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RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

49. VUOSIKERTA 3/2006  (340)
KESÄKUU 2006

Raudun asemanseudun pienoismalli valmistui keväällä 2006. Pienoismalli on esillä pitäjä-
juhlissa Pieksämäellä, jossa everstiluutnantti evp. Aimo Tiainen esittelee sen ja kertoo ase-

manseudun historiasta juhlayleisölle.

Kuva: Seija Lipsanen
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Pieksämäen kaupunki toivottaa
rautulaiset ja muut juhlavieraat läm-
pimästi tervetulleeksi pitäjäjuhlaan
41 vuoden tauon jälkeen. Rautulais-
ten pitäjäseura ry:n historiikissa to-
detaan, että vuonna 1965 “ Juhla-
vieraita saapui Rautulaisen leh-
den arvion mukaan yli 1 000 hen-
keä ja Pieksämäen suurin juhla-
sali osoittautui liian pieneksi”.
Pieksämäki on 40 vuoden aikana
kehittynyt siten, että meiltä tänä
päivänä löytyy tilaa jopa 1 000 hen-
gen juhlatilaisuuden järjestämiseen.

Muutoinkin Pieksämäen seutu on
viime vuosina muuttunut. Merkittä-
vä ja vuosikymmeniä puheissa ollut
muutos koskien Pieksämäen kau-
pungin ja Pieksämäen maalaiskun-
nan yhteen liittymistä saa lopullisen
sinetin 1.1.2007, kun uusi Pieksä-
mäen kaupunki aloittaa toimintan-
sa. Tätä ennen olivat Pieksämäen
maalaiskunta, Vitasalmen kunta ja
Jäppilän kunta liittyneet uudeksi
Pieksänmaan kunnaksi vuonna
2004. Pieksämäen seutu on ensim-
mäinen seutuluokituksen mukainen
seutu, jonka muodostaa vain yksi
kunta.

Pieksämäestä tulee vajaan 21 000

asukkaan kaupunki, joka asukaslu-
vulla mitaten on Suomen 49. suurin
kunta noin 430 kunnan joukossa. Me
uskomme Pieksämäellä, että kun-
tarakenteen selkiytyminen parantaa
Pieksämäen menestymismahdolli-
suuksia, kun yritykset tulevaisuudes-
sa etsivät kilpailukykyisiä paikka-
kuntia yritystoiminnan harjoittamis-
ta varten.

90- luvun synkät lamatunnelmat
ovat Pieksämäelläkin väistyneet tul-
taessa 2000- luvun alkuvuosiin.
Pieksämäen lamaa syvensi viime
vuosikymmenellä samaan aikaan
sattunut valtion työpaikkojen mer-
kittävä vähentyminen.

Aivan parin viimeisen vuoden ai-
kana on Pieksämäellä syntynyt sa-
toja uusia työpaikkoja, asuinkerros-
talojen rakentaminen on käynnisty-
nyt reilun 10 vuoden tauon jälkeen,
vanhoja tiloja on saneerattu ja sa-
neerataan parhaillaan yritysten
käyttöön. Merkittävimpänä näistä
voi mainita torin varrella olevan
vuonna 1949 rakennetun raamattu-
jen painotalon, josta on tullut Lato-
mo- teknologiatalo.

Sodan jälkeen Pieksämäki oli saa-
vana osapuolena. Pysyvin jälki
“evakoista” on jäänyt Suomen Kir-
kon Sisälähetysseuran myötä. Pai-
notalo, Vaalijalan kuntoutuslaitos ja
yhdistyksen oma toiminta työllistä-
vät tänäkin päivänä Pieksämäen
seudulla useita satoja ihmisiä.

Pieksämäki, Rautulaisten pitäjä-
seuran perustavan kokouksen isän-
täkauppala, sittemmin kaupunki, toi-
vottaa menestystä pitäjäjuhlalle ja
siihen osallistuville vieraille.

Tapio Turunen
kaupunginjohtaja

Pieksämäki toivottaa tervetulleeksi



Rautulaisten lehti  3/2006 3

Rautulaisten pitäjäseura on val-
mistuttanut Raudun asemankylästä
pienoismallin. Se on nähtävillä Jal-
kaväkimuseossa. Heinäkuun alus-
sa se matkaa sieltä Rautulaisten pi-
täjäseuran kunniapuheenjohtajan
Mauri Maisosen kyydissä viikon-
lopuksi Pieksämäelle Rautulaisten
pitäjäjuhliin, jossa se esitellään juh-
laväelle.

Raudun rajapitäjässä sijaitsi ennen
sotia Suomen kolmanneksi suurin
rautatieasema. Thure Hellströ-
min ja Jarl Ungemin suunnittele-
ma rakennus oli 86,4 metriä pitkä.

Jugendia edustava, tiilirunkoinen,
valkoiseksi rapattu rakennus oli vielä
keskeneräinen, kun se paloi vuoden
1918 Raudun rajujen taistelujen ai-

kana. Asema oli punaisten tukikoh-
ta.

Raja-asemasta
tuli pääteasema

Sodan jälkeen rakennus rakennet-
tiin kuntoon alkuperäisten suunnitel-
mien mukaisesti.

– Rakennus suunniteltiin vilkasta
rajaliikennettä silmällä pitäen niin
näyttäväksi. Sen piti olla suomalai-
nen asema raja-asema ennen Ve-
näjän rajaa Hiitolan-Pietarin välisel-
lä radalla, tietää Mauri Maisonen.

Kun Suomi itsenäistyi, asemasta
tuli pääteasema, sillä kiskotusta ra-
jalla Raasulissa purettiin. Liikenne
suuntautui sen jälkeen yksinomaan

pohjoiseen päin. Raudun asemasta
muodostui kuitenkin paikallisen lii-
ke-elämän keskus.

Erikoista asemassa oli se, että sii-
nä oli kolme salia, vasemmalla oli
toisen luokan odotussali, keskellä
vartoi rahvas junaa kolmannen luo-
kan salissa ja oikeassa päädyssä oli
tilat tullille.

Tulli siinä ei kuitenkaan toiminut.
Siinä otettiin vastaan maitoa, joka
välitettiin valkeissa maitovaunuissa
eteenpäin meijeriin.

– Maitoa vastaanottamassa oli
Alma Kolehmainen, o.s. Kermi-
nen. Hän on mikkeliläisen olympia-
kultamitalistimelojan Mikko Ko-
lehmaisen mummo.

Kolmannen luokan salissa oli ase-

Asemanseudun pienoismalli valmistui
Raudussa sijaitsi aikoinaan Suomen kolmanneksi suurin rautatieasema

Markku Paksu ja Mauri Maisonen tutkivat vasta valmistunutta asemanseudun  pienoismallia. Se ker-
too  rautulaisille elävästi  kotiseudun  historiasta.

Kuva: Seija Lipsanen
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maravintola ja se toimi myös juhla-
salina. Suojeluskunta piti siinä tans-
siaisia ja juhlia ennen oman talonsa
valmistumista, tietää Maisonen.

Suomalaiset joukot räjäyttivät ase-
marakennuksen vetäytyessään
Raudusta talvisodan aikana.

Oma perinnehuone
rautulaisten toiveena

Pienoismallin ja asemankylän his-
toriikin esittelee Pieksämäen pitä-
jäjuhlissa sunnuntaina 2. heinäkuu-
ta oululainen everstiluutnantti evp.
Aimo Tiainen.

– Hän teki valtavan työn kootes-
saan materiaalin, jotta pienoismalli
voitiin rakentaa. Tiainen on Raudun
asemamiehen poika ja hän kasvoi
asemalla, kertoo Mauri Maisonen.

Asemanseudusta löydettiin myös
ilmavalokuva vuodelta 1938. Se
auttoi pienoismallin tekijää hahmot-
tamaan, missä mikin rakennus sijait-
si.

Asemanseudun, samoin kuin mui-
denkin kylien kuvamateriaalia Pitä-
jäseura kaipaa edelleen lisää. Jos
jollakin sitä on, Pitäjäseura toivoo,
että lähetätte kuvat kopioitaviksi
Rautulaisten lehden osoitteeseen.
Alkuperäiset kuvat omistajat saavat
takaisin. Kuvamateriaalin keräämi-
nen on tärkeää jo Rautulaisten pe-
rinnehuonetta ajatellen.

Raudun asemankylän pienoismalli
on kooltaan metri kaksikymmentä
senttiä kertaa kaksi metriä (1,20 m
x 2 m). Sen on tehnyt ämmänsaa-
relainen Martti Hammari pienois-
malleja rakentavassa Polar Modell
-yrityksessä. Asemarakennuksen
lisäksi siinä näkyvät rakennuksen
molemmin puolin kulkeva ratakiskot,
veturitalli, Valtion Rautateiden omis-
tamia asuintaloja sekä Osuuskau-
pan varasto.

– Yksi taloista on purettu ja tuotu
Pieksämäelle. Se on siellä pystyssä
vieläkin, muistaa Maisonen.

Pienoismalliprojektin eteen Pitä-
jäseura teki töitä viisi vuotta.

– Toiveenamme on saada Mikke-
liin oma karjalainen perinnehuone.
Olemme keränneet sitä varten esi-
neistöä, mutta saaneet sitä hyvin
vähän. Ne tavarat, jotka saatiin kul-
jetettua Raudusta pois, ovat omis-
tajilleen hyvin tärkeitä ja rakkaita.
He eivät halua luopua niistä. Sen
takia olemme päätyneet esittele-
mään Rautua valokuvin ja tekemällä
pienoismalleja, huomauttaa pitäjä-
seuran puheenjohtaja Markku
Paksu.

Raudun asemaseudun lisäksi pie-
noismalli on jo olemassa Palkealan
kylästä, jossa sijaitsi muun muassa
ortodoksinen kirkko.

Pitäjäseuran seuraavana tavoit-
teena on kirkonkylän tietojen kerää-
minen ja mallin tekeminen siitä.

Seija Lipsanen

Aseman pienoismalli.

Ja oikea asema joskus ennen talvisotaa.

Kuva: Seija Lipsanen
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Kun liikemies Sulo Sappinen ker-
too elämänsä vaiheista, kuulijan aika
ei käy pitkäksi. Raudusta kotoisin
oleva Sappinen on kokenut kaksi
evakkomatkaa, tehnyt elämässään
lujasti töitä ja reissannut paljon maa-
ilmalla. Viimeiset noin kymmenen
vuotta hän on asunut talvet Espan-
jassa ja palannut muuttolinnun lailla
aina kesän korvalla takaisin Mikke-
liin.

Toukokuussa Sulo Sappinen täyt-
ti 75 vuotta.

Lapsuuskoti Raudun
Huhdin kylässä

Sulo Sappinen syntyi maanviljeli-
jäperheeseen Raudun Huhdin ky-
lässä 21.5.1931. Hänen kotitilansa
pellot sijaitsivat rajajoen varressa.

– Muistan, kun pyysimme joesta
äidin kanssa lohia. Laitoimme ke-
pin päähän siiman karhunlangasta
ja siihen koukun. Koukkuun pujo-
timme kastemadon ja kalaa nousi.

– Kun viisitoista vuotta sitten kä-
vin katsomassa rajajokea, se oli ku-
tistunut puroksi, josta ei enää kuu-
lunut kuin pikkuinen lorina, ihmet-
telee Sappinen.

– Huhdissa asuimme syksyyn
1939. Kolme viikkoa ennen sodan
alkua meidät evakuoitiin sieltä Haa-
pakylään tätini taloon.

30. marraskuuta 1939 siellä ma-
joittuneille tuli kiire lähtö, sillä lähis-
töllä olleessa ammusvarastossa ta-
pahtui räjähdys.

– Kiviniemen sillalla ollessamme
venäläiset hävittäjät tulittivat meitä.
Perässä tulleeseen hevosrekeen
osui, mutta me päästiin siitä yli.

Sappisten evakkomatka päättyi
Hankasalmelle.

– Meidät ohjattiin isoon taloon.
Kun tulimme sinne, isäntä huusi, että
saatanan ryssät, painukaa takaisin.
Mukanamme ollut poliisi alkoi noi-

tua ja otti pistoolin vyöltään. Sitten
ovi aukesi. Talon isäntinä oli kaksi
Amerikasta tullutta vanhaa poikaa.
Parin viikon päästä me olimme isän-
täväen kanssa jo hyviä ystäviä. He
olisivat ottaneet minut jopa ottopo-
jakseen.

Hankasalmelta Sappisten matka
vei Haukivuorelle Kantalan kylään.

– Isäni äiti oli sieltä kotoisin.
Emme kuitenkaan asuneet sukulais-
talossa.

Viipuriin, Antreaan
ja takaisin Savoon

Vuoden 1941 syksyllä Sulo Sap-
pinen muutti isänsä kanssa Hauki-

vuorelta Viipuriin.
– Isä pääsi leipomoon kuskiksi ja

minä juoksupojaksi. Äiti tuli peräs-
sä myöhemmin.

Vuoden 1943 kevättalvella isän
teki mieli laittaa taas kyntensä mul-
taan ja hän osti Antreasta kohtuulli-
sen kokoisen tilan. Osa sen pellois-
ta sijaitsi Vuoksen rannalla.

– Jyvät ehdittiin kesällä 1944 lait-
taa maahan ennen toista lähtöä
evakkoon. Juhannusaattona lähdim-
me Vuoksenrantaan. Lotjalla saim-
me kuormat virran yli. Tulimme Jo-
roisiin ja menimme takaisin Kant-
alaan samaan taloon jossa olimme
olleet myös edellisellä evakkoreis-
sullamme.

Liikemies Sulo Sappisen värikkäät vaiheet

Sulo Sappisen vanhemmilla oli yhteensä seitsemän lasta. Raudussa
otetussa kuvassa  Sulon sisaruksista Sirkka-Annikki, huhtikuun
alussa edesmennyt Esko ja kesäkuussa 85 vuotta täyttänyt Maria
(Sormunen).
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Antrealaisille evakkopaikka oli
osoitettu Hämeestä.

– Isä ei halunnut sieltä tilaa. Hän
vain vuokrasi sieltä muutamia heh-
taareja peltoa.

– Vuonna 1946 saimme oman
paikan. Ensimmäinen kotimme Ris-
tiinassa paloi. Isälle se oli traumaat-
tinen kokemus. Sain sen takia lyk-
käystä armeijasta ja olin kotona isää
auttelemassa melkein sotaväkeen
menoon asti. Tein päivät töitä pel-
lolla ja illat rakennuksella. Olin vah-
vassa kunnossa ja mieli paloi omiin
töihin.

Puun ostajasta
liikemieheksi

Armeijan jälkeen Sulo Sappinen
lähti opiskelemaan Kotkaan puuta-
lousopistoon. Valmistuttuaan sieltä
vuonna 1960 hän pääsi Ahlströmil-
le töihin. Hän osti puuta Pieksämä-
ellä ja Mikkelissä ja sai sitten pai-
kan Lappeenrannasta.

– Vuonna 1963 Kaukas Oy:stä
Lappeenrannasta otettiin minuun
yhteyttä ja tarjottiin töitä Mikkelin
piirin johtajana. Olin ensimmäinen
mies siinä työssä. Kahden vuoden

päästä minulla oli 13–14 alaista.
Ostimme puuta niin perkeleesti. Kun
esimies vielä kehui, se oli kuin löy-
lyä kiukaalle. Töitä tehtiin entistä
kovemmin.

Kaukas Oy perusti Tehdaspuun.
Sappinen ehti olla siinäkin esimie-
henä Mikkelissä. Sitten Tehdaspuu
tarjosi Sappiselle johtotehtäviä Lap-
peenrannasta. Muutto sinne ei häntä
kiinnostanut.

– En halunnut lähteä mihinkään
Mikkelistä. Olin hankkinut maata jo
useita satoja hehtaareita ja ajatte-
lin, että enköhän pärjää niillä. Ke-
säkuun viimeisenä päivänä 1970 lo-
petin kokonaan työnteon. Ryhdyin
ostelemaan lisää metsäpalstoja ja
rantatiloja ympäri maata.

Sappinen myöntää, että aika oli
otollinen hänen bisneksilleen. Kau-
punkeihin töiden perässä muutta-
neet suomalaiset halusivat lomien
ajaksi juurilleen maalle ja mökkitont-
tien kauppa kävi kuumana.

– Minulla oli parhaaseen aikaan
lähes 200 omaa rantatonttia ja mik-
keliläisen hotellinomistajan kanssa
yhteisiä 50.

Rahamiehenä tunnettu Sulo Sap-
pinen ryhtyi 1970-luvulla rahoitta-

maan perusteilla olevaa mikkeliläistä
kaupunkilehteä. Se sai Sappiselta
nimen Viikkoset.

– Nimeäni lehdessä ei näkynyt.
Omistin lehden, mutta halusin py-
sytellä taustalla, sillä en halunnut
lietsoa lisää kateutta paikkakunnal-
la ja vaikeuttaa lehden olemassa-
oloa. Varatuomari Kalle Sopanen
toimi yritysteni toimitusjohtajana ja
hän oli myös osakkaana niissä.
Minä pääasiassa matkustelin.

1980-luvun alussa Sappinen myi
Viikkosten koko osakekannan Län-
si-Savo Oy:lle.

– Sain siitä omani pois ja lehdelle
omistuksessani kunniallisen lopun.

Reissuja pitkin
maailmaa

Sulo Sappisen puheessa vilahtaa
milloin mikäkin Euroopan maa,
Turkki, Saudi-Arabia, Egypti ja niin
edelleen. Kun hän 1970 jäi päätoi-
miseksi liikemieheksi, hän ryhtyi to-
denteolla katselemaan maapallon
ihmeitä. Matkustellut hän oli kyllä
jo sitä aiemminkin.

– Ensimmäisen matkani tein Ma-
maiaan 1957. Ennen kun Neuvos-
toliitto hajosi, olin käynyt kaikissa
muissa Euroopan maissa paitsi Is-
lannissa. Sitä en ole nähnyt vielä-
kään.

Sappisen toiminta mikkeliläisen
jalkapalloilun luottamustehtävissä
aukaisi hänelle mahdollisuuksia
nähdä erikoisiakin paikkoja.

– Olen käynyt MP:n cup-matkoilla
Turkissa ja Itä-Saksassa. Palloliiton
silloinen puheenjohtaja, vuorineuvos
Karttunen oli henkilökohtainen
ystäväni. Hän pyysi minut mukaan
maajoukkueen matkoille. Matkat
maksoin omasta pussistani.

– Kun olin maajoukkueen muka-
na Romaniassa, niin lentokentällä oli
Hesarin urheilutoimittajaa ja minua
vasassa maan hallituksen pitkä li-
musiini. Se kuljetti meidät Nikolai
Ceausescun palatsiin, jossa asuim-

Kuva: Seija Lipsanen
Mikkelin Urheilupuisto, Urski, ja sen jalkapalloviheriö on Sulo
Sappiselle tuttuakin tutumpi paikka.
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me koko matkan ajan. autonkuljet-
taja kierrätti meitä päivittäin tutus-
tumassa nähtävyyksiin. Maan joh-
tajaa emme nähneet, mutta urhei-
luministerin tapasimme. Erityiskoh-
telu johtui siitä, että minuakin luul-
tiin lehtimieheksi. He halusivat mei-
dän kauttamme maalleen julkisuut-
ta.

Venäjällä Sulo Sappinen on käy-
nyt pari sataa kertaa. Hän on ope-
tellut venäjää ja siellä asuu hänen
sukulaisiaan.

– Isäni sisko meni 1916 naimisiin
venäläisen upseerin kanssa. Heillä
oli yksi poika, nimeltään Sergei.
Hän kävi muun muassa ajamassa
rallia Jyväskylässä 1960-luvulla.

Viroonkin Sappinen laskee teh-
neensä yli sata matkaa.

– Olin siellä yhdessä metsäkom-
binaatissa asiantuntijana useita vuo-
sia 1970-luvun puolen välin jälkeen.
Siellä on paljon tuttuja niiltä ajoilta.

Talvikoti Espanjan
aurinkorannikolla

Ensimmäisen oman asuntonsa
Suo Sappinen osti Espanjasta 1970
vielä töissä ollessaan.

– Koko talven ryhdyin viettämään
Espanjassa vasta vajaat kymmenen
vuotta sitten, kun sydän alkoi reis-
tata. Espanjan ilmastossa on talvi-
sin helpompi hengittää.

– Ensimmäinen asuntoni oli aivan
meren rannalla. Aamukahvipöydäs-
tä näkyi kun delfiinit pomppivat ve-
dessä. Nykyisen asunnon ja meren
välissä on kaksi kapeaa katua.

– Nyt kun asustelen yksin Fuen-
ricolassa isossa huoneistossa, siellä
on vähän yksinäistä. Alkuvuosina,
kun merimiespoikani Antti eli vielä
yksin, hän vietti siellä paljon vapaa-
aikaansa kanssani. Hän oli kahdek-
san viikkoa merillä ja toiset kahdek-
san luonani maissa. Silloin oli rat-
toisampaa.

Toki Sappisen Antti – poika käy
edelleen Espanjassa isänsä luona,

mutta nyt kumppanin löydettyään
harvemmin. Myös Sappisen ensim-
mäisestä avioliitosta olevat kaksi
tytärtä vierailevat siellä talvisin. Ja
käyhän siellä myös ystäviä Mikke-
listä.

Venäjän lisäksi Sappinen puhuu
jonkin verran englantia. Espanjan
kieltä hän ei osaa.

– Siinähän se probleema onkin.
Kyllähän sitä päivittäisissä asioissa
toimeen tulee, mutta tärkeimpiä asi-
oita hoitaessani käytän tulkkia.

Aurinkorannikko on myös tullut
turvattomaksi paikaksi. Sulo Sappi-

nen sanoo, ettei hän uskalla liikkua
ulkona iltaisin, sillä päiväsaikaankin
hänet on ryöstetty jo kahtena talve-
na. Viime talvena hän joutui myös
liikenneonnettomuuteen ja katkaisi
jalkansa.

Espanjalainen sairaanhoito saa
häneltä kiitosta.

– Olen kuullut suomalaista terve-
ydenhoitoa kehuttavan maailman
parhaaksi, mutta kyllä se on kauka-
na siitä. Espanjassa esimerkiksi
lääkkeet ovat ilmaisia. Sairaalassa
olen ollut myös Saudi-Arabiassa.

Seija Lipsanen

Kuva: Antti Sappinen

Kuva: Antti Sappinen

Sulo Sappinen Fuenricolassa viime talvena.

Sulo Sappinen on viettänyt viime vuosina talvet Välimeren rannal-
la.
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Hänen suunsa aukeni ja hänen
kielensä vapautui ja hän puhui kiit-
täen Jumalaa.  Luuk. l: 64.

Tämän ihmeen koki pappi Saka-
rias kodissaan, kun hän kuuliaisena
taivaasta saamalleen käskylle mää-
räsi, että hänen vastasyntyneelle
pojalleen oli annettava nimi Johan-
nes. Keskikesän juhla, juhannus, on
tämän Johanneksen muistopäivä.

Niin sielukin nouse sä korkeuteen
ja. Luojalles kiitosta laula! (Virsi 527:
5). Näin kehoitamme kesäisessä
aamuvirressä sieluamme kiitoslau-
luun, katsellessamme kuinka jokai-
nen puu, pensas ja ruoho olemas-
saolollaan ylistää Luojaansa ja kuul-
lessamme kuinka lintunen, korkeu-
teen lentäen,  äänellään, yhtyy ylis-
tysvirteen.

On siis kaksi ylistysvirren aihetta
yhtyneinä: Jumalan kunnia luonnos-
sa ja jumalan kunnia armovaltakan-
nassa, josta juhannusevankeliumi
tuo viestin. Jo nimi Johannes mer-
kitsee; Jumala on armollinen.

Todellinen kiitos ja ylistys ei kui-
tenkaan lähde sieltä, missä kieli on
sidottu. Ja kieli on sidottu, jos sydän
on sidottu. Mutta jos sydän, oma-
tunto, pääsee siteistä, kirvoittuu kieli.
Niin kävi Sakariaan. Hänen kielen-
sä side oli seurauksena epäilevästä
suhtautumisesta Jumalan lähettä-
mään sanomaan, että hänen per-
heeseensä oli syntyvä tuleva saari
Jumalan mies. Kuinka usein onkaan
Jumalan suuri sanoma, armon evan-
keliumi, saanut palata sydämen
ovelta lähettäjänsä luo, löytämättä
vastaanottoa ja usein juuri siksi, että

Kesä on rakkauden aikaa
Erämaan hedelmälliset puutarhat -kirjasaan arkkipiispa Paavali tarjoaa Abba Jesajan lausuman:
- Rakkaus on Jumalan muistamista lakkaamattomin kiitoksen ajatuksin. Jumala iloitsee kiittämisestä, sillä se on

sielun rauhan merkki.
Tässä olevan juhannustervehdyksen jälkeen isälläni P.I. Salolla oli vielä jäljellä kaksi kukkivaa kevättä, kaksi

kypsyvää keskikesää, yli pyhäinpäivän vuoteen 1962.

Simo O.Salo

Juhannuksena
se tuntui liian suurella, liian vaati-
valta. Matta kuka sen vastaanotti,
sai kokea, että se toi tullessaan juu-
ri sen mitä se vaatikin, vapautuk-
sen. Kun sydän vapautui, kirposi-
vat kielenkin siteet ja tuli uusi lisä-
ääni kuoroon, joka julistaa Jumalaa
kunniaa luonnossa ja Jumalan pe-
lastustekoja armovaltakunnassa, ol-
lakseen kerran mukana siinä paljon
vetten pauhinaa muistuttavassa ylis-
tyslaulussa, josta Ilmestyskirjan 19:
1-9 puhuu. Autuaita ne, jotka on
kutsuttu Karitsan hääaterialle.
(19:9)

(24.6.1960)
P. I. Salo

Raudun kirkkoherrana
1924-1944

Rautuseniorien vuosittainen
lounastapaaminen oli tänä
vuonna Helsingin Karjalatalol-
la Raudun taistelun päättymi-
sen muistoviikolla 4. huhtikuu-
ta 2006. Tapaaminen oli järjes-
tyksessään kuudes ja sinne oli
saapunut runsaat 20 rautujuu-
rista senioria eri puolilta Suo-
mea.

Kerhomestari Lauri Jäske ja

Rautuseniorien lounastapaaminen Karjalatalolla
sihteeri Irma Nypelö ottivat
vieraat ala-aulassa ystävällisesti
vastaan ja johdattivat meidät
ravintola Kareliaan lounaalle.
Lounastilaisuus alkoi rovasti Simo
Salon pienimuotoisella alku-
hartaudella ja ruuan siunaamisella.
Niin päästiinkin sitten itse asiaan,
aterioimaan maukasta lounasta ja
haastelemaan pöytänaapurien
kanssa ja tekemään tuttavuutta.
Kohta kuuluikin iloista, karjalaista

puheensorinaa senioreiden
pöydistä.

Samaan aikaan oli ravintolassa
työmaalounaalla Karjalan Liiton
toiminnanjohtaja Hannu Kil-
peläinen. Saatuaan tietää meidän
sihteeriltämme keitä me olemme,
hän saapui ruokailunsa päätyttyä
toivottamaan meidät tervetulleeksi
taloon kertoen samalla  lyhyesti
liiton toiminnasta kuluvana vuonna.
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Viipurin linnan sisällä oleva näyttely
uusitaan ensi kesänä ja suomalaiset
saavat yhden huoneen omaa
näyttelyään varten. Sinne pys-
tytetään  “Suomalaisen ajan
Viipuri”- näyttely ja sen pitäisi olla
valmiina joskus syksyllä.

Vatsat kylläisinä siirryttiinkin sitten
meille varattuun Laatokka-saliin
jatkamaan tapaamista. Kerho-
mestarina toiminut  Lauri Jäske
toivotti vieraat tervetulleiksi ja
kertoi opetusneuvos Eros Jäsken
lähettämät terveiset. Lauri käsitteli
lyhyesti Raudun taistelun kahden
viimeisen päivän tapahtumia, jotka
päättyivät 5.4.1918. Sitten ka-
jautettiin komeasti “Jo Karjalan
kunnailla”. Alkoi vapaan keskus-
telun vuoro. Pian iloinen puheen
porina täytti Laatokka- salin ja
juttua riitti.

Saliin oli meidän sihteerimme Irma

Nypelö apunaan Helena Jäske
loihtinut sellaisen kohvipöydän,
ettei siitä puuttunut mitään.
Nautittiin pöydän antimista ja
kaskuiltiin naapurien kanssa.
Seniori Tyyne Viljakainen
kertoili, kuinka hän pienenä tyttönä
naapurin lasten kanssa kävivät
Potkelan kylän metsissä paime-
nessa. Kun karja oli saatu pai-
kalleen syömään ja märehtimään,
muodostettiin korttirinki ja pelattiin
toisten paimenten kanssa korttia.
Toisinaan oli käsityöt mukana ja
tehtiin luppoaikana käsitöitä ja
syksyllä, kun marjat kypsyivät,
kerättiin marjoja kotiin viemisiksi,
eikä silloin  ehtinyt enää kortille.

Tutustuimme Raudun karttaan
vuodelta 1939. Kartasta olisi hyvä
ottaa valokopioita tarvitseville.
Seniorien valokuva-albumiin oli
koottu kuvia Korleen kylästä ja
Sirkiäsaaren koulun oppilaista.

Asiantuntevana oppaana toimi
meille Armas Myöhänen
Korleelta.

Sihteerin mukaan Meeri Virtanen
ja Hannu Tuomimaa ovat olleet
mukana kaikissa senioritapaa-
misissa, siis jo kuudetta kertaa. Se
olisi ollut ihan renikan arvoinen
suoritus, mutta kun renikkaa ei
ollut, ojensi sihteerimme Meerille
ja Hannulle sylin täydeltä kukkia.

Niin se nelituntinen iltapäivä vierähti
nopeasti ja rattoisasti eikä ohjelma
päässyt paljon haastelua häirit-
semään. Lopuksi laulettiin kome-
asti Karjalaisten laulu. Kerho-
mestarimme Lauri Jäske kiitti
vieraita käynnistä ja toivotti kaikille
hyvää kotimatkaa. Tapamisiin ensi
vuonna Lahdessa!

Reino Pekkanen

Vas. Hannu Tuomimaa, Sirkka-Liisa Helenius, Irma Nypelö, Pentti Järvinen, Anja Hedman-Järvinen,
Ilmi Dhyring, Tyyne Viljakainen, Armas Myöhänen ja Reino Pekkanen. Oik. Meeri Virtanen, Tauno
Rantala, Ritva Rantala, Helena Jäske, Marja Johansson, Simo Salo ja Hannu Salo.

Kuva: Lauri Jäske
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Kiitos rautuisseniorien toimijoille
onnistuneesta ja nuorekkaasta yh-
dessäolosta Karjalatalolla Käpyläs-
sä. Pääsihteeri Irma Nypelö ja
kerhomestari Lauri Jäske puolisoi-
neen olivat panneet pystyyn mallik-
kaat ja makoisat raamit Ravintola
Kareliassa ja samoin viihtyisässä
Laatokka-salissa, jossa sielläkin oli
vielä jatkotarjoilut herkullisine tykö-
tarpeineen. Upeat puitteet antoivat
mahdollisuuden kuulumisten vilk-
kaaseen vaihtamiseen.

Kokoontumisten vuosittaisessa
kierrossa oli palattu Helsinkiin, Piek-
sämäen, Hämenlinnan, Joroisten ja
Mikkelin antoisan jakson jälkeen.
Ensi vuonna kesti-isännyyttä tarjo-
aa Lahti, kerhomestarina Eino
Hauhia, monilta kotiseutumatkoil-
takin tuttu laatuliikennöitsijä Kivimä-
entieltä p. 03-733 3321.

Samalla kun kokoontumiset vaih-
tuvat ympäri maata sinne missä rau-
tulaisia ja rautulaisuuden ystäviä
pääosin on, kevätkokoontumisten
ajankohta on kiinteä ja kunniakkaasti
sama Raudun taistelun muistopäi-
vä vapaussodassa itsenäisen Suo-
men varhaisvaiheessa.

4. huhtikuuta oli kulunut 88 vuot-
ta siitä, mistä Raudun valloituksen
muistoksi vihitty muistotaulu puhuu

uhrin ja toivon sanoin:
Tämä on rajalla Rautu,
tanner taistelun tulisen.
Otti uhrin, antoi voiton.
Tietäin tämän vanno vala:
Ilman miekan iskemättä
mene ei tää voitto meiltä.
Tokkarilaiset, osallistujista uskol-

lisimmat, osaavat ulkoa nämäkin
historialliset lauseet! Pieksämäeltä
saakka oli yhteisenä ilonamme vet-
reä Korleen poika Armas Myöhä-
nen, 80. Hän kertoili eloisasti rak-
kaan kotikylänsä näkymistä ja ihmi-
sistä.

Vireää yhteistoimintaa siellä riitti
vaikka muillekin jakaa myös henki-
sen puolen harrasteissa, yhtenä il-
maisutaidon osaajana muiden ohes-
sa Tuomas Paukku, muistettava
alan mies.

Sana on hallussaan myös Tyyne
Viljakaisella. Hän on Vanhasia ja
Potkelan tyttöjä. Paimenessa olo ja
marjojen poiminen olivat kesän toi-
mia, kunnes sitten karjankellojen
äänet vaihtuivat koulunkellon kutsu-
vaan kilkatukseen Mäkelän ja Ki-
vilaaksojen tarkassa opissa.

Karttojen äärellä saatiin uutta tun-
tumaa kotiseudun maisemiin ja ko-
tikylien asujiin myös Reino Pek-
kasen ja Antti Meskasen asian-

Upea vuosipäivä, nyt Karjalatalolla
tuntevassa opastuksessa. He ovat
historiasta harrastuneita ja ansiok-
kaasti julkaisseita kirjoittajia. Heidän
kauttaan arvokasta perimätietoa
omakohtaisesti koettuna siirtyy uu-
sille rautulais-sukupolville heidän
kiinnostuksentarpeeseensa.

Kerhomestari oli, Jäsken sukuko-
kousmatkan järjestelyissä ollut yh-
teydessä pitäjäseuran puheenjohta-
jaan ja esittänyt seniorikutsun. Mie-
lelläin mie, mut ko pittää olla juhla-
kaluna täällä päin, oli Paksun
Markku vastaillut.

Nyt saatiin Maijan toimesta yh-
teys viisikymmenvuotiaaseen ja lau-
laa onnittelu-laulut paikan päältä
paikanpäälle Päivänsankarille, jon-
ka juhlaviikko alkoi Mikkelissä ja
huipentui Viipurissa!

Markun ansiot pitäjän hyväksi tie-
detään ja kiitollisena tunnustetaan.
Mutta vielä tämäkin, että primus
motor on ymmärtänyt messiaanises-
ti syntyäkin juuri Raudun taistelun
voitonpäivänä!

Se ansaitsi vielä Lauri Jäsken joh-
dolla kaksi laulua lisää, kevättä ja
kesää vasten: Jo Karjalan kunnailla
sekä heimohymnin. Karjalaisten
laulun.

Simo O. Salo

Paukkujen 29.6.-2.7.2006 järjestettävä sukumatka tuli täyteen jo ennen kuin siitä
ehdittiin ilmoittaa lehdissä.  Laajasta mielenkiinnosta johtuen järjestän toisen mat-
kan heinäkuun lopulla 28.-31.7.2006.  Matkalla on mahdollisuus osallistua Käki-
salmessa järjestettävään Kesäpäivä Karjalassa -juhlaan.  Matkalle voivat osallistua
muutkin kuin Paukun sukuun kuuluvat.  Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Hannu J.
Paukku, Harjatie 5, 32210 LOIMAA,

puh. 02-7628 152,  GSM 0500-741 296, e-mail: hannu.paukku@punkalaidun.fi

Paukut tekevät toisen matkan Karjalaan
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Toisen Maailmansodan päättyminen ja Suomi
Koska saksalaiset eivät olleet

poistuneet määräaikaan 15.syys-
kuuta mennessä Suomesta, joudut-
tiin aloittamaan heitä vastaan sota-
toimet Pohjois-Suomessa. Etelä-
Suomesta saksalaiset olivat vetäy-
tyneet pois meritse.

Yllättäen saksalaiset tekivät mai-
hinnousun Suursaareen, joka hel-
potti suomalaisia poliittisesti, koska
näin voitiin katsoa sotatoimien alka-
neeksi saksalaisia vastaan.

Pohjois-Suomeen siirretyt joukot
ryhmitettiin Oulujoen eteläpuolelle.
Saksalaisten ja suomalaisten välinen
yhteistoiminta jatkui. Sovittiin suo-
malaisten eteneminen ja saksalais-
ten vetäytyminen.

Tämä varjosodankäynti paljastui
neuvostoliittolaisille Berliinin radion
kautta, jonka lähetyksessä oli kehut-
tu suomalaisten ja saksalaisten vä-
listä hyvästä yhteistoiminnasta La-
pissa. Valvontakomission vaatimuk-
sesta suomalaisten oli ryhdyttävä
hyökkäämään. Saksalaiset kuiten-
kin määräsivät etenemisen tahdin
jättäen jälkeensä poltetun ja miinoi-
tetun maan.

Kesken sotatoimien joutui Suomi
kotiuttamaan sodanajan puolustus-
voimat ja rintamavastuu jäi vuosi-
luokka –25:lle. Viimeisen kerran yri-
tettiin hyökkäyksellä karkottaa sak-
salaiset Palojoki – Enontekiö linjal-
ta. Hyökkäys epäonnistui täysin,
jonka jälkeen tyydyttiin pitämään
vain kosketusta ja seurattiin saksa-
laisten vetäytymistä Käsivarren
suunnassa.

Lapin Sota
päättyy

Huhtikuun 25. päivänä 1945 nos-
tettiin Suomen sotalippu Kilpisjär-
vellä kolmen valtakunnan rajapyy-
killä. Sota Lapissa oli ohi. Se oli
vaatinut yli 1 000 henkeä kaatunei-

na ja kadonneina sekä haavoittunei-
na lähes 3 000.

Joukot jatkoivat rajanvartiointia
heinäkuun alkuun asti, jonka jälkeen
palasivat Ouluun. Täällä järjestet-
tiin voiton paraati 13. heinäkuuta
1945. Ohimarssin otti vastaan ken-
raalimajuri Hjalmar Siilasvuo.
“Joukko ryhdistäytyi marssiessaan
Lapin sodan komentajansa ohi. Va-
rusteet olivat kaukana paraatiasuis-
ta. Mutta tunne siitä että sota oli ohi,
oli riemuisa nuorille taistelijoille. He
olivat suorittaneet omalta osaltaan
velvollisuutensa Isänmaatansa koh-
taan.”

Ennen taistelujen alkua oli Lapin
siviiliväestö evakuoitu Pohjanmaal-
le ja Ruotsiin. Heidän paluunsa voi-
tiin aloittaa vasta miinojen raivauk-
sen ja liikenneyhteyksien korjaami-
sen jälkeen. Vuoteen 1947 syksyyn
mennessä oli miinoitteet pääasialli-
sesti poistettu, mutta jälkiraivaus
jatkuu vielä tänäänkin. Kysymyk-
sessä on nyt lähinnä vanhojen upo-
tettujen ammusten nostaminen ve-
sistöistä.

Raivattujen miinojen määrä oli yli
60 000. Raivaajia kuoli noin 100
henkeä. Siviilit eivät malttaneet
odottaa raivauksen loppua, vaan
tulivat osittain luvatta katsomaan
kotiensa raunioita ja aloittamaan jäl-
leenrakentamisen.

Uusi hallitus
Suomeen

Kuten aikaisemmin mainitsin J.
K. Paasikivi tuli 1945 eduskunta-
vaalien jälkeen pääministeriksi. Sitä
ennen oli asioita hoitanut edellinen
eduskunta, jota kutsuttiin “pitkäksi
parlamentiksi”. Siirtymisvaiheen
rauhaan hoitivat vanhat poliitikot,
joista pääministeri Antti Hackzell
sai aivoverenvuodon muutama tun-
ti ennen rauhan neuvottelujen alkua

Moskovassa. Hänen tilalleen tuli
ulkoministeri Carl Enckell. Presi-
dentti Mannerheim yritti korjata
Neuvostoliiton ja Suomen välistä
suhdetta remontoimalla varovasti
hallitusta, ja ajamalla puolustusliit-
toa maiden välille. Puolustusvoimat
tulisivat olemaan uuden ulkopolitii-
kan työaseena.

Uudeksi pääministeriksi valittiin
Korkeimman hallinto-oikeuden pre-
sidentti U.J. Castren. Sosiaalide-
mokraattisen puolueen kaksi halli-
tuksen jäsentä vaihdettiin. Uusiksi
jäseniksi tulivat K.A. Fagerholm
ja SAK:n puheenjohtaja Eero A.
Wuori. Myös hallitukseen lisättiin
toinen ulkoministeri kenraalimajuri
A.E. Martola. Entinen Carl Enckel
sai tehtäväkseen yhteydenpidon val-
vontakomissioon. Se perustettiin
välirauhan sopimuksen mukaisesti.
Suomi joutui vastaamaan sen yllä-
pidosta.

Valvontakomissio
saapuu Suomeen

Liittoutuneiden valvontakomissio
eli LKV saapui 29. syyskuuta 1944
Helsinkiin ja majoittui keskustaan.
Sen Keskustoimistoksi valittiin Ho-
telli Torni. Komissioon kuului 150
neuvostoliittolaista ja 20 brittiä. Sil-
lä oli 16 alaosastoa eri puolella maa-
tamme mm. yksi Oulussa. Sillä oli
oikeus saada kaikki valtion hallin-
toon liittyvät paperit ja tiedot. Sen
puheenjohtajana toimi Andrey Zda-
nov, joka oli allekirjoittanut välirau-
han sopimuksen Neuvostoliiton puo-
lesta. Hän oli erittäin tiukkaotteinen
hallintomies ja häntä pidettiin Krem-
lin sisäpiirissä mahdollisena Stalinin
vallanperijänä.

LVK alkoi vaatia Suomea nope-
asti täyttämään välirauhan ehtoja.
Rajojen tarkistuksessa suomalaiset
jäivät riitakysymyksissä toiseksi.

Osa 4
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Enso jouduttiin luovuttamaan venä-
läisille sekä Karjalan radan ja ran-
taradan yhteydet katkaistiin. Kulje-
tukset Porkkalaan suoritettiin rau-
tateitse tai meritse. Koska Porkka-
lassa ei ollut satamaa, jouduttiin aluk-
si sinne tulevia joukkoja ja materi-
aali kuljettamaan Helsingin kautta.

 Tähän liittyen tapahtui marras-
kuussa 1944 kapteeni Ivan Bel-
ovin ampuminen Lauttasaaressa.
LVK syytti ampumistapauksesta
suomalaisia. Tästä alkoi Suomen
kaikkien aikojen tutkituin murhajut-
tu, jonka lopullisen selvittämisen val-
vontakomissio esti.

Rauhan sopimuksen mukaisesti
kaikki fasistiset järjestöt tuli lak-
kauttaa. Hallitus hajotti Suojelus-
kunnan lisäksi 400 yhdistystä. Suo-
men Aseveljien Liitto ja Lotta Svärd
lopetettiin LVK:n määräyksestä
vasta 1945 alussa.

Sen lisäksi vaadittiin palauttamaan
kaikki neuvostoliiton kansalaiset ta-
kaisin. Suomen kannalta ikävin asia
oli inkeriläisten ja virolaisten palaut-
taminen. Neuvostoliitto kutsui enti-
siä kansalaisiaan rakentamaan uu-
destaan isänmaata ja lupasi olla ran-
kaisematta sodanaikaisista tapahtu-
mista.

Suurin osa noudatti tätä kutsua.
Osa pakeni Ruotsiin, ja jotkut piilot-
telivat Suomessa. Viranomaisten
toimesta lähetettiin meiltä 1955 vii-
meinen inkeriläinen! Lisäksi komis-
sio oli kirjannut joukon yksityisiä
sotilas- ja poliittisia henkilöitä luo-
vutettavaksi Neuvostoliittoon.

Samalla annettiin määräys, että
Suomen tulee vapauttaa poliittisis-
ta-, tai turvallisuussyistä vangitut yk-
sityishenkilöt. Suurin ryhmä näistä
oli kommunisteja ja metsäkaartilai-
sia.

Muutoksia
puoluekentässä

Vuoden 1944 syksyllä tapahtui
suuria muutoksia maamme puolue-

kentässä. Silloin perustettiin Suo-
men Kommunistinen puolue. Käy-
tännössä puolue oli poliittisesti “ham-
paaton”, koska siltä puuttui puolue-
organisaatio. Pelastajaksi tuli Sosi-
aalidemokraattinen puolue. Siitä oli
sodanaikana erotettu rauhan oppo-
sitioon kuuluvat jäsenet eli “kuuto-
set”. Nämä olivat poliittisesti aktii-
visia, ja koska oma puolue ei kutsu-
nut heitä yhdistykseen takaisin, pe-
rustivat he kansallisdemokraattisen
rintaman. Siihen olivat tervetulleita
kaikki, jotka hyväksyivät läheisen
suhtautumisen Neuvostoliittoon.

 Uuden puolueen nimeksi valittiin
Suomen Kansan Demokraattinen
Liitto. Siihen liittyivät kuutosten li-
säksi SKP, ryhmä SDP:n opposition
edustajia sekä joukko Akateemisen
Sosiaalisen Seuran jäseniä. Se laa-
jeni nopeasti ympäri maata käyttä-
en hyväksi SDP:n organisaatiota.
Ensimmäisenä puheenjohtajana toi-
mi K.H. Wiik ja sihteerinä Tyyne
Tuominen.

Uuden puolueen aloitteesta pidet-
tiin 13. lokakuuta 1944 entisen por-
varillisen rauhanopposition kanssa
Suomi-Neuvostoliittoseuran perus-
tamiskokous. Kokouksen puheen-
johtajana toimi J.K. Paasikivi. Hal-
litukseen valittiin puheenjohtajan li-
säksi porvaristosta kansanedustaja
U.K. Kekkonen, kauppa- ja teol-
lisuusministeri vuorineuvos Åke
Gartz. Jäsenmäärä kasvoi vuonna
1945 jo 125 000:een.

Hallitus vaihtuu
jälleen

Castrenin hallitus ei pystynyt hoi-
tamaan suhteita Neuvostoliittoon
eikä LVK:oon tyydyttävällä taval-
la. Mannerheim katsoi, että Paasi-
kivi olisi sopiva henkilö uudistamaan
hallituksen sekä suhteet Neuvosto-
liittoon.

Paasikivi suostui 10.marraskuuta
1944 pääministeriksi ja muodosti hal-
lituksen, johon tuli yksi kommunisti,

Yrjö Leino ja neljä SKDL:n jäsen-
tä. Uuden ministeriön toimintakyky
perustui Paasikiven henkilökohtai-
seen panokseen, ja Moskovan luot-
tamukseen häneen.

Castrenin hallitus oli päättänyt,
että eduskuntavaalit pidetään maa-
liskuussa 1945. Vaalien tärkeim-
mäksi kysymykseksi tuli SDP:n ja
SKDL:n välien selvittely.

SDP:n opposition siirtyminen uu-
teen puolueeseen loi siitä toiminta-
kykyisen puolueen. Se oli uusi po-
liittinen voimaryhmä, joka nojasi ul-
kopoliittisesti yksipuolisesti Neuvos-
toliittoon. Se sai tukea vaalityöhön
myös Paasikiven hallitukselta.

 SKDL pyrki vaaliliittoon sosiaa-
lidemokraattien kanssa. Sen pää-
määränä oli siepata valta Sosiaali-
demokraattiselta puolueelta. SDP ei
hyväksynyt vaaliliittoa.

Aimo Tiainen

Artikkeli  jatkuu seuraavassa nu-
merossa.

Urkin runosuoni sykkii

Mikkeliläinen Urho Vilén rii-
mittelee ajankulukseen runoja
luonnosta, sen ilmiöistä ja ilmois-
ta. Vilén on myös taitava runo-
jensa esittäjä ja hän on kiertä-
nyt eri puolilla Etelä-Savoa pi-
tämässä runohetkiä.

Runoistaan Vilén on julkaissut
omakustanteen Riimii säitä, jos-
ta on otettu jo kolmas painos.
124-sivuisessa kirjassa on runo-
jen lisäksi valokuvia.

Äitinsä puolelta viipurilaiset
juuret omaava Urho Vilén esiin-
tyy pitäjäjuhlassa Poleenissa.
Ennen tilaisuuden alkua juhliin
osallistuvilla on mahdollisuus
hankkia paikanpäältä Vilénin
runokirjaa.

SL
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Mentujen ensimmäinen sukukoko-
us pidettiin 23. huhtikuuta 2006
Halikossa historiallisessa Wiurilan
kartanossa. Suvun jäseniä paikalla
oli noin viisikymmentä ja meistä iäk-
käin oli ilmeisesti Lilja Helena
Karppi, o.s. Mentu, syntynyt
Raudunkylässä vuonna 1918. Ko-
kouksen yksimielisen päätöksen
mukaan päätettiin perustaa Mentu-
jen sukuseura keräämään suvun his-
toriaa sekä vaalimaan sen perintei-
tä.

Suku on lähtöisin Raudun Orjan-
saaresta ja sen kantaisänä pidetään
Jaakko Mentusta, joka viljeli maa-
ta Raudun Orjansaaressa 1600-lu-
vun puolivälissä. Vuoden 1724 hen-
kikirjassa nen-pääte oli pudonnut
pois ja näin suku sai nykyisen Men-
tu-nimen.

Vähitellen suku laajeni eri puolille
Rautua, ensin Vepsään ja myöhem-
min Raudunkylälle, Vehmaisiin,
Maanselälle, Haapakylään, Liippu-
alle ja Kaskaalaan. Osa suvun jä-
senistä siirtyi Venäjän puolelle, mutta
moni palasi sieltä takaisin Suomeen.
Lahjoitusmaakauden päättyminen ja
perintötilojen osto sitoi suvun jäsenet
tiukasti tiettyihin kyliin ja taloihin.

Talvisotaa edeltäneenä aikana
Mentuja mainitaan asuneen ainakin
Haapakylässä, Kaskaalassa, Leini-
kylässä, Maanselällä, Raudunkyläs-
sä, Vakkilassa ja Vehmaisissa. So-
tien jälkeen suvun jäseniä asustaa
joka puolella Suomea ja osa on siir-
tynyt ulkomaillekin.

On kuitenkin ilmeistä, että kaikki
Mentu-nimiset henkilöt ovat sukua
keskenään ja ovat näin ollen terve-
tulleita mukaan sukuseuran toimin-
taan. Suvun arvokas historia on syy-
tä saada tallennettua jälkipolville.

Mentujen sukuseura r.y
Vilho Mentu
puheenjohtaja

Mentujen sukuseura r.y

Hallitus:
Vilho Mentu, puheenjohtaja
Urheilukentäntie 2, 24910
Halikko as.
02-7362109,0440-122288
vilho.mentu@elisanet.fi

Ari V. Mentu, varapuhjoht
Riihitie 21 A 12,  00330
Helsinki
040-5151757, ari@mentu.fi

Marja-Liisa Lumaja, sihteeri
Tiaisenkatu 3 A 10, 15610
Lahti
050-5907116,
marjal.lumaja@pp.met.fi

Mentujen sukuseura perustettiin

Maire Uosukainen
Vehaksenkuja 5, 02330 Espoo
09-8014004, 040-8673250,
maire.uosukainen@elisanet.fi

Seppo Näränen
Munkkisaarenk. 14 A 25 00150
Helsinki
09-6980961, 040-5539353

Eero Jantunen
Laihokatu8, 15840 Lahti
040-7194180,
eero.jantunen@pp.phnet.fi

Majoitus: Hotelli Igora
Tied. Markku 040 5239 645

MATKA RAUTUUN

Reitti: Mäntyharju - Lappeenranta - Viipuri -Rautu

14. - 16. heinäkuuta 2006

28. - 30. heinäkuuta 2006
MATKA RAUTUUN

Reitti: Jyväskylä - Mikkeli - Lappeenranta -
Viipuri - Rautu

Majoitus: Hotelli Igora/Gelios
Tied. Markku 040 5239645

Reitti:  Mikkeli  - Lappeenranta  - Vipuri - Rautu

MATKA RAUTUUN
 25. -  27. elokuuta  2006

Majoitus: Hotelli Igora
Tied. Markku 040 5239645
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Rautulaisten pitäjäjuhlat
Pieksämäellä 1-2.7.2006

OHJELMA RAVINTOLA
SAVONSOLMUSSA

Lauantaina 1.7

klo 14.00 Lehtiseminaari, Kabinetti Manula
Alustaa: päätoimittaja Mauri Maisonen

klo 15.30 Rautulaiset sukututkijat tapaavat
Alustaa: Eeva Malkamäki

 klo 19.00 Iltajuhla ja päivällinen
Iltajuhlan aikana mynnissä Rautulaisten
historia, Rautu & Rautulaiset
Pöytävaraukset suoraan ravintolasta:
Puh. 015-223 5400

Hotelli
Savonsolmun

Majoitustarjous
rautulaisille:

 37/eur/hlö
kahden hengen huone

 56 eur/hlö
yhden hengen huone

varaukset:
 puh.015-223 5400

Rautulaisten
lehden päätoi-
mittaja, pitäjä-
seuran kunnia-
puheenjohtaja
Mauri
Maisonen alus-
taa lehtisemi-
naarissa. Rautu
ja Rautulaiset -
teosta on myyn-
nissä iltajuhlan
aikana Savon-
solmussa.
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Sunnuntai 2.7

 klo 9.00 Seppeleen lasku Karjalaan jääneiden
muistomerkille

 klo 10.00 Jumalanpalvelus Pieksämäen kirkossa

klo 14.00 Päiväjuhla kulttuurikeskus Poleenissa
Juhlapuhe: WSOY:n entinen pääjohtaja, Karelia
Klubin puheenjohtaja Antero Siljola
Raudun aseman pienoismallin ja historiikin esittely:
everstiluutnantti evp. Aimo Tiainen
Lisäksi esiintyvät mm. sota-ajan musiikkia esittävät
Arto Kivekäs, hanuri ja Kari Kanto, tenori
sekä Urho Vilén (lausunta).

OHJELMA POLEENISSA
Kuva: Juhani Romunen

Antero Siljola. Kari Kanto. Arto Kivekäs.

Käsiohjelma 5 euroa.

(Muutokset mahdollisia. Toimitus ei vastaa mahdollisista muutoksista).
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Raudun maaperällä tapahtuivat
kesällä 1656 Ruotsin kuninkaan
Kaarle X Kustaan ja Venäjän en-
simmäiset yhteenotot Karjalan rin-
tamalla. Rautu oli sen jälkeen syk-
systä alkaen ruotsalaisjoukkojen
päämajanpaikkakunta. Sotamar-
salkka Gustaf Adolf Lewenhaupt
toimi siellä ylipäällikkönä.

Alkaneet sotatoimet laajensivat
vuosikymmeniä aikaisemmin etelä-
osassa Käkisalmen lääniä tapahtu-
neen alkuperäisen karjalaisasutuk-
sen ja kulttuurin täydellisen tuhoami-
sen koko läänin alueella. Perimmäi-
nen syy tähän alkuperäiskarjalais-
ten tuhoon oli Ruotsin sotimalla teh-
dyt aluevaltaukset ja väestön jouk-
komurhaamiset.

Kesäkuun alussa vuonna 1656
saapuivat Venäjältä Aunuksen suun-
nalta Pjotr Puškinin komentamat
sotajoukot Ruotsin rajan yli Salmiin.
Tuo Stolbovan kylässä sovittu val-
takuntien raja oli maastoon merkit-
ty tarkalleen vanhan Käkisalmen
läänin itäisen rajan mukaisesti. Myö-
hemmin Suomen itsenäistyttyä so-
vittiin Tartossa valtakunnan raja
suomen Karjalan kohdalla tähän
samaan paikkaan, Hyrsylän mutki-
neen kaikkineen.

Ruotsin vallan alle joutuneet Kä-
kisalmen läänin karjalaiset kokivat
venäläiset joukot sorrosta päästäjik-
seen ja ryhtyivät sissiosastoja muo-
dostaen toimimaan Puškinin jouk-
kojen avustajina. Vastarintaan ryh-
tyneet joutuivat pakosalle tai sur-
mattiin. Nämä karjalaisten sissiosas-
tot kiertelivät pohjoista Käkisalmen
lääniä saaden vastaansa vähäisiä
Savon puolella järjestäytyneitä sis-
sejä. Karjalaiset kävivät polttamas-
sa pienehkön Savonlinnan kaupun-
gin. Asukkaat suojautuivat Olavin-
linnan kivisten muurien suojaan
muutamien linnassa varusväkenä
majailevien tavoin.

Käkisalmen läänissä ja Karjalan-
kannaksella ei tuona kesänä ollut
ainuttakaan kaupunkitaajamaa, vain
kiviset linnat olivat ehjinä. Sortava-
la poltettiin sodassa. Käkisalmen
kaupungista olivat kaikki talot pala-
neet jo aiemmin, samoin oli käynyt
Viipurin kaupungille. Pietarin kau-
pungin paikalla ollut Ruotsin raken-
tama pieni kaupunki Nevanlinnan
vieressä joutui porvarien paettua
venäläisjoukkojen polttamaksi jo
kesäkuun alkupäiviä, jolloin Inkeri ja
koko Käkisalmen lääni oli Venäjän
sotavoimien armoilla.

Pääosa Venäjän armeijan joukois-
ta toimi Laatokalta käsin yli 200 lai-
van avulla ja komentajanaan Pjotr
Potjamkin. Tukikohta oli Lava -ni-
minen paikka aivan Ruotsin rajan
tuntumassa Laatokan rannalla.

Ensitöikseen nämä Lavan tuki-
kohdan joukot piirittivät 4. kesäkuuta
1656 alkaen läheisen Nevajoen saa-
rella olevan Pähkinälinnan. Laivas-
to-osasto rantautui myös Taipaleen
“kaupunkiin” majoittuen sinne taloi-
hin. Tuolloin Taipale kuului samaan
Salviuksen lesken mieheltään jää-
neeseen lahjoitusmaahan Raudun

alueen kanssa. Ruotsin lahjoituspa-
pereissa läänitys nimettiin Örnehol-
man (=Kotkasaaren) vapaaherra-
kunnaksi.

Ruotsalaisten hyökkäys

Ruotsalaisten vastavärvättyjen
sotilasosasto teki kesäkuun 11. päi-
vän vastaisena yönä yllätyshyökkä-
yksen Taipaleen kaupunkiin. Kau-
punki poltettiin poroksi asukkaineen
ja pakoon pyrkineet surmattiin. Ve-
näläiset rantautuivat heinäkuun al-
kupäivinä Käkisalmen linnan luona
ja piirittivät linnan. Piiritettyihin lin-
noihin ei hyökätty, koska ruttotau-
din tartuntavaara oli ilmeinen.

Ruotsin joukkojen komennon ot-
tanut eversti Burmeister oli saa-
nut heinäkuun alkuun mennessä vah-
vistettua sotajoukkonsa noin tuhan-
nen miehen vahvuiseksi. Näiden
Ruotsin sotajoukkojen taistelu Ve-
näjän armeijan osastoja vastaan
käytiin Raudussa 14. heinäkuuta
1656. Tuhatpäisten sotajoukkojen
taistelutanner Rautu runneltui.

Rautuun pystytettiin Suomen itse-
näistyttyä kaunis muistomerkki tä-

Tverin karjalaiskylät rakennettiin yleensä joen rannalle viljaville
maille. Tasaista hylättyä peltoa riittää silmänkantamattomiin.

Sota hävitti Raudun 350 vuotta sitten

Kuva: Ahti Hänninen
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män Rautua kohdanneen tuhon
muistoksi. Nyt tästä raudun taiste-
lusta on kulunut 350 vuotta ja muis-
tomerkki sekä sen sydämenä ollut
liekehtivä uhrimalja on rikottu maan
tomuksi. Leninin päätä esittävä pat-
sas lienee tarvinnut tämän Raudun
keskeisen paikan.

Nuori kokenut sotamarsalkka
Gustaf Adolf Lewenhaupt sai teh-
täväkseen järjestää ja vahvistaa
ruotsin armeijaa Laatokan seudun
hallussa pitämiseksi. Lewenhaupt
otti tilannearviossaan huomioon
Venäjän armeijan uuden aselajin,
laivaston. Suomenlahdelle rakennet-
tiin puolustusvarustukset puisine lin-
noineen. Hanko, Porkkala ja Susi-
luoto (Helsingin edustalla) saivat
silloin ensimmäiset linnoituksensa.

Sotamarsalkka otti syksyllä 1656
Raudun päämajansa paikaksi ja tal-
ven leirialueeksi suojajoukoille. Tais-
telujoukkojen piti siirtyä talven tu-
loa ennakoivaan vartiointijärjestyk-
seen. Yleensä talvella ei sodittu ja
Venäjän sotajoukot poistuivat piirit-
tämästä Käkisalmen linnaa ja Päh-
kinälinnaa.

Sota on raakaa

Ruotsin armeijan miehistön muo-
na ja hevosten rehujen hankinta
hoidettiin paikallisilta asukkailta
ryöstämällä. Löwenhaupt yllytti
joukkojaan tappamaan väestöä ju-
listamalla, että Venäjän armeijaa
tukeneet jäävät lain suojan ulkopuo-
lelle. Hilllitön karjalaisen kansan jah-
taaminen ja raaka murhaaminen
pantiin toimeksi partio-osastoiksi
hajotetun Ruotsin armeijan toimes-
ta. Kiinnisaadut Käkisalmen läänin
karjalaiset tapettiin julmasti lapsia tai
vanhuksia säästämättä. vaikka so-
tamarsalkka Löwenhaupt sairastui
ja kuoli syksyllä raudun leirissään
niin karjalaisten kansanmurha vie-
tiin loppuun saakka Kustaa Hor-
nin johdolla.

Ruotsin murha-armeijan saattele-
ma karjalaisten joukkopako suun-

tautui Laatokan pohjoispuolitse Ve-
näjän rajan taakse.

Ruotsalaisten rankaisuretket ulot-
tuivat rajan taakse Aunukseen
saakka. Inkerinmaan läänistä pako-
laisten aalto suuntautui suoraan
itään Laatokan eteläpuoliselle Ve-
näjälle.

Käkisalmen läänistä lasketaan
Kaarle X Kustaan kaksi vuotta
kestäneen sodan aikana paenneen
Venäjälle noin 15 000 henkilöä.
Luku on puolet koko Ruotsin sata-
vuotisen hallinnon ajalla tähän suun-
taan paenneista suomalaisista.

Vain mitättömän pieni osa kanta-
väestöstä kykeni suojautumaan so-
tajoukoilta ja hankkimaan elanton-
sa sekä veronmaksunsa entisellä
autioituneella asuinseudullaan. To-
siasiallinen Käkisalmen läänin kan-
sanmurha ja vanhan karjalaisen kult-
tuurin tuho jäi lopulliseksi, sillä ra-
jan takaa ei paluumuuttoa tullut.

Sisävenäjälle Moskovan ympäris-
tön alueille rakentui vähitellen pa-
enneista karjalaisista ja heidän jäl-
keläisistään vanhat perinteet säilyt-
täneitä kyläseutuja. Nykyisen Tve-
rin läänin (Oblastin) alueelle muut-
taneiden kielimuoto oli eteläkarjala,
jota puhuttiin suurimmassa osassa
Käkisalmen lääniä.

Salmista ja Hyrsylän mutkasta
lähteneet olivat kuitenkin livvin pu-
hujia. Kaikki pakenijat lienevät asu-
neet ensin useita vuosia Aunuksen
livviä puhuvien parissa ennen Tve-
rin autioituneelle alueelle asettumis-
taan, päättelevät kieltä tutkineet.
Maa-alueita hallinneet suurmaan-
omistajat, luostarit ja valtio saivat
yhtenäisen isäntiään vastaan kapi-
noimattoman karjalaisasutuksen.
Aiemmin laumoittain venäläisiä ta-
lonpoikia oli lähtenyt maaorjuutta
pakoon asettuen laajalle kasakoiden
hallitsemalle alueelle nykyisen Uk-
rainan tienoille.

Tverin alueen karjalaisten luku-
määrä kasvoi ylittäen suurimmillaan
sadantuhannen henkilön lukumää-
rän.

Nyt nuo kylät ovat miltei tyhjen-
tyneet Venäjän sisäisten muutosten
seurauksena. Vain muutama tuhat
karjalaksi pakisevaa asuttaa autioi-
tuvia venäläisenemmistöisiksi muut-
tuneita kyliä. Uuteen suomalaisten
Karjalakorttiin on laitettu kuva Tve-
rin venäläisten karjalaistalon räi-
keänväriseksi Tikkurilan värein
maalatusta päätyseinästä. Tarkoi-
tuksellista tveriläisten ystävien pilk-
kaamista liiton toimesta.

Johan Adler Salvius

Rautulaisjuurinen Tukholmassa
matkaava voisi ottaa käyntinsä
kohokohdaksi Raudun vapaaherra-
kunnakseen saaneesta Salviukses-
ta kertovat kohteet. Kuninkaanlin-
nan luona on Salviigränd-katu ja
Tukholman Suurkirkko. Kirkossa on
Johan Adler Salviuksen ja hänen
vaimonsa Margaretan marmorinen
hautamuistomerkki. Muistomerkis-
sä Johan ja Margareta on risti mu-
kanaan olevan Vapahtajan seuras-
sa. Kirkon muuhunkin sisustukseen
on Johan Salvius vaikuttanut.

Rautu oli suurlahjoitus kuningatar
Kristiinan antaessa sen ansiotu-
loiksi Johan Adler Salviukselle, lä-
himmälle neuvonantajalleen ja val-
tionvarain hankkijalle. Örneholman
(=Kotkasaaren) vapaaherrakunta-
na lahjoitus astui voimaan 12. maa-
liskuuta, 1651. Taipaleen kaupunki
liitettiin mukaan tähän lahjoitukseen.

Örneholman vapaaherra Salvius
oli varmasti enemmän mielissään
Raudun myötä saamastaan aateli-
sarvon noususta. Omaisuutta lapse-
ton Johan oli tuohon 61-vuoteensa
saakka ehtinyt hankkia runsaasti yli
oman tarpeensa. Hän omisti kort-
teleita ja talon aivan kuninkaanlin-
nan vierestä. Salviuksenkatu (Sal-
vij gränd vuonna 1641) oli hänen
omilla maillaan ja valtiolle hän vuok-
rasi tontin hallintorakennuksen ra-
kentamiseksi kotinsa ja kuninkaan-
linnan väliin. Lisäksi Salvius antoi
rutiköyhälle Ruotsille valtavan sum-
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Salviuksen muistolle annettu kadun nimi Tukholman vanhassa kau-
punginosassa. Latinankielinen kirjoitusmuoto Salviigränd tarkoit-
taa suomeksi Salviuksenkuja.

man rahaa lainaksi.
Hautapaikaksi valitsemaansa

suurkirkkoon hän testamenttasi hui-
kean kauniin Hampurilaisen taiteili-
jan suunnitteleman hopea-alttarin.
Salviuksen Ruotsille antaman lainan
takaisinperimiseksi kävivät Marga-
retan jälkeläiset kaksi vuosisataa
oikeutta valtiota vastaan.

Kuningatar Kristiinan luovuttua
kruunustaan valittiin uudeksi kunin-
kaaksi “ministerinä” toimineen Jo-
han Salviuksen esityksestä Kaarle
X Kustaa.

Salviuksen iäkäs yli 90 vuotta van-
ha leski Margareta peri Raudun lah-
joituksen vuonna 1652 kuolleen mie-
hensä jälkeen. Raudun hävitystais-
telu vuonna 1656 käytiin Margare-
tan lahjoitusmaalla.

Ahti Hänninen

Toukokuun alussa sain Sosnovos-
ta kirjeen, jossa kerrottiin, että enti-
seltä kirkkomaalta oli löydetty musta
graniittinen hautapatsas, jossa oli
kirjoitus:

Boris Borisovitš Fock
s. 31.3.1836 k. 3.12.1899
MIR PRAHU TUOEMU
(Rauha sinun tomullesi)

Kirjeen lähettäjä Olga Smirno-
va on paikallinen kotiseutututkimus-
aktiivi. Harrastuksena hänellä on
nuorten kirjoittajien ohjaaminen jää-
tyään eläkkeelle matematiikan opet-
tajan toimesta. Muutama vuosi sit-
ten vierailin kutsuttuna hänen kodis-
saan. Kirjeessään hän tiedustelee,
mitä tietoja minulla on Fockin su-
vusta. Hautapatsas on siirretty Ti-
katsun hautausmaalle. Hän on puh-

distanut, valokuvannut ja kätkenyt
sen lähelle suomalaisten muisto-
merkkejä.

Lahjoitusmaatalonpoika
oli vuokraviljelijä

Tietoja saan teoksesta “Raudun
historia”. Siinä on runsaasti hajatie-
toja lahjoitusmaajärjestelmästä ja –
ajasta. Se päättyi vuosina 1880 -
1886, jolloin talonpojat saivat lunas-
taa tilat omikseen. Järjestelmä oli
voimassa noin 150 vuotta. Talonpoi-
kien asemassa, oikeuksissa ja vel-
vollisuuksissa, tapahtui muutoksia
vuosien saatossa. Olen ymmärtänyt
asian niin, että he olivat eräänlaisia
vuokraviljelijöitä. Vuokraa maasta
he maksoivat sekä rahana että päi-
vätöinä. Elämää lahjoitusmailla sä-
vyttivät ihmissuhteet, mitkä vallitsi-

vat lahjoitusmaiden omistajien tai
heidän edustajiensa sekä talonpoi-
kien välillä.

Fockit
Raudussa

Viipurin läänin aatelismarsalkka,
kenraaliluutnantti Bernhard (Bo-
ris) von Fock osti Leinikylän lah-
joitusmaan vuonna 1806. Hänen
kuoltuaan vuonna 1813 tilaa hoiti
hänen leskensä Katarina, o.s. Li-
ders.

Vuonna 1824 Leinikylän lahjoitus-
maasta myytiin 21 [! aateria. Kaup-
paan kuului itse hovi, kantatila ja
seitsemän kylää. Osa Leinikylän
lahjoitusmaista, useita kyliä, jäi
Fockeille, nimittäin edellä mainitun
aatelismarsalkan pojalle kenraali-
luutnantti Boris Fockille (k. 1845)

Löydetty Boris Fockin hautapatsas

Kuva: Ahti Hänninen
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Pääteasemalta risteysasemalle!

Rautulaisten pitäjä-
seuran valmistuttama
Raudun asemanseu-
dun pienoismalli on val-
mistunut. Suurelle ylei-
sölle sen esittelee 1 -
2. heinäkuuta Pieksä-
mäellä pienoismallin
valvojana ja materiaa-
lin kerääjänä suurtyön
tehnyt Aimo Tiainen.

Mikä olisikaan pa-
rempi paikka esitellä
Raudun asemaa, Suomen kolmanneksi suurinta, kuin
Pieksämäki, sillä on se yksi suurimmista risteysasemista
Suomessa. Pieksämäelle on myös Raudusta siirretty
ennen sotia muutamia aseman seudun rakennuksia ja
kasarmeja, joista yksi seisoo edelleenkin hyväkuntoi-
sena Pieksämäellä.

Jo ensimmäisellä evakkomatkalla kulki monen rau-
tulaisen tie Pieksämäelle ja myöhemmin siitä muodos-
tui useiden satojen perheiden uusi kotiseutu menetetyn
tilalle. Yhteistä historiaa on myös se, että 58 vuotta
sitten 17. lokakuuta perustettiin Pieksämäellä Rautu-
laisten pitäjäseura kuten samana päivänä myös Rauta-
Säätiö.

Juhlapaikkana Pieksämäellä lauantaina 1. heinäkuu-
ta meillä on iltajuhlassa ravintola Savonsolmu, jonne
illallis- ja majoitusvaraukset on syytä tehdä suoraan.
Päiväjuhla sunnuntaina 2. heinäkuuta on kulttuurikes-
kus Poleenissa, jossa tuo upea pienoismallikin on näh-
tävänä.

Asemalla tavataan!

ja edelleen tämän samannimiselle pojalle kaartinluut-
nantti Boris Fockille (k. 1899).

Aatelismarsalkka on läänin aatelisten esimies ja pu-
heenjohtaja.

Vuonna 1808 Rautuun saapui myös toinen von Fock,
kenraaliluutnantti Alexander von Fockin puoliso Anna
von Fock, joka osti koko Vehmaisten lahjoitusmaan.

Kirjeessä on tarkoin kuvattu hautapatsaan löytöpaik-
ka.

Samalla paikalla, kirkon pohjoispuolella, oli ennen tal-
visotaa kaksi hautaa lähellä toisiaan, jotka kumpikin oli
ympäröity koristeellisella rauta-aidalla. Kummallakin
haudalla oli mustaa rautaa oleva graniittipatsas. Kir-
kon luota katsottuna vasemmanpuoleinen oli hieman
korkeampi kuin oikean puoleinen. Minulla on sellainen
mielikuva, että tämän vasemmanpuoleisen tekstiin si-
sältyi sana generalleutnant tai generalleitenant. Oikean
puoleisessa patsaassa oli vähemmän tekstiä.

Käynti kaartinluutnantin
haudalla vuonna 1942

Vuonna 1942, kesällä, kävin Raudussa. Kotini sijaitsi
tien toisella puolella vastapäätä kirkkoa. Tarkastelin
omien pioneerien 3. joulukuuta 1939 räjäyttämän kir-
kon raunioita. Siirryin haudoille. Haudoista vasemman
puoleinen vaikutti koskemattomalta. Oikean puoleisen,
kaartinluutnantti Boris Fockin haudalta oli poistettu
metallinen kansi. Haudan sisustan seinämät oli vuorat-
tu tiiliskivillä ja haudassa, sen kirkonpuoleisessa pääs-
sä, oli rautarappuset. Hauta oli tyhjä. Vuonna 1947 tässä
osassa hautausmaata oli vielä valkoinen, marmorista
tehty enkelipatsas. Siitä minulla ei vuodelta 1942 ole
jäänyt minkäänlaista muistikuvaa.

Alvar (Alkku) Loponen

Rautulaisten lehden maksu

Olet saanut viitteellisen laskun jo helmikuussa.
Olethan hoitanut lehtimaksusi eräpäivään mennes-
sä. Mikäli se on jostain syystä unohtunut, niin hoi-
dathan sen välittömästi, muuten lehden tulo loppuu
tähän numeroon.

Mukavia lukuhetkiä jatkossakin,

Julkaisutoimikunta
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Suurlähettilä Niilo Pusan elämän-
kerta jatkuu. Kymmenennessä
osassa hän kertoo liikemies Aimo
Viitalasta ja tutustumisestaan Paa-
vo Nurmeen ollessaan pankinjoh-
tajana PYP:ssa.

Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan
kriminaaliklubissa opiskeluaikoinaan
tarmokkaaksi ja eteenpäin pyrkiväk-
si koettu lainopin kandidaatti Aimo
Viitala perusti valmistuttuaan asi-
anajotoimiston Lahteen.  Hänellä oli
synnynnäisiä lahjoja amerikkalais-
tyyliseen johtamiseen.  Asianajotoi-
misto menestyi ja hän tarvitsi toi-
mistoonsa apulaisia.

Keväällä 1955 Aimo Viitala lähetti
serkkunsa. Suomen jääkiekkomaa-
joukkueen tunnetun maalivahdin,
Unto Viitalan kyvynetsintämatkalle
Helsinkiin. Tämän tehtävänä oli löy-
tää ja palkata paras mahdollinen
vastavalmistunut juristi Viitalan asi-
anajotoimistoon.

Viitala tarjoaa töitä
asianajotoimistossaan

Yliopiston kahvilassa Unto Viita-
la tapasi minut, vetosi kokemukseeni
ylioppilaskunnassa ja tarjosi minul-
le 80 000 markan kuukausipalkkaa.
Kiitin tarjouksesta ja pyysin parin
viikon harkinta-aikaa. Tarkoitukse-
ni oli jäädä Helsinkiin ja jatkaa opin-
tojani. Lukuni olivat jo hyvässä vai-
heessa lakitieteen lisensiaattitutkin-
toa varten ja olin saanut sitä varten
yliopistolta apurahankin. Aimo Vii-
talan tarjous oli kuitenkin niin hyvä.
että yksikään helsinkiläinen asian-
ajotoimisto ei olisi sellaista maksa-
nut. Lisäksi hänellä oli tunnettu ja
hyvä nimi asianajajana Lahdessa.
Tarjous houkutteli, mutta päätin jää-
dä Helsinkiin.

Esitin Aimo Viitalalle apulaiseksi
opiskeluaikaista asuintoveriani, tuo-
mari Seppo Karppista. Aimo Vii-
tala hyväksyi hänet suosituksesta-
ni.

Pian tämän jälkeen Aimo Viitala
aloitti tehokkaan grynderi- ja raken-
nustoiminnan asianajotoimistonsa
ohella. Hän perusti Rakennus-No-
tariaatin ja kohosi aikoinaan suurim-
maksi ja tunnetuimmaksi rakennut-
tajaksi Lahdessa. Hänen omistuk-
seensa tulivat pian Talora Oy, RN-
Tuonti Oy. Sähkö-Silmä Oy ja Put-
ki-Ura Oy.

Rakentajana ja grynderinä Aimo
Viitala oli luonut muutamassa vuo-
dessa miljoonaomaisuuden. Hänen
rakennusyrityksensä kuuluivat Suo-
men suurimpiin ja hän kilpaili ura-
koista helsinkiläisten suuryritysten
kanssa. Hän osallistui myös kunnal-
lispolitiikkaan Lahdessa kokoomuk-
sen edustajana, oli Suomen mesta-
ruuden voittaneen jalkapalloseura
Reippaan puheenjohtaja jne.

Onni ja menestys seurasivat
Aimo Viitalaa lähes kaikissa hänen

toimissaan. Kaikki näytti hyvältä,
kunnes alkoi ilmaantua kadehtijoita
hänen menestyksensä tielle.

Aimo Viitala yrityksineen ajettiin
konkurssiin syksyllä 1966. Pesän
varat olivat kuitenkin huomattavas-
ti velkoja suuremmat. Konkurssipe-
sän uskottuna miehenä oli tunnettu
helsinkiläinen juristi Leo Haiko-
nen, joka oli aikoinaan Suomen ete-
vimpiä liikejuristeja.

Aimo Viitala kuului Lions-järjes-
töön 1950-luvulta lähtien ja hän on
tällä  hetkellä Suomen Lions-järjes-
tön huomatuin johtaja. Hän on edus-
tanut Suomea ja Pohjoismaita
Lions-järjestöjen johtokunnassa Yh-
dysvalloissa. Lisäksi hänellä on lu-
kuisia luottamustoimia kansainväli-
sissä Lions- järjestöissä .

Aimo Viitala on niitä ihmisiä, jot-
ka selviytyvät tilanteesta kuin tilan-
teesta, kuin kissa jaloilleen. Hän on
suorittanut konkurssivelkansa ja joh-
taa lukuisia yrityksiä, mm. Setovi-
aa, Merviraa ja Marekoa. Lisäksi
hän viljelee Perniössä omistamaan-
sa maatilaa, jossa kasvatetaan liha-

 Aimo Viitala ja Niilo marraskuussa 1977.

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
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karjaa.  Aimo Viitala on ihmisenä ja
yrittäjänä lannistumaton ja huippu-
kyvykäs.  Mikäli olosuhteet olisivat
olleet vähänkään suosiollisemmat
hänen  yrityksilleen, ne olisivat alan-
sa johdossa Suomessa. Harvinaisen
paljon elämää kokeneena ja nähnee-
nä Aimo Viitala on niitä harvoja, jon-
ka kanssa  ystävyytemme on kes-
tänyt molempia kohdanneet suuret-
kin kolhut.

Pankinjohtajaksi
harjoittelua

Valmistuttuani jäin pääjohtaja Rai-
ner von Fieandtin neuvosta ke-
säksi 1955 silloisen Pohjoismaiden
Yhdyspankin palvelukseen. Minua
koulutettiin pankinjohtajan tehtäviin.
Kiersin karttuvalla talletustilillä, kir-
janpidossa, shekkitilillä ja vekseleis-
sä harjoittelemassa.Päivät olivat pit-
kiä ja työ yksitoikkoista.

Heinäkuun alusta nousi korkokan-
ta puoli prosenttia. Työajan päätyt-
tyä pankkiin tuotiin päivällisateria ja
kaikki illat laskimme kynällä asiak-
kaiden tilien uusia korkoja. Työaika
päättyi kesäiltaisin noin kello kym-
menen.

Seurasin pankinjohtajan silloista
toimenkuvaa. Siinä näytti pääasial-
lisena tehtävänä olevan sanoa ei asi-
akkaiden laina-anomuksiin, koska
rahaa oli pankeissa niukasti liikkeel-
lä. Kysyntä ylitti tarjonnan. Aamu-
päivät pankinjohtaja kulutti nähdäk-
seni pääasiassa sanomalehtiä lues-
kellen.

Yksi kesä riitti saamaan minut
vakuuttuneeksi, että pankinjohtajan
ura sivukonttorin esimiehenä ei ol-
lut minun alani. Se oli minusta liian
rutiininomaista ja yksitoikkoista.
Kaipasin enemmän liikkumatilaa ja
vapautta sekä toimintaa. Nuoresta
miehestä tuntui ahdistavalta istua
kesäkuumalla neljätoista tuntia yh-
tämittaa vain laskemassa korkoja ja
kirjoittamassa karttuvan talletustilin
kuitteja. Siinä vaiheessa näytti jo

siltä, että juristin koulutukseni ja yli-
oppilaselämässä saamani pätevöity-
minen ja kokemus olivat valumassa
hukkaan. Siihen aikaan en edes roh-
jennut uneksia mahdollisuuksistani
PYP:n johtokunnassa. Niinpä pää-
tin lähteä pankista.

Asiointia Paavo
Nurmen kanssa

PYP:n mielenkiintoisimpia asiak-
kaita oli juoksijoiden kuningas Paa-
vo Nurmi. Hän todella hallitsi ma-
talan profiilin käyttäytymisen. Itse-
ään mitenkään korostamatta hän
pistäytyi hoitamassa suuria raken-
nus- ja vuokrataloasioitaan.

Mikonkadulla sijainneesta liik-
keestään käsin hän asioi Pohjois-
Töölössä, vaikka pankin pääkonttori
olisi ollut lähempänä. Hän esiintyi
aina vaatimattomasti ja asiallisesti,
eikä kiinnittänyt mitään huomiota
siihen, että suurin osa asiakkaista
tunsi hänet.

Hänen kanssaan oli aina ilo asioi-
da. Paavo Nurmi oli tunnettu, hyvin
menestyvä rakentaja. Hänen raken-
nuttamansa talot olivat tunnetusti
korkeaa tasoa. Ostaja tiesi saavan-
sa rahoilleen täyden vastineen. Hä-
nellä oli myös useita vuokrataloja,
joista yksi sijaitsi pankin Pohjois-
Töölön konttorin välittömässä lähei-
syydessä.

Paavo Nurmella oli hyvä muisti.
Tulimme pankissa sen verran tu-
tuiksi, että kun myöhemmin syksyl-
lä 1959 ostin häneltä eräälle ystä-
välleni asunnon vastavalmistunees-
ta talosta Lauttasaaren Isokaari
15:ssä, hän muisti minut ja osoitti
henkilökohtaista ystävyyttään kau-
panteossa.

Noin sadan neliön asuntokauppa
tehtiin vaatimattomissa puitteissa
Paavo Nurmen asusteliikettä vas-
tapäätä sijainneessa Nissenin kah-
vilassa, jossa myyjä tarjosi harjakai-
siksi kahvit.

Vielä syksyllä 1969 Paavo soitti

minulle ulkoministeriöön ja pyysi
kotiinsa keskustellakseen tervey-
denhoidostaan Sveitsissä. Hänen
taloudenhoitajansa tarjoili kahvia ja
Paavo Nurmi tiedusteli, voisinko
auttaa häntä saamaan sopivan hoi-
topaikan Sveitsistä jossakin sairaa-
lassa tai sanatoriossa.

Nurmi haluaa
Sveitsiin hoitoon

Hän valitti, että suomalaiset lää-
kärit eivät ymmärrä hänen sairaut-
taan.  Hän oli kuullut, että Sveitsis-
sä olisi hänen sydänsairauteensa
saatavissa apua. Nurmen toivomuk-
sena oli myös, että hänen talouden-
hoitajansa voisi seurata hänen mu-
kanaan Sveitsiin. Lupasin tehdä
parhaani ja hoidin asian.

Otin heti yhteyttä silloin Bernissä
olevaan suurlähettilääseemme,
Björn-Olof Ahlholmiin. Hänen
ystävällisellä avulla saimme Paavo
Nurmelle parhaan mahdollisen hoi-
topaikan. Hän ei kuitenkaan viihty-
nyt Sveitsissä pitkään, vaan palasi
muutaman viikon kuluttua tyytymät-
tömänä takaisin. Ymmärsin hänen
puheistaan, että hän oli asettanut
erittäin suuren toivon sikäläisiin lää-
käreihin ja lääketieteeseen ja kun ei
saanut toivomaansa apua, oli näihin
syvästi pettynyt.

Paavo Nurmi vaikutti siinä vai-
heessa kärsimättömältä ja ajoittain
hermostuneelta. Sain sen vaikutel-
man, että hän oli vanhuudessaan yk-
sinäinen, sairas ja onneton.  Hänen
suuri varallisuutensa ja omaisuuten-
sa eivät paljon vaikuttaneet hänen
elämäänsä. Sairautensa keskellä
hän tuskin jaksoi enää iloita ja naut-
tia mistään.

Ennen muuta hän oli katkera lää-
käreilleen, jotka olivat hänen mie-
lestään hoitaneet häntä väärin. Kun
terveyttä ei enää ole, maallinen kun-
nia ja hyvä merkitsevät kovin vä-
hän.

Olin lapsesta lähtien lukenut Mart-
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ti Jukolan kirjoista kaiken saatavis-
sa olevan tiedon Paavo Nurmesta
ja hänen juoksijantaipaleestaan.
Iloitsin siitä, että sain auttaa juoksi-
jain kuningasta hoitomatkalle Sveit-
siin ja että saatoin käynneilläni vä-
häiseltä osaltani tuottaa kevennys-
tä hänen elämäänsä. Iloitsin hänen
ystävyydestään.

Muisto Pukevan
Jaarista

Toinen yhtä miellyttävä asiakas
PYP:n Pohjois-Töölön konttorissa
oli Pukeva Oy:n omistaja ja toimi-
tusjohtaja Ruben Jaari.

1950-luvun puolivälissä Pukeval-
la oli vielä pieni kahden näyteikku-
nan myymälä nykyisen tavaratalon
paikalla.Toimitusjohtaja Jaari oli
konttorin esimiehen läheinen ystä-
vä ja tästä syystä hänkin saapui ra-
hasalkkuineen lähes päivittäin Kai-
saniemestä konttoriimme, jossa Pu-
kevan raha-asiat hoidettiin.

Suvannon seudun sukututkimus-
piiri teki matkan Rautuun, Sakko-
laan, Metsäpirttiin, Vuokselaan ja
Pyhäjärvelle sekä Käkisalmeen 22.
- 25. toukokuuta. Matkalla oli mu-
kana 25 henkilöä, joista yli puolella
oli rautulaisia juuria. Useat mukana
olijat olivat ensikertalaisia kotiseu-
tumatkaajia. Matkan aikana saim-
me valtavasti tietoa Suvannon seu-
dun pitäjistä, suvuista, asutuksesta,
pinnanmuodostuksesta ja sotahisto-
riasta.

Kolme polvea
Tuimaloita

Rautulaisten joukossa oli matkan
nuorimmat ja vanhimmat – matkas-
sa oli Tuimaloita kolme polvea.
Näiltä veteraaneilta saimme myö-
hemmin matkaa kuulla runsaasti
tarinoita myös omakohtaisista koke-
muksista, jotka olivat tapahtuneet
ajalla ennen viime sotia, sillä Toini
Onttonen (o.s. Orava) ja Anna
Tuimala (o.s. Loponen) olivat sil-
loin nuoria neitokaisia, joten heillä
oli paljon tarinoita sen ajan oloista.

Matkamme suuntautui monille tut-
tua reittiä pitkin Viipurista Kivinie-
meen ja sieltä Pyhäjärvelle Antti

Musakan Lomarantaan Hannu
Putuksen osaavissa käsissä. Mat-
kan varrella pistäydyimme Sakko-
lan ja Valkjärven kylistä muodoste-
tussa Vuokselan pitäjässä, jossa
näimme edesmenneen Paavo Lis-
kin televisiossakin esittelemiä mai-
semia Vuoksen vesistön varrella.

Toinen ja kolmas
matkapäivä

Toisena matkapäivänä ohjelmas-
sa oli lähempi tutustuminen Pyhä-
järven maisemiin, Konevitsan luos-
tarisaareen ja Käkisalmeen linnoi-
neen. Päivän aikana meille kertoi-
vat ohilipuvista maisemista mm.
Antero Pärssinen ja Antti Mus-
akka. Venematka Konevitsaan su-
jui erinomaisessa säässä Laatokan
lähes tyynellä pinnalla ja itse luos-
tari sekä saaren luonto ihastuttavas-
sa kevätasussaan oli kaikkien mat-
kalaisten mieleen.

Kolmantena päivänä olimme 10
tunnin autovaelluksella Sakkolassa,
Raudussa ja Metsäpirtissä. Kilo-
metrejä kertyi yli 300, kun kävim-
me myös vanhan rajan toisella puo-
lella Inkerinmaalla. Alkumatkan se-
lostuksista huolehti sakkolalainen

Suvannon järven maisemissa

Määttästen suvusta on
ilmestynyt sukukirja, jota

Antero Määttänen esittelee
kesäjuhlilla. Kirjaa on myös

saatavissa sieltä hintaan
35,-/kpl.

Määttästen sukukirja

Arkiston katolta avautui näkymä Viipuriin.
Kuvat: Heikki Malkamäki.
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Leena Repo. Kimmo Laulajai-
nen kertoi mm. Vuoksen ja Suvan-
tojärven vaiheista esihistoriasta ny-
kyisyyteen saakka. Petäjärveltä
käännyimme Vehmaisiin ja opastus-
vastuu siirtyi rautulaisille.

Karjalan matkailun ensikertalainen
Raimo Tuimala kunnostautui erin-
omaisena kartanlukijana luotsaten
kuljettajaa onnistuneesti meille tun-
temattoman Inkerinmaan teillä.
Vehmaisten kylä olikin jo tuttu, sillä
Nypelönmäki on mm. Anna Tuima-
lan synnyinpaikka ja minun (Mes-
kasen) sukuani lähti sieltä aikoi-
naan evakkoon.

Raudun kirkonkylä oli jo useam-
malle matkassa olleelle tutumpi
paikka ja se sai ansaittua kiitosta
kehityksessä mukanaolevana taaja-

mana. Seppä Loposen asumuksen
ja pajan paikka sekä viimeaikoina
kunnostettu hautausmaa olivat siel-
lä varsinaiset kohteemme. Hauta-
usmaa sijaitsee venäläisvajojen ta-
kana, joten ensikertalaiset sekä vie-
raat epäilivät jo, ettemme voineet
olla oikeassa paikassa. Vaikka san-
karivainajien suurin puuristi oli kaa-
tunut ja pienissäkin oli vaurioita,
paikka tuntui kuitenkin edelleen py-
hältä.

Kirkolta suuntasimme Viidentien-
risteyksen kautta Kuolemanlaak-
soon ja sieltä Lempaalaan. Ilmi
Pesonen kertoi meille matkan var-
rella ohitetuista kylistä ja näytti mm.
Sosnovon uusimman hotellin sijain-
nin. Kimmo Laulajainen kertoi Kuo-
lemanlaakson nimeen johtaneista

tapahtumista.
Lempaalasta ajoimme Sirkiänsaa-

reen ja jälleen Ilmin kertomusten
saattelemina Huhtiin, jossa ensiker-
talainen Reijo Orava pääsi Toini-
tätinsä opastamana esipolviensa
kotimaisemiin. Palkealassa kävim-
me ortodoksikirkon ja hautausmaan
sekä Larin Parasken muistomer-
keillä. Sieltä kuljimme Toini Ontto-
sen tarinoiden siivittämänä kirkon-
kylälle ja jatkoimme matkaa Met-
säpirttiin.

Metsäpirttiläset johdattivat meidät
mm. Vaskelaan, Larin Parasken
kotikylään ja Laatokan rannalle.
Alueen tiestö aiheutti melkoista kei-
nahtelua, kuin merellä ikään ja se
tuntui vielä illalla Lomarannassakin.

Neljäntenä päivänä
arkistoon

Neljäntenä päivänä oli usealle
matkalaiselle tärkeänä kohteena
Viipurin arkisto. Kaupunkikierrok-
sen ja toritauon jälkeen suuntasim-
me Neuvostoliittoon jääneiden asia-
kirjojen äärelle. Leena Repo oli ti-
lannut etukäteen aineistoa ja innok-
kaat tutkijat pääsivät näin heti töi-
hin. Löytöjäkin teimme mm. papin-
kirjakokoelmasta, tienjakoasiakir-
joista ja piirilääkärin arkistoista.
Lopuksi pääsimme arkiston katolta
ihailemaan auringossa kylpevää Vii-
purin linnaa ja kaupunkia.

Kävimme matkan aikana viiden
Suvannon alueen seurakunnan
muistomerkeillä, sankarihaudoilla ja
hautausmailla jättämässä kukkater-
vehdyksemme. Tämä Karjalan
matka oli jälleen erilainen kuin ai-
kaisemmat. Nyt kohteena olleet
paikat esittäytyivät kaikille, myös
“toispaikkakuntalaisille”, usealta
poikkeavalta näkökulmalta. Seuru-
eemme tietomäärä hämmästytti ja
ilahdutti meitä kaikkia.

Suvantolainen, rautulainen

Eeva MalkamäkiArkistossa.

Tikatsun hautausmaalla.
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95 vuotta täytti Tyyne
Alina Trebs, o.s. Ossi, 21.
toukokuuta Siuntion
Charlotta-kodissa. Hän
on syntynyt Raudun Vep-
sän kylässä vuonna 1911
ja on vanhempiensa Tah-
vo Ossin ja hänen puoli-
sonsa Maria Emilia, o.s.
Vartiaisen, kahdeksasta
lapsesta ainoa elossa ole-
va. Hänen kaksoissisarensa Kerttu poistui ajasta
vuonna 1999. Merkkipäiväjuhlat vietettiin Inkoon
Kopparnäsissä.

Suku toivottaa Tyyne-tädille pitkää ikää ja rau-
taista terveyttä.

95 vuotta

sunnuntaina 6.8. klo 12.00

MÄKRÄN
KOULUPIIRITAPAAMINEN

Pieksämäellä Poleenin kahvilassa.
Tervetuloa!

MATKA RAUTUUN JA
KÄKISALMEN KAUTTA VALAMOON

13.7-16.7.2006

Majoitus Raudussa: Hotelli Igora
Ilm. Marja Johansson 040 5778 064

Pitäjäjuhlat kutsuvat
Pieksämäelle

Rautulaisten pitäjäjuhlat pidetään heinäkuun ensim-
mäisenä viikonloppuna (1. - 2.7.) Pieksämäellä. Lau-
antain ohjelmaan kuuluvat perinteiset lehtiseminaari,
sukututkijoiden tapaaminen ja illanvietto. Tapahtuma-
paikkana on Hotelli Savonsolmu. Se sijaitsee kauniissa
Pieksäjärven niemessä omalla puistoalueellaan aivan
Pieksämäen keskustassa. Savonsolmuun on rautatie-
ja linja-autoasemalta matkaa vain 300 metriä.

Sunnuntaina  lasketaan seppeleet Karjalaan jäänei-
den muistomerkille ja osallistutaan Pieksämäen kirkossa
pidettävään jumalanpalvelukseen.

Samanaikaisesti Rautulaisten pitäjäjuhlien kanssa
Pieksämäellä pidetään Radiolähetysjärjestö Sanansaat-
tajien valtakunnalliset kesäjuhlat, Radiolähetystyön
kesäpäivät. Pieksämäen kirkossa sunnuntaina pidettä-
vässä jumalanpalveluksessa tapahtuma näkyy monin
tavoin. Siellä muun muassa siunataan Radiolähetystyön
uusia lähetystyöntekijöitä, työntekijöitä ja radio-ohjel-
mia. Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat r.y. (SANSA)
on vuonna 1973 perustettu Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon lähetysjärjestö. Sen erityisalana on radion
ja muiden sähköisten viestimien välityksellä tehtävä lä-
hetystyö. Sanansaattajat kustantaa kristillisiä radio-oh-
jelmia Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan 40 kielellä
sekä tukee arabiankielistä TV-työtä.

Sunnuntain päiväjuhla pidetään Kulttuurikeskus
Poleenissa.Valtakunnallisen miljööpalkinnon saanut ja
vuoden 1989 betonirakenteeksi valittu Poleeni on Piek-
sämäkeläisten oma olohuone. Se sisältää 350-paikkai-
sen salin, näyttelytilan, kirjaston, kahvion, kellariteat-
terin, pienkokoustilan ja aulan.

Seija Lipsanen

Kulttuurikeskus Poleeni.
Kuva: Juhani Romunen
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85 vuotta

täytti 13. kesäkuuta 2006 Kangasniemellä Uuno
Palvimo. Hän on syntynyt Palkealassa.

täytti 17. kesäkuuta 2006 Ruotsissa Lyydia  Oi-
nonen. Hän on syntynyt Palkealassa.

täyttää 31. lokakuuta 2006 Aleksanteri Palvimo
Ylämaalla. Hän on syntynyt Palkealassa.

80 vuotta

täytti 17. huhtikuuta
maanviljelijä Unto Ka-
lervo Rastas. Hän on syn-
tynyt Raudun Raasulissa
ja asuu nyt Valkealan
Nuolniemellä. Sotaan
hän joutui Valksaaren
linjaan ja sieltä Karja-
lan kannaksen taistelui-
hin 27.huhtikuuta.1944.
Vaskisavotta, Siiranmäki,
Tammisuo, Vuosalmi ja
Tali-Ihantala taistelut. 1./Kev. Psto 24.

täyttää 23. kesäkuuta
Lyyli Karikuusi (ent. sir-
kiänsaarelaisia) Mäntsä-
län Nummisissa

täytti Sulo Sappinen 21. toukokuuta Mikkelissä.
Hän on syntynyt Raudun Huhdin kylässä.

täytti Toivo Rontu 27. toukokuuta Jaalassa. Hän
on syntynyt Raudun Palkealassa.

täyttää Viljo Ojola 5. elokuuta Vantaalla. Hän on
syntynyt Raudun Palkealassa.

täytti kotonaan Helsingissä 2. maaliskuuta Anna-
Kaisa (Kaisa) Henttinen, o.s. Lattunen. Kaisa on
syntynyt Raudun Nuijalassa. Hyvää kesää ja vä-
hän myöhästyneet onnittelut Pekan perheeltä.

75 vuotta

täytti Maija Mäkipää, o.s. Pietinen, syntynyt myös-
kin Raudussa, Raasulissa. Maijan äiti oli o.s. Lat-
tunen ja Kaisa Henttisen sisar. Maija vietti merk-
kipäiväänsä matkalla, mutta asuu Uudessakaupun-
gissa. Hyvää kesää ja vähän myöhästyneet onnit-
telut Pekan perheeltä.

täytti Anja Tiilikainen,
o.s. Orlow, syntynyt 27.
huhtikuuta 1921 Raudun
pitäjän Mäkrän kylässä.
Syntymäpäiväkahvit juo-
tiin läheisten kesken Van-
hainkoti Pankarannassa,
jossa äitimme koti on ol-
lut viisi vuotta. Mukana
olivat sisar Paula Pelto-
la miehensä Eeron kans-
sa, Raili Paarma, o.s. Lei-

nonen, lähtöisin Viipurista, miehensä Jaakon kans-
sa ja Anjan lapset Tapani Tiilikainen, Tuula Ruo-
konen, Tarja Tiilikainen ja Timo Tiilikainen.

täyttää 7. heinäkuuta Anna-Liisa Lankinen, o.s.
Kuoppa. Hän on syntynyt Raudun Huhdin kyläs-
sä.

50 vuotta

täytti 2. kesäkuuta rakennusmestari Olavi Lei-
nonen Mikkelissä. Hänen äitinsä Sylvi, o.s. Kek-
konen oli kotoisin Raudun Vehmaisista.

täytti  9. kesäkuuta
Maria Sormunen, o.s.
Sappinen Jäppilässä.
Maalaistalon emäntänä
elämäntyönsä tehnyt Ma-
ria on syntynyt Raudun
Huhdin kylässä. Hänel-
lä on neljä lasta ja lap-
senlapsen lapsiakin jo
kahdeksan.
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Maria Tikka, os. Palvimo, kuoli 3. maaliskuuta
Simpeleellä. Hän oli syntynyt 22. elokuuta 1917
Palkealassa.

ammattilainen. Omakotitalon he rakensivat Riihon
Töllinmäkeen, jonne muutto omaan kotiin tapahtui
Mikkelinpäiväksi 1946.

“Töllinmäessä” he asuivat yhdessä Eeron kuole-
maan (1994) asti. Riihon jälkeen mummu muutti
Lavian kirkonkylästä ostettuun rivitaloasuntoon,
jossa hän asui lähes kuolemaansa asti.

Lapsia mummulle siunaantui elinaikanaan kol-
me, Hannu, Esko ja Airi, lapsenlapsia kuusi sekä
lapsenlapsenlapsia myöskin kuusi.

Loposen sukuseuran kunniajäseneksi numero 2
Lyyli nimitettiin vuonna 1997.

Pojanpoika Pekka Nurmi

Aili Helena Rastas kuoli 20. tammikuuta Jyväs-
kylässä. Hän oli syntynyt 4. heinäkuuta 1922 Rau-
dun Sirkiänsaarella.

Helmi Elisabet Mörsky, o.s. Pajari, kuoli 12. huh-
tikuuta Mäntyharjulla. Hän oli syntynyt 16. heinä-
kuuta 1916 Raudussa.

Äitiä, mummoa ja isomummoa kaipaamaan jäi-
vät Raili-tytär perheineen.

Kyllikki Larmi, o.s. Kuronen, kuoli 19. maalis-
kuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt 14. toukokuu-
ta 1925 Raudussa.

Salli Sinikka Lepistö, o.s. Leppänen, kuoli 11.
huhtikuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt 29. tou-
kokuuta 1939 Raudussa.

 Taimi Leikas, o.s. Kerminen, kuoli 2. toukokuu-
ta Askolassa (Porvoon aluesairaalassa). Hän oli
syntynyt 28. tammikuuta 1921 Raudussa.

Tyyne Heleena Rastas kuoli 9. toukokuuta Kan-
gasniemen terveyskeskuksessa. Hän oli syntynyt 8.
huhtikuuta 1915 Raudun Palkealassa.

Väinö Mentu kuoli 3. toukokuuta Vantaalla. Hän
oli syntynyt 28. tammikuuta 1927 Raudussa.

Lyyli Nurmi, o.s. Loponen,
20.05.1918 Rautu – 19.03.2006 Lavia

Karjalan Kannaksella Raudun pitäjän Kaskaa-
lan kylässä syntyi Anna-Liisa ja Matti Loposen
perheeseen neljäntenä lapsena tyttö, joka sai kas-
teessa nimen Lyyli. Kaikkiaan perheeseen syntyi
yhteensä 12 lasta, joten oli siinä pienessä talossa
melkoinen vilske kun kaikki lapset hyörivät Anna-
Liisa -äidin ja Matti -isän ympärillä.

Notkolan tilaa hoidettiin pääasiassa omin voimin,
joten lapset joutuivat tietenkin pienestä pitäen ole-
maan mukana kotitalon töissä.

Koulun käynnin mummu aloitti Lemolassa, jonne
tuli matkaa noin kaksi kilometriä. Ajankohdasta
ja olosuhteista johtuen mummu suoritti loppuosan
koulunkäynnistään vasta välirauhan aikaan.

Ennen talvisotaa mummu kävi Jääskin pitäjän
Oravalan kylässä karjakkokoulun.

Lotta Svärd -järjestö oli eräs toimintamuoto, jo-
hon mummu nuorena tyttönä innostui. Niinpä hän
ilmoittautui mukaan kotipitäjänsä Raudun Lottiin.
Muisteluissaan mummu kertoi useasti, kun hän Tal-
visodan alettua istui evakkojunassa Sakkolan ase-
malla ja ajatteli, ettei ollut tätä varten Lotta-lupa-
usta antanut. Niinpä hän jäi junasta ja lähti etsi-
mään muita rautulaisia lottia, joiden kanssa olisi
päässyt töihin.

Mummu päätyi lopulta Vuohensaloon, Mustanie-
men linnakkeeseen, jonne tuli sotilaita mm. Taipa-
leelta lepäämään ja toipumaan. Hän oli siellä muo-
nitus- ja ilmavalvontatehtävissä. Sodan jatkuessa
hänelle tuli myöhemmin siirto vastaaviin tehtäviin
lähelle Käkisalmea.

Karjalan Kannaksella olevat suomalaiset sotilaat
kävivät pystyttämässä kotikylään eli Kaskaalaan
asevelitaloja. Siinä vaiheessa hän tutustui tulevaan
mieheensä sotamies Eero Nurmeen. Mies tuli yleen-
sä lauantaisin reppu täynnä tyhjiä pulloja, jotka
sitten täytettiin lehmän maidolla ja hän vei ne mu-
kanaan sotilaille rintamalle.

Lopulta maitoreissut johtivat avioliittoon vihki-
miseen 19.12.1943 omassa kotimökissä Notkolas-
sa. Yhteistä taivalta kesti yli 50 vuotta.

Sodan jälkeen nuoripari sai asevelitontin Eeron
kotipitäjästä Laviasta ja muutto Satakuntaan ta-
pahtui jouluksi 1944. Eero oli ammatiltaan metsä-

Anastasia Jalometsä kuoli 3. kesäkuuta Mänty-
harjussa. Hän oli syntynyt 24. heinäkuuta 1914
Raudussa.
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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.

Tapahtumakelenteri
Juhlat:

Matkat:

Rautulaisten pitäjäjuhlat Pieksämäellä la-su
1. - 2. heinäkuuta.

Matka  Rautuun 14 - 16. heinäkuuta.

Matka  Rautuun 28 - 30. heinäkuuta.

Matka Rautuun  25 -  27. elokuuta  2006

Mäkrän koulupiiritapaaminen Pieksämäellä Po-
leenin kahvilassa su 6. elokuuta.

Matka Rautuun ja Käkisalmen kautta Valamoon
13. - 16. heinäkuuta.

Matka Rautuun ja Käkisalmelle 28. - 31. heinä-
kuuta.

Kuva oikealla: Kaksi Potkelan poikaa, Arvid
Monto Monnonmäeltä ja Eino Valkonen Valko-
senmäeltä vuonna 1920. Kuvan on lähettänyt Ar-
vid Monnon tytär Selma Salo.

Keripadan koululaisia 1943. Kuvan on lähettä-
nyt Rautulaisten pitäjäseuralle museoitavaksi
Matti Leppänen Karkkilasta.
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