirkkoväki ajaa
vyrrättää rattaissa, nelipyöräisissä,
monenkarvaisissa; useammat paril-
la ja heidän ohitseen rientää joskus
hevoisen selässä Kivennavan kan-
kaitten metsävahti, kasakka Etelä-
Venäjän aromailta.

Jos kuljet kylän lävitse, niin sen
asukkaat seisovat kahden puolen
tietä, pyhävaatteisiin puettuina; poi-

kanulikat elokukkakiehkurat pääs-
sä.

Onpa siinä sitte tungosta ja kuhi-
naa Kivennavan kirkonkylässä ja
kuivalla hiekkaisella kirkonmäellä.
Joka kuja ja aitavieru on täynnänsä
hevosia ja ajokaluja; joka talosta
kuuluu melua. Kahvia ja olutta sil-
loin juodaan joka paikassa eikä
naukkuakaan suinkaan unhoteta.
Kauriskaa, vehnästä ja rinkeliä on
jokaisen kädessä.

Kirkonkello kohta keskeyttää kes-
tailemista; kirkkoon riennetään mie-
hissä, vaikka useimmat siellä ahdis-
tuksessa hartaammin kuuntelevat
vierikumppaniensa kertomia uutisia
kuin saarnaajan sanoja.

Jumalanpalveluksen jälkeen jatke-
taan vähäksi ajaksi tauotettua huvi-
tusta. Iltapuolella ilo vasta pääsee-
kin valloilleen. Viuluja ja käsiurkuja
pannaan ääntämään. Nuoret ovat
nurmilla, kisatantereilla rinkisillään,
juoksevat ja tanssivat.

Miehet istuvat kapakoissa tupa-
kan savussa, sarkkansa ääressä tahi
hoipertelevat töttöröinä pitkin kir-
konkylän kujasia, aina vähän niiden
poikkikin. Kaikki kihuilijat eivät sinä
iltana vielä näe kotikaivon selkäpuu-
ta, pihapihlajain lehviä.”

Kahden pitäjän
nuorten juhlia

Uudemmista kuvauksista, joita on
saatu talteen runsaasti vielä 1930-
luvulla, käy ilmi, että kihut loppuun
saakka olivat etenkin Vuoksenlaak-
sossa ja Kannaksella erittäin eloi-
sia nuorten juhlia.

Se, että Etelä-Karjalassa vietet-
tiin kahdet kihupäivät eräin paikoin,
viittaa siihen, miten toisena on ollut
kiinteä kirkon vihkimispäivään liit-
tyvä pyhimyksen tai arkkienkelin
merkki- tai muistopäivä, ja toisena
liikkuva sunnuntai kirkkovuodessa.

Kirkon suojeluspyhän nimikkopäi-
vän osuessa sopivaan vuodenaikaan
se on ollut omiaan kihun ajankoh-

daksi.
Kirkkopyhistä oli vuosisatojen

kuluessa muodostunut niin voima-
kas kansanomainen instituutio, että
se jatkui kuin itsestään, olivatpa seu-
rakunnan johtomiehet asiasta mitä
mieltä tahansa. Kaksi naapuriseu-
rakuntaa muodosti eräänlaisen seu-
tuliiton, jonka jäsenet tiettyinä pyhi-
nä vierailivat monin asioin toisis-
saan.

Nuoremmatkin seurakunnat al-
koivat noudattaa tapaa muistamat-
ta ollenkaan juhlan alkuperäistä syy-
tä. Mielenkiintoista on panna mer-
kille, miten kerrallaan vain kaksi pi-
täjää tapasivat toisensa, vain pieni
pitäjä saattoi olla kolmantena.

Palvelijoiden pestuuta
ja kosiskelua

Kosiskelu- ja pestuupiirteet olivat
olleet luonteenomaista karjalaisille
kihupyhille. Marjattomana alku- ja
keksikesän aikana kihut olivat niin
sanottuja tuppijuhlia, joissa tytön tyh-
jä tuppi ja siihen pistettävä pojan
puukko toimivat merkkikielenä puu-
kon myöhempine kohteluineen. Var-
sinaisen uudismarjakauden mentyä,
olivat syyspuolella merkkinä nuoret
sipulit ja mikkelinä juuri nostetut
nauriit.

Syyspuolella nämä juhlat muodos-
tuivat samalla palvelijain pestuupy-
hiksi, morsiamista ja sulhasista siir-
ryttiin piikoihin ja renkeihin. Ero ei
aina ollut niinkään selvä. Molemmis-
sa tapauksissa olivat myös näppä-
rä-älyiset välittäjät, kaasot, toimes-
sa. On kerrottu, miten pestuupyhi-
nä pojat leikillään pestasivat itsel-
leen tyttöjä piiaksi ja joivat sitten
yhdessä kahvia ja limonaadia ’pes-
tajaisina’. Leikki muuttui helposti
todeksi.

Tässä kaikessa myös vanhempi
väki oli innolla mukana, vaikka he
istuskelivatkin omissa ryhmissään.
Heidän keskustelunsa liikkui kotiky-
län kuulumisissa, vuodentulossa,
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hevosissa ja karjassa, sukulaisten ja
naapurien asioissa, mutta jännitty-
neenä – mielenkiintonsa peittäen –
kukin seurasi nuorten asiain edisty-
mistä ja kaasojen kuiskauksia.

Ne enteilivät suvun kohtaloa, häi-
tä ja uutta polvea tai pelättyä tytön
vanhapiikuutta ja pojan kykenemät-
tömyyttä saada vaimoa. Siinä oli
keskipiste, jonka ympärillä elämä
pyöri.

Seutukuntajuhlien pitkä
traditio

Onko ennen kirkkomessuja risti-
retkien aikana ja viikinkikautena
Suomessa ollut seutukuntajuhlia?
Mikään yhteiskunta, joka pystyi ra-
kentamaan linnoja, istui käräjiä ja piti
yllä pitäjälaitosta, ei voinut toimia il-
man seutukuntatilaisuuksia.

Ensiksikin pienet kylät olivat enim-
mäkseen sukukyliä, joten vaimo oli
saatava ulompaa. Vanhat kylät oli-
vat lisäksi enimmäkseen vastahakoi-
suussuhteessa toisiinsa, joten yksi-
näisen miehen, edes puhemiehen
saattamana, oli melkein mahdoton-
ta lähteä kosiomatkalle ellei vapaa-
ta ennakkotiedustelua nuorten kes-

ken ollut jo etukäteen suoritettu.
 Toista oli joukolla meno yhteiseen

sovittuun paikkaan, jonne kaikilla
kaukaisemmiltakin perukoita oli va-
paa pääsy. Siellä järjestyi kuin itses-
tään luonnollisena asiana nuorten
ensimmäinen tapaaminen. Asiantun-
tijakaasot häärivät ujoimmille apu-
na.

Tämän tapauksen jälkeen, kun
ensimmäiset huhut ja kuiskeet nii-
den ja  niiden yhteisestä vadelma-
tuokkosesta olivat levinneet uteliaan
yleisön piiriin, oli helppo alkaa sekä
vanhempien että mahdollisesti koko
suvun väliset neuvottelut kahden
nuoren yhteiselämän alkamisesta.
Asia ei enää ollut uusi, siihen oli jo
keritty asennoitua.

Tiedottamiskanava ja
kasvatuksen väline

Seutukuntatilaisuudet ja myöhem-
min kirkkomessut eivät suinkaan
olleet välttämättömiä aina nuorten
alkavan seurustelun ja avioliitojen
takia, vaan niillä muutenkin oli mitä
tärkein yhteiskunnallinen merkitys.
Niillä hoidettiin se tiedotuspalvelu,
joka nyt on postin, sähköpostin ja
viestimien asiana.

Niillä suoritettiin huomattava osa
siitä kansalaiskasvatuksesta, joka
tapahtuu kodin ulkopuolella, siitä,
josta nyt kerhot, nuorisoseurat ja
opiskeluyhteisöt huolehtivat. Niissä
opittiin kaikki se käyttäytymistä ja
tapoja, pukuja ja koristeita, lauluja
ja kerrontaa koskeva normi, joka il-
maisi mikä on sopivaa, mikä sopi-
matonta, mistä me pidämme ja mitä
vierastamme.

Näissä vapaissa tilaisuuksissa
seuloutuivat esiin myös kyläkuntien
ja pitäjien tulevat johtomiehet. Kes-
kinäinen luottamus ja ikätoverien ar-
vostus hankittiin jo nuoruusvuosina,
mutta ei yksinäisyydessä vaan jouk-
kona esiinnyttäessä.

Sellainen vapaa jokavuotinen vä-
enkokous, jossa olivat samalla ker-

taa mukana sekä nuoret, joita oh-
jattiin, että vanhat, joiden hallussa
oli perinne, että vaikuttava keskipol-
vi, loi juuri sen, mitä kukin seutu piti
omanaan.

Se loi kotikylän rinnalle sen laa-
jemman piirin ja laajemman alueen,
pitäjän ja pitäjäryhmän, maakunnan,
jolla tiesi elävänsä omalla alueellaan
vieläpä henkisesti vapaana, koska
jo nuoresta saakka tiesi ja tunsi,
miten täällä pitää olla ja elää, miten
puhua murrettaan kelvatakseen
kunnon ihmiseksi. Ollakseen oikea
karjalainen.

Toisaalta tämä sitoi ja hillitsi, sillä
vain se, joka täydellisimmin noudatti
yleisen maun hyväksymää käytös-
tä, pukupartta ja menettelytapaa, oli
kunnollinen. Ja vain kunnollinen tyt-
tö ja kunnollinen poika saattoi saa-
da kunnollisen puolison, mistä taas
pian muodostui esikuvallinen keski-
polven aviopari ja sitten isoäiti ja iso-
isä, jotka lapsenlapsilleen yli toimi-
van keskipolven osoittivat ja opetti-
vat mikä juuri täällä meillä on oikein,
miten ollaan ja toimitaan niin, että
parhain yhteisö hyväksyy sen, pitää
sitä oikeana, jopa kiitettävänä.

Kirkolliset piirteet
myöhempää perua

On varmaa, että ainaiseen elä-
mänmenoon kuuluvat nuorisotilai-
suudet, joissa etsitään tulevaa avio-
puolisoa, ovat vanhempia kuin mit-
kään kirkolliset juhlat.

Jo karjalainen päivän kansan-
omainen nimi kihupyhä on mahdol-
lisimman epäkirkollinen. Verbi kihu-
ta tarkoittanee väkijoukon yhteydes-
sä hyörimistä ja pyörimistä (Vilku-
na).

Kihu-sanan vanhempi ja nähtä-
västi alkuperäinen merkitys käy ilmi
vastaavasta viron sanasta kihu, joka
tarkoittaa kiimaa, naimahalua. Ki-
huaeg on kiima-aika. Suomen sa-
nat kihu, kiho ja kiima ovat syno-
nyymeja eli samaa ilmiötä tarkoit-
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tavia, mikä näkyy muun muassa ki-
hokin (Drosera) kansanomaisista
nimistä: toisaalla kiho-, toisaalla kii-
maheinä.

Ja odotuksen mukaisesti Vuoksen
alajuoksulla, Käkisalmessa ja Pyhä-
järvellä, joka on vanhinta Karjalan
esihistoriallista asutusaluetta, kihu-
juhlista on käytetty nimeä kiimaile
ja kiimasunnuntai sekä hurjasta päi-
vän ohjelmaan kuuluneesta hevosil-
la-ajosta kiima-ajot.

Kihu -sanan
merkityksistä

Kihu-sanan alkuperästä ja merki-
tyksistä erilaisine yhteyksineen on
professori Alpo Räsänen Joensuun
yliopistosta kertonut minulle pyyn-
nöstäni muun muassa:

- Etymologiassa on aina otettava
huomioon ainakin sanan muoto (=

äänneasu) ja merkitys. Muodolli-
sesti suomen kihu voi olla säännöl-
linen kihistä -verbin johdos (vertaa
esimerkiksi kohu – kohista, häly –
hälistä. Verbi kihuta puolestaan so-
pisi kihu –sanan johdokseksi.

- Viron kihu puolestaan on suo-
men kiho –sanan äänellinen vasti-
ne, koska virossa ensi tavua  kau-
empana oleva o on muuttunut u:ksi.
(vertaa esimerkiksi viroksi kaduda,
suomeksi kadota, viroksi kodumaa,
suomeksi kotomaa, viroksi kauvus,
suomeksi kaivos.

- Epäilen sitä, olisiko Karjalan
Kannaksen kihu lainautunut viros-
ta. Pikemminkin kyse näyttää ole-
van siitä, että kihu-muodolla on suo-
men kielessä vanhastaan merkitys
“halu, into, kiihko”, kuten laajalti tun-
nettu sananparsi “Kihu lapsella kirk-
koon, kihu kirkosta kotia” (esimer-
kiksi Jalasjärvellä) vihjaa.

- Ei siis liene mahdotonta, että

kihu ja kiho ovat alkuaan yksi ja
sama sana. Kiho- johdoksia on ki-
hokki, joka tihkuu tahmeaa nestet-
tä, johon sitten saalishyönteiset tart-
tuvat. Tuo kihoava neste on semant-
tinen silta kiiman nimityksiin.

- Kiho-sanan johdoksella kihota
on perusmerkitys “kuplia, tihkua”.
Kihokin synonyymeja murteissa
ovat esimerkiksi kiimaheinä ja kir-
kiheinä (kirki -sanan merkityksin on
“kiima, kiihko”).

- Merkityksen kannalta kiho on
varmasti vanha kiimatermi, koska
sanalla on sekä suomessa että vi-
rossa kiimaan liittyviä merkityksiä.
Avoimeksi jää kysymys, ovatko kiho
ja kihu suomessa alkuaan samaa
sanapesyettä, kihu kun liittyy kuu-
lohavaintoa ilmaisevaan kihistä ver-
biin, kiho taas näkö- ja tuntohavain-
toon.

Simo A. Salo

Orjansaaren koulupiirin kesäta-
pahtuma järjestettiin tänä vuonna
10. kerran. Orjansaarelaiset ko-
koontuivat 16. heinäkuuta 2005 ta-
paamaan toisiaan ja vaihtamaan
kuulumisia Jorma, Pia ja Marjat-
ta Partasen maatilalle Haukivuo-
ren Taipaleen kylässä.

Tapaamiseen saapui 32 henkilöä
kolmessa sukupolvessa. Iloinen pu-
heensorina täytti Onnela-nimisen
maatilan pihapiirin. Aurinkoisessa
kesäsäässä saimme nauttia maitta-
vasta ruuasta ja herkullisista kahvi-
pöydän antimista.

Ensimmäisen kerran Orjansaaren
koulupiirin kesätapahtuma järjestet-
tiin vuonna 1988 Aaro ja Kyllikki
Jantusen kotona Pieksänmaan
Naarajärvellä. Siitä lähtien tapahtu-
ma on järjestetty kahden vuoden
välein, ja kaksi kertaa on kokoon-
nuttu Raudun Orjansaaressa, vuo-
sina 1999 ja 2003.

Kokoontumisperinnettä päätettiin
yhteisestä toivomuksesta jatkaa.

Kiitos tämänvuotisen kesätapah-

Orjansaaren koulupiiriläiset kokoontuivat Haukivuorelle
tuman järjestäjille ja tapaamisiin
kahden vuoden kuluttua!

Pirkko Pätynen

Reino Laitinen, talon isäntä Jorma Partanen, Veikko Tukia ja Unto
Kukkonen sekä Junnin Oivan vunukat Riikka ja Anni Korpiluoma.

Kuva: Irja Junni
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Lahdessa kesäkuussa pidetyt
Karjalaiset Kesäjuhlat täytti-
vät  niin ohjelman kuin osanot-
tajienkin puolesta järjestäjien
odotukset. Aurinkoisessa sääs-
sä vietettyjen kolmipäiväisten
kesäjuhlien eri tilaisuuksiin
osallistui noin 20 000 henkeä.

Lauantain avajaisjuhlissa puhui
pääministeri Matti Vanhanen.
Pääministeri visioi konkreettiselta
pohjalta eurooppalaisesta muutok-
sesta, jossa ihmisten välisiä vuoro-
vaikutuksia ei ohjaa enää hallinnol-
liset rajat, vaan tarve antaa ihmisil-
le ja yrityksille vapaus toimia ja teh-
dä yhteistyötä valtion rajoista riip-
pumatta. Vanhanen totesi, että sel-
lainen vaihe olisi taas uusi myös
meille karjalaisille.

Pääministeri viestitti myös anta-
vansa suuren arvon Karjalan Liiton
tavasta tukea Suomen valtiojohdon
ajamaa rauhan, yhteistyön ja hyvin-

voinnin lisäämistä Suomessa ja Suo-
men naapuruussuhteissa.

Sunnuntain päiväjuhlassa juhlapu-
heen piti tasavallan presidentti Tar-
ja Halonen. Myös Karjalan Liiton
puheenjohtaja Markku Laukka-
nen puhui juhlassa. Molemmat pu-
hujat ottivat esille Suomen suhteet
Venäjään kehittyvässä Euroopan
Unionissa ja muistuttivat juhlaväkeä
identiteetin merkityksestä.

Presidentti Halonen kiitti Karja-
lan Liiton tekemää lähialueyhteistyö-
tä, josta hän mainitsi esimerkkinä
Viipuri-keskuksen toiminnan. Liitolla
ja presidentillä on yhtenevät näke-
mykset rajantakaisen Karjalan ta-
loudellisen ja kulttuurisen hyvinvoin-
nin kehittämisestä. Presidentti piti
Karjalan Liiton harjoittamaa kansa-
laisjärjestötyötä onnistuneena ja
kehotti karjalaisia olemaan edelleen
ylpeitä karjalaisuudestaan.

Juhlapäivän yksi kohokohta oli juh-

Tasavallan presidentti karjalaisille:

Olkaa ylpeitä karjalaisuudestanne
lakulkue, jossa 2300 marssijaa muo-
dosti kahden kilometrin mittaisen
värikkään kulkueen. Kulkuetta seu-
rasi tuhansia ihmisiä. Karjalaisuus
herättääkin yhä useampien mielen-
kiintoa. Juhlakulkueessa näkyi me-
neillään oleva sukupolvenvaihdos;
mukana oli entistä enemmän nuo-
rempia karjalaissukupolvia.

Kulkueessa tuli näyttävästi esille
myös kansallispuvun 120-juhlavuo-
si, sillä lähes kaikki kulkueen osan-
ottajat olivat pukeutuneet karjalai-
siin kansallispuihin ja fereseihin.

Kolmipäiväiset juhlat päättyivät
ortodoksisen kirkon arkkipiispa
Leon ja entisen Viipurin, nykyisen
Tampereen hiippakunnan piispa
Juha Pihkalan matkaan siunaami-
sella.

 Nämä kesäjuhlat olivat järjestyk-
sessään 57:nnet. Ensi vuonna juh-
lat pidetään Haminassa 16.-18. ke-
säkuuta.

Karjalan Liiton liittokokouksen
23.huhtikuuta 2005 tekemän päätök-
sen mukaan liiton jäsenmaksujärjes-
telmä muuttuu.

Yksittäinen jäsen voi kuulua use-
aan karjalais-, pitäjä, suku- tai muu-
hun seuraan, mutta vain yksi näistä
maksaa liitolle ko. jäsenen jäsen-
maksun. Liittokokousedustuksessa
jäsen lasketaan vain sen seuran jä-
seneksi, jonka kautta hän on mak-
sanut jäsenmaksunsa. Samoin mui-
den hallintoelinten määrättyihin kiin-
tiöihin jäsen valitaan jäsenmaksun
maksaneen seuran/seuratyypin
edustajana.

Aiemmin suurin osa seuroista

maksoi joka jäsenestä jäsenmaksua
liitolle, nyt maksu kerätään vain yh-
den yhdistyksen kautta. Jäsen saa
valita, minkä yhdistyksen kautta
tämä maksu kerätään. Tämän mak-
sun voidaan sanoa kattavan Karja-
lan Kunnaat -lehden, Karjala-kor-
tin sekä muut liiton jäsenedut. Ko-
rostettakoon, että yksittäinen jäsen
voi yhä edustaa useampaa seuraa
ja halutessaan voi myös maksaa
kannatusjäsenmaksun liitolle useam-
man seuran kautta.

Kesällä 2005 jäsenille postitetta-
vien Karjala-korttien saatekirjees-
sä jäsenille on koneellisesti valittu
yksi jäsenseura, jonka kautta hänen

jäsenyytensä Liittoon on valittu.
Mikäli jäsen haluaa vaihtaa tätä
seuraa, tulee jäsenen ottaa yhteyt-
tä sen seuran sihteeriin tai jäsenasi-
oiden hoitajaan, jonka nimiin hän
haluaa jäsenyytensä siirtää.

Liitto lähettää seuroille loppu-
kesällä tarkempia ohjeita muutok-
sen toteuttamisesta sekä listat jäse-
nistä. Syksyllä toteutettavissa piiri-
kohtaisissa koulutustilaisuuksissa
annetaan yksityiskohtaisia ohjeita
jäsenmaksu- ja sääntöuudistukses-
ta.

Hannu Kilpeläinen
toiminnanjohtaja

Karjalan Liitto ry

Jäsenmaksujärjestelmä muuttuu
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viikkoa pakkasin kananmunia ja toi-
min juoksupoikana, kertoo Markku,
joka aloitti 14-vuotiaana työharjoit-
telun Toivakka -osakeyhtiössä.

- Olin kesätöissä Porrassalmen-
kadulla sairaalan vastapäätä Toiva-
kan myymälässä ja jatkoin siellä
neljä vuotta, kunnes menin armei-
jaan. Seuraavaksi toimin Maksima-
tissa pihamyymälässä. Sitten opis-
kelin kaupan alan osaajaksi. Siirryin
Tavaratalo Maksimattiin lihaosastol-

le. Kävin K-Instituutissa esimiesval-
mennuksen sekä lihakauppamesta-
rikoulun K-Keskolla. Koulutus oli
erittäin tehokasta, hän jatkaa.

- Ehdin olla välillä muutaman vuo-
den myymälänhoitajana Porrassal-
menkatu 6:ssa, josta siirryin sitten
Savilahdenkatu 27:ään Toivakalle.

- Nyt siitä tulee 17 vuotta, kun tulin
tähän Savilahdenkadulle Toivakan
myymälänhoitajaksi. Omistaja ker-
toi jo silloin, että jos hän luopuu, niin

Rautulaisten lehdeltä on pyydetty
juttusarjaa menestyneistä rautulai-
sista yrittäjistä Mikkelissä, Pieksä-
mäellä ja lähikunnissa. Juttusarjaa
toimittaa uusi avustajamme, mikke-
liläinen media-assistentti Arja Vä-

Rautulaiset yrittäjät Etelä-Savossa

Markku Paksu johtaa valtakun-
nallista Rautulaisten pitäjäseuraa ja
on toiminut sen puheenjohtajana vii-
meiset yksitoista vuotta. Vuoden
1995 jälkeen hän on kuulunut Kar-
jalan liiton liittovaltuustoon ja Kare-
lia Klubiin. Markku Paksu on Mik-
kelin Karjalaisten seuran jäsen, en-
tinen hallituksen jäsen ja varapu-
heenjohtaja.

Viidentoista vuoden ajan hän on
järjestänyt matkoja, toiminut matka-
oppaana ja matkanjohtajana Rau-
tuun ja Viipuriin.

- Kun pääsen eläkkeelle, kirjoitan
kirjan “Minun matkani Karjalaan”.
Olen saanut matkoiltani satoja elin-
ikäisiä ja eri-ikäisiä ystäviä. Meitä
yhdistää voimakas karjalaisuus.
Valokuvia on satoja. Olisi vaikea
elää ilman iloa tuottavaa Karjalaa,
kertoo tyytyväinen kauppias.

Juoksupojasta se alkoi

Markku Juhani Paksu syntyi 4.
huhtikuuta1956 Mikkelin maalais-
kunnassa Väärälässä maanviljelijä-
perheeseen. Hänellä on kaksi sisa-
rusta. Pojan ollessa vuoden ikäinen
he muuttivat Vehmaskylään Lou-
keelle. Kansakoulun hän kävi Veh-
maskylässä ja jatkoi Rantakylässä.

- Urani alkoi juoksupoikana. Kaksi

hämäki, jolla on juuret  vahvasti
Karjalassa.

Juttusarjan ensimmäiseksi haas-
tateltavaksi kutsuttiin K-kauppias,
K-Extra Kahdenkaupan “kauppa-
neuvos” Markku Paksu, joka syn-

tyi kauppiassukuun. Hänen isoisän-
isänsä oli maito- ja hevoskauppiaa-
na Pietarissa. Siinä välissä oli maan-
viljelijöitä. 28. helmikuuta 2005
Markku Paksu jäi osa-aikaeläkkeel-
le.

Juoksupojasta johtajaksi

K-Extra Kahdenkaupan toimitusjohtaja
Markku Paksun tarina

Tervetuloa ostoksille K-Extra Kahdenkauppaan toivottaa K-kaup-
pias, toimitusjohtaja Markku Paksu.

Kuva: Arja Vähämäki
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hän voisi myydä kaupan, Markku
jatkaa tarinaansa.

Ostin oman työpaikkani

- Yksitoista vuotta sitten, 30. lo-
kaluuta 1994, ostin oman työpaik-
kani. Nyt K-Extra Kahdenkauppa
on osakeyhtiö ja olen sen toimitus-
johtaja. Vaimoni Tarja oli alkuun
töissä yrityksessä kaksi vuotta, mut-
ta siirtyi Nordeaan kokopäiväisesti.
Pojista Matti on palannut armeijas-
ta ja auttelee kaupalla ennen kuin
lähtee opiskelemaan. 12-vuotias
Pauliina on peruskoulussa.

 - Olen isoisä, kun tyttäreni Mai-
ja sai Pinja-tytön puoli vuotta sit-
ten. Pikkuinen on neljännen polven
rautulaisia ja äiti lähtee iltalukioon
äitiysloman jälkeen.

- Minun lisäkseni kauppa työllis-
tää 6-7 henkilöä ja kesäaikana 1-2
lisää. Helmikuun lopussa 2005 jou-
duin jäämään osa-aikaeläkkeelle
sairauden takia. Vamma on työpe-
räinen. Palvelusvuosia K-ryhmäs-
sä on kertynyt 34.

- Olen palkannut nuoria töihin pe-
ruskoulusta tai kauppaopistosta.
TET -harjoittelijoiden opettamiseen
menee aikaa. Tässä lyhyessä har-
joitteluajassa tulee nuorille nopea
hahmotus työstä ja joitain ala tun-
tuu kiinnostavan.

- Meillä on hyvä yhteistyö ammat-
ti-instituutin kanssa. Esimerkiksi
Hanna Halonen tuli meille työhar-
joitteluun, jäi töihin ja nyt hän on ol-
lut jo viisi vuotta talossa. Toinen
nuori, Esko Harni, tuli myös kou-
lun kautta. Myös hänellä on karja-
laisjuuret.

Esko Harni opiskelee Otavan
Opistossa lukiossa ja kirjoittaa ensi
keväänä ylioppilaaksi. Kahdenkau-
passa hän työskentelee iltakassana
ja on Markun opissa matkaoppaak-
si ja matkanvetäjäksi. Sukujuuret on
Käkisalmessa ja hän on kolmannen
polven karjalainen.

Heinäkuun ensimmäisenä viikon-

lisää:
“Ilossa ellää pittää vaikkae päivää

vähemmän.Vaikka nielussain ois
sapen maku, niin suu pittää olla niin
kuin kuorkukko.”

Karjalanpaisti
lempiruokaa

- Äitini kuoli kolme vuotta sitten.
Äiti oppi karjalaisuuteen Paksulas-
sa. Karjalanpiirakat, kakkarat, kar-
jalanpaisti tehtiin, mutta kaurakiis-
seliä ei valmistettu. Ruokaperinne
oli itävaikutteista. Samoin karjalan-
murre on säilynyt näihin päiviin
saakka, Markku kertoo.

- Teen ruokaa, mutta en ole omas-
sa ruuanvalmistuksessa paneutunut
karjalaiseen ruokakulttuuriin. Olen
Ruokamestari K-Instituutissa. Bra-
vuurini ovat Rockford-kääryleet:
naudan sisäpaistia, sinihomejuustoa,
kermaa, mausteita ja kastike.

- Jos lempiruokaani kysytään, niin
se on karjalanpaisti ja siirapissa pais-
tetut lanttukuutiot. Ruuan kanssa on
parasta kivennäisvesi, kun viinit on
kielletty. Ruokaryyppyjä tosin
otan…

Suku tärkeä elämän
esikuva

- Positiivinen esikuva karjalaisis-
ta vaikuttajista minulle on Johan-
nes Virolainen. Olen tutustunut
häneen 1990-luvun alkupuolella.
Kuitenkin elämän esikuvana pidän
isää, isoisää ja isoisänisää Antti
Paksua, josta olen kuullut jutut eli
kolmannessa polvessa.

- Perhe ja suku kokonaisuudes-
saan ovat tärkeitä elämän esikuvia.
Äiti oli tärkeä kasvattajaroolissa,
mutta sakkolalainen mummo oli kar-
jalaisen positiivisuuden ilmentäjä.
Mummoni oli Lempi Paksu o.s.
Hakulinen. Muistan vielä hauskan
muistopuheen hautajaisissa, mutta
suru ei ole vielä hälventynyt.

loppuna Terijoelle ja Rautuun suun-
tautuvalle matkalle lähti Mikkelistä
neljä bussillista matkustajia. Parhai-
na sesonkiaikoina niitä on jopa seit-
semän.

- Ei ole kahta samanlaista päivää,
sanoo Esko, kun kauppias käy hoi-
tamassa asioita kaupan puolella.

- Olen täällä kesätöissä ja jatkan
iltakassana, kun työvoimasta on jos-
kus pulaa, Esko jatkaa.

Kun pääsen eläkkeelle

- Kun pääsen eläkkeelle, kirjoitan
kirjan “Minun matkani Karjalaan”.
Yli 15 vuoden aikana, jonka olen
ollut matkaoppaana ja matkanjoh-
tajana, on tullut satoja mielenkiintoi-
sia matkoja, olen tutustunut tuhan-
siin karjalaisiin ja karjalaisten ystä-
viin. Tämä kaikki on ollut positiivis-
ta, eikä ongelmia ole ilmennyt. Tai
sanotaan, että 99,9 prosenttia on
mennyt hyvin, Markku jatkaa mie-
tiskellen.

- Pientä aggressiota on ollut rys-
siin - ei vakavaa, hän lisää.

- Päijänne on kaunis, mutta Laa-
tokan rannalla ajattelen, että viisi
Päijännettä sopii tuohon järveen. Se
mykistää. Ajattele itse, 209 kilomet-
riä pitkä ja 130 kilometriä leveä,
Euroopan kalarikkain järvi, jossa
asustelee muun muassa sampi.

Koti on aina Raudussa

- Meidän kotimme oli aina Rau-
dussa, vaikka asuttiin täällä. Koti
siellä ei häviä. Talo on purettu ja sii-
hen rakennetaan uutta, mutta pellot
on paikallaan.

- Karjalaisuus on minua kantava
voimavara. Olen saanut niin hienon
perinnön, kun omistan karjalaiset
perintöjuuret. Kovasta kohtalosta on
selvitty. Horoskoopissa olen oinas:
itsepäinen ja punainen on lempivä-
rini. Olen positiivinen. “Tuleen ei
kannata jäädä makaamaan”, Mark-
ku jatkaa naureskellen ja riimittelee
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lautuisi rauhanomaisin keinoin, mi-
nulla olisi mahdollisuus muuttaa ta-
kaisin Leinikylän järven rannalle.
Uskon, että Luoja antaisi voimia
tehdä töitä entistä paremmin karja-
laisten hyväksi. Välit ovat hyvät ylä-
kertaan, sanoo Markku hartaana ja
jatkaa, että Karjalassa Jumala oli
lähempänä.

- Äidin opetus on rukoileminen ja
se antaa voimaa ja – Karjala. Ju-
mala ja Karjala ja boheemi elämä,
jatkaa Markku mietteliäänä.

- Pienenä haaveilin näyttelijän tai

- En voisi elää ilman Karjalaa, sa-
noo Markku vakavana.

- Vaikealta tuntuisi elää ilman iloa
tuottavaa Karjalaa. Elämä olisi tyh-
jää. Rakastan erilaisia ihmisiä ja
perhe on ensisijaisesti tärkeä.

Voima tulee
rukoilemisesta

- Karjalan palauttaminen; se olisi
tämän maan taloudelle kukoistuk-
seen johtava projekti. Se työllistäisi
500 000 työtöntä. Jos Karjala pa-

Markku uransa alkuaikoina vuonna 1974.

laulajan urasta. Laulan paljon, mut-
ta viskin ja tupakan polttamalla ää-
nellä. Ääni on kärsinyt. Matkalla
laulelen. Voisin hyvinkin ottaa lau-
lutunteja ja harjoittelen kotona, hän
jatkaa hyräillen.

Yrittämisestä, taiteesta
ja matkustamisesta

Markku sanoo, että yrittämisessä
parasta on vapaus.

- Yritys myös sitoo, mutta antaa
perustan elämisen laadulle. Taide on
minulle rakkaus ja matkustaminen
on harrastus myös talvella.

- Tarvitsen omaa aikaa. Siksi mat-
kustan yksin Turkkiin. Haluan hil-
jaisuutta ja voin bilettää kavereiden
kanssa. Rakastan itseäni niin pal-
jon, että kesä pitää purkaa yksin.

Markkua on luultu usein toiseksi
henkilöksi.

- Pave, oot varmaan keikalta tu-
lossa. Olet …tanan hyvä levynte-
kijä. Kuuntelen aina yöradiota. Mi-
nua on luultu usein Pave Maijasek-
si tai Joel Hallikaiseksi, Markku
jatkaa.

- Ilo pintaan, vaikka sydän
märkänis…runoilee “kauppaneu-
vos” ja vastaa puhelimeen.

Arja Vähämäki

PIKKUJOULUT
VIIPURISSA

PYÖREÄN TORNIN
HÄMÄRÄSSÄ

Ilmoittautuminen
 Markulle,

puh. 040 5239645
tai

Maijalle,
puh. 040 577 8064.

26. - 27.11.2005
KYLPYLÄMATKA VIROON

VIIMSIN KYLPYLÄÄN
6. - 10.11.2005

Reitti: Kuopio - Mikkeli - Lahti - Helsinki
Tied. Markulta, puh. 040 523  9645
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Perinteeksi muodostunut Raudun
matka kohdistui tällä kertaa Vepsan
kylään. Kesäkuun puolivälissä
suuntasi Pieksämäeltä kohti Karja-
laa pikkubussi, jonka matkustajina
oli venäläisten omistukseen kotiseu-
tunsa synnyinkodin jättäneet kym-
menen henkilöä.

Kaikki olivat tällä kertaa vanhoja
kotiseutumatkalaisia, joiden synnyin-
koti oli Raudun Vepsan kylässä.
Ainut ensikertalainen oli autokus-
kimme Terho Hämäläinen. Hän
oli erittäin kiinnostunut olemaan mu-
kana katsastamassa meidän syn-
nyinseutujamme.

Menomatkalla yövyimme Kivi-
niemen hotellissa, jota ei kyllä enää
suomalainen voi hotelliksi sanoa.
Hintatasossa oltiin kyllä meitä suo-
malaisia huomattavasti edellä. Yksi
yö, johon sisältyi petin lisäksi aamu-
pala, maksoi 39 euroa henkilöltä.
Iltanuotiolla halusimme yhdessä
paistaa makkaraa. Nuotiopuut, noin
kymmenen klapia, maksoi kaksi
euroa.

Kiviniemestä suuntasimme Rau-
tuun, josta Anttolan myllyn kautta
Vepsaan, josta jokainen matkalainen
tunnisti synnyinkotinsa paikan. Ny-
kyinen omistaja oli hävittänyt Vep-
san kylän kaikki 32 asuntoa maan
tasalle. Alue oli yhtäläistä peltoa,
joka tietojemme mukaan oli venä-
läisen kolhoosin omistuksessa. Täl-
lä kertaa koko kylän pellot olivat
heinän kasvussa.

Kotiseutukierros
Vepsassa

Kylän reunasta alkanutta patikka-
retkeämme ohjasi aluksi vanha Rau-
dun kävijä Kuren Aapo. Hän joh-
datteli meidät synnyinkotinsa piha-
piiriin. Maamerkkinä Aapolla oli
suuri kivi, joka oli ollut Aapon koti-

talon pihapiirissä. Kivi oli ollut erit-
täin pidetty leikkipaikka kylän las-
ten keskuudessa.

Tämän jutun kirjoittajalla oli syn-
nyinkodin kaipuu sietämätön. Läh-
din yksin puolijuoksua jo edellisiltä
matkoilta tutuksi tulleille synnyinko-
din raunioille, jotka erottuivat pellon
reunasta. Raunioiden laidassa kuk-
kivat vielä sireenit ja silloisen naa-
purin Hipelin Paavon omenapui-
den kukat toivottivat tervetulleeksi
harvinaisen vieraan. Päivän mittaan
kuljimme yhdessä ryhmässä tutki-
en ja muistellen paikkoja missä syn-
nyinkoti oli sijainnut. Moni muisti
vielä sen sodan syttymisen jälkei-
sen “viimeisen” aamun, jolloin koti
piti jättää, suuntana tuntematto-

muus.
Kyläkierroksen lopuksi kokoon-

nuimme Huuhkan Laurin syn-
nyinkodin pellonlaitaan nuotiolle
paistamaan makkaraa, ja nautti-
maan nuotiokahvista, joiden lomas-
sa muisteltiin ikuisiksi ajoiksi mie-
leen painunutta evakkomatkaa.

Paluumatkalla poikkesimme Rau-
dun asemalla (nykyiseltä nimeltään
Sosnovo) ostelemassa tuliaisia ko-
tiin viemiseksi.

Tulomatkalla heräsi jo monen mie-
lessä, vieläköhän tulevaisuudessa
monikaan jalka nousee kaipuuta
herättäneelle kotiseutumatkalle.

Tenho Loponen

Vuosikatselmus Raudun Vepsan kylään

Paikallinen opas (oikealla) on kerännyt Tenho Loposen synnyin-
kodin raunioilla kasvavia sireenin kukkia ojentaakseen ne vasem-
malla olevalle maan entiselle omistajalle Simo Loposen pojalle Ten-
holle, jutun kirjoittajalle.

RUSKARETKI
PYHÄTUNTURILLE
10. - 17.9.2005

Lisätiedot ja varaukset:
Kauko Olkkonen, puh. 050 569 4201
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Vesilahden liikenteen kaksi suur-
ta bussia palvelivat Markun ja Ti-
mon ohjaamina seitsemääkymmen-
tä Hovinkyläseuran kokoamaa ret-
keläistä alkukesäisen viikonvaihteen
ajan.

Oppaan mielestä matka kotikun-
naille sujui taas kerran yli odotus-
ten. Jopa uusia elämyksiä koettiin.

Niin kuin ennen vanhaan olivat
Hovinkylässä viralliset tilukset joko
Petäjärveä, Ojaniemeä, Arkuntan-
huaa tai Lapinlahtea, niin oli nytkin
matkassa edustajia näistä kylistä
varsinaisten hovinkyläläisten lisäk-
si. Saimme majapaikat Hovinkylän
ja Raasulin hyvissä hotelleissa. Jo
ensimmäisenä iltana kävivät jotkut
kotipihaa tervehtimässä.

Lauantain aamupäivän kiertelivät
bussit Petäjärveä ja Lapinlahtea, ja
Toivo Laidisen järjestämät Lada-
maasturit ja pikkubussit pääsivät
melko lähelle syrjäisempiäkin koti-
paikkoja.

Esimerkiksi Kallosten ryhmä
kävi Lapinlahden Leppäsenmäellä,
mikä on yksi Kannaksen kauneim-

pia kotipihan näköalapaikkoja. Oja-
niemen Lamput ajelivat Sudenhän-
nän kautta kotiin Mönköön, kun tie
Nihinnotkossa oli katkaistu. Hovin-
kylän Loskenkulmalaiset pääsivät
pikkubussilla lähelle kotejaan Olli-
kaista, Naskalia ja Makkaraa. Jy-
rästen ja Virolaisten suuret ryh-
mät kävelivät reippaasti koteihin
Kasakkamäeltä, ja reippaimmin kä-
veli Mikko Loposen seurue La-
pinlahdelta Loposenmäen kotien
kautta Hovinkylään. Kasakkamä-
keläiset Unto ja Soini piipahtelivat
kotonaan. Petäjärveläisetkin pääsi-
vät matkapäivien aikana kylänsä
melkein joka kulmalle, paitsi ei Äm-
mälään.

Lauantain maastolounas oli Ho-
vinmäen “Hannungrillillä”, ja perin-
teinen juhlatuokio Lahjoitusmaata-
lonpoikien muistomerkillä. Iltapäi-
vän ajan kierteli petäjärvöisten bussi
kylää, ja toinen täpötäysi bussi Kel-
jassa asti.

“Täysi” bussi lähti sunnuntaina
Siiranmäen kautta Suomeen, ja toi-
nen jäi vielä päiväksi Metsäpirttiin,

Laatokalle, Kiviniemeen, ja vieläpä
Likolammeillekin.

Oppaan kokemuksia

Ainakin seuraavanlaisia elämyk-
siä ja havaintoja tuli oppaalle:

Rajan ylitykset sujuivat ennenko-
kemattoman joutuisasti, eikä jonoja
ollut.

Sekä Hovinkylän että Raasulin
hotellit todettiin hyvin tyydyttäviksi.
Ensiksi mainittu on Kasakkamäen
korkeimmalla harjanteella, ja näkö-
ala seitsemännen kerroksen baarin
ikkunasta alas Hovinjärvelle ja kau-
as Petäjärven kylään on henkeä
salpaava.

Raasulin uusi hotelli on vanhan
rajan pinnassa Suomen puolella
Koskijärven eteläpäässä. Kuultiin,
että Sudenhännän hotelli remontoi-
tuna luksuskuntoon avataan ensi
vuonna.

Nähtiin Raasulissa Kannaksen
korkein maasto, 205 metriä meren
pinnasta oleva ylänkö ja laaja nä-
köala sieltä. Nyt tiedämme pietari-
laisten kunnostaman vuoden 1323
rajamerkin “Ristikiven” paikan. Sii-
ranmäen puolustustaistelurakennel-
mat ja uusi muistomerkki ovat nä-
kemisen arvoiset!

Matkojemme kokeneet seniorit,
kuten Karvosen Veikko, ja asian-
sa tuntevat oppaat, kuten Kupari-
sen Teuvo, sekä ensikertalaisten
ja etenkin nuorten mukanaolo ja mie-
lenkiinto innostavat matkoja järjes-
tämään.

Jäämme odottamaan mielenkiin-
nolla uusien ja nuorimpien retkeläis-
ten kertomuksia elämyksistään ja
tunnelmistaan.

Hovinkyläseuran puolesta kiittää
kaikkia retkeläisiä

Soini Hartikainen

Kesäinen tervehdys Sakkolasta ja Raudusta

Kotiseuturetkeläisiä 4. kesäkuuta 2005 Hovinmäellä Lahjoitusmaa-
talonpoikien muistomerkillä kunnioittamassa menneiden sukupolvi-
en muistoa.
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Papan kotipaikalla oli tosi kaunista
Anu Hasanen ensimmäisestä Raudun matkastaan:

Mikkeliläinen Anu Hasanen teki
elämänsä ensimmäisen matkan
Karjalan Kannakselle ja Arvi -pap-
pansa synnyinseuduille Rautuun vii-
me kesänä. Matkalle 24-vuotiaan
Anun houkutteli kummitäti Raili Il-
vonen, joka lupasi lähteä reissulle
mukaan ensikertalaisen tueksi ja
turvaksi.

- Rautu oli tullut minulle tutuksi
isovanhempieni, varsinkin Arvi -pa-
pan kertomusten kautta. Muistan
myös, kun isomummoni Lempi
Paksu kävi kertomassa Kalvitsan
koulussa meille oppilaille evakkoon-
lähdöstä. Kun enoni Markku Pak-
su ryhtyi tekemään Raudun matko-
ja, tietoni sieltä lisääntyi. Myös van-
hempani olivat käyneet Raudussa
muutamia kertoja. Perheemme kol-
mesta sisaruksesta olen kuitenkin
ainoa, joka on tehnyt matkan Rau-
tuun. Luulen, etteivät isosiskoni ja
pikkuveljeni ole siitä edes kiinnos-
tuneista, kertoo Anu.

- Matka jännitti etukäteen hir-
veästi. Rajan yli meno ja se, ettei
ymmärrä yhtään venäjän kieltä. Jä-
nitystä lisäsivät vielä omat ennak-
koluulot venäläisistä.

Viipurin Anu koki pelottavaksi
paikaksi.

- Ikävimpiä kokemuksiani olivat
yleinen epäsiisteys ja se, kun Viipu-
rissa myyjäpojat hyökkäsivät heti
kimppuun kun linja-autosta astui
ulos. En pitänyt myöskään kerjäläi-
siksi tekeytyneistä lapsista.Kun os-
timme yhdelle syömiseksi pullaa, se
lensi roskikseen. He halusivat turis-
teilta vain rahaa.

Vieraanvaraiset
rautulaiset

Raudussa Anu kävi kummitätin-
sä Railin ja enonsa Markun kanssa

Terijoen hiekkarannat tekivät Anuun vaikutuksen. Kuvassa hän
poseeraa kummitätinsä Raili Ilvosen kanssa rannalla takanaan au-
ringonlaskun huikeisiin sävyihin värjäämä taivaanranta.

pappansa kotipaikalla.
- Siellä oli tosi kaunista. Järvi ja

ranta olivat nättejä. .Jos se olisi vielä
vähän siistimässä kunnossa, niin se
olisi todella ihana paikka.

Anun mielestä myös paikalla ny-
kyisin asuvien ihmisten vieraanva-
raisuus oli mukavaa.

- He tarjosivat meille ruokaa. Pe-
runat oli äkkiä keitetty ja ruuat pöy-
dässä.

Raudusta Anun mieleen jäivät
myös laajat metsäseudut. Raudun
kylään hän olisi halunnut tutustua
paremmin, mutta aikaa siihen oli lii-
an vähän.

- Raudussa ja Terijoella sai olla
rauhassa. Kaupustelijat eivät olleet
kimpussa niin kuin Viipurissa. Teri-
joella tuntui kuin olisi ollut Kanari-
an saarilla. Siellä oli niin lämmintä
ja valkoisia hiekkarantoja. Myös
Laatokan rannalla käynti jäi mie-
leen. Siellä olisi ollut mukava käy-
dä uimassa ja olla pitempään.

- Mieleenpainuvin kokemus? No
se, kun linja-automme jäi kiinni

Kronstadtin patotyömaan hiekkaan,
nauraa Anu.

Hän toteaa, ettei tunne hirveää
hinkua uudelle matkalle,  mutta täy-
sin poissuljettu asiakaan se ei ole.

- Muutama vuosi pitää ensin su-
latella kokemuksia. Sitten ehkä voi-
si lähteä uudelleen.

Teksti ja kuvat:
Seija Lipsanen
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Elämänkertansa viidennessä
osassa Niilo Pusa muistelee
kouluaikaansa Kouvolassa,
Jaalan Kimolan harrastustoi-
mintaa, armeija-aikaansa sekä
toimimistaan kesävänrikkinä.
Rykmentin yleisurheilukilpai-
lussa hän päihitti juoksussa
olympiavoittajan.

Keväällä 1946 koulun päätyttyä
tulin Jaalaan. Ilmoittauduttuani Kou-
volan lyseon rehtorille, Sakari Hel-
teelle, sain koulun toimintakerto-
muksen ja kuulin, missä vaiheessa
eri aineissa opetus oli. Savonlinnan
lyseossa lehtori Mansneruksen
aikana ruotsinkielen opetus oli ollut
hyvin avutonta. Käytimme hänen
hyväntahtoisuuttaan hyväksemme,
emmekä kuunnelleet tunneilla. Hän
oli liian kiltti opettajaksi.

Olin kokonaisen kirjan jäljessä sii-
tä, mihin kuudetta luokkaa aloitta-
vat olivat Kouvolan lyseossa ehti-
neet lehtori Sally Palemaan ohja-
uksessa. Sally oli kuuluisa paitsi kau-
neudestaan, myös siitä, etteivät hä-
nen oppilaansa reputtaneet ylioppi-
laskirjoituksissa. Hän osasi käsitel-
lä oppilaitaan, kukaan ei voinut lai-
minlyödä tehtäviään. Kaikki oppivat
tehokkaasti ruotsia. Sallyn elämä-
työtä Kouvolan lyseon ruotsinkielen
lehtorina ei voida yliarvostaa. Hän
oli korvaamaton.

Simputusta ja
suosikkina oloa

Hänen veroisensa oli Kouvolan
lyseon pitkäaikainen matematiikan
opettaja ja rehtori, kouluneuvos
Helvi Honka. Olin Savonlinnan ly-
seossa joutunut lehtori Mikko Lii-
rin simputuksen kohteeksi siitä

syystä, että jouduin kuukausilomien
yhteydessä pyytämään matematii-
kan tunnilta luvan saada lähteä vart-
tituntia aikaisemmin ehtiäkseni Ran-
tasalmen linja-autoon. Tästä syys-
tä laskimme yhdessä luokkatoveri-
ni Elis Makkosen, nykyisen Val-

metin sosiaalijohtajan, kanssa kaik-
ki ensimmäisen asteen yhtälöt huo-
lellisesti iltaisin tehtäväkirjan mu-
kaan.

Kokeissa laskin tehtävät 20 mi-
nuutissa ja vein ne opettajan pöy-
dälle ensimmäisenä. Mikko ei voi-

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi

Niilo Pusa ylioppilaana vuonna 1949.
Kuva: K.V. Miettinen

osa 5.
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nut muuta kuin antaa kokeista joka
kerta kympin. Siitä huolimatta kes-
kikoulutodistuksen matematiikan
numero oli kuutonen. Tällaista mie-
livaltaa tuskin voitaisiin enää kou-
luissa harrastaa. Mikko oli pätevä,
mutta luonteeltaan sopimaton opet-
tajaksi.

Kouvolan lyseoon tullessani olin
luokkaani edellä matematiikassa ja

pääsin lehtori Hongan suosioon.
Muistan syvää kiitollisuutta tuntien
sekä Helvi Honkaa että Sally Pale-
maata hyvinä opettajinani ja ystä-
vinäni. Minulle oli erityinen ilo saat-
taa Helvi ja Sally 20-vuotisluokka-
kokouksestamme kotiin 1969. Tuo
matka oli ikimuistoinen ja lämmitti
sydäntäni suuresti.

Harrastuksia ja
ensisuudelma

Heikon ruotsintaitoni kohentami-
seen sain hyvän opettajan. Abitu-
rientti Sinikka Tähtinen oli uuden
kotikyläni, Jaalan Kimolan, kansa-
koulun opettajapariskunnan tytär.
Hän oli erittäin hieno ja hyvä ihmi-
nen.

Ystävystyimme hänen kanssaan
ja pääsimme molempien ensi suu-
delman asteelle. Olin Sinikan lakki-
aisissa Kuusankosken rakennus-
mestariklubilla keväällä 1947. Tiem-
me erosivat, kun Sinikka lähti Jy-
väskylään opiskelemaan Kasvatus-
opilliseen korkeakouluun.

Sodan jälkeinen kesä 1946 oli voi-
makasta kulttuuri ja nuorisotoimin-
nan elpymisen aikaa. Näin oli myös

Jaalassa. Syntyjään kimolalainen
nuori maisteri, Kerttu Kosken-
heimo, ohjasi kylän nuoria näytel-
mäharjoituksissa ja kansantanhuis-
sa. Hän oli erittäin lahjakas ohjaaja,
joka osasi käsitellä nuoria ja saada
heidät innostumaan. Meidän mieles-
tämme hänessä olisi ollut ainesta
vaikka Kansallisteatterin ohjaajak-
si, siksi taitava ja osaava hän oli jo
silloin.

Elämäntyönsä hän on sittemmin
suorittanut kirjallisuusarvostelijana
ja kulttuuritoimittajana, erikoisala-
naan nuorten kirjoittajien opastami-
nen sekä nuorisokirjallisuus. Sinikalla
ja minulla oli tuona kesänä pääosa
Kertun ohjaamassa näytelmässä.

Kimolassa oli tuolloin vilkasta
myös kaikenlainen yleisurheilu- ja
pesäpallotoiminta. Urheiluseura
Kimolan Katajaiset eli voimakasta
nousuaan. Olin Katajaisten mestari
100 metrillä ja korkeushypyssä.
Aloitteestani Kimolaan ryhdyttiin
rakentamaan urheilukenttää, joka
valmistumisensa jälkeen jäi valitet-
tavasti vain pesäpallokentäksi. In-
nostus yleisurheiluun lakkasi. Olin
viime viikolla (vuonna 1990, toim.
huom.) katsomassa surkeassa kun-
nossa olevaa kenttää, jolla vuosiin
ei ole ollut enää minkäänlaista käyt-
töä.

Kouvolan
kortteeripaikat

Aloitettuani lukion Kouvolan lyse-
ossa pääsin aluksi asumaan ystäväni
Tahvo Viiliäisen kotiin Kouvolan
Kirjapainon yläkertaan. Hänen puo-
lisonsa ei kuitenkaan erikoisemmin
välittänyt alivuokralaisestaan ja niin
muutin vanhempieni Sortavalan ai-
kaisten ystävien, luutnantti ja rouva
Adolf Tiihosen, ystävälliseen ko-
tiin.

Asuin samassa huoneessa per-
heen poikien, Tapion ja Jorman,
kanssa. Adolf ja Hilma olivat suu-
ria vaikuttajia elämässäni. Adolf Tii-

Adolf Tiihonen 16. marraskuuta
1948.

Niken luokkajuhlat 1969. Mukana Salli Palemaa, jonka aikana
kukaan ei repuuttanut ruotsin yo-kirjoituksissa.
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honen opetti meille pojille hienostu-
neen upseerin hyvät käytöstavat.
Olen sekä Hildalle että Adolfille
suuren kiitoksen velkaa kaikesta sii-
tä hyvästä, minkä heiltä molemmil-
ta sain lukiossa ollessani ja vielä
senkin jälkeen.

Kesävänrikkinä
Kouvolassa

Päästyäni ylioppilaaksi keväällä
1949 lähdin 15. kesäkuuta suoritta-
maan asepalvelustani Jalkaväkiryk-
mentti kahdeksassa Kouvolassa.
sieltä jouduin Haminaan RUK:n
kurssille 67. Upseerikoulun jälkeen
suoritin vielä Haminassa tieduste-
lu-upseerikurssin.

Vänrikiksi ylentämiseni jälkeen
palvelin kolme kesää kesävänrikki-
nä. JR 8:n komentaja, Reino Ka-
lervo Inkinen, otti minut erityiseen
suojelukseensa. Hän toivoi minun
valitsevan sotilaan uran.

Isäni vastusti tätä kuitenkin ehdot-
tomasti. Hän oli mielestään itse saa-
nut sotia riittävästi.

Sotilasarvoltani olen sissiluutnant-
ti. Ulkoasiainhallinnon virkamiehet
on vapautettu kertausharjoituksista
ja niin sotilaan urani jäi siihen.

RUK:n kurssin 67 priimus oli Kei-
jo Liinamaa. Hän sai kunniamie-
kan ja oli ensimmäinen kunniamie-
kan saanut sosiaalidemokraatti.
Kuulin myöhemmin Väinö Leski-
seltä, että hän oli ollut vaikuttamas-
sa Liinamaan valintaan.

Merkittävin muisto kesävänrikki-
ajalta on, kun eversti Inkinen kutsui
minut kolmannen divisioonan sota-
harjoituksen jälkeen joukkojen eteen
Kouvolan kasarmin kentällä ja an-
toi minulle erityisen tunnustuksen ja
kiitoksen esimerkillisestä joukkueen
johtamisesta Kymijoen yli tehdyssä
hyökkäyksessä.

Toinen miellyttävä muisto tältä
ajalta on, kun voitin rykmentin mes-
taruuskilpailuissa kultavääpeli Ilma-
ri Salmisen 1000 metrin juoksussa

vuonna 1950.

Muistoja
kesävänrikkiajalta

Kesällä 1950 järjestettiin divisioo-
nan puitteissa suuret sotaharjoituk-
set joissa harjoiteltiin vesistön ylitys-
tä. Ryhmityimme Kymijoen rannal-
le. Tykistö aloitti keskityksensä ja
vastarannalle nouseen sumuverhon
suojassa ylitimme syöksyveneillä
Kymijoen. Onnistuin joukkueineni
valtaamaan ensimmäisenä sillan-
pääaseman ja ryhmityttyäni joukku-
een lähdimme välittömästi jatka-
maan hyökkäystä.

Kohdallemme osuivat harjoitusta
seuranneet Kolmannen divisioonan
komentaja, kenraalimajuri Pietari
Autti, ja Jalkaväkirykmentti kah-
deksan komentaja Reino Kalervo
Inkinen. He seurasivat etenemis-
tämme.

Harjoitusten jälkeen sain kuulla
kenraalimajuri Auttilta ja eversti In-
kiseltä heidän henkilökohtaisen tun-
nustuksensa harjoituksissa osoitta-
mastani kuntoisuudesta. Joukkueen
edessä saamani tunnustus lämmitti
mieltäni ja kannusti minua yrittä-
mään työssäni joukkueenjohtajana
entistä enemmän. Luutnantti Adolf
Tiihonen kertoi liikuttuneensa saa-

mastani tunnustuksesta siinä mää-
rin, että hänen silmänsä olivat kos-
tuneet. Kunnostautumiseni ei vai-
kuttanut ylenemiseeni, se oli riippu-
vainen yksinomaan vakansseista.
Niitä ei silloin ollut.

Samana kesänä osallistuin JR 8:n
mestaruuskilpailuihin Kouvolan ur-
heilukentällä. 1000 metrin juoksus-
sa oli useita osanottajia. Ennakko-
suosikkina oli Berliinin olympialais-
ten 10000 metrin kultamitalimies,
kultavääpeli Ilmari Salminen. Tiesin
lähtöviivalla, että jos kykenen roik-
kumaan kultavääpelin perässä, olen
loppukirissä häntä nopeampi. Kul-
tavääpeli veti joukkoa ja kansa hur-
rasi hänelle. Sen kohu hiljeni, kun
loppusuoran puolivälissä ohitin
olympiavoittajan. Maalissa meillä oli
eroa 20 metriä.

Kesävänrikkinä palvellessani opin
johtamistaitoa ja monia muita hyviä
asioita. Söin säännöllisesti lounaan
Kouvolan upseerikerholla. Siellä
noudatettiin hyviä upseerin ja her-
rasmiehen käytöstapoja sekä huo-
maavaisuutta, jotka muodostivat
vahvan pohjan myöhemmälle elä-
mälleni.

Niilo Pusan elämänkerta jatkuu
seuraavassa numerossa.

Ohimarssi, jonka vastaanotti kenraalimajuri Autti kesäkuussa
1950.
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Tämä tositapaus sattui kotonani
Monnonmäellä. Olin alakouluikäi-
nen. Äitini Iida pyysi minua hake-
maan kujan luhista pois kananmunia.
Siellä oli monta pesää ja kanat kot-
kotti. Luhtiin oli puurappuset. Ne oli
pystyssä luhin reunalla. Ne oli lai-
tettu niin täpärälle, että kun kiipesin
sinne ja olin jo ylärapulla, niin rap-
puset kaatuivat alas asti ja minä len-
sin mukana.

Se koski kovasti ja itkin vaan ei
mennyt luita poikki. Sieltä jäivät
kananmunat hakematta sillä kertaa.

Äitini seisoi kujamaan oviaukos-
sa ja näki minun lentoni. Hän säi-
kähti sydänjuuriaan myöten ja hä-
nen jalkaansa alkoi kovasti pakot-
taa. Se oli viikkotolkulla kovasti ki-
peä. Äiti kävi lääkärissä Airolalla
ja sai kainalosauvat avuksi, kun jal-
ka ei ruvennut paranemaan. Isä
sanoi, ettei tule mitään tolkkua, kun
koko kesä menee jalkaa kärsiessä.

Isä valjasti hevosen kiesien eteen
ja antoi ohjakset äidille käteen ja
ehdotti menemään Vaalimon äm-
mälle. Ja niin äiti lähti ajamaan sin-
ne hevosella. Hän meni yli Raudun
rautatieaseman Valkjärvelle. Tuli
siinä sitten tienviitta Vaalimoin. Tie
oli oikea.

Alkoi se mummon mökki näkyä.
Lähempänä hevonen nousi kahdel-
le jalalle pystyyn eikä lähtenyt met-
riäkään eteenpäin. Sitten se peruutti
takaperin äitini kanavaan. Sieltä äiti
sitten pääsi ylös kainalosauvojen
kanssa ja otti nahkaremmin, jolla
sitoi hevosen puuhun ja lähti könk-
käämään ämmän mökille. Tuomisia
oli mukana kassissa.

Ämmä tuli rapulle vastaan. Äiti
sanoi käyneensä lääkärissä, vaan
siitä ei ollut apua. Ämmä sanoi tie-
tävänsä, että äiti oli kovasti säikäh-
tänyt.

- Miks’ sie et tullut heti tänne ni
jalkais ois jo terve? kysyi ämmä.

Sitten ämmä rupesi keittämään
salvaa pienessä purkissa. Muistan
joitakin aineita, joita äiti kertoi äm-
män siihen laittaneen. Purkissa oli
kermaa, rikkiä, sinkkiä, hajupihkaa
eli pirun paskaa. Muitakin aineita
siinä saattoi olla. Hän keitti näitä
aineita ja kävi koivusta ottamassa
tuohta, rokahdutti sen polttamalla ja
voiteli sitten paksulti sitä tahnaa ja
kääri siteet ympärille. Hän sanoi,
että jonkun päivän päästä jalka on
terve.

Ämmän nimi oli Pielai Tatjana.
Äiti kysyi häneltä lähtiessään, että

Eräs lapsuuteni muisto Vaalimon ämmästä
miksi hevonen nousi pystyyn, eikä
suostunut tulemaan lähemmäksi.

- A vot, hevonen näki miun karta-
nollain olijat, vaan ei ihminen näe
niitä, sanoi Tatjana vastaukseksi.

Hän saattoi sitten äitini lähtemään
kotiin päin. Äitini ajoi hevosella ta-
kaisin ja jalka parani kohta hyvin.

Pielai Tatjanalla oli yliluonnollinen
taito parantaa. Ainakin minun äitini,
Monnonmäen emäntä sai avun.

Tarinan kirjoitti tytär
Selma Salo, o.s. Monto.

Raudun kirkonkylän alakansakoululaisia vuonna 1935 Seppä-
Vassun talossa. Jutun kirjoittaja Selma Monto on keskimmäisessä
rivissä toinen oikealta. Hän kävi talossa koulua kaksi vuotta. Ylä-
luokat olivat suuressa kansakoulussa.
Ylärivissä vasemmalta Unto Loponen, Kaino Ryyppö, Aimo
Valkonen,tuntematon, Antti Meskanen, Vilho Hauhia, Onni Litma-
nen, Vainö Kuhalainen, Esko Petrof, Olavi Intke, tuntematon ja ta-
kana opettaja Lyyli Home.
Keskirivissä vasemmalta Ilta Kavander, Kerttu Hännikäinen, Helmi
Monto, Saima Jäske, Irja Rastas, Aino Rastas, Inga Mylläri, Selma
Monto ja Aune Loponen.
Alarivissä Toivo Koukonen, Mauri (sukunimi tuntematon), Aimo
Hännikäinen, tuntematon, Pentti Kähäri, Unto Vainio ja Pentti Jäs-
ke.
Toisen alaluokkia opettaneen opettajan nimi oli Rauha Lamppu.
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Tuukka Eerikki Rouvinen (syntynyt  24. kesäkuu-
ta 1981) valmistui tammikuussa 2005 diplomi-insi-
nööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Tuu-
kalla on äidin puolelta sukuyhteys Karjalaan. Äi-

Ria Milena Väi-
sänen syntyi 29.
huhtikuuta 2005.
Hänen vanhem-
pansa ovat Taina
Helena Kukko-
Väisänen ja Mika
Petteri Väisänen.
Tainan isä Pekko
Johannes Kukko
on Raudun Hauk-
kalasta.

Valmistunut

Nokian lukiosta
kirjoitti ylioppi-
laaksi 4. kesäkuu-
ta 2005 Aleksi
Joukonpoika Vase-
nius. Aleksin mum-
mo Sanna Väisä-
nen, o.s. Monto on
kotoisin Raudun
Potkelan kylän
Monnonmäeltä.

Keitä olette te, jotka lupaatte Karjalan pois,
eikö omaksi teille se koskaan tuntunutkaan.
Palanen Suomea, palanen isänmaata,
tekö sanoitte, olkoon, vieras pitäköön sen.

Keitä olette te, jotka lupaatte Karjalan pois,
tekö sanotte nyt, sitä eihän tarvitakaan.
Ei soturit Suomen panneet työllensä hintaa,
he antoivat henkensäkin puolesta vapaan maan.

Vapauden lunnaaksi joutuiko Karjala kaunis.
Jos näin on – ilomielin annoimme sen.
Kotimme rakkaat, isiltä perityn maan,
vaan iäksi annettu ei, ei lahjaksikaan.

Syntynyt

Ylioppilas

RUNO-
NURKKA

Kun taistelut riehuivat ympäri rajoilla Suomen,
toki Karjala suurimman paineen kokea sai.
Näin aina on ollut, on Karjala taistelutanner,
vuos’satainen vartija Suomen, vartija oikeuden ja lain.

Keitä olette te, jotka rosvoille ryöstösaaliin
pidettäväksi lupaatte, sekö oikeus olisikaan?
Se maahan on meidän, se yhä on Karjalan kansan,
sitä vaadimme takaisin, se meillehän kuuluu vaan.

Jos vieriikin aika, jos täytyykin odottaa
vuoskymmenet – sadatkin, se totuutta muuta ei.
Me vaadimme omaamme, siitä älkää kauppaa käykö,
ei kuulu se heille, ken väkivalloin sen meiltä vei.

Jos soturit Suomen antoivat henkensä puolesta sen
he uskoivat oikeuteen, Jumalaan luottivat silloin.
Niin tulee meidänkin vaalia perintöämme,
Karjala meidän on taas – näämmekö milloin.

Pentti Junni,  2002
Thunder Bay (Rautu)

Karjalan luovuttajat
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Väinö Johannes Sorvali kuoli 13. kesäkuuta Jy-
väskylässä. Hän oli syntynyt 5. lokakuuta 1925
Raudussa.

Maria Herranen, o.s. Intke nukkui pois 24. ke-
säkuuta. Hän oli syntynyt 23. kesäkuuta 1920 Raa-
sulissa.

Aaro Armas Kaukonen kuoli 14. toukokuuta Hel-
singissä. Hän oli syntynyt 18. huhtikuuta 1922
Raudussa.

Armas Myöhä-
nen täyttää 80
vuotta 17. elokuu-
ta Pieksämäellä.
Merkkipäiväänsä
hän viettää lauan-
taina 20. elokuuta.

Armas Myöhä-
nen syntyi Metsä-
pirtissä. Rautulai-
nen hänestä tuli
1932, jolloin isä
Simo ja äiti Maria
ostivat Korleen ti-
lan. Armas kävi

kansakoulun Metsäpirtin Joentaan ja Raudun Sir-
kiänsaaren kouluissa.

Myöhäsen evakkotaival johti talvisodan alettua
Pyhäjärven (Vl.), Rantasalmen, Juvan ja Jokiois-
ten kautta 1940 keväällä Pieksämäelle. Armas ehti
jatkosotaan sen loppuvaiheessa. Sodan jälkeen
hän pestautui postin palvelukseen. Hänen työpai-
kakseen vakiintui alusta lähtien postivaunu Piek-
sämäeltä vuoroin Helsinkiin, Kuopioon, Haapamä-
elle, Parikkalaan ja Joensuuhun. Hän palveli pos-
tia ensin matkaposteljoonina, sitten postivirkamie-
henä ja lopulta ekspeditöörinä. Keskikoulun hän
suoritti yksityisoppilaana Pieksämäen yhteiskou-
lussa.

1950-luvulla Armas rakensi yhdessä vaimonsa
Elsan kanssa monilapsiselle perheelleen omakoti-
talon Metsämiehentielle.

Armas Myöhänen on toiminut myös vuosikymme-
net lehtiasiamiehenä, missä tehtävässä Pieksämä-
ki ja pieksämäkeläiset ovat tulleet hänelle tutuiksi.

 täytti 22. kesä-
kuuta Lauri Lait-
saari Mäntyhar-
jun Enonlahdella.
Hän on syntynyt
Raudun Jousseil-
la.

täyttää rautuisseniori, kirurgi Hannu Salo 28.
syyskuuta Kangasalla. Hän on syntynyt Mustilan-
mäellä, tehnyt evakkokierroksen Kangasala, Jo-
kioinen, Pieksämäki, Jäppilä, Pieksämä, Tammela
ja viime vuosina useita kotiseutumatkoja Rautuun.

70 vuotta

80 vuotta

Helena Nykänen, o.s. Koukonen kuoli Mikkelin
keskussairaalassa 28. maaliskuuta 2005. Hän hau-
dattiin Haukivuorelle 10. huhtikuuta. Helena oli
syntynyt Raudun Vakkilassa 4. heinäkuuta 1928.

din vanhemmat oli-
vat Elin (o.s. Ras-
tas) ja Kaarlo Kal-
lonen. Äidin iso-
vanhemmat olivat
Hilma ja Tuomas
Rastas, joiden ko-
tipaikka oli Rautu
(myöhemmin Pyhä-
järvi). Tuukka
työskentelee tällä
hetkellä Nokian
kehittämiskeskuk-
sessa.

80 vuotta

Karjalaiseen tapaan Armas Myöhäsen läheisiin
harrastuksiin kuuluvat marjastus, sienestys ja ka-
lastus.

Reka Myöhänen
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Vanha kansakoulukuva Raudusta ehkä vuodelta 1913. Kuvan takana teksti Helena Loponen IV
lk.Kuvan lähettänyt Annikki Ahtiainen  (o.s. Sidoroff) Ristiinasta ei tiedä koulun  eikä opettajan ni-
meä. Tunnistaako kukaan missä kuva on otettu ja keitä siinä on?

 Valokuva otettu vuonna 1935
Toivo Joron puistossa (2 ha) Ku-
ningastammen juurella. Istumas-
sa vasemmalta: palvelija Hanna
Ollikainen Varpaisjärveltä, Alma
Joro sylissä Esko Joro, Terttu
Joro, Anna Joro, Matti Joro, Ahti
Joro. Seisomassa vasemmalta
Pertti Joro, Eino Joro, Toivo Joro
ja renki Toivo Niittymäki Valkjär-
veltä. Kuvassa on perheen lisäksi
isovanhemmat ja pari serkkupoi-
kaa. 4. elokuuta 2000 tammi oli
hävinnyt. Muutamia isoja tammia
oli puistossa. Koko puisto oli
yhtä vaahteraviidakkoa. Kuvan
lähetti Eino Joro.
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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.

Toivo Joron talo Raudun pitäjän Vehmaisten ky-
lässä. Valokuva on pihan puolelta. Selitys: va-
semmalla kärryvaja, aitta, navetta 39 metriä pit-
kä, ja talo vinkkeli rakennus. Kolmekymmenlu-
vulla piti olla pitkät hiekkakäytävät pihalla. 4.
elokuuta 2000 puutarha-alueella oli 10 omakoti-
taloa. Kuva otettu 1935. Kuvan omistaa Eino Joro.

Kuva otettu 1935. Toivo Joron talon veranta ai-
van tiessä kiinni. Rapuilla istuvat lapset Terttu ja
Esko Joro.  4.elokuuta 2000 talon paikalla eli
raunioilla kasvoi isoja koivuja. Sireeni pensaat
olivat vielä hengissä. Otin sieltä taimen koti-Suo-
meen. Kuvan omistaa Eino Joro.

Paukkusen Jussin ehtoisa emäntä Saima (Orimat-
tilan tyttäriä) ja Lirkki-koira kotipihallaan
Haukkalassa 1930-luvulla. Kuvan lähetti Sirkka
Salmi.

Kuva on Sumpulansahalta vuodelta 1928. Kuvas-
sa otetaan vedestä tukkeja ränniin kulkemaan
sahaukseen. Sumpulansaha oli Albert Loposella
vuokralla. Siellä sahattiin ulkomaille menevää
puutavaraa. Mutta 1930-luvun loppupuolen lama
lopetti isäni toiminnan Sumpulansahalla, koska
puutavaraa ei mennyt kaupaksi. Sahalla oli 100-
hevosvoimainen höyrykattila, josta tuli voima
kaikkeen sahaustoimintaan. Sumpulansahalla oli
valtavan hyvä savirinne ja siellä on aikoinaan
harrastettu tiilenpolttoa ja valmistusta. Jatko-
sodan aikana vuonna 1942 ryssän iso postikone
törmäsi tähän savivuoreen ja meni sirpaleiksi.
Kuvan lähetti Tuomas Loponen.
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