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RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

49. VUOSIKERTA 4/2006  (341)
ELOKUU 2006

Pitäjäjuhlissa rautulaisen kirjallisuuden myynnnis-
tä huolehtinut  Antti Rastas (14) osoittaa paidal-
laan, mitä mieltä hän on Karjala-kysymyksestä.

Juhlapuhuja, Kareliaklubin puheenjohtaja Antero
Siljola ajaa samaa asiaa sanan säilällä.

Kuva: Seija Lipsanen
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Kulttuuriperinteen siirrosta
Rautu-

laisten pi-
täjäjuhlilla
huomioni
kiinnittyi
s i i h e n ,
että lap-
sia, nuoria
ja nuoria
a iku i s ia
m u k a n a

oli suhteellisen vähän.
Nuoria ei  taida  paljoa kiinnostaa

perinteinen juhla puheineen. Lapsia
ei taas haluta ottaa mukaan. He kun
eivät tunnetusti jaksa istua kovin
pitkään paikoillaan.

Rautulaisten oman perinteen siir-
ron ja kontaktien solmimisen kan-
nalta olisi kuitenkin tärkeää saada
myös nuoremmat sukupolvet san-
koin joukoin osallistumaan niin juh-
liin kuin muuhunkin toimintaan.

Rautuun suuntautuvilla kotiseutu-
matkoilla vastaavaa ilmiötä ei näy.
Niille osallistuvien joukko on hyvin
heterogeeninen. Mukana on lapsia
ja vanhuksia sekä kaikkia ikäpolvia
heidän väliltään.

Mikä siis neuvoksi, että juhlista
saataisiin niin houkuttelevat, että
myös nuoret  kävisivät niissä.

Pitäisikö jatkossa järjestää yhtei-
sen juhlaviikonlopun sisällä pienem-
piä tapahtumia erilaisille kohderyh-
mille. Lapsille lapsiparkki pääjuhlan
ajaksi sekä satuhetkiä karjalaisten
satujen ja leikkien parissa, nuorille
vaikkapa työpajoja, jossa nykytek-
niikkaa hyväksi käyttäen tutustuttai-
siin omiin juuriin. Sukututkimus ai-
nakin näytti hyvin mielenkiintoisel-
ta ja innosti nuorempaa väkeä.

Iltajuhlan oheen olisi hyvä saada
rauhallinen seurustelupaikka. Ra-
vintolan tanssimusiikin jytkeen yli

normaali puhe ei kuulu. Vanhemmal-
le väelle on harmillista, kun vielä jak-
saisi istua iltaa  ja seurustella  pit-
kästä aikaa näkemiensä tuttujen
kanssa, mutta kun siitä ei tule mi-
tään hälinän takia.

Nuorempi porukka taas haluaa pi-
tää hauskaa tanssimalla myöhään
yöhön. Se heille myös suotakoon.

Yhteiset juhlat ovat olleet tärkei-
tä yhdyssiteitä rautulaisille. Niihin
on tultu pitkienkin matkojen takaa.
Ne ovat hienoa kulttuuriperinnettä,
eikä niiden pitäisi antaa hävitä sen
sukupolven mukana, joka niissä nyt
käy.

 Pitäjäjuhlien konsepti on sinällään
hyväksi havaittu ja vuosikymmeniä
testattu. Pidetään juhlat edelleen
hengissä. Mietintämyssyn alle kan-
nattaa kuitenkin laittaa se,  miten nii-
den sisältöä tai oheisohjelmaa voi-
taisiin kehittää.

Nuorille pitää antaa myös mah-
dollisuus olla tekemässä juhlia yh-
dessä kokeneemman porukan mu-
kana. Se saavat siinä arvokasta op-
pia juhlien järjestelyistä. He tuovat
mukanaan tuoreita ideoita, joita kan-
nattaa kuunnella ja myös toteuttaa.

Pieksämäellä oli mukavaa nähdä,
kuinka vastuuntuntoisesti 14-vuoti-
as Antti Rastas hoiti hänelle us-
kottua kirjojen myyntiä.

Näitä  antteja pitää vain saada toi-
mintaan enemmän mukaan. Ja kun
heitä sitten saa,  heille kannattaa an-
taa myös vastuuta. Silloin perinne
siirtyy ja rautulaisen kulttuurin tule-
vaisuus on taattu.

Virkistäviä sadepäiviä odottaen

Seija
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Pitäjäjuhlat kokosi rautulaiset Pieksämäelle
Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ko-

koontuivat rautulaistet perinteisiin pitäjäjuhliin au-
rinkoiseen Pieksämäkeen.

Juhlaviikonloppu alkoi Hotelli Savonsolmussa
pidetyllä lehtiseminaarilla ja sukututkijoiden tapaa-
misella. Lehtiseminaarissa ratkaistiin muun mu-
assa Rautulaisten lehden julkaisutoimikuntaa as-
karruttanut kysymys lehden ulkoasun, lähinnä kan-
nen, uudistamisesta. Tehty päätös näkyy lehdes-
sä ensi vuoden alussa, Rautulaisten lehden 50-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi.

Illan juhlassa tavattiin ystäviä ja tuttavia ja lai-
tettiin Savonsolmun parketilla jalalla koreasti.

Sunnnuntai aloitettiin kunniakäynnillä Karjalaan
jääneiden muistomerkille. Pitäjäseuran puheenjoh-
tajan Markku Paksun kanssa seppeltä olivat las-
kemassa Rautulaisten lehden päätoimittaja Mau-
ri Maisonen ja Rautuseuran sihteeri Kaarina
Raatikainen.

Täydessä Pieksämäen kirkossa pidettyyn juma-
lanpalvelukseen rautulaiset osallistuivat Radiolä-
hetysjärjestö Sanansaattajien juhlaväen kanssa.

Päiväjuhla veti kulttuurikeskus Poleenin salin
täyteen yleisöä. Tasokkaasta ohjelmasta vastasi-
vat Raudun Huhdissa juuret omaava pieksämä-
keläinen hanuristi Marja Paavilainen (o.s. Par-
tanen), tenori Kari Kanto ja hanuristi Aro Ki-
vekäs sekä lausuja Urho Vilén Mikkelistä.  Juh-
lassa puhuivat Kauko Olkkonen, Aimo Tiai-
nen ja Antero Siljola.

Markku Paksu asetti kukkaseppeleen Karjalaan jää-
neiden  muistomerkille. Airueina Raili Ilvonen ja Kau-
ko Olkkonen.

Päiväjuhlan yleisöä kulttuurikeskus Poleenissa viihdyttivät sota-
ajan lauluilla tenori Kari Kanto ja hanuristi Arto Kivekäs

Eeva Malkamäki veti sukututki-
joiden tapaamista.

Seija Lipsanen

Kuvat: Seija Lipsanen
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Karelia Klubi ry:n puheenjohtajan
Antero Siljolan mukaan globali-
saatio luo uusia uhkia, mutta myös
mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän
väliseen yhteistyöhön. Rautulaisten
pitäjäjuhlassa heinäkuun alussa pu-
hunut Siljola peräänkuuluttaa selkei-
tä pelisääntöjä rajat ylittävään toi-
mintaan.

- Ensinnäkin vastikkeeton lähi-
aluetuki on lopetettava ja sijoituk-
set Karjalaan on ohjattava Suomen
Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitran
kautta, jolloin tiedetään mihin rahat
todellisuudessa kohdentuvat, vaatii
Siljola.

Lisäksi hän kaipaa tukea suoma-
laisten ja venäläisten kansalaisjär-
jestöjen kanssakäymiseen.

- Kansalaisjärjestöjen toiminta on
ensiarvoisen tärkeää. Muuten syn-
tyy pysähtyneisyyden tila eikä asiat
kehity, muistuttaa Siljola.

Hänen mielestään ulkoministeri
Erkki Tuomioja (sd.) on vähätel-
lyt Karjala-kysymystä.

- Se on outoa, varsinkin kun lähes
puolet suomalaisista pitää tärkeänä
keskustella asiasta. Karjala kysy-
myksen -esilläpito on kaikkien teh-
tävä, vaikka palautuksen käytännön

Antero Siljola Rautulaisten pitäjäjuhlassa:

“Vastikkeeton lähialuetuki
on lopettava”

työ kuuluu ulkoministeriön asiantun-
tijoiden tehtäväksi, sanoo Siljola.

Suomi EU:n
asiantuntijaksi

Siljola toivoo, että Suomessa teh-
täisiin välittömästi kunnon tutkimuk-
sia rajan takaisen lähialueen kehit-
tämiseksi ja Karjalan palauttamisek-
si. Niitä hän odottaa sekä yliopisto-
että eduskuntatasolta. Tämän lisäksi
Karjala-kysymys on nostettava esiin
vuonna 2007 uusittavassa Suomen
ja Venäjän naapuruussopimukses-
sa. Tavoitteena tulee olla molempia
osapuolia hyödyntävän ratkaisun
etsiminen. Samalla tulee muistuttaa
Suomen roolista EU:ssa. Siljolan
näkemys on, että Suomi voisi toi-
mia EU:ssa Venäjän asioiden asi-
antuntijana.

- Ratkaisevaa asioiden etenemi-
sessä ja Karjalan palautuksessa on
myös se, millainen päätös muutaman
vuoden päästä Venäjällä käytävis-
sä presidentin vaaleissa tulee, tote-
aa Siljola.

Jaana Matikainen

Juhlapuhujana oli Antero Siljo-
la.

Äitinsä puolelta karjalaiset juu-
ret omaavalta Urho “Urkki”
Viléniltä käy runojen lausumi-
nen myös savon murteella.

Pitäjäjuhlat keräsi Poleeniin
salin täydeltä yleisöä. Juhlapu-
hetta kuuntelemassa edessä oi-
kealla tervehdyssanat lausunut
Kauko Olkkonen, juontajana
toiminut Markku Paksu, Ase-
man vaiheita esitellyt Aimo Tiai-
nen ja Urho Vilén.

Kuvat: Seija Lipsanen
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Ajatus Raudun aseman pienois-
mallista syntyi kymmenen vuotta
sitten Raudun aseman koulupiirin
kokouksessa 15. kesäkuuta.1996
Hämeenlinnassa. Siellä Raudun pi-
täjäseuran puheenjohtaja Markku
Paksu selosti Pitäjämuseon sillois-
ta tilannetta. Hän toivoi, että koulu-
piiri selvittäisi mahdollisuuden pie-
noismallin rakentamiseksi aseman
alueesta. Kokouksen päätöksen
mukaisesti perustettiin työryhmä,
jonka tehtäväksi tuli selvittää raken-
tamismahdollisuus ja ryhtyä tarpeel-
lisiin toimenpiteisiin asian toteutta-
miseksi.

Ensimmäisenä tehtävänä pereh-
dyttiin pienoismallin rakentamiseen
ja hankittiin rakentamiseen tarvitta-
va lähdemateriaali; kartat, raken-
nuspiirustukset ja valokuvat. Sa-
manaikaisesti seurasin henkilökoh-

taisesti erilaisten pienoismallien ra-
kentamista ja rakennuskustannuk-
sia sekä rahoitusmahdollisuuksia.
Niinpä pystyimme 24. marraskuuta
2000 esittämään Raudun pitäjäseu-
ran hallitukselle rakentamispäätös-
tä.

Painotin esityksessä sitä, että pie-
noismalli liittyy keskeisesti koko pi-
täjän sekä Suomen että Venäjän
rautateiden historiaan. Viisi vuotta
myöhemmin pitäjäseuran kunniapu-
heenjohtaja Mauri Maisonen ja
suomussalmelainen Martti Ham-
mari allekirjoittivat pienoismallin
rakentamissopimuksen.

Tänään aseman pienoismalli on
esillä Mikkelin Jalkaväen museon
yhteydessä olevassa Raudun pitä-
jän perinnehuoneessa. Se on siellä
kaikkien museossa kävijöiden näh-
tävissä. Osalle katsojista siihen liit-

tyy henkilökohtaisia muistoja. Osalle
se on vain mestarillinen käsityö.

Kirjoitin pienoismalliin liittyen ase-
man kylän historiikin, jolla haluan
antaa mallille sisällön. Toivon, että
tämä teos olisi kuin Alladdinin tai-
kalamppu, ja valaisisi pienoismallia
kertomuksillaan. Pääosa historiikista
on tosiasiaa eli faktaa. Mielikuvaa
on nähty elämän arkipäivässä. Mo-
net kuvatut Suuren maailman tapah-
tumat liittyvät Suomeen, heijastuvat
sieltä hallintoviranomaisten kautta
kuntiin ja sen asukkaisiin. Kaikki
tämä näkyy osana Raudun histori-
aa.

Rautatien tulo
Suomeen

Englantilainen Georg Stephen-
son onnistui rakentamaan käyttö-

Raudun aseman pienoismalli ja historiikki
Raudun aseman pienoismalli herätti juhlayleisön keskuudessa ansaittua huomiota. Aimo Tiaisella (toi-
nen oik.) riitti työtä sen esittelemisessä.

Kuvat: Seija Lipsanen
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kelpoisen höyryveturin 1800-luvun
alussa. Keksintö mahdollisti rauta-
teiden rakentamisen.

Keisari Aleksanteri II vieraili
Suomen Suuriruhtinaskunnassa
1856 osallistuen Senaatin eli halli-
tuksen kokoukseen. Siellä pitämäs-
sään puheessa hän kehotti senaat-
tia ryhtymään toimenpiteisiin maam-
me liikenneyhteyksien kehittämi-
seksi sisämaasta rannikolle sekä
keisarikunnan pääkaupunkiin Pieta-

riin käyttäen hyväksi vesi- ja rauta-
teitä.

Asian viemiseksi eteenpäin se-
naatti asetti liikenneasioiden hoitoon
oman komitean, joka esitti ratkai-
suksi rautateiden rakentamisen lä-
hinnä siksi, että niitä voitiin käyttää
kuljetuksiin myös talvella.

Maamme ensimmäisen rautatien
rakentaminen aloitettiin 1857 Hel-
singin ja Hämeenlinnan välille. Rata
avattiin liikenteelle viisi vuotta myö-

hemmin. Työ antoi kokemusta ja
oppia jatkorakentamiselle. Seuraa-
vana alettiin rakentaa 1868 yhteyt-
tä Venäjän pääkaupunkiin Pietariin.
Rakennettavan radan pituus oli 478
kilometriä. Aikaa rakentamiseen
kului 2,5 vuotta.

Rakennetut rautatiet kustansi Suo-
men hallitus, ja ne jäivät maamme
hallintoon. Seuraavana rakennettiin
etelä-pohjoissuuntaiset Pohjanmaan,
Savon ja Karjalan maakuntaradat.
Viimeksi mainittu yhdisti Laatokan-
ja Pohjois-Karjalan muuhun Suo-
meen. Perinteisesti sieltä oli Laa-
tokkaa myöten myös vilkas laiva-
yhteys Pietariin.

Venäjän valtio ohjaili rautateiden
rakentamista, mutta antoi suoma-
laisten toisaalta ratkaista itsenäises-
ti suuntausten yksityiskohdat. Eräät
sotilastarkoituksiin tarvittavat rauta-
tiet keisari määräsi rakennettavak-
si yksiselitteisesti majesteetin käs-
kyllä, ja valtiopäivien oli ne hyväk-
syttävä maksumiehenä vähin pu-
hein.

Varmistaakseen Pietarin rautatie-
yhteyden Suomeen venäläiset ra-
kensivat sieltä rautatieyhteyden
Suomen rajalle Raasuliin. Suoma-
laisten oli rakennettava omalta osal-
taan rautatie Hiitolasta Käkisalmen
kautta Rautuun. Suomalaisia kiin-
nosti radan rakentaminen Pietariin
suuntautuvan kaupan vuoksi.

Rakentaminen aloitettiin 1913, ja
otettiin se keskeneräisenä liikenteel-
le 1917. Rakentamisaika liittyi En-
simmäiseen Maailmansotaan, Ve-
näjän vallankumoukseen ja Suomen
Vapaussotaan. Kaikki nämä vaikut-
tivat rakentamiseen, ja aiheuttivat
monenlaisia tapahtumia Suomen
sen ajankohdan suurimmalla työ-
maalla.

Vapaussodan taistelut
Raudussa

Tsaari Nikolai II joutui luopu-
maan kruunustaan ja bolshevikit ot-
tivat vallan väliaikaiselta hallituksel-

Poleenin aula kuhisi väkeä ennen päiväjuhlan alkamista. Yleisöä
kiinnosti pienoismallin lisäksi pitäjäseuran vanhoista valokuvista
kokoama näyttely.
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ta. Käyttäen hyväksi Venäjän ha-
joamista Suomi julistautui itsenäisek-
si valtioksi joulukuun 6. päivänä
1917. Venäjän vallankumouksellinen
hallitus tunnusti Suomen valtiollisen
itsenäisyyden 31. joulukuuta 1917,
jolloin avautuivat ovet muille maille
tunnustamista varten.

Näytti siltä, että maassamme val-
litsevat yhteiskunnalliset ristiriidat
voitaisin ratkaista hallinnollisin kei-
noin. Tästä huolimatta maamme
työläiset ja pienviljelijät nousivat
tammikuussa 1918 kapinaan laillis-
ta hallitusta vastaan. Maassa puh-
kesi välittömästi sisällissota, jossa
Neuvostoliitto tuki kapinallisia.

Hallitus julisti suojeluskunnat itse-
näisen Suomen viralliseksi armeijak-
si, ja kutsui sen komentajaksi ratsu-
väen kenraalin K.G. Mannerhei-
min.

Taistelut alkoivat Laatokan Kar-
jalassa ja Pohjanmaalla tammikuun
lopulla venäläisten joukkojen riisu-
misella aseista. Ensimmäisessä vai-
heessa molemmat pyrkivät saa-
maan haltuunsa mahdollisimman
laajan tukialueen.

Punaisten haltuun joutui Etelä-
Suomi ja Karjalasta Viipurin alue.
He käyttivät itsestään nimeä Suo-
men sosialistinen tasavalta. Sen ja
Bolshevistisen Venäjän välillä sol-
mittiin 1.päivä maaliskuuta 1918
yhteistyösopimus. Se oli maailman-
historian ensimmäinen sopimus, joka
solmittiin kahden sosialistisen kan-
sakunnan kesken. Se ei pystynyt
pelastamaan punaisia tappiolta,
mutta se vahvisti Vapaussota nimen
oikeudellista käyttöä itsenäisyystais-
telusta, koska venäläisten voidaan
todeta luopuneen aikaisemmasta
sopimuksesta laillisen hallituksen
kanssa.

Valkoiset jakoivat hallussaan ole-
van alueen johtamisen helpottami-
seksi neljään rintamaan, jotka olivat
Satakunnan, Hämeen, Savon ja
Karjalan rintamat. Kullekin rintamal-
le määrättiin omat komentajat, jot-
ka olivat entisiä Tsaarin armeijan

suomalaisia upseereita.
Poikkeuksellisesti Karjalaan mää-

rättiin jääkärikapteeni Aarne Sih-
vo. Karjalassa oli ennätetty puhdis-
taa selusta ennen virallista Vapaus-
sodan alkamista. Rintaman Laato-
kan siiven varmistamiseksi lähetet-
tiin jääkärivänrikki Veikko Lähe-
niemi 24. tammikuuta 1918 Kivi-
niemeen, jossa hän kolme päivää
ennen sodan alkamista räjäytti saa-
mansa käskyn mukaisesti rautatie-
sillan. Hänelle annettiin rintamavas-
tuu Raasulin radan suunnassa ja
rajan valvontavastuu Laatokasta
Kivennavalle. Ensimmäiseksi tehtä-
väksi Veikko Läheniemelle tuli puh-
distaa Rautu punakaartilaisista ja
järjestää rajan valvonta.

Valkoisten saapuminen Pietarin
portille hermostutti Pietarin sotilas-

piirin johtoa. Se laati suunnitelman
Raudun valtaamiseksi, jonka jälkeen
tuli jatkaa hyökkäystä Hiitolan kaut-
ta Antrean rintaman selustaan. Hel-
mikuun 21. päivä 1918 aloitti punai-
sista ja venäläisistä koottu joukko
hyökkäyksen komissaari John Pal-
mun johdolla Rautuun. Tästä alkoi
Raudun taistelu, joka kesti noin puo-
litoista kuukautta aina 7. huhtikuuta
1918 asti.

Se oli Vapaussodan kolmanneksi
suurin taistelu, jonka sankariksi ko-
hosi Veikko Läheniemi. Hänen pa-
noksensa Raudun taistelun onnistu-
miselle oli kaiken merkittävin. Hän
oli esimerkillään kannustava johta-
ja, vastuullinen ja rohkea taistelija,
jonka sankaritie päättyi Kivennavan
Lipolassa.

Aimo Tiainen esittelemässä pienoismallia Arvo Vaskelaiselle.
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Raudun aseman
rakennukset

Raudun asemarakennuksen ra-
kentamisen keskeytti Vapaussota.
Se oli sodan alkaessa puoliksi ra-
kennettu. Taistelujen aikana se muo-
dostui punaisten voittamattomaksi
linnoitukseksi. Valkoiset saartoivat
sen ja tekivät kaksi kertaa epäon-
nistuneen hyökkäyksen sen valtaa-
miseksi.

Pietarista tulevan huollon loputtua
punaisilla oli kaksi mahdollisuutta,
joko antautua tai yrittää murtautua
saartorenkaan läpi. He valitsivat
läpimurtoyrityksen 5. toukokuuta
1918, joka alkumenestyksestä huo-
limatta päättyi tappiollisesti Kuole-
manlaaksoon. Siellä kaatui lähes
800 punaista ja saman verran an-
tautui. Vain 400 onnistui paeta.

Rautatiehallituksen tuli päättää
rakentamisen jatkamisesta tai muu-
tostyöstä. Sen päätös oli työn jat-
kaminen entisten piirustuksien mu-
kaisesti. Sen olivat suunnitelleet ark-
kitehdit Jarl Ungern ja Thure
Hellström.

Rakennus edusti tyyliltään jugen-
dia. Siinä näkyi 20-luvun klassismin
säännönmukaisuutta. Sen sovitta-
mista maisemallisesti ympäristöön ei
otettu millään tavalla huomioon.

Rautatien alue oli noin sadan heh-
taarin suuruinen. Asemarakennus
oli 84,6 metriä pitkä, leveys oli 18,5
metriä ja suurin korkeus 17,5 met-
riä. Se oli tiilestä muurattu ja rapat-
tu hieman kellertävällä laastilla. Sii-
nä olivat toisen ja kolmannen luo-
kan odotussalit sekä ravintola. sekä
myös tarvittavat toimisto- ja tava-
ratilat ja raja-asemaa varten tullin
tilat.

Toisen luokan odotussalia ei otet-
tu käyttöön ja tullin tilat tulivat rata-
mestari Tuomaisen haltuun.

Asemarakennukseen läheisesti
liittyen rakennettiin ratapihalle kym-
menelle veturille talli. Se oli aseman
mukaisesti mitoitettu Pietarin liiken-
nettä varten. Alussa hoidettiin Rau-

dusta käsin Hiitolan liikenne, ja pai-
kallisiin rautatieläisiin kuului veturi-
henkilöstö juna- ja asemahenkilös-
tön lisäksi.

Koska rautatieliikenne vaati am-
mattitaitoista väkeä, hakeutui Rau-
tuun ympäri Etelä-Suomea rautatie-
läisiä parempiin virkoihin. Tämän
mahdollisti myös hyvä asuntotilan-
ne.

Alussa vallitsi henkilökunnan kes-
ken vanha tsaarinaikainen säätyja-
ko palvelukuntaan ja virkamiehiin.
Tätä oli myös noudatettu asuinra-
kennuksissa. Palvelukuntaa varten
rakennettiin kasarmeja ja virkamie-
hille pientaloja. Nuorten keskuudes-
sa ja palkkauksessa ei pystytty täy-
sin noudattamaan tätä luokkajakoa.

Kasarmeja oli alun perin neljä
kappaletta eli 32 perheasuntoa.
Kahden perheen pientaloja oli
myöskin neljä. Raudun viimeinen
asemapäällikkö oli Simo Paukku-
nen.

Hyvän asuntotilanteen vuoksi ase-
masta tuli valtion hallinnon keskus.
Siellä toimi Raudun rajakomppani-
an esikunta, Vuoksen suojeluskun-
ta-alueen toimisto, nimismies sekä
Etsivän keskuspoliisin päällikkö.
Suojeluskunta alueen päällikkönä
toimi kapteeni Mauno Metsola,
joka kirjoitti kirjan Talvisodasta
“Rautulaisten ja Sakkolaisten” pääl-
likkönä. Tiloja käytettiin myös mm.
inkeriläisten pakolaisten majoittami-
seen.

Aseman asukkaiden yhteiskäyt-
töön oli rakennettu sauna-, pesutu-
pa- ja leipomorakennus. Se oli val-
koiseksi rapattu tiilirakennus, josta
sai vuokrata tarvitsemansa tilat
käyttöön. Määrätyt vuorot kuten
sauna- ja leipomovuorot vakiintui-
vat ajallisesti.

Laitoksen vahtimestarina toimi
Suomen ainoa Saunaministeri Ju-
hani Hirmulöyly. Hän oli syntynyt
Inkerissä ja tullut pakolaisena Rau-
tuun. Hänelle annettiin 30 -luvulla
nimien suomalaistamisaallon yhte-
ydessä Vladimirin tilalle juhannusta

ja ammattia kuvaava nimi sekä tee-
tätettiin komea virkapuku asema-
päällikön tsaarinajan puvusta.

Aseman
arkea

Arkinen aherrus asemalla aloitet-
tiin kello kuusi aamulla. Kello 6.55
lähtevä matkustajajuna laitettiin läh-
tökuntoon. Ensimmäiset matkusta-
jat tulivat hyvissä ajoin lipun ostoon
ja aamukahville asemalle. Keskus-
teltiin tuttujen matkustajien kanssa
tai vaihdettiin pari sanaa rautatie-
läisten kanssa. Muutama minuutti
ennen junanlähtöä pyrähtivät ase-
malle “junakoululaiset”, jotka lähti-
vät opintielle Käkisalmeen. He saa-
puivat sinne vähän vaille yhdeksän
ja tulivat takaisin Rautuun kello 19.

Kouluun oli yhteen suuntaa mat-
kaa 66 kilometriä, joten aikaa tuh-
rautui lukuisiin pysähdyksiin. Niin-
pä läksyt luettiin pääpiirtein junas-
sa, jossa ylempiluokkalaiset opetti-
vat tarvittaessa nuorempia.

Hiitolasta tuli vastaavasti koulu-
laisten aamujuna Käkisalmeen ja
jatkoi sieltä postijunana Rautuun
saapuen sinne kello yksitoista. Siel-
lä Helga Mäkelä jakoi postin tun-
netulla rutiinillaan.

Puolilta päivin lähti tavarajuna,
joka käsitti puutavaravaunujen li-
säksi valkean maitovaunun ja kaksi
kertaa viikossa porsasvaunun. Mai-
don vastaanottamiseksi oli perustet-
tu “Raudun maidonmyyntiosuus-
kunta”, joka oli rakentanut asemal-
le tiilisen valkean rakennuksen mai-
totuotteiden esikäsittelyä ja lähettä-
mistä varten. Jonkin verran lähetet-
tiin samassa kylmävaunussa lihaa ja
Laatokan kalaa.

Porsasvaunut lähtivät maanantai-
sin ja torstaisin ympäri Suomea.
Porsaat tuotiin asemalle myytäväksi
puulaatikoissa, josta niitä nostettiin
takajaloista riiputellen ostajien arvi-
oitavaksi. Kaupan synnyttyä “paris-
niekka” kaivoi paksun lompakkon-
sa povitaskusta ja latoi rahat myy-
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jän käteen.
Kaikkeen kaupankäyntiin ja las-

taukseen liittyi porsasten kiljunta.
Hoitajien saattamana niiden matka
alkoi lämmitettävissä vaunuissa poh-
joiseen.

Maataloustuotteiden lisäksi tärke-
ää oli puutavaran vienti. Raudusta
vietiin sekä raakapuutavara että
sahattua. Kuljetukset suuntautuivat
Waldhofin tehtaalle Käkisalmeen tai
vientisatamiin Uuraaseen, Koivis-
toon ja Kotkaan.

Asemalla liikkui päivän mittaan
runsaasti asiakkaita, matkustajia ja
muuten vaan ajantappajia, sillä siel-
lä olo toi vaihtelua kotioloihin.

Syksyllä
1939

Lämmin kesä oli takanapäin. Sää
oli suosinut maanviljelijää. Pellot oli-
vat tuottaneet ennätyksellisen sa-
don. Mieliä askarrutti kuitenkin Sak-
san ja Neuvostoliiton välinen Rib-
bentrop -sopimus sekä Saksan
hyökkäys Puolaan, jonka johdosta
Englanti ja Ranska olivat julistaneet
Saksalle sodan.

Suomi ja muut Pohjoismaat julis-
tautuivat puolueettomiksi, ja uskoi-
vat suurvaltojen kunnioittavan sitä.
Kesän aikana olivat vapaaehtoiset
kenttälinnoittaneet Kannasta. Pelät-
tiin venäläisten hyökkäystä. Syksyn
kuluessa Baltian maat ja Neuvos-
toliitto olivat sopineet sotilastukikoh-
tien luovuttamisesta Neuvostojou-
koille. Tämä johti myöhemmin nii-
den liittymiseen Neuvostovaltojen
liittoon.

Myös Suomi sai kutsun neuvotte-
luihin Moskovaan. Neuvotteluiden
turvaamiseksi suoritettiin omien
joukkojen liikkeellekannallepano, ja
suoritettiin rajaseudulla sekä suu-
remmissa kaupungeissa evakuoin-
teja.

Neuvottelut Moskovassa epäon-
nistuivat ja Suomi luuli tinkimättö-
mällä päättäväisyydellä saavutta-
neen niissä voiton. Alettiin normali-

soida tilannetta. Evakuoidut saivat
luvan palata koteihinsa ja koulut al-
koivat. Onneksi sotilasjohto ei suos-
tunut joukkojen kotiuttamiseen.

Pitkän hiljaisuuden jälkeen antoi
naapuri jälleen kuulla itsestään. Kii-
vaan keskustelun aiheuttivat Mai-
nilan laukaukset, joissa venäläiset
väittivät suomalaisten tykistön am-
puneen Mainilan kylään.

Samanaikaisesti Neuvostoliitto
suoritti muitakin provosoivia tekoja,
jotka salattiin siviiliväestöltä. Hyök-
käämättömyyssopimus irtisanottiin
26. marraskuuta 1939. Seuraavana
yönä puna-armeija siirtyi rajoilla
hyökkäysasemiin.

Neuvostoliitto katkaisi diplomaat-
tisuhteet maittemme välillä. Siellä
kellot oli siirretty sota-aikaan, kun
meillä vielä nukuttiin luottaen rau-
han jatkumiseen.

Edellisenä yönä maa oli saanut
lumipeitteen, joka antoi hieman va-
loa syksyn pimeyteen. Raudun ase-
malta lähti juna aikataulun mukai-
sesti 06.55 Hiitolaan. Kukaan junan
matkustajista ei aavistanut, että vii-
den minuutin päästä alkaisi sota.

Näin kuitenkin tapahtui ja sotilaal-
lisella täsmällisyydellä kello seitse-
män avasi venäläinen tykistö tulen-
sa. Sen eräänä kohteena oli Rau-
dun asema. Väestönsuojeluviran-
omaiset olivat valinneet sen evaku-
oitavien kokoontumispaikaksi. Vä-
hitellen saapuivat ihmiset tykistötu-
lesta huolimatta asemalle ja juna
pääsi lähtemään.

Matka jatkui pysäkki pysäkiltä yli
Vuoksen Kiviniemeen. Tuntui tur-
valliselta, olihan selän takana mah-
tava Vuoksi. Vapautuneen tunnel-
man katkaisi äkkiä huuto: “ilmasuo-
jaan”. Junan pilli alkoi viheltää. Sa-
malla kuului moottorien vahvistuvaa
jyrinää, konekiväärien papatusta,
luotien rapinaa ja hirveä jysähdys
kahden lentokoneen ylittäessä junan
muutaman metrin korkeudelta.

Asemalla alkoi joku takoa ratakis-
kon pätkää, joka oli ripustettu siihen
ilmahälytyksen antamista varten.

Jotkut olivat heittäytyneet vaunun
lattialle. Joku huusi yllättäen: “Ikku-
naverhot kiinni!” Kuuliaisina vedet-
tiin verhot eteen. Yksi emännistä
alkoi virren Jumala ompi linnamme,
varustus vahva aivan… Veisuuseen
liittyivät toiset ja pian se täytti voi-
makkaana sekä pelosta vapautuva-
na hämärän vaunun.

Talvisodan evakkomatka oli alka-
nut. Suomalaiset pioneerit räjäytti-
vät samana iltana Raudun aseman.

Rautatieyhteys palautettiin Rau-
dun aseman rauniolle vielä 1943
Jatkosodan aikana. Se palveli jälleen
rakentavaa Rautua ja armeijan
huolto- ja lomaliikennettä. Kesä-
kuun yhdeksäntenä päivänä 1944 se
joutui erittäin voimakkaan lento-
hyökkäyksen kohteeksi venäläisten
suurhyökkäyksen alkaessa Kan-
naksella. Sitä oli suunniteltu käyt-
tää lastausasemana Raudun evaku-
oimisessa, mutta ilmahyökkäykset
estivät sen.

Raudun asema jäi lukuisten rau-
tulaisten muistoon sen suuren koon
vuoksi ja siksi, että se liittyy merkit-
tävällä tavalla Suomen sekä Venä-
jän historiaan.

Pariisin rauhassa 1947 se siirtyi
Sosnovon nimisenä Venäjän aikaan.
Sinne lapsuuden maisemiin on meillä
mahdollisuus nykyään matkustaa.
Poissa ollessamme lapsuuden muis-
tot ovat kasvaneet ja tulleet rikkaam-
miksi. Nauttikaamme niistä, kun
meillä on vielä tilaisuus ennen kuin
saavumme elämän päätepysäkille!

Aimo Tiainen
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Rauta-Säätiön valtuuskunta teki
liki 60-vuotisen historiansa ensim-
mäisen matkan Rautuun toukokuun
lopulla. Matkan tarkoituksena oli
paitsi tutustua tämän päivän Rau-
tuun myös käydä katsomassa niitä
kohteita, joihin säätiö on viime vuo-
sina antanut taloudellista tukea.

– Matka onnistui monella tavalla
hyvin. Näimme Rautua monipuoli-
sesti ja kävimme sellaisissa paikois-
sa, joihin monikaan säätiön valtuus-
kunnan jäsen ei ollut ennen tutustu-
nut, sanoo säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja Ilkka Pietiäinen.

Pietiäinen itse viehättyi erityisesti
Palkealan mäestä ja Orjansaaren
seudusta.

– Raudussakin on paikkoja, joista
näkee kauas, Pietiäinen kuvaa.

Rauta-Säätiö perustettiin vuonna
1949 vaalimaan karjalaista yhteis-
henkeä entisen Raudun kunnan
asukkaiden ja näiden jälkeläisten
keskuudessa. Säätiön nimeksi olisi
haluttu luonnollisesti antaa Rautu-
Säätiö, mutta valvontakomissio kiel-
si Rautu-nimen käytön, koska Suo-
men poliittiset suhteet Neuvostoliit-
toon olivat vielä hyvin arat. Nykyi-

sellään nimi kuvaa myös myöhem-
pää poliittista ilmapiiriä.

Säätiö on jakanut taloudellista tu-
kea muun muassa yhteisöille, jotka
ovat edistäneet sen tarkoitusperiä.
Tukea on vuosien mittaa annettu
muun muassa erilaisille Raudussa
toteutetuille muistomerkeille. Yhte-
nä toukokuisen matkan tarkoitukse-
na olikin katsastaa, mitä muistomer-
keille kuuluu ja mihin rahallinen tuki
on käytännössä mennyt.

– Pelkkien tukianomusten perus-
teella on joskus vaikea mieltää, mis-
tä on konkreettisesti kysymys, jo-

Rauta-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pietiäinen (seisomassa vasemmalla), säätiön kunnia-
puheenjohtaja Veikko Pietiäinen ja valtuuskunnan puheenjohtaja Matti Laitsaari (edessä) laskivat
kukkalaitteen Raudun hautausmaalla olevalle suomalaisten sankarivainajien muistomerkille.

Kuvat: Ilkka Jantunen

Rauta-Säätiön valtuuskunta
tutustumismatkalla Raudussa
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ten matka oli tältä osin hyvin valai-
seva, sanoo säätiön valtuuskunnan
puheenjohtaja Matti Laitsaari.

Tuetut kohteet
hyvässä kunnossa

Tukea on myönnetty muun muassa
Rautu-seuran ja Rautulaisten pitä-
jäseuran voimin toteutetulle sanka-
rivainajien muistomerkille, joka si-
jaitsee Raudun nykyisellä hautaus-
maalla. Muistomerkin ohella säätiö
on tukenut hautausmaalle johtavaa
Ikuisuuden porttia, jonka puuraken-
teet on tehnyt mikkeliläinen Kau-
ko Olkkonen. Myös hautaus-
maalla olevan Karjalaan jääneiden
muistomerkin toteutuksessa on oltu
mukana.

Säätiö on tukenut niin ikään Sun-
ikkalan kylässä olevan Raudun uu-
den ortodoksisen kirkon rakentamis-
ta. Tukea annettiin aikanaan 5 000
markkaa ja se haluttiin ohjata koh-
teeseen niin, että se menee varmasti
perille. Hirsistä rakennettu kirkko on
komea ja sen pihapiiri on siistissä
kunnossa. Kirkko on monella tavalla
upea matkailukohde.

Lisäksi Rauta-Säätiö on tukenut
Palkealan vanhalla hautausmaalla
olevan Matkamiehen ristin toteutus-
ta sekä Palkealan ortodoksisen kir-
kon paikalle pystytetyn katoksen ja
muistomerkin rakentamista. Myös
nämä hankkeet on toteuttanut Rau-
tu-seura.

Samoin tukea on annettu Sakko-
lan pitäjään Petäjärven itäpuolelle
pystytetyn lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkin kunnostukseen.
Hankkeen toteutuksesta vastasi
Hovikylä-seura. Alkuperäinen muis-
tomerkki oli pystytetty jo vuonna
1936, mutta muun muassa sen teks-
tilaatta oli hävitetty.

– Muistomerkit ovat yksi tapa ar-
vostaa omien esivanhempien työtä.
Kaikki muistomerkit ovat hyvässä
kunnossa. Luovutetulla alueella on
se pelko, että omaisuutta viedään tai
tärvellään, mutta nyt kaikki oli pääl-

lisin puolin kohdallaan. Tosin esi-
merkiksi Ikuisuuden portista oli ir-
rotettu kiinnityspulttien muttereita,
mutta portti oli tukevasti pystyssä,
sanovat Ilkka Pietiäinen ja Matti
Laitsaari.

Matkalaiset saattoivat todeta
myös, että Rautu on ulkoisesti ko-
hentunut viime vuosina paljon. Siis-

teys on lisääntynyt ja matkalla ha-
vaittiin jopa roskapartio siivoamas-
sa tienvarsia Orjansaareen johtaval-
la tiellä. Lisäksi esimerkiksi ruoka-
kauppojen valikoimat ovat monipuo-
listuneet. Myös rakentamisen taso
on parantunut. Esimerkiksi Raudus-
sa kesäkuussa avattu Igora-hotelli
on hyvin korkeatasoinen.

Raudun uusi ortodoksinen kirkko pihapiireineen on upea ja hyvin
hoidettu kokonaisuus.

Mikkeliläisen Kauko Olkkosen tekemä Ikuisuuden portti johtaa
Raudun nykyiselle hautausmaalle.
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Rauta-Säätiö jakaa avustuksia
kohteisiin, jotka liittyvät rautulaisen
perinteen tai rautulaisten ja heidän
jälkeläistensä karjalaisen yhteishen-
gen vaalimiseen. Tukea on annettu
viime vuosina säännöllisesti muun
muassa Rautulaisten pitäjäseuran
kustantaman Rautulaisten lehden
julkaisemiseen sekä Karjala-Tieto-
kantasäätiölle, joka on tallentanut
Raudun kirkonkirjoja sähköiseen
muotoon.

Tukea on lisäksi annettu erilais-
ten muistomerkkihankkeiden toteut-
tamiseen ja Rautua käsittelevien
kirjojen julkaisemiseen. Yhtenä kir-
jallisena tukikohteena ovat olleet
muun muassa muutama vuosi sit-
ten julkaistut teokset “Karjalan lu-
terilaiset kirkot ja seurakuntien py-
hät esineet, Antreasta Äyräpäähän
– hiljaiset kirkot” ja “Karjalan ja
Petsamon ortodoksiset kirkot ja kirk-
kotaide, Antreasta Äyräpäähän –
hiljaiset kirkot”.

Säätiö jakaa tukea varoista, joita
sille on kertynyt muun muassa ai-
kanaan saadun maalahjoituksen
kautta.

– Osa lahjoitusmaasta on myyty
ja jäljellä olevalta palstalta saadaan
pientä metsätuloa. Varoja on sijoi-
tettu arvopapereihin, joiden osinko-
tuotot ovat tukivarojen taustalla,
sanoo säätiön hallituksen puheenjoh-
taja Ilkka Pietiäinen.

Viime vuosina tukianomusten
määrä on vähentynyt ja säätiössä
on ruvettu aktiivisesti miettimään,
voitaisiinko kertyneillä varoilla tukea
jollakin tavalla myös syntyperäisten
rautulaisten ja heidän puolisoidensa
arkea.

– Nyt olisi sopiva hetki muistaa
sitä sukupolvea, joka tämänkin sää-
tiön on aikanaan perustanut, sanoo
Pietiäinen yhdessä valtuuskunnan
puheenjohtajan Matti Laitsaaren

kanssa.
Säätiössä on mietitty muun mu-

assa kuntoutus- ja virkistystoimin-
nan järjestämistä.

– Tukemisen muodot ovat osin
avoinna ja uusiakin ideoita otetaan
mielellään vastaan. Voimme luva-
ta, että asiasta on tarkempaa tietoa
seuraavassa Rautulaisten lehdessä,
sanovat Pietiäinen ja Laitsaari.

Rautulaisen perinteen vaalimiseen

Rauta-Säätiö etsii uusia tukikohteita

liittyvät tukihakemukset tulee toimit-
taa kirjallisesti Rauta-Säätiön halli-
tukselle osoitteella Rauta-Säätiö c/
o Ilkka Pietiäinen Sairilantie 46,
50180 MIKKELI Hakemuksen voi
jättää milloin tahansa.

Säätiön hallituksen puheenjohta-
jan Ilkka Pietiäisen tavoittaa nume-
rosta 0400 250 289 ja valtuuskun-
nan puheenjohtajan Matti Laitsaa-
ren numerosta 0500 760 083.

Rauta-Säätiö on tukenut muun muassa Raudun hautausmaalla ole-
van sankarivainajien muistomerkin pystyttämistä.

Kuva: Ilkka Jantunen
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Raudun Vehmaisista lähtöisin ole-
va Juho ja Maria Meskasen suku
kokoontui viidenteen sukukokouk-
seensa Haukivuoren Marjolahdes-
sa 17.–18. kesäkuuta.

Sukumme kokoontui ensimmäi-
sen kerran jo 1994 Imatralle ja su-
kuseuramme perustettiin Mikkelis-
sä 19. toukokuuta 2001 pitämään
yllä ympäri Suomea hajaantuneen
suvun yhteyksiä. Tänä vuonna Eino
Naskali hoiti käytännön järjestelyt
mallikkaasti. Ensimmäinen vierailu-
kohteemme Haukivuorella oli Mar-
tin Galleria, jossa tutustuimme mie-
lenkiintoiseen rakennusarkkitehtuu-
riin ja puustoon. Paikan isäntä ker-
toi meille hankkeensa historiasta,
puutöistään sekä erikoisten puiden
kasvatuksesta ja emäntä esitteli
puutarhansa, joka myös oli tavalli-
suudesta poikkeavana mieliin painu-
va.

Lauantaina Marjolahdessa meillä
oli mahdollisuus tutustua suvun kä-
dentaitoihin ja julkaisuihin, jotka oli
asetettu näytteille vanhaan aittaan.
Illan vietimme lentopalloillen, sau-
noen ja uiden. Sukumme perinteitä
noudattaen kokoonnuimme nuotion
ääreen räiskäleiden paistoon. Mu-
kana oli myös lapsiperheitä ja ensi-
kertalaisille letunheitto oli oikea elä-
mys.

Sunnuntaiaamuna teimme kunnia-
käynnit Matti ja Hilja Meskasen
haudalle sekä muualle siunattujen
muistomerkille. Meskasia osallistui
myös Haukivuoren kirkossa pidet-
tyyn jumalanpalvelukseen. Ennen
varsinaista juhlaa nautimme lounaan
Palvelukeskus Riekonlennossa, joka
toimii seurakunnan vanhassa pap-
pilassa.

Sääntömääräinen vuosikokous
sujui mallikkaasti puheenjohtajam-
me Sakari Meskasen johdolla.

Varsinaisessa sukujuhlassa juhlapu-
heen piti Soini Meskanen. Muis-
timme sukumme kolmen vuoden
aikana ajasta iäisyyteen siirtyneitä
jäseniämme, joille Matti Meska-
nen lausui muistosanat.

Raudun Meskaset sukuseura ry:n
tunnuksen syntyvaiheita ja tuotteita
esiteltiin virallisesti sekä palkitsim-
me Eino Naskalin tekemällä puu-
maljalla tunnuksen ensiversion ide-
oineen Eeva Malkamäen ja omalla
panoksellaan siihen vaikuttaneen
Antti Meskasen suvun T-paidal-
la.

Juhlassa ohjelmaa suorittivat
Timo Meskanen kertomalla soi-
tinvalmistuksesta ja soittamalla itse
tekemäänsä posetiivia, Anna Mes-
kanen kertoi työstään lähetysmais-
sa ja niistä kirjoittamistaan teoksis-
ta sekä uusimmasta kirjastaan, jos-
sa 7 -vuotias tyttö muistelee evak-
kotaivalta ja uudelleen asuttumista.
Paikallaolijat esitteli ja sukututki-
muksen uusia tuloksia selvitteli jäl-

Raudun Meskasten viides
sukukokous Haukivuorella

leen kerran Eeva Malkamäki. Pia-
nomusiikkia ja tanssia esitti Paulii-
na Meskanen ja koko juhlayleisö
yhteislaulua.

Sukumme tunnuksessa on kuvat-
tu vaakunakenttään vinosti hopeise-
na virtana Suvanto. Ylemmässä
punaisessa osiossa on musta alasin
kertomassa suvun käsityötaidoista
ja Juho Meskasen seppänä toimi-
misesta. Alemmassa mustassa osi-
ossa punaiset peltosarat muistutta-
vat meitä maanviljelyksen merkityk-
sestä sukuumme. Juho Meskanen
tuli aikoinaan Sakkolasta kotivävyk-
si Raudun Vehmaisiin Soikkelin ta-
loon.

Tunnuksemme ja tuotteemme sai-
vat erinomaisen vastaanoton juhla-
yleisöltä.

Eeva Malkamäki
www.visido.fi/Meskanen

Raudun Meskasten sukuseuralaiset hakeutuivat varjoon helteises-
sä säässä pidetyssä sukujuhlassa Haukivuoren Marjolahdessa.
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Kauniina alkukesän viikonloppu-
na kokoontui Edward ja Maria
Junnin jälkeläisiä matkalle Rau-
tuun. Perinteisten rajahidasteiden
jälkeen suunnattiin suoraan Orjan-
saaren kylään tutulle ojanmutkalle.
Pellon yli käveltiin auringonpaistees-
sa siististi juuri säilöön ajetun nur-
men yli, joten ajoitus oli siinä mie-
lessä hyvä.

Kovin oli vesi vähiin käynyt, liekö
Orjansaarenoja kokonaan kuivu-
massa. Muistelivat paikalla synty-
neet sitä, miten ennen oli siinä vettä
uida ja pyykkiä pestä.

Syreenit kukkivat kuitenkin run-
saina ja vanha mummon ruusukin
oli sentään vielä hengissä, ome-
napuukin juuri ja juuri. Muutoin on
luonto vallannut entisen asuinpai-
kan. Siitä ruususta todettakoon, että
se ei ole suostunut rajan tällä puo-
lella elämään, vaikka sitä on use-
ampi yrittänyt juurruttaa, paras kait
lie olla siellä ojantörmällä.

Vietettiin siinä piknikkiä muun
muassa Junnin Irjan makoisia ka-
lakukkoja nautiskellen.

Kokonaista 29 matkustajaa oli
mukana puolisoineen ja lapsineen
kolmessa sukupolvessa. Paikalla
syntyneitä olivat Sirkka Hokka-
nen, Elma Suuronen ja Pentti
Junni, joka oli tullut Kanadasta
Thunder Baysta asti syntymäpaik-
kaansa katsomaan.

Pentti muisteli, kuinka oli ollut vel-
jensä Oivan kanssa talossa talvi-
sodan ensimmäiseen päivään asti,
Oiva linnoitustöissä ja Pentti kotia
vahtimassa. Tykkien jylistessä ja
ammusten alla kulkien oli pitänyt
nuoren pojan kulkea asemalle, mis-
tä oli päässyt lottien vaunussa Piek-
sämäelle. Isä Edward oli reserviläi-
senä valvomassa asemanseutua,
muu perhe oli jo aiemmin lähtenyt
evakkoon.

Ilahduttavaa oli nuorten osallistu-
minen matkalle, näin perinne säilyy

ja siirtyy sukupolvesta toiseen. Pois
lähtiessä laulettiin vielä yhdessä
Karjalaisten laulu, joka ei parempaa
paikkaa voisi esitykselleen saada:
“Ja kun onnen päivän koitto Suo-

Junnin sukua Orjansaaressa

Kotiseutumatkalaisia Junnien talon paikalla Orjansaaressa.

mellen taas sarastaa, silloin riemun
suuri soitto Karjalasta kajahtaa!”

Ilkka Romo

Kiitokset
Kauniina lämpöisinä kesäkuun

päivinä mieli oli iloinen ja odotta-
va. Sain olla mukana Junnin suvun
matkassa Karjalaan, Rautuun Orjan-
saareen entiselle kotipaikalle, mis-
tä on paljon rakkaita muistoja. Muis-
toja minullakin, olenhan ollut siellä
kerran aikaisemmin.

Mielessäni kuljin kujasilla, joita ei
enää ollut. Oli vain peltoa, mutta ko-
din, tuon kultaisen kodin, kivijalan
kivi oli yhä paikallaan. Ja pihapii-
rissä kukkivat sireenit ja ruusu availi
nuppujaan. Olivat kukkineet samal-
la paikalla vuosikymmenet. Ihmeel-
listä!

Yhä joki purona virtasi vähäveti-
senä. Löytyi kuitenkin entinen uima-
paikka ja paljon muuta. Löytyi pieni
kivi, jonka toin mukanani tänne Ka-
nadaan. Löytyi paljon muistoja.

Piti kuitenkin sanoa näkemiin
taas kerran. Voikaa edelleenkin hy-
vin sireenit ja ruusut. Ja matka jat-
kui etelään päin.

Pietarin näimme ja sen suuruuden
ja ihmispaljouden kaduilla, puistois-

sa ja museoissa. Hotelli Moskowa,
missä yövyimme, oli suuri ja viimei-
sen päälle siisti ja ajanmukainen.

Terijoen kuuluisan hiekat ihmetyt-
tivät. Kiviä poimin, kuinkas muuten,
rannan kivikosta vihreän meri-ilman
seasta. Ja kuvittelin kuinka ennen
pidettiin hauskaa ja iloittiin puh-
taalla hiekalla ja uitiin pitkälle ma-
talassa vedessä.

Viipurin torilla kävimme tietenkin.
Jotain ostoksia tein tuliaisiksi. Pyö-
reässä tornissa käytiin ja pyörähdet-
tiin Monrepos’n puistossa ja Sorva-
lissa. Niin paljon sain nähdä.

Haluankin tällä lehden palsalla
kiittää Junnin sukua hyvästä ja
hauskasta matkasta ja ennen kaik-
kea siitä, että otitte minut mukaan
tälle ikimuistoiselle kotiseutumat-
kalle. Minutkin hämäläisen, enhän
ole edes Junnin sukua. Sydämelliset
kiitokset.

Paula Kontio,
Thunder Bay, Ontario, Kanada

Ps. Kauniit muistot säilyvät mie-
lessä täällä kaukana Kanadassa.
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Eduskuntavaalit olivat tärkeät
sekä sisä- että ulkopoliittisesti. Ne
osoittivat Neuvostoliitolle, että Suomi
oli poliittisesti valmis suunnan muu-
tokseen. Länsivallat olivat tyytyväi-
siä vaalien demokraattiseen suori-
tukseen. Ne olivat ensimmäiset so-
taakäyvän valtion vaalit Euroopas-
sa.

Äänestysprosentti oli 75. Suurin
puolue oli edelleen SDP, joka sai 50
paikkaa, SKDL sai 49, Maalaisliitto
saman verran eli 49, Kokoomus 18,
ruotsalaiset 14 ja Edistyspuolue 9.
Porvarienemmistö oli niukka 101–
99.

Paasikiven hallituksen vaikein
kysymys oli välirauhan 13. artiklan
täyttäminen, jonka mukaan “Suomi
sitoutuu yhteistoiminnassa liittoutu-
neiden valtojen kanssa sotarikok-
sesta syytettävien henkilöiden pidät-
tämiseksi ja tuomitsemiseksi”. Hal-
litus vitkutteli asian käsittelyä ja se
ilmoitti, että Suomen lain mukaan ei
ketään voi syyttää tai tuomita taan-
tuvasti laaditun lain mukaan.

Valvontakomissio ja Neuvostoliitto
vaativat hallitusta ryhtymään toi-
menpiteisiin ja uhkasivat, että muu-
ten Neuvostoliitto ja Liittoutuneet
ottavat asian itse käsittelyyn.

Sotasyyllisyysoikeus
asetetaan

Mannerheim antoi 21. elokuuta
1945 eduskunnalle lakiesityksen
Sotaan syyllisten rankaisemiseksi.
Laki määrättiin taantuvana. Valvon-
takomissio ja Neuvostoliitto vaati-
vat asian nopeaa ratkaisua.

Pääministerin sekä oikeusministeri
Kekkosen oli tehtävä paljon työ-
tä, jotta laki saatiin hyväksytyksi
eduskunnassa. Niinpä Paasikivi
kuvaa lain laatimista ja käsittelyä:
“Aina viime elokuusta alkaen on

tämä asia ollut vuorenpainoisena
minun ja hallituksen jäsenten pääl-
lä”.

Sen perusteella asetettiin sotasyyl-
lisyysoikeus ja tutkijalautakunta sel-
vittämään keitä vastaan syyte nos-
tettaisiin. Sotasyyllisoikeus oli eri-
tyistuomioistuin, johon kuului kolme
lainopillista jäsentä ja 12 eduskun-
nan valitsemaa maallikkojäsentä.

Lainopilliset jäsenet olivat Kor-
keimman oikeuden presidentit U.J.
Castren ja H.J. Neovius sekä
Helsingin Yliopiston professori
Kaarlo Kaira. Maallikkojäsenet
eivät voineet kieltäytyä valinnasta.
Syyttäjänä toimi oikeuskansleri.

Seuraavana tehtävänä hallituksel-
la oli asettaa tutkijalautakunta sel-
vittämään se, että keitä vastaan syy-
te tulisi nostaa. Syytetyksi saatiin
kahdeksan entisen hallituksen jä-
sentä ja suurlähettiläs T.M. Kivi-
mäki.

Sotasyyllisyystuomiot
annetaan

Kekkonen pyrki pitämään Man-
nerheimin erossa sotasyyllisyysoi-
keudenkäynnistä. Oikeudenkäynti
aloitettiin 15. marraskuuta 1945
Säätytalossa. Tilaisuutta seurattiin
tarkoin ulkomailla ja kotimaassa.
Oikeuden istunnon voidaan sanoa
olleen Kekkosen ja Liittoutuneiden
Valvontakomission (LKV)välistä
taistelua, sillä valvontakomissio pyrki
jatkuvasti puuttumaan oikeuden
käynnin menettelytapoihin.

Seuraavan vuoden helmikuun al-
kuun mennessä saatiin oikeuden-
käynnin todisteluvaihe päätökseen.
Oikeus vetäytyi tutkimaan asiakir-
joja ja kahden viikon päästä alkoi-
vat äänestykset tuomioista. Päätös
syntyi lauantaina 16. helmikuuta
1946 ja tarkoituksena oli julkaista se

seuraavana maanantaina.
LVK piti tuomioita liian lievinä ja

vaati niihin muutoksia. Oikeuden-
käynnin vastaisesti aloitettiin pää-
töksen muuttamistoimenpiteet. Toi-
sena osapuolena olleet englantilai-
set kehottivat Suomea antamaan
periksi Neuvostoliitolle samoin
myös Sveitsin korkeimman oikeu-
den presidentti. Hän huomautti, että
tuomioihin voidaan puuttua myö-
hemmin. Paasikivi sai lainopillisilta
jäseniltä suostumuksen uuteen kä-
sittelyyn ja Kekkosen avustamana
saatiin myöskin maallikkojäsenet
suostumaan siihen.

Helmikuun 20. päivänä 1946 teh-
tiin päätös rangaistuksista, joista
vastuun otti J.K. Paasikivi. Ne tyy-
dyttivät vaivoin LVK:ta. “Joskus on
turvauduttava laittomuuteen Isän-
maan pelastamiseksi”, kirjoitti Paa-
sikivi päiväkirjaansa. Tuomiot vaih-
telivat Rytin 10 vuodesta Kukko-
sen ja Reinikaisen kahteen vuo-
teen

Mannerheim sairastui syksyn
1945 kuluessa vakavasti ja oli pois-
sa sotasyyllisyyttä koskevien asioi-
den päättämisistä. Paasikivi joutui
hoitamaan pääministerin viran lisäk-
si presidentin tehtävät. Hän oli oi-
keutetusti ja avoimesti vihainen
Mannerheimille. Hän vertasi pois-
saoloja rintamakarkuruudeksi.

Mannerheim piti pääministeriä
taasen liian peränantavana Neuvos-
toliitolle. Mannerheim säilytti ase-
mansa, koska Stalin takasi hänen
koskemattomuutensa. Mikään puo-
lue eduskunnassa ei ollut halukas
vaatimaan hänen eroaan. Siksi hän
pystyi aikauttamaan oman eronsa
sotasyyllisoikeuden käynnin jälkei-
seksi ajaksi.

Hän jätti eroanomuksensa 3. maa-
liskuuta 1946. Eduskunnan tehtäväsi
jäi uuden presidentin valitseminen

Toisen Maailmansodan päättyminen ja Suomi
Osa 5
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Mannerheimin jäljellä olevaksi toi-
mintakaudeksi eli vuoteen 1950
saakka.

Paasikivestä tulee
presidentti

Uudeksi presidentiksi valittiin J.
K. Paasikivi. Hän asetti tavoitteek-
si lopullisen rauhan saavuttaminen,
jonka kautta välirauhan sopimukses-
sa Suomen itsenäisyydelle asetetut
rajoitukset poistetaan. “Suomi siir-
tyi Paasikiven aikaan, kaaosaika oli
ohi”.

Uusi presidentti Paasikivi aloitti
lopullisen rauhan neuvottelujen val-
mistelut erittäin huolella. Keväällä
1946 matkusti pääministeri Pekka-
lan johdolla viisi henkinen valtuus-
kunta Moskovaan. Siellä heidät otti
vastaan Molotov sekä Stalin. Neu-
votteluissa nämä ottivat jyrkän kan-
nan rajojen muuttamisehdotuksiin.

Taloudellisista asioista he ilmoittivat
olevan mahdollisuuden neuvotella.

Rauhasopimus
allekirjoitetaan

Pariisissa pyrittiin ennen varsi-
naista sopimuksen allekirjoitusta
saamaan muutoksia sopimukseen,
joka oli kopio välirauhan sopimuk-
sesta. mutta epäonnistuttiin täysin.
Englantilaisten vaatimuksesta Puo-
lustusvoimien miesrajoituksen koh-
taan tehtiin myös aseita koskeva
rajoitus.

Hallitus antoi eduskunnalle 27.
tammikuuta 1947 lakiehdotuksen
rauhansopimuksesta. Se hyväksyt-
tiin yksimielisesti ja viivyttelemättä.
Ulkoministeri Enckellin johtama
valtuuskunta allekirjoitti sen 10. hel-
mikuuta 1947 Pariisissa rauhankon-
gressissa.

Allekirjoituksen jälkeen kenraali-

eversti Zdanov kutsui hallituspuo-
lueiden eduskuntaryhmien edusta-
jat luokseen ja kehotti jatkamaan
kolmen ryhmän yhteistyötä ja hy-
viä suhteita Neuvostoliittoon.

Neuvostoliitto pidätti omalta osal-
taan rauhansopimuksen ratifiointia.
Koko tämän vaarallisen ajan jatkui
asekätkentäjutun käsittely. Oikeus
antoi siitä päätöksensä 9. huhtikuu-
ta 1948.

Luultavasti asekätkentä toteutti
tarkoituksensa juuri siksi, että se
paljastui. Se oli osoitus, että suoma-
laiset olivat valmiit taistelemaan it-
senäisyytensä puolesta kaikissa ti-
lanteissa, ja sen tutkinta piti Valpon
poissa kommunistien vallankaappa-
uksesta.

(Artikkeli loppuu tähän. Väliotsi-
kointi toimituksen).

Aimo Tiainen

Venäjä sitoutuu myöntämään
suomalaisille kauppa- ja tava-
ra-aluksille esteettömän kulun
Nevalla Suomenlahden ja Laa-
tokan välillä samoilla ehdoilla
kuin venäläisille aluksille. (Tar-
ton rauhansopimuksen 17 artik-
la).

Suomalaisen laiva halkoivat Laa-
tokan ulappaa tuule ja purjeiden
avulla vielä 1800-luvun loppupuolel-
la. Tuolloin puolet koko Suomen
puoleisen Laatokan lastilaivojen
määrästä oli Impilahden pitäjästä.
Impilahden yrittäjillä oli vuonna 1896
hallussaan 32 alusta käsittävä lai-
vasto ja Koirinojan telakka, jossa
valmistettiin ainakin 60 laivaa.

Nevan kautta Laatokalle ja Suo-
meen tuotavien tavaroiden joukos-
sa kivihiili, kappaletavarat ja suola

muodostivat tasaveroisen kolmikon.
Vuonna 1928 Tarton sopimuksen

perusteella Nevan kautta kulke-
neesta 701 suomalaisaluksesta pää-
osa oli höyryaluksia ja vain kaksi

alusta kulki moottorien voimalla.
Laatokalta Suomenlahdelle päin lai-
vat kuljettivat tuona purjehduskau-
tena puutavaratuotteita sekä hiukan
posliinituotteita ja vaatekuituja.

Karjalaiset ulapalla

Taivaanrannassa pieninä erottuvat Taipaleenluodot koituivat tur-
mioksi monelle Laatokan kulkijalle.

Kuvat: Ahti Hänninen
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Suurin laivasto Laatokalla oli
1900-luvun alussa Salmin karjalai-
sella Hosainoff-suvulla. Heidän
omistuksessaan oli silloin kaksi mat-
kustajalaivaa, viisi hinaajaa ja 120
proomua.

Hosainoffien liiketoimintaan kuu-
lui viljan tuonti Venäjän jokiväyliä
pitkin Ukrainasta saakka sekä suu-
ret sahat Salmissa, joiden tuotanto
kuljetettiin Pietariin ja maailman
markkinoille omilla laivoilla. Oma
konepaja valmisti höyrylaivoihin
potkurit.

Samanaikaisesti monia muitakin
laivanvarustajia ja -yhtiöitä toimi
tällä Karjalan merellä.

Liikennettä kannaksen
rannikkoväylällä

Laatokalla alkoi säännöllinen reit-
tiliikenne Sortavalan ja Pietarin vä-
lillä Karjalan kannaksen rannikko-
väylää pitkin, kun sortavalalaiset ja
käkisalmelaiset liikemiehet hankki-
vat vuonna 1859 Englannista apu-
purjein varustetun höyrylaivan “Wa-
lamon”. Venäläiset ryhtyivät kilpai-

lemaan kahdella laivalla näistä sa-
moista Laatokan rahdeista. Molem-
mat venäläisten laivat haaksirikkou-
tuivat ajettuaan karille Taipaleen-
luodolle Metsäpirtin rannikolla.
“Walamo” juuttui

samoille Taipaleenluodoille, mut-
ta saatiin kunnostettua jälleen liiken-
teeseen.

Raudusta nähdään Laatokalle
Liippuan mäkialueelta ja Palkealan
mäeltä Metsäpirtin pitäjässä sijait-
sevan matalamman Hatakanmäen
suunnalle. Hatakanmäki estää nä-
kymän Taipaleenluotojen kohdalle
Laatokan rantavesiin. Saarettomalle
ulapalle taivaan ja veden yhtymä-
kohtaan horisontissa on näkymä
näiltä Raudun mäkialueilta.

Aurinkoisena kesäpäivänä voi
katsoa Laatokan pinnan heijasta-
maa häikäisevän kirkasta valoa.
Laatokan kirkas vesi peilaa vielä
nytkin hehkuvaa valoloistoa. Mistä
johtunee moinen ilmiö! Muissa jär-
vissä ja merissä sitä ei siinny.

Suomen puoleisen Laatokan lai-
valiikenteen opastamiseksi ohi Tai-
paleenluodon matalikkojen ankku-

Saaroisten monumentaalista aallonmurtajaa.

roitiin matalikon tuntumaan majak-
kalaivaksi suunniteltu alus vuonna
1878. Senaatti oli antanut tästä mää-
räyksen tullihallitukselle. Majakka-
laiva “Taipaleenluoto” oli 26 metriä
pitkä ja miehistöä oli seitsemän hen-
kilöä kesäkausina.

Metsäpirtin Saaroisten kylän ran-
tataloissa asuneet elossa olevat hen-
kilöt muistavat nuo yöaikana pime-
ältä Laatokalta heijastuneet “Parii-
sin valot”.

Alkuaikoina valaisimina majakka-
laivassa olivat Pariisista Sautter
&Co:lta hankitut kirkasvalolaitteet.
Polttoaineena näissä mastoon yök-
si nostettavissa valaisimissa käytet-
tiin naurisöljyä.

Saaroisten
aallonmurtaja

Laatokan kalastajakylänä tunnettu
Saaroisten kylä sai Suomen itsenäi-
syyden aikana valtiolta kivistä ra-
kennetun 600 metriä pitkän kauniin
“kiinanmuurin” aallonmurtajaksi
suojaamaan kalastajien satamaran-
taa. Kivityö on kuitenkin suomalais-
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nan tehtaat vetelevät viimeisiään.
Aikoinaan Pitkärannan tehtailla oli
Suomen toiseksi suurin työntekijä-
määrä, vain Tampereella oli yksi
suurempi.

Venäläisten
kulkuväylänä

Minkäänlaisena ihmeenä ei voida
pitää, että veli venäläinen käytti hy-
väkseen Laatokan meren herruut-
taan kaikissa Suomea vastaan käy-
missään sodissa.

Vuonna 1942 suomalaisilla oli vain
yksi sota-alus “Sisu” Viteleessä.
Saksalaisten Sortanlahdessa suorit-
tamat torpedovenehyökkäykset tyk-
kilauttojen avustamina ja saksalais-
ten lentokoneiden suojaamina eivät
tuottaneet minkäänlaista tulosta,
koska Stalinin armeijalla oli Laato-
kalla ylivoimainen sotalaivasto. Sak-
salaiset vetivätkin pois kaikki sota-
kalustonsa Laatokalta, joten Mos-
kovan suunnalta jokireittejä Laato-
kan kautta tapahtuneet Stalinin ar-
meijan kuljetukset Pietariin, Karja-
lan kannakselle sekä Itä-Karjalaan
Syvärin suulle tapahtuivat esteettö-
mästi.

Vuoden 1944 kesällä Syväriltä
vetäytyvän Suomen armeijan veli
venäläinen pyrki motittamaan teke-
mällä sotalaivastollaan maihinnou-

Läskelän tehtaat seisovat autiona vuolaasti virtaavan kosken ää-
rellä.

ten tekemänä taidokkaampaa ja
peruskalliosta louhitun kiven kestä-
vyys lujempaa kuin oikeassa Kiinan
muurissa.

Metsäpirtissä voi vielä nytkin käy-
dä ihailemassa tätä suomalaisten
ympäristötaideteosta. Suomen edus-
kunta on unohtanut tämän ainutlaa-
tuisen Karjalan kannakselle raken-
netun taideteoksensa saattamatta
sitä edes kansainväliseen maailman-
perintöluetteloon.

Laatokka, Karjalan meri, on aina
ollut arvaamaton ja myrskytessään
julma. Suurimpana tämän meren
haaksirikkona voitaneen pitää 23.
syyskuuta 1883, äkillisesti nousseen
myrskyn seurauksena, Sortanlah-
den luona tuhoutunutta 33 laivaa,
joiden miehistöistä ainakin kymme-
nen menetti henkensä.

Sykähdyttävintä kuulemaani on
täysorpona kasvaneen, vielä elossa
olevan, Saaroisten kylässä synty-
neen kertomus. Hänen isänsä tuli
rannasta katsomaan vastasyntynyttä
lastaan ja saman tien isän oli läh-
dettävä kalastajaveneryhmän mu-
kana Laatokalle. Lapsen syntymä
ja isän sekä koko kalastajavene-
kunnan hukkuminen sattuivat sa-
man vuorokauden aikana.

Liikennettä myös
Suvannolla

Raudun pitäjän yksi kulma ulottui
Suvannon rantaan. Suvannolla lii-
kennöi vuoden 1935 kesäturistin
mukaan “Saimaa-laiva” väliä Kivi-
niemi - Sakkolan kirkonkylä - Met-
säpirtti. Rautulaisia laivoja lienee
ollut Laatokan liikenteessä ainoas-
taan Sumpulan hovilla, Raudussa
sijainneen rautaruukin tuotteiden
Pietariin kuljettamiseksi.

Teollistunein alue Suomessa oli
aikoinaan Laatokan läheinen rannik-
koalue, Sortavala ja siitä Salmiin
valtakunnan rajalle saakka. Nyt
sieltä teollisuus on hävinnyt. Läske-
län vanhoilla suurilla tuotantolaitok-
silla on lappu luukulla ja Pitkäran-

sun Tuuloksessa ja saikin siellä sil-
lanpääaseman hyökkäykselleen.
Venäläisille Laatokan herroille Suo-
men armeija asetti ylitsepääsemät-
tömän tulpan Nietjärven maastoon.

Vaikka karjalainen laiva ei nyt jä-
täkään vanaansa Laatokan pintaan,
niin elämän virta vie eteenpäin. Vie-
raat tulokkaat ovat panneet laput
karjalaisten työpaikkojen luukuille ja
teljenneet karjalaisten kotien ovet
sisältä käsin.

Ahti Hänninen

Kauppaneuvos Vasili Hosainof-
fin hautakivi on rikottuna Sal-
min rauniokirkon vieressä
vuonna 2006.
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Kiitos kirjeestä…

Saanen laittaa saamani kirjeen alkuosan lyhentämät-
tömänä näin julkisesti luettavaksi…

“Hei Markku
Viime kesänä tutustuimme Raudussa käydessämme

Irina Kisil – nimiseen nuoreen naiseen, joka on syn-
tynyt siellä meidän rakkaassa Raudussamme 70-luvul-
la. Hän opiskelee historiaa Pietarissa ja teki Olga
Smirnovan (opettaja Sosnovossa) innostamana tutkiel-
man eli lopputyönsä Monnonmäen päällä sijaitsevasta
äitimme synnyinkodista, sen entisistä asukkaista, his-
toriasta.

Nyt työ on akatemiassa hyväksytty kuulemma lois-
tavin arvosanoin.

Koko viime talven ja kevään äitini Sanna oli tosi ko-
villa kääntäessään venäläisen kanssa rautalangasta sitä
oikeaa historiaa. Eivät millään uskoneet. Tokkopa us-
kovat vieläkään. Olen pyytänyt teoksen myös venä-
jänkielisenä. En ole vielä saanut… “

Sain siis kirjeen Eija Vaseniukselta, jonka juuret
ovat siel Raudun Monnonmäellä, jossa hänen äitinsä
kotitalo uhmaa aikaa mennyttä ja on niitä harvoja suo-
malaistaloja, jotka ovat vielä pystyssä.

Tosiasiahan on, että luovutetun Karjalan väestö ja
historia ovat valtaosin aina ollut suomalaista, huolimat-
ta siitä, minkä valtion hallussa alue on kulloinkin ollut.

On erinomaisen hieno asia, että nyky-Raudusta löy-
tyy henkilöitä, joita kiinnostaa alueen menneisyys, Iri-
na Kisil yhtenä esimerkkinä. Raudun (Sosnovon) kun-
nanjohtaja A. Sokolov viime kihujuhlien yhteydessä
esitti toivomuksen Rautulaisten pitäjäseuralle tiiviimmäs-
tä kulttuurisesta yhteistyöstä, ja nimenomaan alueen
entisen historian tiedon lisäämisestä.

Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Niinpä
pitäjäseura onkin teettänyt lähes sadan kuvan kuva-
suurennos-sarjan, joka toivon mukaan saadaan ensi
talven aikana esille Sosnovon remontoidulle kulttuuri-

talolle odottamaan
myös ensi kesän
kihujuhliin saapu-
via. Valokuvanäyt-
tely lahjoitetaan
pysyvästi Sosno-
von kunnalle juhli-
en jälkeen.

Raudusta on il-
mestynyt jo neljä,
tai oikeammin viisi,
historiankirjaa, kos-
ka luen Aimo Tiaisen kirjoittaman ja kesäjuhlilla esit-
telemän Kertomuksia Raudun asemalta, viidenneksi.
Se on erinomainen lisä muiden historiakirjojen sarjaan.

Ensimmäinen Raudusta ilmestynyt historia on vuon-
na 1916 Käkisalmessa painettu kirja, jonka oli kirjoitta-
nut tulisieluinen Karjalan oikeuksien puolustaja, terijo-
kelainen toimittaja Mikko Uotinen.

Sotien jälkeen ovat ilmestyneet seuraavat historian
teokset: Entinen Rautu, Raudun historia ja Rautu ja
rautulaiset III sekä Kertomuksia Raudun asemalta.

Nämä ovat siis yksinomaan Raudusta kertovia. Lu-
kuisissa muissa eri teoksissahan käsitellään myös Rau-
dun taisteluita.

Hienoa olisi tietysti saattaa venäjänkieliseksi joku
näistä Raudusta kertovista teoksista.

Kirjeen saatuani jäin nimittäin miettimään em. asiaa.
Pitäjäseuran kustantamana se ei ehkä ole mahdollista,
mutta jos jollekulle tulee idea, niin yhteydenotto olisi
ihan mukavaa. Tiedustella sietäisi ehkäpä opetusminis-
teriön tai EU:n suuntaan tässä asiassa.

Tuumaillaan, tuumaillaan.

Tiedon lisääminen Karjalasta Venäjän suuntaan saat-
taisi edistää myös Karjalan palautusta merkittävästi.
Rajan tällä puolellahan tietoa on, muttei kiinnostusta.

Totta on myös, että tietoa kipeästi Karjalasta tarvit-
sisivat rajan tällä puolella myös Halonen – Tuomioja –
Vanhanen.  Sekä moni muu edusmies tässäkin valtios-
sa!!!

Elokuisin terveisin ja ensi kesää jo oottaen

Teidän

KIHUT 2007
PIDETÄÄN RAUDUSSA 27.-29.7.2007.



Rautulaisten lehti  4/200620

Suurlähettiläs Niilo Pusan
elämänkerta jatkuu. Yhdennes-
sätoista osassa hän kertoo
työskentelystään Kauppa- ja
teollisuusministeriössä sekä
alkuvaiheistaan Ulkoministeri-
ön palveluksessa.

Elokuun puoliväliin mennessä olin
saanut pankinjohtajaharjoittelusta
tarpeekseni. Soitin Lakimiesliittoon
ja kysyin, olisiko siellä välitettävänä
työpaikkoja. Kolme paikkaa oli tar-
jolla. Varmuuden vuoksi hain niihin
kaikkiin. Sain ne kaikki.

Väestöliiton toimitusjohtaja Heik-
ki von Hertzen valitsi minut Kau-
ko Sipposen jälkeen vapautunee-
seen Väestöliiton lakimiehen vir-
kaan. Hän kertoi valinneensa minut
77 hakijasta sillä perusteella, että
olin ollut ViO:n isäntä. Tämä osoitti
von Hertzenin mukaan sitä, että
osaan tulla toimeen ihmisten kans-
sa.

Pian tämän jälkeen silloinen Hel-
singin kaupungin lakimies Einar
Rafael Cavonius soitti minulle ja
pyysi luokseen. Hän ilmoitti valin-
neensa minut 60 hakijasta kaupun-
gin Asiamiesosaston apulaislakimie-
heksi ansioitteni perusteella HYY:n
hallituksessa. Jäin miettimään, oli-
siko kaupunki sittenkin parempi
vaihtoehto kuin Väestöliitto. Vaaka
painui kaupungin puolelle.

Valinta Kauppa- ja
teollisuusministeriöön

Tämän jälkeen sain kutsun Kaup-
pa- ja teollisuusministeriöön silloisen
ylijohtajan Gunnar Korhosen pu-
heille. Hän halusi haastatella minua
hakemani apulaistoimistopäällikön
paikan johdosta. Ylijohtaja Korho-
nen totesi ansioni ylioppilaspolitiikas-

sa, mutta sanoi miettivänsä, pitäisi-
kö apulaistoimistopäällikön virkaan
valita minua vanhempi, talouselä-
män kokemusta omaava juristi.

Elettiin bilateraalisen kauppapoli-
tiikan aikaa myös läntisissä kaup-
pasuhteissa. Apulaistoimistopäälli-
kön tehtävänä oli mm. osallistua
kauppaneuvotteluihin Kauppa- ja
teollisuusministeriön edustajana.
Kauppavaltuuskunnan mukana pää-
si matkustamaan myös ulkomaille
neuvotteluihin.

Tällainen toimi kiinnosti nuorta
juristia eniten. Sain tämänkin paikan.

Toinen hakija antoi siihen ulkopuo-
lista apua. Tuomari Pekka Sormu-
nen, joka oli minua vanhempi ja ju-
ristin työssä ansioituneempi, soitti
ylijohtaja Korhoselle ja ilmoitti, että
minä olin hakijana laskuista pois,
koska minut oli jo valittu sekä Vä-
estöliiton että Helsingin kaupungin
lakimieheksi. Sormunen olisi ilmei-
sesti saanut Kauppa- ja teollisuus-
ministeriön paikan, mutta puhelinsoi-
tollaan hän pilasi mahdollisuutensa.

Ylijohtaja Korhonen kutsui minut
uudelleen puheilleen ja ilmoitti, että
minut oli valittu apulaistoimisto-
päälliköksi Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriöön.

Muistoja ensimmäisestä
kauppaneuvottelusta

Ensimmäiset ulkomaiset kauppa-
neuvottelut käytiin Tukholmassa.
Ne kestivät kaksi viikkoa. Puheen-
johtajana oli Ulkoministeriön jaos-
topäällikkö, lähetystöneuvos Åke
Frey. Keskeisenä asiana neuvotte-
luissa oli jakaa tuontikiintiöt ruotsa-
laisyhtiöiden tytäryhtiöille Suomes-
sa, kuten Asea-Scandia, L.M. Erics-
son, Volvo, Scania jne.

Käsittelimme yleensä kaksi yri-

tystä päivässä, toisen aamupäivällä
ja lounaalla, toisen iltapäivällä ja
päivällisellä. Niinpä esimerkiksi sil-
loinen L.M. Ericssonin toimitusjoh-
taja Sven Weber saatuaan tyydyt-
tävän kiintiön yhtiölleen tarjosi meille
omien sanojensa mukaan alkuruo-
aksi “Linnunmaitoa”. Tämä oli hum-
merikeittoa, Bristol Cream -sherryn
kera. pääruoaksi saimme chateaub-
riandit. Juomana oli Cantenac
Brown -vuosikertaviiniä.

Toimitusjohtaja Weber oli muuten
suurlähettiläs Jaakko Hallaman
puolison, Anita Hallaman isä. Hän
oli noin 50-vuotias, erittäin hienos-
tunut ja tyylikäs herrasmies. Ravin-
tolassa hän seurasi monokkelillaan
tarjoilijatyttöjä, jakoi näille hyvät juo-
marahat ja sen jälkeen taputti hel-
lästi vyötärölle.

Päivällisilmapiiri toimitusjohtaja
Weberin seurassa oli ainutlaatuinen.
Siihen aikaan Tukholman ravintoloi-
den ruokalistat ja mahdollisuudet
olivat kokonaan toista luokkaa kuin
Helsingissä, jossa elettiin vielä so-
dan jälkeisessä puutteessa.

Työtovereita ja
ministereitä

Läheisimmät työtoverini KTM:ssä
olivat hallitusneuvos Ensio Vasar-
la, joka opetti minulle juridiikassa
valtion hallintoon soveltuvan hallin-
to-oikeudellisen ajattelun, Kauppa-
osaston apulaisosastopäällikkö Al-
lan Arstila, ekonomi Reino Rou-
tamo ja lainopin kandidaatti Jermu
Laine.

Sen aikaisista kauppa- ja teolli-
suusministereistä merkittävimmät
olivat Aarre Simonen ja Kauno
Klemola.

Aarre Simoselle päätöksenteko oli
helppoa. Hän oli suurten linjojen

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
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mies. Hänen suurta älykkyyttään ja
nopeuttaan ihailivat kaikki esitteli-
jät. En muista, että hän olisi koskaan
ollut ylimielinen tai sarkastinen.
Aarre Simonen oli silloin tunnettu
kovista otteistaan Arabian ja Kemin
lakkojen kukistajana ja Valpon lak-
kauttajana.

Ensimmäisiä virkatehtäviäni
KTM:ssä oli lahjalisenssien esittely
kauppa- ja teollisuusministerille.
Lapissa ollut paikallinen SKDL:n
yhdistys oli saanut lahjaksi puhelin-
keskuksen Neuvostoliitosta. Esitte-
lin asian ministeri Simoselle. Hän
vastasi esitykseeni railakkaaseen ja
ronskiin tapaansa asevelisosialisti-
en linjaa noudattaen: “Ei perkele,
minä en myönnä kommunisteille
mitään”.

Tämä oli lokakuussa 1955. Aarre
Simosen ulkopoliittinen näkökulma
ei ollut vielä tällöin laajentunut. Hä-
nen tunnetut suhteensa Neuvosto-
liittoon ja neuvostoliittolaisiin yhteis-
työkumppaneihin kehittyivät vasta
myöhemmin.

Kauppa- ja teollisuusministerinä
Aarre Simonen johti Suomen ja
Neuvostoliiton välisiä kauppaneu-
votteluja. Neuvostoliiton valtuus-
kunnan puheenjohtajana oli Anas-
tas Mikojan. Aarre Simonen on
kertonut myöhemmin Anastas Mi-
kojanilla olleen tiettyä vaikutusta

hänen sittemmin omaksumaansa
ulkopoliittiseen näkemykseen. Oli
ilmeistä, että valtataistelu Leskisen
kanssa ja äänestäjäkunnan suosio
puolueen oikealla siivellä hidastivat
tuolloin Simosen ulkopoliittista muu-
tosta.

Toinen merkittävä kauppa- ja teol-
lisuusministeri aikanani oli Maalais-
liiton suuri vaikuttaja Kauno Klemo-
la, joka kuului pitkän aikaa Urho
Kekkosen lähipiiriin.

KTM:n kansliapäällikkönä oli
Reino R. Lehto, sittemmin myös
pääministeri. Hän oli Suomen ta-
louselämässä kaupan ja teollisuuden
piirissä suuri vaikuttaja ja hänellä oli
erinomaiset suhteet Tasavallan Pre-
sidenttiin.

Kauppa- ja teollisuusministeriö eli
näkyvää ja voimakasta aikaa hänen
kaudellaan. Olin jostain syystä Rei-
no R. Lehdon suosiossa. Hän halu-
si minun jäävän KTM:öön pysyvästi
ja ajoi budjettiin minua varten van-
hemman hallitussihteerin viran. Kun
sitten siirryin Ulkoasiainministeri-
öön, Reino R. Lehto kysyi minulta,
kenelle KTM:n virkamiehistä suo-
sittelisin silloista virkaani.

Suosittelin osastosihteeri Jermu
Lainetta. Olimme opiskelleet ja val-
mistuneet samanaikaisesti. Domus
Academicassa asuessamme opim-
me tuntemaan toisemme. Aloitim-

me myös syksyllä 1955 KTM:ssä
Kauppaosastolla työskentelyn lähes
samanaikaisesti.

Jermu Laine oli myöhemmin ul-
komaankauppaministeri ja nykyisin
Tullihallituksen pääjohtaja.

Kansainvälisen oikeuden profes-
sori Erik Castrén oli suositellut
minulle Kansainvälisen Lakimieslii-
ton stipendiä Philadelphian yliopis-
toon. Kun Ulkoasiainministeriöön
siirtymisen takia en voinut ottaa sti-
pendiä vastaan, suosittelin myös sen
antamista Jermu Laineelle.

Hän olikin sitten vuoden Philadel-
phiassa stipendiaattina ja suoritti
siellä BA-tutkinnon. Jermu Laine oli
jo opiskeluaikanaan erittäin lahjakas,
hänen työpanoksensa KTM:ssä oli
mittava.

Kielitutkintoja ennen
Ulkoasiainministeriötä

Maaliskuun alusta 1958 siirryin
Ulkoasiainministeriöön. Sitä ennen
olin suorittanut yliopiston professo-
rille kielitutkinnot tyydyttävästä suul-
lisesta ja kirjallisesta ranskan, sak-
san ja englannin kielen taidosta.

Ensimmäisenä pääsyvaatimukse-
na Ulkoasiainministeriöön oli rans-
kan kielen taito ja toisena jokin suu-
ri kansainvälinen kieli.

Ranskankielen oppiminen vaati
minulta erittäin paljon. En ollut lu-
kenut sitä koulussa, joten jouduin
aloittamaan aivan alusta. Sain tosin
hyvät yksityisopettajat, jotka ohja-
sivat minua taitavasti. Heistä on
ennen muuta mainittava nykyinen
Aamulehden päätoimittaja, profes-
sori Pertti Pesonen, joka opetti
minulle ulkopoliittisen kielenkäytön
hienoudet ranskan kielessä. Ilman
hänen asiantuntevaa opetustaan oli-
sin tuskin selvinnyt UM:n ranskan
kielen kypsyyskokeesta, joka oli
vaikeaselkoista poliittista tekstiä.

Sain tehtäväkseni kääntää rans-
kaksi Helsingin Sanomien sen aa-
muisen pääkirjoituksen. Aikaa oli
varattu kolme tuntia ja sanakirjaa sai

Ulkoministeriössä.
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käyttää, mikäli siihen jäi aikaa.
Käännettyäni pääkirjoituksen ensin
ranskaksi, käänsin sen sitten seu-
raavien kolmen tunnin aikana sak-
saksi.

Näin olin toisella yrittämällä sel-
viytynyt ministeriön pääsyvaatimus-
ten edellyttämistä kypsyyskokeista
kielten osalta.

Saksan kielen opettajani oli pro-
fessori Erkki Valli. Suoritin lisäksi
UM:n edellyttämän kielikokeen eng-
lannin kielessä professori Tauno F.
Mustanojalle.

Olin tuolloin äärimmäisen väsynyt
ja stressaantunut vuosia ilta- ja vii-
konlopputyönä jatkuneesta kielten
opiskelusta. Koulussa olin tosin saa-
nut vahvan kielipohjan saksassa,
mutta englantia olin lukenut vain
kolme vuotta lukiossa. Olin koulus-
sa pitkän matematiikan linjalla. Sain
tehdä tosissani työtä kielitaitoni pa-
rantamiseksi. En ollut kielissä mi-
tenkään lahjakas.

Töiden alku
Ulkoministeriössä

Siirryttyäni Kauppa- ja teollisuus-
ministeriöstä Ulkoasiainministeriöön,
oli luonnollista, että jouduin Kaup-
papoliittiselle osastolle. Sen päällik-
könä oli erikoislähettiläs ja täysival-
tainen ministeri Olli Kaila.

Tulin Kansainvälisten järjestöjen
jaostolle, jonka päällikkönä oli lähe-
tystöneuvos Reino Honkaranta.
Hän kuului niihin harvoihin Ulkoasi-
ainministeriön virkamiehiin, jotka jo
silloin osasivat GATT:n ym. kan-
sainvälisten järjestöjen pelisäännöt.
Hän oli myöhemmin Suomen suur-
lähettiläänä Genevessä ja sen jäl-
keen Kauppapoliittisen osaston
päällikkönä.

Ministeri Reino Honkaranta nautti
suurta luottamusta Suomen kaupan
ja teollisuuden piirissä. Hän oli ar-
vostettu ja asiansa osaava päällik-
kö. Ystävystyimme hänen kanssaan
ja suhteemme säilyi läheisenä hä-
nen kuolemaansa saakka.

Työnjako oli sellainen, että minä
nuorimpana virkamiehenä tein ru-
tiinityön. Hienokäytöksinen ja äly-
käs Paavo Laitinen tunnettiin sii-
tä, että hän töihin tultuaan lähti oitis
ministeriön käytäville kiertelemään
ja seurustelemaan ns. “neuvottele-
vana virkamiehenä” eri virkamies-
ten kanssa.

Päivä kului usein pitkälle, ennen
kuin hän palasi työhuoneeseensa.
Näin työt kasaantuivat minulle.
Reino Honkaranta huomasi tämän
ja palkitsi ahkeruuteni. Hän puhui
puolestani hallinnollisen osaston
päällikölle ja sain nuorimpana avus-
tajana UM:ltä stipendin ranskan kie-
len opiskelua varten ulkomailla ke-
sällä 1958.

Ranskan kielen opintoja
Lausannessa

Käytin sen Lausannen yliopistos-
sa opiskeluun. Jouduin myymään
isältä perimäni rantatontin, jotta saa-
toin maksaa myös vaimoni ranskan-
opinnot samanaikaisesti Lausannes-
sa.

Olin ennakolta varannut ja mak-

sanut Ylioppilaspalvelun välityksel-
lä tämän ranskankielen opintomat-
kan. Opiskelu yliopistossa oli teho-
kasta kokopäivätyötä. Asuimme
täysihoidossa erään erittäin hienos-
tuneen sveitsiläisen ylhäisörouvan
luona. Talossa asuivat lisäksemme
norjalaisen ja ruotsalaisen laivanva-
rustajan tyttäret.

Aterioille mentiin aina hyvin pu-
keutuneina, ja kaikessa kanssakäy-
misessä noudatettiin hienostuneita
sveitsiläisen ylhäisöperheen perin-
teitä ja hyviä käytöstapoja.

Talossa oli iso, kaunis puutarha,
jonka puiden varjossa opiskelimme
iltapäivisin ranskaa.

Vanhat sveitsiläiset suvut tuntevat
arvonsa, juurensa ja perinteensä. He
tietävät olevansa alkuperäisiä sveit-
siläisiä verrattuna lukuisiin eri maista
tulleisiin siirtolaisiin. Useilla Sveit-
siin muuttaneilla on paljon omaisuut-
ta ja rahaa, mutta kaikilla ei ole yhtä
vahvaa maansa kulttuuripohjaa.

Niilo Pusan muistelmat jatkuvat
seuraavassa numerossa.

Väliotsikointi toimituksen.

Nyt saatavilla
mielenkiintoinen ja valaiseva kotiseututeos

Raudun asemasta ja aseman seudusta

Aimo Tiainen:
Kertomuksia Raudun asemalta

Kirjaa saa

 Oulusta Aimo Tiaiselta , puh. (08) 348 940,
Mikkelistä Jalkaväkimuseokahvilasta,

Markku Paksulta, puh. (015) 211 588 tai 040 5239 645
ja Mauri Maisoselta, puh. (015) 213 608 tai 0400 650 975.

Hinta 20 euroa/kpl + mahdolliset postituskulut.
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Valkjärven – Viipurin rataa ei
enää ole. Kiskot on irrotettu ja vie-
ty muihin tarpeisiin. Ei ole sitäkään
Heinon veljeksistä, joka juoksi junan
kiinni omia aikojaan ja antoi tasoi-
tustakin.

Rautulaisille oli linja-autot sovitettu
niin, että rauhassa ehti hoidella pi-
letit ja vaunuun nousemiset. Käki-
salmeen pääsi omalta asemalta,
mutta läänin pääkaupunkiin tarvit-
tiin muita vaihtoehtoja, kahdenlais-
ta kyytiä.

Rataa oli valmistunut Viipurista
lähtien 74 kilometriä vuoteen 1932.
Mitkä mahtoivat olla alkuperäiset
suunnitelmat ja pulavuosien työlli-
syysmäärärahat, mutta Valkjärveä
pitemmälle ei koskaan koiduttu.

Muolaan ja Vuokselan välistä
mentiin. Vuoksi ja Äyräpää tarjosi-
vat silmäniloa maisemillaan. Oli
kymmenkunta asemaa, joilla mat-
kaa tekevä väki vaihtui ja karttui.
Oli jokunen välipysäkki niitä tarvit-
seville poikkeajille.

Kannaksen vaunuissa ei mykkiä
kuljetettu. kuulumisia vaihdettiin.
Samassa sanansaatossa saatiin ai-
hetta haikailla ja iloitella, panna nau-

ruksi, oloa keventämään. Ensimmäi-
siä eväitä nautittiin. lanttukukkoa
puukonlappeelta tarjottiin vieruska-
verillekin.

Lipunrei’ittäjä oli konduktööri
Hero, nimessä antiikin hohtoa, mut-
ta mies itse myhäilevä ja sopuisasti
sanaileva, omanoloinen. Tiesi tule-
vat pysähtymiset, eikä muutenkaan
pantannut.

Kertoi siitäkin sanavalmiista Kor-
leen äijästä, joka veti kokeeksi hä-
täjarrusta, kun kerran nuoli suuntaan
osoitti. Juna pysähtyi ja Hero savu-
si paikalle: “Ja taas siinä yksi höl-
mö!”

“Ja lisää saa paikalle, kun vetää
tästä vivusta!”

Minkäs siihen muuta. Hero antoi
vinkin veturin suuntaan, juna visla-
si, niin kuin siihen aikaan tiesivät
tehdä, ja taas lähdettiin.

Vanu liikkui kiskoja pitkin, käytä-
vä tärisi ja tutisi.

Käytävän seinällä oli lasin alla kir-
ves, saha, sorkkarauta ja tulitikku-
laatikko, sinimustatulitikkuja, keski-
määrin viisikymmentä kappaletta.
Etiketissä karhu, nuijalla varustettu
mies selässään.

Ulkona oli peltoja, metsää, ojia,
siltoja, siellä täällä järvi ja uomas-
saan virtaava joutuisa vesi.

Matka kulkee niin nopeasti kuin
juna kulkee. “Mitenkähän se ihmi-
nen voi aina jotenkin olla, nyt, eilen,
huomenna, joka hetki se on vain jo-
tenkin, ja jonnekin. Vaunun katto oli
taivaan kaareva, sen alla hyllyt ja
penkit, ihmisten tavarat, ihmiset,
matkalla.”

Takana jo Korpioja, Punnus, Salo-
Mälkölä, Pölläkkälä, Äyräpää, Ky-
läpaakkola, Ristseppälä, edessä
Heinjoki, Pilppula, Rainio, Pero,
Karhusuo. Liimatta.

Liimatta on kartano ja vasiten rau-
tatieristeys. Juna antaa merkin.

Viipurissa!
Aseman kello ja kaariporttaali.

Eliel Saarinen.
Pyöreä torni, jäätelökioskin välit-

tömässä läheisyydessä. “Haroshii
maroshii!

Kaupunki on siellä missä sen ih-
miset, meille, meissä.

Paluulippua ei ole.

Simo O. Salo

Rautu – Valkjärvi – Viipuri, silloin

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu seuraavan kerran lauan-
taina 16. syyskuuta 2006 kello 14 - 17 Karjalatalon Galleria-salissa Helsin-
gissä. Sukutietojen vaihtoon ja tarinointiin on mahdollisuus jo kello 12.30
lähtien. Isäntinä ovat tällä kertaa pyhäjärveläiset.

Tervetuloa mukaan kaikki Raudun, Sakkolan, Metsäpirtin, Vuokselan ja
Pyhäjärven historiasta sekä suvuista kiinnostuneet!

Sukututkimuspiiri osallistuu jälleen Kuulutko Sukuuni -tapahtumaan Van-
taalla 16.-17. lokakuuta 2006. Tapahtuma on ilmainen, kaikille avoin luen-
to- ja näyttelytilaisuus. Viime vuosina kävijämäärä on ollut noin 3 000 hen-
keä.

Toimintaa Suvannon seudun sukututkimuspiirissä
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Aurinkoinen ja lämmin sää, tuu-
lessa kauniisti liehuvat karjalaiset
liput ja värikkäät kansallispuvut kruu-
nasivat 58. valtakunnalliset karjalai-
set kesäjuhlat Haminassa sunnun-
taina 18. kesäkuuta. Kaikkiaan ke-
säjuhlat kokosivat yhteensä yli 9 000
kävijää kolmena aurinkoisena päi-
vänä Haminan ympyröihin.

Asemakaavaltaan poikkeukselli-
nen kaupunki keräsi Karjalaisiin
Ympyröihin runsaasti osallistujia
maan joka kolkasta ja myös ulko-
mailta. Hamina Bastioni, Euroopan
suurin kesäajan telttakatos, lauan-
tain ja sunnuntain pääjuhlien vietto-
paikka, tarjosi hienot puitteet näin
mittavalle tilaisuudelle.

Juhlallisuudet alkoivat perjantaina
16. kesäkuuta seminaarilla, joka
käsitteli saaristoa Karjalan osana ja
saaristolaiselämän ehtoja itäisellä
Suomenlahdella. Näkökulmia aihee-
seen saatiin niin menneestä kuin
tämän päivän elämästä. Elinkeino-
ja esiteltiin rantarosvon ammatista
pirtun salakuljettajaan.

Lauantain avajaisjuhlassa nähtiin
Juhani Leinosen käsikirjoittama ja
ohjaama lyhyt Tiellä tulevaisuuteen
-musiikkinäytelmä viime vuosisadan
alusta tähän päivään. Nuorten illan-
vietossa Haminan pursiseuran ra-
vintola Vantissa kuultiin kymenlaak-
solaista kansanmusiikkiyhtye Ry-
mäkkää, joka sai yleisönsä todella

mukaan tunnelmaan.
Sunnuntain juhlakulkue keräsi run-

saat katsojamäärät reitin varrelle.
Kulkuereitti kiemurteli pitkin Hami-
nan katuja, joten hetken aikaa oli
koko keskusta täynnä punamustia
lippuja, soittoa ja laulua. Kulkuees-
sa marssi noin 2 000 henkilöä, jois-
ta arviolta 350 lippua kantaen. Kul-
kueeseen osallistuivat myös Ruot-
sin, Espanjan ja Floridan karjalaiset.

Kesäjuhlat päättyivät sunnuntai-
na pääjuhlaan, jossa nähtiin Hami-
naan ja Hamina Bastioniin kiinteästi
kuuluvaa kuviomarssia, jota esitti
Puolustusvoimain varusmiessoitto-
kunta. Juhlapuheessaan kirjailija,
professori Laila Hirvisaari puhui
kuulumisesta heimoon, jonka jäse-
ninä karjalaiset ovat kokeneet pal-
jon, myös positiivisia asioita.

Puheessaan Karjalan Liiton pu-
heenjohtaja Markku Laukkanen
painotti yhteisöllisyyden ja juurien
merkitystä. Kolme seikkaa muo-
dostaa kansakunnan yhtenäisyyden
henkisen perustan: Rikas yhteisten
muistojen perintö, halu elää yhdes-
sä ja halu vaalia saatua perintöä ja-
kamattomassa muodossa.

Laukkanen toi esiin puheessaan
myös kansalaisjärjestöjen keskeisen
merkityksen Euroopan Unionin pii-
rissä. Niillä on vakiintunut asema
myös virallisessa Unionin edunval-
vonnan kulttuurissa. Kansalaisjär-

jestöt ovat yhdessä unionipolitiikan
voimatekijä, jota kuunnellaan.

Haminan sijainnista johtuen on
syytä kiinnittää huomiota ajankoh-
taiseen Suomenlahden ulkosaarien
kysymykseen.

-Olemme Liiton toimesta tehneet
useita aloitteita Venäjän viranomai-
sille, että rauhansopimuksessa me-
netetyt saaret voitaisiin avata koko-
naisuudessaan kotiseutumatkailun
käyttöön, sanoi Laukkanen

Laukkanen toi juhlakansalle myös
pääministeri Matti Vanhasen ter-
vehdyksen. Vanhanen kiitti karjalai-
sia karjalaisen kulttuurin hyväksi
tekemästä työstä, josta on iloa myös
muulle väestölle, ja toivotti karjalais-
ta eloa ja iloa kaikille.

Karjalaisten kesäjuhlien perintee-
seen kuuluu vahvasti karjalaisen
kulttuurin ylläpitäminen ja voimista-
minen. Myös Karjalainen Nuori-
soliitto oli juhlallisuuksissa vahvasti
läsnä. Nuorison viikonlopun kansan-
tanssikonsertti sekä nuorten moni-
satapäinen osallistuminen sunnun-
tain pääjuhlaan oli vahva osoitus sii-
tä, että karjalainen kulttuuri ja pe-
rinne elävät vahvasti myös nuorem-
missa sukupolvissa.

Seuraavan kerran karjalaisen kult-
tuurin suurta juhlaa vietetään Ou-
lussa 15.–17. kesäkuuta 2007 tee-
malla Siirtoväki Pohjolassa - karja-
laisuus voimavarana.

Aurinko helli Karjalaisiin kesäjuhliin osallistujia

KIHUT 2005 -JUHLADVD
ON VALMISTUNUT

Noin tunnin mittaiseksi leikatussa tallenteessa ovat mukana muistomerkkien
vihkimiset, kirkkotekstiilin luovuttaminen sekä välähdyksiä Kihujuhlien

ohjelmanumeroista ja jumalanpalveluksesta.
Kihut 2005 -DVD:n hinta on 10 euroa + postituskulut.

DVD:tä  voi tilata Seija Lipsaselta, puh. 040 - 547 7115.
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Kuvassa ylhäällä Sulo ja Heimo Kiuru, alhaalla
Sylvi Liikanen os. Kiuru, Amalia Pusa ja Sievi Ka-
nerva os. Kiuru. Kuva on otettu Ristiinassa Juur-

95 vuotta

täytti 10.kesäkuuta Amalia Pusa.
Kiurun “lapset” Raudun Sirkiänsaarelta terveh-

tivät 95 vuotiasta serkkuaan Amalia Pusaa ja toi-
vottavat hänelle kaikkea hyvää.

Timanttihäät

Timanttihääjuhli-
aan viettivät Impi ja
Lauri Laitsaari ko-
tonaan Mäntyhar-
jun Enonlahdella 25.
kesäkuuta. Lauri on
syntynyt Raudun
Jousseilla. Impi taas
on Rantasalmen tyt-
töjä.

Valmistunut

mäntyharjulainen Marko Saarinen huhtikuussa
2006 filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistos-
ta. Markolla on äidin puolelta sukuyhteys Karja-
laan. Äidin vanhemmat olivat Helmi (o.s. Montin)
ja Jalmari Hännikäinen.

Kirsi-Marja Myöhäseltä
runokirja ja näyttely

Kuopiossa asuvalta rautulaisjuuriselta taiteilijalta,
Kirsi-Marja Myöhäseltä, on ilmestynyt kuvitettu ru-
nokirja Lennä, lennä. Kuvitukseen pohjautuva näyttely
avautuu Kuopion pääkirjaston kahviossa tostaina 17.
elokuuta.

Kirjan voi ostaa Kuopion taidemuseosta (20 euroa )
tai kirjeenä kotiin kirsi-marja.myohanen@iwn.fi
puh. 040 559 7200.

Näin Kirsi-Marja kertoo uusimmista töistään: “Kol-
men vuoden yliopisto-opiskelu Jyväskylän kirjoittaja-
koulutuksessa ja aiempi tietotekniikan opiskelu media-
assistentiksi, tuotti digitaalisen hedelmän perinteisen,
manuaalisen kuvataiteen tekemisen lomassa.

Rakensin kuvitetun runokirjan: tekstit, kuvat, kannet
ja taiton, kirjapaino hoiti loput. Kuopion Taidemuseos-
sa on selailukappale.

Esittelen Lennä lennä, kirjaa kotisivuillani
www.iwn.fi/~kmmyohan
Kirjan kuvitukseen pohjautuva näyttely, Auringonmaa

ja Koirien kaupunki, on esillä Kuopion pääkirjaston
kahviossa 17.8. - 4.9.2006.”

Kirsi-Marja Myöhänen
kirsi-marja.myohanen@iwn.fi
040 559 7200

Kirsi-Marja Myöhänen on painattanut kortteja
Lennä, lennä -runokirjan kansikuvasta.
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Väinö Armas Paukku kuoli 8. heinäkuuta Espoos-
sa. Hän oli syntynyt 18. helmikuuta 1923 Raudus-
sa.

Saimi Emma Jokivarsi, o.s. Kirves, kuoli 28. tou-
kokuuta Kouvolassa. Hän oli syntynyt 1. syyskuu-
ta 1917 Raudussa.

Matti Leppänen, syntynyt 12. heinäkuuta 1929
Raudussa, kuoli 21. kesäkuuta kotonaan Karkki-
lan Vaskijärvellä.

Matti Leppäsen vanhemmat Ida, o.s. Pusa ja Simo
Leppänen olivat rautulaisia, joiden evakkotaival
kulki Vaskijärvelle.

Maanviljelyn ohella Matti harrasti hevosten hoi-
toa kasvattaen myös ravihevosia sekä toimen usei-
ta vuosia Karkkilan Hevos-seuran puheenjohta-
jana.

Matti Leppästä jäivät kaipaamaan puoliso Iris
ja lapset perheineen sekä lukuisa sukulais- ja ys-
täväjoukko.

Tytär Mirja Kulmala, o.s. Leppänen

Katariina Huuhka kuoli 23. toukokuuta Helsin-
gissä. Hän oli syntynyt 19. helmikuuta 1915 Rau-
dussa.

Eva Helena Vanninen, o.s. Antinheimo, kuoli 4.
kesäkuuta. Hän oli syntynyt 27. kesäkuuta 1940.

75 vuotta

täyttää 20. elokuuta Mäntyharjussa Laina Ester
Saarinen. Hän on syntynyt Raudun Räiskälässä ja
on Helmi (o.s. Montin) ja Jalmari Hännikäisen ty-
tär.

70 vuotta

Teodor Partasen, syntynyt 16. heinäkuuta 1936
Orjansaaressa, 70-vuotispäivää vietettiin Mommi-
lan soudun merkeissä.

Ennakkoilmoitus oli tehty “Ukkivaarin” tietämät-
tä. soutuaamuna pojat pyysivät iskää mukamas
traktorinäyttelyyn. Kun oli ajeltu aikansa, eikä trak-
toreita näkynyt missään, isäpappa alkoi kysellä,
että missä se näyttely oikein on. Lopuksi auton
nokka kääntyi Mommilaan ja totuus alkoi valjeta.

Auton peräkonttiin oli varattu peränpitäjän vaat-
teet Haukivuorelta aikoinaan tuotua vanhaa viltti-
hattua myöten. Kirkkoveneen soutajiksi oli värvätty
koko lähisuku, seitsemän soutuparia, joista kah-
deksan miestä ja kuusi naista. Meistä monikaan ei
ollut edes nähnyt sellaista venettä.

Ennen lähtöhetkeä oli muutama minuutti harjoi-
tusvetoja, jotka jokainen veti omaan tahtiin. tun-
tui, että vene vain pyöri paikallaan, tai meni siihen
suuntaan mihin ei pitänyt mennä. Kun lähtömerkki
annettiin, niin kyllähän sitä lähdettiin ihan oike-
aan suuntaan, tosin ensin varsin verkkaisesti. Meno
kuitenkin kiihtyi yhteistyön alkaessa pelata.

Ihme ja kumma! Ei se ihan huono yritys ollutkaan.
Riuskat nuoret ja vähemmän nuoret miehet vetivät
niin terhakkaasti, että peräpään naissoutajilla ei-
vät airot joka vedon aikana ehtineet käydä edes
vedessä. Ja yllätys, yllätys! Ohitimme jopa kuusi
venekuntaa, muun muassa “Roimat roomalaiset”
Trubomummot” ym.

Hyvä, aurinkoinen päivä ja kannustajat rannal-
la ihan imeväisiä myöten. Eihän vaan kukaan ha-
lua ensi kesänä uusiksi!

Kirjoitteli rannan kaislikkouimari.

80 vuotta

täytti 14.8. Toivo Kuparinen Mikkelin Vehmasky-
lässä. Hän on syntynyt Raudun Vakkilassa.

salmella 10. kesäkuuta 2006 Amalian täyttäessä 95.
(Kuvassa olevien keski-ikä on reilut 86 vuotta.)
Kuvan otti Sulon tytär Seija Räty os. Kiuru

Aurinkoisia päiviä kaikille lehden lukijoille.

Toivo Murto kuoli 7. heinäkuuta Taipalsaarella.
Hän oli syntynyt 12. syyskuuta 1919 Raudussa.

Veturinkuljettaja Viljo Pauli Sidorow kuoli 23.
joulukuuta Pieksänmaalla. Hän oli syntynyt 14.
heinäkuuta 1926 Raudun Palkealassa.

Perheuutiset -palstalla julkaistaan iloisia ja su-
rullisiakin perhetapahtumia veloituksetta. Lä-
hetettyjen kirjoitusten toivomme olevan lyhyitä.
Tarvittaessa toimitus lyhentää niitä. Lähetät-
hän valokuvia ja tekstejä toimitukseen henkilö-
tietoineen. Liitä kuvien taakse niiden palautus-
osoite.
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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.

Rautulaisten pitäjäjuhlat Pieksämäellä 1.-2. 7.

Ilona Kopakkala ja Liisa Rouhiainen.

Muistomerkillä.

Lehtiseminaarin osanottajia.

Arja, Yrjö ja Irmeli Eeva sekä Rauni Raatikainen
etsivät esivanhempiensa  tietoja vanhoista asia-
kirjoista, joita Heikki Malkamäki esitteli videoty-
kin avulla Poleenin aulassa.

Anja Åkerlund (o.s. Haukka), Viljo Vaskelainen
ja Arvo Vaskelainen.

Eino Naskali ja Väinö Sorvali.

Kuvat: Seija Lipsanen
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