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Rautuun  jatkosodan aikana haudattujen sankarivainajien hautausmaalle on pystytetty
muistomerkki. Sen vihki käyttöön rovasti Simo O. Salo kihuilla Raudussa 13. elokuuta. Ai-
rueina Kauko Olkkonen ja Ilkka Pietiäinen.

Kuva: Ahti Hänninen
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Rautulaisten pitäjäseuran hallitus
ja lehden julkaisutoimikunta ovat
aloittaneet keskustelun, millä taval-
la huomioidaan lehden 50-vuotisjuh-
lavuosi, joka koittaa reilun vuoden
päästä. Keskusteluissa esille tullei-
ta juhlistamistapoja ovat esimerkik-
si yksi 50-sivuinen juhlanumero tai
koko vuoden kestävä juhlateemaa
käsittelevä juttusarja.

Lehteä on julkaistu vuosikymme-
net pääsääntöisesti lukijakunnasta
tulleilla artikkeleilla, muisteloilla, his-
toriikeilla, matkakertomuksilla, per-
heuutisilla jne. Saamani palautteen
perusteella lukijakuntaa on suurelta
osin miellyttänyt lehden sisältö. Yh-
tenä erittäin tärkeänä syynä siihen
tietysti on meitä yhdistävä tekijä:
Rautu, joka luonnollisesti tavalla tai
toisella liittyy kaikkeen Rautulaisten
lehteen kirjoittamiseen.

Lehti on meille rautulaisille ja
meidän jälkeläisillemme henkinen
kulttuuriperintö, jonka painoarvo
karjalaisten silmissä on ensiarvoisen
suuri. Lukijakunta on myös ymmär-
tänyt harrastelijakirjoittajien arvon
perinteiden kirjaamisessa.

Kuitenkin edelleen monelle ihmi-
selle kynnys tarttua kynään on liian
korkea, vaikka apua kielioppi- ym.
seikoissa saakin toimittajaltamme
Seijalta, joka oikolukee kaikki ju-
tut.

Tässä yhteydessä kiitän kaikkia
kirjoittajia ja rohkenen toivoa kirjoit-
tamisintoa jatkossakin. Erityisen iloi-
nen olen niiden muutaman henkilön
panoksesta lehden hyväksi, jotka
kirjoittavat melkeinpä joka nume-
roon ja jotka näkevät vaivaa uusien
mielenkiintoisten artikkeleiden laa-
timiseen mm. tutkimalla vanhoja kir-

konkirjoja, dokumentteja, hyväksi-
käyttämällä internetiä jne.

Rauta-säätiö avusti Rautulaisten
Lehteä vuonna 2005 pienellä raha-
summalla. Samassa yhteydessä se
esitti toiveen lehden sisällön moni-
puolistamisesta. Ehdotuksena on
esitetty henkilökuvausta liike-elä-
mässä, taiteilijoina muuten yhteis-
kunnassa menestyneistä rautulaisis-
ta.

Tällainen juttusarja on nyt aloitet-
tu elokuun 2005 lehdessä ja sitä laa-
tii toimittajamme lisäksi lehden uu-
sin avustaja, media-assistentti Arja
Vähämäki. Hän laatii näitä henki-
lökuvauksia ja niitä julkaistaan Rau-
tulaisten lehdessä jatkossa. Osa niis-
tä säästetään juhlavuoden numeroi-
hin.

Kaikki jutut yhteiseen lehteemme
ovat tervetulleita. On hyvä, että
pyrimme jatkuvasti kehittämään sen
sisältöä, koska se on ainut tapa taa-
ta tulevaisuuden lukijoiden kiinnos-
tus lehteä kohtaan.

Kirjoittelemisiin syksyn iltoina.
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Antti Valkonen ja Maija Johansson paljastavat muistomerkin. Airu-
eina Kauko Olkkonen ja Ilkka Pietiäinen.

Mukana olijoita syvästi liikuttaneen puheen muistomerkin paljas-
tustilaisuudessa piti kenraali Kari Hietanen.

Kuva: Ahti Hänninen

Kuva: Ahti Hänninen

Kuva: Ahti Hänninen

Koskettava muistomerkkien paljastusjuhla
Elokuun toisena viikonloppuna pi-

detty Raudun viides kihujuhla oli
koskettava ja mieleenpainuva tilai-
suus kaikille mukanaolijoille.

Perjantain kotipaikkakäynnit, lau-
antain juhlavat ja mieliä liikuttaneet
muistomerkkien paljastus- ja  vihki-
mistilaisuudet, kihujuhla korkeata-
soisine ohjelmineen ja sunnuntain ju-
malanpalvelus ja kirkkovaatteen luo-
vutus olivat vaikuttava kokonaisuus.
Se vaati paljon voimia niin tilaisuu-
den järjestäjiltä kuin mukana olijoil-
takin.

Rakkaudesta tähän
maahan

Rovasti Simo O. Salo totesi vih-
kiessään sankarivainajien muisto-
merkkiä, että se on noussut rakkau-
desta tähän seutuun.

-  Kun Kannaksen puolustuslinja
oli valmiina 1939, halusivat sen ra-
kentaneet vapaaehtoiset kaivertaa
viimeisen kiveen omistuskirjoituk-
sen. Joku olisi halunnut hakata ki-
veen, että sen pystyttivät pitäjäm-
me miehet varoitukseksi vainolaisen
vihasta. Toinen sanoi siihen hiljaa,
että ei niin, vaan rakkaudesta tähän
maahan.

 - Tämä linja on pidetty. Keski-
näisellä kanssakäymisellä ja yhteis-
työllä vaalimme sitä tulevien suku-
polvien hyväksi.

Rakkaudesta omaa kotiseutuaan
Karjalaa ja koko isänmaataan koh-
taan uhrasivat henkensä Tikatsun
sankarihautausmaalle Rautuun hau-
datut nuoret miehet.

- Kun kävi käsky, he astuivat puo-
lustamaan rakasta kotiseutua ja
kaikkea sitä, minkä tunsivat omaksi
ja jota rakastivat rajattomasti. He
jättivät aurat pientareella  ja tarttui-
vat kivääreihin turvatakseen meille
vapaan isänmaan, totesi sankarivai-
najien muistomerkin vihkiäistilaisuu-

Evankelisluterilaiselle hautausmaalle Tikatsuun pystytetty Ikuisuu-
den portti vihittiin ennen muistomerkin paljastusta.
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Kuva: Ahti Hänninen

Kuva: Seija Lipsanen

Kuva: Ahti Hänninen
Rovasti Simo O. Salo siunaa-
massa Palkealan ortodoksiselle
hautausmaalle pystytettyä mat-
kamiehen ristiä.

Palkealan ortodoksisen kirkon paikalle pystytetty muistomerkkika-
tos siunattiin monia juhlavia tilaisuuksia sisältäneen lauantaipäi-
vän alkajaisiksi.

Maija Johansson, Kaarina Raatikainen, Osmo Valkonen ja Raili
Lameranta toivottavat kihukansan astumaan sisälle Palkealan
hautausmaan uudesta portista.

dessa puhunut kenraali Kari Hie-
tanen.

Hän huomautti, että sodan kau-
hut tunkeutuivat jokaiseen kannak-
selaiseen kotiin ja lähes jokainen
rautulainen joutui kasvokkain kuo-
leman kanssa.

- Summa, Taipaleenjoki, Vuosal-
mi. Näistä ja monista muista nimis-
tä tuli kunniakkaita ja tuttuja, mutta
samalla pelottavia.

- Vuodet kuluivat ja taistelupaikat
vaihtuivat. Suomen kansan olemas-
saolo ratkaistiin toisen maailmanso-
dan vaativimmissa ja suurimmissa
taisteluissa Karjalan kannaksella
kesällä 1944. Niissäkin puna-armei-
ja torjuttiin, muistutti Hietanen.

- He taistelivat oikean puolesta
vääryyttä vastan. He turvasivat
meille vapaan isänmaan ja onnelli-
sen elämän.  Tuntuu vaikealta ym-
märtää, että osa näistä parhaista
miehistä lepää vapauden hintana
tässä sankarihautausmaan povessa
ja vielä kotimaan nykyisten rajojen
ulkopuolellla, sanoi Hietanen.

Ikuisuuden portti ja
Palkealan muistomerkit

Rakkaus Karjalaa kohtaan siivitti

Rautuseuraa, Rautulaisten pitäjä-
seuraa ja talkoisiin osallistuneita pys-
tyttämään muistomerkit menetetyn
kotiseudun tärkeimmille ja arvok-
kaimme paikoille. Niille, joiden mul-
lan alla lepää läheisiä ja rakkaita
omaisia.

Sankarihautausmaan muistomer-
kin lisäksi Tikatsun hautausmaalle
pystytettiin Ikuisuuden portti, joka

johdattaa kulkijat Karjalaan jäänei-
den- ja sankarihautausmaan muis-
tomerkeille muistojen ääreen. Vaik-
ka hautakummut on hävitetty, Rau-
dun multaan haudattujen muistoa ei
voi pyyhkiä pois.
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   Kiitän Rautulaisten pitäjäseu-
raa, Rautuseuraa, Rauta-Säätiötä ja
Palkealan kirkkopiiriä osakseni tul-
leesta luottamuksesta Raudun vii-
densillä nykymuotoisilla perinneki-
huilla elokuussa 2005. Kiitän ennen-
näkemättömän runsasta kihuseura-
kuntaa ja sen jokaista yksittäistä jä-
sentä. Oli sykähdyttävää ja unoh-
tumatonta saada kanssasi Jumalan
sanalla ja rukouksella vihkiä ja siu-
nata ne puolentusinaa uutta ja en-
tistettyä muistomerkkiä eri tahoilla
Rautua. Rakkaittemme muistolle
pyhitettyinä ne suuntaavat ajatuk-
semme ja askelemme kiitollisuuden
ja kaipauksen pyhille paikoille.

Sukupolvien elämä ja sankarivai-
najien antama uhri tulee luontevalla

ja näkyvällä tavalla myös nuorten
pyhiinvaeltajien tietoon matkoilla
kotiseudulle ja kotikylille. Tästä tah-
don kiittää monikymmenistä talkoo-
väkeä, rajan molemmin puolin. Tai-
dolla suunnitellut ja toteutetut muis-
tomerkit Vakkilassa, Palkealassa ja
Tikatsussa puhuvat vaikuttavuudel-
laan itse parhaiten puolestaan.

Kiitän sinua, joka läsnäolollasi ja
musiikillisella osaamisellasi teit Ki-
hukirkosta 2005 koskettavan ja si-
säisesti virkistävän tapahtuman.
Rautulainen kirkkokansa tunnettiin
virsiä osaavana ja niitä rakastava-
na, laulavana seurakuntana.

Kiitän kauniin alttarivaatteen som-
mittelijoita, kutojia ja lahjoittajia.
Taideteos tuo Raudun kirkon kes-

keiset symbolit luomaan tunnelmaa
ja sisältöä haltijansa Rautuseuran
myötä.

Kiitän lapsuudenystävääni Simo
Kalevia Mustilanmäeltä hänen lä-
hettämistään mieltä lämmittävistä
terveisistä Jäppilän aikaisen koulu-
toverini kautta. Saman Ikuisuuden
portin upouudessa katveessa ikirau-
tulainen Jalmari Termonen ter-
vehti puolisonsa kanssa. Juuri sinä
päivänä, lauantaina 13.elokuuta heil-
le tuli yhteisiä ikävuosia täyteen 180
vuotta! Tuttuun tapaan veteraanin
kädenanto oli jämerä. Terveyttä ja
pitkää ikää. Kiitos siitä. Ja onnea!

Simo O. Salo

Kihupappi kiittää

Juhlavan kihulauantain alkajaisiksi
rovasti Simo O. Salo vihki Palkea-
lassa ortodoksisen kirkon paikalla
olevan muistomerkin ympärille ra-
kennetun, tsasounaa muistuttavan
katoksen sekä siunasi ortodoksisel-
le hautausmaalle pystytetyn matka-
miehen ristin.

Kihuilla Raudussa tapasivat myös Rautulaisten lehden lukijoita
säännöllisesti mielenkiintoisilla artikkeleillaan ilahduttavat Reino
Pekkanen, taustalla valkeassa puvussa oleva Simo O. Salo, Kerttu
ja Ahti Hänninen sekä Aimo Tiainen.

 Kihujuhla ja
jumalanpalvelus

 Kihujuhlassa Sosnovon kulttuuri-
talolla esiintyivät rautulaista suku-
juurta oleva tangoprinsessa Sanna
Pietiäinen säestäjänään Hannu

Mattila sekä Sosnovon nuorten
kansantassiryhmä. Juhlapuheen piti
kenraali Kari Hietanen. Sosnovon
kunnan tervehdyksen juhlaan toi
kunnanjohtaja Aleksandr Sokolov.

Sunnuntain jumalanpalveluksen
toimitti Simo O. Salo.

Seija Lipsanen

Sanna Pietiäinen esiintyi Rau-
dussa. Hänen kuulumisistaan
kerrotaan enemmän joulukuun
numerossa.
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Raudussa vietettiin perinteisiä
Kihujuhlia 13.-14. elokuuta. Sunnun-
taina ennen juhlajumalanpalvelusta
Rautuseuran puheenjohtaja Osmo
Valkonen otti vastaan lahjoitukse-
na saadun kirkkotekstiilin, jonka ro-
vasti Simo  O Salo vihki käyttöön.

Idea mukana kuljetettavan kirk-
kotekstiilin valmistamisesta lähti sii-
tä, kun jumalanpalveluksissa aikai-
semmin käytetty ja Raudun kulttuu-
ritalolla säilytettynä ollut koivuinen
risti oli hävitetty. Tekstiilin valmis-
tajaa mietittäessä Raudussa synty-
neen ja siellä lapsuutensa viettäneen
Sanna Väisäsen (o.s. Monto) lap-
set lupasivat asian järjestää.

Sanna muisteli lapsuuspitäjänsä
kirkkoa, jonka seinässä oli mieleen
painunut kuvio. Sen pohjalta syntyi
idea tekstiilin aiheesta, jossa kutoja
halusi säilyttää vahvoja elämälle
voimaa antavia opetuksia ja muis-
toja entisestä Raudun pitäjän kirkos-
ta myös tuleville sukupolville. Lisä-
apua suunnitteluun antoi Osmo Val-
konen.

Sannan nuorin tytär, Leena Kos-
kinen, lupautui kutomaan ja valmis-
tamaan tekstiilin, koska hän oli ku-
tonut kirkkotekstiilejä aiemminkin.

Valmiin työn lahjoittivat Rautus-
euralle Sanna Väisänen (o.s. Mon-
to) ja lapset. Juhlajumalanpalveluk-
sen toimitti rovasti Simo  O Salo.

Leena Koskinen ja
Sirpa Väisänen

Kirkkotekstiili Rautuseuralle

Rautuseuran puheenjohtaja Osmo Valkonen vastaanottaa kirkko-
tekstiilin Leena Koskiselta. Taustalla kirkkovaatteen käyttöön vih-
kinyt rovasti Simo O Salo.

Kirkkotekstiilin lahjoittaneiden
Sanna Väisäsen (o.s. Monto)
lapsista paikalla Raudussa oli-
vat tyttäret Eeva Väätäinen, Lei-
la Peltola, Eija Vasenius, Sirpa
Väisänen ja Leena Koskinen.
Heidän veljensä Heikki Väisä-
nen ei ollut päässyt matkalle
mukaan.
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Olen toisen polven karjalainen,
perusutelias ja tulen hyvin toimeen
erilaisten ihmisten kanssa.

Olen molempien isovanhempien
puolelta karjalainen: isän äiti Elsa
Vähämäki, o.s. Moisander, oli
kotoisin Kivennavalta Raivolasta.
Elsa ja Kalle Vähämäki vihittiin
vuonna 1926 ja he saivat kaksi poi-
kaa.

Äidinäiti Lilli Valkonen, o.s.
Redlich, syntyi Viipurissa. Hän toi-
mi siellä kirjastonhoitajana. Äidin-
isä Aarne Valkonen oli myös Vii-
purista. Heidät vihittiin 1921. Aar-
ne-vaija oli kappalainen. Häntä en
ehtinyt tavata, kun hän kuoli ennen
syntymääni vuonna 1957. Minä syn-
nyin 1960. Äiti on kertonut, että
Aarne-vaijasta tuli pappi 1931 ja hän
toimi Savonlinna-Säämingin seura-
kunnassa. Sieltä he siirtyivät Ristiin-
aan.

Kirkonkirjoissa äitini on merkitty
syntyneeksi Viipurissa 1932 ja kir-
konkirjat on siirretty 1934 Ristiinaan
eli olen toisen polven karjalainen
myös äitini puolelta.

Ei siis ole epäselvää, mistä tämä
positiivinen elämänasenne ja vilkka-
us on periytynyt. Etelänmatkalla
uudet ystävät sanoivat, että kyllä
karjalaiset erottaa. Olen kuulemma
kuin gramofonin neulalla pistetty.

Olen syntynyt Ristiinasta, mutta
suurimman osan elämästäni olen
asunut Mikkelissä. Pohjakoulutuk-
seltani olen ylioppilasmerkonomi.
Olin 15 vuotta toimistosihteerinä,
mutta jatkoin opiskeluja, kun vaki-
tuista työpaikkaa Mikkelistä ei tun-
tunut löytyvän. Olen opiskellut eri-
laisilla atk-kursseilla ja suorittanut
Tietokoneen käyttäjän A- ja AB-ajo-
kortit.

Otavan Opistosta valmistuin me-
dia-assistentiksi 2004. Nyt opiske-
len Otavan opistossa Viestinnän

grafiikkaa.
Tammikuussa 2005 aloitin Kansa-

laismedia Miämedian Emolan alue-
toimittajana, tai tarkemmin kyläkir-
jeenvaihtajana. Miämedia on inter-
netissä toimiva nettilehti, johon teen
juttuja Emolan alueelta. Sen lisäksi
teen toimitustyötä ja kotisivuja

Kirjoittelen pöytälaatikkoon “AV-
rismejä” eli positiivisia elämänohjei-
ta. Luontokuvaus on yhteinen har-
rastus mieheni Vesa Ripatin kans-
sa. Sen lisäksi matkustelemme pal-

Arja Vähämäki Mikkelistä Rautulaisten lehden avustajaksi

Isoäidit Kivennavalta ja Viipurista

jon, pelaamme sulkapalloa ja luem-
me paljon.

Linkkejä:
Kansalaismedia Miämedia Emo-

lan sivut: www.miamedia.fi -> kau-
punginosat -> Emola

Allun Portfolio 2005 sis. kuvagalleri-
an: http://kotisivu.dnainternet.net/arjavah

Moisanderin sukuseura: http://
www.genealogia.fi/sukus/moisander/

Arja Vähämäki

Arja Vähämäki Mediapasseineen Puustock 2005 –tapahtumassa
kuvaamassa ja lipunmyynnissä. Tässä pidetään sadetta paitamyyn-
tikojulla.

 Kuva: Vesa Ripatti.

PIKKUJOULUT
VIIPURISSA

PYÖREÄN TORNIN HÄMÄRÄSSÄ
26. - 27.11.2005

Ilmoittautuminen:
 Markulle, puh. 040 523 9645 tai

Maijalle, puh. 040 577 8064.
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Rautulaisuus on aina ollut vahvasti
esillä Termosen suvussa. Aina kun
tavataan, asiasta puhutaan. Muis-
telemme menneitä matkoja ja suun-
nittelemme tulevia. Mietimme mil-
loin Rautulaisten lehti ilmestyy, ke-
nestä tällä kertaa kirjoitetaan tai
milloin seuraavan kesän matkat tu-
levat myyntiin.

Kotiseutumatkat Rautuun ovat
kuuluneet elämääni jo kahdeksan
vuoden ajan. Omat juureni ovat
vahvasti eteläkarjalaisessa maape-
rässä, mutta avioliiton myötä olen
päässyt Termosen sukuun ja minus-
ta on tullut ihan virallisesti Liippuan-
mäen miniä. Olen saanut hyvän
perehdytyksen rautulaisuuteen uu-
den sukuni kautta.

Vielä vahvemmin rautulaisuuteen
minua ovat sitoneet lukemattomat
kotiseutumatkat. Mikään kirjoitettu
dokumentti ei voi korvata sitä vuo-
rovaikutustilannetta, jossa aidot rau-
tulaiset jakavat kokemuksiaan meille
nuoremmille sukupolville.

On ihailtavaa miten nämä kotinsa
jättäneet ihmiset pystyvät käsittele-
mään menetyksiään ja jakamaan
muistojaan nuorempien ikäpolvien

kanssa. Kukaan meistä ei voi tie-
tää miltä tuntuu jättää kotinsa ja
omaisuutensa vieraan käsiin ja läh-
teä tietämättä voiko koskaan pala-
ta takaisin.

Ei voi tietää, mutta voi parhaansa
mukaan yrittää kuvitella. Tätä ku-
vittelemista meidän kaikkien tulisi
tykönämme tehdä. Itse olen aina-
kin oppinut asettamaan monia asi-
oita oikeisiin mittasuhteisiin mietti-
mällä kuinka onnekkaita me olem-
me saadessamme asua turvallises-
sa ja vakiintuneessa ympäristössä.

Matkalla Rautuun

Ilman menneisyyttä ei ole nykyi-
syyttä. Käännän katseeni elokui-
seen perjantaiaamuun 2005 ja siinä
minä jälleen seison, Termosen py-
säkillä, odottamassa linja-autoa
matkalla Rautuun. Vettä sataa ja
vedän sadetakin hupun narua tiu-
kemmalle, jotta edes muutama hius-
suortuva pysyisi ojennuksessa.

Aamu on ollut varhainen. Jostain
syystä herätyskellon ääni kello nel-
jä ei tuntunut yhtä armottomalta
kuin normaalina perjantaiaamuna.

Ehkä varhaisen herätyksen syy hel-
potti heräämistä. Mies, poika ja re-
put autoon ja matka alkaa.

Poimimme Kouvolasta suvun kan-
tavat voimat, Annan ja Jalmarin,
kyytiin ja matka jatkuu kohti Ter-
mosen pysäkkiä Lappeenrantaan.
Meidän suvussa matkalle lähtijöis-
tä ei koskaan ole ollut pulaa. Tällä
kertaa meitä oli “vain” 15.

Linja-autosta löytyi useita tuttuja
kasvoja edellisvuosien matkoilta.
Termosten ja Tuokkojen kesken
on vuosittain käyty tiukkaa kamp-
pailua siitä, kumpi suku on saanut
enemmän väkeä liikkeelle. Tänä
vuonna Termoset voittivat 15 - 1.
Viime vuonna voitto meni Tuokoil-
le. Naapurisovun ylläpitämiseksi
voinemme sopia päätyneemme ta-
sapeliin kaikkien näiden vuosien ai-
kana.

Venäjän rajaviranomaiset eivät
juurikaan yllätä. Kiinnostus matkus-
tajien passeihin ja leimoihin on us-
komaton ja niitä ihmetellään useam-
paan otteeseen.

Suvun nuoriso-osasto koostui vii-
destä serkuksesta, jotka löysivät
yhteisen sävelen jo alkumatkasta.

Pikavuorolla Termosen pysäkiltä Liippualle
Meidän suvussa matkalle lähtijöistä ei koskaan ole ollut pulaa. Tällä kertaa meitä oli “vain” 15.
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Osalle matkareitti oli jo tuttu, mutta
mukana oli kaksi ensikertalaistakin.
Rautulaisuuden jatkuvuuden kan-
nalta on hyvä, että nuorempi suku-
polvi osoittaa kiinnostusta omiin juu-
riinsa ja lähtee mukaan kotiseutu-
matkoille.

Omilla tiluksilla

Sade hellittää otettaan Viipuriin
tultaessa ja kun Palkealan mäkeä-
kin korkeampi Liippuanmäki näkyy
edessämme, paistaa jo aurinko.
Heinä on tehty pellolta jo aikoja sit-
ten ja muistona on vain nilkkapitui-
nen sänki.

Rakennamme leirimme keskelle
peltoa. Tähän muutaman tunnin pi-
tuiseen hetkeen kotipelloilla liittyy
paljon rituaaleja, jotka seuraavat
toisiaan kuin itsestään. Kohotamme
maljan matkan kunniaksi ja vain
lääkkeeksi otamme fingerporillisen
konjakkia näiden Jalmarin sanojen
myötä: “Oi sinä kirkas ja makia,
kun tulit tänne syntisten takia.
Tulit sairaita parantamaan, etkä
terveillekään pahaa tee.”

Karjalan kunnailla kajahtaa mo-
niäänisesti Liippualla. Tapanamme

on aina soittaa Liippualta Suomeen
niille suvun jäsenille, jotka jostain
syystä eivät ole päässeet mukaan.
Puhelu alkaa aina Karjalan kunnail-
la laululla. Tällä kertaa laulun sanat
on osoitettu Lieksaan Sadulle.

Serkukset kuuntelevat Jalmarin
kertomuksia elämästä ennen sotaa
ja sodan aikana. Mukaan mahtuu
hauskoja tarinoita Jalmarin lapsuu-
desta, talvisesta mäenlaskusta ja
koulureissuista.

Sodan mukanaan tuomat tapah-
tumat ja niistä kertovat tarinat, ve-
tävät monen ilmeen vakavaksi. Tuuli
tuo mukanaan aavistuksen Laato-
kasta, joka kirkkaalla säällä siintää
kaukaisessa horisontissa. Suomen
lippu liehuu tuulessa eikä pieni sade
haittaa tunnelmaa. Mikäs tässä on
ollessa - omilla tiluksilla.

Takaisin Suomeen

Olen usein miettinyt mitä nykypäi-
vän rautulaiset ajattelevat, kun bus-
silastillinen kotiseutumatkalaisia las-
keutuu Raudun torille. Kadunmie-
heltä tai -naiselta ei asiaa voi tie-
dustella, koska yhteinen kieli puut-
tuu.

Kaupassa tai ravintolassa voi kui-
tenkin aistia sen, että olemme ter-
vetulleita. Asiakkaita tervehditään
hymyllä ja asioita pyritään selvittä-
mään muutamalla suomen tai eng-
lannin sanalla. Jos ihmisille vain an-
nettaisiin tarpeeksi mahdollisuuksia
ja edellytyksiä yrittää, tilanne Rau-
dussa kohenisi varmasti paljon.

Rautuseura ja Raudun pitäjäseu-
ra ovat tehneet valtavasti työtä yl-
läpitääkseen rautulaista perinnettä.
Saimme olla mukana tilaisuuksissa,
jossa kunnioitettiin entisten rautu-
laisten muistoa. Tilaisuus, jossa pal-
jastettiin rautulaisten sankarivaina-
jien muistomerkki, oli liikuttava.
Monen silmäkulma kostui tilaisuu-
den aikana kun omaiset jättivät kuk-
katervehdyksiä sankarivainajille.

Kotimaani ompi Suomi kajahtaa
kun viimeinen Venäjän tulliviran-
omainen on poistunut autosta. Mat-
ka on ollut mieleenpainuva ja var-
masti kaikkien aikojen paras. Suo-
meen on kuitenkin hyvä palata. On
lähdettävä, jotta voi palata takaisin
- suuntaan jos toiseen.

Anna-Liisa Termonen

Karjalaan ja karjalaisuuteen liit-
tyvää kirjallisuutta ilmestyy ti-
heästi. Niin uudet kuin vanhem-
matkin kirjat vaihtavat omistajaa
toisilla karjalaisilla kirjamessuilla
Karjalatalolla Helsingissä joulu-
kuun alussa. Nyt järjestettävät
karjalaiset kirjamessut ovat jatkoa
vuoden 2004 kirjamessuille.

Tänäkin vuonna on ilmestynyt
useita muistelmia ja kyläkirjoja.
Niihin ja muihin viime vuosina jul-
kaistuihin teoksiin on koottuna
runsaasti arvokasta ja ainutker-

taista karjalaista kulttuuriperintöä.
Kahden päivän aikana ohjelmas-

sa on lisäksi karjalaisuutta käsitte-
levien kirjailijoiden esittelyä, kirjan-
kustantajien kokemuksia ja vinkke-
jä julkaisujen tekijöille.

Mukana on myös rautaisannos
karjalankielistä kirjallisuutta, jota
tulevat esittelemään mm. Tverin
karjalaiset ja Karjalan Kielen Seu-
ran edustajat.

Tilaisuus pidetään Karjalatalossa
Helsingissä, Käpylänkuja 1, perjan-
taina 2. joulukuuta kello 14 - 19 ja

lauantaina kello 11 - 18. Pöytä-
varaukset Karjalan Liitosta, liiton
jäsenseuroille ja jäsenille 30 eu-
roa, muille 100 euroa.

Lisätietoja Karjalan Liitosta,
Saija Pelvas, puh. (09) 7288 1713,
saija.pelvas@karjalanliitto.fi
tai Mervi Piipponen,
p u h . ( 0 9 ) 7 2 8 8 1 7 1 4 ,
mervi.piipponen@karjalanliitto.fi.
www.karjalanliitto.fi.

Kirjamessut Karjalatalolla joulukuun alussa

Karjalaiskirjoja keräilijöille, lahjaksi, omaksi iloksi
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Me Pekko ja Hanna. o.s.
Mörsky, Hännikäisen jälkipolvi
teimme jo vuosi sitten muistelumat-
kan Rautuun ja nyt viime toukokuun
lopulla päätimme uusia sen, koska
matkasta kiinnostuneita tuntui riit-
tävän. Niinpä meitä oli 37 matka-
laista, kun linja-auto starttasi Män-
tyharjun matkahuollosta. Mukanam-
me oli myös Aapro ja Matti Mörs-
kyn jälkipolvea, heidän isänsä ja
meidän Hanna-mummomme ovat
serkuksia, ja kaikki ovat syntyisin
Räiskälässä olleesta talosta.

Koska mukanamme oli runsaasti
myös nuorta sukupolvea, kävimme
menomatkalla tutustumassa Äyrä-
pään ja Vuosalmen taistelupaikkoi-
hin. Matkamme jatkui sieltä Kivi-
niemen kautta Rautuun. Tutustuim-
me uuteen ordoksikirkkoon, jonne
pääsi nyt sisälle ja söimme siinä lä-
hellä kuljettaja-Pekan ja opas-Li-
dian järjestämän metsälounaan.
Pysähdyksen aikana oli hyvä mah-
dollisuus tutustua niihinkin sukulai-
siin, joiden kanssa ei ole voitu olla
muuten yhteydessä.

Matkamme jatkui siitä Räiskä-
lään. Halusimme nähdä ne maise-
mat, jossa Hännikäisen seitsemän
veljestä ja kaksi sisarta syntyivät ja
kasvoivat. Pekka-serkun osoitel-
lessa pellon reunassa olleiden ra-
kennusten paikkoja ihmettelimme
peltojen lakeutta ja nykyistä voikuk-
kaviljelyä niillä.

Jos mukana ei olisi ollut ketään
asiantuntijaa, ei olisi voinut kuvitel-
la siinä koskaan mitään olleenkaan,
koska kaikki oli pillarilla ajettu ta-
saiseksi, ja rakennusjätteet olivat
yhtenä kasana metsänreunassa.

Räiskälästä lähtivät evakkoon
Jalmari-sedän ja Ville-sedän per-
heet. Vielä kävelimme katsomaan
Antti, Ville ja Aapro Mörskyn

talonpaikkoja. Tuntui haikealta kat-
sella, kun Aapron pihassa omena-
puu sekä angervopensaikko olivat
muistona menneestä. Matti Mörs-
kyn lapset kävivät tervehtimässä
omaa kotipihaansa Ristautiossa.

Yöpaikkamme oli Hotelli Gelios
Terijoella. Se oli ensiluokkainen ver-
rattuna aikaisempiin maja-paikkoi-
himme. Seuraavana aamuna teim-
me kiertoajelun rantatietä Kuokka-
laan ja poikkesimme Repinin muse-
on pihassa. Museo ei ollut auki.

Miettilänhovin puistossa
ja Suvenmäellä

Matka jatkui Rautuun Suvenmä-
elle ja Miettilään. Jalkauduimme
Miettilän “puiston” kohdalla. Miet-
tilässähän on nyt suuri asuttu kylä
sekä pietarilaisia kesäasukkaita
mökeissään. Hovin entisen puiston
mailla viettää kesiään kolme perhet-
tä.

Puistosta ei ole jäljellä muuta kuin

vesakkoa ja pari suurta saarnia, jois-
ta voi paikantaa rakennusten paikat.
Navetan kivijalasta löytyy vielä
muutamia suuria graniittilohkareita,
muutama vuosi sitten kivijalka oli
selvästi näkyvissä. Omenapuutkin
ovat kaikki kuolleet ja lahonneet.

Neuvoimme aikaisemmin pihassa
olleen kaivon paikan, ja nyt paikan
haltija vei meidät kunnostamansa
kaivon luo. Kaivo oli 12 metriä syvä,
joten on siinä heillä ollut iso urakka
ilman kaivinkoneita. Hän oli ottanut
arkun kivet pois ja nyt siinä oli se-
menttirenkaat.

Oli harmi, kun meillä ei ollut yh-
teistä kieltä, viittoilut ja muutama
englanninkielinen sana selvittivät
asiaa. Hän oli myös kiinnostunut
talvisodan alusta Raudun kohdalla.

Yleensä Miettilän ja Suvenmäen
nykyiset asukkaat ovat ystävällisiä
ja tietävät, miksi me käymme siel-
lä. Vain kieli tuo esteitä kanssa-
käymiseen.

Sunnuntain metsälounaan söimme

Serkkujen matka Rautuun Räiskälään ja
Miettilään

Serkukset Räiskälässä 29. toukokuuta 2005. Vasemmalla Einonty-
tär Liisa, Antin tyttäret Saini ja Kirsti, Matinpoika Pentti ja edessä
Jalmarinpoika Pekka Hännikäinen. Pekka selostaa paikan histori-
aa ja rakennusten paikkoja ennen sotaa.
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Suvenmäen koulun lähellä, oikeas-
taan isäni Hännikäisen Antin pel-
lon reunassa. Me vanhemmat ih-
mettelimme ympäristön ankeutta ja
nuoret paikkojen hoidon puutetta ja
rakennusten hataruutta. Täällä ei ole
sitä vaurautta kuin Terijoella.

Suvenmäen uusi koulurakennus
sen kun rapistuu, vanhahan on pu-
rettu pois asemasodan jälkeen. Uu-
dessa koulurakennuksessa toimi
asemasodan aikana kenttäsairaala.
Suvenmäeltä näkyi ennen kauas
Valkjärvelle asti. Kivisyrjä, joka on
Miettilän ja Raasulin välissä, on 205
m. korkea merenpinnasta katsoen
ja kannaksen korkein paikka.

Vaikka kaikki on muuttunut, aina
löytyy jotain, joista voi muistella lap-
suuttaan ja vanhempien kertomia.
Siellä ovat vielä valkovuokot, kur-
jenpolvet, kullerot, pähkinäpensaat
ja monet puut sekä lähteet toivotta-
massa meidät tervetulleiksi.

Meille tämä matka oli samalla
sukukokouksen tapainen tutustumis-
ja muisteluhetki, asummehan nykyi-
sin ympäri Suomea ja sukulaiset tah-
tovat väkisin vieraantua. Ennen ko-
timatkaa pyörähdimme vielä Rau-
dun entisen kirkon tuntumassa sekä
nykyisellä rautatieasemalla. Eino-
sedän tyttärentyttäret löysivät mum-
monsa kotipaikan aseman tuntumas-
ta. Mukanamme oli Hännikäisen
veljesten Villen, Matin, Jalmarin,

Miettilän väki vuonna 1934. Takana isännät, va-
semmalla Matti , Eino ja Antti Hännikäinen.

Vasemmalla Jalmari ja Antti Hännikäinen sekä
Matti Hännikäisen pojat Toivo ja Vilho maalis-
kuussa 1940.

Antin ja Einon sekä Mörskyn Aa-
pron ja Matin jälkeläisiä. Ennen Suo-
meen paluuta poikkesimme Viipu-
rissa ja sen torilla ja kauppahallis-
sa. Viipurissa voisi viipyä pitem-

päänkin, mutta mukava oli tulla Suo-
meen turvallisesti.

Matkaterveisin
Kirsti Antintytär Pesonen,

o.s. Hännikäinen,
Mäntyharjulta.

Maija Mörsky ja Leena Lehto, o.s. Mörsky Ristautiossa “kotipihal-
laan” 28.toukokuuta 2005.

 Maisema Räiskälästä toukokuussa 2005.
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Mäkräläisten Vilho ja Olga Iha-
laisen jälkipolvi kerääntyi 8.-10. hei-
näkuuta Karjalan kunnaille. Idea
sukumatkasta ukin ja mummin ko-
titilalle Rautuun oli kytenyt jo pari
vuotta muutamien serkusten mieles-
sä. Idea eteni ensin sukuselvityksen
laatimisella, johon tietoja kertyi ta-
valla jos toisella.

Matkakutsut lähtivät matkaan kir-
jeitse ja sähköpostilla yli 60 suvun
jäsenelle. Tällä kertaa matka mah-
dollistui Vilho ja Olgan kuudelle lap-
selle, heidän kuudelle puolisolleen,
17 serkuksille, kahdeksalle serkuk-
sien puolisolle ja kahdelle serkku-
jen lapselle.

Vilho ja Olga Ihalainen muuttivat
sodan jälkeen Joroisten Lapinmäelle,
josta suku on lisääntynyt ja muutta-
nut mm. Kuopioon, Varkauteen,
Jyväskylään, Lahteen, Hyvinkäälle,
Espooseen, Vihtiin, Helsinkiin ja
Kotkaan. Melkein tätä reittiä koot-
tiin suvun 39 jäsentä samaan bus-

siin ja Vaalimaan kautta muistojen
Karjalaan.

Ensimmäinen matkapäivä sujui
tutustumisen merkeissä. Monet su-
kulaiset eivät olleet tavanneet yli 20
vuoteen. Johan siinä ajassa ihminen
vähän muuttuu (elopaino yleensä li-
sääntyy), mutta luonne ja muut per-
soonallisuuden ulottuvuudet tahtovat
pysyä samoina.

Ihalaisia 17 talollista

Lauantaiaamupäivässä oli juhlal-
lisen odottamisen tuntua, kun mat-
kan rasituksia oli nukuttu Käkisal-
men Sanatorio -hotellissa. Nyt bus-
si suunnattiin Mäkrälle. Ennen so-
tia kylällä oli ollut 17 talollista Iha-
laisia enemmän tai vähemmän su-
kua toisilleen. Miten tuo luku 17 tois-
tuukin?!

Mäkrä on tänä päivänäkin eloisa
kylä. Neukkuaikaiset kerrostalot,
suomalaisaikaiset puutalot, sovhoo-

sin pellot ja navetat sekä nykyve-
näläiset hökkelit lomittuvat toisiin-
sa. Ei voi muuta todeta kuin että
jokainen elää tyylillään.

Aurinko porotti täydeltä terältään,
kun Vilhon ja Olgan jälkipolvi ko-
musi Mäkrän rinnettä ylös. Tomu
vain leijaili jalkojen alla. Tunteet oli-
vat pinnassa, kun Vilhon ja Olgan
lapset tapasivat entisellä kotipihal-
laan Valentinan, joka on muutta-
nut Mäkrälle Pietarista ja rakennut-
tanut tontille talon. Entisistä raken-
nuksista on vain jäljellä maakellari.

Venäläinen vieraanvaraisuus kut-
sui taloon tutustumaan. Svetlana
halusi lahjoittaa monelle talon puu-
tarhasta upeita koristekukkia. Hän
sanoi istuttavansa pihalle koivun
Vilhon ja Olgan muistoksi sekä kun-
nioittaakseen alueen aikaisempia
asukkaita.

Aiemmin paikalla käyneet suku-
laiset muistelivat ristiin, millaiset
maisemat Mäkrän mäellä olivat 10

Sen 17 serkkua

Ihalaisen sukumatkalaiset yhteispotretissa Mäkrän mäkinotkossa. Taustalla suvun kotitila nykyisessä
asussa.
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vuotta sitten. Yhdessä kauhisteltiin,
miten sekavaan kuntoon nykyvenä-
läiset ovat saaneet Mäkrän mäen
“rakennuksillaan”, jotka eivät istu-
neet suomalaisten silmään.

Mäki, koivut ja järvimaisema - sii-
nä ovat tekijät, jotka yhdistävät Vil-
hon ja Olgan sielunmaisemaa Mäk-
rällä ja siirtokarjalaisina Joroisten
Lapinmäellä. Ihmeellisesti elämä
johdattaa samankaltaisiin näkymiin.
Nyt tosin Mäkrän järvimaisema
Seppälänjärvelle on kadonnut, kun
ranta-alueen puut ovat peittäneet

näkymän. Sama on melkein tapah-
tunut Lapinmäelläkin.

Laatokka virvoitti

Raudun kirkonkylä näytti yllättä-
vän vilkkaalta Mäkrän rauhan jäl-
keen. Olivatkohan jotkin markkinat
menossa? Lounasta suku nautti ih-
kauudessa ravintolassa, jonne osa-
simme Markku Paksun ja Topi
Laitisen neuvomana. Kulttuurita-
lon edustalla saimme seurata venä-
läisen vihkiparin onnea.

Matkan kohokohtiin kuului myös
uimareissu Laatokan rannassa Met-
säpirtin puolella. Vesi Laatokassa oli
yllättävän korkealla ja upea ranta-
hietikko siten veden peitossa.

Sukumuistelut jatkuivat vielä Kä-
kisalmen illassa ja yössä. Rohkeim-
mat miehet tutustuivat kaupungin
yleiseen saunaan, joka sai ihan koh-
tuulliset pisteet. Palvelu oli yllättä-
vän hidasta hyvämaineisessa Aldo-
ga -ravintolassa, mikä sai Helli-tä-
din lopulta iskemään nyrkkiä pöy-
tään. Se tuntuu olevan sääntö, että
Venäjällä jo 10-20 asiakasta ilman
etukäteistilausta saa kaaoksen ai-
kaan ravintolassa, kun tällaisiin asi-
akasmääriin ei olla totuttu ja omat
kansalaiset otetaan jonon ohi.

Sunnuntaina palattiin Valkjärven
kautta, jonka Nurmijärven kylässä
mummomme Olga Ihalainen, omaa
sukuaan Ikonen, oli syntynyt. Valk-
järvelle ihastelimme vielä Krasnoje
Ozeron laskettelukeskusta, josta
maisemat avautuvat Punnusjärvel-
le. Kannattaisi suomalaisten löytää
tämä “alppikylä”, joka rinteillään on
päässyt FIS:n hyväksymäksi.

Matka poiki idean serkkujen ta-
paamisesta Lapinmäellä viimeistään
vuonna 2007. Itse aion ensi vuon-
nakin palata Mäkrälle, muihin Kar-
jalan kyliin ja Pietarin metropoliky-
lään - yksin ja ryhmämatkoja vetä-
en.

Jarmo Ihalainen

Vilho ja Olga Ihalaisen lapset Väinö Ihalainen, Hilkka Laiho ja
Riitta Lindholm sekä Jaana Tirkkonen Mäkrän maisemissa. Väinöl-
le matka oli ensimmäinen yli 60 vuoden jälkeen syntymäkotipihan
maisemiin.

Sellanen ol’ Viipuri, siellä on nyt
naapuri!” veisteli Viipurin poika
Ossi Runne Karelia-puhallinor-
kesteria johtaessaan. Historian
suuret käänteet tempaisivat jou-
koittain ihmisiä juuriltaan Karjalas-
ta.

Pääkaupunkiin asettuneet eivät
antaneet murheen murtaa, vaan
jatkoivat musiikkiharrastustaan pe-
rustamassaan soittokunnassa, joka

nyt tunnetaan nimellä Karelia-puhal-
linorkesteri. Tämän 60-vuotisjuhli-
aan viettävän orkesterin soittajat
ovat nykyään lähtöisin eri puolilta
maata, mutta heitä kaikkia yhdistää
karjalaisuuden iloinen pohjavire.

Konsertissa kuullaan musiikkia ja
muisteloita vuosien varrelta. Nyky-
päivää edustaa Arttu Takalon sä-
veltämä tilausteos, joka saa kon-
sertissa kantaesityksensä.

Konsertin johtaa kapellimestari
Tom Bildo, laulusolistina on Mar-
jatta Airas ja juontajana toimii
Seppo Hovi.

Juhlakonsertti pidetään lauantai-
na 29. lokakuuta kello 16 Savoy-
teatterissa Helsingissä, (Kasarmi-
katu 46-48).

Liput 15 euroa, ennakkoon Lip-
pupalvelusta.

Karelia-puhallinorkesteri 60 vuotta
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Rautulaiset yrittäjät Mikkelissä

Kahvila-ravintola Paten Seija ja Kari Porkka

Tervetuloa meille laulamaan karaokea, kutsuvat Kari ja Seija
Porkka Kahvila-ravintola Paten edustalla.

Kuva: Arja Vähämäki

Toiseksi haastateltavaksi Rautu-
laisia yrittäjiä käsittelevään sarjaan
kutsuttiin Kahvila-ravintola Paten
omistajapariskunta Seija ja Kari
Porkka Mikkelistä. Heidän juuren-
sa ovat Karjalassa, Seijan Raudus-
sa ja Karin Nuijamaalta.

Seija Porkka, o.s. Friman on syn-
tynyt Pieksämäellä 6. syyskuuta
1949. Hänen äitinsä oli kotoisin Ve-
näjän puolelta Moskovasta ja omaa
sukua Kasteroff.

- Äidinäiti oli ompelija ja käsityö-
ihminen. Äitini oli perheen ainoa lap-
si ja venäläisen näköinen: Hän oli
hyvin hiljainen, ei puhunut paljon.
Olen kuullut kuitenkin kertomuksia
siitä, miten äiti lähti evakkoon su-
muisena yönä 1917 ja kuinka he
kävelivät ojaa myöten Rautuun.

Seijan isä kulkeutui Rautuun ja teki
maatöitä Maaselänhovissa, joka oli
yksityishovi. Siellä oli hieno 200
metriä pitkä vaahterakuja. Lahjoi-
tusmaahoveja oli kuusi. Isä ja äiti
tapasivat Maaselänhovissa, mihin
äiti oli tullut yksityispalvelukseen.

Seijan siskot Maija ja Anja ja van-
himmat veljet kävivät koulua Rau-
dussa. Sodan aikana perhe lähti
evakkoon ja asettui Pieksämäelle,
kun sota loppui.

- Meitä oli 13 lasta, mutta kaksi
veljeä on kuollut. 10 asuu täällä
Mikkelissä ja pidämme jatkuvasti
yhteyttä, kertoo Seija Porkka.

Kari Porkka on syntynyt Pieksä-
mäellä 31. lokakuuta 1947.

- Isäni oli Nuijamaalta ja hänellä
oli Viipurissa sekatavarakauppa.
Viipuri oli ennen iso, hieno ja loiste-
lias kaupunki. Isä kertoi usein Vii-
purista ja Monrepoon puistosta.
Muutimme Pieksämäeltä Mikkeliin,
kun olin neljä-viisivuotias. Isä kuoli
vuonna 1983, eikä ehtinyt enää käy-
dä Viipurissa.

Seija ja Kari Porkka ovat naimi-
sissa ja heillä on 32-vuotias poika
Toni, joka on myös työssä perhe-
yrityksessä. Lapsenlapsia on jo kol-
me.

Porkkien iso suku on muutoinkin
apuna yrityksessä.

- Tonin vaimon sisko on meillä
töissä ja Seijan siskon tyttö on ollut
apuna, luettelee Kari Porkka.

- Vanhin siskoni Maija oli meillä
myös töissä alkuaikoina, Seija Pork-
ka lisää.

R-kioskista yrittäjyyden
alku

- R-kioskista kaikki alkoi. Kari
hommasi minulle työpaikan. Hän
sanoi, että akka pitää saada kiireesti
töihin. Minulle ostettiin kioski syk-
syllä 1979. Kioskin paikka oli tuos-
sa muuntajan luona, Seija kertoo.

- Kaupunki ei uusinut sen vuok-

rasopimusta. Tätä taloa alettiin
suunnitella. Säästöpankki oli tässä
rakennuksessa viisi vuotta ja tarjosi
meille huoneistoa ostettavaksi kios-
kille.

- Talon keskiosa on vielä ennal-
laan. Remonttia on ollut muutaman
kerran, kun ensin kahviopuoli laa-
jennettiin. Sitten tehtiin yläkertaan
ravintola ja terassi. Kun posti lähti
pois vuonna 1999, niin alakerta re-
montoitiin ja tehtiin uusi baari. Noin
vuosi sitten ostettiin loput talosta,
kun Kotipizza lähti, Kari kertoi Kah-
vila-ravintola Paten vaiheista.

Karaoke vetää keskiviikkoisin.
- Meillä lauletaan paljon. Karikin

laulattaa. Joskus meillä on myös
elävää musiikkia. Olemme seurus-
teluravintola ja pistäytymispaikka.
Järjestämme yksityistilaisuuksia ja
vaikka nimipäiväjuhlia, Seija ja Kari
houkuttelevat mukaan nimipäivän
viettoon.
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- Kioskista se alkoi, kertoi Seija ja näytti diakuvaa Lähemäellä
olevasta kioskista, joka mahtui kuorma-auton lavalle.

Kuva: Seija ja Kari Porkka

Olemme kasvaneet
yrittäjiksi

Kari  ja Seija toteavat, että pa-
rasta yrittämisessä on itse yrittämi-
nen.

- Olemme kasvaneet yrittäjiksi
yhdessä ja puhaltaneet yhteen hii-
leen. Tämä on meillä elämäntapa.
Voisin sanoa, ettei ihan täyspäinen
sitä tee, kun työmäärä on suuri.
Töitä tehdään tasaiseen tahtiin,
mutta pikkujouluaikaan on vilk-
kaampaa, Työtä tekemällä pärjää.
Johtajaa ei kannata ruveta leikki-
mään, Kari valottaa yrittäjyyttä.

Seija kertoo, että samat ihmiset
käyvät ja asiakaskunta on tyytyväis-
tä. Kilpailu on kovaa, kun Lähemä-
ellä on tällä hetkellä kolme ravinto-
laa.

- Totuus on se, että on hyviä päi-
viä ja huonoja päiviä. Joskus väsyt-
tää olla aina töissä, mutta se menee
ohi. Ei tämä ole aina yhtä juhlaa,
jatkaa Kari vakavana.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistään
Seija on työskennellyt HKK:lla.
Kari oli ravintola-alalla 20 vuotta.
Hän tuli Ravintola Pateen vuonna
1990 oltuaan Kalevassa 20 vuotta.

- Silloin kahvio oli tehty. Kahta
työtä en olisi jaksanut, joten piti teh-
dä päätös, kumpaan jään. Valitsin
työn omassa yrityksessä, Kari jat-
kaa.

Vähemmän gourmet-
illallisia

- Lempiruokaani ovat marjat. Olen
kuin kurki. Juon vettä ja maitoa,
kertoo Seija.

Kari sanoo, että hän pitää pasta-
ruuista ilman salaattia ja juomana
oluesta. Kahvia Porkat juovat pal-
jon. Kuppi kädessä ollaan vähän
väliä.

- En ole kova kokkailemaan, kun
aikaa ei jää siihen, kertoo Kari.

Seija jatkaa, että hän tekee koto-
na ruuat, mutta ei ole mikään kok-
ki-ihminen.

- Vähemmän tulee tehtyä gour-
met-illallisia. Lapsena söimme usein
lauantaisin karjalanpaistia ja peru-
napiirakoita. Joskus teen itsekin pii-
rakoita. Kotona kakkarat leivottiin
puilla lämmitetyssä uunissa.

- Isänisä teki karjalanpiirakoita,
jotka olivat halkaisijaltaan isoja noin
20 senttiä. Ne oli ihan kuin pikku-

pitsat, jotka sitten paistettiin. Kivia-
rinauunissa piirakoista tuli rapeita.

- Pentuna riisipuuro oli ihanaa ja
viipurinrinkilätkin oli makeita. Nyt ne
ovat liian vetisiä, toteaa Kari.

Luonto ja perhe
tärkeitä

Seijan ja Karin hartain toive on
pysyminen terveenä. Voimaa jaksa-
miseensa he saavat luonnosta ja jäl-
kikasvusta.

- Lenkillä käydään jatkuvasti. Toni
asuu perheineen Visulahdessa. Lap-
senlapsista Lasse on esikoulussa,
Aleksi toisella luokalla ja vauva on
mukava. Kesällä pojat käyvät meillä
useammin, mutta koulujen alettua
he ovat enemmän kavereiden kans-
sa.

Porkat ovat olleet yhdessä kym-
meniä vuosia ja hitsautuneet yhteen.
He toteavat, että ilman toista ei voisi
elää.

Esikuvina he pitävät omia van-
hempiaan.

- Töitä, töitä, töitä. Vain töitä te-
kemällä pärjää maailmassa, Kari
tokaisee.

 Seija jatkaa, että kun perheessä
oli paljon lapsia, niin töitä piti tehdä.

- Siihen aikaan piti hoitaa lapsia.
Nuorempia hoidettiin ja olin ihan
tyytyväinen elämään.

- Kävin Maaselänhovissa kolme
vuotta sitten Markku Paksun ve-
tämällä parin päivän matkalla. Vii-
purissa olen käynyt kerran, kertoo
Kari Porkka.

Seija ei ole matkustanut Mosko-
vaan tai suunnitellut matkaa sinne.

- Mutta eihän sitä koskaan tiedä,
Seija sanoo miettiväisenä.

Hän lisää, että mustikat ja koivun-
lehdetkin ovat suurempia Karjalas-
sa kuin täällä.

- Vanhemmat siskoni kertoivat ja
uskon sen.

Arja Vähämäki
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Palkealan kirkon raunioiden
äärellä kumollaan oleva hauta-
kivi houkuttelee pohtimaan elä-
män kulkua entisen rautulaisen
seurakunnan alueella. Tienvii-
taksi elämänpolun seuraajalle
on tuossa hautakivessä himme-
äksi kuluneet, kyrillisin kirjai-
min kirjoitetut tekstit ja vuosi-
luvut.

Entinen elämä alkaa kirkastua
hautakiven koukeroiden osoittaes-
sa vuonna 1881 haudatun eläneen
täyden ihmisiän 85-vuotta ja synty-
neen von Frederiksien aatelissu-
kuun. Isän nimi kiven kertomana on
Petr, suomalaisittain sanottaisiin
Pietari. Isän suku on näille seuduil-
le kulkeutunut Saksasta. Sen osoit-
taa jo sukunimen von etuliitekin.

Rautu oli vuonna 1795 osa Venä-
jää. Tuona vuonna sai Petr Frede-
riks jälkeläisekseen tyttären, jolle
annettiin nimeksi Jekaterina.

Venäjää hallitsi silloin itsevaltiaa-
na ortodoksisessa kasteessa Jeka-
terina nimen hallitsijanimekseen ot-
tanut syntyjään saksalainen prinses-
sa. Suomen historiankirjoituksessa
nimi on Katariina II.

Kuolema korjasi paljon
satoa

Palkealan kirkon viereen haudat-
tu Petr Frederiksin tytär Jekaterina
oli mennyt naimisiin Ivan Laskovs-
kin kanssa. Ivan kuului silloiseen
ylimpään säätyluokkaan, aatelisiin.
Hän eteni valtiollisella uralla koho-
ten arvonimikkeelle “Todellinen val-
tioneuvos”. Ivan kuoli ennen vaimo-
aan Jekaterinaa.

Palkealan kirkkomaalla kumollaan
olevasta kivestä voi lukea Jekateri-
nan olleen kuollessaan todellisen

valtioneuvoksen leskivaimo. Keuh-
kokuume siirsi leskivaimon näky-
västä elämästä tuonilmaisiin.

Hänen hautapaikkansa kirkon
hautausmaalla oli varmaankin tuo
nykyisin kumollaan olevan hautaki-
ven vieressä aukirevittynä ammot-
tava kammiohauta. Tämän hauta-
kammion kattona olleet laattakivet
ovat saaneet muuta käyttöä, vain
syvän, suorakaiteen muotoisen hau-
takammion kannattaneet nurkkapyl-
väät näkyvät paikoillaan.

Palkealan kirkon hautausmaalle
on haudattu Jekaterinan nuorempi
sisko, neiti Anna Frederiks. Kuo-
linvuonna 1872  Anna oli 75 vuoden
ikäinen. Jekaterinan lapsenlapsi, vain
kolmen kuukauden ikäinen tyttövau-
va Jelisaveta, kuoli “pistokseen”
vuonna 1867 ja haudattiin kirkon
hautausmaalle isoäidin elinaikana.
Haudatun tyttövauvan isä Nikolai
Laskovskij, Jekaterina poika oli
avioitunut Aleksandra Vasiljevan
kanssa.

Tverin kuvernementin sihteerin
tytär Anna oli saanut poikavauvan
samana vuonna kuin Jekaterinan
lapsenlapsi syntyi. Tämäkin vauva
Nikolai Malygin kuoli “pistok-
seen” ja haudattiin kolmen kuukau-
den ikäisenä Palkealan hautaus-
maahan. Palkealassa eläneen talol-
lisen Andrei Ontrosen poika Ivan
eli 25-vuotiaaksi ja samana vuonna
ja samana vuonna 1867 kuoli suku-
laiseni Aleksandr Poduskinin ty-
tär kymmenen vuoden ikäisenä.

Suurta surua tuo vuosi toi monel-
le palkealaiselle. Talollisen Feodor
Andrejevin puolitoistavuotias poi-
kavauva kuoli alkuvuonna ja tämän
lapsen äiti, Feodorin vaimo Anna
menehtyi keuhkotautiin marras-
kuussa.

Edellisen vuoden joulun odotus oli
kuoleman odotusta Vakkilan kylän
Aleksi Semenovan talossa. Vuo-
den viimeisinä päivinä menehtyi
neljävuotias tytär Jevdokia isorok-
koon ja kolme päivää myöhemmin
kaksivuotias poika Simeon.  Mo-
lemmat lapset haudattiin Palkealan
hautausmaahan heti tammikuun toi-
sena päivänä, jolloin heidän myötän-
sä haudattiin kaksi aikuiseksi elänyt-
tä ja kuumeeseen kuollutta vakkila-
laista.

Kaikkiaan Palkealan kreikkalais-
katolisen (ortodoksisen) seurakun-
nan haudattuja vuonna 1867 oli 39
vainajaa. Jokseenkin puolet kuolleis-
ta oli alle 13-vuotiaita lapsia. Kes-
kimäärin joka kolmas lapsena kuol-
lut oli otettu Rautuun löytölastenko-
dista Pietarista.

Mojkan löytölastenkoti
Pietarissa

Mojkan kanavakadun varrella si-
jaitsevaan kolmikerroksiseen löytö-

Hautakivi majakkana rautulaisten
taannoiseen elämään

Kuva: Ahti Hänninen
Jekaterina Laskovskajan (o.s.
von Frederiks) hautakivi Pal-
kealassa 28. toukokuuta 2005.
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lastenkotiin toi haikara vuosittain
noin 10 000 alle vuoden ikäistä vau-
vaa. Katariina II:n perustamaan,
valtion varoilla toimivaan löytölas-
tenkotiin otettiin esteettä vastaan
alle vuoden ikäisiä lapsia ympäri
vuorokauden.

Tunnistetiedot saapuneen lapsen
vanhemmista jätettiin ottamatta.
Lapselle annettiin heti tunnistenume-
ro vuosittain vaihtuvasta numero-
sarjasta, vietiin talon lääkärintarkas-
tukseen, kylvetettiin ja puettiin lai-
toksen vaatteisiin. Kaikki samana
päivänä tulleet lapset kastettiin su-
kupuoli huomioiden samannimisiksi
ortodoksiuskoon. Lapsen äidin tai
isän selville saaminen oli siten mah-
dotonta myöhemminkään.

Löytölastenkodin kirjoihin lapsi
kirjattiin annetulla tunnistenumerol-
la ja terveet lapset luovutettiin lai-
toksesta kasvatusperheisiin viimeis-
tään viiden viikon kuluessa laitok-
selle sisäänotosta. Lähtevän lapsen
silkkiseen kaulanauhaan laitettiin
sinetöity numerolevy, jonka toisella
puolella oli ristin kuva.

Laitoksesta kasvatusperheisiin
haetuista lapsista Venäjän valtio
maksoi elatusmaksua 15 ikävuoteen
saakka. Elatusmaksu pieneni lapsen
iän myötä.

Rautulaiset hakivat täältä lapsia
saaden siten lisuketta niukkaan toi-
meentuloonsa. Täten nuo heti syn-
tyessään kivikovan leivän käteensä
saaneet löytölapset saivat osakseen
heitteillejätön sijaan hiukan savutu-
van lämpöä. Kuuluisa Palkealan
seurakuntalainen Larin Paraske oli
tunnettu monien löytölastenkodin
lapsien kasvattajana vaatimattomis-
sa oloissa Vaskelan kylässä.

Kannaksen maiden
suuromistajia

Yhteiskunnan vähiten arvosta-
man numerotunnusvauvojen joukon
vastakohtana olivat säätyjärjestel-
män ylimmän luokan, aateliston lap-

set.  Tähän kultakäädyt kaulassaan
syntyneiden vauvojen joukkoon lu-
keutui lahjoitusmaahovin aatelilap-
sena vuonna 1795 syntynyt Jekate-
rina Frederiks, jonka hautakivi on
edelleen kumollaan Raudussa. Hä-
nen sukunsa omaisuus oli varmasti
suurempi kuin kaikkien muiden sil-
loisten sakkolalaisten ja rautulaisten
yhteensä.

Jekaterinan isoisä, hovipankkiiri,
paroni Johan (Ivan) von Frede-
riks osti Raudusta kuolinvuonnaan
1778 Leinikylän hovin lahjoitusmai-
neen. Tämä oli hänelle pieni osto,
koska hän oli muutama vuosi aiem-
min ostanut suuren Sakkolan lahjoi-
tusmaat Petäjärvellä olevine hovin
rakennuksineen. Tähän kauppaan
kuului vielä silloin erillisen Riiskan
kylän hovin rakennukset.

Kauppakirjat kirjoitettiin saksan-
kielellä. Sakkola oli sopivasti Leini-
kylän vieressä ja rajoittui toiselta
laidaltaan Pyhäjärven Taubilan
(Tuovilan) hovin lahjoitusmaihin.
Pyhäjärvi oli tällöin jo Jekaterinan
isoisän omistuksessa.

Isoisän kuoltua siirtyi Leinikylän
omistus perintönä isoäidille Helen-
alle. Jekaterinan sukulainen yliho-
vitallimestari, kenraalimajuri paroni
Frederiks osti vuonna 1824 itse ho-
vin ja Haapakylän, Leinikylän, Luuk-
kolanmäen, Mitronmäen, Mäkrän,
Orjansaaren ja Sissonmäen (yh-
teensä 30 taloa).  Paronin leskivai-
mo Sofia Frederiks myi vielä Je-
katerinan eläessä vuonna 1879 Lei-
nikylän lahjoitusmaat valtiolle lahjoi-
tusmaajärjestelmän päätyttyä. Itsel-
leen hän jätti hovirakennukset ja 100
hehtaaria maata.

Jekaterinan isoisältä jäi perintönä
pojalleen alikapteeni Andreille Py-
häjärven Taubila. Sakkolan Petäjär-
ven peri toinen poika Jekaterinan isä
tykistökapteeni Petr Frederiks.

Suvun läänitykset olivat suurim-
millaan kun Andrein poika paroni
Boris sai haltuunsa kauppaneuvos
Blandovin konkurssin seuraukse-
na vuonna 1842 koko Valkjärven

pitäjän lahjoitusmaat.
Omistuksiensa kautta Jekaterinan

suku oli itäisen Karjalankannaksen
valtiaita.

Tuolloin vallinneessa valtiojärjes-
telmässä aatelismiesten piti olla eläk-
keelle saakka valtion palvelukses-
sa. Useimmat näistä Frederiksien
suvun miehistä olivat Venäjän ar-
meijan upseereita tai valtioneuvok-
sia. Neuvoksen arvot olivat silloin
ammattiarvoja poiketen siten nykyi-
sin Suomessa ostettavina olevista
arvonimityksistä.

Tarkoitushakuista
hävitystä

Jekaterinan kadonnut kultainen
kaulakääty ja rikottu hauta kertovat
innosta hävittää nykyisin elävien tie-
dosta aiemmin tällä seudulla synty-
neiden ja asuneiden karjalaiset su-
kujuuret.

Jekaterinan syntymäkodin Sakko-
lan Petäjärven hovin entiseen piha-
puiston pystytetty lahjoitusmaata-
lonpoikain muistomerkki on suoma-
laisten “ryssävihan” nostattamiseksi
sijoitettu saksalaisjuuristen karjalais-
ten lahjoitusmaahovin omistajien
entiseen pihaan.

Suomalaiset unohtivat, että Jeka-
terinan eläessä purettiin muutoksia
jo kokenut lahjoitusmaajärjestelmä
sopuisasti, sapeleita heiluttamatta,
valtiollisia lakeja muuttamalla.
Muistomerkki teksteineen osoittaa
halun muuttaa suomalaisten lahjoi-
tusmaanomistajien verokarhun teh-
tävät Venäjän karhun toiminnaksi.

Jekaterinan kuollessa hautaus oli
tapahtunut rautulaiselta von Focki-
en lahjoitusmaasuvulta Palkealan
seurakunnalle lahjoitetulle kirkko-
maalle. Aikoinaan Frederikseillä oli
Petäjärven hovin puistossa oma
apostoleille Pietarille ja Paavalille
pyhitetty rukoushuone sekä suvun
oma hautausmaa.

Ahti Hänninen
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Vuosikokous pidettiin Toivion lo-
makodissa, Juvalla. Lomakodin ti-
lat ja ympäristö sopivat hyvin tar-
koitukseemme.

Tilaisuus aloitettiin vuosikokouk-
sella, mikä vietiin läpi joutuisasti riit-
tävän ajan saamiseksi muulle yhdes-
säololle. Kokouksen aluksi puheen-
johtaja toi terveiset oltermanni Eros
Juhonpoika Jäskeltä.

Hallitukseen valittiin esimieheksi
Jorma Eenokinpoika Jäske, va-
raesimieheksi Katri-Leena Lau-
rintytär Silvonen, rahastonhoitaj-
aksi Risto Helenanpoika Ny-
berg, sihteeriksi Raili Eenokin-
tytär Saarela sekä muiksi jäsenik-
si Seppo Simonpoika Jäske,
Markku Johanneksenpoika Jä-
ske ja Outi Ritvantytär Ahpo-
nen.

Vuosikokouksen jälkeen nautittiin
talon antimista. Samalla kuultiin
Jenni Pertintytär Jäsken musiik-
kiesityksiä sekä Raili Eenokintytär
Saarelan runotulkintoja rautulaisten
omasta runokirjasta sekä Kaarina
Johanneksentytär Jäsken ru-
noista. Kaarinan runoista olisi hy-
vinkin koostettavissa runokirja.

Sukuseuran taiteilijoiden töistä oli-
vat esillä Kaarina Johanneksenty-
tär Jäsken runo sekä maalauksia
samoin kuin Aarni Eenokinpoika
Jäsken teräksinen kotka.

Kaarina Johanneksentytär Jäsken
maalaus lapsuudenkotinsa pihapii-
ristä, “Sergeilästä”, oli monen mie-
leen, sillä se on ainoa kuva jälkipol-
ville suvun kotitalosta Metsäpirtin
Lapanaisista.

Sukuseuran kotisivujen sisällöstä
ja käytöstä kertoivat Martti Män-
tykoski ja Harri Jormanpoika
Jäske tietokonetta apuna käyttäen.
Kotisivuilla on mahdollisuus käydä
myös jäsenten kesken keskustelua
sekä saattaa ajatuksia ja kirjoituk-
sia sukuseuralaisten tietoisuuteen.

Kotisivuilla on nähtävissä linkke-
jä eri tahoille, joissa käydään kes-
kusteluja Jäske-nimisten ihmisten
kesken. Jäsket ovat saksalaisen tie-
don mukaan kaikki lähtöisin Sleesi-
asta, jossa nimemme kirjoitusasu
vastaa omaamme. Jäske-nimi esiin-
tyy selvitystemme mukaan eri puo-
lilla maapalloa ainakin seuraavissa
muodoissa, Jäske, Jaske, Jaschke,
Jäschke, Jaeschke, Jeske, Jaeske,
Jeschke.

Erään tulkinnan mukaan loppulii-
te ske tarkoittaa jonkun poikaa ja
koko nimi näin ollen Johanneksen-
poikaa. Näistä ja muista mielenkiin-
toisista asioista löytyy lisää tietoa
internetistä, joten kaikki innolla mu-
kaan tutkimusmatkoille.

Jorma Eenokinpoika Jäske oli
koonnut kokouspaikkaamme esityk-
sen Jäske-nimisten asuinsijoista
Sleesiassa sekä näiden ajatellusta
siirtymisajankohdasta ja –reitistä
Suomeen. Erittäin perusteltuna
ajankohtana voidaan pitää Kaarle
XII sotia Euroopassa 1700-luvulla.

Armeijassa oli tuohon aikaan run-
saasti myös palkkasotilaita, joita on
varmasti ollut myös Sleesiasta, jon-
ka ympäristössä myös sotia käytiin.

Hävittyjen taistelujen myötä Kaar-
le XII ja joukkonsa joutuivat vähi-
tellen perääntymään Baltian kautta
Kannakselle ja edelleen Suomen läpi
Ruotsiin ja Norjaan.

Perääntymisvaiheessa on joukois-
ta irtaantunut joukkoja ja todennä-
köisesti myös Metsäpirttiin/Rautuun.
Sergeilässä asuneiden Jäskejen su-
vussa on kerrottu tarinaa siitä, mi-
ten esi-isinä pidetyt kaksi “saksa-
laista” veljestä olivat tulleet kylään
kätkeytyneinä hevoskuormaan.

Ajankohta 1700-luvun alussa so-
veltuu hyvin myös siihen, että viral-
lisiin kirkonkirjoihin Jäske-nimi on
tullut vasta jonkin aikaa ennen 1700-
luvun puoltaväliä.

Internet-sivustojen tekstien poh-
jalta on käynyt selvästi ilmi, että sa-
manlaista keskustelua ja juurten et-
simistä on käynnissä Keski-Euroo-
passakin Jäskejen taholta.

Arpajaispalkintoja, mm. puunkan-
totelineitä, oli taas runsaasti tarjol-
la, kiitos Esa Saarelan aktiivisen toi-
minnan.

Kesäjuhlaan osallistui kaikkiaan
35 sukuseuralaista.

Sukuseura Jäske ry:n kotisivut:
www.sukuseurajaske.net

Sukuseura Jäske ry kokoontui Juvalla

Kesäkokous päätettiin yhteiskuvaan Toivion lomakodin nurmiken-
tällä.
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Onko oikeus Karjalaan vain siellä syntyneillä vai myös
niillä, jotka ovat juuriltaan karjalaisia? Kuinka sitten on,
jollei ole kumpaakaan?

Karjalassa syntyneillä tai karjalaisjuurisilla on tietysti
etuoikeutettu kotipaikkaoikeus. Se ei kuitenkaan anna
oikeutta aliarvioida jokaisen suomalaisen oikeutta omaan
isänmaahan, johon karjalakin, edelleen ainakin henki-
sesti, kuuluu.

Yhä useampi suomalainen, syntyperästään huolimatta,
haluaa matkustaa Karjalaan tai karjalaisten rajan ta-
kana järjestämiin tilaisuuksiin. Halutaan matkusta nä-
kemään mitä Suomi menetti tai missä isät, isoisät ovat
taistelleet itsenäisen Suomen puolesta.

Koko Suomi taisteli, koko suomi menetti. Toki karja-
laiset eniten, koska Karjala lunnaiksi vaadittiin, että
Suomi muu sais elää!

Toivon, ettei yksikään karjalainen syyllistyisi ihmet-
telemään, jot mitä hääkii täl matkal tekköö? Eihähää
uo ies syntynt tääl.

Matkustamisen kautta monen silmät voivat avautua
näkemään mitä Suomi menetti, ja näin ollen ymmärtä-
mys myös Karjalan palautuksen tärkeydestä voi lisään-
tyä.

13. elokuuta Raudussa (nykyisin Sosnovo) paljastet-
tiin jatkosodan aikana Rautuun haudatuille sankari-
vainajille muistomerkki. Tuo muistomerkki viestittää
nykyisille ja tuleville sukupolville rajan molemmin puo-
lin niistä kalliista lunnaista, joita sota vaati. Tietyllä ta-
valla se kertoo myös nyt paikalla asuville ihmisille Kar-

jalan menneisyydestä, historiasta, josta heillä valitetta-
vasti on sangen vähän tietoa.

Muistomerkin paljastustilaisuudessa tunsin syvää
kunnioitusta niitä miehiä kohtaan jotka uhrasivat kal-
leimpansa. Tuossa tilaisuudessa tunsin myös ylpeyttä
ja kiitosta siitä, että olemme voineet toteuttaa tämän
kunnianosoituksen.

Pienet valkoiset ristit paljastetun muistomerkin taka-
na tuikkivat silmissäni kuin tähdet.

Mieltäni liikutti syvästi juhlassa mukana ollut savolai-
nen veteraani, joka oli ollut jatkosodan aikana Miettilän
hovissa Raudussa sekä puolustamassa Kannasta hyök-
käysvaiheen alettua kesällä 1944. Kuultuaan kesällä,
että Raudussa on meneillään hanke edellä mainitusta
muistomerkistä, hän otti yhteyttä ja tiedusteli milloin
paljastustilaisuus on ja voiko hän osallistua juhlaan.
Tottakai.

Itsestään sen suurempaa numeroa tekemätön vete-
raani oli mielestäni tuon juhlan kunniavieras. Muisto-
merkille hän laski kukat: Aseveljien muistolle. Ei ollut
kesällä 1944 aika jättää jäähyväisiä. Nyt 60 vuoden
jälkeen siihen tarjoutui tilaisuus. Kaveria ei jätetä!?

Aseveli halusi läsnäolollaan muistaa niitä poikia jotka
eivät enää palanneet.

Mieleeni tulvahtivat sanat. Syntymämaa, sinun mul-
lassas suo minun maaksi tulla, osa olla sen suo, osa
kiusatun kauniin maan.

Karjalan liiton kultaisen ansiomerkin voivat saada
poliitikot, ehkäpä vain yhdeksi kaudeksi poliittisin man-
daatein liiton hallitukseen tai valtuustoon valitut. Mer-
kin saa huolimatta siitä, onko työssään puolustanut sa-
nallakaan Karjalan oikeuksia.  Liiton kultaiseen ansio-
merkkiin oikeutetumpia olisivat kuitenkin Tuuren kal-
taiset veteraanit, jotka oikeasti puolustavat Karjalan ja
karjalaisten oikeuksia.

Terveisin

Kenellä on oikeus Karjalaan?

24. syyskuuta puheenjohtajat olivat Sosnovon
kunnan vieraina. Kunnanjohtaja Alexandr Sok-
olovin tarjoamilla päivällisillä keskusteltiin päät-
tyneestä muistomerkkiprojektista sekä sen jatka-

misesta. Tulevaisuudessa tullaan allekirjoitta-
maan suojelussopimus Rautuseuran, Rautulaisten
pitäjäseuran sekä Sosnovon (Rautu) ja Zapers-
kojen (Metsäpirtti) kuntien kanssa. Yllätyksenä
näet tuli, että Palkeala kuuluukin nykyisin Met-
säpirttiin. Päivällisillä käydyissä keskusteluissa
Alexandr Sokolov esitti toiveen, että seuramme
voisivat aktiivisemmin tehdä kulttuurista yhteis-
työtä ja tuottaa tietoa Raudun entisestä elämästä
ja sen historiasta. Samalla hän kertoi kunnioitta-
vansa tekemäämme työtä nyt valmistuneiden
muistomerkkien aikaansaamiseksi sekä lausui
kiitokset siitä, että oli voinut omalta osaltaan olla
myötävaikuttamassa niiden syntyyn.

Kuva: Esko Harni
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Suurlähettiläs Niilo Pusan elä-
mänkerta jatkuu. Kuudennessa
osassa hän muistelee Helsingin
yliopiston Viipurilaista osakun-
taa ja toimimistaan sen isäntä-
nä.

Ensimmäiset osakunnat perustet-
tiin Helsingin yliopistoon 1600-lu-
vunpuolivälissä, näistä ensimmäise-
nä Viipurilainen Osakunta 1653.
Pian tämän jälkeen syntyivät Hä-
mäläinen ja Satakuntalainen Osa-
kunta sekä vähitellen useita muita
suomen- ja ruotsinkielisiä osakun-
tia.

 Viipurilainen Osakunta vietti 300-
vuotisjuhlaansa 5. maaliskuuta 1953.
Pääjuhla oli ravintola Adlonissa. Sen
pihalla olivat juhlatanssiaiset. Juh-
layleisö oli frakeissa ja pitkissä ilta-
puvuissa kantaen akateemisia kun-
niamerkkejä.

Minulla oli ilo olla mukana tässä
juhlassa. Kesken juhlamenojen ylei-
sölle ilmoitettiin, että Josef Stalin
oli kuollut. Ravintola Adlonin ääri-
ään myöten täyttänyt juhlakansa rat-
kesi riemuun.

Hetken kuluttua koko Helsinki pi-
meni puoleksi tunniksi. Tarvittiin
paljon kynttilöitä, mutta niitä oli riit-
tävästi kaikkiin pöytiin. Juhla-ateri-
aa jatkettiin ja kaikkialla pohdittiin,
mitä Stalinin kuolema merkitsisi
Suomelle ja sen itsenäisyydelle. Kun
valot taas syttyivät, jatkettiin tans-
siaisia.

Teatterin
lavalla

Osakunnan 300-vuotisjuhlien yh-
teydessä esitettiin Kansallisteatte-
rissa Lempi Jääskeläisen Viipu-
rin historiaa kuvannut näytelmä “Vi-
netta”. Olin tässä näytelmässä
haarniskaan puettu sotilas, peitsi kä-

dessä.
Lisäksi Vanhalla Ylioppilastalolla,

silloisessa Kaupunginteatteri-Työ-
väenteatterissa, esitettiin operetti
“Luxemburgin kreivi”. Siinä minul-
la oli palvelijan osa. Voin siis sanoa,
että olen nuoruudessani näytellyt
sekä Kansallisteatterin että Kaupun-
ginteatterin parnassolla.

Osakunnan
isännäksi

Olin syksyllä 1950 aloittanut opis-
keluni Helsingin lainopillisessa tie-
dekunnassa ja keskittynyt tenttien
suorittamiseen.

Isäni joutui ahkeroimaan metsäs-
sä rahoittaakseen opintoni. Siksi
pyrin vastaavasti ahkeruuteen
omalta osaltani. En juuri käynyt osa-
kunnassa tai osoittanut siellä erityis-
tä aktiivisuutta.

Jostakin syystä Viipurilaisen Osa-
kunnan 300-vuotisjuhlien isäntä
Aarre Peitsaari pyysi kevättalvella
1953 minut Osakuntaan ja kertoi
minua pyydettävän Osakunnan
isännäksi. Asia tuli minulle täytenä

Evakkopojasta suurlähettilääksi
Niilo Pusan muistelmat

yllätyksenä. Halusin neuvotella ys-
tävieni kanssa ja heidän neuvostaan
päätin ottaa tehtävän vastaan.

Soitin isälleni ja kerroin saamas-
tani tarjouksesta. Isännän tehtävi-
en vastaanottaminen edellytti en-
simmäiseksi frakin teettämistä. Aka-
teeminen juhlapuku oli isännän “työ-
asu” ja maksoi paljon.

Isäni sanoi: “En tiedä, mitä Osa-
kunnan isäntä tekee, mutta jos si-
nulle on virasta hyötyä, niin teetä se
frakki. Minä lähden tuntia ennen
rahtimetsään ja lähetän rahat”. Niin
teetin frakin ja minut valittiin Osa-
kunnan isännäksi.

Sain myöhemmin kuulla, että kun
toiset heräsivät Uimilan parakilla ja
kävivät aamupisillä ennen rahdin-
ajoon lähtöään, saattoivat he tode-
ta: “Hyvänen aika, Pusan Matti tu-
lee jo metsästä kuorman kanssa”.
Hänellä ei ollut pimeässä metsässä
edes taskulamppua. Toisinaan hän
oli selvinnyt lyhdyn avulla.

Juhlien
järjestämistä

Viipurilaisen osakunnan hallitus. Niilo  (isäntä) ja Eini Liukko
(myöh. Liukko-Vaara) vasemmalla vierekkäin.
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Viipurilaisen Osakunnan, ViO:n
toiminnassa oli isäntänä ollessani
kulttuuria, viihdettä, juhlia, karonk-
koja ja urheilua. Perinteisesti isäntä
ja emäntä joutuivat järjestämään
osakunnan vuosijuhlan, jossa kan-
nettiin akateemista juhlapukua,
frakkia, ja pitkää iltapukua.

Pyhän Andreaan päivänä eli mar-
raskuun viimeisenä vietetään perin-
teisesti Viipurin Pamauksen muis-
toa. Juhlapukuna oli smokki ja daa-
meilla pitkä puku. Molemmissa.
kannettiin akateemisia kunniamerk-
kejä. Viipurilainen Osakunta kuului
suuriin osakuntiin. Siinä oli osakun-
ta-aikanani noin 850 ylioppilasta.

Suuren osakunnan isännältä vaa-
dittiin kehittynyttä organisatorista
silmää ja monipuolista johtajantai-
toa. Isäntä ja emäntä olivat keskei-
set hahmot osakunnan toiminnassa.

Osakunta-aikaisia
työtovereita

Läheisin työtoverini emännän
ohella oli kuraattori Aimo Purho-
nen, joka nautti kaikkien osakunta-
laisten varauksetonta luottamusta.
Lähipiiriin kuuluivat myös osakun-
nan tilintarkastaja, varatuomari
Simo Kärävä, sittemmin KOP:n
varatoimitusjohtaja ja Suomen So-
taveteraaniliiton pitkäaikainen pu-
heenjohtaja sekä hänen veljensä,
varatuomari Lauri Kärävä, sittem-
min Opetusministeriön osastopääl-
likkö ja hallitusneuvos.

Läheisessä yhteistyössä olivat
edelleen osakunnan taloudenhoita-
ja, valtiotieteen maisteri Esko Sep-
pälä ja hänen veljensä, apuisäntä
Pentti Seppälä, myöhemmin Poh-
jola-yhtiöiden toimitusjohtaja. Osa-
kunta-aikaisia työtovereitani olivat
edelleen apuisäntä, filosofian mais-
teri Leevi Kantee. Fuksimajurini,
valtiotieteen maisteri Martti Valla
ja osakuntaneuvostossa lääketie-
teen lisensiaatti Matti Aho, sittem-
min tunnettu korvalääkäri Helsingis-

sä.
Fuksiluennoilla nuorille ylioppilaille

opetettiin hyviä käytöstapoja sekä
jaettiin yliopistoa ja osakuntaa kos-
kevaa tietoutta. Sieltä saattelin myös
kotiin kauneinta ViO:n fuksityttöä,
erästä hammaslääketieteen yliop-
pilasta.

Syyte
veronkierrosta

Osakunnassa järjestettiin joka
sunnuntai-ilta tanssit. Niissä soitti
huippuorkesteri Olli Häme laulu-
solistinaan Brita Koivunen. Pää-
syliput loppuivat aina kesken. Ovel-
la oli tungosta ja tulijoita enemmän
kuin oli mahdollista ottaa. Pääsyvaa-
timuksena oli osakuntakortti, jotta
tanssit voitiin pitää verovapaasti.

Erään kerran tuntematon merko-
nomi oli päässyt livahtamaan ovella

Viipurilaisen Osakunnan tanssiaiset.
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olleiden apuisäntien ohitse ja ruven-
nut humalapäissään riehumaan.
Hänet poistettiin poliisin suojiin ja
kun ilmeni, ettei hänellä ollut osa-
kuntakorttia.

Sain myöhemmin osakunnan isän-
tänä Helsingin raastuvanoikeudes-
ta syytteen, että olin kiertänyt ve-
roa sallimalla sisäänpääsyn kortit-
tomalle. Oikeudenkäyntiä seuraa-
maan yliopisto järjesti tuomari Fell-
manin ja asianajajakseni osakunta
valitsi varatuomari Juho Kivi-
Koskisen. Oikeuden puheenjohta-
ja oli tunnettu pianisti Kurt Wall-
den.

Syyte hylättiin ja sekä minut että
osakunta vapautettiin kaikesta vas-
tuusta. Tapaus herätti osakuntaelä-
mässä melkoista huomiota. Olihan
yleisesti tiedossa, että myös ei-aka-
teemisia nuoria kävi silloin tällöin

ystävien seurassa osakuntatansseis-
sa.
Osakunnan
emäntiä

ViO:n 300-vuotisjuhlien aikaan
emäntänä toimi ansiokkaasti filoso-
fian kandidaatti Pirjo Kourula, sit-
temmin vuorineuvos Asko Tarkan
puoliso.

Asko Tarkka löysi puolisonsa
ViO:n vuosijuhlasta, jossa oli edus-
tamassa Hämäläistä Osakuntaa.
Pirjo Kourulaa seurasi Liisa Palo-
heimo. Liisa oli taitava ja tyylikäs
emäntä, jonka kanssa yhteistyö su-
jui erinomaisesti. Liisa hallitsi pie-
nimmätkin yksityiskohdat kuten pöy-
täkarttojen laatimisen vuosijuhlaan,
Pamaukseen ja karonkkoihin.

Tehtävä oli vaativa, sillä jokainen

toivoo saavansa istua illallispöydäs-
sä arvonsa mukaiselle paikalla. Vain
filosofian tohtori Jouko Teperi ja
filosofian maisteri T. Kalervo Ke-
ranto antoivat meille huomautuk-
sen, ettemme olleet osanneet sijoit-
taa heitä riittävän korkealle. Muu-
toin ViO:laiset olivat tyytyväisiä laa-
timiimme istumajärjestyksiin.

Liisa Paloheimon jälkeen valitsin
osakunnan emännäksi Eini Liu-
kon. Osakuntaneuvosto vahvisti
yksimielisesti valintani. Einillä oli
charmia ja temperamenttia ja myös
hän hoiti yhdessä apuemäntä Airi
Seppälän kanssa tehtävät kiitettä-
västi.

Niilo Pusan elämänkerta jatkuu
seuraavassa numerossa

Vaalimon ämmä oli aikoinaan
Kannaksella kuuluisa historiallinen
henkilö, josta kerrottiinkin monen-
laisia tarinoita ja joka oli yleisesti
tunnettu tietäjä, parantaja ja noita.
Kannaksella oli myös vähemmän
tunnettuja noitia, joista ei kovin ylei-
sesti ole tarinoita kerrottu. Raudus-
sakin tiedettiin olleen noita, joka toi-
mi kertomusten mukaan henkien
avulla.

Kerrotaan, että Kivennavan mies
oli mennyt kerran Raudun noidan
luokse asioilleen. Noita oli luvannut
ottaa asiasta selvää seuraavaksi
päiväksi ja käskenyt silloin miehen
tulemaan uudelleen hänen luokseen.

Koska miehellä oli pitkä kotimat-
ka ja oli jo myöhäinen ilta, hän oli
mennyt yöksi läheiseen latoon nuk-
kumaan, mutta keskellä yötä hän oli
herännyt siihen, kun noita seurus-
teli ladon edustalla esille manaa-
miensa henkien kanssa. Lopulta
noita tiedusteli hengiltä myös mie-

hen asiaa, mutta nämä sanoivat mie-
hen itsensäkin olevan jo kaikesta
selvillä, koskapa hän yöpyi ja kuun-
teli heidän puheitaan ladossa.

Silloin noita suuttui silmittömästi ja
käski henkien heti surmaamaan sa-
lakuuntelija, mutta nämä väittivät
olevansa sen suhteen voimattomia,
sillä mies oli kaiken lisäksi vielä kol-
men lukon takana. Hän oli lukenut
kolme iltarukousta ennen maata
menoaan ja nämä olivat tehneet ai-
otut henkien toimet turhiksi.

Haudassakaan noidat eivät aina
saaneet rauhaa, vaan olivat pako-
tetut kulkemaan kotonaan. Kun
Raudun noidalta tiedusteltiin koto-
na käymisen syytä, hän sanoi tal-
lettaneensa kurkihirren väliin kah-
deksan rippikakkaraa. Ne piti vie-
dä hänen haudalleen.

Tarinat noidista lienevät harvoin
täydellisesti tosiasioihin perustuvia
ja usein ne näyttävät olevan ihmis-
ten oman mielikuvituksen tuotteita.

Kerran liikkeelle päästyään tarinan
vähäisinkin aihe pyrkii saamaan
matkan varrella lisäpiirteitä paisu-
en ja laajeten lumipallon tavoin.

Minulla ei ole tällä kertaa tämän
enempää tietoa rautulaisesta noi-
dasta, Tietääkö joku lisää juttuja
hänestä? Oliko hän noidan lisäksi
myös parantaja ja näkijä? Kirjoitel-
kaapa Rautulaisten lehteen.

Reino Pekkanen

Rautulainen noita
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Huhdin koulupiiriläiset(Huhti-Sir-
kiänsaari-Korlee) kokoontuivat hel-
teisenä heinäkuun toisena lauantai-
na Leivonmäellä Kotiseututalo Si-
molassa. Puitteet juhlaan olivat erin-
omaiset. Simola on Leivonmäen
vanhimpia rakennuksia. Tunnelma
siellä oli erinomainen, historia ja
menneisyys huokuivat ikään kuin
läsnäolevina.

Tilaisuus aloitettiin Karjalaisten
laululla. Heimo Kiuru toivotti ylei-
sön tervetulleeksi. Eri kylistä muis-
teltiin sen aikaisia asioita. Sulo Kiu-
ru kertoi Sirkiänsaaresta. Irma
Suhonen (Paukku) Korleesta.
Veikko Koukonen Huhdista.

Asiaa oli niin paljon että juontajan
piti monasti pyytää tiivistämään
muisteloita. Huhdissa syntynyt Lai-
na Kauppinen (Haukka) lausui
ansiokkaasti runon saaden valtavat
ablodit esityksestään. Heimon tytär
Heli ja vävy Heikki esiintyivät lau-
lamalla Karjala-aiheisia lauluja.

Tapaamisen tärkein asia oli kum-
minkin jutustelu ja kuulumisten vaih-
to. Kerrottavaa oli mutta aika lop-

puu aina kesken.
Leivonmäen Karjalaseura pu-

heenjohtajansa Lyyli Turusen o.s.
Haukka johdolla oli aikaansaanut
ruoka- ja kahvitarjoilun joka sai an-
saittua kiitosta osanottajilta.

Tapaamisen lopussa keskusteltiin

Huhdin koulupiiri kokoontui Leivonmäellä
seuraavasta kokoontumisesta kah-
den vuoden päästä. Henki oli sem-
moinen, kokoonnutaan 2007 heinä-
kuun toisena lauantaina jos joku jär-
jestää tilaisuuden. Eli asia jätettiin
mietintämyssyyn. Palaillaan asiaan.

Juhlassa oli osallistujia yli 50 hen-
keä neljässä polvessa. Sirkiänsaa-
rella oli näistä käynyt koulua 16.
Vanhin Sirkiänsaarella koulua käy-
nyt oli yli 91 vuotta ja nuorimmatkin
jo yli 70 muutaman vuoden.

Tilaisuuden jälkeen kokoonnuttiin
lähisuku Kiurut ja Haukat jälkikas-
vuineen Lyylin asunnolle Tarjoilu oli
siellä erinomainen, ruokineen, viinei-
neen ja kaikkine tykötarpeineen.
Erikoisen maittavaa oli perunakak-
kara, läskipaisti eli (tökkiminen).
Seurustelun lomassa oli ohjelmaa.

Erikoisesti jäi mieleen Heimon
tyttärentyttöjen Piritan ja Heinin
kaunis laulu Laps olen kauniin köy-
hän Karjalan. Kuuntelimme sitä
kyynel silmäkulmassa

Toimeksi saaneena
H. K.

Tänä vuonna vietetään kansal-
lispuvun 120-vuotisjuhlavuotta.
Sen kunniaksi on aihetta tehdä
tutuksi myös karjalaisia kansal-
lis- ja pitäjäpukuja, joita onkin run-
saasti.

Uusia asukokonaisuuksia syn-
tyy jatkuvasti niin miehille kuin nai-
sillekin. Karjalaisia pitäjä- ja kan-
sallispukuja esitellään Karjalata-
lolla marraskuussa.

12. marraskuuta pidettävässä
tapahtumassa esitellään luovute-
tun alueen kansallis- ja pitäjäpu-

kuja ja tehdään muutenkin tunnetuk-
si kansallispukua, sen käyttöä ja
vaiheita.

Tilaisuus alkaa Karjalatalolla Hel-
singissä, Käpylänkuja 1, kello 12.
Sen avaa Karjalan Liiton liittoval-
tuuston varapuheenjohtaja, rautu-
laista syntyperää oleva kansanedus-
taja Katri Komi.

Pukunäytöksessä on mukana Suo-
men Kansallispukuneuvoston mal-
lipukukokoelmassa olevia karjalai-
sia kansallispukuja ja muita Karja-
lan pitäjien asuja. Pitäjäseurojen toi-

votaan tulevan esittelemään
oman pitäjänsä asuja.

Karjalaisista kansallispuvuista
kertoo filosofian lisensiaatti Lee-
na Stenberg.

Lisäksi nähtävillä on Lady Os-
tapeckin laatiman valokuva-
näyttely karjalaisista kansallispu-
vuista. Ohjelmassa on myös kan-
sallispuvun valmistukseen liitty-
viä työnäytöksiä.

Pääsymaksu näytökseen 2 eu-
roa.

Karjalaispukujen näytös Karjalatalolla marraskuussa

Sulo Kiuru muistelee Sirkiän-
saarta. Vieressä Heimo Kiuru.
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Mäkräläiset kihusivat perinteisesti
Pieksämäellä kulttuurikeskus Polee-
nin kahvilassa elokuun ensimmäise-
nä sunnuntaina. Kihut aloitettiin
Karjalaisten laululla ja muistettiin
hiljaisella hetkellä vuoden aikana
poisnukkuneita mäkräläisiä (Helli
Vanhanen o.s. Tonteri, Lempi
Viikari o.s. Savolainen, Toivo
Pusa, Niina Pihl, Lea Maria Leh-
tinen o.s. Lallukka, Sulo Pekka-
nen).

Yhteisestä matkasta Mäkrälle ja
Rautuun käytiin paljon keskustelua
ja lopuksi Sirpa luki pienen ET-leh-
destä näkemänsä kotiseuturunon.
Jutustelua jatkettiin kahvin parissa.

Mäkräläisten yhteinen matka vii-
me keväänä jäi toteutumatta vähäi-
sen osanottajamäärän takia. Ryh-
mänkerääjän työ on vaikeaa: Ensin
sanotaan, että voisihan sitä lähteä,
mutta sitten ei matkalle lähdetä-
kään. Tuntuu siltä, että omaa isoa
bussimatkaa mäkräläisten kesken
on enää vaikea saada kasattua.

Rautulaisten lehdessä on keväisin
paljon matkailmoituksia, joille mäk-
räläisetkin voivat osallistua. Tai ai-
nahan voi koota pienen porukan ja
lähteä pikkubussilla tai taksilla vaik-
ka päivän reissulle. Ja eihän sitä tie-
dä, mikä on tilanne ensi keväänä.
Pidetään Elmaan yhteyttä.

Tällä kertaa kihut vetivät vain rei-
lut 10 ihmistä ja kovasti mietitytti-
kin, kannattaako kihuja enää jatkaa.
Kihujen promoottorin Armo Savo-
laisen poismeno muutama vuosi
sitten on jättänyt jälkensä. Joka ta-
pauksessa päätettiin, että ensi vuon-
nakin kokoonnutaan samaan aikaan
samassa paikassa ja kihuja jatke-
taan niin kauan, kun paikalle tulee
edes muutama jutustelija.

Toivo Pusan muistoksi tyttärentyt-
tärentyttäret Eve ja Essi Muuri-
lainen esittivät “Jumalan kämme-
nellä” –laulun ja Irja-tytär luki muis-
totilaisuudessa esittämänsä tekstin,
joka tässä painettuna kaikille luki-
joille.

“Hiljaa kuusten kuiske soi
terveisensä tuuli toi.
Sininen ja valkoinen
värit ovat vapauden.”

Suomen itsenäisyys oli Sinulle
hyvin tärkeä. Näithän niin läheltä
sodan kauhut ja sodan muistot – ne
säilyivät mielessä aina. Silloin ko-
toa lähdettäessä kuten aikojen saa-
tossa myöhemminkin. Jäi kotiin
odottamaan omenapuut. Nyt olet
siirtynyt taivaan puutarhaan. Siellä
sodan muistoja ei enää ole ja aina
on kukassa omenapuut.

Mäkrän kihut

“Siell usein matkani määrätöin
läpi metsien kulki ja näreikköin.
Minä seisoin vaaroilla paljain päin
missä Karjalan kauniin eessäin
näin.”

Mies ajoi taivalta talviyön
pään päällä korkeat tähdet.
Ne tuikki kuin tutkien – minne mies
ylen varhain yöllä jo lähdet.

Unta uinut syvää nyt matkamies,
mut uinuas turvaisasti.
Joku Suuri ja Korkea ohjaa ties,
sen ohjaa perille asti.

Älä itke sieluni, älä itke,
vaikka ilta on tullut.
Ilta on hyvä.
Tähdet tulevat näkyviin,
kultatähdet ihmeelliset.
Muista sieluni:
kun iltatähti palaa kierrokseltaan,
se aamutähtenä palaa.

Sirpa Tereska

Kuva: Elma Kirjala
Mäkräläiset kihusivat Poleenissa 7. elokuuta.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
19.11. klo 14 - 17 Karjalatalon Galleria-salissa.

Tervetuloa mukaan kaikki sukututkimuksesta
ja historiaperinteestä kiinnostuneet.
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täytti 10. syyskuuta Armas Nalli. Hän on synty-
nyt Raudun Tokkarin kylässä ja elää nykyisin
Kyyhkylän kuntoutuslaitoksessa.

Mikkelin Lyseon luki-
osta kirjoitti ylioppi-
laaksi pitäjäseuran hal-
lituksen ja julkaisutoi-
mikunnan jäsen Ilona
Kopakkala.  Hänen
opintonsa jatkuvat Jo-
ensuun yliopistossa his-
torian parissa. Ilonan
isoisä Aaro Säde on ko-
toisin Raudun Riikolas-
ta.

Leena Hannele Karikuusi Espoosta on valmistu-
nut kasvatustieteen maisteriksi Jyväskylän yliopis-
tosta 21. kesäkuuta 2005. Hänen äitinsä Lyyli Ka-
rikuusi on Raudun Sirkiänsaarelta.

Kolmannen
polven rautu-
lainen Tomi
Petteri Salo ja
Riikka Paulii-
na Rieder-Salo
on vihitty Por-
voon  kirkossa
23. heinäkuu-
ta. Tomin mum-
mo Selma Salo
on kotoisin
Raudun Potke-
lan Monnon-
mäeltä. Hää-
paria onnitte-
levat mummo,
äiti, isä sekä
lähisuku.

VihittyLontoossa huhtikuus-
sa 1998 valmistuneen
Tuire Johanna Loposen
kuvan toimitukseen lä-
hetti Tuiren yli 85-vuo-
tias mummo Elvi Lopo-
nen. Hän kirjoitti, että
on joutunut “pakolli-
seksi istumatyöläiseksi”
ja on joutessaan luke-
nut Rautulaisten lehdet
monen vuoden ajalta.

Kun hän huomasi, että näinkin on nuoria muistet-
tu, hän päätti laittaa Tuiren kuvan toimitukseen,
vaikka valmistumisesta on kulunut jo vuosia.  Tui-
re asuu nykyään Kanadassa ja hänen vanhempan-
sa Mikkelissä. Tuiren ukki oli edesmennyt Aimo
Loponen Raudun Kaskaalasta Ylä-Notkolasta.

85 vuotta

Ylioppilas

Valmistunut

täytti Veikko Leppänen 16. heinäkuuta Hyvin-
käällä. Hän on syntynyt Raudun Suurporkulla.

80 vuotta

Raudun kihut televisiossa
Kihulauantaina Raudussa liikkui myös television ku-

vausryhmä. Se tallensi nauhalle ainakin sankarivainaji-
en muistomerkin paljastustilaisuuden Tikatsussa.

FST:n ryhmä on tekemässä ohjaaja Greger Grön-
qvistin johdolla dokumenttia luovutetuista alueista. Se
on liikkunut kuvaamassa materiaalia Petsamosta Kan-
nakselle asti. Suomenlahden saaristoon ryhmää ei ole
päästetty, mutta sitä käsittelevässä osuudessa tullaan
käyttämään ennen sotia kuvattua dokumenttiaineistoa.

Kipinä dokumenttiin tuli Veikko Saksion Karjalan
palautus -kirjasta. Yhteyshenkilönä ryhmällä on ollut
rautulainen Maija Johansson, jota myös on haasta-
teltu dokumenttia varten.

Dokumentti nähdään ruotsinkielisellä kanavalla jou-
lukuussa. Sen tarkempi ajankohta ei ole vielä tiedossa,
sillä en saanut Grönqvistiä kiinni ajankohdan varmista-
mista varten. Seuratkaa FST:n ohjelmatietoja ja Karja-
la-lehteä. Niistä tiedot ennen joulua varmasti löytyvät.

SL
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Viljo Koukonen kuoli 25. elokuuta Mikkelissä.
Hän oli syntynyt 21. marraskuuta 1928 Raudussa.

Pauli Ruuskanen kuoli 15. elokuuta Porissa. Hän
oli syntynyt 27. lokakuuta 1921 Raudussa.

täytti 24. syyskuuta Jyväskylässä Eevi Marjatta
Pynnönen, o.s. Sappinen. Hän on syntynyt Raudun
Palkealassa.

täytti 29. syyskuuta Ristiinassa Annikki Ahtiai-
nen, o.s. Sidoroff. Hän on syntynyt Raudun Veh-
maisissa.

70 vuotta

75 vuotta

täytti Elvi Ellen Kuik-
ko, o.s. Kuoppa, täytti
4. lokakuuta.

Elvi syntyi Raudun
Palkealassa Liisa ja
Samuli Kuopan yhdek-
säntenä, toiseksi nuo-
rimpana lapsena. Hän
on sisaruksista ainoa
elossa oleva. Evakkoon
hän joutui 14-vuotiaa-
na 30. marraskuuta
1939. Sodissa hänen

seitsemästä veljestään kaatui kolme, nuorin ei eh-
tinyt sotaan.

Työuransa Elvi teki puolustusvoimissa, aloittaen
Pieksämäen Naarajärven varuskunnassa ruoka-
la-apulaisena vuonna 1946 ja päätyen eläkkeelle
Haminan RUK:n ruokalan yliemännän virasta
vuonna 1985. Näiden välissä Elvi muonitti “sota-
poikia” Kangasalan Vatialassa, Santahaminassa,
Isosaaressa ja Lappeenrannassa. Kaikkiaan 39
työvuodestaan Elvi toimi emäntänä 26 vuotta.

 Haminassa Elvi kohtasi Erkin, Säkkijärveltä läh-
töisin, jonka kanssa hän avioitui 1976. Hyvinvoi-
vina ja virkeinä he edelleenkin asuvat omassa ta-
lossaan Haminan Holsverissa. Marjastaminen ja
sienestäminen ovat molempien lempiharrastuksia ja
niistä syntyy Elvin käsissä monenmoisia herkkuja.

Elvi-tädin lämpimästä vieraanvaraisuudesta
olemme kaikki sisarusten lapset saaneet nauttia jo
vuosikymmenien ajan. Elvin maukkaat ruuat ja
etenkin suussa sulavat perunapiirakat ovat käsite
koko suvun piirissä. Elvi-tädin piirakoita on yhä
vielä riittänyt tuliaisiksi Haminasta, ja parhailta ne
nykyisin näyttävät maistuvan lastenlasteni pienis-
sä suissa.

Raija Tuulikki Korhonen
Elvin sisaren tytär

80 vuotta

Antti Siitonen kuoli 21. syyskuuta Mikkelissä.
Hän oli syntynyt 25. huhtikuuta  1935 Raudussa.

Aini Hokkasen muistolle
Aini Hokkanen, o.s. Paakkinen, nukkui pois 2.

heinäkuuta Kangasniemellä. Hän oli syntynyt 3.
heinäkuuta 1929 Raudun Suurporkun kylässä
isänsä Juho Paakkisen talossa Vitikaisjärven ran-
nalla.

Onnellisia lapsuusvuosia ei kauan kestänyt. Äi-
tisi Anna Liisa, o.s. Leppänen, kuoli. Olit kuusi-
vuotias ja pikkuveli Lauri neljän ikäinen. Se oli
Juho-isälle hyvin raskasta. Hän oli menettänyt nuo-
rena ensimmäisen vaimonsa Anna Jantusen Met-
säpirtiltä. Perheessä oli kaikkiaan ollut 11 lasta,
joista monet kuolivat jo pieninä.

Aini, Aino ja Lauri kulkivat pitkän matkan Pal-
kealan kouluun. Siellä he saivat ystäviä koko elä-
män ajaksi.

Elämä alkoi jo tasaantua kun mustat pilvet ilmes-
tyivät taivaalle. Koti oli jätettävä, alkoi tuntema-
ton taival. Sijaiskodin he saivat Kangasniemeltä.
Aini jäi täysin orvoksi 14-vuotiaana. Ahkeran ja
iloisen karjalaistytön huomasi naapurin poika Toi-
vo. Viimein hän sai myöntävän vastuksen kosintaan.

He rakensivat oman kodin Kangasniemen kirkon-
kylään. Perheeseen syntyi kolme poikaa, joista
esikoinen Viljo kuoli samana päivänä, Pentti 35
vuoden ikäisenä. Veikko oli elämäsi suuri ilo ja
keskipiste, hänen Tarja-vaimonsa ja tyttäret Mer-
ja ja Taru onni elämässä.

 Olen kiitollinen, kun sait houkuteltua minut mu-
kaan Raudun matkalle 1991. Poikasi Veikko, serk-
kuja ja tuttavia oli mukana.

Aini oli seurakunnan ja viimeksi kunnan palve-
luksessa aina eläkeikään saakka. Hänet saatettiin
haudan lepoon 30. heinäkuuta Kangasniemen hau-
tausmaalle läheisten läsnä ollessa, isänsä ja poi-
kansa viereen.

Aini-tätiä muistellen
Airi Rastas
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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.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
seuraavan kerran lauantaina 19. marraskuuta kel-
lo 14 - 17 Helsingissä Karjalatalon Galleria-salis-
sa. Isäntänä tällä kertaa ovat vuokselalaiset. Kaikki
sukututkimuksesta ja historiaperinteestä kiinnos-
tuneet ovat tervetulleita mukaan.

Tapahtumakalenteri

Tässä ajelee uudella Ford 1928 –mallia olevalla
autolla isäni Albert Loponen lanttukuorma laval-
la. Kuva on vuodelta 1928. Tuomas ja Albert Lo-
ponen olivat maanviljelijöitä ja kotitila oli Här-
kösenmäki RN:o 5 Rautu Vehmainen. (Kuvan lä-
hetti Tuomas Loponen).

Antti ja Alma (o.s. Pusa) Hännikäisen häät Räis-
kälässä vuonna 1929.

Vaikuttava tilaisuus! Balladi Ihantalasta, esittä-
jänä näyttelijä Timo Närhinsalo, Kampin palvelu-
keskuksessa (Salomonkatu 21B, Helsinki) maanan-
taina 31. lokakuuta kello 18.

Arpojen ja kirjojen myynti alkaa klo 17.
Järj. Uudenmaan Karjalaisseurojen piirin Kult-

tuuritoimikunta.
Tervetuloa!

Karelia-puhallinorkesterin 60-vuotisjuhlakonsert-
ti lauantaina 29. lokakuuta kello 16 Savoy-teatte-
rissa Helsingissä, (Kasarmikatu 46-48).

Liput 15 euroa, ennakkoon Lippupalvelusta.

Karjalaispukujen näytös 12. marraskuuta Kar-
jalatalolla, (Käpylänkuja 1, Helsinki) kello 12.
Pääsymaksu 2 euroa.

Kirjamessut 2. - 3.12. Karjalatalossa Helsingis-
sä, Käpylänkuja 1. Messut avoinna perjantaina  klo
14 - 19 ja lauantaina klo 11 - 18. Pöytävaraukset
Karjalan Liitosta.

Pikkujoulut Viipurissa  Pyöreän Tornin hämäräs-
sä 26.-27. marraskuuta.
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