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RAUTULAISTEN
LEHTI

RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

50. VUOSIKERTA 6/2007 (349)
JOULUKUU 2007

Kuva on otettu sota-aikana vuonna 1943 matkalta, jolloin Aaro Sappinen vei isänsä Juho
Sappisen Raudun kirkkomaahan. Juho Sappisen pihapiiriä Kaskaalassa Taikinakaivon
notkossa. Saunarakennus tallella, mökin hirret vielä kasassa. Edessä Aaron rakentamaa

aitaa. Omenakuoppa keskellä takana.

Kuva: Aaro Sappisen albumi
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toivon mukaan olet iloisesti yllät-
tynyt nyt, kun kädessäsi on Rautu-
laisten lehden juhlajulkaisu.

Tietänetkö syytä siihen?
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 50

vuotta siitä, kun ensimmäinen Rau-
tulaisten lehti ilmestyi kesäkuussa
1958. Pitäjäseuran vuosikokoukses-
sa 23. maaliskuuta 1958 tehtiin ni-
mittäin loistava päätös ryhtyä julkai-
semaan Rautulaisten lehti – nimis-
tä julkaisua.

Voimme olla kiitollisia tuosta pää-
töksestä. Se on pitänyt meidät ha-
jallaan asutetut rautulaiset ystävi-
neen yhdessä kaikki nämä vuodet.

Paljon on vettä virrannut Vuok-
sessa 50 vuoden aikana. Vettä, joka
halkoo kannaksen, kiihtyy Kivinie-
men koskessa ja tyyntyy Suvanto-
järven pintaan kunnes kohtaa Laa-
tokan meren. Tuona aikana on il-
mestynyt yli 300 lehteä, joihin on
tallentunut Raudun historiaa. Viime
aikoina se on myös valottanut Rau-
dun nykyistä tilaa.

Voimme olla ylpeitä siitä, että leh-
temme on arvostettu pitäjälehtien
joukossa niiden parhaimmistoon,
sekä onnellisia siitä, että vaikka al-
kuperäisten rautulaisten joukko vuo-
si vuodelta harvenee, löytää lehti
tiensä yhä uusiin Rautu-juurisiin
sekä fanikerholaisiin koteihin.

Tässä yhteydessä on syytä lau-

sua parhaimmat kiitokset lehteä
avustaneille henkilöille. He ilahdut-
tavat toimitusta ja lukijoita monin
kiinnostavin artikkelein.

Ensi vuosi on myös pitäjäseuralle
juhlavuosi, sillä seura täyttää 60
vuotta…

On 30. marraskuuta ja kello 24.
Joudun keskeyttämään kirjoittami-
sen, sillä televisioon ilmestyivät tu-
tut rautulaiset kasvot, nimittäin Evi-
ran pääjohtajaa Jaana Husu-Kalliota
haastatellaan juuri parhaillaan…

Jälleen kerran on siis syytä juh-
liin. Lehden sekä pitäjäseuran mer-
kittäviä virstanpylväitä juhlitaan
Mikkelissä 28. – 29. kesäkuuta
2008, joten laitathan sen jo omiin
menovinkkeihin ylös. Se, mitä met-
kaa silloin keksitäänkin, selvinnee
ensi vuoden alussa.

Komin Arttu totesi kerran, että
mitä enemmän ikää tulee, niin tun-
tuu kuin joulu ja juhannus olisivat
entistä lähempänä toisiaan. Niin se
tosissaan tuntuu olevan, koska jou-
lu on taas jo ovella…

Helena Oravan runon säkeellä ha-
luan toivottaa teille kaikille siunat-
tua joulurauhaa.

“Siellä kynttilä kirkkaana syttyy,
niin lämmin on loisten sen.
Elo arkinen hetkeksi haihtuu,
elät joulussa ihminen.
Elät hetkessä jälleen sen ajan
joka jäänyt on vuosien taa.
Muistot lapsuuden joulumajan
se mielesi herkäksi saa.
Hyvän tahdon ja rauhan voimaa,
siinä joulun on salaisuus!”

Onnea vuodelle 2008 toivoo
teidän

Mikkelissä joulukuussa 2007
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“Alussa oli sana - -”
Kuuntelin silloista kolmannen vuo-

sikerran jouluevankeliumia. Lukija-
na oli Simo O. Salo. Johanneksen
sanat tuntuivat sopivan harvinaisen
hyvin hänen suuhunsa, ei vain pa-
pin vaan myös kirjailijan:

“- - ja Sana oli Jumalan tykö-
nä, ja Sana oli Jumala.”

Istuin Viinikan kirkossa, keskikäy-
tävästä oikealla, melkein takana.
Poikkeuksellisesti en ollut kirkossa
yksin. Isänikin tuntui terästävän
tarkkaavaisuuttaan.

“Hän oli alussa Jumalan tykö-
nä. Kaikki on saanut syntynsä
hänen kauttaan, ja ilman häntä
ei ole syntynyt mitään, mikä syn-
tynyt on.”

Yksikään joulukirkon tekstinluku
ei ole jäänyt näin elävästi mieleeni.
Johtuiko se Johanneksen evanke-
liumin erikoisesta alusta, tästä Uu-
den testamentin sisältämästä luomis-
kertomuksesta? Vai lukijasta? Vai
Jumalan sanasta?

Vai oliko vastaanottavuuteni sinä
syksynä parantunut? Olin muuta-
maa kuukautta aikaisemmin osallis-
tunut ensimmäistä kertaa Simon ja
hänen kahden työtoverinsa vetä-
mään nuorten iltaan. Se oli ollut elä-
mäni siihen mennessä hauskin ta-
pahtuma, lämmin ja kiehtova.

Simon tyylille puhujana oli omi-

naista vakaa rauhallisuus. Henkilö-
kohtainen, sisäistynyt mukanaolo
huokui vailla erityisiä tehokeinoja
esitetyn sanoman läpi.

Vuosikymmeniä myöhemmin
Simo saarnasi Mikkelin maaseura-
kunnan kirkossa. Hän vei juhlavie-
raat elävillä sanakuvillaan 1930-lu-
vun lopulle Raudun juhannuskirk-
koon ja sen konfirmaation tunnel-
miin. Oliko hän kuvaamassani jou-
lujumalanpalveluksessa evankeliu-
mia lukiessaan lapsuutensa Kan-
naksen muistoissa?

“Ja valkeus loistaa pimeydes-
sä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. -
- Totinen valkeus, joka valistaa
jokaisen ihmisen, oli tulossa maa-
ilmaan.”

Nuorena noita sanoja kuunnelles-
sani en pitkästynyt. En hämmästel-
lyt tamperelaisen esikaupunkikirkon
kattomaalauksia, joissa evankelistat
tuntuivat näyttävän koripalloerotuo-
marin käsimerkkejä. En katsellut
suurta, kullattua Kristus-patsasta
kuorin puolipyöreällä takaseinällä.
En yrittänyt ymmärtää kirkkosalin
koristelun outoja yksityiskohtia. Lu-
moutuneena kuuntelin kaimani luen-
taa, sanoja ahmien:

“Hän tuli omiensa tykö, ja hä-
nen omansa eivät ottaneet häntä
vastaan. Mutta kaikille, jotka ot-
tivat hänet vastaan, hän antoi

Varhainen, kestävä muisto

Jouluevankeliumi Simo O. Salon lukemana

voiman tulla Jumalan lapsiksi,
niille, jotka uskovat hänen ni-
meensä.”

Simo Oskarin siunaus- ja muisto-
tilaisuudessa Herttoniemen kirkos-
sa 30.8.2007 mietin, miten tuo var-
haisvuosieni kokemus ei ollut aino-
astaan silloin odottamaton voimak-
kuudessaan. Sitä se oli myös kes-
tossaan läpi elämäni. Yhden joulu-
aaton evankeliumin luku oli säilynyt
näkö- ja kuulomuistissani miltei puoli
vuosisataa. Nämäkin huipentavat
sanat:

“Ja hänen täyteydestään me
kaikki olemme saaneet, ja armoa
armon päälle.”

Simo S. Salo
Mikkelin tuomiorovasti

Kädessäni on Rautulaisten lehden
50-vuotisjuhlanumero. Sen histori-
allinen osa on rakennettu siten kuin
kulkisit rautulaisten matkassa 1900
-luvun alkupäivistä nykypäivän Rau-
tuun.

Jutut ovat välähdyksiä entisen
Raudun elämästä, sen kohtalon het-
kistä ja rautulaisten evakkoteistä

rautulaisten ja muiden paikalla oli-
joiden kokemina. Osa jutuista on jul-
kaistu Rautulaisten lehdessä aiem-
min, osa on ennen julkaisematonta
materiaalia.

Tähän lehteen kuuluu myös osio
tämän päivän rautulaisesta yrittä-
jyydestä Suomessa sekä sodan jäl-
keisen Sosnovon elämästä kertova

juttu.
Rautulaisten lehden kirjoituskilpai-

luun tuli mukavasti kirjoituksia. Ai-
kataulullisista syistä emme julkaise
tässä numerossa kirjoituskilpailun
voittajaa. Se selviää helmikuun nu-
merossa.

Toimitus

Hyvä lukija
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Rautulaisten lehden perustami-
sesta tulee ensi vuoden maalais-
kuussa 50 vuotta. Ajatuksen omas-
ta lehdestä Rautulaisten pitäjäseu-
ran vuosikokouksessa 23. maalis-
kuuta 1958 esitti Hannes Ihalai-
nen. Hänellä oli selkeä suunnitel-
ma lehteä varten, joten päätös syn-
tyi nopeasti. Sitä myös helpotti se,
että Rauta-säätiön valtuuskunta oli
hetkeä aiemmin samana päivänä
päättänyt antaa pitäjäseuralle alku-
pääoman lehden kustantamiseksi.

Rautulaisten lehden toimittajaksi
valittiin Hannes Ihalainen Jäppiläs-
tä. Hänelle myös myönnettiin täy-
det valtuudet hoitaa lehden rekiste-
röinti ja taloudelliset asiat.

Ensimmäisessä Rautulaisten leh-
dessä kesäkuussa 1958 kerrottiin,
että lehden perustaminen oli ollut
rautulaisten mielessä vireillä jo pi-
tempään, ja etenkin sen jälkeen, kun
eräät naapuripitäjät olivat oman leh-
tensä perustaneet, asia kävi yhä
polttavammaksi.

Ensimmäistä 16-svuista, kooltaan
16 x 21 -senttistä lehteä painettiin
Raamattuseuran kirjapainossa Piek-
sämäellä 500 kappaletta. Se lähet-
tiin näytteeksi kaikille niille rautulai-
sille, joiden osoite tiedettiin.

Lehti oli “yhdysside hajallaan asu-
vien rautulaisten välillä. Se sisälsi
kuvia ja kirjoituksia rautulaisten
menneisyydestä ja nykyisyydestä.”

 Tämä lause on kuvastanut leh-
den linjaa kautta vuosikymmenten.
Se on muistellut elämää vanhassa
Raudussa ja kertonut siitä, miten
rautulaiset ovat rakentaneet uutta
elämäänsä uusilla asuinsijoillaan. Se
on julkaissut rautulaisten kirjailijoi-
den hengentuotteita, runoja ja paki-
noita ja pitkiä historiallisia jatkoker-
tomuksia. Tärkeä osa lehteä on ol-
lut osasto, jossa on kerrottu poisnuk-
kuneista ja merkkipäiväänsä viettä-
vistä rautulaisista. Sen avulla eri
puolille Suomea hajaantuneet rau-

tulaiset ovat pystyneet seuraamaan
entisten naapuriensa kuulumisia.

Lehden toimittajana ja talouden-
hoitajana toimi vuoteen 1966 asti
Hannes Ihalainen ja lehteä vakitui-
sesti kirjoituksillaan avustivat Lilli
Vuorela, Helena Orava, Matti
Vesalainen, Kaarlo Asomaa,
Kusti Loponen, Anna Suikka-
nen ja Mikko Kalmi.

Rautulaisten lehti miellytti lukijoi-
ta heti alusta alkaen. Vuonna 1960
tilaajia oli 945 ja vuonna 1965 jo
1214. Lehden kokonaispainos oli
tuona vuonna noin 1450.

Oma lehti rautulaisten yhdyssiteenä 50 vuotta

Hannes Ihalainen

Rautulaisten lehden ensimmäisen numeron kansi vuodelta 1958.
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Vuonna 1966 lehden toimitusvas-
tuu siirtyi helsinkiläisen Teuvo
Kuparisen harteille. Toimituskun-
taan kuuluivat myös Raimo Nau-
manen ja Arvo Heikkonen sekä
Sylvi Paukkunen ja seuraavana
vuonna mukaan tullut Sirkka Iha-
lainen.

Vuonna 1968 lehden toimitus siir-
tyi Kuopioon helsinkiläisten toimit-
tajien työkiireiden takia. Lehden
vastaavaksi toimittajaksi tuli Raimo
Naumanen. Toimituskuntaan kuu-
luivat myös Reino Myöhänen
sekä Raudun entinen kunnankirjuri
Eino Rahikka.

Lehden tilauskanta oli toimituksen
paikkakuntavaihdosten myötä vä-
hentynyt ja liikevaihtoveron koho-
aminen söi kannattavuutta. Myös
aineistosta alkoi 1970-luvun alussa
olla pulaa. Lehdellä oli 1974 vain
runsas 600 tilaajaa. Lehti kuitenkin
sinnitteli hengissä läpi 60-ja 70-lu-
kujen taitteen vaikeiden vuosien.

1975 Rautulaisten lehden toimitus
siirtyi Pieksämäelle. Vastaavan toi-
mittajan pestin otti Eetu Huuhka.
Hän toimitti lehteä vuoteen 1983.

Rautulaisten lehden tilaajamäärä
saatiin nousuun lehden toimituskun-
nan, Pitäjäseuran johtokunnan ja
Rauta-säätiön edustajien määrätie-
toisen työn tuloksena. Myös aineis-
topula jäi historiaan.

Kirjoituksissa alettiin käsitellä yhä
enemmän Raudussa vietettyjä vii-
meisiä vuosia ja sota-aikaa. Lehdes-
sä ilmestyi myös rautulaisten lotti-
en muistelmia ja Kaino Rastas jat-
koi jo kymmenen vuotta aiemmin
aloittamaansa kirjoittelua jatkosodan
kaukopartiotoiminnasta. Lisäksi ju-
tuissa käsiteltiin entistä enemmän
rautulaisten järjestöjen toimintaa.

Lehden palstoilla julkaistut kuvat
olivat lukijoiden mieleen. Niiden
kautta saatiin yhteyksiä entisiin ys-
täviin.

Huuhkan jälkeen päätoimittajaksi
valittiin Eros Jäske ja toimitus siir-

tyi Kuorevedelle. Jäske kehitti leh-
den sisältöä tarmokkaasti. Rautu-
laisten aiheiden lisäksi lehteen tuli
pääkirjoitus ja muutakin Karjalaa
käsittelevää aineistoa. Myös suku-
tutkimuksia esiteltiin lehdessä laa-
jasti. Karjalaisia ja rautulaisia perin-
teitä rakentamisesta häätapoihin
tuotiin esille lehden sivuilla, samoin
rautulaista ruokaperinnettä.

Myös lehden ulkoasussa tapahtui
muutoksia. Vuonna 1988 lehden
kooksi tuli nykyinen A4 – koko ja
sivumäärä kasvoi.

1989 lehden toimittaminen siirtyi
tietokoneaikaan. Toimittaja siirsi
saamansa aineistot tietokoneelle ja
siirsi tiedot levykkeelle. Jäske jat-
koi lehden toimittajana vuoden 1991
loppuun asti, jolloin lehden levikki oli
noin 1350.

Vuonna 1988 Pitäjäseurassa teh-
tiin päätös, jolla Rautulaisten lehti
muutettiin pitäjäseuran jäsenlehdeksi
ja seuran jäsenille kuuluvaksi
etuudeksi.

Vuoden 1992 alusta rautulaisten
lehden päätoimittajaksi valittiin en-
simmäinen ei-rautulainen, mutta
karjalaisen taustan omaava toimit-
taja Paavo Palsa. Hän menehtyi
äkillisesti saman vuoden syksyllä.

Uudeksi toimittajaksi pestattiin
kolmannen polven rautulainen, leh-
den ensimmäinen naistoimittaja Jaa-
na Anttonen (Matikainen). Vas-
taavana toimittajana työskenteli
Mauri Maisonen viime vuoden
loppupuolella tapahtuneeseen äkil-
liseen poismenoonsa asti.

Lukijat ottivat toimituksen nuo-
rennusleikkauksen hyvin vastaan.
Jaana Matikaisen aikana lehden si-
sältöä kehitettiin edelleen. Muistel-
mien ja sotavuosien kuvausten li-
säksi lehti käsitteli entistä enemmän
nykypäivää ja nykyhetken rautulai-
suutta. Neuvostoliiton kaaduttua
uutena aiheena nousivat lehden si-
vuille kuvaukset kotiseutumatkois-
ta. Muistoja vanhasta Raudusta
verrattiin pitäjän nykytilaan.

Vuonna 1994 Rautulaisten lehden
kanteen ilmestyi Raudun vaakuna.
Tämän vuoden alussa lehden ulko-
asu sai viimeisimmät muutoksensa.

Jaana Matikainen jätti toimittajan
tehtävän Rautulaisten lehdessä
vuonna 2004. Siitä lähtien lehteä on
toimittanut ensimmäinen ei-karjalai-
nen, toimittaja Seija Lipsanen.

Lehden levikki on pysynyt vakaa-
na ja toimitus työskentelee edelleen
Mikkelissä. Päätoimittajana toimii
Markku Paksu.

Rautulaisten lehden teossa tär-
keänä voimavarana ovat koko sen
historian ajan olleet lukuisat avus-
tajat. Ilman heidän pyyteetöntä työ-
tään lehteä ei olisi voinut eikä edel-
leenkään voisi tehdä. Rautulaisten
lehden sisältö pysyy elävänä aktii-
visten lukijoiden, rautulaisten ja hei-
dän jälkeläistensä sekä rautulaisten
ystävien kirjoitusten ja valokuvien
avulla.

Koonnut:
Seija Lipsanen

Lähde: Anne Hänninen,
Rautulaisten pitäjäseura ry

1948 – 1998

Rautulaisten lehden nykyinen
toimittaja Seija Lipsanen.
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Pieksämäellä lokakuussa 1948
perustettu Rauta-Säätiö täyttää ensi
vuonna 60 vuotta. Säätiön päätar-
koituksena on vaalia entisen Rau-
dun kunnan asukkaitten ja heidän
perillistensä keskuudessa karjalais-
ta yhteishenkeä. Lisäksi säätiö ja-
kaa avustuksia.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja
Ilkka Pietiäinen kertoo, että toi-
sinaan on herätelty keskustelua sää-
tiön nimenmuutoksesta, mutta silti
mihinkään toimenpiteisiin ei ole ryh-
dytty.

– Valvontakomissio ei aikoinaan
hyväksynyt luovutetun alueen kun-
tien nimiä säätiön nimeksi, tämän
takia säätiön nimeksi tuli Rauta-Sää-
tiö. Näin 60 vuoden jälkeen säätiön
nimi taas on osa historiaa. Samalla
nimi viestittää selkeää eroa rautu-
laisiin yhdistyksiin ja muihin toimi-
joihin, joten esimerkiksi avustuksi-
en myöntämisessä ei tule jääviys-
ongelmaa, perustelee Pietiäinen.

Säätiön sääntöjen mukaan aineel-
lista tukea voivat saada henkilöt,
jotka vuonna 1939 olivat, tai joiden
olisi pitänyt olla henkikirjoitettuna
Raudun kunnassa sekä heidän pe-
rillisensä, niin myös yhteisöt, laitok-
set ja yritykset, jotka toiminnallaan
ovat edistäneet säätiön tarkoituspe-
riä.

Avustuksia säätiö on jakanut mm.
kirkonkirjojen tallennustyöhön,
muistomerkkien kunnostushankkei-
siin sekä kirjalliseen tuotantoon, jos-
sa tallennetaan karjalaisuutta. Yksi
avustuskohteista on Rautulaisten
lehti.

– Lehden tukeminen on sikäli luon-
tevaa, että lehden kautta mahdolli-
simman moni rautulainen ja rautu-
laisjuurinen saa osansa säätiön
avustuksista, Pietiäinen selventää.

Yksittäisten sukuseurojen suku-
kirjojen tekemiseen avustusta ei ole
annettu.

Karjalaisuuden
vaaliminen perintönä

Säätiön käytännön työstä huoleh-
tii säätiön hallitus. Viisijäseniseen
hallitukseen kuuluvat puheenjohta-
ja Ilkka Pietiäisen lisäksi Pauli Jan-
tunen, Kari Nahkuri, Matti Lait-
saari ja Jaana Matikainen. Halli-
tuksen toimet tarkistaa vuosittain
kokoontuva valtuuskunta, jossa on
12 jäsentä.

Lisäksi säätiön toimintaa valvoo
Patentti- ja rekisterihallitus, jolle toi-
mitetaan vuosittain säätiön tilinpää-
tös liitteineen sekä selvitetään
myönnetyt avustukset ja niiden käyt-
tö.

– Säätiön toimintaan on saatu uu-
sia nuoria voimia mukaan. Sekä
valtuuskuntaan että hallitukseen on
saatu jo ei syntyperältään rautulai-
sia, mutta juuriltaan kyllä. Hallituk-
sessa on vielä yksi syntyperäinen
rautulainen ja valtuuskunnassa kak-
si, kertoo Pietiäinen.

Rautasäätiö katsastamassa myönnetyillä avustuksilla tehtyjä asioi-
ta keväällä 2006. Kuvassa ollaan Palkealan kirkon paikalla.

Kuva: Ilkka Jantunen

Hänen mukaansa valtuuskunnan
jäsenet ovat olleet aktiivisia ja ero-
tessaan syntyperäiset rautulaiset
ovat tuoneet poikkeuksetta hyviä
esityksiä valtuuskunnan jäseniksi.

– Siis henkilöitä, joita karjalaisuus
kiinnostaa ja jotka ovat valmiit ke-
hittämään säätiön toimintaa, sum-
maa Pietiäinen.

Säätiön omaisuus koostuu perus-
pääoman lisäksi lahjoituksin saa-
duista maa- ja metsäomaisuudesta
sekä pääosin arvopapereina olevas-
ta sijoitusomaisuudesta. Sijoitustoi-
mista päättää hallitus kuultuaan eri
asiantuntijoita.

– Lisäksi säätiöllä on oikeus ot-
taa vastaan lahjoituksia ja testa-
mentteja. Ne tulee liittää säätiön
peruspääomaan, kertoo Pietiäinen.

Säätiö juhlii pyöreitä vuosia työn
merkeissä eli valtuuskunnan juhla-
kokouksella ensi keväänä. Muita
juhlallisuuksia ei ole luvassa.

Jaana Matikainen

Rauta-Säätiö täyttää 60 vuotta
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Kolme sukupolvea Viskareita

Rautulainen aura symboloi vahvaa
yrittäjähenkeä

Jalmari Viskari oli rautulaisten
kyntömestari.

Yrittäjät Antti Viskari (57) ja
poikansa Mikko (33) pyörittä-
vät Mikkelissä isoa rakennus-
ja kiinteistöalan yritysrypästä.
He sanovat, että oikeanlainen
asenne työhön on kodin perua.
Antin isän Vilhon (81) esimerk-
ki on ollut heillä kannustimena.

– Isän asenne työntekoon on
ollut terve. Vaikka hän teki
kovasti töitä, niin aina oli myös
aikaa perheelle ja vapaa-ajan
harrastuksiin, hiihtoon, kalalle
ja uimiseen, kertoo Antti Vis-
kari.

Vilho Viskari sai opin työntekoon
kotonaan Raudun Kuninkaanseläs-
sä. Kovasta yrittäjähengestä per-
heessä kertoo muun muassa se, että
hänen isänsä Jalmari (1899 – 1952)
oli pitäjän viisinkertainen kyntömes-
tari. Hän voitti kirkonkylän liepeillä
pidetyt, ja paljon katsojia keränneet
kilpailut vuosina 1934, -35, -37, -38
ja -39.

– Vuonna 1936 mestaruuden vei
Albert Pulakka. Muut kisat voit-
tikin sitten isäni. Hän sai peräkkäin
voitetuista kilpailuista itselleen Rau-
dun Maamiesseuran kiertopalkin-
non, tämän Fiskars 10 – auran pie-
noismallin, esittelee Vilho Viskari.

Hän on saanut sen perintönä isäl-
tään. Nyt aura on jo hänen vanhim-
man poikansa, Antin, huomassa
muistuttamassa suvun juurista ja
yrittäjyydestä.

Äkkilähtö
sodan jaloista

Vilho Viskari hämmästelee, että
sodan sytyttyä, sekasortoisessa ti-
lanteessa, palkinto tarttui mukaan

kerättyjen tavaroiden joukkoon.
– Seitsemän aikaan aamulla alkoi

sota. Tykin kuulia lensi lähelle. Vaik-
ka ampuminen loppui, pysyttelimme
päivän paikoillaan. Sydänyöllä tuli-
vat sotilaat ja sanoivat, että jos pai-
kalla on eläviä olentoja, niin äkkiä
pois.

– Siinä sitten haalimme tavaroita
säkkiin, lastasimme sen rekeen ja
otimme lehmät mukaan. Lampaat,
siat ja kanat jäivät sinne. Päivä al-
koi valjeta, kun pääsimme Kivinie-
meen, muistelee Vilho Viskari äkki-
lähtöä kotoaan, pois sodan jaloista.

Viskarien, astmaa sairastaneen
isä-Jalmarin, äidin Lempi Lyydian,
(o.s. Aittomäki) ja lasten Vilhon,
Impin ja Niilon, evakkomatka jat-
kui Jokioisten Vaulammille ja sieltä
vuonna 1940 Kangasniemen Hokan
kylän perukoille Ukonniemeen.

Keväällä 1941 he muuttivat Ant-
tolaan, josta tuli kuninkaanselkäläis-
ten oma kylä. Siellä asuivat muun
muassa Saijaset, Kiiskit ja Lopo-
set .

– Kuninkaanselässä meiltä oli
Saijasille vajaa sata metriä. Antto-

lassa matkaa tuli vajaa kilometri.
Anttolassa Viskarit jatkoivat

maanviljelyä ja karjanhoitoa. Jatko-
sodan aikana he eivät enää palan-
neet takaisin Rautuun. Jalmari Vis-
kari kuoli vuonna 1952 ja hänen
puolisonsa Lempi Lyydia 1988.

Raudun Maamiesseuran kyntökilpailujen kiertopalkonto jäi kol-
mella peräkkäisellä voitolla Jalmari Viskarille. Nyt se siirtyy Viska-
rien suvussa aina perheen vanhimman pojan haltuun.

Kuva: Seija Lipsanen

Kuva: Vilho Viskarin albumi
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Työnteon opit
lapsuudesta

Vilho ja puolisonsa Hilkka, o.s.
Salonen, jatkoivat tilanpitoa. Elä-
mäntyönsä he tekivät maanviljelijöi-
nä. Perheviljelmällä työtä riitti ja sii-
hen osallistuivat myös lapset. Antti
Viskari kuitenkin sanoo, ettei se ole
koskaan ollut vastenmielistä.

– Työtä on aina ollut hauska teh-
dä. Jopa se, kun pikkupoikana mä-
tin lantaa navetasta.

Isänsä Antin jalanjälkiä yrittäjänä
seurannut Mikko Viskari arvioi iso-
isänsä Vilhon esimerkkinä olevan
myös järkiperäisyys ja terve nöy-
ryys.

– Henkselinpaukuttajia ei löydy
tästä suvusta. Vaikka haluamme
tehdä tulosta, sillä ei ole pullisteltu.

Karjalaisuuteen kuuluu vilkkaus ja
välittömyys, mutta myös suoruus ja
toisten ihmisten huomioon ottami-
nen. Antti ja Mikko arvelevat kar-
jalaista perintöä olevan, että työn-
tekijät viihtyvät heidän yritykses-
sään.

– Väki on kestänyt meillä hyvin.
Mukana on sellaisia ihmisiä, jotka
ovat olleet 20 vuotta työkavereina,
kertoo Antti Viskari.

Ammattijohtajasta
yrittäjäksi

Antti Viskari toimi 25 vuotta am-
mattijohtajana ennen itsenäiseksi
yrittäjäksi ryhtymistään.

– Työelämään menin 23-vuotiaa-
na koneenrakennusinsinöörinä. En-
sin työskentelin Karikon autotalos-
sa 10 vuotta ja sen jälkeen Huoneis-
tokeskuksen palveluksessa 14 vuot-
ta.

Omaa yritystä, Itä-Suomen Asun-
tokeskusta Antti Viskari on johta-
nut 11 vuotta. Sillä on välitystoimis-
tot viidellä paikkakunnalla, Mikke-
lin lisäksi Heinolassa, Jyväskylässä,
Lappeenrannassa ja Savonlinnassa.

Mikko Viskari on koulutukseltaan
metsätalousteknikko. Hän työsken-

teli valmistuttuaan neljä vuotta
Enso-Gutzeitin palveluksessa han-
kintaesimiehenä.

– Yrittäjänä olen toiminut nyt 10
vuotta. Vastuullani on yritysten
markkinoinnista huolehtiminen.

Asuntojen välittämisen lisäksi Itä-
Suomen asuntokeskus rakensi rivi-
ja kerrostaloja monen vuoden ajan.
Nyt rakentamisesta vastaa Antin ja
Mikon yhdessä perustama Finnish
Construction Oy. Sillä on rakennus-
hankkeita tällä hetkellä meneillään
Heinolassa, Mikkelissä, Kangasnie-
mellä ja Kauhajoella. Ensi keväänä
rakentaminen alkaa Kouvolassa ja
Lappeenrannassa.

– Rakennamme yleensä kovan
rahan asuntoja. Olemme kehittä-
neet myös senioritalo-brandin. Sen
perusajatuksena suunnittelussa ja
toteutuksessa on ollut, että asukas
pystyy elämään siinä pitempään
kuin normaalitalossa, kertoo Antti
Viskari.

Toimintaa ympäri
Suomea

Kolmas Viskarien yritysryppää-
seen kuuluva yritys on Antin ja Mi-
kon viime vuonna perustama, kiin-
teistöjä ja rakennuksia kehittävä
Blue White Label Oy.

– Se ostaa kiinteistöjä raakana ja

kehittää ne tuotteeksi. Jos esimer-
kiksi jollakin alueella on huono kaa-
va, yrityksemme kehittää sitä nyky-
aikaa vastaavaksi ja neuvottelee
asiat kuntoon viranomaisten kans-
sa, esittelee Antti.

– Mikkelissä sijaitseva Otonkul-
man kiinteistö on ollut suurin koh-
teemme tähän asti, huomauttaa
Mikko.

Yritys haravoi toimintaansa sopi-
via tontteja ja rakennuksia eri puo-
lilta Suomea. Lisäksi se rakentaa
erilaisia toimitiloja, teollista liiketilaa,
toimistoja ja kauppoja yritysten tar-
peisiin.

Viskarien yrityksissä on töissä
noin 50 henkilöä.

– Kokonaisvahvuus riippuu kui-
tenkin aina meneillään olevista ra-
kennusurakoista. Lisäksi alihankki-
jat työllistävät toiset 50 henkilöä,
arvioi Antti Viskari.

Kannas
kiinnostaa

Antti ja Mikko ovat kumpikin käy-
neet katsomassa Vilhon kotipaikkaa
Raudussa.

Kuninkaanselässä taloja oli aikoi-
naan 33. Nyt niistä ei ole enää yh-
tään jäljellä, ei edes perustuksia.

– Kävin kerran isän kanssa siel-
lä. Viskareita oli mukana silloin bus-

Mikko, Vilho ja Antti Viskari, rautulaisia yrittäjiä kolmessa polves-
sa

Kuva: Seija Lipsanen
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silastillinen, sanoo Antti.
Mikko ei sillä reissulla ollut mu-

kana, mutta hän on kiertänyt kan-
naksen taistelupaikkoja sotahistori-
asta kiinnostuneiden kaveriensa
kanssa.

– Kävimme samalla reissulla
myös Kuninkaanselässä. Vodkapul-
lon avulla saatiin paikalliset ihmiset
myötämielisiksi ja päästiin tutustu-
maan paikkoihin. Siellä on aivan
erilaiset maisemat ja ilmasto kuin
täällä. Kannas on aika pieni alue.
Pisti hiljaiseksi se, mitä kaikkea se
onkaan sodan aikana kokenut.

Kannaksen palauttaminen suoma-
laisten haltuun saa kaikkien kolmen
Viskarin, Vilhon, Antin ja Mikon
kannatuksen.

– Minulla ei ole sitä vastaan mi-
tään. Rautuun en kuitenkaan mis-
sään tapauksessa muuttaisi, mutta
käydä voisin useammin. Yrittäisin
myös päästä yritysteni rinnalla ra-
kentamaan sitä. Karjalan kannas ei
olisi Suomelle rasite, vaan resurssi.
En kuitenkaan usko, että se on enää
mahdollista, pohtii Antti Viskari.

– Minulla on juuret Mikkelissä.
Pysyisin täällä. Se kyllä harmittaa,
ettei Suomi ostanut kannasta Koi-
viston aikana, jos ne jutut pitävät
paikkansa, huomauttaa Mikko.

Vilho sanoo, että hän on valmis
palaamaan heti, kun se on mahdol-
lista.

– Minulla on kaksi kapsäkkiä sän-
gyn alla valmiiksi pakattuna odotta-

massa takaisin pääsyä. Sen kun
vain lähdettäisiin menemään.

Seija Lipsanen

Vilho ja Hilkka Viskari lastensa  ympäröiminä Vilhon 80-vuotispäi-
vänä 17.10.2006. Hilkka Viskari saavutti 80-vuotismerkkipaalun
1.11.2007.  Takana vas. Tiina Paasonen, Riitta-Maija Rasimus,
Pirkko Alaniemi, Antti Viskari, Ritva Pylkkänen ja Jukka Viskari.

Kuva: Vilho Viskarin albumi

Vilho Viskarilla on kaikkiaan 16 lastenlasta ja lapsenlapsenlapsiakin jo kymmenen. Tässä jälkipolvesta
viime kevään ylioppilaat Katariina (Tiinan tytär), Niko (Sepon poika) ja Jussi-Pekka (Antin poika).

Kuvat: Vilho Viskarin albumi
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Joulu ja kuusi, nehän kuuluvat erottamattomasti vuo-
den pimeimmän ajan kokokohtaan. Jokaisellehan meil-
le lapsuutemme kirkkaimpiin muistoihin liittyy joulukuusi
sädehtivine kynttilöineen. Mutta aina ei ole näin ollut.
Joulun tunnus suomalaisessa joulussa, joulukuusi, on -
ihme kyllä varsin myöhäinen tulokas. Ei tarvitse palata
ajassa taaksepäin kuin viime vuosisadan loppukymme-
nille - ja joulukuusi oli tuntematon ainakin maaseudulla
ja niin myös Raudussakin.

Joulukuusi lienee germaanista alkuperää ja täällä
meillä se on ensin esiintynyt varsinaisesti kaupungeis-
sa, se on: porvaris- ja älymystöperheissä. Raudussa
sitä tiedetään ensin käytetyn saksalaissyntyisissä per-
heissä kuten kirkkoherra Peronius ja hovinomistaja
Buttenhoff, sekä muissakin vallaskodeissa. Niistä se
oli vähitellen levinnyt varsinaisen rahvaan koteihin.

Alkuaan ei kuusi olekaan ollut joulun symboli vaan
oljet. Syntyihän itse Joulunruhtinas seimeen heinien ja
olkien päälle. Kuitenkin oljissa vanha kansa näki ennen
kaikkea runsauden ja hedelmällisyyden vertauskuvan.

Jo syksyllä ruisahoksia puitaessa rautulainen isäntä
erotteli pisimmät ja suorimmat oljet eri kuvoille, jotka
hän tarkoin talletti joulun varalle. Kun sitten jouluaatto-
na naiset olivat viimeisetkin siivot tuvassa tehneet, sauna
“herennyt” ja kaikki puhdasta ja valmista joulua vas-
taanottamaan, kantoi isäntä renkineen tai poikineen ol-
kikuvot tupaan kysyen naisväeltä näin: “No jokos suap
joulu tulla”

“Tulkuo, tulkuo vaan tupaan, rauha ja hyvä miel joka
talloo”, vastasi rautulainen emäntä.

Silloin alkoi olkien levitys tuvan lattialle, ensin perä-
tupaan ja sieltä ovensuupuolelle. Kun oljet kauttaaltaan
peittivät tuvan lattian, otti isäntä tuartuopin ja vihmoi
sillä taaria jouluolkien päälle, vielä hän viskoi sitä rii-
hestä tuomansa kauralyhteelle ja vei sen aidanseipää-
seen pikkulinnuille. Jo aikaisemmin oli emäntä tyttäri-
neen valmistanut oljista himmelin, joka asetettiin pöy-
dän kohdalle lakeen riippumaan.

Ja kun jouluhimmeli alkoi hiljalleen tuvan lämpimäs-
sä kiertää rataansa, silloin vasta olisi kuin joulun hen-
käys kulkenut yli tuvan. Siellä ylhäällä päresavun mus-
tuttamasta laesta se laskeutui alas tuvan oljille itse jou-
lu – ja tuvassa olijat tiesivät nyt, se odotettu kauan kai-
vattu oli tullut.

Entisajan Raudussa kuuluivat joulun viettoon monen-
laiset leikit. Usein oli taloissa sukulaisia jouluvieraina,

taikka vain muita kyläläisiä, silloin leikittiin oikein haus-
koja joululeikkejä. Sellaisia oli esim. paistin syöminen.

Oljista punottiin pitkä side - keskelle tupaa asetettiin
yksi leikkijöistä istumaan turkki käännettynä nurin päin
päälle, tämän “paistin” silmillä oli jokin vaate tiiviisti
sidottuna, ettei hän nähnyt ketään tuvassa olijoista. Jo-
kainen koetti käydä syömässä “paistia”. Se on: nyki
turkin karvoista, hihoista ja mistä vain rohkeni nykäis-
tä, mutta silloin paisti lyödä läjäytti pitkällä olkipiiskal-
laan ja kehen tämä lyönti osui, oli paistin arvattava kuka
se syöjä oli, jos arvasi oikein, joutui tämä henkilö puo-
lestaan paistiksi.

Lapsuudessamme tätä leikkiä leikittiin vielä Mäkrän
Wesalaisen pihatuvassa, joka oli myöskin levitetty ol-
kia täyteen. Ja erikoisen hauskaa meillä oli silloin kun
saimme äidin mukaan leikkiin, hän kun oli lihava ja köm-
pelö olkien seassa, ei parempaa paistia olisi voinut ajatella
eikä meidän riemullamme silloin ollutkaan rajoja. Tämä
leikki on tuvan jouluisessa hämärässä hyvin hauskaa.

Niin, voitaisiinko nykyaikana paloturvallisuuden ta-
kia edes ajatellakaan tällaisia joululeikkejä? Lapsuu-
dessamme peuhasimme monessa olkijoulussa, mutta
ei ainoatakaan kynttilää kaatunut joulun olkiin. On jä-
tettävä mainitsematta ne monet muut riemukkaat jou-
luleikit, joita nykyään tuskin enää tunnetaankaan.

Jouluolkiin liittyy myöskin monta taikaa. Lattialla ol-
leita olkia voitiin viedä tulevalle kaalimaalle, silloin us-
kottiin, etteivät kaalimadot syö seuraavana kesää kaa-
lintaimia (Katri Sorvalin kertomana). Olkia vietiin
myös navettaan vasikkakarsinaan, mutta oli muistetta-
vana roiskuttaa niiden päälle maitoa, silloin kasvoi va-
sikoista runsaslypsyisiä lehmiä.

Luja oli vanhassa kansassa usko joulun ihmeitä teke-
viin olkiin. Vaikka joulunpyhät olivatkin jo takana päin
leikkeineen, vieraineen, yhä peuhasivat lapset lattialla
oljissa. Vasta kun tuli nuutti, se pahanuutti tempasi taar-
tynnörin tapin, kokosi oljet, potki pois koko joulun pellolle.

Nuuttiin asti oli talossa taaria oltava, hiivanuuttina sit-
ten viimeisistä oljista tehdyllä siteellä kannettiin tynnöri
aittaan odottamaan taas tulevia jouluja.

Pitkät arkiviikot olivat alkaneet.

Matti Vesalainen

Juttu on julkaistu
Rautulaisten lehden numerossa 5/1958.

Joulusta ja joulun vietosta
entisajan Raudussa
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Suomen ensimmäisenä joulu-
na Suomi-pulkkaa veti saksa-
lainen poro ja ohjastajana istui
Pehr Evind Svinhufvud.

Presidentti Svinhufvud, Ukko-
Pekka, osasi nimetä johtotehtäviin
itsenäistä Suomea sekä suomalai-
suutta arvostavia henkilöitä. Heti
presidentin toimeen astuttuaan
vuonna 1932 Ukko-Pekka tarjosi
Mannerheimille sotaväen päälli-
kön virkaa ja sodan mahdollisesti
syttyessä presidentti lupautui luovut-
tamaan armeijan ylipäällikkyytensä
Mannerheimille. Mannerheimin ar-
vovaltaa kohotti entisestään Svin-
hufvudin antama sotamarsalkan
arvo ja sen yhteydessä luovutettu
Aarno Karimon suunnittelema
marsalkan sauva.

Monet rautulaisjuuriset kävivät
Suomen 90-vuotisen itsenäisyyden
juhlavuonna Raudussa juhlimassa.
Samalla useat poikkesivat Petäjär-
ven hovin maalle pystytetyllä muis-
tomerkillä, joka on marsalkan sau-
van suunnittelijan Aarno Karimon
luomus.

Viipuriin syyskuun lopussa 1917
piiloutunut Lenin vieraili lokakuus-
sa papinpukuun sonnustautuneena
Pietarissa antamassa osviittaa Sta-
linin järjestämässä kokouksessa,
jossa Trotski sai tehtäväkseen joh-
taa aseellista vallankaappausta
Kerenskin hallituksen kaatami-
seksi.

Kerenski oli julistanut Venäjän
tasavallaksi ja kohottanut itsensä
armeijan ylipäälliköksi. Tosin keisa-
rivaltaa edelleen kannattavat ken-
raalit komensivat omia joukkojaan
sotarintamalla, sillä maailmansota
riehui Venäjän kaikilla rajoilla. Sak-
san keisari Wilhelm II:n armeija
oli päävihollinen.

Saksan julistama sota Venäjää

vastaan kosketti suomalaisiakin.
Olihan Suomi suuriruhtinaanmaana
osa Venäjää. Wilhelm II:n sotarin-
tamalla Latviassa sai suuri joukko
suomalaismiehiä taistelukokemusta
Venäjän armeijaa vastaan. Näiden
Preussin jääkäripataljoonan suoma-
laisten miesten koulutusta ja koke-
musta tarvittiin Suomen kamaralla
heti helmikuun loppupuolella 1918
Vaasaan saapuneiden jääkärien siir-
ryttyä Mannerheimin joukkoihin.
Suomessa aseellista vallankaappa-
usta torjumassa oli 1261 jääkäriä,
kuten rautulaisen Markku Ontto-
sen kirjoittamasta seikkaperäises-
tä Jääkärikirjasta käy selville.

Mannerheimin palvelusaika Ve-
näjän keisarin armeijassa kesti mil-

tei kolmekymmentä vuotta. Trots-
kin kaadettua Kerenskin hallituksen
ja Leninin astuttua Venäjän vallan-
kumouksen keulahahmoksi, oli Man-
nerheimin komennossa Romanias-
sa Venäjän divisioona. Se taisteli
Saksan ja Itävallan osastoja vastaan.
Mannerheim jätti hajoamistilassa ole-
van Venäjän armeijan matkustaen
Odessan ja Pietarin kautta Helsinkiin.

Itsenäisen Suomen ensimmäinen
joulukuu kului valmistautumisessa
sotaan. Mannerheim kävi 16. jou-
lukuuta 1917 hallituksen päämiehen
Svinhufvudin puheilla. Tässä tilai-
suudessa perehdytettiin Manner-
heim Suomen viime kuukausien ke-
hitykseen sekä tarjottiin hänelle

Svinhufvud johti Suomen itsenäisyyteen

Suomen
itsenäisyyteen
johtanut
jykevä
Svinhufvud
kuvattuna
presidenttinä
ollessaan.
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mahdollisuus ryhtyä ylimmäksi jär-
jestyksen pitäjäksi hallituksen suo-
jeluskuntajoukkojen avulla.

Neuvosto-Venäjä pyrki Saksan
kanssa erillisrauhaan, vaikka muut
maailmansotaan osallistuneet valtiot
vielä silloin katsoivat pystyvänsä
kukistamaan Leninin sekä Saksan
hallintovallan. Trotskin ja keskusval-
tojen itärintaman ylipäällikön allekir-
joitukset komeilivat joulukuun alun
aseleposopimuksessa, joka tehtiin
Brest-Litovskissa.

Venäjän sotajoukkojen vetämistä
pois Suomesta ei sisältynyt tähän
Aleksandra Kollontainkin alle-
kirjoittamaan aseleposopimukseen.
Lev Trotski tavoittelikin muiden
maiden työväenpuolueiden nouse-
mista kapinoimaan, koska Venäjän
vallankumous näytti onnistuneelta.
Aseleposopimus oli tarpeen muuhun
kuin rauhan tekemiseen.

Joulukuussa Svinhufvudin senaatti
vaati Venäjän joukkojen poistamis-
ta Suomesta ja omia suojeluskunta-
joukkoja keskitettiin Pohjanmaalle.
SDP:n ja ammattijärjestöjen alaise-
na toimivat punakaartien johtajat
kokoontuivat 16.–18. joulukuuta
Tampereelle tekemään säännöt ja
komentosuhteet punakaarteille.
Kaartien ylipäälliköksi valittiin Ali
Aaltonen. SDP:n puoluetoimikun-
ta ja Suomen ammattijärjestöjen toi-
mikunta olivat jo lokakuussa anta-
neet kehotuksen perustaa kaartit ja
O. W. Kuusinen oli suunnitellut
vallankaappausohjelman.

Muutaman päivän kestänyt suur-
lakko “Me vaadimme” ohjelmineen
pidettiin marraskuussa. Lakon kes-
täessä eduskunta (Svinhufvudin se-
naatti) päätti ryhtyä korkeimman
vallan käyttäjäksi.

Stalin oli kehottanut Suomen työ-
läisiä ottamaan vallan ja Lenin an-
toi Pietarissa käyneelle SDP:n lä-
hetystölle lupauksen ase- ja ammus-
toimituksista punakaartilaisille. Lä-
hetystö kävi Leninin puheilla kaksi
kertaa 10. ja 27. joulukuuta.

Joulukuun 15. päivänä alkoi Tu-

russa sosialistisen kunnallisjärjestön
määräyksestä miliisilakko, jonka ai-
kana turkulaiset mellakoivat sekä
ryöstivät ja tuhosivat kaupungin
keskustan kaikki kaupat. Tällaisen
joulurauhan Turku julisti Suomelle
ensimmäisenä Suomen jouluna.
Suomen ensimmäistä joulua vietti-
vät suomalaiset pelokkain mielin,
koska aavisteltiin tulevan vuoden
jouluaterialla tarjottavan leivän ole-
van karvasta verileipää.

Edellisen vuoden joulun Siperias-
sa viettänyt Svinhufvud matkusti
Suomen ensimmäiseksi jouluksi ko-
tiinsa Luumäelle, Kivijärven ranta-
tilalleen. Lujahermoisen Suomen it-
senäisyyden kärkihenkilön mielen-
rauha oli vankkumaton vaikka elä-
mä oli henkeä uhkaavien mielettö-
myyksien keskellä elämistä.

Joulun jälkeen Svinhufvud palasi
Helsinkiin ja 30. joulukuuta hän oli
Pietarissa hakemassa Leniniltä, Sta-
linilta ja muilta Smolnassa olleilta
komissaareilta allekirjoituksia Suo-
men itsenäisyyden tunnustamisasia-
kirjaan. Allekirjoitukset tulivat vuo-
den viimeisenä päivänä. Lenin ky-
syi Svinhufvudia kätellessään, oli-
vatko allekirjoituksen hakijat nyt tyy-
tyväisiä?

Stalinin suorittama Karjalan mie-
hitys ja Venäjälle jääneiden suoma-

laisten tappaminen osoittavat pap-
piskoulutusta saaneen Stalinin alle-
kirjoituksen merkityksen. Allekirjoi-
tus oli Juudaksen suudelma suoma-
laisille.

Itsenäiseksi valtioksi julistautu-
neen Suomen saattaminen kokonai-
sena suomalaisten haltuun kohtaa
nykyisin kolminkertaisen Venäjän
uhan, jonka muodostavat Halonen-
Vanhanen-Tuomioja.

Venäjän miehityksestä vapautu-
vaa Rautua odottaen

Ahti Hänninen

Mannerheim

Svinhufvud Antreassa 1918.

Kuva: Rautulaisten lehden arkisto

Kuva: Rautulaisten lehden arkisto
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Tässä artikkelissa Jalmari
Termonen, syntynyt saunassa
Raudun Liippualla 30. touko-
kuuta 1912 Annamari ja Paavo
Termosen toisena poikalapse-
na, kertoo tapahtumista vapa-
ussodan alkuvaiheesta Raudun
Liippualla ja aivan viimeisestä
kahakasta Liippuan aukeamal-
la. Mitä hän itse ei muista, ne
asiat hän on kuullut vanhem-
milta ihmisiltä. Jalmari Termo-
nen on kertonut asiat nauhalle.
Sen on kirjalliseen muotoon
purkanut Veijo Moilanen.

Se lienee ollut 1917 syksyllä. Lun-
ta ei olut vielä maassa, kun poika-
joukko kokoontui varsinaiselle ta-
paamispaikalle. Huomasimme erää-
nä päivänä, että joittenkin poikien
hatussa liehui punainen nauha. Se-

kös kiinnosti meitä veljen kanssa,
että tommoset nauhat on meidän-
kin saatava.

Kerroimme tästä isällemme. Hän
kielsi jyrkästi, että niitä ei hankita,
eikä niitä saa kiinnittää hattuihin.
Syytä tähän hän ei maininnut, eikä
siitä ollut puhetta jälkeenpäinkään.

Näin muutamilla naapurin pojilla
olivat nämä punaiset nauhat, mutta
kun niitä ei hankittu meille ja mo-
nelle muullekaan, niin lopulta nämä
hävisivät. Lopulta kenelläkään ei
ollut punaisia nauhoja.

Sotaa pakoon
tädin luokse

Nyt päivät kuluivat normaaliin tah-
tiin. Kiinnitimme kyllä huomion van-
hempien kiihkeään keskusteluun,
että jotain tärkeätä on tapahtumas-
sa. Mutta emme ymmärtäneet mistä
oli kysymys. Näin sitten päivät vie-
rivät. Tuli talvi ja lumi maahan.

Yhtenä myöhäisiltana vanhempa-
ni ilmoittivat, että nyt lähdetään so-
taa pakoon. Päämääränä oli pako-
paikka, Haapakylä, isän siskon ja
hänen miehensä Pekkasen Matin
luona. Se oli yhdeksän kilometrin
päässä Liippualta.

Lähtöä ruvettiin valmistelemaan ja
lyötiin tavaroita kasaan. Ja reslare-
keen paiskattiin sahajauhokoikka ja

sen pohjalle olkia ja räsymattoja
pehmikkeeksi. Tämä tuntui meistä
pennuista juhlalta. Se oli hauskaa ja
mielenkiintoista.

Sitten meidät lastattiin tuohon sa-
hajauhokoikkaan ja päälle vedettiin
ressu tuulensuojaksi ja vähitellen
päästiin liikkeelle. Aikanaan saavut-
tiin Haapakylään ja pitkän koliste-
lun jälkeen päästiin sisälle. Siellä kun
ei meinattu uskoa, että sukulaisia
ollaan.

Sisään päästyämme meidät otet-
tiin vastaan ja lattialle laitettiin sis-
kon peti. Sen muistan aina. Siinä oli
paljon, paljon vierekkäin meitä ih-
misiä ja lapsia. Sedän perhe muis-
taakseni meni seuraavana aamuna
Kaskaalaan sisarensa luo. Hän oli
meidän toinen täti, Helena-täti.

Ennen kuin täällä Haapakylässä
ruvettiin nukkumaan, oli soitettava
seinäkelloa, joka soitti kivaa sävel-
tä. Sitä pyydettiin aina tätin miehel-
tä uudestaan ja uudestaan. Sävel
lienee ollut “honkain keskellä” tai
jotain semmoista, mutta kaunis se
kuitenkin oli.

Sitten alkoivat arkipäivät. Isän oli
jalkapatikassa painuttava Liippual-
le yhdeksän kilometrin päähän syöt-
tämään ja juottamaan elukoita. Siel-
lä oli muutama lehmä. En muista
oliko niitä kaksi vai kolme. Oli näh-
tävästi myös muutama lammas.

Vapaussota Raudun Liippualla ja Inkerin sota

Kuva: Rautulaisten lehden arkisto
Sotaan lähtö Raudussa 1918.

Kuva: Seija Lipsanen
Jalmari Termonen ja puolisonsa
Anna Kiviniemessä kesällä
2007.
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En muista kuinka monta päivää
tämä kesti. Ei kuitenkaan kovin kau-
an. Oli liian pitkän matkan päässä
tämä työmaa, että sitä ei voinut jat-
kaa loputtomiin. Lopulta lähdimme
koko perhe jälleen kotiin.

Elämää kotona
sodan varjossa

Kuormaus tapahtui samalla taval-
la ja setän hevosella lähettiin sitten
ajamaan Liippualle. Saavuttuamme
hevoskyydillä Liippuan mäelle Ora-
van talon kohdalle, isä pysäytti he-
vosen ja Oravan Mari tuli meitä
vastaan ja sanoi ensimmäiseksi:
“Paavo älä tule kotiin. Käännä he-
vonen ympäri ja mene takaisin.
Meidän Matti on tapettu. Joku Kal-
junen kävi hänet ampumassa ja si-
nuakin on kuulemma etsitty.”

Isä ei kuitenkaan kääntänyt he-
vosta vaan me mentiin kotiin. Ko-
tona ruvettiin tarkastelemaan paik-
koja, ja kun alkoi nälkä jo tulla, niin
piti saaha myöskin ruokaa. Leipää
jostakin löytyi, mutta lihapytty, johon
syksyllä teurastetut sianlihat oli lai-
tettu, oli tyhjä.

Lihat olivat kadonneet tällä välillä
parempiin suihin. Sokerihiekkaa löy-
tyi jostakin morsiusarkusta. Hän ri-
potteli sitä sokerihiekkaa leivän-
päälle ja se voileipänä sitten meni
aivan täydestä.

Elämä tästä jatkui pikkuhiljaa ja
kehittyi paikoilleen. Isä kuitenkin
avasi lattian siitä ainoasta tuvasta,
missä asuttiin, irrotti pari kolme palk-
kia lattiasta ja kaivoi siihen syven-
nyksen, jonka pohjalle laitettiin peh-
musteita, olkia ja rättejä. Syvennyk-
seen oli mentävä jos ammunta al-
kaisi.

Eräänä päivänä katsellessani vel-
jeni kanssa Liippuan mäelle, huoma-
simme siellä joukkueen, 50-60 mies-
tä, venäläisiä sotilaita, jotka meni-
vät Liippuan mäkeä ylös ja häipyi-
vät näkymättömiin talojen taa.

Ei ollut kun hetken aikaa kun ve-
näläiset hävisivät, kun alkoi venä-

läisten tulitus. Ammunta oli kova ja
ihmettelimme mistä se johtui. Niin
äkkiä se tuli. Jonkun aikaa tämä
rytinä kesti ja sitten se vähitellen
lakkasi.

Kotvan ajan kuluttua ilmestyi
ovelle hirmuisen pitkä venäläinen
sotilas. Hänellä oli kivääri hihnasta
selässä ja esitti pyyntöä. Sellaisena
se ymmärrettiin. Näytti suutaan.
Esitti, että hänellä on nälkä. Äiti otti
hyllyltä leivän. Lienee ollut ainoa.
Ja tyrkkäsi sen soturille kouraan.

Hän otti leivän ja näytti kädellä,
että leipä on leikattava kahtia ja
osoitti, että toinen puoli kuuluu meille
ja osoitti meitä poterossa olevia ka-
karoita. Toisen puolen hän pisti
mantelinsa alle piiloon. Sitten hän
selvitteli jotakin venäjäksi, mutta sitä
me, eikä äiti ymmärtänyt.

Venäläinen poistui tuvasta ja meni
aivan vieressä olevaan setän tu-
paan. Meni sisälle ja Anni täti ker-
toi, että setän Paavo, minua vuotta
nuorempi, tokaisi heti että kummi-
setäni on sillan alla.

Anni täti kertoi, että hänellä nousi
tukka pystyyn. Hän arveli, että ve-
näläinen ymmärtää mitä poika pu-
huu. Venäläinen ei tietenkään ym-
märtänyt. Mutta isä oli siellä sillan
alla perunakuopassa ja ymmärsi
venäjää. Venäläinen etsi hevosta
haavoittuneiden kuljettamista varten
Lempaalaan.

Kun venäläinen poistui, hän pois-
tui suoraan karjakartanolle, siis tal-
lin ja navetan luo. Isä nousi peruna-
kuopasta ja meni venäläisen peräs-
sä tallille ja neuvoi venäläistä val-
jastamaan hevosta. He valjastivat
yhdessä hevosen. Isä ei pystynyt
yksin ja eikä venäläinen osannut.

Isällä oli lentokoneessa (siteessä)
oikea käsi. Hänellä oli iso ajos kä-
dessä. Venäläinen selitti, että hevos-
ta tarvitaan haavoittuneiden Lem-
paalaan kuljetusta varten Venäjän
puolelle, ja hevosen saa takaisin
Lempaalasta, kun vain joku lähtee
hakemaan. Siinä sitten sovittiin, että
hevosta lähtee hakemaan setän pai-

mentyttö. En muista oliko se Lep-
päsen Lempi vai Huhdan Lem-
pi, jompikumpi hänen nimensä oli,
ja hän lähti venäläisen mukana he-
vosen hakuun.

Sillä tavalla hevonen, Lempi ja
venäläinen haihtuivat Venäjälle.
Lempi tuli ilman hevosta seuraava-
na kesänä takaisin. Vanhemmat ih-
miset olivat kyselleet Lempiltä hä-
nen matkastaan ja siellä viipymises-
tään sekä olostaan, johon vastauk-
sen oli ollut itku.

Kätkyjen hakumatka
pikkuveljelle

Näin jatkui sitten talvi ja eräänä
päivänä äiti antoi meille vanhemman
veljen kanssa käskyn hakea pikku-
veljelle naapurista kätkyt. Tämä
naapuri oli Liippuan kyläaukean pe-
rällä Mankkisen talo, jonne oli
matkaa kilometrin verran.

Otimme veljeni kanssa vesikel-
kan. Veljeni veti vesikelkkaa ja
minä kävelin perässä ja läksimme
hakureissulla. Saavuttuamme Liip-
puan mäelle, läksimme suurta pel-
toaukeamaan ylittämään, kun
yht´äkkiä alkoi kuulua ammuntaa.

Itkuhan siinä pääsi, pistettiin juok-
suksi ja päästiin loppujen lopuksi
hakupaikkaan Mankkilan taloon.
Eihän meitä tietenkään kukaan am-
punut, mutta sattumalta ammunta
kuului jostakin. Se tuntui olevan hy-
vin lähellä ja sitä oli melko runsaas-
ti.

Mankkisen perhe oli perunakuo-
passa, kun avasimme tuvan oven.
Vanha Mankkisen täti viittasi meitä
tulemaan samaan kuoppaan, vaik-
ka ammuntaa ei enää kuulunutkaan.
Menimme kuoppaan ja täti kuivaili
meiltä kyyneleet pois.

Kun mitään ei kuulunut, kätkyt
pantiin kelkkaan ja lähettiin takaisin
kotiin. Ja kätkyt tuli kotiin. Tunsim-
me veljen kanssa itsemme miehen
mittaiseksi, kun olimme saaneet pik-
kuveljelle kätkyen ja olimme tehneet
aikamiehen työn.
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Raudun valtaus ja
punaisten tuho

Taistelurähäkkä, mistä aikaisem-
min kerrottiin, johtui kuulemma sii-
tä, että silloin suoritettiin juuri pik-
kuista ennen Raudun aseman val-
taus. Sitä on kerrottu siten, että rat-
sumestari Elfvengren hyökkäsi
Raudun asemalle Raasulin radan
suunnasta ja samanaikaisesti Rau-
dun kirkon hautausmaan kulmalla oli
kuulemma ollut kaksi tykkiä.

Ja kun nämä tykit saivat osuman
asemalla olevaan, tiilistä muurattuun
konetalliin, jossa tämä punaisten
porukka oli, tiiliseinä murtui. Tallis-
sa olijoiden oli murtauduttava ulos
ja lähdettävä karkuun.

He lähtivät sitä viidettä tietä, joka
kulkee kärritienä aseman konetal-
lilta. Toinen tie on Mäkrälle mene-
vä maantie ja toinen Raudun kirkolle
menevä. Se näitten välinen kolmio
on siinä, jossa kulkee kärritie.

Murtautujat lähtivät sen tien suun-
nassa viiden tien risteykseen. Kun
he olivat saapuneet viiden tien ris-
teykseen, he laskeutuivat siitä alas
Kylmäojan notkoon. Pari-kolmensa-
taa metriä notkosta he joutuivat tu-
lituksen alle. Valkoiset olivat asemis-
saan Kylmäojan toisella puolella, itä-
puolella maantietä.

Ja muun muassa jälkeenpäin eräs
ylikersantti Nyrhinen selitti ja näytti
paikan, mistä hän oli konekivääri-
ryhmineen tulittamassa näitä Kyl-
mäojan notkoon saapuneita karku-
laisia. Tämän jälkeen Kylmäojan
notko sai nimen Kuolemanlaakso.

Toiset kertoivat, että Kuoleman-
laaksossa oli 800 kaatunutta, toiset
tiedot kertovat 1200 kaatuneesta.
Paljonko heitä on sitten ollut? Hei-
dät on kuitenkin haudattu Liippual-
le tulevan maantien vasemmalle
puolelle (itäpuolelle maantietä).

Se oli peltoaukea. Ihan tien laidas-
sa on tämä hauta. Myöhemmin sii-
nä oli tiheä lepikko. Se on haudan
päällä. Eikä siihen ole minkäänlais-
ta muistomerkkiä laitettu tai kukkia

viety. Puhuttiin, että siinä kummit-
telee. Minäkin pelkäsin kummituk-
sia, kun kuljin siitä ohi. Mutta ei kos-
kaan kuitenkaan kummitellut.

Venäläiset
tulittavat omiaan

Nämä, jotka tästä tulituksesta sel-
visivät vielä hengissä, tulivat Maan-
selän kylään. Maanselän kylästä he
tulivat edelleen Raasuli-Lempaala
suuntaan Liipualle päin Muutsilan
mäkeen ja Muutsilan notkoon,
Muutsilan etelänpuoleista mäkeä
ylös.

Kun he saapuivat Liippuan kylään
peltoaukeamalle, niin samanaikai-
sesti tuli, kuten aikaisemmin mainit-
sin, venäläisten apujoukko Liippu-
an mäkeä ylös. Kun nämä huoma-
sivat Kuolemanlaaksosta tulevat
valkoiset siteet käsissään ja pääs-
sään, he luulivat niitä valkoisiksi ja
avasivat tulen. Syntyi rähäkkä, mikä

aiheutti lisätappioita, joita edellä ker-
rotulla, lainatulla hevosella vietiin
Lempaalaan.

18 vuotta myöhemmin, kun olin
harjoitusmaastossa leirillä, jolloin
jouduimme harjoitustauon aikana
liikkumaan myöskin täällä Kuole-
manlaakson seutuvilla, ylikersantti
Nyrhinen kertoi minulle missä hän
oli konekivääreineen ja ryhmineen
tuliasemissa tulittamassa näitä Kuo-
lemanlaaksoon kaatuneita ja pake-
nevia punaisia.

Ne olivat kai viimeiset venäläiset,
jotka menivät silloin rajan yli Venä-
jän puolelle.

Venäläisiä pakenee
Suomen puolelle

Alkoi rauhallisempi aika. Venäjäl-
tä päin tuli kuitenkin päivittäin pit-
kin kevättä ja kesää pakolaisia Suo-
men puolelle. Tulivat kuormineen,
hevosineen, lehmineen ja lampai-

Kylmäojan notko taistelujen päätyttyä.
Kuva: Rautulaisten lehden arkisto

Kuva: Rautulaisten lehden arkisto
Punaisten varastot palavat Raudun asemalla.
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neen hevosajoneuvoilla ja toiset kä-
vellen lähes joka päivä. Toiset jat-
koivat matkaa, toiset jäivät vähäksi
aikaa vielä Liippualle.

Vakituiseksi Liippualle jäi asu-
maan muun muassa kutsumanimel-
tään Bola, oikealta nimeltään Alek-
sei Bocage sekä Kannisen Tah-
vo ja hänen rouvansa, joka oli myös
ummikkovenäläinen.

Tämän jälkeen alkoi hiljaiselämä
ja kaikki asettui oikeille uomilleen.
Puutetta oli ja nyt ilmestyivät kurvi-
kauppiaat. Heitä kävi useita kaup-
piaita viikon aikana. Kurvia syötiin
paljon. Hinta oli halpa. Muistan että
kurvikilon hinta oli 25 penniä. Isä osti
usein koko ämpärillisen. Siitä tuli
hyvä soppa sekä pannulla paistaen.
Äiti teki ja vatsa tuli aina täyteen.

Näin mentiin eteenpäin. Kesä oli
tullut ja viljat oli kylvetty maahan.
Oraat olivat kasvaneet jo niin pit-
käksi, että niiden joukossa oli
horsmia. Me pienemmät saatiin teh-
täväksi kulkea oraspellossa, pienet
kopsat käsivarrella ja nyhtää pois
horsmaorasta, joka oli vähän kau-
raorasta pitempi. Näistä kerätyistä
horsmista äiti keitti kaalia ja kaali
maistui oikein hyvältä.

Monet ihmiset keittivät nokkosis-
ta kaalia, eivätkä silloin ymmärtä-
neet, että nokkoskeitto on herkkua
niin kuin se on tänä päivänä. Elämä
rauhoittui merkittävästi ja tuntui sil-
tä, että rajavartiostoa ei ollut, eikä
rajaa oltu suljettu, koska liikenne
jatkui ainakin Venäjän suunnasta
Suomen suuntaan.

Yhteen aikaan tuli pelko uudesta
sodasta. Isäkin vei kuorman jo Haa-
pakylään vai liekö vienyt kaksi, sil-
tä varalta että on jälleen lähdettävä
karkuun. Elämä asettui kuitenkin
uomiinsa, eikä tarvinnut lähteä mi-
hinkään.

Inkerin vapaussota
täytti talot sotilailla

Pakolaisvirta katkesi ja raja sul-
keutui. Alkoi Inkerin vapaussota.

Rintama lienee ollut Kirjasalossa.
Lepovuorossa olevat sotilaat täytti-
vät kylän kaikki talot ja riihestä tuli
vankila vartioineen. Vankeja näytti
olevan aika paljon. Se näkyi silloin,
kun heitä ulkoilutettiin raittiissa il-
massa. Kertoivat heitä olleen enim-
millään noin 60. Lepovuorossa ole-
vien sotilaiden joukossa oli inkeri-
läisiä, ummikkovenäläisiä, jotka ei-
vät osanneet sanan sanaa suomea,
sekä suomalaisia vapaaehtoisia.

Vapaa-aikansa nämä sotilaat viet-
tivät yleensä pelaamalla tammea.
Siihen aikaan sitä sanottiin huusipe-
liksi. Pahvista oli tehty lauta, sekä
pahvista leikatut nappulat. Pari
miestä mahtui yhteen pelin kerral-
laan ja muu joukko oli kihona ym-
pärillä. Joskus meteli oli melkoinen.

Tämä huusipeli päättyi siihen, että
vastapelaaja joutui ahdistetuksi jo-
honkin nurkkaan. Niin että hän ei
päässyt enää mihinkään siitä nap-
puloineen ja silloin hän oli joutunut
huusiin. Hän oli hävinnyt pelin ja peli
lopetettiin siihen. Seuraava pari sai
ruveta yrittämään samaa peliä niin,
että kaikki saivat pelata tarpeek-
seen. Päivät kuluivat tällä tavalla
aamusta iltaan, mikäli ei muita hom-
mia ollut.

Tämän huusipelin lisäksi meitä
penikoita kiinnosti erityisesti sotilai-
den muonitus ja siinä leivän jako.
Leivät olivat yleensä pitkulaisia,
hyvin pitkiä hiivaleipiä. En tiedä mis-
tä ne tulivat, mutta leipien jakoa seu-
rattiin hyvin suurella mielenkiinnol-
la.

Kaikki sotilaat kokoontuivat pöy-
dän ympärille seuraamaan leivän
jakoa ja pilkkomista. Yksi sotilaista
otti veitsen ja leikkasi pitkittäin suu-
ren leivän halki toisesta päästä toi-
seen päähän. Sen jälkeen hän ru-
pesi leikkaamaan poikittain ja jou-
kolla seurattiin, mihin kohtaan veit-
si sijoitetaan, niin että poikkileikatut
palat tulivat yhtä suuriksi. Kun lei-
pä oli pilkottu niin, että siinä oli yhtä
monta palaa kuin tuvassa asukkai-
ta, sotilaita, alkoi varsinainen jako.

Yksi sotilaista kääntyi selin, meni
nurkkaan ja jakaja, joka leikkasi lei-
vän, pisti veitsen kärjen leipäpalan
päälle sattumalta aina johonkin koh-
taan ja kysyi nurkasssa olevalta:
”Kenen tämä?” Nurkassa olija vas-
tasi sitten kenen se oli. Kuului ni-
miä, se on Jauhopään, se on
Huuhkan jne.

Muistan muutamien sotilaiden ni-
miä mitä tässä “huutokaupassa” tuli
esille. Näytti siltä, että tällä tavalla
suoritettu jako oli oikein ja kaikki
tuntuivat olevan tyytyväisiä. Joskus
syntyi pientä kauppaa. Jotkut kovat
tupakkamiehet vaihtoivat leipäpa-
lansa tupakkaan.

Pahanteossa
serkkupojan kanssa

Meitä erikoisesti kiinnosti porstu-
an seinällä olevat kiväärit. Siinä oli
muutama kivääri ladattuna. Yhtenä
päivänä kun shakkipeli tai huusipeli
oli kovassa menossa, sisältä kuului
meteliä ja me otimme toisen kivää-
rin seinältä ja päätimme, että kivää-
rillä ammutaan:

Päätimme, että peitetään ampu-
misen ääni lumihankeen. Piti saada
ensi varmistin pois. Kun yksin ei
jaksettu varmistinta poistaa, otettiin
varmistin pois kahteen mieheen. Se
onnistui. Tyrkättiin kivääri lumihan-
keen ja laukaistiin.

Se puksahdus kuului vain lähelle.
Eikä sisällä kiinnitetty siihen mitään
huomiota. Ammuttiin ensimmäinen
kivääri tyhjäksi ja vietiin takaisin
porstuan seinälle. Otettiin toinen ki-
vääri ja tehtiin sille samanlainen
temppu. Ammuttiin makasiini tyh-
jäksi.

Tietysti kiväärin omistajat huoma-
sivat mitä kiväärille oli tehty, kun
ottivat kiväärin seinältä. Ei se aina-
kaan parantanut kiväärin rakennet-
ta, kun lunta meni piippuun. Mutta
tehty mikä tehty. Meille ei kuiten-
kaan koskaan puhuttu tästä mitään.

Sen jälkeen ei ladattua kivääriä
ollut porstuan seinällä. Sisälle ei ki-
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vääriä viety, koska ne olisivat hikoil-
leet siellä.

Yhtenä päivän olimme enon pi-
hassa ja menimme heidän kujamaal-
leen. Siellä oli kaksi sotilasta ja he
olivat keittopuuhissa. Kujamaan
keskelle oli tehty keittopaikka, jos-
sa oli pikkuinen nuotio suuren pyyk-
kipadan alla. Siinä sotilaat keitteli-
vät saikkaa, sekä muuta ruokaa,
tarvittaessa.

Kun me tulimme kujamaalle, so-

tilaat rupesivat pelottelemaan mei-
tä. Toinen tuli ulostuloaukolle ja toi-
nen oli meidän luona. Toinen sanoi
kaverille. Ole sinä siinä, minä otan
nuo pojat kiinni. Keitetään niistä
saippuaa.

Kun saippuasta oli kova puute sii-
hen aikaan, me kauhistuimme ker-
ta kaikkiaan ja ryntäsimme sikopaa-
nan ja lammasläävän väliseen ra-
viin, johon aikuinen ihminen ei mil-
lään mahtunut. Me juuri ja juuri

mahduimme ja pystyimme mene-
mään sinne. Pelko oli valtava. Olim-
me vähällä joutua saippuaksi. En
ikinä ole pelännyt kuin silloin. Olim-
me niin kauan kuin sotilaat viipyivät
kujamaalla välttääksemme saippuan
raaka-aineeksi joutumisen.

Siitähän piti tietysti piti tehdä tiliä,
missä me niin kauan viivyttiin. Seli-
timme vanhemmillemme tämän ta-
pauksen ja uhkaavan tilanteen, mikä
meidät yllätti. Pelottelijat saivat kyllä
satikutia lapsien pelottelusta, mutta
henkiin jäätiin ja selvittiin loppujen
lopuksi kunnialla.

Vanki ja vartija
saunanlämmityksessä

Vanki ja vartija saapuivat taloon
sauna lämmitykseen.. Sitä en muis-
ta, tuliko vanki riihestä toisten van-
kien joukosta vai tuliko hän jostakin
muualta. Tapahtui niin, että vanki
kulki vartijan mukana. Vanki kantoi
Raudun Liippuan notkosta maantie-
kaivosta vettä saunaan, pilkkoi puut
ja lämmitti saunan. Saunan lämmi-
tyksen jälkeen vanki meni saunaan.
Vartija jäi ulkopuolelle kivääreineen.

Vanki saunoi, pesi itsensä ja sau-
nomisen jälkeen pukeutui ja tuli pois
saunasta. Hänen silmilleen sidottiin
liina ja vanki ja vartija lähtivät sa-
maan suuntaan kuin rintamalle me-
nijät. Ihmeteltiin, miksi vangin silmät
sidottiin? Vietiinkö hänet ammutta-
vaksi? Vartialta kysyttiin:”Mikä
temppu tämä on?” Vartija selitti, että
tämä oli vangin viimeinen toivomus.

Tarina
Tungelmajoelta

Kun rauhan aikana serkkupojan
kanssa kuljettiin hevosia etsimässä
metsästä. Sieltä metsästä mentiin
usein Tungelman palteille. Nämä
palteet olivat hyvin jyrkät. Niissä oli
viehättävää se, että niissä kasvoi
tavattoman paljon villiä mansikkaa.
Siellä syötiin monta kertaa mansik-
kaa vatsat täyteen ja hevosen jäi-

Sotilaita Maaselän kylässä. Kuva otettu 1.  pääsiäispäivänä 1920.

Kuva: Rautulaisten lehden arkisto/Juho Haukan jäämistö
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vät metsään. Niitä ei löydetty.
Tungelmajoki ei varsinaisesti ol-

lut mikään joki, vaan puro, sen le-
veys saattoi olla vain noin toista
metriä, tai leveimmillään pari kolme
metriä.

Kärsälän kyläläiset kävivät rau-
han aikana Tungelmajoen niityillä.
Niityt olivat alhaalla Tungelmajoen
kahta puolta. Toiset niityt olivat Ve-
näjän puolella, Kirjasalon puolella,
toiset Kärsälän kyläläisten puolel-
la.

Heinän korjuun aikana molemmat
sattuivat yhtä aikaa jokivarteen.
Suomalaiset yrittivät jututtaa venä-
jän puolella olevia työmiehiä ja nai-
sia, koska he olivat suomenkielisiä.
Venäläisillä oli vartiomies mukana,
kivääri olalla ja hän vahti, ettei min-
käänlaista keskustelua syntynyt.
Näin Neuvostoliitto huolehti raja-
naapureistaan ja käyttäytyi rajana-
apureita kohtaan.

Traagisia
rajatapahtumia

Vähän myöhemmin venäläiset
ampuivat rajavartija Otto Ihalaisen
Tungelmajoen niityllä. Hän meneh-
tyi matkalla lääkäriin. Naapurisuh-
teita venäläiset parantelivat uudel-
leen muutaman vuoden kuluttua ja
ampuivat Haukan Pekolta vai-
mon.

Niittyjärveltä kotoisin oleva Hau-
kan Pekko oli erään sunnuntaiaamu-

na vaimonsa kanssa kalastamassa
Koskijärvellä. Venäläiset avasivat
tulen. Pekko heittäytyi veneen poh-
jalle. Vaimoon sattui luoti ja vene
ajautui tuulen mukana Suomen ran-
taan. Pekko säilyi hengissä.

Naapurin ystävyyden rakentelu ei
loppunut vielä tähän. Niinkin myö-
hään. kuin 1938 venäläiset ampui-
vat rajavartija Huhtamäen Raasu-
lissa. Se oli venäläisten naapuruut-
ta aina talvisotaan saakka, jossa
meitäkin oli kolme veljestä. Ryssä
on ryssä.

Näin päättyi Inkerin sota. Tuli rau-
ha ja alettiin elää rauhallista, tosin

puutteellista elämää.
Lopuksi kerron rintaman sijainnis-

ta ja sotilaiden reitistä. Sotilaiden
reitti kulki Liippuan notkosta Adam-
sundiin, Kolmkannan kautta Hent-
tisen hakkuun läpi Kärsälän kylään.
Kärsälän kylässä reitti hajautui edel-
leen Vaskenkolkalle, joka oli lähin-
nä Venäjän rajaa. Vaskenkolkalta
laskeuduttiin alas Tungelman rinteitä,
Mäkirinteitä yli Tulemajoen ja siinä
vastapäätä olikin Kirjasalon kylä,
jossa lienee rintama ollut.

Jalmari Termonen

Asepukuiset rajavartijat Raasulissa 18.10.1922. Seisomassa Anna-
Maria Karhu, o.s. Paakkinen. Sotilaiden välissä istuu Alina Kekki.

Kuva: Rautulaisten lehden arkisto

RAUTUSEURA RY:N PIKKUJOULU

on Karjalatalon Sortavalasalissa ke 12.12.2007 klo 18.00.

Ohjelmassa perinteinen riisipuuro, joululauluja ja arpajaiset.

                               Tervetuloa!                                                    Hallitus
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Rautulaisten lehdessä numero 1/2001 oli nyt
jo edesmenneen Bruno Tiaisen kirjoitus Kansal-
lisen partion Raudun osaston toiminnasta 1930-
luvulla. Brunon pyynnöstä osastoon kuulunut
Aarne Satama on muistellut omalta osaltaan
Raudun osaston toimintaa. Hän on aikoinaan lä-
hettänyt toimitukseen myös osaston toimintaan
liittyviä valokuvia. Kuvista on julkaistu aiemmin
Rautulaisten lehdessä vain yksi. Juttua  ei ole
tätä ennen julkaistu.

Partion toiminta tapahtui yli 60 vuotta sitten, siis lap-
suudessani. Siksi muistikuvat ovat varsin hataria. Lie-
neekö liikkeen ideologiakaan ollut selvää. Isänmaalli-
suus ja maanpuolustuksellisuus jäivät mieleeni kaikkein
tärkeimmiksi.

Toiminta tapahtui luonnossa suunnistuksen, hiihdon,
patikkaretkien, pyöräretkien, karttojen ja peitepiirros-
ten laadinnassa. Koskaan meillä ei ollut mitään aseita
mukana, ei edes jousipyssyä.

Mitä partion kuulumisesta meille sitten jäi tulevaisuu-
den varalle? Hyvin nopeasti, muutaman vuoden kulut-
tua, jouduimme käytännössä toteuttamaan oppimiam-
me taitoja. Jotkut meistä antoivat kaikkensa isänmaal-

le. Hyvin moni jatkoi toimintaansa aktiiviupseerina. Veli
partionjohtaja oli jo silloin reservinupseeri, veli Ilmari
yleni everstin arvoon ollen myöhemmin Sisä-Suomen
sotilasläänin esikuntapäällikkönä. Veli Jaakko Kiesi-
läinen lienee ollut aktiiviupseeri. Itse olen myös reser-
vinupseeri. Oma poikani ja lapsenlapsistani kaksi ovat
reservinupseereita. Näin on tullut isänmaallisuus ja
maanpuolustuksellisuus siirretyksi jälkeläisille.

Toiminnasta kertovat kuvat on otettu Mäkrän seisak-
keen paikkeilta ja suunnilleen samalta kohdalta Petä-
järven tien varrelta. Muuten toimintaa tapahtui joka
puolella pitäjää. Useimmin olimme kuitenkin aseman
seutuvilla.

Yhteydenpito katkesi sotien johdosta. Kukin elossa
oleva siirtyi omille tahoilleen. Merkillinen sattuma oli
se, mikä tapahtui minulle rintamalla Lempaalassa. Puo-
lustuskaistamme oli Viisjoen kaistalla. Vasemmalla puo-
lellamme oli rajajääkärikomppanian tukikohta, jossa
komppanian päällikkönä oli kapteeni Bruno Tiainen.
Parin, kolmen sadan metrin päästä hän löytyikin. Käy-
tyäni tervehtimässä, hän tarjosi muhevat korvikkeet yli-
määräisellä voinapilla höystettynä.

Ilmarin tapasin useinkin. Olin virassa Keski-Suomessa
Saarijärvellä, sieltähän oli lyhyt matka Luonnetjärvelle.

Kansallisen partion Raudun osasto
Lepotauolla nuotiolla.

Kuvat: Aarne Sataman arkisto
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Veli Bruno Tiaisen ansiokkaan lehtikirjoituksen lopus-
sa oli hieno yhteenveto, josta tuli mieleeni ihmeellinen
yhteensattuma. Hän siteerasi kenraali Ehrnroothia.
Niinpä minäkin.

Meitä oli kymmenen reservinupseeria Rauman soti-
laspiirin käytävällä rivissä tarkastusta varten. Lounais-
Suomen sotilasläänin komentaja, edellä mainittu ken-
raali seurueineen tuli tarkastukselle. Hänen tervehti-
essään kädestä pitäen, piti kaikkien kertoa palveluk-
sestaan sodan aikana. Viimeisenä tuli minun vuoroni.
Kerrottuani olleeni Vuosalmella “erään” eversti Ehrn-
roothin joukoissa, alkoi vanhan herran käsi vapista, ääni
sortui. Vähän ajan kuluttua hän katsoi kelloaan ja sa-
noi: “Nyt minä olen siviili, oli suurta saada tervehtiä
viimeiseksi virkatehtäväkseni Teitä, minun poikani.”

Jos en olisi kuulunut tähän partioon, olisivat selviyty-
mistaitoni olleet huonommat. En varmaankaan olisi
kuulunut siihen joukkoon, josta sanottiin: “Minun par-
tiopoikiani ja minun poikiani.

Aarne Satama

Marssitauolla. Kirjoittaja Aarne Satama on toi-
nen vasemmalta.

Maastoharjoitus.Karttaluonnosta piirretään.

Kuva
vasemmalla:
Partion vara-
johtaja Ilmari
Tiainen.

Kuva oikealla:
Matkalla
Väärämäkeen
(Sakkolan
kruunun-
puistoon).

Tehtävän jako.



Rautulaisten lehti  6/2007 21

Joulukuun pimeitä päiviä Raudussa 1939
Kansa taisteli -lehdessä nu-

merossa 4/1976 on metsäpirt-
tiläisen Väinö Hahtelan kirjoi-
tus Joulukuun pimeitä päiviä
Kannaksella v. 1939. Toimituk-
sessa jutusta on valittu katkel-
mia kuvaamaan sodan ensipäi-
vien tapahtumia Raudussa sil-
minnäkijän, sotilaan, kertoma-
na.

Jääkäripataljoona 4 oli saanut Tal-
visodan kolmena ensimmäisenä päi-
vänä tulikasteensa. Aikaisemmat
sotakokemukset eivät paljoa paina-
neet pataljoonan toiminnassa, sillä
vain muutamat upseerit ja kanta-ali-
upseerit omasivat jonkinlaista sota-
kokemusta Vapaussodan ajoilta.

 Rautu oli käynyt vuosien mittaan
kantahenkilökunnalle tutuksi kuin
oma piha, sillä siellä kävimme
useimmat sotaharjoitukset rauhan
vuosina. Olihan Rautu itäisen kan-
naksen tärkein puolustuksellinen
maastoalue.

Koko pataljoona oli Raudun suun-
nan ensimmäisessä viivytysasemas-
sa, jonka ensimmäiset viivytyslinjat
olivat Raasulissa aivan rajan pinnas-
sa JP 4:lle alistetun 6. RajaK:n mie-
hittämät. Pääpuolustuslinjan sijainti
oli Kuolemanlaakso - Orjansaari
tasalla.

Seuratessamme YH-aikana pi-
meinä öinä toimintaa toisella puo-
len rajaa, olivat ennusmerkit vaka-
vat. Telaketjujen kolinaa, lapioiden
läiskettä, sahojen sihinää ja rysket-
tä puiden kaatuessa.

* * *
Vihollisella näytti olevan tarkat tie-

dot meikäläisen asemista ja majoi-
tusalueista, sillä sodan ensimmäisi-
nä minuutteina saivat juuri nämä
kovimmat ryöpyt tykistöltä. Majoi-
tuspaikat olivat kuitenkin silloin jo
tyhjät ja koko pataljoona hyvässä
taistelujärjestyksessä omissa mon-

tuissaan ja poteroissaan. Vihollisen
tykistötuli oli ensimmäisenä sotapäi-
vänä hajanaista, jonkinlaista peitet-
tä asemiemme toisesta laidasta toi-
seen, mutta jo seuraavina päivinä oli
havaittavissa selvää keskitystä sen
käytössä.

* * *
Sodan alkupäivät osoittivat, että

pelkomme salamasodasta oli aihee-
ton. Venäläiset etenivät yhtenä pöt-
könä Raaasuli - Rautu päätietä ja
pääsivät vain 7 kilometriä rajalta
Rautua kohden Kuolemanlaakson
etelärinteelle kolmen päivän aikana.

* * *
Jokaisen neliömetrin luovutus

Raudun maastoa tapahtui suunni-
telmien mukaan ja koko viivytys-
asema jätettiin ylempää tulleesta
käskystä.

* * *
Joulukuun 2. päivä oli Raudun

suunnalla merkittävä monessa suh-
teessa. Vihollinen oli junnannut kol-
men sotapäivän aikana pääpuolus-
tuslinjamme eteen. Kuolemanlaak-
son eteläpuoleisilla rinteillä oli vilkas-
ta liikettä ja panssarivaunuja todet-
tiin ainakin 60 kappaletta. Koko
päivän oli ollut kiivasta taistelua
joukkomme siirtyessä vähitellen
taakse. Vihollinen levittäytyi nyt

hyökätessään enemmän kuin aikai-
semmin esiintyen myös Orjansaa-
ren suunnalla. Tiesimme, että seu-
raavana aamuna, 3.12. joka oli sun-
nuntaipäivä, saisimme taistella lujaa.
Olimme kuitenkin pääpuolustuslin-
jalla ja koko viivytysalueen parhaim-
missa asemissa. Päivän alkaessa
kallistua iltaan, tuli kuitenkin yllät-
tävä käsky, jonka mukaan JP 4 ir-
tautuu 2.12. klo 18 ja vetäytyy Nur-
mijärvelle.

* * *
Koko komppaniani alkaa irtaan-

tumisen, joka on tarkoin suunnitel-
tu. Nousen seuraamaan tilanteen
kehitystä komentopaikkani lähellä
olevan karjarakennuksen luhtiin joh-
taville rapuille. Näky on riipaisevan
kaamea. Kotipitäjäni Metsäpirtti ja
Rautu palavat roihuten kaikkialla,
tulenlieskat saavat koko kaakkoisen
taivaan verenpunaiseksi.

* * *
Vetäydyn komppaniani kanssa

Mäkrän kannakselle, jossa puolus-
tuksessa on III/3. Pr. komentajana
majuri Linden.

* * *
Hän ihmettelee, että tulemme pois

ehjin nahoin tuolta tulikirnusta, joka
takaa nähtynä näytti siltä, ettei siel-
tä kukaan hengissä selviä.

Rautu palaa.
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Edessäni on kuva, joka aivan sat-
tumalta sukelsi esiin vanhojen valo-
kuvien kasasta. Katsellessani tuota
kuvaa nyt vuoden 1961 joulun lä-
hestyessä, tulee mieleeni eräs Suo-
men kansan synkimmistä jouluista,
joulu 1939.

Joku lukija voi ajatella - pitääkö
nyt muistella sellaista joulua kuin se
- onhan ollut monia onnellisia, iloi-
sia jouluja elämässämme, joista oli-
si helpompi kirjoittaa ja sellaista oli-
si hauskempi lukea. Mutta kun kat-
son kuvassa olevien ihmisten kas-
vojen piirteitä ja niiden ilmeitä, he
aivan kuin raskaasti nyökyttäisivät
päitään. Kerro! Kerro joulusta, kun
ei ollut rakasta kotiseutua, ei omaa
kotia, ei omaa joulukirkkoa eikä
kynttilöitä, ei rakkaita omaisia ym-
pärillä - kuka olisi lohduttanut.

Oli sota, pimeys ja tuhotulva.
Olin maannut sodan ensipäivästä

alkaen sotasairaaloissa. Joulun lä-
hestyessä olivat haavani sen verran
parantuneet, että oli toivoa päästä
toipumislomalle. Kuitenkaan sairaa-
lasta ei ketään potilasta päästetty
ennen kuin tällä piti olla varma tieto
missä omaiset olivat.

Annoin äitini osoitteen: Savitaipa-
le, Partakosken koulu. (Lokakuun
evakuoinnissa äiti oli mennyt Soh-
vi-tädin kanssa sinne serkkupojan
koululle, mutta palannut ennen so-
dan syttymistä takaisin Rautuun).

Niin sain kuin sainkin sairaalasta
litteran Lappeenrannan asemalle.
Juna puuskuttaa pilkkopimeiden
seutujen halki. Vaunu, jossa istun,
on himmeästi valaistu. Valon him-
merryksessä erottuu nuoria ja van-
hoja kasvoja. Vakavia, väsyneitä,
järkyttyneitä ilmeitä.

On nuoria lottia menossa komen-
nuspaikkoihinsa, sotilaita ja siviile-
jä. Joku äiti vaunun takaosassa viih-
dyttää itkevää lastaan. Sodan an-
kara todellisuus henkii vaunussa.

Siinä vastapäätä istuu hyvin nuori

rouva. Hänen kalpeat kasvonsa ja
raukeat, suuret silmänsä tekevät
hänet vanhemman näköiseksi kuin
hän varmasti onkaan. Olen huo-
mannut hänen puolestaan tarkkai-
levan syrjäsilmällä minua. Hän ot-
taa laukkunsa, näyttää etsivän siel-
tä jotain. Sitten hän kohottaa pää-
tään. Katsoo kysyvästi: “Saanko
parsia asetakistanne nuo reiät?”

Käteni menee suojeluskuntapuku-
ni kaulukseen, rintamukseen. Todel-
lakin, nyt muistan, eihän sairaalas-
sa oltu paikattu eikä edes pesty
Multsilassa tahriintunutta ja repey-
tynyttä takkiani.

Rouva pyytää vierelläni istuvaa
sotilasta vaihtamaan kanssaan paik-
kaa. Hän tulee lähelleni lankoineen
ja neuloineen.

Avaan takkini napit auki. Siroilla
sormillaan hän ompelee reikiä kiin-
ni. Nyt huomaan, että hän hengit-
tää raskaasti niin kuin monet odot-
tavat naiset tekevät. Ei hän puhu
sanaakaan.

Koetan itsekseni päätellä mitä hän
mahtaa ajatella ja mihin lienee mat-
kalla. En rohkene kysellä eikä hän
kerro. Vain kirkkaat kyyneleet vie-
rivät poskia alas.

Kun kiitän, hän huokaa raskaasti,
vetäytyy paikalleen, työntää pään-
sä ikkunan pielessä riippuvan turk-

kinsa sisään. Huomaan, kuinka hä-
nen ruumiinsa nytkähtelee itkusta.
Poistuessani Lappeenrannassa ju-
nasta ojennan hänelle käteni hyväs-
tiksi. Hän katsoo raukeilla silmillään
minua ja kuiskaa: “Oh, te muistutit-
te jollakin tavalla miestäni. Häntä en
enää koskaan näe.”

Aatonaaton hämärässä vyöryy
täpötäysi linja-auto Savitaipaletta
kohti. On jo pimeä, kun minut ke-
hoitetaan jäämään paikkaan, josta
Partakosken koulu on lähinnä. Pi-
meällä koulun pihalla etsin käsimie-
lin ovea, josta löytyisi valojuovaa.

Viimein löydän oven, mutta se on
lukossa. Koputan ovea. Jostain kuu-
luu liikettä. Aivan läheltä avataan
toinen ovi ja naisääni kysyy pimey-
teen: “Kuka siellä on?”

Menen valaistuun oviaukkoon,
tervehdin ja selitän kuka olen ja millä
asialla. Nyt saankin tietää jotain
merkillistä. Äiti ei ole täällä enem-
pää kuin Sohvi tätikään. Ihmeellis-
tä kyllä, tällä kohtaa en jaksa yh-
tään muistaa kuka oven avaaja oli.
Minut pyydetään sisälle.

Savonlinnasta olin lähtenyt äitiä
etsimään. Olin siis tehnyt enemmän
kuin puoli ympyrää Kouvolan kaut-
ta tänne, ja tuossa sanoo ihminen
kaikkein luonnollisimmalla äänel-
lään: “Maija-täti on Rantasalmella!”

Joulu Huttukolhoosissa 1939
Sotapakolaiset
Rantasalmen
Lintulan talossa
jouluna 1939.
Istumassa Ida
Ihalainen, Ma-
ria Vesalainen,
Olga Heikko-
nen. Seisomassa
Lyyli Leppänen,
Hilma Kosken-
jaakko, Kalle
Koskenjaakko,
Martta Hiekkaranta, Hilma Orlov, Manu Heikkonen ja poika
keskellä Hiekkarannan kasvattipoika Juha Veikko.
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Takaisin pimeyteen ja jossain
kuorma-autossa vielä samana ilta-
na Lappeenrantaan. Yövyin siellä ja
minulla oli aikomus ensimmäisellä
junalla lähteä Elisenvaaran kautta
Rantasalmelle. Mutta yöllä oli ne-
nästäni vuotanut verta ja side, joka
oli kasvoissani, oli niin verinen ja
haavaa pakotti, että minun oli kii-
reen kaupalla etsittävä Lappeenran-
nan varuskunnan alueelta sairastu-
pa ja käytävä puhdistuttamassa ja
sidottamassa nenäni, joten jouduin
vasta joskus päivällä junaan ja oli
jouluaatto.

Pimeä Rantasalmen asema. Muu-
tamista ikkunoista kuumottaa keller-
vää valoa. Ihmisiä poistuu kiireisin
askelin asemalaiturilta. Pitäjä on
minulle tuntematon ja sotapakolai-
sia on varmaan kaikkialla. Menen
asemarakennuksen taa, jossa kuu-
len hevosten kolistelevan puomissa.
Siellä taskulampun valossa irroittaa
juuri mies hevostaan. Kysyin mie-
heltä mahtaisiko hän tietää taloa jos-
sa olisi rautulaisia pakolaisia ja jou-
kossa emäntä Vesalainen.

Ja mies selittämään: “Min oon täs-
tä nelijän kilometrin piästä Ranta-
salmen kirkolle päin ja kyllä niissä
tienvarsitaloloissa kuuluu raatulaisia
olevan. Lintulan talossakkii oikee
opettaijii ja mitä lienevätkii vähä
parempoo väkkee ooikee. Käykee
rekkee, käykee. Kyllähän niitä raa-
tulaasia löytyy.”

En oikein muista, kysyimmekö
muista taloista, mutta Lintulan ta-
lon kohdalla mies seisautti hevosen-
sa: “Tässä se on Lintula, Pulukki-
sia, oikee talo onnii - kysykeehä.”

Kiitin kyydistä enkä sanonut enää
tulevani jatkamaan matkaa, sillä
kyllähän täällä sitten tietävät.

Tupa johon astun on suuri ja va-
laistu. Täällähän on väkeä kokoon-
tuneena jouluaaton viettoon.

Voi sitä hälinää ja päivittelemistä
ja siunaamista mikä tuvassa syntyi.
En koskaan ole elämässäni joutu-
nut sellaisen vastaanoton kohteek-
si. Kaikki, evakot ja talonväki ko-

koontuivat ympärilleni.
Olin heidän mielestään kuin kuol-

leista noussut - ja jouluksi.
Äiti ei tahtonut uskoa silmiään.

Hän itki ja nauroi. Miten tämä voi
olla mahdollista? Ja he selittivät, että
ovat pitäneet juuri muistotilaisuuden
talonväen kanssa kahdelle sankari-
vainajalle.

Sitten minut vietiin riemusaatos-
sa näiden evakkojen käytössä ole-
viin huoneisiin. Olipa siinä selittämis-
tä. Oli kerrottava viimeiset kuulu-
miset Raudusta ja miten kaikki oli
tapahtunut - etten ollutkaan kuollut.

Kun ensihämmästyksestä oli sel-
vitty, he rupesivat tarjoamaan mi-
nulle jouluateriaa, ja nyt huomasin,
että se tehtiin koko tuon evakkosa-
kin voimalla. Ihalaisen täti Iida tun-
tui olevan tämän joukon “piällys-
mies”.

Hän sitten minulle selittikin: “Kat-
sos Matti, me opettelemme täällä
nyt sitä kolhoosielämää - meillä on
kaikki yhteistä - kellään ei saa olla
mitään enempää kuin toisellakaan.
Kaikki tasataan päätä ja suuta myö-
ten. Tämä on sellainen ’Huttu-kol-
hoosi’.”

Kaiken kaaoksen, menetyksen ja
repivän tuskan jälkeen he jaksoivat
vielä pitää yllä kultaista huumoria.
Siinä sitten kerrottiin se tyrmistyt-
tävä kirje, jonka äitini oli saanut Ni-
valasta Katri Sojakalta, joka sisa-
reni lasten ja karjan kanssa oli sin-
ne joutunut.

Katri oli näet kirjoittanut:  “Minä
kerron siulle nyt vähän ikäviä uuti-
sia. Toinen siun pojistasi on kaatu-
nut rintamalla. Toinen on haavoit-
tunut pahasti ja on kuollut sotasai-
raalaan.”

Aloinkin heille selittää, että kaik-
kihan on huhua vaan. Aimo-velje-
nikin voi olla elossa yhtä varmasti
kuin nyt minä tässä. Ja mikä ihmeel-
listä, itsekin rupesin sitä uskomaan.

Joulunpyhät kuluivat nopeasti täs-
sä ’Huttu-kolhooslssa’. Kuuntelim-
me hyvin tarkkaan kaikki sotauuti-
set, ja ah, kuinka he riemuitsivat kun

kuulutettiin meikäläisten voitoista.
Kaikki, niin myös talonväki, aivan
haltioissaan ja kuinka me uskoim-
me lujasti voittoomme.

Mutta toipumisloma loppui aika-
naan ja tuli se aamu jolloin oli palat-
tava takaisin rintamalle (jonne kyllä
vasta jouduin monen vaiheen jäl-
keen).

Oli tulipalopakkanen, mutta koko
’Huttu-kolhoosi’ oli ulkona saatta-
massa, kun Lintulan eräs isäntävel-
jeksistä ajoi hevosensa rappujen
eteen. Tietysti äitikin siinä huopiin
kääriytyneenä oli jättämässä hyväs-
tinsä ja toivottamassa menestystä,
ojensi vielä paketin - Aimolle vietä-
väksi.

“Kyllähän sen jotenkin saat hänel-
le toimitettua kun saat tietää osoit-
teen.”

Joskus sitten Käkisalmen lyseol-
la (etapissa) avasin äidin paketin.
Siinä oli sukat ja päänsuojus ja sen
sisällä kaakun puolikas. Muistan
kuinka sitä kaakkua murennellessa-
ni tunsin kurkkuuni nousseen jotain
jota en saanut niellyksi. Tuli mieleen,
äiti oli varmaan leiponut sen katke-
ralla tuskalla ja maustanut sen kyy-
nelillä - siihen muistotilaisuuteen.

Jos nämä rivit tavoittavat joulun
1939 aikuista Lintulan talon väkeä
Rantasalmella, ottakaa vastaan par-
hain joulutervehdyksen! vuonna
1961! Tuskin erehdyn kun sanon,
että vielä elossa olevat ’huttukol-
hoosilaiset’ muistelevat lämmöllä ja
kiitollisuudella sota joulua Lintulas-
sa 1939.

Lintulan vauraassa talossa oli rau-
tulaisilla pakolaisilla lämmintä ja viih-
tyisää. Sillä avasihan isäntäväki
ovensa talon viimeistä peräkamaria
myöten ja otti sydämistään osaa
pakolaisten raskaaseen kohtaloon.

Matti Vesalainen

Juttu on julkaistu Rautulaisten
lehdessä n:o 36 jouluna 1961.
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Mikään ei ole niin kuin ennen. Näin
kuulee usein sanottavan. Ja täytyy
myöntää, että kehitys on ollut val-
lan huikea niinä vuosikymmeninä,
kun meikäläinenkin on täällä maa-
pallolla tallustellut. Yhä enemmän
ovat koneet vallanneet toimintoja ja
tehtäviä, joita ennen suoritettiin ih-
misvoimin. Eipä ihme, ettei kaikille
tahdo töitä riittää.

Ennen oli toisin. Työtä ja tekemis-
tä oli yllin kyllin. Sitä riitti kaikille,
voi sanoa melkeinpä vauvasta vaa-
riin. Tämä korostui erityisesti sota-
aikana, kun miesväki ja joukko nai-
siakin olivat siellä jossakin häiritse-
mässä suuren itäisen “ystävämme”
paraatimarssia pääkaupunkiimme.
Silloin jouduimme me, perheen nuo-
rimmatkin, tarttumaan töihin käsik-
si, vaikka ikää ei vielä ihmeemmin
ollut.

Niinpä kerrankin, eräänä helteise-
nä heinäkuun aamuna, kun aikuis-
väki lähti järven taakse heinätöihin,
meille jaettiin aamulla reilusti työ-
määräyksiä. Koska oli lauantaipäi-
vä, täytyi muun muassa pestä latti-
at ja kirnuta voi.

No, ei muuta kuin töihin käsiksi.
Vanhemmat likat, jotka olivat jo hiu-
kan yli kymmenvuotiaita, aloittivat
keittiön lattiasta, ja puhdasta tuli.
Kun he sitten siirtyivät pirtin puo-
lelle, annettiin meikäläiselle ja pari
vuotta vanhemmalle siskolikalleni
tehtäväksi voin kirnuaminen. Ikää
taisi allekirjoittaneella silloin olla
kuutisen vuotta, mutta johan sen
ikäisenä oli aika töihin tarttua.

Talossa oli aikaisemmin ollut oi-
kea vanhanajan mäntäkirnu, jolla
kerma hyrskytettiin voihin. Sillä oli-
si homma saattanut olla hieman han-
kalaa. Olisi saattanut kerma lennellä
pitkin seiniä, jos kirnuaja olisi liikaa
innostunut, tai olisi sattunut muuten
olemaan kiukkuisella päällä. Mutta
nytpä taloon oli juuri hankittu uusi

kiiltävä metallinen kirnu, jota oli ai-
van hauska kammesta vääntää.

Ja voita tuli, tai ainakin piti tulla.
Meille kuitenkin kävi niin, että kun
kävimme innolla työhön käsiksi, niin
siinä tuli siskolikan kanssa hieman
erimielisyyttä työvuoroista. Ja niin-
pä, kun kinastelimme kirnun kam-
messa, jakkara johon kirnu oli kiin-
nitetty, kumpsahti nurin. Kirnun kan-
si lensi auki, ja kerma lainehti latti-
alla kuin Tyyni valtameri.

Nyt olivat hyvät neuvot kalliita,
eikä niitä voinut lähteä kyselemään
järven takaa heinäväeltä. Ei muuta
kuin joukolla lusikoimaan kermaa
takaisin kirnuun. Siinä sitten käytet-
tiin kaikkia mahdollisia työvälineitä,
mitä keittiöstä löytyi aina lusikasta
rikkalapioon, ja kerma siirtyi ennä-
tysajassa takaisin kirnuun. Onneksi
likat olivat ehtineet pestä keittiön
lattian ja lattian raotkin olivat vuosi-
en kuluessa täyttyneet, ettei kerma
karannut sillan alle.

No, kerma oli taas onnellisesti kir-
nussa. Ainakin pääosiltaan ja taas
alettiin veivata. Mutta vaikka kuin-
ka uskollisesti ja uutterasti väänsim-
me kampea vuorotyönä, ei voista
ollut tietoakaan. Jonkunlaista pien-
tä syheröä vain oli kerman joukkoon
vähän ilmaantunut.

Tilanne alkoi näyttää perin uhkaa-
valta, ja niinpä pidimme tuumaus-
tauon. Missä vika, kun kerma kiu-
kutteli?

Neuvottelun tuloksena päädyim-
me olettamukseen, että helteisenä
päivänä kerma lämpeni liikaa latti-
alla vieraillessaan, eikä niin ollen

suostunut muuttumaan voiksi. No,
siihenpä oli keinot olemassa. Järven
rannassa oli suomudalla peitettynä
jääkasa, joka oli talvella nostettu
maidon jäähdytystä varten.

Sieltä kävimme kaivamassa ja loh-
kaisemassa hyvän kokoisen jääkim-
paleen. Kaivolla huljuttelimme
enimmät roskat pois, ja sinne kir-
nuun jääköntti, että molskis vaan.
Sitten taas veivattiin, vaihdettiin vuo-
roa ja veivattiin, kolina vain kävi, kun
jääkimpale pyöri kirnussa, mutta
eikö vain alkanutkin hetken kulut-
tua kuulua toisenlaistakin loisketta
ja toivorikas kurkistus kirnuun osoit-
ti, että voitahan siellä oli. Ihan oike-
aa keltaista voita. Sieltäpä tämä
kallisarvoinen köntti ongittiin mata-
laan paljuun ja vanhin kotimiehistä
ryhtyi sitä pesemään, kuten asiaan
kuului. Koko muu porukka oli ym-
pärillä silmät tarkkoina vahtimassa
ja nyppimässä roskia pois.

Ja ihan hyvää voitahan siitä tuli.
Evakkotalon emäntäkin illalla kehui,
että “kylläpä olette saaneet hyvää
voita aikaan” ja nyppäisi ohimennen
muutaman roskan pois. “Ja lattiakin
on puhdas, että kiiltää”, hän jatkoi.
Ja mikä ettei olisi kiiltänyt, olihan se
kahteen kertaan pesty ja kermalla
kiillotettu.

Mutta vierähtipä siinä varmaan
vuoden päivät ennen kuin uskalsim-
me tunnustaa, mikä oli sen hyvän
voin salaisuus. Sitä en muista, kuin-
ka kirnupiimälle kävi, sehän oli hel-
teellä hyvää janojuomaa. Ehkä se-
kin tuli käytettyä ihan normaaliin
tapaan. Eihän hyvää juomaa voinut
hukkaan heittää, näin olettaisin.

Teodor Partanen

Menneitä muistellen
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Aimo Tiaisen juttusarja evakkoko-
kemuksistaan jatkuu. Tässä artikkeli
on jatkoa viime numerossa julkaistul-
le jutulle Välirauhan evakko. Tiainen
muistelee Lieksassa asumistaan, poi-
kajoukon antamaa sakin hivutusta,
sopua ja muuttoa Lieksasta Nurmek-
seen. Hän myös kuvailee Nurmesta
sekä kertoo oppikoulun käynnin aloit-
tamisestaan sekä opettajistaan kou-
lussa.

Kosto ja
sopu

Rautulaisena maalaispoikana en
ollut vielä oppinut, että kauppalassa
poikajoukot olivat jakaneet eri alueet
omiksi reviireikseen, joiden omistuk-
sesta käytiin sotaa. Olin tietämättä
astunut Kevätniemen poikien varpail-
le. Mutta kohta sain siitä muistutuk-
sen.

Päiväni askareihin kuului postin
haku asemalta. Hajaantunut perhe-
emme piti yhteyttä kotiin kortein ja
kirjein, joita äiti odotti kovasti. Puhe-
lin oli vielä tuohon aikaan yksityisille
harvinaista ylellisyyttä.

Tärkeää oli myös päivän lehden

saanti, joka oli Joensuussa ilmestyvä
Karjalainen. Vanhasta tottumukses-
ta oli myös tilattu evakkojen yhdys-
lehti Karjala. Noudin tapani mukaan
postin iltapäivällä, ja olin palaamassa
oikopolkua myöten kotiin, kun huoma-
sin polulla poikaporukan. Päästyäni
heidän kohdalleen, he yllättäen hyök-
käsivät kimppuuni.

Pian olin maassa mukiloitavana.
Iskuja sateli, muttei potkittu kuten
nykyisin on ”moderni” tapa. Lähis-
tölle tullut tuntematon sotilas tuli
apuun, ja pojat luikkivat karkuun.
Noiduin kostoa. Itkua vääntäen jat-
koin matkaa ryvettyneenä kotiin. Äiti
suhtautui rauhallisesti tapahtumaan.
Kerroin hänelle muistavani yhden
pojan ulkonäöltä, jolloin Martti-vel-
jeni tiesi hänen olevan Herra Ker-
honen!

Muun seuran puuttuessa ryhdyin
opettamaan naperoille silloisen pesä-
pallon mainiota korviketta nelimaalia.
Pojat viihtyivät hyvin, ja peli alkoi su-
jua mukavasti. Mailat takasivat tur-
vallisuuden sahan asuntojen suun-
taan.

Kun taasen olimme kerran kokoon-
tuneet pelaamaan, ilmestyi vastakkai-
selle puolelle poikajoukko, josta erkani
kahden pojan partio kantaen riman
päässä valkoista vaatetta. Päästyään
kentälle he pyysivät minua tulemaan
lähemmäksi neuvottelemaan herra
Kerhosen kanssa.

Pikkuisen säpinän jälkeen noudatin
kutsua ja menin ”lippuvartion” luo.
Sinne tuli suurin piirtein minun ikäise-
ni poika, jolla oli tummahko iho, vilk-
kaat silmät ja kihara musta tukka-
ikään kuin kopio Suomen Kuvaleh-
den sarjakuvasankarista. Hän ehdotti,
että vanhat riidat sovittaisiin, sekä
alettaisiin pelaamaan yhdessä. Sopi-
muksen solmimisen kunniaksi lyötiin
kättä päälle. Sieltä sain vähän isom-
paa poikaseuraa, ja viihdyin hyvin
herra Kerhosen seurassa.

Juuri kun aloin löytää omia tuttuja,
teki isä aloitteen muuttamisesta Nur-
mekseen. Hän kertoi ”Koivujen
kauppalan” kauneudesta, ja sai äidin
katsomaan tätä maallista paratiisia.
Seurauksena oli, että nokka suunnat-
tiin 50-kilometrin päässä olevaan
Nurmekseen.

Sinne jäivät herra Kerhosen sakki,
Saarelaisen pojat ja Pluto sekä
trumpettia soittava naapuri. Jatkossa
voin lukea Turusen kirjoista tarinoi-
ta Lieksasta, katsella Pölösen elo-
kuvia Kivenpyörittäjän kylästä ja
Lieksasta, kuunnella Vaskiviikkojen
musiikkia ja ihailla Kolin maisemia.
Näissä elävät Lieksani muistot ja ny-
kyisyys.

Koivujen
kauppala

Vanhempieni yksimielisen päätök-
sen mukaisesti siirryimme vähäisten
tavaroittemme kanssa Nurmekseen,
joka oli vain viisi peninkulmaa Liek-
sasta pohjoiseen. Onnistuimme saa-
maan kauppalan rajalta maalaiskun-
nan puolelta peltiseppä Väisäsen fun-
kistyylisestä kaksikerroksisesta talos-
ta hyvän asunnon. Se sijaitsi rintees-
sä lähellä Pielisen rantaa. Sen tontti
rajoittui kauppalan Rajakatuun.

Pulpettikattoinen talo oli mielestäni
ruma. Kun myöhemmin tutustuin ark-
kitehti Alvar Aallon funkkistyylisiin
rakennuksiin, huomasin, että asuinta-
lomme ei aivan saavuttanut sen tyy-
liin kätkettyä kauneutta.

Nurmeksen kauppala oli perustet-
tu vuonna 1876, jolloin asukasluku oli
noin 350. Se on rakennettu Pielisen
ja Nurmesjärven väliselle harjanteel-
le. Sen asemakaavan laati Julius
Basilier. Asemakaava oli niin kutsut-
tu ruutukaava. Harjulle oli sovitettu
vain kolme sen suuntaista pitkittäis-
katua. Näitä yhdistivät useat poikit-
taiskadut.

Välirauhan evakko
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Kauppalan rakentaminen oli
aloitettu kauppatorin ympäristöön.
Tonttien omistajina olivat kauppiaat.
Rakentamista vauhditti kesällä 1891
kirkonkylän eli nykyisen Porokylän
palo. Uusi kirkko rakennettiin 1894
kauppalaan. Sen suunnitteli arkkiteh-
ti F.W. Mieritz.

Se oli myöhäisgoottilainen punatiili-
nen rakennus, joka soveltui huonosti
kauppalakuvaan. Se muistutti Raudun
kirkkoa kuten useat muutkin sen ajan
kirkot. Rakentamisen oli hyväksynyt
Venäjän Keisari-Suomen suuriruhti-
nas Aleksanteri III, joka kuoli hie-
man myöhemmin attentaatissa.

Kauppala erosi Nurmeksen maa-
laiskunnasta itsenäiseksi vuonna
1901. Neljä vuotta myöhemmin val-
mistui arkkitehti Nyströmin suunnit-
telema jugend-tyylinen kauppalanta-
lo ja Otto F. Holmin piirtämä yh-
teislyseo.

Kauppalan liike-elämä vilkastui,
kun rautatie tuli Nurmekseen vuon-
na 1911. Asemarakennuksen suun-
nitteli arkkitehti Thure Hellström,
joka oli toinen Raudun aseman suun-
nittelijoista.

Pääkatu, Kirkkokatu, sijaitsi keskel-
lä harjannetta, ja siltä aukesi upea
näköala molemmille järville. Katua
reunustavat kauniit koivurivit alkoivat
Rajakadulta jatkuen pientaloalueen
läpi ohi yhteiskoulun ja kirkon kaupun-
gin keskustaan torille, jossa sijaitsi
kauppaliikkeitä ja rautatie- sekä linja-
autoasema.

Torilta katu jatkui koivukujana Mi-
konsalmelle, jossa sillat ylittivät vuo-
laan järviä yhdistävän virran. Tähän
ruutukaava alueeseen soveltuivat ra-
kennukset hyvin paitsi punatiiliraken-
teinen goottilaistyylinen kirkko. Funk-
kishotellin piilottivat sopivasti koivut.

Kauppalan alue oli pieni. Sen vuoksi
ei syntynyt erilaisia kaupunginosia,
joten yhteiskunnalliset erilaiset sosi-
aaliryhmät asuivat sekaisin. Eri ryh-
mät omistivat tontteja joka puolelta
kaupunkia.

Pohjois-Karjala poikkesi maisemal-
lisesti paljon Kannaksesta. Sille oli-

vat tunnusomaisia korkeat vaarat ja
suuret suot sekä isot joet. Se kuului
Käkisalmen lääniin, ja liitettiin 1617
Stolbovan rauhassa Ruotsi-Suomeen.
Se oli takapajuisin osa maatamme, ja
harvaan asuttua aluetta. Maanvilje-
lykseen sopivia savikkoja löytyi vain
järvien rannoilta.

Käkisalmen lääniin kuului Pohjois-
Karjalan lisäksi Laatokan Karjala ja
Inkerinmaa. Suomen käskynhaltija
kenraalikuvernööri Pietari Brahe
(1602 – 1680) lähti tarmokkaasti pa-
rantamaan maahan liitettyjen uusien
alueiden taloudellisia ja sivistykselli-
siä olosuhteita. Hän perusti kymme-
nen uutta kaupunkia, muun muassa
Kajaanin ja Lieksajoen suulle Brahe-
an.

Hänen aikansa tunnetaan maam-
me historiassa ”Kreivin aikana”.
Maataloutta ja liikenneyhteyksiä ke-
hitettiin. Kaskiviljelyksestä pyrittiin
peltoviljelykseen raivaamalla soita
pelloiksi. Hänen ansiostaan perustet-
tiin 1640 Turun Yliopisto.

Tänä aikana, Suurvalta-ajan Suo-
messa kirkon papisto teki suuren työn
opettaen kansaa lukemaan ja omak-
sumaan kristinopin alkeet. Näitä ai-
koja kuvaa Aleksis Kivi kirjassaan
”Seitsemän Veljestä”, joka on Suo-
men kansan yksi luetuimmista kirjoista
Raamatun jälkeen.

Koulutiellä
Nurmeksessa

Hallituksemme pyrki vakauttamaan
kansalaisten elämän sodan jälkeen.
Koulujen alkaminen helpotti varmas-
ti äitien ja isienkin elämää. Martti-
veljeni aloitti koulunkäynnin maalais-
kunnan keskustassa Porokylässä
opettajatar Hamusen johdolla. Mi-
nulle tarjoutui mahdollisuus hakeutua
oppikouluun, johon olivat jo tulleet si-
sarukseni Eeva ja Ilmari.

Pääsykokeessa tutkittiin lukemisen,
laskennon ja uskonnon taidot ja tie-
dot. Pääsykoe onnistui hyvin. Ainoa,
joka jäi vaivaamaan minua, oli Raa-
matun kertomuksia sisältävän kirjan
luku Jaakobin unesta. Muistan Jaako-
bin unessaan pystyttäneen tikapuut,
jotka ulottuivat Taivaaseen. Kiivetty-
ään tikapuita myöten ylös, mitä hän
sanan tarkasti näki. Sitä en vieläkään
tiedä vaikka olen yhä etsinyt vasta-
usta! Ehkä hän etsi yksinkertaisesti
totuutta. Jokin filosofi on muistaak-
seni sanonut, että ihmisen elämän tar-
koitus on etsiä totuutta.

Kokeet antoi takaisin henkilökoh-
taisesti koulun rehtori Esa Kauppi-
nen kutsuen jokaisen erikseen kans-
liaan. Näin hän sai ensikosketuksen
tuleviin oppilaisiinsa.

Kansakoulussa Raudussa olin tot-

Puu-Nurmesta.
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tunut siihen, että meillä oli oma luo-
kanopettaja, joka opetti kaikki aineet.
Hän oli Arvo Taivainen. Oppikou-
lussa jokaisella aineella oli oma opet-
tajansa.

Hallinnollisesti tärkeimmät olivat
rehtori, luokanvalvoja ja vahtimesta-
ri. Koulun hengen luojina olivat myös
tärkeitä pysyväisluontoiset opettajat,
jotka olivat löytäneet Nurmeksesta
vakituisen virkapaikan. He olivat ta-
vallaan muuttolintuja, jotka lomalla
lensivät pois, haluten kai unohtaa
kaikki ne vaikeudet, joita me oppi-
laat olimme aiheuttaneet. Sen lisäksi
oli joukko tilapäisopettajia, jotka vii-
pyivät muutaman lukukauden hank-
kien opettajapätevyyttä.

Minun rehtorina oli koko ajan Esa
Kauppinen. Hän oli luonteeltaan dik-
taattorimainen, kova kurinpitäjä. Hän
herätti pelkoa oppilaiden keskuudes-
sa. Matematiikan, fysiikan ja kemian
opettajana hän oli tinkimätön ja jon-
kun verran arvaamaton. Ne harvat
tytöt, jotka olivat lukiossa realinjalla,
pääsivät hieman helpommalla.

Luokan valvojana oli useamman
vuoden aikana Kajaanista kotoisin
oleva lehtori Elina Suutarinen. Op-

pilaat kutsuivat häntä Kirpuksi hänen
pienen kokonsa vuoksi. Hän kylläkin
oikaisi kuullessaan lempinimensä, ja
sanoi sen olevansa alun perin Kirp-
pa. Hänen opetusaineina olivat maan-
tiede ja kasvioppi sekä lukiossa bio-
logia. Hän oli pidetty opettaja.

Oppitunneilla syntyi monia mielen-
kiintoisia keskusteluita. Maantiede oli
minun toinen lempiaineeni liittyen lä-
heisesti rakkauteeni historiaan. Niis-
tä minulla oli koko oppikoulun ajan
kympit. Sodan ajan vuoksi kasvien
keruu oli rajoitettua. Kunnioituksesta
opettajaa kohtaan yritin lukea kasvi-
oppiakin, mutten päässyt siinä samalla
tavalla sinuksi kuin eläinten kanssa.

Vahtimestarilla oli portinvieressä
huoneen ja keittiön asunto. Vahtimes-
tari tunsi lempinimen Mussoliini, ja
hänellä oli miellyttävännäköinen rou-
va. He vastasivat koulun lämmityk-
sestä ja siivouksesta. Alaluokkien
oppilaiden velvollisuutena oli auttaa
halkojen kantamisessa.

Rakennuksen lämmittäminen ta-
pahtui pystyuuneilla, joita oli pari kus-
sakin luokassa. Halkovaja oli pihan
perällä ja sieltä halot rahdattiin ulko-
oville kelkalla. Halkoja kantaessa pää-

si näyttämään voimansa. Tytöt eivät
osallistuneet talkoisiin.

Suomenkielen opettajana oli mais-
teri Olli Koistinen, jonka lempinimi
oli Pottu-Olli. Vanhemmat oppilaat
kertoivat nimen olevan Potta-Olli, jon-
ka hän oli saanut perillisen syntymi-
sen muistoksi. Yläluokkalaiset päät-
tivät onnitella lehtoriansa perillisen
syntymän johdosta, mutta sopivan lah-
jan hankkiminen tuotti vaikeutta. Sil-
loin joku käytännön oppilas sai hie-
non käytännöllisen idean ja niin leh-
tori sai kukkien kera lapsenhoitoon liit-
tyvän välttämättömän astian.

Lehtori Koistinen oli kansanomai-
nen kotiseutumies sarkapuvussaan ja
lapikkaissaan. Sauvanaan hän käytti
pesäpallomailaa, jolla kopautteli latti-
aan. Ulkovalvontavuoronsa hän aloitti
kopistellen käytävän lattiaa, ja käski-
en kuuluvalla äänellä: ”Pois, pois po-
jat kongilta ja tytöt pihtipielestä!”

Meillä pojilla oli tapana toistaa hä-
nen käskyjään. Opetuksessa hän
käytti sananlaskuja sopivissa yhteyk-
sissä. Nimen ohella hän käytti usein
isän nimeä.

Aimo Tiainen

Joulu, niitä on ollut elämäni varrella
monenlaisia, mutta yksi on jäänyt mie-
leeni, ja joka joulu sen koen uudel-
leen.

Olin kenttäpostikonttori ykkösessä,
se oli sitä aikaa kun oli tiukkaa ruuas-
ta. Leipä oli annosleipä, perunasoppa
keitettiin jäätyneistä perunoista. Pa-
rakin vierestä vaan rautakangella lyö-
tiin irti, eikä siihen ollut läskiä jouk-
koon laittaa. Ja leipä oli armeijan vah-
vaa vaneria, ja sitäkin tuli vain pienin
annoksin.

Muistan sen jouluaaton ikäni, oltiin
töissä puoleen yöhön. Olin sillä osas-
tolla, josta tuli rintamalta kirjeet ko-
tiinpäin. Ja niitä tuli paljon. Jokainen
yritti lähettää viestin omaisilleen jou-

luksi. Oli kirjoitettu tuohenpalaan, tu-
pakka-askin kanteen ja mitä vain oli
sattunut löytymään. Ja tulihan monelle
omaiselle joulutervehdys: palautetaan
lähettäjälle, kaatunut siellä ja silloin.

Postisäkkikasa jäi vielä joulun jäl-
keenkin, emme saaneet kaikkea läpi,
vaikka olimme aattonakin puolille öin
töissä.

Kun tulimme parakkiin, se oli kyl-
mä. Iso parakki ja pieni kamiina nur-
kassa, ja siinä kituva tuli. Peltimuki
vaan kamiinan päälle, siihen vettä ja
sakkariininappi, ja kun lämpesi, siihen
vaan vanikkaa kastettiin. Siinä oli jou-
luateria.

Tuli siinä tippa silmään ja äiti mie-
leen, mutta ei sitä silloin napistu. Toi-

meen tultiin sillä, mitä oli ja mitä saa-
tiin, oltiinhan yhteisellä asialla. Monella
voi olla vielä huonommin.

Kirjoitin äitille, että jos saat jostakin
lanttuja, niin voisitko laittaa minulle
lanttukukon, kun tykkään siitä niin.
Tulihan se kukko ja ikinä ei ole kukko
paremmalta maistunut, ei sitä ennen
eikä sen jälkeen.

Näitä aikoja muistellen, nyt kaikki
on toisin.

Luojaan luottaen ja toisiamme tu-
kien ja auttaen, hyvää joulua.

Muistelijana oli Hilma Järviö (s.
1918), Kristiina ja Samuli Ras-
taan tytär Raudusta, Kaskaalan ky-
lästä

Eräs joulumuisto
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Kotikarjala oli meillä kaikilla mie-
lessä jatkuvasti, kun asuimme siir-
tolaisina Hämeessä Someron pitä-
jässä Kaurakedon kartanossa vuo-
sina 1941-1942. Meitä oli 20:tä per-
hettä. Kaikki olimme Raudusta tul-
leet talvisodan pakottamina.

Rautu ja kannas kokonaisuudes-
saan oli vallattu Suomelle takaisin
syksyllä 1941. Kevättalvi oli pitkäl-
listä varustelun aikaa, kun suunni-
teltiin kotiin muuttoa Karjalaan.
Kaurakedon kartanon myimme sen
entiselle omistajalle Meltolalle sa-
toineen. Talon työt eivät meitä huo-
lestuttaneet, sillä uusi-isäntä huolehti
talostaan valtavan venäläisen van-
kijoukon turvin.

Me karjalaiset varustelimme työ-
välineitä ja matkaeväitä kotona
odottavien tehtävien ja töiden varal-
le. Käytiin vehnämyllyssä ja jauhet-
tiin ruisjauhoja, jotta jokaiselle per-
heelle tuli riittävästi viljatuotteita
evääksi. Kevät oli mennyt Kaura-
kedon peltojen kylvötöissä ja hei-
näntekoakin aloiteltiin.

Meidän piti ennen lähtöä Rautuun
hankkia jokaiselle perheenjäsenelle
henkilöllisyystodistukset. Heinäkuun
13. päivänä sitten lähdettiin matkalle.

 Kuorma-autolla vietiin karja Loi-
maan asemalle lastauslaiturin alu-
eelle. Hevoset valjastettiin ajoneu-
vojen eteen ja lehmät tulivat kävel-
len ja perässä juosten. Kaikki muut
tavarat tulivat auton lavalla.

Asemalla odotti meitä yksi umpi-
nainen rautatievaunu, johon lasta-
simme viljasäkit ja jauholaatikot sekä
paljon muuta tavaraa. Meidän ta-
varamme eivät sopineet yhteen rau-
tatievaunuun, vaan ilmoitimme ase-
mapäällikölle, että tarvitsemme ai-
nakin kaksi lisävaunua, lehmien ja
hevosten sekä ajoneuvojen lastauk-
seen. Asemapäällikkö lupaisi hank-

kia lisävaunut. Niin me jäimme odot-
tamaan niitä.

Lehmät ja hevoset lastauslaiturin
lähellä puomiin kiinnitettynä odotti-
vat lastausta. Karjaa ruokittiin ja
juomavettä tuotiin lähellä olevasta
kaivosta.

Kun olimme jo kaksi päivää odot-
taneet niitä lisävaunuja, niin isä kävi
Turun vaunutoimistolla kysymässä,
että koska saisimme ne vaunut.
Niinhän ne kaksi isoa avovaunua
tulivat kolmantena odotuspäivänä.

 Vaunujen katoksi ja seiniksi levi-
timme isoja VR:n ressuja. Lastasim-
me ajoneuvot ensin vaunuihin ja sit-
ten eläimet ja ilmoitimme asema-
päällikölle, että valmiita ollaan läh-
temään matkaan.

Iltasilla siinä kahdeksan, yhdeksän
maissa meidän vaunut otettiin tava-
rajunan perään ja matkalla oltiin
kohti kotia Karjalaan. Minä olin he-
vosten vaunussa. Siinä olivat myös
ajoneuvot ja hevosen rehut.

Isä ja äiti ja Pertti ja Simo olivat
umpivaunussa. Äiti kävi välillä leh-
mien vaunussa, kun niitä piti illoin
aamuin lypsää.

Yö oli sumuinen mutta lämmin, oli-
han Suomen suvi kauneimmillaan.
Kun olimme kokonaisen yön matkan-
neet, niin aamulla olimme Viipurissa.

Tavarajuna, jossa olimme, kulki
erittäin hiljaa sen korkealla olevan
Viipurin lahden ylittävän puusillan
yli. Tuntui aivan, että silta rutisi ju-
nan alla, mutta yli tultiin.

Veturi kulki suhteellisen hiljaa koh-
ti Valkjärven asemaa. Välillä veturi
seisahtui ja nostatti höyrypainetta,
että pääsi taas liikkeelle. Eihän var-
maankaan VR:n sopinut tälle linjal-
le kunnon kalustoa sijoittaa, sillä ol-
tiin jo erittäin lähellä sotatoimialuet-
ta. Koko Viipurin alue ja sen etelä-
puli runneltiin talvisodassa erittäin
rumaksi, mikä näkyi radanvarsilla.

Iltapäivällä neljän-viiden aikaan
saavuimme Valkjärven asemalle,
jossa tavarat purettiin rautatievau-
nusta ja alkoi kahdenkymmenen ki-
lometrin mittainen maamatka. Valk-
järvi oli vilkasliikenteinen keskusta.
Sen läpi kulki kannaksen joukkojen
lomalaiset. Se oli lähin rautatien
pääteasema, josta pääsi junalla Suo-
meen.

Matka Rautuun kesällä 1942

Liuksen lehmät matkalla Rautuun.
Kuva: Elina Liuksen arkisto
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Myös kenttäpostin keskus oli tääl-
lä ja kannaksen radioasema. Muis-
tan vielä sen jokailtaisen viimeisen
iskelmän Lännen Lokari. Tämä
muistelma on vain Valkjärven kes-
kustasta. Nyt oltiin kuitenkin mat-
kalla kotiin Raudun pitäjän Veh-
maisten kylään Härkösenmäki
RN:o 5:5 maatilalle.

Isä oli ostanut Loimaan aseman lä-
hellä olevalta höyläämöltä 1 1/2 tuu-
man höylättyä lattialautaa, joilla oli
tuettu avovaunujen sivutolpat niin, että
niissä ressut pysyivät. Ensin täytyi
purkaa myös nämä rakennelmat.

Karjan ja kaiken tavaran kuljetus
Rautuun tapahtui kuorma-autoilla.
Siihen aikaan ei tarvinnut kuin ilmoit-
taa, että on asukkaita tulossa kotiin,
niin sieltä tultiin hakemaan sotilas-
osastojen autoilla. Niin tultiin mei-
täkin hakemaan.

Valvonta oli tarkkaa, sillä tultiin-
han nyt sotatoimialueelle. Kaikilla
tulijoilla piti olla asialliset lupapape-
rit ja henkilöllisyystodistukset. Myö-
hemmin saatiin paikalliselta esikun-
nalta alueelle oleskelulupa, tarken-
nettujen ohjein.

Minun tehtäväni oli viedä hevo-
set kotiin. Valjastin Eskon kumipyö-
räkärrien eteen ja kärrien lavalle tuli
hevosen valjaita ja välineitä ja he-
vosten rehuja. Niin lähdettiin liik-
keelle. Esko ei millään olisi maltta-
nut kävellä, vaan pyrki hurjaan ra-
vijuoksuun. Lopulta Esko rauhoittui
reippaaseen kävelyyn.

Humma tuli perässä juosten tyh-
jänä, Eskon kävely oli niin vetävää,
että Humman piti juosta jatkuvasti.
Hevoset olivat seisoskelleet useita
päiviä ja olivat nyt liikunnan tarpees-
sa.

Maasto oli aika mäkistä ja tie oli
hiekkapintainen. Raudun ja Valkjär-
ven välinen tie oli mutkainen suh-
teellisen vilkasliikenteinen, oli olta-
va varovainen ja pysyttävä hevosi-
neen vasemmalla puolella tietä.
Kuorma-autot olivat etupäässä lin-
noitustyömaan autoja ja niiden las-

tina oli suuria kiven lohkareita.
Kun tulin Raudun pitäjän puolelle

ja aina lähemmäksi kotia, niin panin
merkille, miten hevosten askel pite-
ni ja matkanteko reipastui. Kumpi-
kin hevonen oli lähtenyt talvisodan
toisena päivänä evakkoon ja nyt ne
olivat palaamassa kotiin.

Eläinten vaisto on varmaankin
voimakkaampi mitä ihmisten vasto
on. Hevoset ymmärsivät, että koh-
ta ollaan kotona. Ei tarvinnut lop-
pumatkallakaan tienhaaroissa ohjas-
tella, koska ne tunsivat tien. Näin
tultiin sodan runtelemaan kotipihaan
ja riisuin Eskon valjaista ja katselin
rauhaisaa paikkaa, mihin sijoitan
hevoset näin kotiintulon aluksi.

Meidän asuintalo oli täysin tuhot-
tu ja karjakartanoa oli purettu aika
pitkälle. Kumminkin siinä oli kattoa
niin paljon, että saatiin karja katon
alle. Vaateaittoja oli kolme ehjänä
ja vilja-aitta, josta rakensimme syk-
syn aikana asuinhuoneen.

Niin tulivat Valkjärven asemalta
kuorma-autojen tuomat tavarat ja ol-
tiin kaikki, koko perhe kotona, paitsi
veljemme Kaarlo, joka kaatui hyök-
käysvaiheen aikana Hiitolan Kopsan

kylässä. Hän oli meistä yksi, kun läh-
dimme evakkoon talvisodan alta.

Siinä nyt sitten katseltiin ja ihme-
teltiin, onko totta, että olemme ko-
tona. Kaikki paikat tuntuivat lapsuu-
den ajalta rakkailta ja tutuilta. Isä,
joka aina kaikesta huolehti, haki ta-
varoista rautakangen ja siirteli pa-
laneen talomme porraskiviä sellai-
seen asentoon, että siinä voitiin pi-
tää nuotiota ja valmistaa ruokaa.
Kahden kiven välissä oli hiillos ja
kattila hiilloksen päällä. Hyvin siinä
ruoka kypsyi.

Tuntui niin hyvältä. Aivan kuin
kotikoivutkin olisivat tervehtineet
tulijat. Äiti lypsi lehmät ja keitti mai-
toperunakeiton elämän alkajaisiksi
kotona. Vettä haettiin pumppukai-
vosta, elikkä lähteestä. Vesijohdot
eivät toimineet eivätkä olleet vieraan
maan asukkaiden jäljeltä kunnossa.

Olin tähän aikaan 15-vuotias, ja
nyt kun tätä muisteloa kirjoitan, olen
76-vuotias. Mutta mielestäni muis-
tan kaiken niin kuin eilen se kaikki
olisi tapahtunut.

Tuomas Loponen

Liisa Kiesiläisen lähettämä postikortti. Näkymän on ikuistanut len-
tokapteeni vuonna 1942. Leipää kotinsa raunioilla paistaa Hilja
Kiiski. Kuva on julkaistu Rautulaisten lehden kannessa 5/1995.
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Saavuimme kotiimme 15.pnä hei-
näkuuta 1942 iltasilla, sijoittelimme
tavarat aittoihin ja karjan katon alle.
Keitimme ruokaa ja juotavaa heh-
kunuotiolla kotimme porraskivien
päällä. Ruokailun jälkeen haeske-
limme nukkumapaikkoja yön varal-
le, sillä olimme matkasta väsyneitä.

Puutarhassa ei ollut hedelmäpui-
ta eikä marjapensaita. Ne olivat tu-
houtuneet venäläisten pitäessä tal-
visodan leiriä talomme alueella.
Kuusiaita kaipasi pikaista leikkaus-
ta ja aita leikattiinkin syksyllä.

Aittojen päällä oli veden pitävät
katot ja ne olivat muutenkin suhteel-
lisen siistit, joten niissä voitiin aivan
hyvin kesän aikana asua.

Työt kotona
alkavat

Välittömästi seuraavina päivinä
aloimme työskennellä elinolojen kor-
jaantumiseksi. Veden saanti kaivos-
ta oli saatava toimimaan pumppu-
mekanismilla. Kunnan maatalous-
osastolta saimme ihmisvoimalla toi-
mivan vesipumpun, minkä asensim-
me pumppuhuoneeseen. Nyt nousi
vesi ihmisille ja eläimille vesijohtoa
myöten. Kaartolammin rannalta
kävin hakemassa talvisodan aikai-
sesta korsusaunasta noin 200 litran
vetoisia tynnyreitä, mitkä olivat tar-
peellisia.

Heinäntekoon oli lähdettävä. Ilmat
olivat vallan hyviä heinäntekoon.
Ensin oli löydettävä niittokone hei-
nän leikkuuseen. Kone löytyi sota-
saalisvarastosta, viisijalkaisella te-
rällä oleva parihevosen kone.

Vilja-aitan kunnostaminen asun-
noksi oli myöskin ensimmäisiä teh-
täviä, mikä piti laittaa alulle, että
saamme talveksi lämpöisen tuvan.

Heinät varastoimme kaikki navet-
tarakennuksen katon alle. Siellä oli
runsaasti tilaa. Sotilaat auttoivat
heinäntekotöissä meitä, kun heillä oli

siihen tilaisuus. Sotilailla oli runsaasti
hevosia ja miestyövoimaa käytettä-
vissä.

Heti kun varastomme täyttyi hei-
nistä, minä muutin nukkumaan hei-
nien päälle. Venäläiset olivat vilja-
aittaa rakennelleet omaksi asunnok-
seen, aukaisseet tienpuolelle kaksi
ikkunaa ja muuranneet uunin sekä
tehneet lattian, mikä piti ensimmäi-
senä purkaa ja ajaa lattian alta täy-
teroskat pois. Samoin uuni purettiin,

uunin tiilet kyllä käytettiin uudelleen.

Sotilaat
naapureina

Lehmillä oli hyvät ruokapellot joka
puolella taloa ja ne lypsivät hyvin.
Aivan ensipäivinä, kun olimme tul-
leet kotiin, tuli luoksemme sotilaita
kysymään maitoa ja sitähän sotilaat
saivat. Joka ilta oli useita sotilaita
hakemassa maitoa. Heille maito pul-

Elämää sotatoimialueella Raudussa

Kodin raunioilla paluun jälkeen.
Kuva: Raudun historia

Kuva:Rautulaisten lehden arkisto

Talvisodassa tuhoutuneen Raudun Osuuskaupan rauniot 1942. Va-
semmalla bensapumppu ja  1942 rakennettu Osuuskaupan kahvila.
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lotettiin etupäässä, muutamilla oli
isompi kannu, mihin maito kaadet-
tiin. Sotilaiden yksiköstä annettiin
luovutustodistus maidosta, mikä sit-
ten tilitettiin Kansanhuoltoon.

Sotilaat olivat meidän lähinaapu-
reita. Olihan meidän kylässä pää-
osaltaan 15.divisjoonan huolto-osas-
tot, kuten autokomppania, kaasu-
komppania, sotapoliisiosasto, esi-
kunta, radioviestiasemaja, konevers-
tas sekä kenttäsairaala. 15.divisioo-
nan komentaja myös asui kauniilla
paikalla järven rannalla korsussaan.

Aitta kunnostetaan
kodiksi

Isän piti käydä kunnan esikunnan
määräyksestä luetteloimassa ja nu-
meroimassa sotasaalistavaroita, sillä
kaikki tavarat olivat sotasaalista.
Niitä sai ostaa kohtuhinnalla kun-
nanhallitukselta.

Minä ajelin tulevan asuntomme
pohjalta kaikki roskat ja sitten ajoin
puhdasta valkeata hiekkaa asun-
tomme pohjalle. Hirsiseinien alle
valettiin umpisokkeli ja lattian alle
liipattu betonipermanto.

Tuvan nurkkaukseen muurasi kaa-
sukomppanian sotilas uunin ja hel-

lan. Muuraussavi tuotiin Savotalta,
missä oli mahtavan hyvä ja runsas
savivuori.

Kun kävin hakemassa Humman
vetämillä sontakärryillä savea Sa-
votalta lokakuun 20.päivän aikoihin,
oli edellisenä päivänä raivattu siitä
montusta iso venäläinen postilento-
kone, minkä pudottivat lähellä ole-
van lentokentän sotilaat alas. Ja sen
piti tulla juuri siihen savimonttuun!

Asunnostamme puuttuivat vain
ikkunat ja ovi. Lattiapinnan betoni-
valun piti antaa kuivaa riittävästi
ennen lattian kokoamista. Tuvan
seinät sisäpuolelta pahvitettiin ja ala-
osaan tuli kovalevy. Oltiin loka-mar-
raskuun vaiheilla, kun tupamme val-
mistui ja muutimme sisälle nukku-
maan yön ajaksi.

Tukkisavottaa ja
sähköpylväitä

Isä osti syksyllä Albert ja Matti
Pulakan metsästä sotasaalistukke-
ja, jotka minä ajoin tienvarteen met-
sästä. Ne sitten autolla vietiin sirk-
kelille sahattavaksi. Sirkkelisaha oli
Paksun Matin talon lähellä.

Lautoja tarvittiin navetan ja tallin
tekoon ja korjaukseen sekä myö-

hemmin kuivaamon rakentamiseen.
Myöskin päreitä tarvittiin kuivaa-
mon kattamiseen ensi kevään aikoi-
hin.

Isä neuvotteli sähköteknikon kans-
sa. He suunnittelivat sähköjen ve-
tämisen talollemme, sillä sähkö oli
tarpeellinen valona että voimana.
Niin sitä sitten kaadettiin sähköpyl-
väät metsästä. Minä ajelin Humman
kanssa pylväät määrättyihin paik-
koihin, missä ne kuorittiin. Sähkö-
miehet nostivat ne pystyyn ja raken-
sivat linjan kuntoon.

Rippikoulussa
Keripadassa

Raudun seurakunta piti rippikou-
lun Keripadan kylässä maalaistalos-
sa. Opettajina olivat kirkkoherra
Paavo Salo ja kanttori Kosonen.
Koulun päätyttyä oltiin konfirmaa-
tiossa osuuskaupan kahvilaparakis-
sa, missä myöskin Jumalanpalvelus
pidettiin. Parakki toimi kirkkona.

Nuorin veljeni Simo Sampsa kävi
korsukoulua. Kaasukomppaniassa
oli opettaja, jonka luo Simo meni päi-
vällä sopimuksen mukaan saamaan
oppia. Kaasukomppanian miehet
asuivat korsuissa kuivalla kankaal-
la.

Ihmiset ja lehmät
sisälle

Kotipeltoja kynnettiin kevään kyl-
vöjen varalle ja puutarhan muokka-
us pantiin alulle, jotta voimme istut-
taa uudet hedelmäpuut ja marjapen-
saat puutarhaan. Saimme ovet ja
ikkunat, jotka sovitimme paikalleen
ja niin tupamme alkoi olla valmis ja
pääsimme sisälle muuttamaan.

Yöt viilenivät. Oltiin marraskuus-
sa. Lehmät otettiin sisäruokintaan.
Navettaa oltiin niin paljon korjattu,
että lehmien oli hyvä olla siellä.
Lehmille oli riittävästi ravintoa, oli-
han vuonna 1939 tehty painorehu
hyvin säilynyt, mikä nyt annettiin
lehmille päivittäisinä annoksina.

Kuva: Rautulaisten lehden arkisto

Talvisodassa tuhoutuneen Raudun kirkon rauniot keväällä 1942.
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Venäläinen ei keksinyt painore-
huaumaa, kun se oli maalla peitetty.

Rautulaista
seuraelämää

Seuraelämä ja kulttuuritoiminta oli
hyvin vähäistä täällä sotatoimialu-
eella. Meitä nuoria oli vain muuta-
ma kylässään. Elokuvia näytettiin
sotilaiden toimesta parakkiteatteris-
sa joka ilta kaksi näytöstä. Kotita-
lousnaiset ja Martat järjestivät eri-
laisia neuvonta ja viihdytystilaisuuk-
sia. Muistan petäjärveläisten Mart-
tojen illanvieton kylässämme joulun
aluspäivinä 1942.

Sotilaiden joukossa oli erittäin hy-
viä ja lahjakkaita laulajia ja myös
hanurin soittajia. Aina jossakin si-
vummalla pidettiin riihessä tai na-
vetanylisellä tanssit, jossa oli soitta-
ja ja solistilaulaja.

Ystävistä siellä voisin mainita:
Reino Kalmi, Antti Kiiski, Toi-
vo Kekkonen, Kusti Sviili, Toi-
mi Kiesiläinen, Paavo Kähäri.
Silloin tällöin kokoonnuttiin lystiä pi-
tämään.

Raudun Osuuskauppa toimi kir-
konkylässä, kauppa ja kahvila. Meil-
tä oli noin kuusi kilometriä sinne.
Virvoitusjuomia toivat sotilaat lo-
malta palatessaan, samoin pöytävii-
naa ja jaloviinaa, omalta kylältä sai
omatekoista pontikkaa.

Joulunaika ja vuoden vaihde ohi-
tettiin kaikessa rauhallisuudessa ja
aloitimme vuoden 1943. Me saim-
me aina kuulla uutisia maidon haki-
joilta, varsinkin kaasukomppanian
miehiltä. Heidän usein piti käydä rin-
tamalla sumua laskemassa, niin he
tiesivät asioita. Meillä ei ollut omaa
radiota. Vasta seuraavana syksynä
isä osti radion.

Mottisavotta ja
häkäpönttöjä

Meillä kävi työssä kaksi kirves-
miestä, miehet olivat kaasukomp-
panian miehiä. Sopimuksen mukaan
miehet saivat tulla aina vapaa-aikoi-
naan ja pyhänäkin. Miehille makset-
tiin sopimuksen mukainen tuntipalk-
ka, erittäin kätevät olivat ja hyvät
työntekijät.

Metsätöissä käytiin talvella ja hoi-
dettiin karjaa. Metsästä otettiin ra-
kennuspuita ja tuotiin kotiin valmiiksi
navetan ylisen sillan rakentamiseen.
Syksyllä oli mottisavotta. Piti haka-
ta halkoja yleiseen kulutukseen.

Meidän isällä oli kaksi merikarvio-
laista sotilasta, jotka vapaa-aikoi-
naan hakkasivat halkoja.

Autot kulkivat puukaasulla: Kai-
kissa autoissa oli häkäpönttö. mitä
piti välillä pöyhiä. Bensiiniä oli vain

Rippikoululaisia Keripadassa vuonna 1942.
Kuva: Rautulaisten lehden arkisto/lähettänyt Irja Rastas.
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suurimpaan hätään. Kun auto ei esi-
merkiksi noussut puukaasulla mäen
päälle, niin ryypättiin bensiiniä, niin
johan kulki.

Desantit jakuvana
uhkana

Minut kutsuttiin 1717 Is. Komp-
paniaan palvelukseen, missä piti olla
toukokuun loppuun. Sitten tulin ko-
tiin kevättöitä ja kylvöjä tekemään.
Ojien aukaisuja, vesojen ja risujen
puhdistusta ojista tehtiin yhdessä
siskoni miehen Robertin kanssa.
Robert oli sairaalasta lomalla. Hän
oli haavoittunut ja hoiti kuntoaan.

Venäjän puolelta tuli jatkuvasti
desantteja, vakoilijoita, jotka tekivät
pahaa varsinkin siviiliväestölle. Naa-
purista hävisi ämpäri ja muita asti-
oita, mitkä desantit varastivat ja sit-
ten keittivät astioissa uusia perunoita
ja ruokaa. Nämä desantit asuivat
aivan talon lähellä ladossa, minkä
polttivat sitten lähtiessään ja joutui-
vat pidätetyiksi kuulustelukorsuun ja
lopulta teloitukseen Pahalammin rin-
teeseen.

Sotapoliiseilla oli jatkuvasti kuulus-
telukorsussa asukkaita, mitkä viral-

lisen kuulustelun jälkeen vietiin te-
loitettavaksi Pahalammin rintee-
seen.

Sota on julmaa.

Oleskelulupa ja
matkustuslupa

Kuntamme hallitus oli vahvistettu
poliisiviranomaisella. Kaikilla piti olla
oleskelulupa ja aina matkalle me-
noon, vaikka Viipuriin, piti olla mat-
kustuslupa kunnan poliisiviranomai-
selta.

Kävin kolme kertaa Viipurissa ja
yövyn joka matkalla Viipurin hotel-
lissa. Yöllä saattoivat sotapoliisit
käydä kaksikin kertaa tarkastamas-
sa henkilöllisyystodistuksen.

Minun matkani tarkoituksena oli
Starckjohanilta vesijohdon osien
hankinta. Suunnitelmat olivat sellai-
set, että piti asentaa sähköllä toimi-
va painesäiliöpumppu toimintaan.

 Vettä tarvittiin valtavan paljon.
Sotilaat ajoivat meidän kaivosta ve-
den kaikkiin yksikköihinsä. Kun pai-
nesäiliöpumppu saatiin toimimaan,
se helpotti valtavasti sekä meidän
omaa veden saantia että sotilaiden
veden saantia.

Kevätviljat maahan
ja myllyssä käyntiä

Isä kylvi kevätviljat rivikylvöko-
neella maahan. Vehnää ja ohraa hän
etupäässä kylvi ja vähän hernettä
ja kauraa. Syksyllä oli kylvetty ruista
noin Vi hehtaarin alalle Haaraniityn
pellolle. Tietysti juurikasveja oli vä-
hässä määrin. Vehnän siemenet
ostettiin Albert Pulakalta, joka on
meidän oman kylän isäntiä.

Tälle kesälle meillä oli mahtava
puna-apila pelto, ja jätimme siitä sie-
menkasvuun huomattavan määrän.
Tämä apilapelto oli Hyvösen mäen
pelto, mikä oli sokerijuurikaspelto-
na vuonna 1939. Venäläiset ehtivät
sen pellon apilalle kylvää.

Meidän kylässä oli myös lento-
kenttä, missä olivat sotilaslennoston
hävittäjäkoneet valmiustilassa jatku-
vasti ottamaan vastaan Venäjän
pommikoneiden tuloa Suomeen.

 Lentokentän lähellä oli Heikki
Kiiskin kotitarvemylly, missä jau-
hettiin ihmisille ja eläimille jauhoja.
Heikillä oli myös pärehöylä, missä
meidänkin kuivaamoon tehtiin kat-
topäreet.

Vehnämyllyä ei Raudussa ollut.
Petäjäjärven aseman lähellä oli erit-
täin tehokas vasaramylly. Kävin täs-
sä myllyssä jauhattamassa viljaa
muutaman kerran. Sakkolan pitäjän
puolella Viiksenlahdessa oli vehnä-
mylly, missä kävin kerran vehnäjau-
hoja jauhattamassa. Meiltä tuli mat-
kaa sille vehnämyllylle 29 kilomet-
riä.

Kuivaamo ja kellari
rakennetaan

Kuivaamon rakentaminen oli kir-
vesmiehillä työstettävänä parasta
aikaa. Kuivaamon suunnittelijana
laati piirustukset kunnan rakennus-
mestari. Kuivaamo rakennettiin en-
tisestä kanalarakennuksesta, mitä
korotettiin huomattavasti, että sin-
ne saatiin kaksi lattiaa viljan varas-
tointia varten. Kuivaamoon tuli

Kuva: Rautulaisten lehden arkisto
Raudun Osuuskaupan kahvila kirkolla 1942-1943 jatkosodan ai-
kana.
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kymmenen hehtolitran kaappikui-
vaamo.

Rakennusurakkaa riitti. Myös huo-
mattava maakellari rakennettiin.
Kellarin rakensimme säästöbetonis-
ta ja kansi valettiin ratakiskoilla vah-
vistetulla betonilla. Sotilaita oli aut-
tamassa kellarin rakentamisessa.
Minä ajoin soran ja kivet ja toin kau-
pasta sementin rakennuspaikalle.

Vilja kasvoi niin mahtavasti koti-
pelloilla, ettei sieltä miestä näkynyt,
jos sinne viljapeltoon käveli. Pellot
olivat levänneet kaksi vuotta, kun
oltiin evakossa ja nyt hyvin viljan
kasvattivat.

Isä sairastuu,
sotilaat auttavat

Isämme sairastui aika vakavasti
juuri viljankorjuun aikana. Sotilas-
lääkäri kävi katsomassa ja määräsi
lääkkeet, mitkä kävin hakemassa
Kiviniemen Apteekista. Sinne oli
matkaa 20 kilometriä, mutta pianhan
se matka taittui pyörällä ajellen.

Isä meni Nummelan Luonnonpa-
rantolaan saamaan hoitoa ja tuli
kotiin joulun aluspäivinä. Isä toi
Helsingistä radion, että voimme
kuunnella uutisia ja musiikkia.

Viljat saatiin niitettyä ja sotilaat
auttoivat seipäille laittamisessa. Vil-
jat seipäillä ollessaan kuivuvat ja
valmistuvat kypsäksi puintiin. Syys-
kuun 15.päivän aikaan aloitimme
viljan puinnin.

Sotilaita oli auttamassa puinnissa.
Viljaseipäiltä koottiin kuormaan,
minkä hevonen veti aina puimako-
neelle ja syötettiin puimuriin. Kun
kuorma oli puitu, tuli uusi kuorma
paikalle ja puinti jatkui niin kauan kun
viljaa riitti. Ensin puitiin vehnä, sit-
ten ohra ja lopuksi puitiin kaurat.

Myöhemmin syksyllä puitiin Hy-
vösenmäen pellolla siemeneksi jä-
tetty punainen apila. Viljan jyvät
menivät säkkiin puimakoneesta ja
säkit vietiin kuivaamon lattialle, mis-
sä ne tyhjennettiin kuivaamon latti-
alle myöhempää käsittelyä varten.

Äiti hoiti karjaa Pertin ja Simon
avustamana ja teki ulkokeittiössä ruo-
kaa meille, sotilaat kävivät omassa
yksikössään ruokailemassa päivällä.

Peltojen kyntöön piti nyt joutua.
Isä oli ilmoittanut mitkä alueet piti
kyntää seuraavan kevään kylvöille
ja minä kyntelin lopun syksyä pel-
toja niin paljon kuin ehdin. Ei ollut
traktoreita tai muita moottorivetoi-
sia koneita, kynnöt tehtiin hevospa-
rilla, jotka vetivät Fiskars 10:n tuu-
masta auraa. Maata kääntyi noin
puolihehtaaria päivässä sillä lailla.

Osuuskassa
ryöstetään

Kylässämme toimi myöskin
Osuuskassa Antti Määttäsen ta-
lossa nurkkakammarissa. Osuus-
kassan pankkiholvina toimi kaksi
isokokoista matkalaukkua ja laukut
olivat kassanhoitajan poissa oloai-
kana sängyn alla. Silloinen kunnan
rakennusmestari huomasi, että mikä
tilaisuus. Hän kassanhoitajan mat-
koilla ollessa otti laukusta suuren
määrän arvopapereita ja sitten häi-
pyi. Hän pakeni Raudusta kauas
Lounais-Suomeen.

Sotapoliisit ensin epäilivät talon-
väkeä ja kuulustelivat talon tyttäriä
ja isäntää. Kun huomattiin raken-
nusmestarin häipyneen, niin heti
epäilyt kohdistettiin mestariin, mikä
osoittautuikin oikeaksi. Mestarilla oli

huomattava rikosrekisteri aikaisem-
milta ajoilta.

Myllymatka
Viiksenlahteen

Isämme oli sairaalassa ja lähetti
postikortin, jossa käski olemaan ah-
kerana ja auttamaan äitiä. Vehnä-
jauhot olivat lopussa ja piti mennä
vehnämyllyyn jauhattamaan vehniä.
Laitoin iltasilla kuorman valmiiksi ja
aamulla viiden aikaan läksin Hum-
malla ajelemaan Viiksenlahteen,
missä oli lähin vehnämylly.

Kun vehnät oli jauhettu, maksoin
jauhatuspalkkion ja läksin ajelemaan
kotiin. Saavuin siinä puolen yön ai-
kaan kotiin. Äiti oli kotona huolis-
saan ja odotteli saapumistani. Nyt
oli meillä vehnäjauhoja leipomiseen
ja vaikka millaisen piirakan tekoon.

Myllyssä tuli monta kertaa käy-
tyä. Kiiskin Antin myllyssä jauhatin
eläimille jauhoja. Myllyssä piti olla
jauhatuskortin kupongit, kaikki asi-
at elintarvikkeissa valvottiin Kan-
sanhuollosta käsin.

Urheilua ja
kutsunta

Sotilaat pitivät kylämme Nuoriso-
seuran urheilukentällä kesän aika-
na iltasilla jalkapallo-otteluja ja
yleisurheilukilpailuja. Koulutoimi oli
vaikeasti käynnistettävissä. Emme

Kuva:Rautulaisten lehden arkisto

Raudun Osuuskauppa jatkosodan aikana 1942.
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saaneet opettajaa, kun kyseessä oli
sotatoimialue. Veljemme Simo kävi
Korsukoulua ja hyvä lukija Simosta
tulikin.

Joulukuussa oli kutsunta Valkjär-
ven Suojeluskunnan talossa, mihin
meidät Raudun pojat oli kutsuttu.
Meitä Raudun poikia oli kymmenen
ja meitä viemässä oli poliisikonstaa-
peli Paksu. Mentiin kuorma-auton
lavalla.

Kutsunnassa meidät kaikki hyväk-
syttiin asepalvelukseen Riihimäelle
KTR 3:n koulutuskeskukseen.

Arkista aherrusta ja
sotaväkeen meno

Kotona jatkettiin maatalon työs-
kentelyä normaaliin malliin. Aina piti
kumminkin seurata mitä ympärillä
tapahtui. Karjan lantaa ajoin usein
venäläisten jättämällä katajajalaksi-
sella reellä pellolle.

Viljat kuivattiin ja lajiteltiin, kaup-
paan menevä vilja säkitettiin ja vie-
tiin Osuuskauppaan säkityksen jäl-
keen. Kauppias otti useita näytteitä
viljasta ja toteisi viljan puhtaaksi ja
kuivaksi. Sotilaille luovutettiin peru-

Pertti ja isä-Albert tulivat hevos-
ten kärryllä perästä.

Minä, Juho Tuomas, olin rinta-
malla ja juuri siellä, missä venäläi-
nen piti pahinta ääntä pyssyillään.
Kerron myöhemmin siitä rintamal-
la olosta. Se oli meille koettelemus,
ikävä koettelemus.

Mitali ja kunniakirja
isälle

Myöhemmässä vaiheessa isääm-
me muistettiin Mannerheimin toisen
luokan vapauden ristillä ja kunnia-
kirjalla, missä kiitettiin meitä run-
saasta viljan luovutuksesta yleiseen
kulutukseen. Sotatoimialueella tuo-
tettu vilja ja muut elintarvikkeet oli-
vat suuresta avusta ja näin auttoi-
vat maatamme. Tähän aikaan ei
ollut tukiaisia.

Miehet olivat rintamalla 10-15
markan päiväpalkalla, vaarallisessa
työssä talon ylöspidolla. Mutta elä-
män oli jatkuttava ja Suomen säi-
lyttävä itsenäisenä valtiona.

Tuomas Loponen

naa ja herneitä.
Nämä vuodet olivat erittäin tiuk-

koja aikoja Suomen elintarviketilan-
teessa. Kaikki maito meni meiltä
suoraan sotilasyksiköille.

Minä olin 17 vuotta täyttänyt ja
lähdin sotaväkeen helmikuun 2. päi-
vänä 1944.  Jouduin radiokurssille
alokkaaksi. Kuukauden koulutuksen
jälkeen tehtiin sotilasvala ja sitten
mentiin rintamalle huhtikuun 15.
päivän aikaan.

Isä ja Pertti jatkoivat työskente-
lyä kotona ja keväällä kylvivät pel-
lot viljan kasvuun. Sisaremme Es-
ter ja hänen miehensä Robert olivat
auttamassa työssä isää ja Perttiä.

Uusi lähtö
evakkoon

Viljat oli kylvetty ja olivat hyvällä
oraalla, kun Venäjän rajalta kuului
hirveä tykistötulen jyrinä. Käsky
kävi, että on lähdettävä taas evak-
koon. Kesä oli kauneimmillaan 9.päi-
vänä kesäkuuta 1944, kun venäläinen
alkoi työntymään Suomeen.

Äiti ja Simo tulivat karjan muka-
na Pieksämäen Meijerihoviin ja

Evakkotiellä.
Kuva:Rautu ja rautulaiset III
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Edesmennyt Bruno Tiainen
kertoo tässä artikkelissa Rau-
dun Vepsän kylän viimeisestä
päivästä, jolloin se kesällä 1944
oli vielä suomalaisten hallussa.

Olin komppaniani (l./R j.P 2)
kanssa puolustuksessa V-T linjalla
Kirjosalossa 16. kesäkuuta 1944
tien Kirjosalo - Lipola - Valkjärvi
suunnassa. Hieman yllättäen saim-
me käskyn irtaantua asemista Län-
si-kannaksen tilanteen takia ja siir-
tyä viivytykseen.

Jouduin miehittämään ensimmäi-
sen viivytysaseman vanhan valta-
kunnan rajan kohdalla ennen Lipo-
lan kylää. Kylässä oli evakuoima-
ton pioneerivarikko. Siellä piti olla
myös minulle alistettu.50 millimet-
rin tykkikalustolla varustettu pst.-
tykkikomppania. Tosin en ole sitä
tavannut vielä tähän päivään men-
nessä. Se oli poistunut luvatta en-
nen Lipolaan tuloamme.

Lähetin ennakolta yhden rajajää-
kärijoukkueen kylään varmistamaan
Kivennavan ja Raudun suuntaa ja
jalkaväkisuojaksi tykkikomppanial-
le. Viivytysasemasta irtaantuessa
räjäytimme joen yli johtavan sillan
omatekoisilla panoksilla. Tarvikkei-
ta olisi ollut Lipolassa vaikka kuin-
ka paljon, mutta meillä ei ollut min-
käänlaisia ajoneuvoja.

Miehitimme Lipolan kylän ja var-
mistimme Kivennavan ja Raudun
suuntiin jääden odottelemaan lisä-
ohjeita. Niitä alkoi kohta tullakin “
par avion” eli radiolla. Ja toinen tois-

taan ihmeellisempiä. Niiden mukaan
meidän piti kiireesti irtaantua Lipo-
lasta, jättää pioneerivarikko ja kylä
polttamatta, miinoituksia ei saanut
tehdä ja puhelin yhteydetkin piti jät-
tää ehjinä.

Kysyin pataljoonan komentaja
majuri M. Avelalta, että kuka on
tällaisen käskyn antanut? Hän ker-
toi saaneensa sen radiolla 15. Divi-
sioonan komentajalta kenraali Her-
salolta. Epäilin moisen käskyn an-
tajaksi erään vihollismielisen naapu-
rin sotajoukkoja, ja kieltäydyin tot-
telemasta käskyä, ja pyysin käskyn
vastaanottajaa tarkistamaan saa-
mansa radiosanoman.

Majuri Avela sanoi, ettei siinä ole
mitään tarkistamista, tee vain käs-
kyn mukaan. Mutta tässä ei vielä
kaikki: Sain käskyn lähettää Rau-
dun Vepsään upseerin johtaman
kymmenmiehisen partion. Kieltäy-
dyin lähettämästä sitä, koska paik-
ka oli toiminta-alueemme ulkopuo-
lella, eikä minulla ollut radiota an-
taa partiolle. Partion mahdollisilla
myöhäisillä tiedoilla ei olisi ollut tuos-
sa tilanteessa mitään merkitystä.

Pitihän se partio lähettää; mutta
annoin omat ohjeeni sen johtajalle
miten homma hoidetaan. Partion
johtaja luutnantti N.N. oli hieman
ykstotinen kaveria eikä tajunnut “ju-
jua”. Niinpä hän marssi miehineen
Vepsään Anttolan myllyn kautta.
Kylä oli jo suomalaisten jättämä.
Erään aitan rapulla istui kuitenkin
sotilas, lienee ollut III/ JR 58:n mie-
hiä, joka oli jättäytynyt joukostaan

aikoen antautua vihollisille. Partion
johtaja ei pakottanut miestä mu-
kaansa, eikä edes ottanut selvää
miehen henkilöllisyydestä.

Miehestä ei ole kuulunut myöhem-
min mitään. Lieneekö jäänyt sille
tielleen vai palannut vankien vaih-
dossa?

Partion lähdettyä hiljeni Vepsän
kylä jääden odottamaan uusia isän-
tiä. Kylään jäänyt mies ei ollut rau-
tulaisia. Partion onnistui palata eh-
jänä, tosin jalat rakoilla omien jouk-
kojen yhteyteen.

Vihollisen tarkoituksena lienee,
ollut “upseerivangin’’ sieppaus, mut-
ta syystä tai toisesta se ei onnistu-
nut. Lieneekö ollut virhe aikalaskel-
missa tai suunnistusvirhe. Partion
johtajan päätä ei silitetty jostain
syystä.

Seuraavassa viivytysasemassa
Vaittilan ja Suosillan suon tasalla oli
komentaja meitä vastassa. Häntä
tuntui kiinnostavan Lipolan suunnas-
ta näkyvät valtavat savupilvet. Ky-
seli minulta, että mistä ne johtuvat?
Arvelin “ukonilman “ nousevan.

Kyllähän se nousikin, mutta hie-
man matalammalta tasolta. Ripityk-
sen lopuksi sain kuulla, että hän an-
taa huoltopäällikölle pysyvän käs-
kyn, jonka mukaan l. komppanian
miehille ei vastedes jaeta tulitikku-
ja. Jälleen kerran sain todeta, että “
kiittämättömyys on maailman palk-
ka”, mutta vähät hänestä, tulipahan
homma hoidettua.

Bruno Tiainen

Vepsän viimeinen päivä

Suvannon seudun sukututkijat
kokoontuvat lauantaina 19.1.2008 Helsingissä Karjalatalon Laatokka-saliin.

Kello 12.30 alkaen on vapaamuotoista tarinointia ja varsinainen kokous pidetään
kello 14.00 - 17.00.

Tapaamisen isäntinä toimivat tällä kertaa rautulaiset.
Tervetuloa mukaan kaikki Suvannon alueen historiasta ja sukututkimuksesta kiinnostuneet.



Rautulaisten lehti  6/2007 37

Maanviljelijä Hilda Katri Lius ja hänen uusi ta-
lonsa Haukivuoren Kurkisensaaressa. Tila on 32
ha suuruinen ,josta viljeltyä 3 ha. Raudun Huh-
tiin jäänyt tila käsitti 20 ha, josta viljeltyä samoin
3 ha.
Kuva ja kuvateksti on julkaistu Rautulaisten leh-
dessä n:o 4/1958.

Maanviljelijä Johannes J.P. Nuija ja vaimo Tar-
ja, o.s. Sidorov, Raudun kunnan Palkealan ky-
lästä asuvat tässä talossa kahden tyttären pojan
kanssa. Talo sijaitsee Paimion kunnan Pitkän-
portaan kylässä ja on se nimeltään “Päivänkan-
kare”. Pinta-ala on n. 20 ha., josta viljeltyä 8 ha.
Se on hyvää maata, kasvaa hyvin ja elättää
asukkaansa. Talossa on tarpeelliset koneet, mm.
traktori. Nuija on ostanut talon vapaassa kau-
passa ja sanoo olevansa tyytyväinen kauppaan.
Palkealan kylässä olleessa tilassa oli pinta-ala n.
30 ha, josta peltoa 7 ha.
Kuva ja kuvateksti on julkaistu Rautulaisten leh-
dessä n:o 10/1959.

Tämä uusi ja kaunis talo on Pieksämäen kauppa-
lassa. Kukkaromäessä. Tässä asuu Sumpulan ky-
lästä lähtenyt Otto Toivonen, vaimonsa Anna ja
tytär Aune. Talo on nimeltään Uusitalo, pinta-
alaltaan 36 ha., josta peltoa 6,5 ha. Talossa on 5
lehmää ja hevonen. Maito ja muut maatalous-
tuotteet myydään suoraan talosta kuluttajille.
Talo on myös sisältä hyvässä kunnossa, kaikkial-
la vallitsee hyvä järjestys ja tarkoituksenmukai-
suus. Asukkaat ovat tyytyväisiä ja hyvin toimeen-
tulevia, totesi toimittaja talossa käydessään.
Kuva on julkaistu Rautulaisten lehdessä n:o 1/
1958.

Tämä talo on Perttelin kunnassa, Salon kauppa-
lan lähistöllä. Talon nimi on “Peräpurtsukka” ja
sen omistavat nykyisin Mäkrän kylästä lähteneet
Matti ja Eliina Vesalainen, jotka asuvat myös ta-
lossa. Talossa on varallisuutta, kuten oli Vesalai-
sen talossa Mäkrälläkin, ja paljon poikia on
kasvamassa, kuten kuvastakin näkyy.
Kuva on julkaistu Rautulaisten lehdessä n:o 1/
1958.

Uusilta asuinsijoiltamme
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Jura Dorocin, 58, on asunut
Raudussa koko ikänsä. Nikolai
“Kola” Mitrofanov, 59, on syn-
tynyt Viipurissa. Rautuun hän
muutti 15-vuotiaana Valkjärvel-

tä. Viime keväänä, Rautuun teh-
dyn talkoomatkan yhteydessä
talkooporukka vieraili Juran ko-
tona Leinikylässä.

Vieraanvaraisessa talossa

Tanja -emäntä loihti hetkessä
pöydän koreaksi. Tarjoilun lo-
massa Jura ja Kola valottivat per-
heittensä tarinoiden kautta so-
dan jälkeistä Raudun elämää.

Rautuun siirtyi (siirrettiin) sodan
jälkeen ihmisiä eri puolilta Venäjää.
Heitä tuli muun muassa Kirovin ja
Jaroslavin alueelta, Valko-Venäjäl-
tä sekä jonkin verran myös Liettu-
asta.

Jura Dorocinin vanhemmat olivat
kotoisin Pihkovan alueelta. Saksa-
laiset olivat sodan aikana ottaneet
perheen kiinni ja vienyt heidät Lat-
viaan vangeiksi. Sodan jälkeen he
vapautuivat ja saivat uuden asuin-
paikan Karjalasta. Pihkovan alue oli
sodassa tuhoutunut täysin.

– Isä, äiti ja kaksi vanhinta vel-
jeäni tulivat vuonna1945 ensin Valk-
järvelle ja sieltä heidät siirrettiin 1948

Rautuun siirryttiin eri puolilta Venäjää

Kuva: Jura Dorocinin albumi
Dorocinin perhe: Nikolai, äiti Jevdokia, isä Vasili sylissään Tanja, Jura ja  Aleksei vuonna 1959 Lei-
nikylässä. Taustalla Matti Paksun talo, jossa perhe asui.

Kuva: Seija Lipsanen
Ahti Hänninen, tulkki Toivo Laidinen, Jura Dorocin, Nikolain Mit-
rofanov ja Markku Paksu Juran kotona toukokuussa 2007.
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Rautuun. Minä synnyin täällä 1949.
Raudusta Juran perhe sai asutta-

vakseen Paksun Matin talon. Sa-
man talon, jossa Markku Paksun isä
ja mummo olivat asuneet jatkosodan
aikana.

– He saivat sen ilmaiseksi. Ky-
lässä oli silloin pystyssä myös soti-
lasparakkeja, tietää Jura.

Ahti Hänninen sanoo, että ne
olivat Leinikylän varuskunnan ra-
kennuksia. Sodan aikana Leiniky-
lässä asui divisioonan komentaja.
Kiviniemessä koulutettu heimopa-
taljoona oli myös siirretty Leiniky-
lään. Rakennuksia oli useita, muun
muassa pesula, lottakanttiini, auto-
korjaamo, kappeli ja korsusauna si-
jaitsivat siellä.

Elanto kolhooseista
ja tehtaista

Juran vanhempien perhe kasvoi
Raudussa vielä tyttärellä. Isä oli
työssä pikkusovhoosissa, jossa kas-
vatettiin vihanneksia.

– Kahden, kolmen vuoden pääs-
tä perheen tulosta Rautuun sovhoo-
sin rakennukset olivat valmiina.

Jura varttui Raudussa ja kävi siel-
lä koulunsa. Siellä alueen historias-
sa ei puhuttu mitään muuta kuin
sanottiin sen olleen Novgorodin
maata.

Sodan jälkeen viranomaiset olivat
nopeasti hävittäneet suomalaisesta
asutuksesta kertoneet viitteet.

– Vuonna 1948 Rautu oli jo muu-
tettu Sosnovoksi ja isoja kyliä oltiin
nimeämässä venäjänkielisiksi. Vain
muutamalle rautatieasemalle oli jä-
tetty suomenkielinen nimi.

Sodan jälkeen Rautuun muutta-
neille ihmisille elannon antoivat kol-
hoosit ja pienet tehtaat. Ihmisten oli
saatava ensin leipää, sillä pulaa oli
kaikesta. Karjaa myös kasvatettiin.
Metsäpirtissä oli sovhoosi, jonka
nimi oli Gransanski (kansalaissov-
hoosi).

Jura on ammatiltaan puhelinasen-
taja ja työskentelee Raudussa.

Ammattikoulun hän kävi Pietarissa.
Hänen vaimonsa Tanja on kotoisin
Kalinin alueelta (Tverin alueelta).
Perheessä on aikuinen tytär, joka
asuu ja työskentelee Pietarissa. Ju-
ran vanhemmat ja molemmat iso-
veljet ovat kuolleet. Sisko asuu Pie-
tarissa.

Talo eläkepäivien
turvaksi

Jura viihtyy Leinikylässä. Lähel-
lä on metsää ja järvi, jossa on Rau-
dun paras uimaranta. Hän on vuo-
sien saatossa pikkuhiljaa rakentanut
entiselle Paksun paikalle perheel-

Kuva: Jura Dorocinin albumi

Kuva: Kola Mitrofanovin albumi
Leinikylää 1955.

Jura
Leinikylässä
12-vuotiaana
1963.

Kuva: Kola Mitrofanovin albumi
Leinikylän leipomorakennuksen pääportti noin vuonna 1953. Oi-
kealla suomalaisten rakentama rakennus.
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leen valkean, tiilisen omakotitalon.
Kun Venäjälle tuli oikeus hankkia
tontti omaksi, Jura myös osti sen.

Suomalaiset eivät Venäjältä voi
ostaa maata. he voivat ainoastaan
vuokrata sitä.

Siitä Jura ei pidä, että Leinikylän
ympäristö on alkanut olla venäläis-
ten (pietarilaisten) uusrikkaiden tem-
mellyskenttä. Isoja, komeita, korke-
alla aidalla varustettuja taloja sinne on
alkanut nousta kuin sieniä sateella.

Kun perestroika avasi suomalai-
sille mahdollisuuden käydä entisillä
kotisijoillaan, niin silloin vasta Du-
rocinin perheellekin selvisi, että he
asuvat suomalaisten aikoinaan asut-
tamalla paikalla.

– Monet vanhukset eivät silloin
90-luvun alussa ymmärtäneet, kei-
tä ne olivat, jotka tulivat yhtäkkiä
tänne ja kiersivät paikkoja. Kun vie-
raita tuli meidän pihaan, äiti kutsui
heidät sisään ja antoi tsajut. Niin me
ystävystyttiin suomalaisten kanssa.

Kun Juralta kysyy mielipidettä
Raudun ja koko Karjalan kannak-
sen luovuttamisesta takaisin suoma-
laisille, Jura häkeltyy, eikä tiedä mitä
sanoa. Hetken päästä hän vastaa,
että jos he saavat jäädä asumaan
paikoilleen, niin kyllä se hänen puo-
lestaan käy.

Kolaa suomalainen
kulttuuri kiinnosti

Kola vietti lapsuutensa ja nuoruu-
tensa Valkjärvellä. Sinne hänen van-
hempansa oli siirretty 1946 Keski-
Venäjältä Kostromon alueelta, jon-
ne oltiin rakentamassa tekojärveä.
Kodit ja työpaikat jäivät sen alle.

– Vanhempani olivat ammattikou-
lun opettajia. Isä oli alun perin Nov-
gorodin alueelta. He tapasivat toi-
sensa Valkjärvellä, jossa toimivat
maatalousammattikoulun opettajina.
Minä synnyin Viipurissa.

Kola kiinnostui suomalaisesta
kulttuurista Valkjärvellä asuessaan.

– Näin hautausmaan hautakivis-
sä suomalaisten nimiä ja jälkiä eri-

laisesta kulttuurista. Siellä oli saman-
lainen Lahjoitusmaan talonpoikien
patsas kuin Metsäpirtissä. Näin kun
se hajotettiin.

Suomalaisesta kulttuurista hänel-
le kertoivat myös omat vanhem-
mat. Perhe asui Valkjärvellä suoma-
laisten rakentamassa talossa.

– Vanhempani sanoivat, että ta-
lossa oli aikaisemmin asunut toisen
maan ja kulttuurin asukkaita. Siitä
merkkeinä oli lämmin talo ja uunit,
jotka olivat erilaisia kuin mihin he
olivat tottuneet.

– Myös puutarhat olivat kunnos-
sa. Omenapuut antoivat omenoita
ja herkkuja oli paljon, muistelee suo-
men kieltä omatoimisesti opiskellut
Kola.

Kulkuyhteyksien
takia Rautuun

Sodan jälkeen Valkjärvellä oli pu-
laa kaikesta. Tavaraa oli vähän ja
kulkuyhteydet huonot.

– Isäni päätti sen takia muuttaa
Rautuun. Tänne tulimme vuonna
1964.

Kola lähti ammattikouluun Pieta-
riin ja opiskeli radiomekaanikoksi.
Koulun jälkeen hän on työskennel-
lyt Raudussa elektroniikka-asenta-
jana.

– Olemme Juran kanssa saman
työnantajan palveluksessa.

Tuttavien luona
Suomessa

Kola asuu nykyään Vehmaisissa.
Aiemmin hänen kotinaan oli Liisa
Hämäläisen kotitalo Raudun kir-
konkylässä.

Suomessa Kola käy usein.
– Liisa Hämäläisen luona olen vie-

raillut monta kertaa. Tänä vuonna
olen käynyt päivän ostosreissuilla
Lappeenrannassa jo viidesti.

Jura on vieraillut Suomessa Il-
vosten luona.

Raudussa Jura ja Kola tuntevat
kaksi suomalaista.

– Heillä on venäläiset vaimot ja
talot täällä.

Kuva: Seija Lipsanen

Seija Lipsanen

Jura ja Kola Juran talon edustalla Leinikylässä.
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Lähdimme matkalle Leningradiin.
Virojoelta oli kymmenen kilometriä
tulliin, sinne toisella puolelle. Tulli-
kamari oli pyörien päällä siirrettä-
vä, jossa meidän linja-auto piti ajaa
pukkien päälle, kun he tekivät meil-
le perusteellisen tarkastuksen.

Opas vei meidät Europa-hotelliin
siellä Leningraatissa, sanoivat sen
olevan Euroopan kaunein. Paava-
lin kirkko on nykyään museo, jonka
risti on neljä metriä korkea ja enke-
lien kuvat kuulemma kolme metriä.
Sanoivat siellä olevan 15 kirkkoa.

Aamulla opas luennoi meille päi-
vän ohjelman, mutta me sanoimme,
että meidän täytyy tehdä ostoksia
ja päivällistäkään ei tarvitse meidän
pöytiin laittaa. Opas kyllä arvasi
meidän metkut, mutta oli niin hyvä
opas, ettei välittänyt.

Edellisenä päivänä opas oli yrit-
tänyt saada meille lupaa mennä
Rautuun, mutta eivät antaneet. No,
alettiin tuumia, että mennään omin
luvin, vaikka tulisi Siperian matka.
Ja niin tehtiin.

Aamulla mentiin taksien luo, jot-
ka olivat ihan siinä meidän hotellin
edessä ja pyydettiin kyytiä Sosno-
voon, eli nimittäin Rautuun. He oli-
vat valmiita lähtemään.

Täytyi ottaa kolme taksia, sillä
meitä oli lähtijöitä 12 miestä ja yksi
nainen. Matkalle lähdettiin yhdek-
sän aikaan, eli Suomen aikaan kello
kahdeksan, paitsi ensimmäinen po-
rukka lähti puolta tuntia aikaisem-
min. Meidän kahden porukan taksit
olivat perätysten, eli yhdessä kuljet-
tiin.

Jännitys oli suuri, sillä ei tiedetty
olisiko passintarkastuksia. Niitähän
meillä ei ollut, koska ne piti jättää
hotelliin. Henkilötodistukset oli, mut-
ta ne eivät olisi paljon auttaneet.

Niin matka jatkui ja maisemat

vaihtelivat, kunnes päästiin vanhal-
le rajalle. Sieltä alkoivat tutut mai-
semat, jotka olivat 15 vuodessa pal-
jon muuttuneet. Kolmisen taloa oli
Raasulissa, pari mökkiä Maanselällä
ja sitten oltiinkin jo Kuolemanlaak-
sossa. Viidentien ristissä oli toista-
kymmentä sotilasta, mutta onneksi
eivät kysyneet meiltä mitään.

Käännyttiin asemalle ja sitten al-
koi asutus. Entisen Martin sahan
ja Petäjämaan Jussin välillä oli sii-
nä 70 taloa ja samoin Samulille
menevän tien varsi näytti olevan
taloja täynnä. Päästiin Raudun ase-
man luo, jossa pysäytettiin auto ja
vähän katseltiin. Tuhoutunut asema-
huone oli uusi ja entisen mallinen,
mutta pienempi.

Lähdimme siitä Leinikylään ja toi-
set kävivät uimassa, sitten erosim-
me. Meillä matka jatkui kirkonky-
lään, pysähdyimme kirkkomaan
kohtaan ja katsottiin sankaripatsaan
jäännöksiä. Ajattelin katsoa isäni
hautapaikkaa, mutta siihen oli raken-
nettu taloja useampikin.

Sitten ajettiin kirkon kohtaan.

Minä poikkesin autosta ja katselin
Pulakan taloa, joka näkyi olevan
vielä paikallaan, mutta en käynyt
luona. Kirkon tilalle oli rakenteilla
iso kivitalo, mutta se ei ollut vielä
valmis.

Sitten lähdettiin Mäkrälle, eli ko-
tikylään, jossa montakaan taloa ei
ollut entisiä. Vilskan Heikin talo
oli, ja naisia näkyi olevan harventa-
massa sokerijuurikasta. Paakkisen
Annin talo oli, Paukun Mantan,
Sojakan ja Paukun Juhon.

Sitten ajateltiin pääsevämme Mur-
roille, sillä Tamskin Tenho halusi
käydä kotona, mutta meidän täytyi
kääntyä takaisin hiekkakuopilta, sillä
oli kovin huono tie. Tenho lähti jal-
kaisin, minä katselin vähän aikaa
entisiä isoja perunahalmeita, jotka oli
kylvetty täyteen jotakin naapurien
kaaleja.

Käännyimme ja ajoimme läpi
Haapakylän viiden tien risteykseen,
josta käännettiin Orjansaareen päin.
Kävimme entisen kauppias Kermi-
sen luona ja taas käännyimme ja
tulimme Kermisen Juhon luo, jos-
sa piti varttua Tamskin Tenhoa.

Antti Tonteri (1902–1990), matkakertomus ja muistiinpanot

“Kotiseutumatka” Rautuun vuonna 1959

Kuva: Kola Mitrofanovin albumi
Raudun keskustaa 1950-luvulla.
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Koitettiin ajaa meille, mutta ei
päästy tien huonouden takia. Minä
lähdin jalkaisin, mutta en uskaltanut
ihan pihaan asti mennä, sillä vuok-
ralaisilla oli iso vihainen susikoira
siinä 40 metrin päässä haukkumas-
sa. Kävin saunalla ja siellä vuokra-
laisilla oli padassa kaalisoppa kie-
humassa. Katselin siinä vähän ai-
kaa ja käännyin pois.

Menin auton luo, jossa jo toiset
odottivat minua. Sitten lähdettiin taas
kohti Leninkraatia, jossa odotti illal-
linen ja syönti maistuikin hyvin, vaik-
ka ei ollutkaan oikein mieliruokaa.

Sitten mentiin elokuviin, joita ei ole
kuulemma näytetty vielä kuin Ame-
rikassa ja Neuvostoliitossa. Oli jän-
nittävä kuva ja mielenkiintoinen.

Antti Tonterin matkakertomuk-
sesta ja muistiinpanoista vuodelta
1959 koonnut pojanpoika Jukka
Pekka Tonteri vuonna 2007.

– Oskarin pelloilla marjapensai-
ta ja ruista.

– Ihalaisen paikalla paljon leh-
miä ja hevosia.

– Vilskan talo pystyssä.
– Pahansillan niityllä viljaa ja pe-

runaa.
– Tepposen Jussin paikalla pieni

talo.
– Pusan ranta täysi taloja.
– Tepponen M. talo näkyi ole-

van ja siihen ne näytti Haapaky-
län talot supistuneenkin.

– Sojakan notkosta Käkisalmen
radan varteen päin, maantien ja ra-
dan väli oli omenapuun taimistoa
täynnä.

– Vilskan ja Rahikan välinen pel-
to näytti olevan kylvetty sokerijuu-

Antin muistiinpanoja matkasta
rikasta, jossa näkyi naisia harven-
tamassa sitä.

– Heinosen luota Orlovan salolle
päin oleva pelto oli marjapensaita
täynnä.

– Kirkolta kun lähdettiin, oli siel-
lä muutamia entisiä taloja mm.
Marttisen Pekan talo ja Maijan
kauppatalo.

– Lääkärin ja saunatalon koh-
dalla oli pienet talot.

– Saarsillan mäessä Määttäsen
puolella oli mäen rinteessä punai-
sista tiilistä tehty talo, lieneekö ol-
lut sauna vai pesula.

– Ontrosen Simon, Kaskelaisen
Aleksin ja Hankasen Matin pai-
kalla oli pienet talot.

Totta se on. Karjalassa kultakä-
köset kukkuvat vieläkin. En ollut
kuullut yhtään käen kukkumista
täällä Keski-Suomessa viime kesä-
nä ennen kotiseutumatkaani Rau-
tuun kesäkuussa.

Oli kaunis ja lämmin kesäinen
päivä, kun saavuimme kotikylääm-
me Maanselälle. Astuimme alas
bussista. Silloin tunsin kuin olisin
astunut Pyhälle maalle. Katsoin
kohti taivasta, tämä on siis totta.
Olen täällä oikeasti, en muistoissa.

Lähdimme siitä kävelemään minä,
veljeni ja vanhin poikani kohti entis-
tä kotipaikkaamme. Jokainen askel
tuntui ihmeellisen hyvältä, ikään kuin
se tanner toivotti meidät tervetul-
leiksi sinne. Juuri silloin veljeni sa-
noi, että kuuletteko kuinka käki kuk-
kuu. Hiljensin askeleitani ja kuun-
telin. Kultakäkönen kukkui Karja-
lassa, metsän reunalla peltojen ta-
kana. Sitä kukuntaa jatkui vielä pit-

kään siinä kulkiessamme.
Saavuttuamme perille paikkaan,

jossa ei ollut mitään jäljellä kodis-
tamme, ei raunioita eikä entisiä pi-
hapuita. Otimme reput selästä ja
istuuduimme “pihanurmikolle”, joka
oli kylläkin pitkää heinikkoa.

Söimme eväitämme hiljaisina.
Painoin sisimpääni kaiken näkemä-
ni, hengitin syvään ilmaa, joka leijui
kotikontuni yllä. Tämä oli se paik-
ka, jossa synnyin, paikka, jossa ensi
kerran näin tämän saman taivaan.
Tällä nurmikolla astuin ensi-askelee-
ni. Siinä yritimme, veljeni ja minä,
luoda jotain hataria muistikuvia syn-
nyinkodistamme ennen sotaa.

En tiedä mikä sen saa aikaan, kun
kyynel tulee silmäkulmaan ja pala
nousee kurkkuun siinä muistelles-
samme, vaikka minä ja veljeni olim-
me silloin pieniä lapsia, kun sieltä
pakoon lähdettiin.

Mieleeni tuli nytkin, kuten ennen-

kin täällä käydessäni, että miten
paljon vanhempamme ikävöivät tän-
ne kotipaikalle. Varsinkin äitimme
itkien usein muistelija kaipasi Kar-
jalaa. Minä sanoinkin toisille, että
minä itken ikään kuin äitimme puo-
lesta menetettyä Karjalaa.

Vanhempamme ovat jo kauan sit-
ten nukkuneet pois. Ikään kuin meil-
le lohdutukseksi kultakäkönen kuk-
kui vieläkin pellon takaa. Se oli jo-
tain ihmeellistä meille.

Ennen tälle matkalle lähtöä eräs
tuttavani kysyi minulta, että mitä
sinä sinne menet katsomaan, jos
siellä ei ole mitään jäljellä. Minä
katsoin häneen, hiljenin ja vastasin,
että en osaa selittää, mutta haluan
taas elää pienen hetken siellä me-
netetyn kotimme paikalla, se luo si-
teitä muistoihin, ja antaa ihmeellistä
voimaa ja tahtoa olla karjalainen.

Palasimme matkalta muistot ja
vietetyt kauniit hetket mielessä pit-

Käki kukkuu siellä…
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kään säilyen. Poikanikin, joka oli
ensimmäistä kertaa mukana matkal-
la, sanoi, että oli hyvä, kun lähti
mukaan katsomaan mistä äidin ko-
tijuuret ovat lähtöisin. Hän tutustui
moneen rautulaiseen ja heidän jäl-
keläisiinsä, jotka tuntuivat leppoisil-
ta ja iloisilta karjalaisilta.

Ehkä taas ensi kesänä “käki kuk-
kuu siellä ja kevät on…”

Annikki Huttunen

Rautuun jääneet kotitontut
toimivat joulupukin apulaisina
odottaen rautulaisten kotiinpa-
luuta.

Rautulaisten kotitontut piiloutuivat
koloihinsa kuullessaan sotasaappai-
den narskunnan pihamaalta. Tontut
ovat odottaneet yli 60 vuotta rautu-
laisten kotiinpaluuta. Tontut näkivät,
kuinka rautulaisten kodit nousivat
savuna taivaan tuuliin. Kotitonttu-
jen huopatöppöset hävisivät kui-
vaustelineistä Mahorkka-tupakalle
tuoksuvien miesten jalkoihin.

Rautulaisten kotiinpaluun toivo on
pitänyt tonttujen mielet vireinä, vaik-
ka oikeitten rautulaisten ikävöinti
painaakin hiippalakkia kallelleen.

Kotitontut karttavat kaupankäyn-
tiä ja nykyisten uusmierolaisten lah-
jontaa, koska tulokkaat tekevät re-
hellistä kauppaa varastetulla hevo-
sella. Sanovat ostaneensa Palkea-
lan kirkon maatkin, vaikka oikea
omistaja ei ole niitä laittanut myyn-
tiinkään. Selityksenä moiseen te-
koonsa he kertovat haluavansa
ruopsuttaa kirkon käyttöön pyhitet-
tyä maata entisen kirkon ikonostaa-
sin salatulta puoleltakin.

Tulokkaiden uskonto on saman-
kaltainen entisten Palkealan seura-

kuntalaisten uskonnon kanssa, joten
tulokkaat kyllä tietävät, että kirkon
pyhimpään paikkaan maallikoilla ei
ole pääsyä. Julkealla ilmoituksellaan
maanruopsuttamisesta tulokkaat
osoittavat tarkoituksensa häpäistä
yleisesti tunnettuja suomalaisia kir-
kollisia tapoja.

Raudun kotitontut ovat ottaneet
piilopaikakseen Palkealan kirkon
raunioiden vieressä ryöstetyn hau-
takaivannon seuratakseen tarkem-
min kirkon puistikossa liikkujia. Ker-
tovat sitten havainnoistaan joulupu-
kille. Entiset rautulaiset joulukirkos-
sa kävijät liikkuvat täällä tonttujen
havaintojen mukaan vain kesäisin.

Joulupukin tietotoimisto on siirty-
nyt digiaikaan ja kertoo Korvatun-
turin uutiset vipattavalla kuvateknii-
kalla. Lappiin kuuluukin kummia.
Lapissa Hannele Pokka joutuu
menemään kylmään joulusaunaan,
koska Pokankairan poroisännät
ovat kieltäneet saunapuiden kaadon
laajasta Lapinmaasta. Hannele Pok-
ka aikookin polttaa lakikirjansa sau-
napuiden puuttuessa.

Lakikirja onkin hyödytön saame-
laisten maa-asioiden hoidossa. Hyö-
dyllisempi olisi rummuttaa noitarum-
pua. Saamelaisten maaoikeuksia
Suomen 90 vuotta täyttänyt valtio-

valta on vain sotkenut. YK:n mää-
rittelemä ihmisoikeuksien julistuskin
on kätketty seitakivien alle.

Oikeudet Raudun maaperään
kirkkomaineen ovat aivan samassa
jamassa saamelaisten maaoikeuk-
sien kanssa. YK joutuu hoitamaan
molemmat, koska Suomen valtioval-
ta on kykenemätön hoitamaan ih-
misoikeuksia.

Raudusta Korvatunturille siirret-
ty Raasulin rajapuomi on aiheutta-
nut tänä vuonna joulupukille harmaita
hiuksia. Joulupukki pitää puomia
suljettuna, vaikka venäläiset kaasu-
putken suunnittelijat ovat monesti
tuntikausia pyytäneet rajapuomin
avaamista tehdäkseen ympäristövil-
kuilua Korvatunturilta.

Vakoilua ja sotilasmahdin näyttä-
mistä koko kaasuputki, sanoo jou-
lupukki. Revontulet riittävät energi-
anlähteeksi Korvatunturilla, joten
Jäämeren pohjassa, öljyalueella le-
päävä kaasuesiintymä saa odottaa
käyttöönottoa. Sitä paitsi, vetäköön
kaasuputkensa vaikka Pietarin jä-
tevesialtaiden kautta, on joulupukin
mielipide.

Suomelle vuoden 1920 kansainvä-
listen sopimusten mukaisesti kuulu-
va Jäämeren öljyalue, Norjan ja
Venäjän alueiden välissä, on Kor-

Rautulaisten kotitontut
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vatunturin energialähde, jos revon-
tulet sammuisivat taivaalta.

Joulupukilla on oivallinen ja uskot-
tava energiapolitiikka, johon kaikki
tontut luottavat. Joulupukki tietää
kotitonttujen Stasi-listojen perusteel-
la suomalaisten lasten olleen koko
ajan kilttejä ja opinhaluisia.

Joulupukki on ryhtynyt viime vuo-

sina julistamaan joulurauhan Korva-
tunturilla joikaamalla. Parvekkeel-
ta vieraan valtion tekemien vanho-
jen paperien lukeminen ja rangais-
tuksilla uhkaileminen ei ole koskaan
kuulunut suomalaisen joulupukin ta-
poihin.

Tänä erityisenä suomalaisten
merkkivuoden jouluna toivottaa jou-

Sattuisiko kenelläkään olemaan
esimerkiksi sukututkimuksessaan tai
muussa yhteydessä tulleita tietoja
Konstantin Nikolajeffista, synt.
ajalla 6.10.1856 – 5.10.1857 toden-
näköisesti Inkerissä?

Hän asui Lempaalan Maaselän
kylässä ja hävisi siellä tietymättö-
miin 1919. Hänet vihittiin avioliittoon
5.10.1886 “Mäen” ortodoksisessa
kirkossa Lempaalan Mäkiinkylässä
Aune Vasilintytär Taivaisen, synt.

4.2.1866 Lempaalassa, kanssa.
Tietääkseni Aune työskenteli Rau-

dussa Amerikan Punaisen ristin or-
pokodissa vuosina 1920–1934.
Konstantin ja Aune olivat isoisäni
Juhon vanhemmat. Kiinnostavaa
olisi tietää Konstantinin synnyin-
paikka, vanhempien nimet ja se, että
oliko hänellä ja Aunella sisaruksia.

Tietäisikö kukaan onko Tšekan
Pietarin alueen lehtiä vuodelta 1919
nähtävissä missään? Niissä pitäisi

olla Leninin määräämiä luetteloita
bolševikkien 1919 tuomitsemista ih-
misistä. Tukeudun lukijoiden apuun,
koska arkistoista ei ole ollut riittä-
västi apua.

Pyydän lähettämään vastaukset
sähköpostiini: pekka.visti@suomi24.fi
tai kirjeitse tämän lehden konttoriin.

Pekka Visti

Löytyisikö Konstantin Nikolajeffistä lisätietoja sukututkimukseeni?

Joroisten Lapinmäen Ihalaiset
kokoontuivat 14.7. tutulle sukutilal-
le Joroisten Lapinmäelle. Maise-
man piirteet - mäki, koivut ja järvi -
ovat samat kuin Vilho ja Olga Iha-
laisen kodilla Raudun Mäkrän ky-
lällä, josta suku on lähtöisin.

Heinäkuun kokoontumisajoihin
osallistui noin 100 sukulaista ympä-
ri Suomea. Sukuinnostus tuplaantui
kahdessa vuodessa. Tapahtuma kun
oli jatkoa kaksi vuotta sitten tehdyl-
le bussimatkalle Mäkrän maisemiin.
Heinäkuinen lauantai oli yllättävän
sateinen, mutta mummola on sitä-
kin lämpöisempi ja ilma puhetta täyn-
nä.

Päivä jatkui Erja- ja Anne-serk-
kujen ohjauksessa Juhanalan karta-
nossa juhlaruokailuilla. Päivää vä-
rittivät mm. Väinö-sedän kaitafilmit

lupukki kaikille 90 vuotta täyttäneil-
le ja sitä nuoremmille lapsenmieli-
sille onnellista ja rauhallista joulua.

Toiveeseen yhtyy

Ahti-Veikko

Vilho ja Olga
Ihalaisen jälki-
polvi kokoontui
heinäkuussa Jo-
roisissa. Kuvas-
sa heidän lap-
sensa: Väinö,
Markku, Pentti,
Pauli, Hilkka,
Terttu, Laila,
Riitta ja Terttu
(edessä).

Lapinmäen Ihalaiset kokoontuivat
muistelujen ja muun mukavan ohel-
la. Illalla virkeimmät jatkoivat ilot-
telua Joronjäljessä ja Seurasalissa
pitkälle kesäyöhön.

Suku on avannut omat kotisivut

(www.ihalaiset.net), jotka toimivat
jatkossa kanavana muisteluihin ja
suvun sisäiseen tiedonvälitykseen.

Jarmo Ihalainen
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RAUHALLISTA JOULUA
Rautulaisten Pitäjäseura ry

Helsingin Rautuseura
Rauta-Säätiö

Rautulaisten lehti
Karjalan Liitto

Karjala-lehti
ja

myymälä
Kareliaklubi

7. heinäkuuta solmivat avioliiton Sanna-Mari
Rastas ja Kai Antero Sistonen Mikkelin maaseura-
kunnan kirkossa. Sanna-Marin pappa oli Raudun
Korleelta.

Vihityt

Paukkujen lastenkutsut
Leivonmäellä järjestivät Paukun sisarukset Irma,

Inkeri, Eila ja Seppo heinäkuun viimeisenä viikon-
loppuna “Lastenkutsut”. Osallistujia oli 28 hen-
keä: lapsia, lapsenlapsia, miniöitä ja vävyjä. Yh-
teensattumien vuoksi kaikki eivät päässeet mukaan.

Viikonloppu oli mieluisa tapaaminen serkuksille,
he kun harvoin pääsevät koolle näin suurella jou-
kolla. Aika kului rattoisasti piirakoiden, karjalan-
paistin, rosvopaistin, leivonnaisten ynnä muun tar-
joilun kera. Pelattiin erilaisia pallopelejä iloisen
hauskanpidon ja seurustelun lisäksi.

Leivonmäen Paukut ovat kotoisin Raudun Kor-
leelta.

Seppo ja Salme Paukku

MATKA 23. - 25.5.2008
RAUTU - PALKEALA -

SIRKIÄNSAARI
Majoitus Hotelli Igora, Rautu

Sirkiänsaaren koulupiirin

Ilm. Markulle, puh. 040 - 523 9645

RAUTU 6. - 8.6.2008
Majoitus 1 yö Terijoki,

1 yö Rautu
Ilm. Markulle puh. 040 - 523 9645
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Aleksanteri Salovainio kuoli 12. lokakuuta Jo-
roisissa. Hän oli syntynyt 21. maaliskuuta 1920
Raudun Huhdin kylässä.

Kyösti Paukku kuoli 19. huhtikuuta 2007 Kajaa-
nissa. Hän oli syntynyt 18. kesäkuuta 1933 Rau-
dun Korleeella.

Veikko Simeon Nalli nukkui pois kesämökillään
1. lokakuuta 2007. Hän oli syntynyt 3. huhtikuuta
1929 Raudussa.

Isämme Arvo Vaskelainen on poissa
Arvo Vaskelainen menehtyi lyhyen ankaran sai-

rauden uuvuttamana 17. lokakuuta Raumalla. Hän

syntyi Raudussa Anna ja George Vaskelaisen per-
heeseen, pieneen karjalaismökkiin, 10. heinäkuu-
ta 1922. Kuten sukupolvensa, isäkin kulki läpi ras-
kaiden evakko- ja sotavuosien, haavoittuen sodas-
sa kahdesti. Rauhan toimiin isä asettui lopulta Rau-
malle. Täällä hän avioitui ja perusti perheen.

Sodanjälkeinen teollistuminen toi työtä ja per-
heen elämä vaurastui. Oman talon isä rakensi 1951
ja meitä lapsia siunaantui neljä. Isä perusti metal-
lialan yrityksen -50 luvulla. Yritys toimii edelleen
sukupolvenvaihdoksen myötä.

Toimeliaan ja vahvaotteisen elämisen keskellä tuli
-74 musertava isku; äitimme menehtyi äkillisesti.
Isän elämään tuli hetkiseksi yksinäisyyden ja tyh-
jyyden tunne, kun me lapsetkin olimme jo kukin
tahoillamme.

Aikanaan uusi elämänkumppani löytyi rinnalle
ja isän elo sai kuin uuden kipinän ja tarkoituksen.

Isän elämä siintyi vähitellen “eläkepapan” päi-
viin, jotka kuitenkin olivat täynnä touhua ja me-
noa. Kalastus, matkailu, veneily ja kesämökki piti-
vät isällä vireyttä yllä, hän kävi “kotona” Raudus-
sakin useamman kerran. Sama vireys ja touhu jat-
kuivat aivan viime hetkiin saakka.

Raskas, vaikea tauti leikkauksineen iski kevääl-
lä. Syksyn tullen maan ja luonnon valmistautuessa
talveen ja päivien lyhentyessä, sairaus mursi lo-
pulta vahvan miehen. Isä nukkui pois.

Pitkä, vaiherikas evakkotaival on päättynyt.
Isämme siunattiin lähiomaisten läsnäollessa 27.

lokakuuta.
Siellä jossain on isällä kiiltävät pilkit ja kireät

siimat.

Jukka, Kimmo, Ritva ja Timo Vaskelainen
perheineen.

 täytti 22. elokuuta
Onni Lemmetty Leppä-
virralla. Onni on Huh-
din poika.

80 vuotta
täyttää 29.joulukuuta Mäntyharjun Tuustaipa-

leella Pekko Johannes Kukko. Hän on syntynyt
Raudun Haukkalan Kukkolassa.

60 vuotta
täytti Joroisissa asuva Reijo Antero Loponen   3.

marraskuuta.Reijo elää voimakkaasti karjalaista
perinnettä vaalien ja kuuluu myös Rauta-säätiön
valtuuskuntaan. Reijon isä Toimi Loponen oli Rau-
dun Kaskaalasta.

Filosofian maisteri
Anni Määttänen väitte-
li tohtoriksi 23. marras-
kuuta Helsingin yliopis-
tossa tutkimuksella “In-
vestigations of planeta-
ry boundary layer pro-
cesses and particle for-
mation in atmosphere of
planet Mars”. Vastaväit-
täjänä Dr. Francois For-
get, Université Paris 6, ja
kustoksena professori
Hannu Savijärvi.

90 vuotta

Väitellyt
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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.

Seurakunnan jäähyväispäivänä Tapanina 1949

Nyt lennä, mielikuva, tuulen lailla
käy synnyinseutuasi etsimään.
Sen muisto kaunihina unten mailla
säilyy. Silmillä sieluni sen taasen nään.
Rakkahin Rautu, lapses´ kauas kantaa
kaipuutas´ kahlittua syömmessään.
Alati aatos hyväilee kotirantaa,
alati kuvas väikkyy mielessäin.
Sen monet niityt, laaksot, kodit armaat,
sen kummut, kunnaat kukkaloistossaan
nyt näen. Kalmistot ja hautaristit harmaat,
ne kaikki, kaikki näen uudestaan.
On sunnuntai. Käy kansa kirkkotiellä.
Kellojen soitto helkkää kutsuaan.
Uljaana seisoo kotikirkko siellä,
sen torni taivasta käy tapaamaan.
Ja kirkkojärvi syvällä laaksostansa
sunnuntaiaamun rauhaa heijastaa.
Käy hartain mielin kirkkoon rajan kansa.
Kattoa urkuin pauhu kohottaa.
Tai arjen työssä, sinut rajan lapsi
kyntävän kotipeltoasi nään.
Auran kurjessa käy harmaahapsi
ja nuori lapsi astuu vierellään.

Näin vanhuudenviisaus ja lapsenusko
riemulla toisiansa tervehtää.
Kump´ kaunihimpi: ilta- vaiko aamurusko?
Vanhus lepoon menee, lapsi jää
ja kasvaa varttuu. Taattoin tavoin
käy kotipeltoansa perkaamaan.
Sees on otsansa ja katse avoin,
valoisa usko aikaan tulevaan.
Kävi toisin, koitti harmaa aamu,
sen yllä leijui usva marraskuun.
Kulki kalpeana kuolon haamu,
leimahteli lieskat tykinsuun.
Rautulainen, lapsi rajan pinnan,
kansa kotikonnun, kalliin maan.
Maksoit elämästäs´ raskaan hinnan
jouduit tuskain tietä kulkemaan.
Rautulainen, matkallesi myötätunnollesi
painan sanat nää:
Herraa pelkää, rukoile, tee työtä,
Hänen käsissään on määränpää.
Tänään pyyhitään pois nimes´ pyhä,
synnyinseutu, paikka armahin.
Mutta syömessäni. Rautu. yhä
nimesi säilyy tulikirjaimin

                         K. O.

Raudun in
         memorian

Tapahtumakalenteri

12.12. klo 18 Rautuseura ry:n pikkujoulu Kar-
jalatalon Sortavalasalissa

19.1. klo 12.30 alkaen Suvannon seudun suku-
tutkijoiden kokous Karjalatalon Laatokka-salissa.
Varsinainen kokous klo 14-17.

23. - 25.5. matka Rautu - Palkeala - Sirkiänsaari.

6. - 8.6. matka Rautuun.

28. - 29.6. Rautulaisten pitäjäseuran 60-vuotis-
juhla Mikkelissä.
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