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Monien muistojen vuosi
Vuosi  2005

jää monen ak-
tiivisen rautu-
laisen mieleen
työntäyteise-
nä talkoovuo-
tena. Sen ai-
kana Rautuun
nousi monta

muistomerkkiä, jotka isolla porukalla
kävimme elokuussa vihkimässä.
Juhlat olivat ikimuistoiset. Niihin
varmasti palaamme vielä monta
kertaa.

Lehden lukijat ovat toivoneet, että
muistomerkeillä pidetyt juhlapuheet
julkaistaisiin Rautulaisten lehdessä.
Rovasti Simo S. Salon Palkealassa
pitämä puhe ilmestyi jo elokuun nu-
merossa. Tikatsussa pidetyt puheet
julkaisemme tulevan kevään nume-
roissa.

Kuvasin videolle Kihujuhlien ta-
pahtumat. Yritän saada noin kolme
tuntia sisältävän materiaalin leikat-
tua ensi kesään mennessä, jotta se
voisi pyöriä kesäjuhlien aikana siitä
kiinnostuneiden katsottavana.

Keväällä pidetty Karjalan Liiton
liittokokous on myös yksi menneen
vuoden merkittäviä tapahtumia.
Kokousyleisöä puhutti uusittu Kar-
jalan kysymys - Karjala-toimenpi-
deohjelma. Liittokokouksessa teh-
tiin myös muutoksia liiton sääntöi-
hin ja jäsenmaksuihin. Ne näkyvät

ensi vuonna myös Rautulaisten Pi-
täjäseurassa. Niistä kerromme tar-
kemmin helmikuun numerossa.

Karjalaisissa Kesäjuhlissa tapasi-
vat karjalaiset toisiaan kesäkuussa.
Tapahtuma keräsi aurinkoiseen
Lahteen non 20 000 henkeä.

Omalta kohdallani menneeseen
vuoteen mahtuu myös monenlaisia
muistoja. Alkuvuotta varjosti työt-
tömyys pätkätöineen. Sen aikana
opin, ettei lyhyiden työsuhteiden te-
keminen nyky-Suomessa kanna-
ta. Oli järkyttävää huomata, miten
hitaasti ja kasvottomasti ihmisen toi-
meentuloon vaikuttavia päätöksiä
tehdään. Työttömänä ja lyhyissä
pätkätöissä vuorotteleva elää koko
ajan kädestä suuhun. Jos rahantulo
lakkaa pariksi, kolmeksi kuukaudek-
si hitaan byrokratian takia, se on
taloudellinen katastrofi.

Kevään korvalla pääsin työhön,
aluksi puolipäiväiseksi. Syksyllä työ-
suhteeni muutettiin kokopäiväisek-
si ja vakinaiseksi. Nyt työtä tuntuu
olevan tarjolla enemmän kuin koh-
tuudella ehtii ja jaksaa tehdä. On-
neksi sitä kuitenkin on. Se mitalin
toinen puolikin kun on tullut katsot-
tua.

Rauhallista joulua ja onnenhetkiä
vuodelle 2006!
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Oi jospa ihmisellä ois joulu ainai-
nen! Vanhassa joululaulussa ilmaistu
toivo, että joulu kestäisi aina, on to-
teutunut. Jumala, joka ei lahjojaan
eikä kutsumustaan kadu, ei ole
myöskään ottanut pois jouluna an-
tamaansa lahjaa, Kristusta. Sen
vuoksi sekin, mitä Betlehemin pai-
menet jouluyönä kokivat, voi milloin
tahansa ja kenelle tahansa tapah-
tua. Se Herran kirkkaus, joka loisti
heidän ympärillään, loistaa jatkuvas-
ti evankeliumissa. Se on Herran tän-
ne käännettyjen kasvojen hohdetta.

Joulu erikoisella teholla kutsuu
meitä Herran kirkkauden piiriin.
Kun siihen valoon tulemme, loistaa
todella valo ympärillämme kaikkiin
suuntiin. Jos sen ulkopuolelle jääm-
me, ammottaa pimeyden synkeys,
minne tahansa katse kääntyykin.

Joulun kirkkaus on ylhäältä tullut-
ta valoa. Se näyttää, mitä yläpuo-
lellamme on. Silmä ja järki näkee
siellä kylmän äärettömän avaruu-
den, jonka aavisteleminen puristaa
olentomme tomuhiukkasta arvotto-
mammaksi. Omatunto tuntee siellä
lähestyvän ukkospilven painostusta,
vihan päivän aavistusta. Jouluna il-
mestynyt Herran kirkkaus antaa
nähdä Isän kasvot, vaikkakin vielä
toistaiseksi kuin kuvastimesta, kuin
arvoituksen tavoin. Enempäähän
emme vielä kestäisikään. Mutta että
siellä on Isä ja avoin ovi joka odot-
taa lapsia kotiin, se näkyy sieltä tu-
levan valon loisteessa.

Joulun kirkkaudessa näkyy kulke-
mamme taivalkin uudessa valossa.
Niin kuin koko vanhan testamentin
aika uuden testamentin valossa nä-
kyy Jumalan johtamaksi valmistus-
ajaksi, ihmisten synneistä huolimat-
ta, niin yksityinen ihminenkin, Her-

ran kirkkauden saartamaksi tullee-
na, joutuu ihmettelemään sitä armoa
ja uskollisuutta, jolla häntä, siihen
täysin mahdotonta, on johdettu.

Joulun kirkkaus vaikuttaa eteen-
kinpäin. Emme tosin siinäkään va-
lossa saa edeltäpäin nähdä jäljellä
olevan taipaleemme yksityiskohtia,
mutta ei myöskään tarvitse hapuilla
tietämättömän perään, sillä »Se tie
on selvä, jolla kirkkahana ain mulle
loistaa jumalainen sana. Se kotiin
vie.

Herran kirkkaus loisti heidän ym-
pärillään. Siinä kirkkauden loistees-
sa paimenet näkivät myös toisen-
sa. Joulun kirkkaus on ihmeellinen
yhä siinä, että se näyttää meille ne,
jotka, jotka Jumala on ympärillem-
me asettanut, että niille olisimme
hyviä ja armahtavaisia. Sielläkin,
missä itse joulun ydinsanoma on
hyvin vähän saanut sydämiä kosket-
taa, se valollaan kuitenkin on edes
lyhyeksi ajaksi kutsunut ihmisrin-
noista esiin hyvän tahdon tuulahduk-
sen. Siunattu juhla!

Betlehemin paimenista näkyy, et-
tei valo jäänyt loistamaan vain hei-
dän ympärilleen. Se loisti myös sy-
dämeen. Se jäi sinne. Toisensakin

Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään (Luuk. 2:9)

Joulun kirkkaus

he näkivät siinä valossa, missä nä-
kee se ihminen, jonka sydämeen on
jäänyt kuva joulun kirkkaudessa
nähdyistä Herran kasvoista. He
puhuivat toisilleen: Menkäämme nyt
Betlehemiin katsomaan. He meni-
vät yhdessä. Yhdessä he tutkivat
tapahtuneita. Yksiäänisesti he todis-
tivat näkemästään ja kuulemastaan.
Kuin yhdestä sydämestä tuli heidän
kiitoksensa ja ylistyksensä, jonka he
Jumalalle toivat. Herran kirkkaus,
joka loisti heidän ympärillään, loisti
myös heissä.

Loistakoon todellinen joulun kirk-
kaus sydämiin ja koteihin. Otetaan
kaikki kosketus siihen johtoon, joka
sen valon luoksemme tuo. Sen joh-
donhan tiedät. Älköön kukaan ta-
hallaan pimentäkö omaansa tai mui-
den joulua antamalla pahan asettua
sen valoa varjostamaan.

P. I. Salo
Raudun kirkkoherrana

1924–1944.
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Sanna Pietiäinen on yksi lahjak-
kaimpia naisartistejamme ja hyvin
laaja-alainen muusikko. Hän sävel-
tää, sovittaa ja esittää kaikenlaista
musiikkia oopperasta jazziin.

Koko kansan tietoisuuteen San-
na Pietiäinen tuli vuoden 1997 tan-
goprinsessana. Sibelius-Akatemias-
ta vuonna 1991 valmistuneen mu-
siikin maisterin mieli paloi yläasteen
ja lukion musiikinopettajan töistä
esiintymislavoille yleisön eteen. Tan-
gomarkkinat antoi siihen sopivan
väylän. Sanna oli keikaillut paljon jo
ennen Tangomarkkinoille osallistu-
mistaan, mutta vasta se antoi pot-
kua uralle, joka jatkuu nousujohtei-
sena edelleen.

Tapasin Sanna Pietiäisen Raudus-
sa Kihujuhlilla, jossa hän valloitti
yleisön koskettavilla lauluillaan. Siel-
lä meillä ei ollut kuitenkaan aikaa
haastattelun tekemiseen, joten so-
vimme, että pidämme yhteyttä säh-
köpostitse.

Näin Sanna Pietiäinen vastasi
esittämiini kysymyksiin. Lukemisen
helpottamiseksi kysymykset on liha-
voitu.

1. Olet kotoisin Lounais-Hä-
meestä. Mistä sieltä?

- Olen syntynyt Ypäjän Palikka-
lan kylässä. Asun edelleen Lounais-
Hämeessä Jokioisilla Vaulammin
kylässä

2. Vartuit maalaismaisemassa.
Kerro vanhemmistasi, kodista-
si ja sisaruksistasi?

- Meillä oli Palikkalan kylässä
maalaistalo, jossa sen ajan tyylin
mukaan puuhattiin kaiken näköistä:
Oli viljanviljelyä ja jonkin verran
metsää. Eläimiäkin löytyi: lypsyleh-
miä, kanoja, ravihevosia ja sikoja.

Äitini Riitta Pietiäinen oli kotoisin
Pielavedeltä Savosta ja Isäni Lauri
Pietiäinen siis Raudusta Karjalas-
ta. Sinne he sopeutuivat Hämee-

seen.
Isällä oli ensimmäisestä avioliitos-

ta neljä tyttöä: Sirpa, Reetta, Merja
ja Päivi. Vaimon kuoleman jälkeen
löytyi jossain vaiheessa äitini, jonka
kanssa hän sai vielä kaksi tyttöä
Tiinan ja Sannan sekä vielä pahnan-
pohjimmaisena pojan Tommin. Oli-
han meitä aika lauma.

Kaikki joutuivat tekemään maati-
lan töitä. Minäkin osasin lypsää ja
olin innokkaasti mukana porsituksis-
sa ja vasikoiden syntymissä. Ja se
joka kesäinen kauhistus: heinätyöt!
Hikisenä kutittavia heiniä seipäälle.
Kauheata! Siirryinkin heti kun kyn-
nelle kykenin muonitusjoukkoihin.

Isä toimi 50- ja 60 luvuilla porsas-
kauppiaana, ja hän ajeli puulavaisella
Bedford- kuorma-autolla ympäri
Suomea myyden ja ostaen porsai-
ta. Kyllä siinä tietysti muutkin eläi-
met vaihtoivat omistajaa, mutta siat
olivat pääosassa. Bedford eli Pet-
teri, joksi me autoa kutsuimme, on
varmasti kaikkien meidän muistois-
sa yhtä lämpimänä kuin reissut, joi-
hin isä otti meidät lapset mukaan.

3. Missä vaiheessa aloit kiin-
nostua musiikista?

- Meillä kotona laulettiin paljon.
Äitini Riitta oli saanut kotinsa pe-
rintönä laulun lahjan. Hän oli opis-
kellut jonkin verran musiikkia ja suo-
rittikin isän sairastumisen jälkeen 80-
luvulla kanttorin tutkinnon. Itse aloi-
tin musiikinopiskelun 7-vuotiaana
pianonsoitolla. Äiti sanoi, että olin
ahkera opiskelija. Muistan itse, että
pidin kovasti laulamisesta, ja ystä-
vien kanssa pidimme laulukilpailuja
ja keksimme itse lauluja.

Varhainen haaveeni oli tulla
muusikoksi. Olin siis onnellinen kun
pääsin Sibelius-Akatemiaan musiik-
kikoulun jälkeen opiskelemaan. Pää-
sin musiikkikasvatuksen osastolle -
hyvä paikka minunlaiselleni, joka on
kiinnostunut eri musiikin tyyleistä ja
musiikkikulttuureista. Syvennytin
pop- jazz- musiikkiin. Se oli opiske-
lun parasta aikaa.

4. Olet ennen taiteilijan uraa-
si toiminut opettajana. Oliko
opettajan ammatti tavoitteena-

Sanna Pietiäiselle rautulaisuus on elämän ekstraa

- Tiilinen rakennus on aikalailla sillä paikalla, jolla ammoin oli
isoisäni Ville Pietiäisen nahkatehdas ja varmaan talokin. Isän
serkku Veikko Pietiäinen näytti missä he laskivat mäkeä lapsena
isäni kanssa. Se paikka oli juuri tuon tiilisen rakennuksen takana
Raudunkylässä, kertoo Sanna Pietiäinen.
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si, kun lähdit opiskelemaan Si-
belius-Akatemiaan?

- En missään nimessä halunnut
opettajaksi. Inhosin kasvatustieteen
opintoja enkä ollut pätkääkään kiin-
nostunut pohtimaan omaa opettajan
filosofiaani. Olin kuitenkin opintojen
jälkeen yläasteella ja lukiossa opet-
tajana ja se oli elämäni kasvattavinta
aikaa. Opin rohkeaksi ja puhumaan
tilanteessa kuin tilanteessa. Opin
miten erilaisien ihmisten kanssa tul-
laan toimeen ja miten hyvällä saa
aikaan hyvää.

5. Tulit koko kansan tietoon
Tangomarkkinoiden myötä. Mi-
ten se muutti elämääsi?

- Tangomarkkinoiden jälkeen sain
töitä laulajana, eli sain sitä mitä läh-
din kilpailusta hakemaankin.

6. Mitä kaikkea teet nyky-
ään?

- Olen edelleen kuvioissa laulaja-
na vaikka minulla on mennyt vuosi
hiljaista ollutkin. Keväällä harjoitte-
lin ja levytin uuden levyn materiaa-
lia. Olen tehnyt tanssien lisäksi kon-
sertteja ja myös kaksin keikkoja mie-
heni Hannu Mattilan kanssa joka
soittaa kitaraa. Lisäksi olen hoita-
nut perhettä. Minulla on kaksi ty-
tärtä Selina, 11 vuotta ja Elsi, pian
kolme vuotta.

7. Sinulta on tulossa uusi levy.
Kerro siitä tarkemmin?

- Uusi levyni ilmestyy näillä nä-
kymin tammi-helmikuussa. Siinä on
tuottajana tuttu ja turvallinen Esa
Nieminen. Levyn nimi on ’unelmat
elää’ ja siinä on kaksitoista upeaa
laulua. Omasta mielestäni tämä nel-
jäs levyni on tasapainoisin ja tyylik-
käin.

8. Millaisia tulevaisuuden
suunnitelmia Sinulla on?

- Toivon että saan edelleen työtä
laulajana, koska se tuottaa minulle
paljon iloa. Erityisesti rakastan lau-
laa konserteissa. Tulevaisuudessa
pidämme edelleen tangokonsertte-
ja ulkomailla M.A. Nummisen ja
’uusrahvaanomaisen’ tango-orkes-
terin kanssa. Uusien levytyksien
teko on aina suunnitelmissa tietysti
myös.

9. Sinulla on rautulaiset suku-
juuret. Kerro niistä?

- Isäni Lauri syntyi Raudunkyläs-
sä. Hänen isänsä oli Ville Pietiäi-
nen, jolla oli nahkatehdas. Siksi kai
häntä sanottiin parkkalin Villeksi.
Isäni kertoi, että kun hän meni ekalle
luokalle kouluun, sanoi hän opetta-
jalle nimekseen Lauri Parkkali,
opettaja onneksi taisi tietää asian
oikean laidan. Villellä oli iso liuta

poikia ja yksi tyttö. Isäni Lauri syn-
tyi nuorimmaisena ja menetti pian
syntymänsä jälkeen äitinsä. Isä ker-
toi, että hänestä huolehti kylämum-
mo.

10. Miten karjalaisuus/rautu-
laisuus näkyi lapsuudenkodissa-
si?

- Karjalaisuus kuului isän puhees-
sa, hän säilytti murteensa vaikka
Hämeessä suurimman osan elä-
määnsä asuikin. Joitakin murresa-
noja tarttui onneksi lapsillekin. Äiti
laittoi säännöllisesti isän iloksi -ja
muidenkin- karjalanpaistia ja opetti
minutkin tekemään piirakoita. Isäl-
lä säilyi Karjalan kaipuu, ja hän
muisteli silloin tällöin miten jokin asia
Karjalassa tehtiin.

11. Mitä rautulaisuus merkit-
see Sinulle?

- Rautulaisuus on elämässäni eri-
koista ekstraa mitä harvalla on. Se
yhdistää minut myös ihmisiin joita
en tunne, mutta kun asia tulee pu-
heeksi, niin koen voimakasta yh-
teenkuuluvuutta näihin ihmisiin.
Moni on minulle kertonut esiintymis-
reissuillani omista rautulaisista juu-
ristaan. Se vaikuttaa välittömästi niin
että olemme kuin vanhoja tuttuja.

12. Olit kesällä esiintymässä
Raudussa. Millaisia tunteita
käynti suvun kotiseudulla ja
Kihujuhlilla sinussa herätti?

- Olin toista kertaa Raudussa ja
nyt esiintyjänä. Ja harvoinpa olen
saanut yhtä lämmintä vastaanottoa
kuin siellä Kihujuhlilla omien joukos-
sa esiintyessä sai. Oli hieno tunne
laulaa lauluja siinä ympäristössä jos-
ta tekstit kertovat. Se oli hyvin kos-
kettavaa. Vierailu suvun mailla he-
rätti sen ajatuksen että huonostipa
ovat pitäneet huolta maista ja luon-
nosta. Ja väistämättä pohtii sitä, että
mitä paikalla nyt olisi, jos Pietiäiset
olisivat saaneet siellä elämäntyön-
sä tehdä.

13. Miten vietät tulevan jou-
lun ja millaisia perinteitä siihen

Sanna Pietiäinen Raudunkylässä.
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Rautuseura ry piti marraskuun
alussa Helsingin Karjalatalolla syys-
kokouksen, jossa Osmo Valkonen
pyysi eroa Rautuseuran puheenjoh-
tajuudesta. Hän katsoi, että 15 vuot-
ta puheenjohtajana ja sitä ennen
seitsemän vuotta varapuheenjohta-
jana on riittävä määrä yhdelle ihmi-
selle.

Tämä on varmaan aivan totta, sillä
Osmo on tehnyt näitten vuosien ai-
kana pitkän ja merkittävän työn seu-
ramme ja sitä kautta rautulaisuuden
ja karjalaisuuden hyväksi. Kokous
myönsi hänelle eron ja kutsui hänet
samalla Rautuseuran kunniapu-
heenjohtajaksi.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Raili Lameranta, josta tuli nyt seu-
ran ensimmäinen naispuheenjohta-
ja. Varapuheenjohtajaksi valittiin
Reino Pekkanen sekä uudeksi
hallituksen jäseneksi Hannu Tuo-
mimaa. Uudeksi sihteeriksi hallitus
valitsi Kaarina Raatikaisen ja ra-
hastonhoitajana jatkaa Tuire Uura.
Edellisten lisäksi hallitukseen kuu-
luvat myös Marja Johansson ja
Tyyne Viljakainen.

Toimintasuunnitelman mukaisesti
tarinaillat jatkuvat edelleen ensi
vuonna Helsingin Karjalatalolla Sor-
tavalasalissa joka kuukauden ensim-
mäisenä keskiviikkona alkaen kello
18.

Tulemme osallistumaan Hami-
nassa pidettäviin Karjalaisten kesä-

Osmo Valkosesta kunniapuheenjohtaja

Rautuseuran puheenjohtaja vaihtui

juhliin ja olemme myös mukana ensi
kesänä Rautulaisten pitäjäseuran
järjestämissä kesäjuhlissa.

Mahdollisuuksien mukaan järjes-
tetään myös retkiä tai muita tilai-
suuksia.

Reino Pekkanen

Kuva:Lauri Jäske
Rautuseuran uusi sihteeri Kaarina Raatikainen ja kunniapuheen-
johtajaksi valittu Osmo Valkonen Rautuseuran kokouksessa 2.
marraskuuta.

kuuluu?
- Jouluaaton vietän mieheni van-

hempien luona - sinne kokoontuvat
lapset ja lastenlapset. Joulupäivänä
saamme vieraaksi äitini, ja sisaruk-
seni perheineen. Hyvää ruokaa hy-
vässä seurassa on siis luvassa. Jou-
lulaulujakaan unohtamatta.

Perinteisesti aattona tuomme kuu-
sen sisälle ja koristelemme sen las-
ten kanssa. Ennen ruokaa tärkeä
asia on viedä kynttilä isäni haudalle
ja ihailla samalla hautausmaan rau-
haa ja tuhansia kynttilöitä. Kaikki-
en iloksi illalla tuvassa vierailee Jou-
lupukki.

Seija LipsanenSanna Pietiäinen Raudussa Kulttuuritalon edustalla.
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Vuoden 2005 alussa ilmestyi
Pietarin kirjakauppoihin venä-
jänkielinen teos: A.P. Dmitriev,
A. I. Lihoi, Priozerskaja zeml-
ja, Historia ja kulttuuri.

Kyseessä on 668-sivuinen koti-
seutututkimus, jonka kohteena on
Karjalan kannaksen idänpuoleinen
osa, Priozerskin (Käkisalmen) maa,
sen historia ja kulttuuri muinaisista
ajoista aina nykypäivään asti. Tä-
män maan historiaa eivät luoneet
ainoastaan karjalaiset ja venäläiset,
vaan eri ajanjaksoina myös lappa-
laiset, suomalaiset, ruotsalaiset.

Jokainen kansa jätti oman leiman-
sa sen aineelliseen ja henkiseen
kulttuuriin. Tästä on todisteena ar-
keologisten löytöjen lisäksi kirjalli-
set lähteet: venäläisten aikakirjat,
ruotsalaisten kronikat, asiakirjat, kir-
jeet, sanomalehdet, kirjallisuustuot-
teet. Kirjan sivuilla tavataan uusia
termejä, kuuluisien valtiomiesten,
sotapäälliköitten, kirkonmiesten, tai-
teilijoitten, säveltäjien ja tiedemies-
ten nimiä.

Kirjan painopiste on piirin hallin-
to- ja kulttuurikeskuksen (Korela,
Keksgolm, Käkisalmi, Priozersk)
henkilöitten ja tapahtumien luonneh-
dinnassa historian eri ajanjaksoina.
Erityisesti minua ilahdutti se, että
Sosnovon piiri (Rautu, Metsäpirtti,
Valkjärvi ja Sakkola) ja Sosnovon
kunta on kirjassa hyvin edustettui-
na. Seikkaperäisesti on selostettu
sen asuttamista sotien jälkeen ja
kuvattu elämää kolhooseissa ja sov-
hooseissa.

Keskityn tässä kirjoituksessa pää-
asiassa entisen kotikuntamme asi-
oihin. Alussa elämä uusilla asuinpai-
koilla ei ollut helppoa. Oli puutetta
kaikesta. Traktoreita ei juurikaan
ollut käytettävissä. Kolhoosia kohti

saatiin 1-3 huonokuntoista armeijan
hylkyhevosta. Oli puutetta maanvil-
jelyksessä käytettävistä välineistä.
Useasti kylvettävä alue muokattiin
käsivoimin, lapioilla. Miestyövoi-
masta oli puutetta. Oli tavallista, että
uusiksi asukkaiksi saapui naisia lap-
sineen.

Kuljetusvälineitten puutteen takia
opeteltiin ja harjaannuttiin liikkumaan
lehmävaljakoilla. Valtio pyrki monin
tavoin auttamaan siirtolaisia. Heidät
vapautettiin maksamasta maatalo-
usveroa. Perheelle annettiin ilmai-
seksi talo puutarhoineen ja myön-
nettiin lainaa talouden järjestämisek-
si. Oli outoa, jopa kammottavaa
asua jossakin metsän siimeksessä,
erossa muista.

Valtion ja kolhoosin omaisuuteen
kajoamisesta saattoi saada ankaran
rangaistuksen. Kaksi tuon ajan ko-
kenutta venäläistä tuttavaani on
vakuuttanut minulle, että esimerkiksi
paleltuneiden juuresten ottamisesta
kolhoosin pellolta saattoi helposti
saada kymmenen vuoden leirituo-
mion.

Vuoteen 1960 mennessä asutus
keskitettiin neuvostoideologian mu-
kaisesti muutamaan kylään. Niihin
muutettiin mielellään, koska ne
muistuttivat kyliä, joista oli lähdetty.
Kerrostalojen mukavuuksille annet-
tiin myös arvoa.

Paikkojen uudelleen
nimeämisestä

Paikannimillä kunnioitettiin muun
muassa sotasankareita. Katu Sos-
novon keskustasta Tikatsun suun-
taan sai nimen Ulitsa Nikitina pio-
neeri Nikitinin mukaan. Vehmai-
nen sai nimen Krivko politrukki
Krivkon mukaan (vuonna1974 hä-
nelle pystytettiin muistopatsas Veh-

maisiin).
Petäjärvestä tuli Petrovskoe yli-

kersantti, sairaanhoitaja “Petro-
van” (fem.) mukaan. Nikitin ja Pet-
rovna ovat Neuvostoliiton sankarei-
ta. Kukaan näistä kolmesta ei pa-
lannut sodasta.

Sosnovon asutustaajamassa muu-
tamalla Leningradin älymystön
edustajalla oli oma datsa. Runoilja
Oleg Shestinski eli täällä vuodesta
1969 lähtien varhaisesta keväästä
myöhäiseen syksyyn. Neuvostokir-
jallisuuden klassikot Juri German
ja Israil Metter (1909-1996) hank-
kivat huvilan Sosnovosta 1950-luvun
lopulla.

He asuivat täällä enemmän kuin
Leningradin asunnossaan. Metter
seurusteli paljon asutustaajaman ih-
misten kanssa. Saamistaan vaiku-
telmista hän kirjoitti yhden parhaim-
mista kirjoistaan. Se oli “Poselko-
vye Zametki” (Merkintöjä asutus-
taajamasta). Ensimmäinen painos
ilmestyi vuonna 1989.

Useasti Metterin vieraaksi saapui
kulttuurityöntekijöitä, kirjailijoita, tie-
demiehiä, näyttelijöitä. Metterin poi-
ka, kuuluisa elokuvaohjaaja Alek-
sei Metter vietti täällä lapsuuten-
sa. Yhdessä vuoden 1999 haastat-
telussa hän kertoi: “Sosnovossa me
tuolloin elimme. Elämä oli onnellis-
ta”.

Olemme lukeneet lehdistä ja
olemme itsekin voineet todeta, että
Sosnovon asukkailla ei ole paljoa-
kaan tietoja asuinympäristöstään
vuosilta 1917-1939, 1941-1944. Täl-
le ajalle on kirjassa omistettu 54 si-
vua.

Alvar Loponen

Priozerskin (Käkisalmen) maa,
historia ja kulttuuri
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– Karjalaistaustaisille kansallispu-
ku on erityisen tärkeä symboli,
muisto ja muistutus, mutta myös
tänä päivänä uusiutuvaa ja elävää
karjalaista kansanperinnettä, totesi
Karjalan Liiton liittovaltuuston va-
rapuheenjohtaja, kansanedustaja
Katri Komi (kesk.) lauantaina Kar-
jalatalolla.

Helsingin Käpylässä tarjottiin kan-
sallispuvun 120-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi tietoa ja silmänruokaa eri-
tyisesti karjalaisia kansallispukuja
koskien. Komi kiitti kulttuuriminis-
teriä, joka on nostanut Suomen Kan-
sallispukuneuvoston kuluvan vuo-
den avustusta merkittävästi.

Joroislainen Komi totesi, että kar-
jalainen käsityöperinne on ollut vah-
vaa ja kulttuuria säilyttävää.

– Pelkästään vanhaan ei ole jää-

ty. Nytkin luodaan perinnepukuja
vanhojen mallien pohjalta. Ja kun on
uudet ajat, on myös uudet kujeet.
Perinteisten pukujen lisäksi esimer-
kiksi Karjalan Liiton järjestämä Er-
räämp esine -käsityökilpailu viime
vuodelta tuotti toinen toistaan luo-
vempia moderneja karjalaisia käsi-
työ- ja muotoilutuotteita vanhan pe-
rinteen pohjalta, kansanedustaja
kertoi.

Rautulaisjuurinen Komi vertasi
vanhaa karjalaista runonlaulantaa
toistosäkeineen politiikan puheen-
parteen.

– Kertaus on opintojen äiti ja an-
taapa se aikaa myös keräillä ajatuk-
siaan.

Itse nuorempaa polvea edustava
Komi vetosi, että niille, jotka käyt-
tävät kansallispukua harvemmin tai

Katri Komi Karjalatalolla:

Kansallispuku uusiutuvaa kansanperinnettä
ovat laittaneet jonkin asusteen kii-
reessä väärin, annettaisiin vinkkejä
hyväntahtoisesti.

– Ettei kukaan jättäisi arastelun
vuoksi näitä kauniita pukuja käyttä-
mättä!

– Yhtenäistä Karjalaa ei tällä het-
kellä ole, mutta jäljellä on yhä vah-
vana kaipuu, kiintymys ja kiinnos-
tus Karjalan kulttuuriin. Karjalaiset
kansallispuvut ovat siitä yhä elävä-
nä merkkinä.

– Puvun merkitys ei ole vain kan-
kaan laadussa, kauniissa kuvioissa
ja koruissa, vaan siinä, että kysei-
nen puku muistuttaa tietystä pitäjäs-
tä, mahdollisesti sellaisesta, joka on
jäänyt rajan taa, kansanedustaja
Komi totesi.

Tuhannessa vuodessa ovat suo-
malaiset köyhtyneet. Nykyisin ei
juuri kenelläkään Suomen kansalai-
sella ole varaa hankkia muinaisen
karjalaisen naisen juhlapukineita
koruineen kaikkineen. Tuukkalan
hautalöytöihin perustuva puku on
harvinaisuus myös muinaisten kar-
jalaisten tiiviisti asuttamalla paikka-
kunnalla Mikkelissä. Museossa
puku on kuitenkin ollut nähtävänä
kahtena värivaihtoehtona.

Mahtailemattoman ja suurimpiin-
kin juhliin sopivan puvun hankkimi-
nen ei viene kuitenkaan ketään hy-
vinvointisuomalaista luottokyvyttö-
mien rekisteriin. Luottokorttikukka-
rollekin sopivat käytännölliset juh-

lapukumallit on saatu luoduiksi ylei-
sistä kansalaisten 1800-luvulla käyt-
tämistä kauniista puvuista. Silloin
asukokonaisuus osoitti kantajansa
lukeutumisen tiettyyn paikallisuu-
teen ja naisilla vielä avioitumiseen.

Pukeutumistyylin esikuvina olivat
aateliston ja porvariston pukeutumi-
nen. Aikaisemmin 1600- ja 1700-
luvuilla Suomessa piti kansan pu-
keutua ruotsalaisen lainsäädännön
mukaisesti. Muodinmukainen pu-
keutuminen oli lakisääteisesti annet-
tu vain säätyläisten oikeudeksi. To-
dellinen linnareissu tuli sille rahvaan
naiselle, joka rohkeni astua jumalan-
palvelukseen pitsikoristeinen tykki-
myssy päässään.

Kirjoja ja
pukumalleja

Peter Quental julkaisi vuonna
1527 Kölnissä kirjan kirjonta- ja
kudontamalleista. Tämä mallikirja
on ensimmäinen julkaisu, josta löy-
tyvät tavallisimmat Raudussa käy-
tetyn karjalaisen kansanpuvun ha-
rakka- ja sorokka-päähineiden kir-
jontakuviot.

Suomalaisia kansallispukuja esit-
tävä kirjallinen pukukuvasto on K.
F. Ingnatiuksen vuonna 1863 jul-
kaisema värikuvallinen vihkonen,
jonka on kuvittanut Hilda Olsen.
Vihkosesta tuskin löytyy pukukaa-
voja Rautu-Sakkola pukua varten,

Juhlapuvuissa näkyvät elämisen
perusarvot
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vaikka siinä on kuva “Naitu vaimo-
ihminen Sakkulasta”.

Historiantutkijan kansallispukuja
esittävän vihkosen julkaisuvuotta
seuraavana vuonna viipurilaiset yli-
oppilaat toivat joululomalta palates-
saan Helsinkiin kotiseudultaan ke-
räämiään ja valmistamiaan Karja-
lan pukuja.

Ylioppilaiden keskuudessa oli syn-
tynyt ajatus saada perustettua Suo-
meen kansallinen museo. Ylioppilas-
osakunnat ryhtyivät keräämään ko-
tiseuduiltaan kansantieteellistä esi-
neistöä. Kansalliset puvut olivat
yhteisenä kokoelmana esillä Suo-
men ensimmäisessä taide- ja teolli-
suusnäyttelyssä ja myöhemmin kan-
sainvälisessä näyttelyssä kuten Pa-
riisin maailman näyttelyssä vuonna
1882.

Tämän jälkeen näyttelykokoelma
pidettiin yhtenäisenä Suomessa py-
syvänä näyttelynä. “Suomen yliop-
pilaiden kansantieteellinen museo”-
nimisenä. Seuraavina vuosina täy-
dennettiin kokoelmia kansantieteili-
jä Theodor Schvindtin johdolla.
Hän oli myös vuonna 1880 perus-
tetun Suomen Käsityön Ystävät -
yhdistyksen johtokunnassa. Yhdis-
tyksen pyrkimyksenä oli luoda kan-
sallinen käsityötyyli.

Ylioppilaiden keräämä kokoelma
oli apuna kansanomaisen juhlapuku-
perinteen elvyttämisessä. Kerääjät
ymmärsivät, että mikäli elävät ihmi-
set unohtavat kansalliset perinteen-
sä, niin tällaisen kansan olemassa-
olo lakkaa. Karjalan menneisyys on
kiinteä osa nykyistä Suomen kan-
sakuntaa.

Rautulaisten naisten käyttämät
perinteiset kansanpuvut kuuluvat
malleiltaan äyrämöispukujen nimellä
tunnettuun pukuperinteeseen.

Keisariperhe näki
kansallispukuja

Suomen Käsityön Ystävät -yhdis-
tyksen toimesta tuotiin suomalai-
suutta näyttävästi esiin. Venäjän

keisarinna Maria Feodorovnalle
luovutetun veneen yhdeksällä luo-
vuttajakaunottarella oli yllään mu-
seossa olevien alkuperäisten kan-
sanpukujen perusteella valmistetut
kansallispuvut.

Yhdistys oli valmistanut suuren
rahankeräyksen turvin koristellun
keuruulaismallisen veneen, jossa oli
kullatut hankaimet ja ankkuriketju,
sekä juhlallisin koristekuvioin kirjail-
lut tyynyt ja tekstiilit. Vene soutaji-

neen oli Saimaan kanavalla vastas-
sa keisariperheen Lappeenrannas-
ta saapuvaa huvilaivaa. Kirkkove-
ne käsitöineen lahjoitettiin suoma-
laisten keskuudessa suurta suosio-
ta nauttivalle tanskalasisyntyiselle
sievälle keisarinnalle.

Aleksanteri III:n keisariperhe-
perhe oli silloin, vuonna 1885, saa-
pumassa Lappeenrannan suurim-
mista juhlista, jossa keisarilliset sai-
vat tuntea olevansa suomalaisen

Raudussa paimentyttönä, mutta elokuussa 2005 Kihujuhlissa pu-
keutuneena rautulaisen naisen äyrämöispukuun Ilmi Dhyring, o.s.
Joro.
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yleisön suosikkeja. Suomi olikin ai-
nut Venäjän alueista, jossa keisaril-
liset saivat tuntea olevansa suora-
selkäisen ja kyräilemättömän kan-
san parissa. Keisarinna Maria Feo-
dorovna oli vielä leskenäkin suoma-
laisten ihailema. Hän tiedotti suo-
malaisen lehdistön kautta terveyden-
tilastaan päivittäin tuntiessaan kuo-
leman lähestyvän.

Kansallispukuja
neuvontaa varten

Museon intendentti Theodor
Schvind julkaisi vuonna 1899 Koti
ja yhteiskunta -nimisen lehden liit-
teenä käsityömalleja kansallispu-
vuista käytännön käsitöitä harras-
tavien tarpeisiin.

Kansallismuseon pukujen perus-
tella laadittuja pukumalleja yleisölle
tuotti professori V. T. Sirelius kir-
jasten muodossa Suomen itsenäis-
tymisen jälkeen. Vuonna 1922 il-
mestyneen kirjan kuvitus oli saatu
ilmeikkääksi, koska kirjan kuvissa
olevat Suomen käsityön ystävien
valmistamat mallikappaleet puvuis-
ta oli kuvattu elävien mallien pääl-
lä.

Kaupallinen kansallispukujen val-
mistus oli virinnyt jo ennen Suomen
itsenäisyyttä. suurimmaksi valmis-
tajaksi kohosi edelleen Lahdessa
toimiva Helmi Vuorelma Oy. Liike
valmisti kymmenentuhatta kansal-
lispukua vuonna 1939 suoraan ope-
tusministeriön kautta rahoittamaan
kansallispukuihin liittyvää suunnitte-

lua ja neuvontaa.
Museovirasto hylkäsi suoran toi-

minnan kansan parissa, vaikka kan-
sallismuseon alku oli saatu suoraan
kansalta kansallispukuja keräämäl-
lä. Museo ei muista menneisyyt-
tään.

Suomen Kotiseutuliitto ry pelasti
tilanteen, joten saamme edelleen
valtiolta myötävaikutusta kansallis-
pukujen tutkimus- ja julkaisutoimin-
taan myös suomenkielisille alueille.

Jyväskylässä toimiva Suomen
Kansallispukukeskus pyrkii tallenta-
maan suomalaisen pukuperinteen
rikkauden tuleville sukupolville. Siel-
lä on mallipukujen kokoelma pysy-
västi näytteillä ja sieltä jaetaan tie-
toa Suomen rajojen ulkopuolellekin
kansallispuvuistamme.

Lempäälä 3.heinäkuuta 2005. Metsäpirtin naisen
perinnepuku valmistajansa Laura Takalan yllä.
Oikealla hänen tyttärensä Anja Kuoppa Tuuterin
puvussa.

Janita Komu tyttöjen Jurvan puvussa urjalassa
24. heinäkuuta 2004.
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Raati valvoo
kansallispukukulttuuria

Suomen kansallispukuihin on syn-
tynyt kieliraja. Suomenruotsalaisen
pukuperinteen on Brage-yhdistys
ominut itselleen, omistaen tekijän-
oikeudet suomenruotsalaisiin kansal-
lispukuihin. Näitä tekijänoikeus-kan-
sallispukuja on suunniteltu tusinoit-
tain.

Jyväskylässä sijaitseva Suomen
Kansallispukukeskus toimii valtion
tukeman Suomen kansallispukuneu-
voston siipien suojassa. Tällä asian-
tuntijoista koostuvalla neuvostolla on
vuosittain nimettävä kansallispuku-
raati valvomassa kansallispukukult-
tuuria. Uusiksi kansallispuvuiksi
neuvosto ottaa vain oman järjestön-
sä suunnittelemia pukuja, jotka pe-
rustuvat 1800-luvun kansan käyttä-
mään juhlapukutyyliin, sekä edistää
näiden pukumallien julkituloa.

Yksityisten käsityötä harrastavi-
en kansalaisten luova, perinteestä
kimmokkeensa saanut pukusuunnit-
telu elää vielä Suomessa. Loistava
esimerkki tästä on Rautu-Sakkola
puvun rinnalle aikaansaatu Metsä-
pirtti-puku, jonka yksityinen henkilö
on suunnitellut ja valmistanut edes-
menneen Metsäpirtissä eläneen äi-
tinsä käyttämän kansanomaisen
puvun perusteella.

Miesten pukuja
suunniteltu vähän

Väinö Linnan lapsuuden koti-
kunta, Urjala on ollut toimelias pe-
rinteisen kansallispuvuston käytön
edistäjänä aikaansaadessaan Urja-
lan kansallispuvun. Se myös jatku-
vasti huolehtii puvun esillä olosta.

Suomenkielisten seutujen kansal-
lispuvut ovat tällä hetkellä miltei
yksinomaan naisten pukumalleja.
Naisten näppityö ja sitä kautta ai-
kaansaatu kilpailu keskinäisestä
paremmuudesta pitivät kauan yllä
kansanomaista pukumuotia.

Samaan suuntaan vaikutti asumi-

nen suvuittain suurperheissä yhtei-
sessä talossa. Vauraimmissa talo-
uksissa oli jokaisella aikuisikää lä-
hestyvällä naisella omassa henkilö-
kohtaisessa käytössä vaateaitta itse
valmistettujen kapioiden säilyttämi-
seksi.

Karjalaisen miehen arvostus nä-
kyi muussa kuin pukeutumisessa,
vaikka aikakauden tyylit ja tekota-
vat löytyvät miestenkin käyttämis-
sä vaateparsissa.

Sadan vuoden takainen, kansan-
omaisen rautulaismiehen parem-
paan pukeutumiseen tarvittava kan-
gas ostettiin kaupasta. Pirunnahka-
housuissa kulkeva mies oli useim-

miten valmistuttanut vaatteensa ta-
losta taloon kiertävällä kyläräätälil-
lä.

Tällainen suuren Singer-ompelu-
koneen kanssa liikkuva rautulaisten
räätäli asui tuolloin Vaskelan kyläs-
sä ennen Suomen itsenäistymistä.
Mustasta pirunnahkakankaasta teh-
dyt housut olivat pitkäikäisiä. Olivat-
han niiden saumat ommeltu vahvalla
Karhunrihmalla.

Perinteikäs Raudun miehen kan-
sallispuku on vielä nytkin kansallis-
puvun 120-vuotisjuhlinnan vuonna
luomatta.

Teksti ja kuvat:
Ahti Hänninen

 Nuoret tytöt kansallispuvuissaan Urjalan Halkivahan nuorisoseu-
rantalolla 24. heinäkuuta 2004.

Antero Määttänen oli pitäjäseu-
ran arkiston ja varaston muuttotal-
koissa, ja lahjoitti perinnehuonetta
varten seuraavat kirjat:

Karjalan kirja, Iivo Härkönen
Sellainen oli Karjala, Erkki Paa-

volainen
Valon ja varjon Viipuri, Aarne

Nopsanen
Karjalan maa, Pekka Lappalainen
Muistikuvii Karjalast, Eino Huit-

tinen
Orjalaiset, Jussi Taponen

Lisäksi Antero oli löytänyt vanhal-
ta rajalta, Huhti-Raasulin väliltä,
noin 30 senttimetrin pätkän piikki-
lankaa. Sekin on nyt seuran arkis-
tossa. Kiitokset Anterolle lahjoituk-
sesta. Näin perinnehuoneeseen ker-
tyy pikkuhiljaa tavaroita. Talkoissa
Anteron lisäksi olivat Markku Pak-
su, Kauko Olkkonen sekä Pentti ja
Mauri Maisonen.

Mauri Maisonen

Lahjoitus pitäjäseuralle
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Niemenpellon tallin Jyrki ja Maarit Relander

Jyrki ja Maarit Relander syöttämässä islanninhevosia. Kuva: Arja Vähämäki

Rautulaiset yrittäjät Mikkelissä

Niemenpellon talli sijaitsee Sairi-
lassa Sairilanniementiellä, Mikkelis-
tä noin kuusi kilometriä Kuopioon
päin. Kauniilla paikalla olevaa he-
vostilaa isännöivät hevostalousalan
yrittäjät, puoliksi savolaiset ja kar-
jalaiset, Jyrki ja Maarit Relander.

Niemenpellon tallissa on 30 islan-
ninhevosta, 10 “shettistä” eli Shet-
lannin ponia, pari Suomen pienhe-
vosta “pikkusuokkia”, kantavana on
15 tammaa.

Heinät ja rehut saadaan omalta
pellolta. Viljelyalaa on noin 50 heh-
taaria.

Tilalle rakennettiin kesällä uusi
maneesi, joka oli yli 240 000 euron
investointi.

Neljännen polven
rautulainen

Jyrki Heikki Juhani Relander syn-
tyi 26.heinäkuuta 1965 Mikkelissä.

Jyrkin isä on maanviljelijä Heikki
Relander ja äiti emäntä Raili Re-
lander o.s. Karppinen.

– Olen rautulainen neljännessä
polvessa. Isoisä Richard Felix
Johannes Relander tuli Niemen-
pellolle Sairilaan Raudusta vuonna
1944. Relanderit ovat sukua presi-
dentti Lauri Kristian Relanderil-
le. Tauno Relander, joka kirjoitti
kirjan Hirvensalmen Relander-suku
1978, oli Felix-papan pikkuserkku.
Isoisänisä oli Raudun nimismies,
kertoo Jyrki.

– Tämä talo on valmistunut vuon-
na 1949. Ensin asuttiin saunamökis-
sä, kun oli kiireempi saada lehmille
navetta kuin itselle talo. Näin kertoi
minun Martta-mummoni.

Mummo muutti pois Niemenpel-
lon talosta 20 vuotta sitten.

– Sen jälkeen ei ole tullut Rautu-
laisten lehteäkään, tokaisee Jyrki.

– 12-vuotiaasta olen tehnyt aikuis-

ten työtä. Vuonna 1985 isältä kat-
kesi verisuoni päästä ja 1987 meni
pumppu. Pienenä haaveilin maan-
viljelijän ammatista. Tähän on kas-
vettu, tämä on elämäntapa ja asen-
ne. Olen itseoppinut ja pedantti ih-
minen, joka pyrkii täydellisyyteen.

– Pahin pelkoni on, että terveys
ei kestä. Toivoisin, että ensi kesä
olisi helpompi, kun ei ole rakenta-
mista. Silti päivääkään en vaihtaisi
pois, sanoo Jyrki.

Hän sanoo harrastavansa metsä-
töitä, leipomista ja syömistä.

– Niitä en ota kuolemanvakavas-
ti. Salibandya minua ei saisi pelaa-
maan, mutta formuloita, jääkiekko-
ja ja hiihdon MM-kisoja katson vä-
hän tv:stä.

Maaritin haave
toteutui

Maarit Orvokki Relander, omaa
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Kuva: Jyrki Relanderin albumi.

sukua Miettinen, syntyi Kuopiossa
17. helmikuuta 1969. Maaritin isä
on mittakirvesmies Urho Mietti-
nen ja äiti tekstiilimyyjä Hilkka o.s.
Jetsonen.

– Äidin suku on Salmista Rajase-
lältä Laatokan toiselta puolelta.
Mummo on omaa sukua Pirppu,
kertoo Maarit.

– Enoni on käynyt Salmissa koti-
paikkaa katsomassa. Parin vuoden
sisällä on meilläkin mahdollisuus läh-
teä pitemmälle matkalle.

Maarit tuli Niemenpellolle hevos-
harjoittelijaksi 16 vuotta sitten. Hän
oli kouluttautunut hevostalousalan
yrittäjäksi ja ratsastuksenopettajaksi
ja halusi tulla Sairilaan harjoittele-
maan.

–  Minulle sanottiin, etteivät sinua
tule eukot kotiin “ettimään”, mutta
tämä tuli, sanoo Jyrki.

– Kolme kuukautta tapaamisen
jälkeen mentiin naimisiin – ja tässä
ollaan, Jyrki ja Maarit kertovat.

Lapsia on neljä, Mari-Liina Or-
vokki (synt. 1990), Melissa Salla
Maaria (1992), Vivi Lilli Kaste-
helmi  (1994) ja Ville-Felix
Richard Wilhelm (1996). Lapsilla
on omat hevoset ja kaikki ratsasta-
vat innokkaasti.

–  Saan voimaa positiivisesta elä-
mänasenteesta ja kun perhe-elämä
menee hyvin, on kaikki kunnossa,
pohtii Maarit.

Työtään hevosten kouluttajana ja
ratsastamista Maarit pitää myös
harrastuksena. Koko päivä tahtoo
mennä hevosten parissa.

– Olen aina halunnut asua maalla
ja pitää paljon eläimiä. Siskoni nau-
roi minulle, että haaveesi on toteu-
tunut.

Hevonen on viisas
eläin

Niemenpellon tilalla on ollut 60
vuoden aikana vain yksi vuosi vä-
lissä, ettei talossa ole ollut hevosta.

– Mielestäni hevosmiestaito on
Suomesta osittain hävinnyt yhden

sukupolven aikana. Voidaan puhua
uusavuttomuudesta myös hevosen-
hoidossa, kun hevosia ostetaan
“lemmikiksi”, huomauttaa Jyrki.

Maanviljelyyn on tullut koneet ja
laitteet avuksi. Hevosten tehtävä on
toimia elämysten tuottajina.

– Olen kyllä konefriikki. Minulla
on kaikki mahdolliset koneet. Ne
helpottavat työtä, kun on viljaa, hei-
nää ja metsää. Lomaa ei ole pidet-
ty 16 vuoteen, kun lomittajaa on
vaikea saada hevostilalle tänä päi-
vänä, hän jatkaa.

– Yritys on saatu pyörimään, eikä
ole ylimääräistä riskiä, sanoo Maa-
rit.

– Ratsastus aloitetaan varhain.
Nuorimmat ovat kolmevuotiaita. He
istuvat talutettavan hevosen seläs-
sä. Alkeiskurssille tulevat ovat kuusi
- seitsemänvuotiaita. Monet van-
hemmista ovat ratsastaneet nuore-
na ja sitten kun on omia lapsia, har-
rastus aloitetaan alusta. Vanhin on
tällä hetkellä 70-vuotias.

Maaritilla on pyörötarha.
– Ei se ns. “hevoskuiskaus” ole

hömppää. Se perustuu hevosen lau-
makäyttäytymiseen. Hevonen on
viisas eläin. Pitää tietää, miten joh-
tajahevonen toimii ja käydä sen ase-
maan. Samoja laumakäyttäytymi-
sen sääntöjä sovelletaan myös ruu-
anjakoon ja muuhun käsittelyyn,
Maarit kertoo.

– Eivät hevoset ole vaikeita ja
vaarallisia, mutta hevoseen ei saa
liiaksi luottaa. Se on iso eläin ja pot-
kuvoimaa on paljon, painottaa Maa-
rit.

– Parasta tässä työssä on oma
vapaus, ja se, että saa itse suunni-
tella omat työt. Vuodenajat määrää-
vät työrytmin, Maarit ja Jyrki ker-
tovat.

– Me tykätään ihmisistä ja seu-
rustellaan asiakkaiden kanssa. Tal-
lissa on oma tunnelmansa. Ihmiset
tekevät tästä työstä upean.

– Kesä on rankempi, mutta tal-
vella meillä on enemmän aikaa toi-
sillemme ja perheelle.

Kulinaristin
karjalaisherkut

Jyrki leipoo pullat, piirakat ja lei-
vonnaiset,  kun Maarit on muissa
töissä.

– Olen kulinaristi, kun ei ole mui-
ta paheita. Karjalanpaisti, riisipiira-
kat, keitetyt porkkanat, puolukka –
sitä ateriaa ei voi pilata mikään,  ker-
too Jyrki.

– Kotona paistopäivä oli joka viik-
ko. Viimeisenä pantiin karjalanpaisti
uuniin muhimaan. Karjalanpiirakat
ja perunapiirakat tehtiin itse. Joulu-
na oli iso kinkku ja kaikki herkut.

– Joulun tekee ihmismäärä, kun
suku kokoontuu. Pienenä pelkäsin
joulupukkia ja piileskelin sohvan ta-
kana. Nyt paketit jätetään kuusen
alle, koska pelkään pukkia vieläkin,
Jyrki jatkaa.

– Vanhempani tulevat meille jou-
luksi. Tämä traditio on ollut jo 10
vuotta. Lapsetkin tykkää, kun iso-
vanhemmat tulevat, iloitsee Maarit.

Maaritin tekemät kotisivut: http://
www.kolumbus.fi/maarit.relander/

Arja Vähämäki

Jyrki Relander (13 v.) ja ensim-
mäinen hevonen Zita vuonna
1979.
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Tietäjät itäisiltä mailta saa-
puivat joukoittain Rautuun ja
Metsäpirttiin suuren punaisen
tähden johdattamina. Verolle
pantu, pakoon lähtenyt kansa
ei löytänyt tällöin yösijaa tallis-
takaan.

Tappava hullun ihmisen tauti oli
levinnyt Moskovasta ulottuen Suo-
men rajoille saakka. Rajantakainen
pohjoisosa inkeriläisten maasta oli
täysin autiona entisistä kotonaan
ahertajista. Autiot navetat ja tyhjän
ruokapöydän ääreen kuolleet jäivät
muistoksi niille onnettomille, jotka
kylmäkuljetuksena joutuivat pakko-
siirretyiksi kohti Uralia ja sen taak-
sekin. Ihmissusi söi kansanvihollisi-
na vastasyntyneet lapsensakin.
Tappamiset rekisteröitiin tarkasti,
samoin hautaamiset.

Toinen hullun ihmisen taudin saas-
tuttamispesäke oli Berliinissä. Siel-
lä taudin kouriin joutuneet poltettiin
kuolleina tai sullottiin kituvina jouk-
kohautoihin.

Molemmista tautipesäkkeistä hul-
lun ihmisen tauti levisi Puolaan.
Moskovalainen ja berliiniläinen yh-
dessä saastuttivat koko Puolan.

Lähtö Paloniemestä
Taipaleenjoelle

Suomessa varauduttiin ehkäise-
mään taudin leviäminen tekemällä
kaivantoja Karjalan kannakselle, ja
miehittämällä rajat ylimääräisen
kertausharjoituksen avulla. Lapset,
naiset ja vanhukset pidettiin kuiten-
kin kodeissaan aivan valtakunnan
rajallakin.

Aino Laurilan koti oli lähellä val-
takunnan rajaa Paloniemen kyläs-
sä. Tuusnanojan silta yhdisti Rau-
dun puolella jokea olevan Joussein
kylän Paloniemeen. Ainon äidin (o.s.
Poduschkin) syntymäkoti oli Jous-

seilla ja isä oli aikoinaan muuttanut
naapurikylästä Vaskelasta.

Ainon äidin ja lasten toimet vuo-
den 1939 marraskuun viimeisen
päivän aamuna olivat hätäiset. Sota
oli alkanut ja lähellä paloi koko Pal-
kealan kylä vainovalkeana. Pommi-
en räjähdellessä saatiin vain kevy-
en reen pohjalle hiukan heiniä, huo-
pa heinien päälle ja lapset kyytiin.
Evästä tai muita tarvikkeita ei kuor-
maan ehditty panemaan.

Tietoa sodan kulusta ei evakkoon
lähtijöillä ollut. Paloniemen kotipi-
hasta lähdön aikaan kello kahdek-
san maissa hyökkääjät olivat jo eh-
tineet Palkealan kirkon luo ja valit-
sivat tykistönsä asemapaikaksi hau-
tausmaan maaston. Sinne suoma-
laisten puolustajien Taipaleen loh-
kon järein tykistöpatteri Kaarnajo-
en linnakkeesta ampui syttyneen
Talvisodan ensimmäisen tykistökes-
kityksensä saatuaan kello 7.55 tuli-
tuspyynnön.

Paloniemestä lähtijöiden tavoit-
teena oli mennä hevoskyydillä Ko-
selan kylän kautta Laatokan ranta-
mille, josta Taipaleenjoen yli lossilla
“Mannerheim-linjan” läpi ja sen jäl-
keen taivaltaa tuntematonta eva-
koille sallittua tietä pitkin.

Laurilan pihasta lähti hevonen
keveine kuormineen. Alkumatka
sujui pommien putoillessa tienvar-
ren pelloille ja sinkoillen räjähtäes-
sään maamassoja korkealle ilmaan.
Lähellä Taipaleenjoen lossia tuli
matkantekoon kertakaikkinen py-
sähdys. Tuonelanjoeksi muuttuneen
virran ainut ylitysmahdollisuus oli
tuo liikenteestä ruuhkautunut lossi.

Lossivuoron odotusta
sodan keskellä

Tieliikenne lossille oli matalalla
lentävien pommikoneiden ja maa-
taistelukoneiden tulituksen kohtee-
na. Koneita oli jatkuvasti ilmassa
lukematon määrä. Se, mistä niitä
hyökkääjille oli niin paljon siunaan-
tunut, jäi Ainolle arvoitukseksi.

Syy Ainon matkanteon pysähty-
miseen oli kuitenkin Suomen Armei-
jan sodankäynti. Taipaleenjoen los-
siliikenne oli varattu sotatoimien
käyttöön. Evakot olivat haittaamas-
sa sodankäyntiä ja meno lossille
sallittiin vain, jos sotaliikenteessä
olisi taukoa. Tieltä piti ohjastaa pois
lähellä lossia olevan metsikön koh-
dalla.

Suomalainen tykistö ampui Man-

Hevoskyydillä Raudun rajalta kohti Joulua

Tuonelanjoki virtaa vuolaasti Taipaleenjoen entisen lossipaikan
kohdalla vuonna 2004. Kirjoittaja kuvassa etualalla Metsäpirtin
puoleisella rannalla.
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nerheim-linjan suunnalta Ainon py-
sähtymispaikan yli ja hyökkääjän
tykistö Ainon tulosuunnasta Kose-
lasta päin kohti Taipaletta. Taipaleen
puolustuslohkolla Laatokan rannal-
la Järisevän ja Ylläppään rannikko-
tykistöt palvelivat maajoukkojenkin
tarpeita, samoin Sakkolan Saaprun
kylän metsän kätköön rakennettu
tykistölinnake Kaarnajoki. Puolen
päivän jälkeen Kaarnajoen linnak-
keen tykitkin ampuivat Ainon odo-
tuspaikan suuntaan, koska Koselan
kylän metsään oli tunkeutunut vihol-
lisjoukkoja.

Pommituksessa taivasalla Ainol-
le tuli kylmä, koska reessä oli vain
huopa lämmikkeenä. Pelon tunnet-
ta lisäsi vieressä lojuva täysosuman
runtelema hevosen raato kohti tai-
vasta sojottavine jalkoineen.

Sodan kauhuja,
kylmää ja nälkää

Lossille pääsyä odottaessaan Aino
sai pysyvän sotavamman. Mielen-
sä murtumatta hän ei vielä nykyisin-
kään pysty kertomaan järkyttävin-
tä kohtaamaansa näkyä. Kun hän,
rippikouluikäinen tyttö, katsoi Taipa-
leenjoen lossilta tulevia suomalaisia
sotilaita, niin kaikki näyttivät olevan
kasvoiltaan vain hänen ikäluokka-
ansa kuuluvia poikia.

Ainon mielenjärkytys lisääntyi,
kun hän tunnin tai kahden kuluttua,
näki näitä samoja nuorukaisia vie-
tävän vainajina kohti Taipaleenjoen
lossia. He olivat suorittaneet tehtä-
vänsä loppuun saakka tässä lyhy-
essä ajassa.

Talvisodan ensimmäisenä päivä-
nä, joulun alla, Metsäpirtissä ei ollut
rauhaa eikä ihmisillä hyvää tahtoa.
Sotilaiden muonalistoihin oli merkitty
pelkästään sotilasannoksia, joten
Aino sai odottaa nälissään lossille
pääsyä koko päivän, pimenevään
iltaan saakka.

Suojelusenkeli oli varmaan Taipa-
leenjoella lossivahtina, koska hyök-
kääjien jatkuvasta pommien pudot-

telusta huolimatta, lossi liikkui jat-
kuvasti, tai sitten suojelijana oli
hyökkääjän sotapäällikkö. Olihan
lossi tarpeellinen salamahyökkäyk-
sellä murettavaksi aiotun Taipaleen
puolustuslinjan tuhoajille.

Eniten Aino ihmettelee omaa pe-
lastumistaan tuonelan virran yli. Ei-
hän se voinut olla mitenkään mah-
dollista.

Evakkomatkan rasituksia sotatiel-
lä riitti tämänkin jälkeen. Kevyesti
kuormattuun rekeen tungettiin lisä-
kuormaa matkan varrella. Sano-
mattakin on selvää, millaisia hävit-
tömyyksiä nuori, tavattoman kaunis
neitokainen sai vastaansa matkates-
saan yksitoista vuorokautta hevos-
reessä kohti Rantasalmea.

Kotikirkon joulut
elävät muistoissa

Talvisodan alkamisen jälkeen iloi-
set rekiretket Palkealan kotikirk-
koon Aino on voinut tehdä enää
muistojen hevosreessä. Ainon kirk-
kotie johti Joussein kylän kautta ja
metsätietä pitkin Palkealaan, jossa
piipahdettiin ensin “Ollin Annan”
luona, sieltä hevonen ohjastettiin
peltotietä kirkon pihamaalle. Kotoa
otettiin aina mukaan pieni nyytti
annettavaksi Palkealan kirkon luo-
na punaisessa mökissä asuneille
venäjänkielisille vanhuksille. Tuliais-
ten turvin tulivat toimeen nuo run-

saasti elinvuosia itselleen kartutta-
neet naiset.

Kirkon viereen kytketyt hevoset
kuulivat silloin ammusten ulinoiden
sijasta kavioiden kopsetta ja hirnah-
duksia, kunnes kirkossa kävijät tuli-
vat puheensorinan kerä päästämään
hiukan viluissaan olevat hevosensa
riemukkaalle rekiretkelle kotitalliin.

Joulun tulo merkitsi valmistautu-
mista syntymäjuhlaan ja pääsiäinen
koettiin suurena juhlana ristisaattoi-
neen sekä ilosanomineen.

Rakkaana muistona kotikirkon
matkoistaan Aino säilyttää pyhänä
kuvana asuinhuoneensa seinällä
värillistä valokuvataulua Palkealan
kirkosta. Kunniamerkkinä Talvi-
sodasta ja heti ensimmäisenä sota-
päivänä läpimurtohyökkäykseen
joutumisestaan Aino sai pysyvän
sururistin sieluunsa lapsenkasvoisia
sotilaita etulinjan tulimyrskyssä ta-
vatessaan.

Omille aikuisiksi kasvaneille lap-
silleen hän ei tahdo olla rasitteeksi.
Aino jonottaa pääsyä Rauhan kau-
pungiksi julistautuneen Uudenkau-
pungin vanhuksille rakennettuun
Sorvakko-kotiin. Sen viihtyisässä
lämmössä voisi tyynesti ja pelotta
varttua omaa vuoroaan Tuonelan-
joen yli tuonilmaisiin vievälle lautal-
le. Kauniin Karjalan muistot on va-
rattu mukaan joululahjaksi.

Ahti Hänninen

Pietarilainen
arkkitehti Kar-
pov teki Pal-
kealan kirkon
rakennussuun-
nittelun 140
vuotta sitten
valmistuneelle
kirkolle.
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Toisen Maailmansodan käänne-
kohtana voidaan pitää akselivalto-
jen maasodan ensimmäisiä suuria
tappioita Afrikassa ja itärintamalla
Neuvostoliitossa.

Akselivallat, Saksa, Italia ja Japa-
ni, olivat valmistautuneet sotaan
paremmin kuin länsivallat Ranska ja
Englanti. Niiden pelastukseksi muo-
dostui Natsi-Saksan hyökkäys Neu-
vostoliittoon, Japanin yllätysisku
Pearl Harboriin sekä sodan julistus
Yhdysvalloille. Näiden tapausten
jälkeen sota riehui kolmessa maan-
osassa Euroopassa, Aasiassa ja
Afrikassa.

Maasodan käynnin kahteen kään-
nekohtaan liittyvät nimet El Alamain
ja Stalingrad. Pelastaakseen italia-
laiset tappiolta Pohjois-Afrikassa
lähetti Hitler ps. kenraali Erwin
Rommelin sinne. Hän onnistui kään-
tämään sodankäynnin ja akselival-
tiot saavuttivat Egyptin ja uhkasivat
katkaista Suetzin kanavan liiken-
teen. He olisivat eristäneet britit
suorasta tiestä Lähi-Itään ja Intiaan.

Siirtomaista koottiin apuvoimia ja
kenraali Montgomery onnistui voit-
tamaan Erämaan ketun, marsalkka
Rommelin joukot El Alamain tais-
telussa. Tämän jälkeen italialais-
saksalaisjoukot oli pakotettu vetäy-
tymään Libyaan.

Samanaikaisesti englantilais-ame-
rikkalaisjoukot nousivat maihin Al-
geriassa ja löivät Vichyn hallituksen
ranskalais-saksalaisjoukot siellä ja
Tunisiassa. Idästä tuleva 8. Armei-
ja ja lännestä etenevä 6. Armeija
yhtyivät 12. toukokuuta 1943. Sak-

salais-italialaisjoukot antautuivat.
Hitler ja Mussoliini hylkäsivät 250
000 miehen valiojoukot.

Sitä ennen oli tapahtunut 31. tam-
mikuuta 1943 Stalingradin katastro-
fi, jossa sotamarsalkka Friedrich von
Paulus antautui 300 000 miehen
kanssa. Voittajana oli kenraali Gri-
gori Zukov.

Pohjois-Afrikasta Liittoutuneet
nousivat maihin Sisiliassa 10. hei-
näkuuta 1943. Italialaisten puolus-
tus petti ja Liittoutuneet valtasivat
kuukaudessa saaren.

Vastoinkäymiset aiheuttivat Mus-
solinin erottamisen., ja valta siirtyi
kuninkaalle. Uusi hallitus ryhtyi neu-
vottelemaan aselevosta. Se solmit-
tiin 3. syyskuuta 1943, ja Italia julis-
ti Saksalle sodan.

Berliinin ja Rooman välinen ak-
seli oli katkennut. Saksalaiset otti-
vat vallan Italiassa ja Balkanilla.
Saksalaiset vapauttivat Mussolinin,
jolle perustettiin varjohallitus Poh-
jois-Italiaan. Saksalaisten rintama
murtui vasta huhtikuussa 1945.

Vaaran vuodet

Viime syksynä tuli kuluneeksi 60
vuotta siitä kun taistelut loppuivat
Neuvostoliiton ja Suomen välillä.
Tapahtuma otettiin huomioon maas-
samme sekä virallisella taholla että
veteraanien piirissä.

Aselevon jälkeen alkoi maassam-
me aikakausi, jota on kutsuttu “Vaa-
ran vuosiksi”. Nimi on sattuva sillä
silloin oli vaikea ennakoida sitä, mitä
Suomessa tulee tapahtumaan.

Seuraavassa pyrin selvittämään
tähän ajanjaksoon liittyviä asioita.
Niistä useimmat ovat syyn ja seu-
rauksen tuloksia, mutta poikkeavasti
eräisiin tapahtumiin liittyy ratkaise-
mattomana kysymys, miksi näin ta-
pahtui?

Vuonna 1943 vakuuttuivat Suo-

men hallitus ja sotilasjohto siitä, että
sodan jumala oli kääntänyt selkän-
sä akselivalloille ja ottanut suojeluk-
seensa Liittoutunet. Saksa oli me-
nettänyt ilmaherruutensa taistelus-
sa Englannin taivaalla, epäonnistu-
nut sen merisaarrossa sekä hävin-
nyt italialaisten kanssa El Alamai-
nin taistelun Libyassa. Se oli myös
kärsinyt Itärintamalla Stalingradin
tappion puna-armeijalle.

Suomi pyrki USA:n tukemana
rauhanneuvotteluihin Neuvostoliiton
kanssa ruotsalaisten välittämänä.
Suomen hallitus ja eduskunta hyl-
käsivät Neuvostoliiton ehdot, joihin
lyhyesti lueteltuina kuuluivat Talvi-
sodan rajat, 600 miljoonan dollarin
sotakorvaus ja saksalaisten karkot-
taminen maastamme.

Katsottiin, etteivät suomalaiset
pystyisi karkottamaan saksalaisia
eivätkä maksamaan vaadittua sota-
korvausta. Suomalaiset luottivat ar-
meijansa taistelukykyyn ja siihen,
että sillä oli huomattavia Neuvosto-
liiton alueita panttina myöhemmin
oikeudenmukaisemman rauhan sol-
mimiseen.

Suomen kohdalla kuitenkin rinta-
matilanne muuttui 1944 tammikuus-
sa, kun Puna-armeija mursi Lenin-
gradin saartorenkaan ja rintama
saksalaisia vastaan siirtyi Narvajo-
elle.

Vauhdittaakseen Suomen rauhan-
pyrkimyksiä Neuvostoliitto suoritti
helmikuussa 1944 massiiviset “rau-
hanpommitukset” Helsinkiin, Tur-
kuun, Tampereelle ja Ouluun. Ai-
neelliset tappiot olivat suuret, mutta
ilmahyökkäykset eivät murtaneet
suomalaisten puolustustahtoa. Rau-
han oppositio kuitenkin vahvistui.

Aimo Tiainen

Artikkeli jatkuu seuraavassa
numerossa.

Toisen Maailmansodan päättyminen ja Suomi
Osa 1.

Laajassa artikkelissaan Aimo
Tiainen käsittelee Toisen Maa-
ilmansodan loppua ja sen vai-
kutuksia Suomeen. Julkaisem-
me mielenkiintoisen artikkelin
jatkokertomuksena.
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1943 elettiin Raudussa kotiseudulle palanneina viimeistä syksyä. Rintamalinja kulki lähellä. Jylähdyksiä kuului.
Desantteja tavoitettiin. Maa oli jonakin aamuna valkoisenaan naapurin pudottamista lentolehtisistä. Oli jälleenra-
kennusta. Tapahtui myös surullisia asioita.

Suurpolitiikkaa sivuavista näkemyksistä ei sensuuri sallinut kirjoittaa. Kirjeet ovat silti arvokkaita dokumentteja
lähihistoriasta kuuden vuosikymmenen takaa.

Paavo Salo asui Keripadassa 1942–43 ja hoiti määräyksestä pappistehtäviä Raudussa ja Metsäpirtissä. Muu
perhe ja osa arkistoa olivat Pieksämäellä. Puolin ja toisin oli tarpeen pysyttäytyä ajan ja tilanteen tasalla, edes
vähältä elämän muuttuvassa menossa.

Simo O. Salo

Rautu 1.7.1943

Elna rakas. Kiitos kirjeestäsi. Tu-
len Pieksämäen kautta kun menen
Tammelaan. En vielä tiedä milloin
tulen, mutta onhan minulla avain,
että pääsen sisään, tulen milloin ta-
hansa.

Täälläkin on nyt ollut sateisia päi-
viä. Heinä kasvaa kovasti. Kun vain
sitten tulisi heinäpoudat. Saa näh-
dä, miten heinänkorjuu käy, kun ei
ole seipäitä. Monnon Paavo ei teh-
nytkään niitä, vaikka ensin lupasi.
Pelkään, että heinäilmat menevät
ohi silloin kun olen matkalla. Nyt ei
saa armeijalta mitään apua meikä-
läinen. Ei saa seipäitä eikä työvä-
keä.

Osuuskassassa kävi varkaita, ku-
ten lienet lehdistä nähnyt. Veivät
50.000 mk rahaa ja yli miljoonan
markan obligaatiot. Pidätetty on ra-
kennusmestari Nenonen, joka oli
jälleenrakennustoiminnassa johto-
hommissa ja paljon tekemisissä
osuuskassan kanssa, kassa kun on
valtion puolesta toiminnan rahoitta-
ja. Sama Nenonen on työnvalvoja-
na pappilan rakennuksella. Hänellä
on myös ulkorakennusten lopullinen
piirustusehdotus tehtävänään.

Husun Hilma oli hänellä sihtee-
rinä, kun aikaisemmin keväällä kä-
vin hänen luonaan, en tiedä vieläkö
nyt oli. Ei ainakaan Hilmaan näy
kohdistuneen epäluulot, mutta kak-

si muuta neitiä, joita mestarilla oli
täällä seuranaan, muualta kotoisin
olevia, ovat menneet menojaan ja
niitä etsitään.

Tuomas Paukun ja emännän
syksylliset murhaajat kuuluu myös
saadun selville. Olivat oman kylän,
Kärsälän poikia. Kun en vielä tiedä
pääsyyllistä, en mainitse nimiä kir-
jeessä, koska se ikuistuu siinä. Tie-
dän vain ne pojat, jotka joutuvat syyt-
teeseen. Sitä paitsi ne ovat tunte-
mattomia sinulle.

Selville saaminen tapahtui aito
salapoliisimaisella tavalla. Viipurin
etsivät sen selvittivät. Eräs heistä,
kun huomasi pojan, johon epäilyk-
set olivat kohdistuneet, olevan me-
nossa Lahteen, lähti myös sinne,
teki tuttavuutta. Hummasivat Lah-
dessa j.n.e. ja etsivä, tekeytyen aika
huligaaniksi, kertomalla muka omis-
ta kolttosistaan, sai pojan kerto-
maan myös omistaan ja niin tuli vä-
hitellen esiin se, mitä etsivä tarkoit-
tikin ja poika oli kiikissä. Tuntuu
helpotukselta, kun sekin alkaa sel-
vitä. Sillä sellaisen salaan jääminen
olisi vähintään yhtä hirveätä kuin
sellainen tekokin.

Perunat tuli keväällä niin vähiin
myydyksi ja kylvetyksi maahan, että
niitä ei enää täältä jouda lähetettä-
väksi.

Mikäli ennen uudista niitä tarvit-

set, on ne ostettava sieltä. Sitä pe-
runajauhomyllyä ei ole tullut vielä-
kään haetuksi Orjansaaresta. Kun
ei ole kiesiä, vaan ne suuret raskaat
työkärryt, en niillä mielelläni ajele.
Se on niin hidasta hommaa, että
Orjansaaren matka hevosen etsimi-
sineen haasta y.m. veisi melkein
päivän, ja aika on ollut erittäin tar-
koin ylösotettu. Liesmaa on koko
kevään luvannut hommata minulle
kiesit Valkjärveltä, mutta kesä tai-
taa mennä ennen kuin siitä mitään
tulee.

Kirkkoherra Laurila on määrät-
ty pitämään taloudellinen katselmus
Raudun kirkollisvirkataloilla. Ajan
hän jätti minun määrättäväkseni,
että sovitetaan se agr. Kourulan
matkoihin käyvästi, kun Kourula
minun kanssani kulkee katselmuk-
sissa.

Sain Simon kirjeen aikanaan. Se
oli lyhyt. Asian muistan ja pidän
mielessäni. Oi jos Simo olisi täällä
heinämiehenä ja muuna juoksupoi-
kana. Viime kesää muistelen yhä.
Se oli onnellinen kesä.

Tammelan saarnaa en ole vielä
valmistanut. Silloin on rukouspäivä.
Kuusistoon saarnasin itseni rukous-
päivän tekstillä. Teksti on kyllä
evankelisen papin teksti ihan kuin
varta vasten.

Terveiseni Teille kaikille: Paavo

Kun Rautu oli meidän - välähdyksiä
viimeisestä syyskesässä 1943
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Karjalan Liiton naistoimikunta on
valinnut vuoden 2006 ruuan ja lei-
vonnaisen. Helppotekoiset kaali-
keitto ja piimäkakku ovat molem-
mat maistuvia karjalaisia perinne-
ruokia.

Vuoden ruuan ja leivonnaisen va-
linnalla halutaan pitää esillä karja-
laista ruokaperinnettä ja saada
myös nuorempaa väkeä hyvän suo-
malaisen ruuan äärelle.

- On tärkeää opettaa karjalaista
ruokakulttuuria nuorille ja opastaa
heitä juhlien järjestämiseen. Silloin
voimme viettää hetken karjalaisis-
sa tunnelmissa ja myös muistoissa,
toteaa naistoimikunnan puheenjoh-

taja kotitalousneuvos Aira Viitanie-
mi.

Kaalijauhelihakeitto
n. 1 ½ kg kaalisuikaleita
n. 400 g porkkanasuikaleita
2 isoa sipulia
suolaa
mustapippuria
laakerinlehtiä
tuoretta timjamia
tuoretta rosmariinia
3 l vettä
3-4 kpl lihaliemikuutioita
500 g jauhelihaa
Suikaloi kaali ja porkkana sekä

kuutioi sipuli. Laita kaali, porkkana
ja vesi kattilaan ja kiehauta. Lisää

keittoon lihaliemikuutiot ja anna vi-
hannesten kypsyä. Pane mausteet
harsopussiin ja lisää kattilaan. Free-
saa sipulikuutiot pannulla ja ruskis-
ta jauheliha. Kun kaali ja porkkana
ovat kypsiä, lisää keiton joukkoon
myös sipuli ja jauheliha. Anna kyp-
syä vielä hetki, tarkista maku ja li-
sää vielä tuoretta timjamisilppua
ennen tarjoilua.

Piimäkakku

3 dl piimää
2 dl sokeria
2 dl siirappia
1 dl sulatettua leivontarasvaa
6 dl vehnäjauhoja
½ tl soodaa
½ tl kanelia
½ tl neilikkaa

Sekoita piimä, rasva, sokeri ja sii-
rappi. Yhdistä mausteet ja sooda
jauhoihin. Siivilöi kuivat aineet tai-
kinaan koko ajan hyvin sekoittaen.
Kaada taikina jauhotettuun vuokaan
ja paista 175 asteessa noin tunti.

Luulen, että se on auringonkuk-
kaöljyä jota Kannaksen ukot toivat
Pietariin tekemiltään kauppareissu-
ilta, ainakin äijäni Samuli puhui sii-
tä. Sitä syötiin kaiketi leivän päällä
ja muutenkin höysteenä.

Samuli-äijästä minulla on rak-
kaimmat ja lämpimämmät muistot
varhaislapsuuden ajalta, nautittuaan
Hokmannin tippoja sainoilla tai sit-
ten jotain muuta, hän unohti, että raja
oli suljettu aikoja sitten ja lupasi, että
Marketan kanssa lähdetään Pieta-
riin ja hän näyttää kaikki ihmeet ja
ajelutetaan yhdessä herrasväkeä
uutenavuonna.

Mummo Massa kuoli sitten ja
muistan kuinka seisoimme piha-
maalla avoimen arkun ääressä, äijä
piti minua kädestä ja veisasi hartaas-
ti “Nyt ylös sieluni nous ylös mul-
last tästä”, se on ollut lempivirteni

aina ja olen pettynyt jos en kuule
sitä Pyhäin päivänä.

Mummon kuoltua Samuli muutti
asumaan yksin vähän kauemmaksi
kotitalosta, me serkkuni Liisan
kanssa kävimme hakemassa leivän
kuoria, joita äijä enää hampaattoma-
na ei pystynyt syömään, vietiin si-
oille tietty, mitäänhän ei heitetty huk-
kaan, Muistan vielä kuinka hyviltä
ne maistuivat. Kuivattelen nytkin
hapanleipää ennen syöntiä murene-
vien hampaitteni uhalla.

Muistoja Raudusta ei ole paljon,
olin viisivuotias sieltä muutettuam-
me, muistan kuitenkin apteekin lä-
hellä syntymäkotiani, siis Varikse-
lassa, kirkonkylässä. Minä onneton
imeä lutkutin hupituttia vielä nelivuo-
tiaana ja kun se hävisi (epäilen äi-
tiäni) kukaan ei suostunut ostamaan
uutta, vaan minulle iskettiin pennit

kouraan ja käskettiin hakea itse. Se
oli liikaa, tiesin, että ne apteekkinei-
dit minulle nauraisivat ja kiusoitteli-
sivat, niin että siihen se nautinto jäi.

Apteekin tytöt olivat muuten mu-
kavia ja kerran joku heistä lahjoitti
minulle ihanan messinkisen punnuk-
sen, olisiko ollut yksi grammaa vai
pienempi, se oli suurin aarteeni, jota
pidin aina esiliinani taskussa. Erää-
nä päivänä se oli kuitenkin kadon-
nut. Muistan, kuinka kuljin ojanpien-
tareita pitkin etsien epätoivoisesti
sitä ainoaa aarrettani. En sitä kos-
kaan löytänyt.

Kuten en löytänyt sitä vanhaa
Rautuani vuosikymmenien kuluttua
siellä käydessäni enkä halua sinne
koskaan palatakaan.

Marketta Töyrylä

Mitä on sienvoi?

Karjalan Liiton vuoden ruoka ja leivonnainen:
Kaalikeitto ja piimäkakku

LIITAN ÄÄRELTÄ
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Sininen hetki Viipurissa

Viettäessämme pikkujoulua Viipurissa marraskuun
lopulla, oli Viipuri edellispäivänä verhoutunut lumivaip-
paan. Kauniin valkoiseen, aivan kuin jouluiseen juhla-
asuun pukeutuneena, se peitti alleen sen nukkavierun
ilmeen, jollaiseksi nykyhallitsijat ovat sen alistaneet.

Miten mukavaa olikaan saapua taas tähän Karjalan
ja koko Vanhan Suomen pääkaupunkiin. Kun kävelim-
me pitkin Torkkelia, hämärtyvässä illassa tuntui olevan
jotain joulun taikaa. Huolimatta siitä, että, että pitkin
Torkkelia kulkevat ihmiset olivatkin venäläisiä, en oi-
keastaan tuntenut tippaakaan katkeruutta kuten joskus
aiemmin.

Sininen hämärä verhosi Viipurin sangen salaperäi-
sen oloiseksi. Tuon sinisen hetken aikana tunsin tämän
kauniin vanhan suomalaisen kaupungin historian josta-
kin kumman syystä olevan lähempänä kuin koskaan

aiemmin. Uljaana seisoi Jussi Mäntysen veistämä Hir-
vipatsas Torkkelinpuistossa. Voi sitä historian siipien
havinaa!

Kuinka kaunis olikaan Torkkelin päässä tuo Viipurin
kuuluisimpiin rakennuksiin lukeutuva Pyöreä Torni. Sen
pienen pienistä ikkunoista loistavat valot tuntuivat toi-
vottavan meidät tervetulleiksi iloiseen vanhaan Viipu-
riin.

Jälkeenpäin olen useastikin muistellut tuota ihmeel-
listä sinistä hetkeä Viipurissa. Kuinka pienestä voivat-
kaan ihmisen onnenhetket muodostua.

Pieniä onnenhetkiä meillä matkalaisilla oli mahdolli-
suus tuottaa myös nykyviipurilaisille katulapsille. Pyö-
reän Tornin hämärässä vietetyissä pikkujouluissa pi-
dettiin arpajaiset, joiden tuotto lahjoitettiin jouluiloa tuot-
tamaan pelkästään avustusten varoin toimivaan lasten-
koti Dikoniin.

Arvoisa lehden lukija, tuottakoon tämä vuoden vii-
meinen Rautulaisten lehti sinulle ja perheellesi muka-
via lukuhetkiä joulun aikaan.

Löytämäni sinisen hetken haluan ajatuksissani lähet-
tää Teille jokaiselle jouluna 2005.

Käy aikain taa
aatos nyt kulkemaan.
Lehtoihin joissa lapsena leikin
kummuille Karjalaan.
Muistoissa käyn aikaani nuoruuden
mis’ kohtalon kulku teitämme johti
ylitse taistojen.
Sodanpauhut yllä soi Karjalan
vaipui rantaan aallokot Laatokan

Pauhaa Vuoksi ei
rannat vieras vei
kaipuu kansan jäi Karjalaan.
Yhä kulkee aatos teillä nuoruuden
siellä missä leikkien laulellen
kuljimme kunnes näin
kohtalo meidät kummuilta kauas vei.
Käy polkujaan kansa nyt Karjalan,
uusilla mailla

Karjalan kummuilla
oudoilla teillä
etsien onneaan.
Jos käydä vois
luokse tuon synnyinmaan
kulkisin hetken muistojen teitä
kummuilla Karjalan.

Lauri Virkki

Säveleeseen Mantsurian kummut on sanoituksen tehnyt Lauri Virkki Vuoksenrannalta.
lauri.virkki@weho.com

Pyöreä Torni marraskuussa 2005. Torkkelinpuistoa marraskuussa 2005.
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Suurlähettilas Niilo Pusan
elämänkerta jatkuu. Seitse-
männessä osassa hän muiste-
lee Viipurilaisen osakunnan
Pukkiritarikuntaa ja toimimis-
taan Helsingin yliopiston yliop-
pilaskunnan hallituksessa.

(The ancient and venerable order
of the rams of Wiipuri ) Minut lyö-
tiin Pukkiritariksi vuonna 1955 Vii-
purilaisen Osakunnan Pamaus-juh-
lassa yhdessä professori Erik
Lönnrothin, varatuomari Simo
Kärävän ja ekonomi Issu Strom-
erin kanssa. Ansiokseni luettiin kak-
si toimikautta kestänyt työni osakun-
nan isäntänä.

Viipurilaisen Osakunnan jäsenis-
tä muodostuva Pukkiritarikunta pe-
rustettiin vuonna 1953, marraskuun
30. päivänä eli 458 vuotta Wiipurin
Pamauksen jälkeen. Ritarikunnan
Suurmestari on Knut Posse ja täl-
tä maalliselta tasolta poistuneita kut-
sutaan Suurmestarin seurueeseen
siirtyneiksi.

Ritarikunnan
säännöistä

Ritarikunnan säännöissä sano-
taan, että sen tarkoitus ja päämää-
rät ovat ehdottomasti salaiset. Juh-
laistunto pidetään säännöllisesti huh-
tikuun toisena torstaina. Alkuun juh-
laistuntopaikkana oli ravintola Mot-
ti. Nykyisin kokoonnutaan Kataja-
nokan Kasinolla. Juhlaistunto ja
muut tilaisuudet ovat salaisia, eikä
siitä, mitä niissä tapahtuu, saa ker-
toa ulkopuolisille.

Milloin tilaisuuden lopussa vaikut-
taa siltä, että joku jäsenistä voi jou-
tua vaikeuksiin kotiin tullessaan vai-
tiolovelvollisuutensa kanssa, on hä-
net Ritarikunnan Väsyneen Ritarin

Korvatyynyn Vartijan toimesta ma-
joitettava muualle, kunnes katsotaan
hänen voivan säilyttää Ritarikunnan
salaisuudet.

Ritarikunnan säännöissä on yh-
teensä 14 pykälää. Lainaan tässä
pykälää no 4: “Juhlaistunnossa pi-
tää Ritarikunnan hallituksen kulloin-
kin valitsema jäsen esityksen, joka
liittyy Wiipurin linnan tai sen liepeil-
lä sijainneen porvariskaupungin
vaiheisiin.

Tähän tehtävään valittu Jäsen saa
kieltäytyä ainoastaan tärkeän ulko-
maanmatkan takia tai milloin hänen
samanaikaisesti pitäisi toimia pu-
heenjohtajana jossain kokouksessa,
mistä ei kohtuudella voi kieltäytyä.
Eduskunnan istuntoon osallistumi-
nen ei oikeuta kieltäytymiseen. Juh-
laistunto voi kuitenkin tärkeissä ta-
pauksissa oikeuttaa jäsenen kes-
keyttämään esityksensä äänestyk-
seen osallistumista varten.

Mikäli jäsen toimii valtioneuvos-
ton jäsenenä, saa hän kieltäytyä
vain, milloin hän toimii samalla pää-
ministerinä tai hoitaa tasavallan pre-
sidentin tehtäviä. Tasavallan presi-
denttinä toimivan Ritarikunnan jä-
senen toivotaan järjestävän tilaisuu-
tensa siten, etteivät ne estä osallis-
tumista Juhlaistuntoon. Hänen on il-
moitettava esteestään viimeistään
kuukautta ennen Juhlaistuntoa.

Jos Suomen valtiomuoto muuttuu
siten, että Suomesta tulee kuningas-
kunta tai keisarikunta, noudatetta-
koon kuninkaaseen ja keisariin näh-
den, mitä edellä on säädetty tasa-
vallan presidentistä.”

 Pykälä 9 kuuluu: “Ns. Wiipurilai-
sen Osakunnan Pamausjuhlaan saa-
vat jäsenet poikkeuksellisesti osal-
listua naisineen, mutta on heidän is-
tuttava erillään rahvaasta omissa
pöydissään. Knut Possen saapues-

sa suorittamaan uusien Ritarien lyö-
misen, seuraa Ritarikunta häntä seu-
raavassa järjestyksessä: Suurpukin
Kantaja, Sijaissuurmestari ja Rita-
rikunnan Hallitus, Korvatyynyn Var-
tija, Kukkaronvartija, Oluttynnyrin
Hoitaja sekä muut Ritarit.”

Ritarikunta ilonpitoa
varten

Ritarikunnan ensimmäisenä Si-
jaissuurmestarina oli yliopiston reh-
tori, professori Erik Lönnroth.
Hänen kuolemansa jälkeen II Sijais-
suurmestari oli Turun yliopiston
kansleri, akateemikko Tauno Nur-
mela. Hänen kuolemansa jälkeen
valittiin Wiipurilaisia perinteitä vaa-
lien III Sijaissuurmestariksi profes-
sori Erkki Saxen.

Ritarikuntaa perustettaessa sen
yhtenä keskeisenä ajatuksena oli
koota yhteiseen ilonpitoon vanhan
ja uuden polven osakuntalaisia. jot-
ka olivat osoittaneet yhteiskuntakel-
poisuutensa.

“O alte Burschenherrlichkeit”,
wiipurilaisuuden ja Wiipurin linnan
perinteiden säilyttäminen leikkimie-
liseen hauskanpitoon yhtyneenä on
Pukkiritari-toiminnan perusajatus.
Juhlaistuntoon sisältyvät perintei-
sesti Juhla-Olut ja asiaankuuluva
yhteislaulu. Juhlaistunnon avaa
Oluttynnyrin hoitaja tasan kello
19.30.

Keittiömestari Olavi Salonen
loihti aikanaan Juhlaistuntoon par-
haita viipurilaisia ravintolaperintei-
tä vaalien alkuruoaksi kuuluisan
Wiipurilaisen kapakoitsijan, Kyheröi-
sen Akan, voissa paistettuja silakoi-
ta. Ne olivat tosi rapeita ja herkulli-
sia. Pääruokana muistan 1960-luvul-
ta silloin muotiin tulleen Karhunpais-
tin a la Sydänkirurgi Christian Bar-

Evakkopojasta suurlähettilääksi
Niilo Pusan muistelmat

Osa 7.
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nard.
Vuodesta 1953 lähtien, jolloin Ri-

tarikunnan Peruskirja julkikirjoitet-
tiin, on Ritarikunnan Suurmestarin
Knut Possen seurueeseen siirtynyt
useita tunnettuja Ritarikunnan Jäse-
niä: professori K.E. Kallio, met-
sänhoitaja Aarno Piltz, varatuomari
Vilho Teivonen, Tuntemattoman
Sotilaan Rokkaa näytellyt agrono-
mi Reino Tolvanen, varatuomari
Erkki Tynkkynen, maisteri Esko
Seppälä, suurlähettiläs Martti Lin-
tulahti, taiteilija Ami Loven, mais-
teri Olli Aro, suurlähettiläs Olavi
Munkki ja tiedotussihteeri Olli
Suuria.

Rauha heille.

Ylioppilaskunnan
hallitukseen

Syksyllä 1954 Helsingin Yliopis-
ton Ylioppilaskunnan edustajisto
valitsi minut HYY:n hallitukseen.
Olin hallituksen talousvaliokunnan
sihteeri ja sen jälkeen kaksi vuotta

talousvaliokunnan puheenjohtaja
sekä yhden vuoden hallituksen va-
rapuheenjohtaja.

Syksyllä 1957 minut valittiin halli-
tuksen puheenjohtajaksi Asko Tar-
kan jälkeen. Hän oli läheisin yhteis-
työkumppanini HYY:n hallituskau-
tena.

Talousvaliokunnan tehtävänä oli
ylioppilaskunnan yleinen talouden-
hoito ja siihen liittyneiden tärkeim-
pien asioiden valmistelu ja esittely
hallitukselle.

Ylioppilaskunta rakensi tänä aika-
na Kaivotalon ja Ylioppilaskunnan
kirjaston. Sain olla mukana näiden
rakentamisessa. Kolme vuotta olin
myös Domus Academican johto-
kunnassa ja siitä kaksi vuotta johto-
kunnan puheenjohtaja. Sain silloin
epälukuisan määrän “ystäviä” opis-
kelijoista, jotka pyrkivät Domukseen
asumaan, kuten myös heidän van-
hemmistaan, joista muutamat pyr-
kivät jopa lahjomaan minua. Säily-
tin kuitenkin parhaan kykyni mukaan
riippumattomuuteni ja opintokirja

ratkaisi sen, miten kauan opiskeli-
jan asuminen kesti.

Domus Academican isännöitsijä-
nä oli filosofian maisteri Pertti
Koistinen, joka esitteli asiat johto-
kunnalle. Kokoukset päättyivät ta-
vallisesti saunailtaan A-talon saunan
lauteilla.

Hallituksen talousvaliokunta ko-
koontui säännöllisesti kerran viikos-
sa samoin kuin hallituskin. Työtä oli
paljon, mutta olimme nuoria ja in-
nostuneita ja teimme sitä pyyteet-
tömästi ylioppilaskunnan hyväksi.
Tämä aika avarsi suuresti näkökul-
maani ja kehitti minua joka suhtees-
sa. Sen parempaa koulutusta tus-
kin olisin saanut missään muualla.

Niilo Pusan elämänkerta jatkuu
seuraavassa numerossa.

HYY:n hallituksen puheenjohtajana 1957
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Joulu tulee meille mieleen lapsuu-
desta usein muistorikkaana aikana.
Erityisesti joulukuusi ja joulupukki
kangastelevat lapsuusmuistoissa,
varsinkin näin joulun aikaan.

Kannakselaiseen jouluun eivät vie-
lä vanhimpana aikana kuuluneet jou-
lukuusi ja joulupukki lahjoineen,
mutta joulua valmisteltiin silloinkin
antaumuksella. Lattiat pestiin ja pirt-
ti siivottiin ja pestylle pirtin lattialle
levitettiin jouluoljet ja “olkiloi pääl
pyörittiin sit vaik milviisii”. Aattona
mentiin jo varhain iltapäivällä joulu-
saunaan ja sen jälkeen syötiin jou-
luateria, joka siihen aikaan oli puu-
roa, uunipaistia ja piirakoita.

Koulun kuusijuhla
muokkasi joulutapoja

Vuosisadan vaihteessa joulukuu-
si alkoi tulla tutuksi kansakoulujen
kuusijuhlien kautta. Syyslukukauden
päätösjuhlaan tuotiin komea kuusi,
jonka oksille sidottiin kynttilät ja ne
paloivat juhlan aikana. Kuusen ym-
pärillä esitettiin sitten ohjelmia ja
leikittiin erilaisia joululeikkejä.

Kuusijuhlaan ilmestyi ennen pit-
kään myös kummallinen ukko, jolla
oli turkki nurinpäin päällään ja joka
jakeli säkistään lahjapusseja. Niis-
sä oli sisältönä vain omena, pipar-
kakku ja karamelli. Näistä lahjoista
otettiin pian mallia ja vähitellen lah-
joja ruvettiin antamaan myös koto-
na.

Kannaksen maaseudulla joulukuu-
set ripustettiin alkujaan latvastaan
katto-orteen ja vasta myöhemmin
ne asetettiin ristikkojalkaan lattial-
le, jolloin sen oksille alettiin laittaa
karamellipaperista tehtyjä koristei-
ta ja palavia kynttilöitä Oljista tehty
olkihimmeli ripustettiin sopivaan
paikkaan pöydän yläpuolelle riippu-
maan.

Joulupukit alkoivat kierrellä vai-

vihkaa lahjoineen myös kodeissa.
Kyllä ne olivat silloin uskomattoman
ujoja pukkeja, kun eivät uskaltaneet
tulla sisälle saakka, vaan jättivät lah-
jat usein eteiseen tai oven raosta
viskasivat ne nopeasti sisälle ja häi-
pyivät sitten saman tien. Ihmeelli-
sintä oli, kun ne yleensä saunassa
ollessa pääsivät sisälle ja jättivät lah-
jat kuusen juurelle, vaikka ovet oli
laitettu kiinni!

Pukilla tuohinaamari ja
nurinkäännetty turkki

Mutta vähitellen pukitkin rohke-
nivat tulla ihan sisälle saakka jutte-
lemaan ja jakamaan lahjoja. Pukit
näyttivät lapsista oudoilta ja pelot-
tavan näköisiltä nurinkäännettyine
turkkeineen ja tuohinaamareineen.
Mutta lapsetkin alkoivat vähitellen
tottua tähän joka jouluiseen vieraa-
seen ja pukkia alettiin odottaa har-
taasti, että mitäköhän lahjoja taas
saadaan.

Jännittihän se vähän, mitä vasta-
ta siihen pukin esittämään kysy-
mykseen kiltteydestä. Mutta kyllä
siihen aina vastattiin ja sen lisäksi
pukille laulettiin ja lausuttiin runoja
ja leikittiin, niin kyllä varmasti näin
tuli aidosti todistettua se kiltteyspuo-
likin.

Vähän se välillä ihmetytti, kun
pukin kädet muistuttivat erehdyttä-
västi isän tai äidin käsiä. Joskus ääni
ja kengät olivat kuin naapurisedäl-
lä, mutta jännitys ja lahjojen odotus
oli niin suuri, ettei tällaisten asioiden
annettu sen kummemmin häiritä.

Lahjat olivat siihen aikaan vaati-
mattomia ja kotitekoisia. Mutta ei-
vät ne lasten odotuksetkaan silloin
kovin suuret olleet. Saatiin villasuk-
kia, lapasia, suksia kelkkoja, räsy-
nukkeja, veistettyjä eläimiä. Joskus
pahankuriset lapset saivat jopa ri-
suja, mutta se tapahtui vain poik-

keustapauksissa.
Lahjojen piti olla tuolloin opetta-

vaisia ja niiden piti ohjata lapsia huo-
maamatta tuleviin aikuisten tehtä-
viin.

Joulupukin käynti ja siihen liittyvä
ohjelma ja leikit sekä joulukuusen ja
kynttilöiden käyttö korvasivat aikai-
sempia leikkejä, joita leikittiin pirtis-
sä jouluolkien päällä.

Joulukuusen ja pukin tulon myötä
oljet jäivät pois käytöstä. Uusina
jouluruokina ilmestyivät joulupöy-
tään kinkku ja tortut.

Korvatunturin pukki
ei lähtenyt evakkoon

Kyllähän se lapsia ihmetytti ko-
vasti, missä tuollainen pukki asuu,
kun sitä ei muulloin näy kuin joulu-
na ja joka tuo joka vuosi lahjoja.
Tämän suuren salaisuuden paljasti

Joulupukki vanha ukki
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Levollista joulunaikaa ja onnea vuodelle 2006
kaikille Rautulaisten lehden lukijoille!

Katri Komi
kansanedustaja Joroisista

Karjalan Liiton liittovaltuuston vpj.

aikoinaan Markus-setä eli Markus
Rautio. Hän kertoi radion lasten
ohjelmassa vuonna 1927, että jou-
lupukilla on lelupaja Korvatunturilla
siksi, että tunturilla on kolme kär-
keä eli korvaa, joilla se voi kuulos-
tella lasten kiltteyttä.

Silloin alkoi varsinaisesti kirjeiden
kirjoittaminen lahjatoivomuksineen
joulupukille, mikä on jatkunut kiih-
tyvällä tahdilla tähän päivään saak-
ka.

Pukki ei onneksi joutunut sodan
aikana Korvatunturilta evakkoon,
sillä lelupaja sijaitsi Suomen puolei-
sella korvalla ja rajalinja kulki kes-
kimmäisen korvan kautta.

Sodan jälkeen lahjat olivat edel-
leen vaatimattomia kotitekoisia tar-
ve-esineitä. Itse muistan tuolloin
erään joulun, jolloin meillä käyneen
pukin ääni muistutti erehdyttävästi
naapurin pojan, Savolaisen Penan
ääntä ja pukki kertoi tulleensa meil-
le kaiken lisäksi poron vetämällä
pulkalla.

Kun sitten jouluaamuna varhain
kävin uteliaisuuttani ihmettelemäs-
sä pihalla poron ja pulkan jälkiä, niin
eihän siellä näkynyt kuin isän saap-
paan jäljet äskettäin sataneessa lu-
messa. Kyllä se ihmetytti hiukan,
miten pukki on voinut käydä porolla
pihassa jättämättä ollenkaan jälkiä
lumeen.

Muistan myös Ruotsista siskoni
kasvatusvanhemmilta jouluksi saa-
mani pienen työkalupakin. Siinä oli
pienet leikkityökalut: saha, vasara,
hohtimet, harppi ja kirves. Ei sellai-
sia työkaluja siihen aikaan olisi Suo-
masta saanut. Lahja oli erittäin mie-
luinen ja rakas ja kyllä niillä nikka-
roitiin sitten ahkeraan ja pitkään niin
kauankin ne kestivät ehjinä.

Nykypukki palvelee
markkinataloutta

Nykyisinhän pukki ei ole kovin
pelottava, vaikka pienimmät lapset
sitä usein ujostelevatkin. Joulupukil-

la on pehmeä valkokiharainen par-
ta, punaiset posket ja ystävällisesti
tuikkivat silmät ja se on leppoisam-
pi kuin entisajan ankara ja pelotta-
va kasvattaja. Nykyisin tällaista
kasvattajaa ei enää hyväksytä koti-
kasvatuksen tueksi.

Pukki onkin muuttunut nykyisin
kulutus- ja markkinajuhlien palveli-
jaksi sekä pr-mieheksi ja samalla
kodin joulujuhlasta on tullut yhä
enemmän kaupallinen juhla. Kaikki

“Rauhaa, joulurauhaa,
muista joulusi pyhittää.
Se vain mikä meissä on hyvää,
meidän jälkeemme tänne jää.”

Timo Koivusalo

joululahjat ovat nyt rahalla ostetta-
vissa ja niihin laitetaankin vuosittain
huomattavia rahasummia. Suurten
lahjamäärien takia pukin kulkuväli-
neiksi ovat tulleet pulkan ja poron
sijaan helikopterit ja tila-autot.

Joulun ja pukin kaupallistumisen
me olemme hyväksyneet osaksi ny-
kyistä markkinataloutta ja elämän-
menoa.

Reino Pekkanen

Virkistysmatka

TALLINNA
KALEV-SPA

22.-26.1.2006

Uusi kylpylä
Tallinnan kaupungissa!!

Tied. Markku,
puh. 040 523 9645

Karjalan Liiton
Hengelliset päivät
VIIPURISSA
17.-19.3.2006

Reitti: Savonlinna - Juva -
Mikkeli - Lappeenranta

Yöpyminen Hotelli Viipuri
puolihoid.

Tied. Markku,
puh. 040 523 9645
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Sari (o.s. Kor-
honen) ja Risto
Pekkanen vihit-
tiin 20. elokuuta
Ristiinan kirkos-
sa. Sarin pappa
Aaro Haukka oli
kotoisin Raudun
Leinikylästä.

Vihitty

RAUHALLISTA JOULUA

Rautulaisten Pitäjäseura ry
Helsingin Rautuseura

Rauta-Säätiö
Rautulaisten lehti

Karjalan Liitto
Karjala-lehti

ja
myymälä

Karjala takaisin - Maa,
jonka Stalin vei

TV 2:ssa esitetään 9. tammikuuta alkaen neliosainen
dokumentti, jossa käsitellään luovutettuja alueita ja nii-
den palauttamista takaisin suomalaisille.

FST:n kuvausryhmä on ohjaaja Greger Grönqvis-
tin johdolla kiertänyt kuvaamassa luovutettujen aluei-
den nykytilaa aina Petsamosta Karjalan Kannakselle
asti.  Ryhmä oli mukana myös viime kesäisillä Kihu-
juhlilla Raudussa.

Karjala-dokumetin ensimmäisessä, 9. tammikuuta
nähtävässä osassa haastatellaan Heikki Reenpäätä,
Markus Lehtipuuta, Risto Kuismaa, Rautuseuran
johtokunnan jäsentä Marja Johanssonia ja Jutta Zil-
liacusta Karjalan palauttamisesta. Puheenvuoron saa
myös Dimitr Leko, joka kertoo venäläisten käsityk-
sistä Karjalan palautuskeskustelua kohtaan.

Toinen osa kuvaa Karjalaisia kesäjuhlia. Mukana ovat
Viipuri, Rautu, Kurkijoki, Hiitola, Äyräpää ja Lahden-
pohja. Näkymiä ja tunnelmia on tallennettu Jaakkiman
rauniokirkolla ja Raudussa sankarivainajien muistomer-
kin vihkiäistilaisuudessa. Dokumentin kakkososa tar-
kastelee myös suomalaisten vanhojen hautausmaiden
tilannetta maassa Stalinin jälkeen.

Haastateltavana kakkososassa on muun muassa
Rautulaisten Pitäjäseuran puheenjohtaja Markku Pak-
su.

23. tammikuuta TV:stä tuleva kolmas osa kertoo ot-
sikkonsa mukaisesti menetystä Petsamosta ja niistä mie-
lenkiintoisista ja dramaattisista vuosista, jolloin Petsa-
mo kuului Suomeen. Se oli Suomen ainoa todellinen
Klondyke. Petsamon lisäksi osassa ovat mukana Suo-
menlahden saaret.

Dokumenttisarjan viimeinen osa nähdään 30. tam-
mikuuta. Sen aiheena on Salla. Vanha Salla jäi Neu-
vostoliitolle. Siellä sijaitsee muun muassa Paanajärven
kansallispuisto, jonka vertaista paikkaa Suomen rajo-
jen sisältä on vaikea löytää.

Dokumentin kaikki osat alkavat televisioista samaan
aikaan, kello 20.45. Ohjelma tulee ulos ruotsinkieliseltä
kanavalta, mutta se on tekstitetty suomeksi. Monet do-
kumentissa haastatellut myös puhuvat suomea.

Seija Lipsanen

Karjala-dokumetti TV 2:ssa:
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Luukas Kurosen ja Katri os. Mörösen tytär Aili
Emilia syntyi Kurkijoella 10. toukokuuta 1917. Aili
oli perheen tyttäristä vanhin ja joutui jo kansa-
kouluikäisenä huolehtimaan sisaruksistaan, äitin-
sä kuoltua nuorimmaisen synnytykseen.

Synnyinpaikkaansa Kurkijokea äiti muisteli kai-
holla lapsuutensa käynneistä Vätikän kallioilla ja
hietikoilla sekä käyntejään Valamon luostarisaa-
rella. Viipurissa äiti ehti viettää parasta nuoruut-
taan. Leipomista rakastavana äiti sai mieluisan
paikan leipomosta. Torkkelin, Monrepoon ja Pa-
pulan kauniissa puistoissa hän vietti paljon aikaa
ystäviensä kanssa.

Viipurista äiti lähti evakkoon, toimi sodan aika-
na muonituslottana Mikkelin-Lappeenrannan seu-
duilla.

 Samuli Rastaan ja Kristiina os. Karosen poika
Kaino Aukusti syntyi Raudussa Kaskaalan kyläs-
sä 20. helmikuuta 1914. Kaino syntyi 4-lapsiseen
perheeseen vanhimpana poikana. Kävi poikasena
paimenessa, soitteli pajupilliä ja lauleskeli. Isä oli

innokas kalastaja, kalastamaan hänet opetti oma
äiti.

Isä lähti evakkoon Käkisalmelta, toimi sodan ai-
kana invaliditeettinsa vuoksi esikuntakirjurina
Seinäjoella.

Vanhempamme tapasivat kirjeenvaihdon kautta,
avioituivat syksyllä 1945. Yhteinen koti perustet-
tiin Nokialle. Perhe kasvoi kahdella tyttärellä,
Vuokko syntyi 1946 ja Soile 1949. Vuonna 1956
hankittiin omakotitalo Nokian Sarpatista.

Koska Isämme oli menettänyt vasemman kätensä
tapaturmaisesti Käkisalmessa Waldhofin tehtaalla,
hän halusi olla mukana perustamassa Nokialle si-
viili-invalidien yhdistystä, jonka toimintaan jäsenet
osallistuivat koko perheen voimalla.

Jäätyään eläkkeelle Nokian Kumitehtaalta van-
hempamme muuttivat kerrostaloon Tampereen Mul-
tisiltaan 1981. Vanhempamme kuuluivat aktiivises-
ti myös Tampereen Seudun Vpl. Pyhäjärvikerhoon
ja Eläkeliiton Tampereen yhdistykseen.

Lapsuuden muistoissamme koti oli turvallinen
paikka, aina siisti ja lämpöinen, pullantuoksuinen
karjalanpiirakoineen ja paisteineen, jonne ystä-
vät ja sukulaiset olivat aina tervetulleita.

Pienet vastoinkäymiset eivät lannistaneet vanhem-
piamme, vaan positiivinen elämänasenne auttoi
selviytymään. Toisen auttaminen ja huomioonotta-
minen ja iloinen elämänasenne ovat jääneet meille
karjalaisuuden perintönä.

Äitimme nukkui pois 27. lokakuuta 2000, 83 –
vuotiaana, oltuaan viimeiset kaksi vuotta sairaa-
lan vuodeosastolla. Isämme muutti taivaan kotiin
äkillisesti 9. syyskuuta 2004, 90-vuotiaana, lop-
puun asti kaikesta kiinnostuneena.

Kiitollisuudella tyttäret
Vuokko Pulkkinen ja Soile Järvinen

Isän tekemä kronikka lapsuusmuistoistaan:

Niin usein kuljen vielä, kunnailla Karjalan.
Mis lasna kotitiellä, näen äidin astuvan.
Myös siskot, veljet siellä näin, isäni nuoren pystypäin.
Kun paistoi päivä kirkas, rannoilla Laatokan.
On pellot kaukaa tuolla, veet välkkyy hymyillen.
Soi Konevitsan puolla, Valamo vastainen.
Oon lapsi laulun kauniin maan,
niin kukkivan ja kuulakkaan.
Vaan luottain luojaan kauas, rannoilla Laatokan.
Nyt vasta vuotten mennen, ääneni teille soi.
Myös isät äidit ennen, murheitten maljan joi.
Mä itkuvirren virittäin, se nousi maasta tähtiin päin.
Ja siksi kellot kaikui, rannoilla Laatokan.

Rakkaat vanhempamme
Aili ja Kaino Rastas

70 vuotta

täytti Irja Marjatta Marttila, o.s. Paukku 10.  syys-
kuuta.

Hän on syntynyt Raudussa Potkelan kylällä ja
on Lyydia o.s. Huuhka ja Mikko Paukun nelilap-
sisen pesueen esikoinen. Evakkotaival vei hänet
Ruokorannalle maalaistalon emännäksi Joutsaan.
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Martti Johannes Kirjavainen kuoli 11. lokakuu-
ta kotonaan Lauttasaaressa. Hän oli syntynyt 17.
elokuuta 1929 Raudussa.

Anja Ester Pylkkö kuoli 26. syyskuuta Lahdes-
sa. Hän oli syntynyt 26. huhtikuuta 1932 Impilah-
della.

Heimo Juhani Hämäläinen menehtyi 15. elokuuta
liikenneonnettomuudessa. Hän oli syntynyt 7. maa-
liskuuta 1938 Raudussa.

Kauko Johannes Mörsky nukkui pois 15. loka-
kuuta kotonaan Mäntyharjussa. Hän oli syntynyt
7. huhtikuuta 1929 Raudussa.

Äitimme Sievi Kyyrän muistolleÄitimme Kirsti Romon muistolle
Kirsti Romo o.s.

Junni kuoli sai-
rauden uuvutta-
mana 28. syys-
kuuta 2005 Kan-
gasniemen ter-
veyskeskuksessa.
Kirsti oli syntynyt
28. huhtikuu-
ta.1926 Raudun
kunnan Orjan-
saaren kylässä
Edward ja Maria
Junnin perhee-

seen. Kirsti lähti talvisodan alla sisarustensa ja
äitinsä kanssa evakkoon Pieksämäelle, ensin Nik-
karilan metsäkoululle ja sieltä Siikaselän kautta
pysyvälle asuinpaikalle Tenhaniemeen Kangasnie-
men Luusniemen kylällä.

Kirsti avioitui isämme Vilho Romon kanssa vuon-
na 1948 asettuen emännäksi Aunuksen taloon naa-
purikylälle Harjunmaahan. Lapsia syntyi kaikki-
aan kuusi ja kova työ navetassa ja pelloilla jätti
jälkensä Kirstiin, jalat ja kädet kuluivat pahoin ja
liikkuminen kävi vaikeaksi. Isämme kuoltua vuon-
na 1999 Kirsti asui vielä joitakin vuosia kotonaan,
viimeiset vuodet Kangasniemen kirkonkylällä van-
hainkodilla.

Kirstiltä saimme opiksemme ainaisen optimistisen
asenteen sekä kannustavan ja luottavaisen suhtau-
tumisen tulevaisuuteen ja toisiin ihmisiin. Moitteen
sanaa ei juuri koskaan kuultu meistä eikä muista-
kaan, vaan asioiden uskottiin kääntyvän aina pa-
remmaksi, jos jotain huolta oli. Kirsti tuki ja kan-
nusti eteenpäin elämässä eikä hakenut ennalta
vaikeuksia tai miettinyt mikä voisi mennä pieleen.

Karjalaisuus, suku ja ystävät olivat Kirstille tär-
keitä ja hän oli loppuun asti uskollinen vieras kar-
jalaisten kesäjuhlissa. Kotipaikallaan Orjansaa-
ressa hän kävi vain kerran toteamassa hävityksen,
eikä sinne enää palannut, myös vaikea liikkumi-
nen sen jo esti. Kirsti siirsi meille kuitenkin karja-
laista perinnettä piirakoineen, ruokineen ja tapoi-
neen. Olemme ylpeitä karjalaisista juuristamme ja
vaalimme niitä nyt osaltamme.

Äitimme siunattiin haudanlepoon puolisonsa vie-
reen rakastamassaan Kangasniemen kirkossa 15.
lokakuuta 2005.

Lapset

Äitimme Sievi Helena Kyyrä, o.s. Huuhka,  syntyi
Raudun Vepsan kylässä 19. maaliskuuta 1916 Ama-
lia ja Johannes Huuhkan vanhimpana lapsena.
Hänen oma äitinsä kuoli äitimme ollessa 6 vuotias.
Isä-Johannes avioitui uudelleen ja äitimme varttui
aikuiseksi yhdessä sisarustensa kanssa.

Kotiseudun hän joutui jättämään talvisodan alet-
tua ja taivalsi karjan ja vähäisen omaisuutensa
kanssa pois sodan jaloista. Sota-aikana hän oli
palveluksessa eri paikoissa Savossa ja sodan pää-
tyttyä avioitui isämme Väinö Kyyrän kanssa.

Meitä lapsia heille syntyi neljä, kaksi poikaa ja
kaksi tyttöä. Isä kuoli 1983 ja äiti eleli yksin Virta-
salmen Pallolanmäelle rakennetussa kodissa liki
20 vuotta. Viimeiset vuodet hän vietti palvelukoti
Kivitaskussa.Ennen niin iloinen ja puhelias luon-
ne muuttui hiljaiseksi ja mietteliääksi. Omasta ko-
dista lähteminen ei ollut helppoa.

Sunnuntaiaamuna 14. elokuuta hän päätti maal-
lisen matkansa Virtasalmella 89-vuotiaana. Sain
olla sen hetken äitimme vuoteen vierellä. Muuta-
malla syvällä hengenvedolla hän siirtyi ajasta ikui-
suuteen.

Rakkaudella muistelemme kuitenkin lapsuuden ja
nuoruuden aikoja, jotka kotona vietimme ja van-
hempien suojeluksen osaksemme saimme. Ikävöi-
den saattelimme hänet isän vierelle ja jätimme kau-
niin kukkakummun alle Herran haltuun.

Tyttäresi Laila Nykänen

Leo Robert Savolainen kuoli 23. syyskuuta Naa-
rajärvellä. Hän oli syntynyt 27. kesäkuuta 1922
Raudun Mäkrällä.

Teuvo Artturi Olkkonen kuoli 4. marraskuuta Mik-
kelissä. Hän oli syntynyt 30. lokakuuta 1922 Rau-
dussa.
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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.

Kuva Raasulista 18.10.1922. Asepukuiset ovat raja-
vartijoita. Seisomassa Anna-Maria Karhu, o.s.
Paakkinen.Sotilaiden välissä istuu Alina Kekki.

Oikealla ylhäällä:Pekka ja Aune Naumanen Kärsäläs-
tä sylissään pojanpojat Olavi ja Pentti.

Yllä: Vakkilan venakot. Tunteeko joku?

Sivun kuvat lähetti toimitukseen Pauli Naumanen.
Hän lahjoitti materiaalin Rautulaisten Pitäjäseu-
ralle museoitavaksi. Kiitos.

Oikealla alhaalla:Yrjö ja Lyydia Kekki sekä tytär Ali-
na. Perhe asui Raasulissa.
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Pekka Hännikäinen, Koivakkalantie 1054, 50670 Otava,
puh. (015) 418 403
Jaana Matikainen, Karjalantie 13, 50600 Mikkeli, puh. (015) 177144
Sirpa Koskela, Äijänkalliontie 11, 46800 Anjalankoski,
puh. 0440 310 136

SIRKIÄNSAAREN KOULUPIIRI
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä,
puh. (014) 620 789
Lauri Partanen, Kauristie 9, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 482 437

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Ilmari Seijamaa, Hämeenkatu 9, 76100 Pieksämäki,
puh. (015) 482 096
Armas Komi,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
Väinö Loponen,  79600 Joroinen, puh. (015) 573 123
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Veikko Huuhka, Hällinmäki, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B, 50100 Mikkeli, puh. 044 317 1244
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294


