
Rautulaisten lehti  1/2008 1

RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

51. VUOSIKERTA 1/2008(350)HELMIKUU 2008

Raudun posti vuonna 1943.
Kuva: Rautulaisten lehden arkisto



Rautulaisten lehti  1/20082

Rautulaisten lehti 1/2008

2. helmikuuta palailin Karjalan Lii-
ton lehtiseminaarista junalla Mikke-
liin, ja törmäsin sielläkin rautulaiseen.
Päätimme pistäytyä “virvokkeilla” ju-
nassa olevaan zainoihin.

Yhdestä pöydästä löytyi  tilaa.  Sii-
nä  istui mielestäni hyvin kultivoitu-
neen näköinen herra. Raudun pojan
kanssa kyseltiin kuulumisia puolin jos
toisin, kuten tapana on. Hyvin pian
keskusteluun osallistui myös tuo pöy-
dässämme istunut herrasmies. Koh-
teliaasti hän avasi keskustelun huo-
mattuaan kultaisen, kokonaista Suo-
mea esittävän rintamerkkini, ja totesi
olevan ilon nähdä kokonainen Suomi
tuossa muodossa.

Aluksi keskustelumme, joka muu-
ten hyvin nopeasti oli lähtenyt käyn-
tiin, liikkui elämänarvojen ja tulevai-
suuden suunnitelmissa.

Tuo nimettömäksi jäänyt herra ker-
toi olevansa eläkkeellä, ja sanoi sen
olevan mukavaa aikaa, laatuaikaa.

Keskustelumme siirtyi aika nope-
asti nykyisiin politiikan tekijöihin. Nii-
hin, jotka tätä maata nykyisin johta-
vat. Kyseenalaistimme Suomen ny-
kytilan. Sen, onko Suomi hyvä maa
asua esim. eläkkeellä ollessa. Kes-
kustelukumppanimme kertoi, ettei hän
virkavuosiensa päätyttyä katsonut
tarpeelliseksi jäädä Suomeen, vaan
muutti Tanskaan. Hän halusi ottaa
etäisyyttä maahan, jonka elämänar-
vot eivät kohdanneet oman arvomaa-
ilman kanssa.

Poliitikot, jotka ovat meidät toista-
miseen pettäneet tyhjine lupauksi-
neen, saivat kyllä kyytiä. Koivistot,
Haloset, Tuomiojat ja kaikenkarvai-
set Vanhaset. Minä manasin myös
Ahon ja Väyrysen, ja siinä sivussa
myös Lipposen, jonka mielestä Kar-
jala oli musta aukko.

Samoilla linjoilla oltiin. Suurin osa oli
vanhoja stalinisteja, Karjala-kysy-
myksessä Manun perässä laahaajia
yhtä kaikki.

Kriittisesti arvostelimme myös Kar-
jalan Liiton, jonka piti olla painostajan
roolissa eduskuntaan nähden silloin
kun keskustelulle pakkoluovutetusta
Karjalasta olisi ollut sijaa. Tukea ei
myöskään antanut valtiokirkkomme.
Arkkipiispa Paarma ei katsonut kir-
kon roolin olevan sitä, että se pyrkisi
vääryyttä oikaisemaan.

Mitä tarjoaa maa, jossa lähes puo-
let kansasta peräänkuuluttaa Karja-
la-keskustelua, mutta poliitikot yrittä-
vät väistää sen. Miksi valtiokirkkom-
mekin tuntuu mielistelevän valtapoli-
tiikkaa ja kumartavan mammonaa.

Tuon junamatkan aikana sain pal-
jon ajattelemisen aihetta. Nimittäin
siitä, etten ehkä minäkään sitten, jos
ja kun vapaaherran aika koittaa, ha-
lua jäädä tähän maahan. Se ei ole
pystynyt meidän karjalaisten oikeuk-
sia ajamaan haluamallamme tavalla.

Luultavasti olisi paljon vapaampi
hengittää jossain toisessa massa, jos-
sa ei tarvitsisi vapaalla ollessaan kat-
sella, kuinka Saimaan rantojen omis-
tus luisuu valtiovallan siunauksella
ryssien käsiin, mutta meillä ei ole mi-
tään oikeutta ostaa omaa maatamme
edes pientä palaa vaikkapa Vuoksen
varrelta.

Karjala ja sen kohtalo ja tulevaisuus
oli vahvasti hallinnut keskusteluam-
me. Jossain vaiheessa keskustelu-
kumppanimme kertoi, että hänenkin
vanhempansa olivat työskennelleet
virkansa puolesta Viipurissa.

Matkan aikana olin mielessäni pe-
lannut TV:stäkin tuttua Tuntematto-
mat – peliä, eli mitä oli työkseen teh-
nyt tämä herra.

En kuitenkaan olisi voittanut peliä,
koska en arvannut keskustelleeni 2,5
tuntia kirkkoherran kanssa. Paikka-
kunta, jossa hän oli työskennellyt, jää-
köön salaisuudeksi.
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Heimo Kiuru voitti kirjoituskilpailun
Rautulaisten lehden kirjoituskilpai-

lu on ratkennut. Voittajatyöksi mik-
keliläinen Auli Kekkonen arvioi
nimimerkin Paimenpoika tekstin
“Paimenpoika muistelee”. Nimi-
merkin takaa löytyi Heimo Kiuru,
rautulaisten lehden lukijoille tuttu,
Leivonmäellä asuva 82-vuotias
tekstinikkari.

Kiuru oli lähettänyt kilpailuun
myös kaksi muuta tekstiä, niistä ni-
mimerkillä Juhannuskokko kirjoitet-
tu “Juhannuksen alusaikaa” sijoit-
tui kilpailussa toiseksi.

Kolmannen sijalle Auli Kekkonen
arvioi nimimerkin Ennen ja nyt teks-
tin “Minun Rautuni”. Sen oli kirjoit-
tanut Sirpa Tereska. Neljänneksi
sijoittui nimimerkki Pitkä matka
Huhtiin tekstillään “Häpeä vaihtui
kunniaksi”. Nimimerkkiä käytti
Veikko Vaikkinen.

Rautulaisten lehden kirjoituskilpai-
luun tuli kahdeksan eri tekstiä. Kir-
joittajia oli kuusi. Kaikki kilpailuun
tulleet työt osallistuivat yleiseen sar-
jaan.

Kirjoittajissa oli Raudussa synty-
neitä henkilöitä ja heidän jälkeläisi-
ään. Minun Rautuni näyttäytyi kir-
joituksissa lapsuusmuistoina Rau-
dusta, lapsen juurettomuutena vie-
raassa ympäristössä, oman identi-
teetin löytämisenä ja häpeästä va-
pautumisena sekä tunnelmina ja ta-
pahtumina nyky-Raudusta ja sen
elämänmenosta. Kirjoituksista vä-
littyy lukijalle hyvin se, kuinka eri-
tyinen paikka Rautu heille kaikille
on.

Kirjoituskilpailussa oli myös las-
ten ja nuorten sarja. Siihen ei tullut
yhtään tekstiä.

Tekstit tuomaroinut Auli Kekko-
nen luki kaikki kilpailuun lähetetyt
työt. Kekkonen on koulutukseltaan
hum. kand. ja lähes valmis media-
kulttuurin maisteri. Hän on työsken-
nellyt äidinkielen opettajana, toimit-
tajana ja projektityöntekijänä. Rau-

tuun hänellä ei ole siteitä. Hän tar-
kasteli tekstejä niiden kirjallisten an-
sioiden (kielen ja rakenteen) perus-
teella sekä sen mukaan, kuinka ne
pysyivät annetussa aiheessa ja
oman otsikkonsa mukaisina. Yhte-
nä arviointiperusteena oli, mitä
teksti pystyi välittämään Raudusta
sellaiselle ihmiselle, jolla ei ole sin-
ne minkäänlaisia henkilökohtaisia
siteitä.

Kirjoituskilpailun voittaja Heimo
Kiuru saa palkinnoksi matkan Rau-
tuun. Sijoille 2 - 4 arvioiduille kir-

joittajille luovutetaan kirjapalkinnot.
Myös muita kirjoituskilpailuun osal-
listuneita muistetaan pienin palkin-
noin.

Kaikki kirjoituskilpailuun osallistu-
neet työt tullaan julkaisemaan Rau-
tulaisen lehden tulevissa numerois-
sa teemalla Minun Rautuni -kirjoi-
tuskilpailun satoa.

Lämmin kiitos kaikille kilpailun
osanottajille. Tekstejänne oli ilo lu-
kea.

Seija Lipsanen

1. Paimenpoika muistelee,
    (nimim. Paimenpoika)
     Heimo Kiuru, Leivonmäki

2. Juhannuksen alusaikaa,
    (nimim. Juhannuskokko)
    Heimo Kiuru, Leivonmäki

3. Minun Rautuni
    (nimim. Ennen ja nyt)
    Sirpa Tereska,
Lappeenranta

4. Häpeä vaihtui kunniaksi
    (nimim. Pitkä matka Huhtiin)
    Veikko Vaikkinen, Kerava

    Muut osallistuneet:

    Hiihtäjä Raudussa
    Aimo Tiainen, Oulu

    Koulupiirijuhlia
    Heimo Kiuru, Leivonmäki

    Minun Rautuni
    Arja Valentin, Mikkeli

    Teit isäin astumaa
    Marjatta Kasurinen, o.s.
    Ihalainen, Kerimäki

Minun Rautuni –kirjoituskilpailun tulokset

Heimo Kiuru on
ahkera kirjoitta-
ja. Hänen elä-
mänkertakirjoi-
tuksensa on pal-
kittu  Karjalan
Liiton Karjalai-
sen miehen elä-
mänkerta- kil-
pailussa 2002.
Nyt hän voitti
Rautulaisten leh-
den järjestämän
kilpailun.
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1. Paimenpoika muistelee
(nimimerkki Paimenpoika)
Omakohtaista, itse koettua ja elä-

västi kerrottua tarinaa, joka etenee
johdonmukaisesti otsikon lupaamas-
sa aiheessa. Ajan, paikan ja tapo-
jen kuvaus on tarpeeksi tarkkaa,
jotta lukijan on helppo päästä mu-
kaan. Ehjä ja jouheasti etenevä.

2. Juhannuksen alusaikaa
(nimimerkki Juhannuskokko)
Nuoret pojan muistot ja tuntemuk-

set tulevat hyvin esiin. Väkeä tosin
paljonlaisesti. Värikäs ja elämänma-
kuinen.

3. Minun Rautuni
(nimimerkki Ennen ja nyt)
Ajan juoksu vuosikymmenten saa-

tossa ja kirjoittajan pitkä perspektii-
vi tulee hyvin esiin. Tuokiokuvat ovat
tunnelmallisia ja vuoropuhelu eloi-

Kirjoituskilpailu Minun Rautuni
saa. Lukijalle on välillä vaativaa
hahmottaa kirjoittajan ja eri henki-
löiden oma paikka sukupolvien ket-
jussa.

4. Häpeä vaihtui kunniaksi
(nimimerkki Pitkä matka Huhtiin)
Lapsen näkökulman törmääminen

aikuisen maailmaan on tuotu kiin-
nostavasti ja koskettavasti esille.
Omakohtainen tarina, jolla on var-
masti yleispätevyyttä monen eva-
kon kokemusten kanssa. Kertomuk-
sen rakenne alkaa vähän hajota lop-
pua kohti.

Muut:
Hiihtäjä Raudussa
Pikkupojan näkökulma on säilytet-

ty johdonmukaisesti tarinassa, jossa
on ajan kuvaa ja omakohtaisuutta.
Oman lentokoneen teko olisi ollut jo
yhden kokonaisen tarinan aihe samoin

kuin yleisempi ajankuva urheilusta
kiinnostuneen pojan elämässä.

Koulupiirijuhlia
Jutun ydin eli käänteentekevä ro-

manssi on vähällä hukkua kokoon-
tumishistoriikkien ja toisten kertomi-
en muisteluiden sekaan.

Minun Rautuni
Tarina on kerrottu lähinnä yleis-

luonteisesti ja asiatasolla malttamat-
ta keskittyä johonkin itselle tärke-
ään.

Teit isäin astumaa
Tunnelmallinen ja omakohtainen,

mutta sisältää jo useamman eri ta-
rinan aineksia. Pitkät sitaatit alussa
ovat hiukan hämmentäviä ennen
kuin lukija pääsee jyvälle.

Auli Kekkonen

Raadin kommentit

Jouluna 2006 ensi kerran järjes-
tetyt karjalaiset ruokamarkkinat
kokosivat Karjalatalolle tuhansia
ihmisiä. Nyt markkinat saavat maa-
liskuussa 2008 jatkoa. Ennen pää-
siäistä järjestettävillä markkinoilla
kuullaan pääsiäisperinteestä ja
myynnissä on piiraita ja muita herk-
kuja.

Lauantaina 15. maaliskuuta klo
11–16 järjestettävä tilaisuus esitte-
lee erityisesti karjalaista pääsiäispe-
rinnettä, -ruokia sekä tietenkin eri-
tyispiirteenä ortodoksista perinnet-
tä. Tapahtumassa on ruokamyynnin
lisäksi tietoiskuja sekä leikkimielisiä
aiheeseen liittyviä yleisökilpailuja.

Lapsille on tarjolla mm. virpovit-

sojen työpaja ja muuta ohjelmaa.
Yksi tapahtuman esiintyjistä on isä
Hariton, joka kertoo Kirkkonum-
mella sijaitsevasta

Pokrovan veljesyhteisöstä sekä
karjalaisesta ortodoksisesta pääsi-
äisperinteestä. Imatran Kylpylän
keittiöpäällikkö Ulla Liukkonen
tulee kertomaan, miten karjalaiset
ruoat sopivat myös presidentin Lin-
nan juhliin.

Jokainen Karjalan Liiton jäsenseu-
ra voi varata itselleen myyntipöy-
dän markkinoille. Myyntipöydän hin-
ta on 30 euroa.

Varaukset 29.2.2008 mennessä
anna.dantchev@karjalanliitto.fi tai
puh. (09) 7288 1712/Dantchev.

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Karjalaiset ruokamarkkinat
Karjalatalolla (Käpylänkuja 1,
Helsinki) la 15.3. Lisätietoja
www.karjalanliitto.fi

Karjalaiset ruokamarkkinat Karjalatalolla
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Rautulaisjuurinen kuvataiteilija ja
taiteen perusopettaja Anna Rum-
mukainen aloitti viime syksynä
Mikkelin Lasten ja Nuorten Kuva-
taidekoulun opettajana. Kuvataide-
koulun opettajuus työllistää Annaa
kolmena päivänä viikossa. Lisäksi
hän opettaa aikuisia Kansalaisopis-
ton lyhytkursseilla. Näin aikaa jää
myös oman taiteen tekemiseen Ris-
tiinassa sijaitsevalla työhuoneella.

Anna haluaa tehdä omanlaisiaan
töitä, jotka ovat abstrakteja, eks-
pressiivisiä ja tulvillaan energiaa.
Maalauksissa on aina abstraktin
kuvakielen lisäksi jokin esitettäväk-
si taiteeksi luettava elementti, mut-
ta silti monelle tulee ensin mieleen,
että miksi sinä “sotket” etkä maa-
laa selkeitä kuvia?

– Sitä on vaikea selittää katsojil-
le, sillä tämä on minun tapani ilmaista
asioita. Jokaisella on vapaus nähdä
asiat eri tavalla, kuittaa Anna.

Hän sanoo pelaavansa mieluusti
väreillä, jotka vaihtelevat hieman
kausittain.

– Aina ne ovat kuitenkin puhtaita,
sillä maanläheisillä ja murretuilla
väreillä en näe itseäni maalaamas-
sa, Anna sanoo.

Alkutalvesta Annan töitä on esil-
lä Sari Marjamäen kanssa järjes-
tettävässä yhteisnäyttelyssä Pieksä-
mäen Poleenissa. Huhtikuulle puo-
lestaan on luvassa yksityisnäyttely
Lappeenrannan Galleria Pihattoon.

Taide kiinnosti
jo lapsena

Kuvataidekoulussa itsekin piene-
nä tyttönä käynyt Anna Rummukai-
nen (s. 1982) lähti opiskelemaan
taiteita heti lukion jälkeen Joutsenon
kansanopiston kuvataidelinjalle.
Joutsenosta hänen matkansa johti

Etelä-Karjalan Ammattikorkeakou-
luun Imatralle. Kuvataiteilijaksi val-
mistuttuaan hän jatkoi vielä opinto-
jaan viime vuoden Lahden ammat-
tikorkeakoulun muotoiluinstituutissa
valmistuen taiteen perusopettajak-
si. Sen jälkeen järjestyi työpaikka
Mikkelin Lasten ja Nuorten Kuva-
taidekoulussa.

– Kuvataidekoulu tarjoaa taiteen

perusopetusta. Ryhmät jakautuvat
varhaisiän ryhmään, perusopintoihin
ja syventäviin opintoihin. Varhaisiän
kuvataideopetusta annetaan 4-6 -vuo-
tiaille ja taiteen perusopetusta kahdes-
sa ikäryhmässä eli 7-9 -vuotiaille ja
10–12 -vuotiaille. Lisäksi 13–19 -vuo-
tiaiden on mahdollista saada koulus-
sa syventävää taideopetetusta, ker-
too Anna Rummukainen.

Anna Rummukainen työstää omaa
taidenäyttelyä opettajan työn ohessa

Anna Rummukainen esittelee sisarensa tyttären Martta Savanderin
5-vuotiaana maalaamaa omakuvaa. Annan omia töitä on esillä
Pieksämäen Poleenissa 2. maaliskuuta saakka.
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Koulu antaa hänen mukaansa
hyvän pohjan sekä harrastajalle että
alalle aikovalle. Suunnitelmissa on
myös kasvattaa kuvataidekoulun
opiskelijamäärää kysynnän mu-
kaan. Oppilaita tuntuu ainakin riit-
tävän.

– Kaikki lapsethan tykkäävät piir-
tää, mutta se olisi hyvä muistaa, että
kaikille lapsille kuvataidekoulu ei
sovi. Lapsella pitää olla aito kiinnos-
tuneisuus kaikkeen taiteentekoon
liittyvään. Toisille jokin energisem-
pi laji voi olla parempi vaihtoehto,
myöntää Anna.

Karjalaisuus
kulkee mukana

Annan isän, Martti Rummukai-

sen molemmat vanhemmat Eino ja
Ester Rummukainen (o.s.
Kuoppa) ovat Raudun Huhdinky-
lästä. Martti on syntynyt evakkotai-
paleella Haukivuorella ja Ristiinaan
Rummukaiset asettuivat vuonna
1946.

Isä on Raudussa käynyt useam-
mankin kerran, mutta Annalla on
mittarissa vasta yksi Raudun reis-
su. Vuosi oli 1998. Päiväreissusta
teki ikimuistoisen se, että hänellä oli
tuolloin ensimmäinen oma passi ja
tullimies kehui nuoren tytön silmiä.
Hieman vakavammin puhuttuna
Anna sanoo, että hänestä oli kiva
käydä isovanhempien synnyinseu-
duilla, sillä sitä kautta vahvistui myös
omat juuret.

Rautulaisuudesta ei Annan mu-

kaan Rummukaisen perheessä ole
tehty suurta numeroa. Se kulkee
mukana kuitenkin koko ajan iloisen
ja välittömän luonteen merkeissä.
Annan mielestä karjalaisuus näkyy
myös mm. siinä, että lähisuku pitää
yhteyttä toisiinsa. Myös ruokakult-
tuuri on säilynyt.

– Isäni pyöräyttää karjalanpiira-
kat vähintään kerran vuodessa. Jo-
kakesäisessä sisarustapaamisessa,
jonne 12 sisarusta kokoontuu aina
perheineen, oikein himoitsemme
Anna-Liisan (Tuulenmäen) piira-
koita. Ne ovat täydellisiä, huokaa
Anna.

Teksti ja kuva:
Jaana Matikainen

Lehtiseminaarissa pohdittiin yhteistyötä
Karjalan Liiton järjestämä pitäjä-

lehtiseminaari pidettiin Karjala-talol-
la Helsingissä helmikuun ensimmäi-
senä viikonloppuna. Seminaarissa
pohdittiin Suomen paikallislehtien lii-
ton puheenjohtajan, toimittaja Kal-
le Keräsen alustuksen pohjalta,
miten karjalaiset pitäjälehdet sijoit-
tuvat paikallislehtien verkostoon.
Keränen myös valotti paikallislehti-
en roolia suomalaisessa mediassa ja
kertoi kokemuksiaan lehden teosta.

Pitäjälehtien tilauskanta ja talous
askarrutti monien lehtien tekijöitä.
Tilaajamääränsä kasvattamiseksi
kampanjoinut Jaakkiman Sanomien
toimittaja Tea Itkonen kertoi kam-
panjan suunnittelusta ja sen koke-
muksista.

Se viritti vilkkaan keskustelun pi-
täjälehtien tekijöiden parissa. Näky-
vyyden parantamiseksi Markku
Paksu ehdotti yhteistä mainoskam-
panjaa valtakunnallisessa mediassa,
jotta lehdet saisivat enemmän nä-
kyvyyttä olemassa ololleen. Lehti-
en välisen toimituksellisen yhteis-

työn kehittämisessä todettiin olevan
myös parannettavaa.

Seminaarin toisena päivänä pe-
rehdyttiin lehtien visuaalisuuteen, eli
siihen, mihin lehtien ulkoasussa tu-
lee kiinnittää huomiota. Pitäjälehti-
en tekijöitä fonttien, värien käytön,

tekstin ja kuvan suhteisiin ja asette-
luun sekä kirjapainojen teknisiin vaa-
timuksiin opasti Sukuviesti-lehden
toimitussihteeri Elina Kuismin.

Seija Lipsanen

Kuva: Marjo Ristilä-Toikka
Rautulaisten lehdestä pitäjälehtiseminaariin osallistuivat  päätoi-
mittaja Markku Paksu ja toimittaja Seija Lipsanen.
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Rautulaisjuurisen Petri Han-
nosen (s.1984) mielestä kiin-
nostus tanssimusiikkiin ei kat-
so ikää. Nuori mies soittaa tätä
nykyä opintojen ohella tanssior-
kesteri Sinitaivaan basistina ja
nauttii keikkamuusikon työs-
tään. Parasta siinä on hänen
mukaansa ilon tuottaminen kuu-
lijoille ja tanssijoille.

Hyvän tanssiorkesterin on oltava
Petrin mielestä ammattitaitoinen ja
monipuolinen. Tanssipaikoilla soitta-
minen on hänen mukaansa sikäli
haastavaa, että tanssiva yleisö an-
taa oikeaa palautetta ja heti. He ovat
myös kriittistä porukkaa esimerkik-
si tyylien ja tempojen suhteen.

– Tässä työssä tärkeintä on tuot-
taa iloa kuulijoilleen. Itse saan soit-
tamisen lisäksi paljon kiksejä siitä
kun huomaan, että saamme ihmiset
hymyilemään. Ja se taas hymyilyt-
tää itseänikin  entistä enemmän, hän
kertoo.

Bändihommat hänen kohdallaan
alkoivat vuonna 1997 Suutarilan ylä-
asteella. Basisti koskettimia soitta-
neesta Petristä tuli kun sellainen
puuttui koulubändistä.

Varsinaiset musiikinopinnot Petri
aloitti Sibelius-lukion aikaan Pop ja
Jazz Konservatoriossa. Tällä het-
kellä hän opiskelee Stadiassa mu-
siikinteorianopettajaksi.

– Itse asiassa minun piti lähteä
lukemaan fysiikkaa, mutta tuli vain
sellainen olo, että pänttääminen saa
nyt riittää. Lähdin sitten opiskele-
maan musiikkia ihan täysipäiväises-
ti, kertoo Petri.

Sinitaivas singahti
musiikkikartoille

Tanssiorkesteri Sinitaivas on pe-
rinteistä tanssimusiikkia nuorekka-
alla otteella soittava bändi. Sinitai-

vas syntyi kun trumpetisti Nalle
Lehtosen taustabändinä soittaneet
Juha-Matti Ahola, Jukka Leh-
timäki ja Petri Hannonen saivat
kuulla, että Viihdyttäjä 2007 –kilpai-
luun etsittiin tanssiorkesteria. Jouk-
koa täydennettiin Tapani Salosel-
la ja Timo Salmella ja loppu on his-
toriaa. Muutaman harjoittelukerran
jälkeen tuli voitto ja sitä kautta le-
vytyssopimus SonyBMG levy-yhti-
ön kanssa ja kiinnitys TV2:n Kesä-

illan valssiin.
Vielä Petri Hannonen ei ole sä-

veltänyt yhtään kokonaista kappa-
letta itse.

– Koulussa alkoi syksyllä vuoden
kestävä sävellyskurssi, joten ehkä-
pä luvassa on myös sävellyksiä.
Aikaisemmin on ollut jotenkin liian
korkea kynnys aloittaa, vaikka jos-
tainhan sekin prosessi on aloitetta-
va, tuumii Petri.

Hän uskoo, että rohkeus tehdä

Fysiikanopinnot vaihtuivat musiikkiin

Helsinkiläisen Petri Hannosen juuret löytyvät Raudun Korleenky-
lältä. Peten kiinnostus tanssimusiikkiin juontaa kotoa, jossa hän
kuuli pienestä pitäen kun äiti on lauleskeli radion ja TV:n mukana.
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uusia asioita ja mennä eteenpäin on
yksi sellainen ominaisuus, joka on
karjalaisen veren perintöä.

– Karjalaisiahan luonnehditaan
myös iloisiksi, vieraanvaraisiksi, pu-
heliaiksi ja välittömiksi. Iloinen ai-
nakin pätee minuun täysin. Noista

Kuuden entisen Käkisalmen alu-
een kunnan perinneyhteisöt ovat jo
pitkään tehneet yhteistyötä. Metsä-
pirtin, Pyhäjärven, Raudun, Räisä-
län, Sakkolan ja Vuokselan pitäjä-
yhteisöt, säätiöt ja seurat, ovat ko-
koontuneet pari, kolme kertaa vuo-
dessa pohtimaan yhteisiä asioita.
Tätä kuuden pitäjän muodostamaa
yhteistyötä on alettu epävirallisesti
kutsua Suvannon seudun pitäjäyh-
teisöjen nimellä.  Seitsemäntenä pi-
täjänä on tänä vuonna tullut mukaan
myös Käkisalmi säätiö.

Näiden kuuden kunnan sukutut-
kijat ovat myös jo vuosia tehneet
yhteistyötä Suvannon seudun suku-
tutkijoiden piirissä. Näissä yhteisis-
sä neuvotteluissamme olemme ja-
kaneet kokemuksiamme ja voineet
auttaa toinen toisiamme. Yhteistyös-
sä on järkeä, koska pyörää ei kanna-
ta kaikkien yrittää omin päin keksiä.

Pari vuotta sitten päätimme, että
järjestämme pitäjäyhteisöjen aktiivi-
toimijoille tutustumismatkan omien
kotipaikkojen naapuripitäjiin Käki-
salmen lääniin. Tarkoitus oli, että
naapurikunnat ja niiden nykyiset
asukkaat tulisivat tutuiksi.

Toimivat pitäjäyhteisöjen jäsenet
järjestävät ja johtavat usein kotiseu-
tumatkoja. Kun naapurikuntien näh-
tävyydet tulevat toimihenkilöille tu-
tuiksi, on helppo laajentaa kotiseu-
tumatkojen kohdealuetta oman ko-
tipitäjän ulkopuolelle.

Viime keväänä teimme ensimmäi-
sen Suvannon seudun pitäjäyhteisö-
jen yhteisen matkan kotikonnuille

Karjalaan. Matkakohteina olivat
Räisälä ja Pyhäjärvi sekä Käkisal-
men linna ja museo.  Matkan jär-
jestäjinä toimivat Räisälän ja Pyhä-
järven perinneyhteisöjen toimihen-
kilöt. Matka oli muuten erittäin on-
nistunut, mutta erilaisten yhteensat-
tumien vuoksi vain puolet Suvannon
seudun kunnista oli edustettuina.

Keväällä, toukokuun 1. – 4. päi-
vä, teemme toisen tutustumismat-
kan Suvannon seudun kuntiin. Nyt
ovat vuorossa Sakkola ja Vuokse-
la. Tavoitteena on, että kunkin pitä-
jän perinneyhteisöistä saataisiin 5 –
6 henkilöä mukaan matkalle. Ma-
joittuminen on ilmeisesti Kivinie-
messä tai jossain muualla entisen
Sakkolan alueella.

Sakkolan ja Vuokselan nähtä-
vyyksiin tutustumisen lisäksi järjes-
tämme yhteisen tilaisuuden Metsä-
pirtin, Pyhäjärven, Raudun, Räisä-

län, Sakkolan ja Vuokselan kuntien
nykyisten johtajien sekä Käkisalmen
alueen johdon kanssa. Näin myös
alueen nykyiset johtajat tulevat perin-
neyhteisöjen toimijoille tutummiksi.

Toivon, että pitäjäyhteisöt sopisi-
vat keskenään, ketkä aktiivisista jä-
sentä lähtevät mukaan tutustumis-
matkallemme. Lähtijöiden nimet tu-
lisi olla järjestäjien tiedossa viimeis-
tään pääsiäiseen mennessä.

Yhteyttä voitte ottaa kevään mat-
kan järjestäjiin Taisto Virkkiin (e-
mail: taisto.virkki@luukku.com, p.
0400–576 722) tai Hannu J. Pauk-
kuun.

Sakkola Säätiön
valtuuskunnan puheenjohtaja

Hannu J. Paukku
Harjatie 5, 32210 Loimaa

gsm 0500–741 296
hannu.paukku@punkalaidun.fi

puhelias on ehkä ainut, mitä en it-
sestäni aina löydä. Nuorempana
olin todella ujo, enkä todellakaan
puhelias, paitsi ihan parhaiden ka-
vereiden kanssa, aprikoi Helsingis-
sä syntynyt ja kasvanut Petri Han-
nonen.

Petrin äiti on kotoisin Lieksasta ja
isän vanhempien puolelta juuret juon-
tavat Rautuun ja Viipuriin. Isän äiti,
Eeva Hannonen, o.s. Köninki, on
lähtöisin Raudun Korleenkylältä.

Jaana Matikainen

Naapurit tutuiksi

Kuva: Seija Lipsanen
Kiviniemeä  kesällä 2007.
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Minulla oli tilaisuus vierailla viime
kesänä Kanadassa Thunder Bayn
kaupungissa. Thunder Bay on sa-
tamakaupunki ja se sijaitsee Onta-
rion provinssissa Lake Superiorin
pohjoisrannalla. asukkaita siellä on
noin 110 000.

Thuder Bay on suurin suomalais-
keskus Kanadassa, sillä sen asuk-
kaista arviolta 10 prosenttia on suo-
malaista alkuperää joko suomesta
siirtolaisiksi sinne lähteneitä tai hei-
dän jälkeläisiään.

Matkani tärkein tarkoitus oli men-
nä tervehtimään matkatoverini
Pirkko Rytkösen 93-vuotiasta
Alma-tätiä. Minulle oli yllätys, kun
saavuimme Thunder Bayn lento-
kentälle puolen yön maissa, että täti
oli jaksanut tulla meitä vastaan ys-
tävänsä Ainon kanssa.

Pirkon täti Alma Pärssinen, o.s.
Kuisma, on Sakkolan tyttöjä, ko-
toisin Haitermaan kylästä ja hänen
miehensä Arvo oli kotoisin Viipurin
läänin Pyhäjärveltä. Alma ja Arvo
olivat menneet Kanadaan vuonna

1951 aluksi Winnipegiin. Jo muuta-
man kuukauden kuluttua he muutti-
vat Thunder Bayhin, kun saivat kuul-
la Arvon sisarelta, että siellä on pal-
jon muitakin suomalaisia. Arvo ja
Alma saivat työtä heti, vaikka kieli-
taitoa ei ollutkaan. Arvo työskenteli
aluksi hevosajurina metsätöissä ja
myöhemmin kirvesmiehenä raken-
taen taloja ympäri kaupunkia. Alma
työskenteli ensin sairaalassa ja sit-
ten hän piti ruokalaa, jossa valmis-
tettiin muun muassa hyvää suoma-
laista ruokaa ja pyynnöstä kaurakiis-
seliäkin.

Thunder Bayssa sain vierailla Al-
man sukulaisten ja ystävien perheis-
sä ja jotenkin tuli sellainen tunne,
että nämä suomalaiset ovat olleet
yritteliästä väkeä. Tuntui siltä, että
Kanadan ilmasto on myös hyvä,
koska tapaamani henkilöt olivat jo
vähän vanhempia, mutta hyvin nuo-
rekkaita ja virkeitä ihmisiä.

Matkalla tapasin myös Raudun
pojan Pentti Junnin ja hänen vai-
monsa. Pentti on kotoisin Orjansaa-

resta ja oli muuttanut Thunder
Bayhin vuonna 1958. Pentti käväisi
päiväkahvilla Almalla. Siinä he muis-
telivat, kuinka Pentti oli pyytänyt
Almaa keittämään ruokalassaan
kaurakiisseliä, joka oli maistunut
erinomaiselta.

Pentillä on kolme tytärtä ja heillä
omat perheensä Kanadassa. Pentti
on käynyt useita kertoja Suomessa
sekä Raudussa. Pentin harrastuk-
siin on kuulunut musiikki ja hän on
esiintynyt muun muassa Thunder
Bayn pelimannikerhossa.

Sain matkatuliaisiksi autonkuljet-
tajaltamme Ainolta kasetin, jossa
yllätyksenä olikin Pentin säveltämä
ja sanoittama alla oleva kaunis lau-
lu.

Raili Ilvonen

Kanadan karjalaisia tapaamassa

Alma Pärssinen, 93 vuotta ja Pentti Junni, 79 vuotta, Thunder
Bayssa kesällä 2007.

Kuva: Raili Ilvonen

Synnyinseudun muistoja

Muistot nuo synnyinseudun
vievät mun vuosien taa
lapsuuden ajat kun armaat
mieleeni taas palajaa.
Lempeät lehdot, vehreät niityt,
kummut ja harjanteet.
vielä ma muistan Laatokan aallot,
Suvannon vuolaat veet.

Korkeella auringon kehrä
on yllä Karjalan maan.
Lintujen heleät äänet
lehdoissa soi lauluaan.
Kukkanen hento, pääskysen lento,
mieltäni viihdyttää.
Kultainen koti varrella virran,
iäksi syömmeen jää.

Tieni pois kauaksi johti,
maitten ja merien taa,
unhoittaa silti en noita
muistoja rakkaita saa.
Syntymäseudut, kotoiset kunnaat,
Karjalan kauneimman.
Mielessä säilyy lapsuuden muistot,
nuo ajat armahat.
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Selma Salo lähetti toimitukseen
viestin, että Rautulaisten lehden jou-
luluun 2007 numerossa, Elämää so-
tatoimialueella Raudussa käsitel-
leessä jutussa, oli mukana virheelli-
nen kuva. Sivulla 32 oli kuva, jossa
kerrottiin, että se esittää rippikoulu-
laisia Keripadassa vuonna 1942.
Kuva lehteen oli otettu Rautulais-
ten lehden arkistosta, ja sen tiedois-
sa oli lähettäjän tiedot ja kuvateksti
rippikoululaisista.

Selma Salo kuitenkin kirjoittaa,
että kuva ei ollut rippikoululaisista,

vaan kansakoulun kevätjuhlasta
vuonna 1943. Tytöt olivat kuvassa
mekkosillaan ja papit paljain päin.

– Me käytiin kolme viikkoa rippi-
koulua sotatoimialueella ja päästiin
marraskuussa tuomiosunnuntaina
ripille. Silloin oli jo luntakin ja rippi-
kuvassa kaikilla, myös papilla ja luk-
karilla, olivat karvahatut päässä, to-
teaa Selma Salo.

Tietojensa vakuudeksi hän lähetti
rippikuvan, joka on aikoinaan jul-
kaistu Rautulaisten lehdessä.

Olisi mukava saada myös muiden

lukijoiden kommentteja näistä kuvis-
ta ja saada kesäiseen kuvaan vah-
vistettua oikeat tiedot. Kuvat on
selvästi otettu saman talon edustal-
la.

Esittääkö ryhmäkuva, jossa ku-
vattavat ovat kesäisessä asussa to-
della kansakoulun kevätjuhlan osan-
ottajia vai onko se kenties seuraa-
van vuoden rippikoululaisista otettu
kuva? Tähän haluaisi toimitus var-
muuden.

Seija Lipsanen

Virheellinen kuva

Tässä kuva vuoden 1942 rippikoululaisista Rau-
dun Keripadassa Antti Karikuusen talon seinus-
talla. Selma Salo, o.s. Monto, istumassa etualalla
jalat suorina.

Tässä Irja Rastaan Rautulaisten lehden arkistoon
aikoinaan lähettämä kuva. Onko kuva vuodelta
1943 ja onko siinä kansakoululaisia vai rippi-
koululaisia?

Muistathan varata
kalenteriisi

RAUTULAISTEN
PITÄJÄSEURAN

60-VUOTISJUHLA
 JA RAUTULAISTEN

LEHDEN
50-VUOTISJUHLA

MIKKELISSÄ
28. - 29. 6.2008.

Lehden  laskutuksesta
Rautulaisten lehden tilausmak-

sut tulevat lukijoille postin välityk-
sellä helmi-maaliskuun aikana.
Muistathan maksaessasi käyttää
viitenumeroa sekaannusten vält-
tämiseksi.

Muistathan myös ilmoittaa tila-
usasioista vastaavalle Veijo Moi-
laselle, puh. 040-848 2759 tai
lehtitilaus@rautu.fi, jos osoitetie-
doissasi tapahtuu muutoksia, jot-
ta lehti tulee oikeaan osoitteeseen.

RAUTULAISTEN
PITÄJÄSEURA RY:N

VUOSIKOKOUS
LAUANTAINA

29.3.2008 KLO 14
Mikkelissä

Liikemiestenseuralla (Raa-
tihuoneenkatu 4,
Ravintola Pruuvi).

Rautulaisten pitäjäseura r.y.
Hallitus
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Venäjänkielisessä teoksessa
Priozerskaja Zemlja; istorija i
kultura (Käkisalmen maa; histo-
ria ja kulttuuri) on artikkeli Raa-
sulin – Hiitolan radan rakenta-
misesta. Tein siitä käännöksen.
Artikkelissa kerrotaan:

“Vuonna 1916 toteutui monen
käkisalmelaisen haave: kaupungin
laidalle rakennettiin asemarakennus,
veturivarikko ja varastotiloja. Pitkin
Käkisalmen länsirajaa, luonnonkau-
niitten paikkojen kautta – Vanhan
linnoituksen ja Kalliosaaren kylpy-
län välitse – kulki rautatie. 1. elo-
kuuta vallankumousvuonna 1917
lähtivät ensimmäiset junat Hiitolaan
ja 1. lokakuuta alkaen junat kiitivät
jo toiseen suuntaan – Rautuun ja
Raasuliin.

Aivan ensimmäisenä vaatimuksen
rautatieyhteyden saamiseksi Käki-
salmesta Suomen ja Venäjän kau-
punkeihin esitti arkeologi Teodor
Schwindt. Vuonna 1897 Käkisal-
messa avattiin vesihoitolaitos ja sen
potilaille oli epämukavaa päästä
Vuoksen suussa olevaan kylpylään
kiertoteitse – Viipurin kautta Hiito-
laan tai Antreaan junalla, ja edelleen
35 – 40 kilometriä vossikan (vuok-
ra-ajurin) tärisevillä rattailla ja mat-
kustaa laivalla.

Schwindt todella halusi, että rau-
tatielinja poikkeaisi Käkisalmesta
länteen ja kulkisi hänen kotiseutun-
sa Räisälän kautta, ja kauempana
yhtyisi Viipurin rataan.

Mutta XIX vuosisadalla laskettiin,
että Käkisalmen rautatielinjan kus-
tannukset tulevat liian suuriksi, ja
Schwindtin projekti siirrettiin syr-
jään. Tähän kysymykseen palattiin
myöhemmin, esimerkiksi – vuonna
1908, kun vedettiin linja, joka yhdis-
ti Elisenvaaran Savonlinnaan. Asia
ei tällöin liikahtanut kuolleesta pis-
teestä, vaikka vuonna 1907 aloitet-

tiin valmistelut ehdotetun rautatien
rakentamiseksi. Suomen viranomai-
set halusivat, että tämä linja kulkisi
kokonaan Suomen alueella – Teri-
joen asemalta läpi koko Karjalan
kannaksen Käkisalmeen ja edelleen
Hiitolan asemalle.

Venäjän hallitus vaati, että uusi
rata lähtee välittömästi imperiumin
pääkaupungista.

Lopulta imperaattori Nikolai II
esitti toivomuksen, että Pietarilla
olisi rautatieyhteys, ei ainoastaan
läntisen Viipurin osan kanssa, vaan
myös itäisen, Käkisalmen osan
kanssa.

Ehdotettiin rakennettavaksi rata
Raasulista – siihen aikaan päätease-
man Kiviniemen ja Räisälän kautta
Hiitolaan. Tämä oli kaikkein talou-
dellisin suunnitelma, mutta se jätti
Käkisalmen sivuun. Tämän vuoksi
kaupungin viranomaiset tekivät kai-
ken mahdollisen, että se olisi ole-
massa vain paperilla ja linja sitten-
kin kulkisi Käkisalmen kautta.

Suomen senaatti viivytteli lopulli-
sen päätöksen tekemisessä. Suoma-
laiset pelkäsivät, että uudesta rau-
tatiestä tulee rautainen lisäkahva
Suomen sitomiseksi Venäjään. Mut-
ta huolimatta siitä, että kokonaiskus-
tannukset olivat 9 034 860 ruplaa,
valmistavat työt kuitenkin aloitettiin.
Niihin valtionrahasto antoi tieliiken-
neministeriölle 1,8 miljoonaa ruplaa.
Ei ainoastaan pietarilaiset rautatie-
läiset, vaan myös talonpojat Käki-

salmen kihlakunnan syrjäkylistä, jot-
ka sattuivat asumaan ratatyömaa-
vyöhykkeellä, saivat mahdollisuuden
ansaita hyvin. Vuonna 1914 täällä
oli töissä yli tuhat työntekijää ja kah-
den vuoden kuluttua kaksituhatta.

Heti syntyi uusia ehdotuksia siitä,
missä on edullisinta rakentaa silta
Vuoksen vesistön ylitse. Senaatti
ehdotti, että sitä ei rakennettaisi
vuolaan Kiviniemen kosken alueel-
le, vaan idempänä Suvannon ylitse.
Eduskunta ei hyväksynyt tätä pro-
jektia, koska paljon pitempi silta vaa-
tisi liikaa varoja.

7. lokakuuta käkisalmelaiset kut-
suttiin kadulle, jotta he eivät löisi lai-
min historiallista tapahtumaa, – tänä
päivänä suoritettiin loppuun kisko-
tus koko Käkisalmen piirissä. Koko
pituudeltaan linja tuli valmiiksi 1919.

Todellakin, elämä teki tuota pikaa
korjauksensa. Helmi – huhtikuussa
rataa käytti Puna-armeija pyrkies-
sään työntämään valtakunnan rajaa
kauemmaksi Pietarista. Veristen
taistelujen jälkeen Raudun alueella
punakaartilaiset työnnettiin takaisin,
monet otettiin vangiksi tai menetti-
vät henkensä. Tämän vuoksi Suo-
men viranomaiset päättivät purkaa
radan Raasulin asemalta. Yhteys
Neuvosto-Venäjään rautateitse oli
poikki kahden vuosikymmenen ajan.

Käännös:
Alvar Loponen

Raasulin - Hiitolan radan rakentamisesta 1913 – 1919

Raudun asema 1918.
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Minulla on ollut osaa syntyä maa-
laistaloon. Kotini oli luovutetulla alu-
eella Raudun kunnan Sirkiänsaaren
kylässä. Sen sijainti oli 50 kilomet-
riä Pietarista pohjoiseen.

Kotini oli keskikokoinen senaikai-
sen mittapuun mukaan. Meillä oli
yleensä aina noin kahdeksan leh-
mää sekä joutokarja. Lisäksi meillä
oli hevonen, pari emakkoa, sikoja,
lampaita sekä kanoja.

Ensimmäinen muistikuvani nau-
dasta on karmea. Olin veljeni Ei-
non (kaatui jatkosodassa) kanssa
paimentamassa lehmiä ruiskesan-
nolla. Meillä oli Henttu-niminen leh-
mä, joka oli etenkin lapsille vihainen.
Kuulin, kun Eino huusi: “Heimo,
mene äkkiä aidan yli. Henttu tulee!”

 Läksin juoksemaan tarkoitukse-
nani mennä väliaidan yli Matti-
enon puolelle. Kerkisin kavuta ai-
dan puoliväliin, kun Henttu koppasi
sarviinsa. Hentun sarvien väli oli
sopivan levyinen kainalokuoppiini,
joihin sarvet painuivat.

Huusin niin paljon kuin ääntä läh-
ti, ja sitähän lähti. Henttu vei minua
sarvissaan reilun sata metriä ennen
kuin pudotti maahan. Sen jälkeen se
vielä puski minua maassa. Eino ker-
kisi hätiin, niin ettei mitään pahem-
paa päässyt tapahtumaan.

Kainalokuopissani oli pitkään sar-
vien jäljet, ja ne olivat tosi kipeät.
Lääkärissä ei käytetty, sillä eihän
silloin, 75 vuotta sitten, ihan pienen
vaivan takia lääkäriin viety. Olin sil-
loin noin kolmevuotias.

Vaikka tapahtumasta on kulunut
niin pitkä aika, muistan tapauksen
kuin eilisen päivän. Silloin lapsena
se kummitteli pitkään unissani.

Seitsemänvuotiaana, vuonna
1932, jouduin paimenpojaksi omalle
karjalle. Muistan vielä lehmien ni-
met: Henttu tuli mainittua. Muut oli-

vat Kyyttö, Lellikki, Mansikki, Lilu,
Ilturi, Haave ja Kisma. Hevosen
nimi oli Martta.

Paimensin karjaa vuoden 1938
syksyyn asti. Paimenpoika-ajalta
minulla on paljon mukavia muisto-
ja. Siihen aikaan olivat lehmät väl-
jällä eli niitä paimennettiin metsälai-
tumella. Pellot ja muut viljelysalu-
eet olivat aitojen ympäröimiä, niin
ettei karja päässyt niihin. Sillä alu-
eella, jossa meidän lehmiä paimen-
sin, kävivät noin 15 talon lehmät.

Paimenpojan elämä oli ihan mu-
kavaa. Ainut ikävä puoli oli aikai-
nen herätys, joka tapahtui muistaak-
seni jo ennen seitsemää aamulla.

 Kevätkesällä lehmät ajettiin puo-
lilta päivin kotiin lypsettäviksi. Sii-
hen aikaan melkein kaikki lehmät
olivat kevätpoikivia. Iltapäivällä leh-
mät ajettiin laitumelle ja tuotiin illal-
la kotiin lypsettäviksi. Olen nyt ai-
kuisena miettinyt, oliko tuossa mi-
tään järkeä kuljetella lehmiä edes-
takaisin. Joskus lehmät vietiin jopa
viiden kilometrin päähän metsälai-
tumelle. Edestakainen matka oli
jopa yli kymmenen kilometriä. Ra-
vinto, joka metsälaitumelta tuli, meni
varmaan tähän liikkumiseen, eikä

siitä jäänyt mitään maidontuotan-
toon. Keskikesällä lehmät olotettiin
eli ajettiin metsään ja jätettiin sinne
syömään. Puolilta päivin paimenpoi-
ka kävi etsimässä lehmät ja toi ne
lypsettäviksi.

Aamulla lehmät yleensä olotettiin
Maijoin rötkältä, joka oli märkä
kahluupaikka. Iltapäivällä lehmät
taas olotettiin. Suurensuon mäen
päältä, joka oli toisella puolen ky-
lää.

Mitenkä lehmät löydettiin? Jokai-
sella lehmällä oli kello kaulassa.
Meidän Kyytön kello oli kuuluisa
kuulemisestaan jos oli suotuisat olo-
suhteet, se kuului viiden kilometrin
päähän, jopa kauemmaksikin. Syk-
sypuolella lehmät olotettiin ylipäiväi-
seksi, mikä tarkoitti sitä, että lehmät
olivat koko päivän metsässä yhtä
kyytiä.

Kun lehmät keväisin laskettiin lai-
tumelle, ne selvittivät, kuka on kar-
jan pää. Pari viikkoa siinä vierähti,
ennen kuin asia selvisi. Se oli aika
kovaa puskemista. Ei riittänyt se,
että kerran hävisi, vaan otettiin vie-
lä revanssia. Yleensä kaksi häviötä
riitti huonommuuden hyväksymi-
seen. Ne pari viikkoa olivat kovaa

Minun Rautuni -kirjoituskilpailun satoa

Paimenpoika muistelee

Kuva: Rautulaisten lehti nro 13/1959.

Pietiäisen karjaa Leinikylän järven rannassa joskus 30-luvulla.
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puskemista ja mölinää. Joskus mei-
tä paimenia pelotti, että ne tappa-
vat toisensa. Tulihan siinä temmel-
lyksessä monenlaisia haavoja ja ruh-
jeita ja sarvia katkeili joskus, muttei
mitään vakavampaa sattunut koko
aikana.

Karjanpää oli aika monta kesää
serkkuni Mikko Pusan lehmä Ila-
ri. Se oli kai näissä koitoksissa kat-
kaissut joskus sarvensa. Toinen sar-
vi oli tosi pitkä ja terävä, ja kun se
sillä töytäisi toista, vastapeluri luo-
vutti yleensä heti.

Monasti lehmät jäivät sarvistaan
kiinni toisiinsa, ja paimenien piti ne
irrottaa. Aika monta kertaa meni
puskiessa sarvi kellon kantimen vä-
liin. Joskus ei auttanut muu kuin
kantimen katkaiseminen. Kun kar-
janpää oli saatu selville, ei kesän
mittaan ollut minkäänlaisia voiman-
koitoksia.

Paimenilla oli monenlaista ajan-
viettoa. Yleensä pelattiin korttia:
turakkaa kääntönorriaa, raminaa ja
monia muita pelejä. Tytöt olivat in-
nokkaita kortinpelaajia ja “vuskin-
tekijöitä”. Airikaisen “Jeron” Tyy-
ne, Pietisen “Jurkkalan” Inkeri,
Rastaan Sylvi ja Pusan Mirja ei-
vät kyllästyneet kortinpeluuseen.
Minusta kääntönorri oli mukavinta
korttipeliä. Siinä oli ruutu valttia ja
risti kovaa eli sitä ei voinut tappaa
muulla kuin ristillä. Monasti olimme
niin innostaneita peliin, että lehmät
hävisivät. Kun lehmät löytyivät, peli
jatkui.

Olimme kerran olettaneet lehmät
puolpäiväsiin ja rupesimme pelaa-
maan turakkaa. Aika meni nopeas-
ti kortinpeluussa ja kello lähenteli
puolta päivää, lehmien lypsyaikaa.
Isäni Adam tuli meitä etsimään ja
oli minulle vähän äkäinen. Etsin leh-
mät ja ajoin ne kotiin lypsettäviksi.

Siihen aikaan ei vielä lapsilla ollut
rannekelloja. Teimme aurinkokellon
kannon päähän. Rautanaula lyötiin

pystyyn ja katsottiin, mihin naulan
varjo näytti kello 12.00 päivällä.
Kellon viisaritaulun mukaan löimme
naulat pystyyn, ja kun naulan varjo
näytti määrättyä numeroa, oli kello
sen verran. Kellossa oli se paha
vika, ettei se pilvisinä päivinä näyt-
tänyt aikaa vaan seisoi.

Monasti paimenessa ollessani ek-
syin enkä tiennyt, mihin päin pitäisi
mennä. Kerran olin Kylmäojan kaa-
latuksella enkä tiennyt ilmansuun-
nista mitään. Olin eksyksissä. Yri-
tin ajaa pakolla lehmiä ihan vikasuun-
taan.

Kyyttö oli meidän karjamme joh-
taja. Kyytöltä olivat hännän jouhet
lähteneet jossain tapaturmassa, ja
sillä oli vain häntärusto. Kyyttö her-
mostui pahemman kerran. Se pyö-
ritti vimmatusti häntäänsä ja läksi
kovalla vauhdilla ihan päinvastai-
seen suuntaan, kuin mihin olin yrit-
tänyt ajaa. Muu karja seurasi tie-
tysti johtajaansa. Kyllä siinä kura
lensi ja kellot kilkattivat karjan läh-
dettyä kotia kohti.

Lähdin perässä juoksemaan. Ta-
voitin karjan Kotiojan luona maan-
tiellä seisomassa. Kyyttö seisoi
edessä pää käännettynä taaksepäin.
Kyyttö katsoi minua silmiin. Jos se
olisi osannut puhua, se olisi sano-
nut, mitä ajatteli: “Kuule Heimo,
kyllä minä tiedän, missä päin kotim-
me on.”

Olen monasti ihmetellyt paimeni-
en kuulon tarkkuutta. Ollessamme
lehmiä etsimässä erotimme, minkä
lehmän kello kuului milloinkin. Se on
mielestäni ihmeellistä, kun lehmiä oli
alun toista sataa.

Niin kuin jo mainitsin, oli meidän
lehmillä hyvä-ääniset kellot. Monasti
ne kuuluivat Siparista kotiin, vaikka
matkaa oli noin kaksi kilometriä. Se
helpotti paimenta, sillä sai olla koto-
na ja hakea lehmät, kun se aika tuli.

 Paimentytöillä oli tämmöinen ho-
kema, jota käytettiin, jos ei lehmiä
ruvennut löytymään: “Kun ajattelee,

niin arvaa, kun kusettaa, niin kuu-
luu, kun pierettää, niin pian löytyy,
kun situttaa, niin siinä on.” Koska
se on tyttöjen hokema, kestänee se
päivänvalon.

Kesä 1939 oli aurinkoinen. Jäin
pois paimenpojan tehtävistä. Sisa-
reni Sylvi sai pestin siihen työhön.
Syksyllä Saksa oli hyökännyt ja val-
loittanut Puolan. Sodan uhka leijui
myös Suomen yllä. Paasikiven joh-
dolla kävivät suomalaiset neuvotte-
luja Venäjän kanssa. Vaatimukset
olivat isot ja pelättiin sotaa, eikä tur-
haan. Evakkoon lähtö oli karjalais-
ten edessä. Äiti ja Sylvi lähtivät
12.10. ja minä veljeni vaimon El-
vin kanssa 19.10.

Elvin kanssa otimme lehmät mu-
kaamme. Luontokappaleetkin jou-
tuivat kärsimään ihmisten tyhmyy-
destä. “Ei auta itku markkinoilla”,
ajatteli Kyyttö muittenkin nautojen
puolesta.

Lehmät olivat silloin helppoja kul-
jetettavia, koska niitä päivittäin kul-
jetettiin laitumelle. Nykyisiä lehmiä
ei pystyisi niin kuljettamaan.

Läksimme aamuvarhain liikkeel-
le. Määränpää oli Raudun asema.
Laumaan liittyi lehmiä matkan var-
relta Huhdista, Palkealasta, Porkulta
ja Raudunkylältä. Niitä oli laumas-
sa satoja. Lehmät ajettiin muistaak-
seni hautausmaalle kiviaidan sisäl-
le. Lehmälaumaa oli helppo vartioi-
da, sillä se ei tarvinnut vartijaa kuin
portilla.

Eri vaiheiden kautta jouduimme
lehminemme Vainikkalaan. Siellä
jouduimme laittamaan lehmät teu-
raaksi, sillä emme saaneet hankit-
tua mistään ruokaa niille.

Ennen pitkää, monissa eri paikois-
sa asuttuamme muutimme isäni os-
tamaan omakotitaloon Leivonmäen
Eto-Ikolaan.

Heimo Kiuru

“Paimenpoika muistelee” voit-
ti Rautulaisten lehden kirjoitus-
kilpailun.
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Vanhempani omistivat välittömästi
Tikatsun hautausmaan pohjoispuo-
lelta vähän maata, muutaman heh-
taarin metsää ja peltoa. Alueella oli
pieni lampi, mitä kutsuttiin Tikatsun
mereksi. Hautausmaan ja meren
välistä aluetta kutsuttiin ainakin per-
heemme piirissä Tikatsun petäjikök-
si.

Vieläkin voin kuulla jostakin sie-
lun syvyyksistä kumpuavan palokär-
jen nakutuksen. Nyt petäjiä ei enää
ole. Niiden tilalle on vuosikymme-
nien aikana kasvanut jykevärunkoi-
sia kuusia.

Ilmeisesti maa on Sosnovossa hie-
man vajonnut vuosikymmenien mit-
taan, koska Tikatsun meri on huo-
mattavasti laajentunut. Vuonna 1939
lammen keskiosan täytti saraheinä-
saareke, jota siellä ei enää ole.

Lammessa viihtyivät niin sorsat

kuin ruutanat. Saarekkeen etelälai-
dalla oli joka vuosi yhden sorsan
pesä. Pitihän sitä vuosittain 7–10
vuotiaan miehen alun kahlata kat-
somaan kuoriutuvia untuvikkoja.

 Olen pannut merkille, että joissa-
kin paikoissa Sosnovossa, missä
vuosikymmeniä siten voitiin kulkea
kuivin jaloin, ei sitä enää voi tehdä.
Ilmeisesti kyse on maan kallistumi-
sesta. Suomen länsirannikolla, esi-
merkiksi Vaasan saaristossa maa on
vastaavasti kohonnut.

Kuka sitten oli Tikatsu? Vuoden
1937 tai 1938 kesällä esitettiin ra-
diokuunnelma, jossa kuvattiin Rau-
dun talonpoikien (perinnöllisten
vuokraviljelijöiden) asemaa. Kuun-
nelma päättyi siihen, että talonpojat
surmasivat epäoikeudenmukaisen
voutinsa, tai muun sellaisen Leini-
kylän hovista, ylläkuvatun lammen

Kuunnelma Raudun talonpojista
rannalla.

Raudun historiakirjat eivät kerro
mitään tuosta henkilöstä, eikä myös-
kään mitään tuosta tapahtumasta.
Kuunnelma ei voi olla pelkkää fik-
tiota. Niin ainakin uskon. Vaan sii-
nä on pohjalla tositapahtumat , joita
kirjoittaja on täydentänyt mielikuvi-
tuksenasa avulla.

Voiko joku asiasta kiinnostunut,
joka asuu Suur-Helsingin alueella,
käydä Yleisradion arkistossa tutki-
massa onko kuunnelman käsikirjoi-
tus säilynyt ja jos on, voiko siitä saa-
da jäljennöksen? Tai onko jollakin
tarkempaa muistikuvaa tuon kuun-
nelman sisällöstä? Osoitteeni on:
Backenvägen 9, 92275 Åmsele,
Ruotsi.

Alvar Loponen

Kuva: Alvar LoponenTikatsun meri.
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Sosnovossa syntynyt Ilona Ki-
sill on tehnyt diplomityön, joka
käsittelee Monton perheen his-
toriaa Raudussa. Tässä toisen
luvun alkuosassa hän paneutuu
tarkemmin selvittelemään Mon-
ton suvun vaiheita.

Monton perhe oli asunut pienes-
sä Potkelan kylässä, joka kuului
Rautuun. Tämän perheen valintaa
emme tehneet sattumanvaraisesti.
Ensiksikin talo, jossa Monton perhe
asui aina vuoteen 1944 asti, on vie-
lä olemassa ja siinä nykyisin asuu
yksinäinen vanha nainen, joka in-
nokkaasti vaalii talon historiaa ja
joka sydämellisesti ottaa vastaan
talon entisiä asukkaita. Toiseksi,
Monton perhe, ollen tyypillinen maa-
laisperhe, auttaa meitä saamaan
käsityksen Raudun asujaimiston
enemmistön elämästä kahden vuo-
sisadan ajalta eli vuodesta 1744 vuo-
teen 1944. Kolmanneksi, talon vii-
meisen omistajan vanhin tytär on
vielä elossa ja ilomielin kertoo koti-
talonsa muistoista, esivanhemmis-
taan ja tietysti raskaista ajoista, joi-
ta hän ja hänen perheensä joutuivat
kestämään.

Tällä tutkimuksella on neljä koh-
detta, jotka voivat antaa selvemmän
käsityksen tämän perheen asemasta
yhteisössä. Näiden aiheet ovat: us-
konnollinen elämä, sivistys, aviosi-
teet ja naapuruussuhteet.

Potkelan kylä oli asutus, jonka
vuonna 1744 muodosti seitsemän
taloa. Seuraavana kahtena satana
vuotena ei talojen lukumäärä suu-
rentunut merkittävästi. Vuoden 1744
olemme ottaneet Monton perheen
historian lähtökohdaksi, sillä nimen-
omaan sinä vuonna ensimmäinen
Montosista tuli Potkelaan maan-
omistajaksi.

Kylä oli 1,5 kilometrin päässä

Raudun keskustasta, jossa sijaitsi
luterilainen kirkko. Muistelmissaan
entinen Potkelan asukas Matti
Vanhanen, joka jätti kotikylänsä
vuonna 1944, kirjoittaa, että tämä
paikka oli mäkinen ja että kirkko
näkyi kylästä ja sen kellojen ääni
kuului sinne. Potkelassa maatilat
sijaitsivat kolmella suurimmalla mä-
ellä.

Tuohon aikaan kaikilla Suomen
tiloilla oli nimi. Useimmiten nimi
annettiin omistajan sukunimeen liit-
tyen. Potkelassa oli seuraavia tilo-
ja: Maljamäki, Hännikäisenmäki ja
Monnonmäki. Nimenomaan Mon-
nonmäessä oli asunut ja työskennel-
lyt lukuisia nykyisten Montojen esi-
isiä 200 vuoden ajan. Perheen his-
toria Potkelassa alkaa Antti Mon-
tosesta. Juuri hän antoi tilalleen
nimen Monnonmäki.

Vuosina 1744 – 1754 tilaa piti siis
Antti Montonen. Meidän onnistui
selvittää, että hänen isänsä Lauri
Montonen oli joskus asunut Raa-
sulissa (nyt Orehovo), mutta sittem-
min muuttanut Suvenmäkeen ( No-
vozilovo). Kuten nykyiset Montot
vahvistavat, oli tilan perillisen valin-
nassa etusija aina sillä pojalla, jolla
isän mielestä oli parhaat taipumuk-
set talonpitoon. Toisin sanoen tila
siirtyi vain luotettaviin käsiin. Vali-
tettavasti Antti Montosen vaimosta
ei tähän mennessä ole onnistuttu
saada tietoja.

Vuosina 1754 – 1799 talon isän-
tänä oli Antin poika Paavo Antin-
poika Montonen. Hänen vaimon-
sa nimi oli Anna Piiparinen ja hän
oli kotoisin Raudusta. Vuodet 1799
– 1835. Vuorostaan taas yksi hei-
dän pojistaan Tuomas Montonen
– Monto oli tilan isäntänä. Hänen
vaimonsa oli Valpuri Vanhanen.
Hänkin oli syntyisin Potkelasta.
Tämän kotitalo oli aivan likellä Mon-

ton taloa. Näin voi panna merkille,
että naapurisuhteet muuttuivat su-
kulaisuussuhteiksi. Heidät vihittiin
Raudussa26.12.1787.

Vuosina 1835 – 1883 tilan isäntä
oli Simo Monto. Hänen puolison-
sa oli Anna Ravakko (s. 1809 – k.
?). Anna oli syntynyt Orjansaares-
sa (Krutaja gora). Yhdessä he isän-
nöivät tilaa 48 vuotta. Heille kuuluu
lyömätön ennätys tämän tilan joh-
don pitkäaikaisuudessa.

Vuosina 1883 – 1894 sukutilan
haltijoina ovat Kustaa Monto ja
hänen vaimonsa Liisa Ahokas.
Liisa oli syntyään Sirkiänsaaresta
(Peski). Heidät vihittiin Raudussa
26.12.1853. Heille syntyi neljä poi-
kaa: Matti (s. 16.1.1860 – k.
27.1.1932), Simo (s. 23.6.1863 – k.
?), Juhana (s. 23.5.1872 – k. ?),
Tuomas (s. ? – k. ?) ja tytär Anna
(s. ? – k. ?).

Tuomas nuorena miehenä katosi
arvoituksellisissa olosuhteissa. Su-
kulaisilla on olemassa sellainen ver-
sio tapauksesta, että hän meni ra-
jasta Inkerinmaalle, siis Venäjän
puolelle. Tätä arvelua valitettavasti
ei ole voitu mitenkään vahvistaa.

Vuosina 1894 – 1903 talon isän-
täväkenä olivat Matti Monto (s.
16.1.1860 – k. 27.1.1932) ja tämän
vaimo Selma Ahlberg (s. 5.9.1865
– k. 4.10.1903). Kirkonkirjojen vi-
hittyjen kirjasta löydämme seuraa-
van merkinnän: “Vihitty 13.4.1890
Potkelan talosta nro 2, maanomis-
taja nuorimies Matti Kustaanpoika
Monto ja tullivahtimestarin tytär
neito Selma Alina Ahlberg Kunin-
kaanselän talosta nro 4. “ Kunin-
kaanselkä on nykyisin kylä nimel-
tään Krjazi.

Heille syntyi kahdeksan lasta:
Hilma Matilda (s. 2.7.1890 – k.
12.7.1961), Kustaa Adolf (s.
22.12.1891 – k. 26.12.1893), Alina

Rautua seitsemän sukupolven ajan (1744 – 1944)
Osa 4.
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Amanda ( s. 29.12.1893 – k.
22.2.1964), Helmi Irene (s.
8.2.1896 – k. ?), Arvid Gustaf ( s.
27.12.1897 – k. 26.10.1966), Kaar-
lo Aleksander (s. 8.5.1897 – k.
31.1.1900), Siiri Josefina (s.
5.2.1901 – k. 27.10.1957), Elviira
Eliisa ( s. 15.12.1902 – k. ? ). Eloon
jäi ainoastaan kuusi, sillä kaksi poi-
kaa, Kustaa Adolf ja Kaarlo Alek-
sander kuolivat jo pikkulapsina.

Selma Ahlberg oli syntynyt Rau-

dussa, hänen vanhempiensa talo oli
likellä luterilaista kirkkoa. Hän oli
Raudun tullin virkamiehen Carl
Johan Ählbergin ( s. 9.9.1935 –
k. ?) ja Mathilda Wilhelmina
Waseniuksen ( s. 9.2.1844 – k. ?)
tytär. Nämä muuttivat Rautuun
Helsingistä 15.12.1862. He asuivat
kauan Raudun Huuhdin kylässä.
Sitten he asettuivat asumaan Ku-
ninkaanselkään. Selma oli perheen
kolmas lapsi ja hänellä oli seitsemän

veljeä ja viisi sisarta. Heidän suku-
nimensä perusteella voi päätellä, että
Selman vanhemmat olivat ruotsa-
laista sukujuurta. Onnistui saada
selville, että Carl Ahlberg oli syn-
tyisin pikku paikkakunnalta Hanko-
niemen alueelta.

Käännös:
Alvar Loponen

Aimo Tiaisen evakkokoke-
muksista kertovan juttusarjan
tässä osassa hän kertoo kodin
rakentamisesta Nurmekseen.

Talvisota oli päättynyt 13.maalis-
kuuta 1940. Suomen hallituksen tär-
kein tehtävä oli siirtoväen asuttami-
nen. Sota oli synnyttänyt koko kan-
saa koskevan yhteenkuuluvaisuu-
den hengen, Talvisodan hengen. Sil-
le rakentui Suomen Aseveljien Liit-
to hoitamaan rintamamiesten asioi-
ta. Karjalan Liitto perustettiin hoi-

tamaan evakuoiden asioita.
Molemmat liitot hoitivat jäsenten-

sä asioita yli puoluerajojen. Evaku-
oidut karjalaiset sijoitettiin ympäri
Suomea pika-asutustiloille. Ratkai-
su oli oikea. Tällä tavalla vältyttiin
siirtoväen leirien perustamisista ja
saatiin väestö työstetyksi.

Tyyppipiirustuksilla
taloja

Asuintalojen rakentamisen hel-
pottamiseksi Asuntohallitus julkaisi
omakotitalon tyyppipiirustuksen.
Kunnat jakoivat omakotitontteja taa-
jamiin rintamiehille ja siirtoväelle.

Nykyisin näiden piirustusten mu-
kaisia rakennuksia on nähtävissä
Hangosta Utsjoelle asti. Ne olivat
erittäin onnistuneita ja useat ovat
saaneet ajan mukana lisäyksen niin
kutsutun “elintasosiiven. Ne ovat
myös antaneet sisällön moneen kir-
joitukseen, joista kuuluisin on ehkä
Kari Hotakaisen Finlandia- palkit-
tu romaani “Juoksuhaudan tie”.

Meidän perhe lähti rakentamiseen
mukaan. Nurmeksen kauppala
vuokrasi tontin Lehtovaaran tieltä
Mikonsalmen kaupungin osasta.
Jatkosodan syttymisen vuoksi ra-
kentaminen siirtyi kuitenkin vuoteen
1942.

Rakentaminen
alkaa

Hirsinen runko saatiin ostetuksi
eräältä suojärveläiseltä pika-asutus-
tilalta. Omistaja lähti vanhoille koti-
seuduilleen taistelujen siirryttyä Itä-
karjalaan ja Aunukseen. Rakennus-
tarvikkeet olivat säännöstelyn vuok-
si luvanvaraisia, ja autojen puuttues-
sa kuljetukset piti tehdä hevosella.

Ensimmäisenä työnä kaivoimme
perustuksen kellaritiloja varten.
Ohuen multakerroksen alta paljas-
tui sininen savikerros, joka oli van-
haa Pielisjärven pohjaa. Viemäriver-
kon avaaminen ja pohjan vahvistami-
nen mahdollistuttivat sokkelin laudoi-
tuksen ja raudoituksen tekemisen.

Olin kahdelle ammattimiehelle
“hanslankarina”. Sainpa joskus käyt-
tää pistosahaa ja vasaraa. Täytyy
antaa täystunnustus ammattilaisille.

Seuraavaa vaihetta varten oli va-
rattava sementti, sora, sokkelikivet
ja vesi sekä betonimylly. Kaikki oli
valmista perinteisiä talkoita varten.
Niihin osallistui naapureita ja isän
työtovereita. Betonimyllyä pyöritet-
tiin käsivoimin, ja valmis seos kär-
rättiin sokkeliin.

Laittelin sokkeliin kiviä ja kävin
pyörittämässä koemielessä myllyä.
Talkooväelle oli järjestetty ruokaa,

Unelman toteuttaminen
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ja asiaan kuuluvat ryypytkin tarjot-
tiin.

Viikon parin kuivumisen jälkeen
perustus kesti rungon rakentamisen.
Hirret siirrettiin hevos- ja junakul-
jetuksella rakennuspaikalle. Ne nos-
tettiin miesvoimin paikoilleen seiniin
laakonkien ja köysien avulla. Kiire
oli saada katto syksyn sateiden va-
ralta paikoilleen. Naapurina oli Nur-
meksen Saha Oy, joten puutavaraa
oli sopivasti saatavana.

Seuraavana aloitettiin muuraus-
hommat. Sain pestin muurarin apu-
laiseksi. Valmistin laastin ja kannoin
tiilet, ja ojensin ne mestarille. Jäl-
keenpäin elämä opetti, että muurari
oli työmaan “kuningas”.

Hämmästyin työn paljoutta. En
saanut edes “savuryyppyjä”, jotka
tarjottiin mestarille, kun kokeiltiin
piipun vetoa. Todettiin muuraustyön
suoritetuksi hyvällä ammattitaidol-
la.

Unelma
toteutuu

Katon pressut vaihtuivat tiilikat-
toon, ja huoneiden rossipohjat val-

Kuva: Aimo Tiainen
Entinen omakotitalomme Nurmeksessa Lehtovaaran kadulla vuon-
na 2006.

mistuivat. Lattioiden “koolingit” lai-
tettiin valmiiksi, ja lämpöeristeeksi
saatiin sahan höyläämöstä “kutteri-
lastua”. Se oli kuivattava ennen lat-
tian laudoitusta.

Koulun jälkeen tulin “yötöihin “
lämmittämään uuneja ja pöyhimään
kuivattavia lastuja. Palovaaran
vuoksi oli tulta valvottava erittäin
huolella. Uunin valossa luin läksy-

jäni, ja kokosin pukkisänkyni uunin
viereen nukkumista varten.

Tavoitteeksi oli pantu, että pääs-
tään jouluksi uuteen kotiin. Näin
myöskin tapahtui. Olimme varmas-
ti Suomen onnellisin perhe. Äidin
pitkäaikainen unelma oli toteutunut!

Aimo Tiainen

Mentujen sukuseura ry

Sukukokous
pidetään

Helsingin
Suomalaisella klubilla

26.04.2008
alkaen klo 10.00.

Kokouksessa käsitellään
säännöissä mainitut asiat.

Tarkempi ohjelma
seuraavassa

jäsentiedotteessa.

Mentujen sukuseura ry
Hallitus

Vuotuinen Kalevalan ja karjalaisuuden päivän tapahtuma järjeste-
tään Karjalatalolla kolmen järjestön voimin torstaina 28. helmikuuta
kello 18. Tapahtuma on suunnattu koko perheelle ja sen tarkoitus on
nostaa esille kalevalaista ja karjalaista perinnettä toiminnallisella ohjel-
malla.

Tämän vuoden tapahtumassa on puhumassa SKS:n tutkija Juha
Nirkko aiheesta ’aika muuttuu, mutta muuttuuko karjalainen tarinan-
kerronta’. Hän tulee puhumaan tämän päivän tarinankeruuprojekteis-
ta sekä niiden yhteydestä alkuperäiseen Kalevalan keruuseen.

Puheen aikana Karjalainen Nuorisoliitto järjestää toimintaa lapsille
ja lapsenmielisille. Kalevala-työpajassa kuullaan Kalevalan tarinoita
muun muassa sammosta ilmaisukoulun nuorten lukemana. Sitten lap-
set saavat päästää mielikuvituksensa valloilleen askarrellessaan itsel-
leen sampoja ja kanteleita.

Kansanmusiikkiopisto tanssittaa ja laulattaa koko perhettä kalevalai-
silla ketjulauluilla. Kansanmusiikkiopiston ryhmät myös esiintyvät.

Tapahtumaan on vapaa pääsy!

Kalevalan ja karjalaisuuden päivän tapahtuma
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Aleksandra Kollontai piti
19.helmikuuta 1918 puheen
Kansallisteatterissa Helsingis-
sä “Minä ylpeilen ja ihailen
punakaartianne ja sen järjes-
tystä ja kuntoa…”

Saksan armeijan joukkojen suorit-
tama kolmipäiväinen Helsingin val-
taus päättyi 13. huhtikuuta 1918
Suomen punaisten tuhoon. Edellise-
nä iltana saksalainen H. Meure-
rin sotalaivaston osasto nousi mai-
hin Katajanokalla aloittaen tykistö-
tulen. Samanaikaisesti Helsinkiä
valloitti kenraali Rudiger von der
Goltzin johtama saksalainen Itäme-
ren divisioona, joka kymmenen päi-
vää aiemmin oli noussut maihin
Hangossa sekä edennyt sieltä maitse
Helsingin keskustaan.

Nykyisen uuden linja-autoaseman
kohdalla olleen punakaartilaisten
kasarmin saksalaiset sytyttivät tu-
leen taistelutilanteessa. Saksalaiset
valtasivat koko Helsingin seudun
muutamassa päivässä menettäen
kaatuneina noin 200 sotilastaan.
Näitä vainajia on haudattuna Hon-
kanummen hautausmaalle lähelle
Tikkurilaa.

Voitonparaati
ja vankileiri

Tykistötulituksesta huolimatta sit-
keimmin taistelivat saksalaisia vas-
taan punakaartilaisten naisosastot
Linnanmäellä ja Pasilan luona. Sak-
salaisten tykistö ampui Kallion kau-
punginosassa sijainneen työväenta-
lon tornin hajalle. Näin sammui sin-
ne tammikuun loppupäivinä vallan-
kumouksen merkiksi pantu punainen
lyhty.

Lyhdyn ensiloisteessa Suomen
Punaisen Kaartin työväentalolla toi-
minut Eero Haapalainen oli jo tor-
nin luhistuessa menettänyt päällik-

kyytensä. Ylipäällikkönä oli Kuller-
vo Manner Viipurissa. Tuhannet
punakaartilaiset antautuivat lopulta
vangeiksi ja joutuivat Suomenlinnan
vankileirin epäinhimillisiin oloihin.

Saksalaiset pitivät voitonparaatin
14. huhtikuuta Helsingissä. Svin-
hufvudin senaatin Saksalle esittä-
mä avunpyyntö kapinan kukistami-
seksi oli ollut mieluinen pyyntö maa-
ilmansotaa käyvälle Euroopan suur-
vallalle.

Lipolan
nuoret uhrit

Rautulaiset puolustivat kotiseutu-
aan Helsingin valtauspäivänä. Rau-
dun rajojen tuntumassa Lipolassa
kaatui 13. huhtikuuta 1918 kaksi
nuorta suojeluskuntalaista. Kahdek-
santoistavuotias Matti Kaukonen
ja vasta kuudentoista vuoden ikää
lähentelevä Simo Jalmari Sojak-
ka.

Suomen naiset ja lapset ovat aina
eniten saaneet tuntea kärsimystä
sodista ja kantaa raskaimman taa-
kan sodan aikana sekä vielä sen jäl-
keenkin. Ilman kotirintamaa suoma-
laisen miehen vastahyökkäys py-
sähtyy takuuvarmasti Lotta-kanttii-
nin puolustuslinjalle.

Saksaa vastaan Suomen
Punainen Kaarti

Suomen Punaisten Kaartien esi-
kuntakaupunki Helsinki joutui sak-
salaisten miehittämäksi ensimmäi-
sen maailmansodan tilanteessa, jos-
sa Leninin hallitus oli sopinut Brest-
Litovskissa Saksan kanssa rauhas-
ta. Tähän sopimukseen oli kirjattu
Suomeen sijoitettujen venäläisten
joukko-osastojen pois vetäminen
taisteluitta.

Maaliskuun alussa Ahvenanmaan
tukialueekseen ottaneiden saksa-

laisten noustessa maihin 3. huhti-
kuuta Hangossa, saapuivat seuraa-
vana päivänä sinne Helsingistä Ve-
näjän armeijan edustajat. Neuvot-
telu käytiin saksalaisten kanssa
menettelytavasta, jolla Venäjän so-
talaivasto voitaisiin vetää ilman tais-
teluja Pietarin edustalla oleviin tu-
kikohtiin. Saksalaisten antaman lu-
pauksen mukaan laivat saivat pois-
tua muutaman miehen miehistöllä
saksalaisten sotalaivojen häiritse-
mättä ja miehistön pääosa ratateit-
se Pietariin.

Vuoden 1918 alkupuolella Saksan
keisarillisella Itämeren laivastolla oli
täydellinen herruus Itämeren alueel-
la. Ennen Hankoon tuloaan von
Goltzin johtamat saksan sotajoukot
olivat nousseet maihin Virossa ja
vallanneet vanhan Venäjän hallin-
nassa olleen maan Narvajoelle
saakka.

Leninin ylin sotapäällikkö Trots-
ki uskoi varmaankin saksalaisten
vielä pystyvän työntymään Pietariin
saakka, vaikka Narvajoen ja Pieta-
rin väli oli keisarivallan Venäjän so-
tajoukkojen hallussa. Nämä joukot
tunnustivat Kerenskin oikeaksi
Venäjän hallitsijaksi.

Suomen punaisista kaarteista ei
ollut saksalaisten vastustajiksi, kos-
ka neuvostohallinnon valtaan ajau-
tuneet venäläiset joukot lähtivät pois
itsenäiseksi valtioksi julistautunees-
ta Suomesta. SDP:n puoluekokouk-
sen hyväksymän ja Tuomas Haa-
palaisen allekirjoittaman vallanku-
moukseen ryhtymisjulistuksen ilmes-
tymisaikaan Suomessa oli venäläi-
siä ammattisotilaita enemmän kuin
suojeluskuntajoukkoja ja punakaar-
tilaisia yhteensä.

Saksalaisten noustessa maihin
Suomessa alkoivat suomalaiset pu-
nakapinalliset vetäytymisen Pieta-
riin, aseellisen vallankumouksen
keskukseen. Esikunnan määräyk-

Saksa varmisti Suomen itsenäisyyden
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sen mukaan vetäytyminen tuli aloit-
taa ensimmäisenä Porin seudulta ja
mukaan piti ottaa kaikki hevoset,
polkupyörät sekä elintarvikkeet.
Tuotantovälineet piti lähtiessä tuho-
ta, laivat upottaa satamiin ja tiesillat
hävittää.

Rautatiekuljetuksia ei pystytty jär-
jestämään. Saksan armeijan osas-
tot tunkeutuivat Riihimäen kautta
Hämeenlinnaan sekä Loviisasta
maitse Lahteen. Suurin osa suoma-
laisista punaisista oli näin eristetty
mottiin Päijänteen länsi-puolelle,
koska Mannerheimin joukot olivat
vallanneet Tampereen seudun.

Sotalaivat sulkivat
pakoreitin Pietariin

Ensimmäisen maailmansodan
taisteluissa kouliintunut Saksan ar-
meijan valiojoukko murskaantui
Länsi-Suomesta pakenevien Suo-
men punaisten taistellessa tiensä
auki etelähämäläisessä Tuuloksen
pitäjässä. Saksalaisen Godert von
Redenin johtamassa osastossa oli
enää kuutisenkymmentä miestä jäl-
jellä huhtikuun 29. päivänä ja nekin
odottivat kuolemaansa motissa Syr-
jäntaan mäellä.

Saksalaiset ihmettelivät suoma-
laisten punaisten naisosastojen tais-
telukykyä. Koskaan aiemmissa
maailmansodan taisteluissa ei vas-
tapuolella ollut naisia. Suomalaiset
jättivät saksalaiset ihmettelemään
Syrjäntaan mäelle. Ihmeteltävää riit-
ti pakolaiskolonnassa, joka suuntasi
kulkunsa Lahden kautta Viipuriin
johtavalle tielle. Toiset Saksan ar-
meijan joukot pysäyttivät nämä Län-
si-Suomesta paenneet punaiset lä-
hellä Lahtea.

Loviisassa maihin nousseet sak-
salaiset eivät kyenneet valtaamaan
punaisten vankinta aluetta, joka kä-
sitti Suomen teollistuneimman seu-
dun Kotkasta Kouvolan kautta Jaa-
laan. Suojeluskuntajoukkojen Män-
tyharjulle asettunut rintama oli py-
synyt miltei paikoillaan koko vallan-

kumouksen ajan. Pietariin perään-
tymisen alettua punaiset luopuivat
tästä Mäntyharju-Kotka sotarinta-
masta taisteluja vältellen.

Kotkasta oli lyhyt merimatka Pie-
tariin. Taisteluitta antautuivat Inke-
roisissa junaan lastatut punaiset noin
2000 henkilöä ja seuraavana päivä-
nä 5. toukokuuta luovutti noin 800
miehen vahvuinen punainen osasto
Pyhtään kirkolla aseensa saksalai-
sille.

Inkeroisissa junassa olleet odotti-
vat pääsyä samana päivän Pietaris-
ta pakolaisia noutamaan tulleeseen
kolmeen laivaan. Nämä venäläiset
laivat joutuivat Kotkassa Saksan
sotalaivojen pidättämiksi. Viimeiset
perääntymisvaiheen taistot käytiin
Kotkan seudulla. Suomi säilyi itse-
näisenä ja kansa kahtia jakautunee-
na.

Ahti Hänninen

Kuva: Ahti Hänninen
Ensimmäisen maailmansodan alkaessa Suomi oli osa Venäjää. Sak-
salaisten tai brittien maihinnousun estämiseksi Suomen aluetta lin-
noitettiin meren rannikoilla ja sisämaassa. Kuvassa Museoviraston
vuonna 2002 esille kaivamia venäläisiä taistelukaivantoja Urjalas-
sa Honkolan kartanon luona.

Punaisten juoksuhautoja vuonna 1918 Penttilässä.
Kuva: Rautulaisten lehden arkisto.
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Nilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
Niilo Pusan muistelmat jatku-

vat.  Hän kertoo amerikansuo-
malaisista  ja heidän toiminnas-
taan ja käynnistään republi-
kaanien puoluekokouksessa.

Kävin Pohjois-Michiganissa myös
vanhainkodissa tervehtimässä ame-
rikansuomalaisia. Tapasin siellä
muun muassa pirteän 92-vuotiaan
rouvan, joka kertoi Amerikkaan tu-
lostaan.

Hän oli lähtenyt Pohjanmaalta ko-
distaan saamillaan perintörahoilla
sukulaisten luokse Michiganiin. Hän
kertoi asuneensa koko laivamatkan
ruuman lattialla eväspussi päänsä
alla ja syöneensä eväitä omasta
pussistaan.  Kaikki muut matkusta-
jat olivat olleet hänelle tuntematto-
mia.

Yksinäisyys oli alkanut vaivata jo
Liverpoolista lähdettyä.  Täysin kie-
litaidottomana hän oli kuitenkin sel-
vinnyt New Yorkin tullimuodolli-
suuksista ja onnistunut hankkimaan
itselleen junalipun Duluthiin ja jat-
kanut sieltä matkaa härkävankku-
reilla ja jalkaisin sukulaisfarmille.

Ruisleivät
lepikkoon

Saapuessaan perille hän oli rie-
muinnut matkansa onnistumisesta ja
heittänyt olallaan olleen pellavaisen
rohdinpussin ja sen mukana viimei-
sen ruisleipäkannikkansa “lepik-
koon”. Perillä sukulaiset ottivat hä-
net avosylin vastaan ja kysyivät, eikö
sinulla lapsiraukka ole mitään mat-
katavaroita tai edes vanhan maan
ruisleipää, jota me kaikki täällä ko-
vasti kaipaamme.  Tulija ei kehdan-
nut paljastaa, että oli heittänyt vii-
meisen leipäkannikkansa puolen
mailin päässä olevaan metsikköön.

  Sukulaiset olivat kirjeissään ker-

toneet, että Amerikassa syödään
vain nisuleipää ja hunajaa.  Hän luuli,
ettei kukaan enää välittänyt ruislei-
västä.  Hän uskoi, että nyt hänen-
kin elämässä alkaisi nisuleivän ja
hunajan aika.

Kovaa raatamista
siirtolaisena

Rouva kertoi avioituneensa suo-
malaista syntyperää olleen farma-
rin kanssa ja saaneensa kahdeksan
lasta.  Elämä oli ollut kovaa raata-
mista, hänen oman arvionsa mu-
kaan lähes samanlaista kuin se olisi
ollut maanviljelijän vaimona Suo-
messa.

Kun lapset aikuistuivat, he halu-
sivat kaikki pois korvesta ja muutti-
vat kaupunkeihin.  Rouvan kerto-
man mukaan kaikki lapset olivat
onnistuneet elämässään hyvin ja
hänellä oli useita lapsenlapsenlap-
sia. Nyt hän vietti vanhuuttaan
“Rest Homessa”, kielellisesti vie-
raassa ympäristössä. Hänellä oli
vain muutama suomenkielinen ys-
tävä samassa lepokodissa.

Nuoruus oli kulunut eristettynä
suomalaisessa siirtokunnassa, jossa
etäisyys naapureihin laskettiin mai-
leissa, ahkerassa työntouhussa ja
lasten kasvattamisessa. Ei jäänyt
aikaa, eikä ollut edes mitään mah-
dollisuuksia englanninkielen opiske-
luun.

Tämä pirteä vanhus oli kuitenkin
erittäin tyytyväinen elämäänsä.
Hänen ilonaan olivat olleet lapset,
lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset.
Näiden kuvat täyttivät huoneen.

Lähtönsä jälkeen hän ei ollut käy-
nyt kertaakaan Suomessa, eikä hän
voinut kuvitella sitä suurta muutos-
ta, joka siellä oli tapahtunut. Hänestä
oli hämmästyttävää kuulla, että
myös Suomessa kehitys oli ollut lä-

hes yhtä suotuisaa kuin Amerikas-
sa.

Muistellessaan Suomesta lähtöään
hänen oli vaikea verrata tuota ai-
kaa nykyiseen korkeaan elintasoon.
Yhteys Suomeen oli katkennut vuo-
sikymmeniä sitten sikäläisten lähi-
omaisten kuoltua.

Floridan suomalaisten
toiminnasta

Washingtoniin palattuani jouduin
heti lähtemään Floridaan West Palm
Beachille, jossa vietettiin suomen-
kielisen radioaseman 10-vuotisjuh-
laa. Suomenkielistä ohjelmaa lähetet-
tiin sunnuntaiaamuisin 45 minuuttia.

Pääosan ohjelmasta muodostivat
tervehdykset tuttaville. Ohjelman
toimittaja kertoi samalla suomalais-
siirtokunnan tapahtumista viikon
varrelta ja soitti suomalaisia äänile-
vyjä.

Kuunnellessani Floridassa tätä
ohjelmaa sattui pieni työtapaturma.
Ohjelman kuuluttaja kertoi tunnetun
kauppiaan puolison kuolemasta sekä
häntä suremaan jääneistä puolisos-
ta ja lapsista hartaalla äänellä. Sit-
ten hän mainitsi saaneensa Paul
Oksmanilta New Yorkista uuden
levyn, jota ei vielä ollut ennättänyt
kuunnella, mutta halusi sen nyt soi-
maan kaikkien kuultavaksi. Levy oli
“Käymään vain tänne tullaan, eikä
olemaan, käymään vain, otan uuden,
kun vain nään...”

Tällä samalla matkalla tutustuin
Suomen konsuliin Edwin Lammiin
ja tarkastin samalla konsulinviras-
ton Lake Northissa. Edwin Lammi
hoiti suvereenisti Floridan suuren
suomalaissiirtokunnan perintö- ja
lakiasiat.

Floridassa asuu vakituisesti noin
14 000 suomalaista, Lake Worthis-
sa ja sen ympäristössä. Talvella asu-
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kasluku kaksinkertaistuu. Yksin-
omaan Suomesta käy Floridassa
talven mittaan noin 20 000 suoma-
laista turistia.

Monet eläkeläiset viettävät siellä
puolet vuodesta.

Floridansuomalaiset voivat ylpey-
dellä puhua aikaansaannoksistaan ja
yhteistyöstään. He ovat perustaneet
viisi miljoonaa dollaria maksaneen
floridansuomalaisten lepokodin
Lake Northiin. Siinä on tilaa kolmelle
sadalle vanhukselle.

Alueella toimii vireästi lukuisia
yhdistyksiä, kolme suomalaista seu-
rakuntaa, luterilainen, helluntalainen
ja vapaakirkollinen. Lake Northin
Liike-Klubin kartoittamana Flori-
dassa toimii yli sata amerikansuo-
malaista yritystä. Näistä Klubin jä-
seniä on 42.

Klubi valvoo yritysten toimintaa ja
hyväksyy jäsenikseen vain liikkei-
tä, joiden elinkelpoisuudesta on saa-
tu riittävä selvitys ja joilla on riittä-
vä palvelutaso.

Finnfest kokoaa
suomalaiset

Maaliskuun viimeisenä viikonlop-
puna järjestetään säännöllisesti Suo-
mi-päivät, Finlandia Days, joihin
saattaa kokoontua jopa 5 000 osan-
ottajaa.

Tänä vuonna Floridassa on ame-
rikansuomalaisten suurkatselmus
Finnfest, johon odotetaan eri puolil-
ta Amerikkaa ja Suomesta 10 000
vierasta. Yhteisöjen ja järjestöjen
voimat on koottu Finnfest-järjeste-
lyihin.

Niistä odotetaan suurinta tapah-
tumaa, jonka amerikansuomalaiset
ovat toteuttaneet. Parhaimpina ai-
koina Lake Northin alueella on ol-
lut toiminnassa samanaikaisesti 18
suomalaisyhdistystä. On edelleen
kaksi haalia, kaksi aseveliyhdistystä
kuten Suomessakin, suomenkielistä
radio-ohjelmaa, Kalevan Ritareita,
mies- ja naiskuorotoimintaa jne.

Pistäydyimme haalilla katsomas-

sa, miten keveästi yhdeksääkym-
mentä lähentelevien suomalaisten
jalka nousi, kun mister haki missi-
ään tanssimaan.

Kävimme Miami Beachilla ja Key
Nestillä. Edesmenneen kirjailijan.
Ernest Hemingwayn kodissa oli
edelleen 70 kissaa, joiden hyvinvoin-
tia vaali kaksi kissojenhoitajaa. Nau-
timme Floridan hiekkarannoista ja
auringosta.

Myöhemmin olin siellä työmatkoil-
la ja juhlapuhujana useissa tilaisuuk-
sissa, joissa tunsin aina olevani toi-
vottu vieras. Suuressa maassa ei
kaikkialla tiedetty suurlähettilään ja
suurlähetystössä työskentelevien
asemaa. Keskilännessä minua pyy-
dettiin puheeni jälkeen kongressieh-
dokkaaksi.

Amerikansuomalaisten perinteis-
tä järjestötoimintaa edustavat Ka-
levan Ritarikunta ja Kalevan Nai-
set. Kalevaisten lähtökohtana oli
kiintymys entiseen kotimaahan ja
yhteenkuuluvuuden tunne sieltä saa-

puneisiin heimoveljiin ja -sisariin.
Olin juhlapuhujana Ritarikunnan

75-vuotisjuhlassa syksyllä 1973.
Tähän timanttijuhlaan oli kokoontu-
nut satamäärin amerikansuomalai-
sia eri puolilta maata. Ritarikunnan
mallina oli ollut vapaamuurarijärjes-
tö. Kalevaisten jäsenet valitaan tar-
kan harkinnan perusteella. He vaa-
livat suomalaista ja kalevalaista kult-
tuuria.

Kalevan majoja on perustettu
ympäri Amerikkaa ja Kanadaa.
Suurta nousukauttaan Kalevaiset
elivät 1920- ja 30-luvuilla. Ritarikun-
nan jäseniksi pyrkivät tällöin kaikki
parempiin asemiin päässeet ameri-
kansuomalaiset.

Suomalaiskansallinen aate keräsi
voimia yhteen. Paavo Nurmi juoksi
laakereita. Hooverin apu ja sotave-
lat maksettiin takaisin ainoana maa-
na maailmassa. Ennen toista maa-
ilmansotaa Kalevaiset pääsivät yh-
teistyöhön amerikansuomalaisten
raittiusseurojen ja kirkkojen kanssa.

Äiti on ensimmäinen nainen. Niilo Pusa Maija-äitinsä kanssa.
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Vietettiin suurjuhlia.
Kalevaisten työ on nyt joutunut

eräänlaisen pysähtyneisyyden vai-
heeseen. Muuttuneissa olosuhteis-
sa Kalevaiset tarvitsevat uutta voi-
maa jatkaakseen työtään. Tulevai-
suus riippuu siitä, pystyvätkö Kale-
vaiset kehittymään nykyisestään
sellaiseksi järjestöksi, joka innostai-
si myös nykyisiä ja tulevia kolman-
nen ja neljännen sukupolven ameri-
kansuomalaisia jatkamaan suoma-
laista ja kalevalaista perinnettä.

Republikaanien
puoluekokouksessa

Mieleenpainuvin käyntini Floridas-
sa oli Suomen edustajana osallistu-
minen Republikaanisen puolueen
puoluekokoukseen, jossa silloinen
Yhdysvaltain presidentti Richard
Nixon valittiin uudelleen yksimieli-
sesti puolueen presidenttiehdok-
kaaksi.

Jokaisen maan edustajalle oli va-
rattu tilava huoneusto loistohotellis-
sa Miami Beachilla. Turvallisuustoi-
met olivat tarkat ja tiukat.

Puoluekokoussalissa oli 15 000

osallistujaa ja se oli ääriään myöten
täynnä. Sellaista loistoa ja ylellisyyt-
tä kuin tässä kokouksessa oli, ei
maailmassa kovin usein tapaa.
Oranssinväriin koristetussa salissa
elettiin suuria hetkiä ja republikaa-
nit tiesivät voimainsa tunnossa, että
Richard Nixon oli demokraattien
vastaehdokkaaseen verrattuna yli-
voimainen. Presidentinvaaleissa hän
saavutti “maanvyörymävoiton”.

Nixon
presidenttinä

Nixon sai politiikalleen maan “hil-
jaisen enemmistön” tuen. President-
tikautenaan hänen asemansa oli
vahva ja hän oli voimakas poliitti-
nen vaikuttaja. Hänen ulkopolitiik-
kansa perustui voimapoliittisille rea-
liteeteille.

Nixonilla oli apunaan maailman-
politiikan suurimpiin huippuihin kuu-
lunut presidentin turvallisuuspoliitti-
nen neuvonantaja Henry Kissin-
ger, joka suunnitteli luonnokset ul-
kopolitiikan ratkaisuihin.  Nixonin
ulko-politiikan pääarkkitehtina hä-
nen ohjelmansa ja vaikutusvaltansa

näkyivät kaikkialla maailmassa.
Suomeenkin soveltuu Nixonin ja
Kissingerin oppi siitä, että kansakun-
nan on ymmärrettävä, ettei geopo-
litiikassa kamppailu pääty koskaan.

Nixon piti politiikassaan tärkeänä,
että Kiina kehittyisi vakaaksi suur-
vallaksi.  Hänen merkittävä saavu-
tuksensa tässä suhteessa oli onnis-
tunut vierailu Pekingiin ja suhteiden
avaus Kiinaan. Merkityksellisintä
Nixonin ja Kissingerin ulkopolitii-
kassa oli pysyvän keskusteluyhtey-
den luominen supervaltojen välille.

Presidentti Nixonin loistava val-
tiomiesura päättyi kuitenkin tämän
jälkeen varsin pian Watergate-skan-
daaliin.  Siinä hänen innokkaat kan-
nattajansa ja vaalityöntekijänsä oli-
vat syyllistyneet demokraattisen
puolueen ehdokkaan vaalikampan-
jan salakuunteluun.  Presidentti tie-
si tästä. Häntä syytettiin asioiden
salailusta ja hän joutui eroamaan.
Varapresidentti Gerald Ford seu-
rasi häntä presidentiksi.

Väliotsikointi toimituksen
Niilo Pusan muistelmat jatkuvat

seuraavassa numerossa

Matka Viipuriin –
myös kyläkirjojen tekijöille

Suvannon Seudun Sukututkimuspiiri tekee matkan Viipurin maakun-
ta-arkistoon 21. – 22.5.2008. Matkalle on ilmoittautunut piirin osanot-
tajia. Muutaman paikan voimme tarjota muille Viipurissa käymisestä
kiinnostuneille.

Maanantaina matkustamme Sibelius-junalla Viipuriin ja majoitumme
Viipuri-hotelliin. Lounaan jälkeen teemme kiertoajelun, jonka suunnit-
telemme matkalaisten toiveista. Tiistaina on mahdollisuus osallistua
arkistotutkimuksiin tai sitten kulkea Viipurissa torilla, Torkkelin puis-
tossa, Kauppahallissa jne. Illalla palaamme junalla kotiin.

Matkan hinta on 200 - 220 euroa. Kiertoajelu maksetaan erikseen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Leena Revolle helmikuun loppuun men-
nessä os. Matintie 12 as 4, 04600 Mäntsälä. Puh (019) 687 2680, 040–
7433254 leena.repo@nic.fi.

Leena Repo antaa myös ohjeet viisumi- ym. papereitten toimittami-
sessa.

Suvannon seudun
sukututkijat

kokoontuvat lauantaina
12.4.2008 Helsingissä

Karjalatalon
Laatokka-saliin.

Kello 12.30 alkaen
vapaamuotoista tarinointia

ja
kokous pidetään

kello 14.00 - 17.00.

Tervetuloa mukaan kaikki
Suvanto-järven alueen

historiasta ja
sukututkimuksesta

kiinnostuneet.
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- Kun kätkyestä pääsin karkuun,
niin siitä asti sitä on töitä tehty. Jo-
hannes Raatikainen kertoi vuonna
2002, kun haastattelu tehtiin.

Tuossa on melko yksinkertaisesti
yhden Karjalan pojan, Raudun Pal-
kealan kylässä reilut 82 vuotta sit-
ten syntyneen, Hirvensalmella vuo-
den 1944 joulusta asuneen Johan-
nes Raatikaisen työputki. Johannes
on tietenkin hirvensalmelainen, mut-
ta sydämessään rautulainen, Kar-
jalan poikii loppuun saakka ja sen
huomasi.

Johannes nukkui ikiuneen Hirven-
salmella lauantaina 9. helmikuuta
2008 kello 7 aamulla. Tuohon 82
vuoteen mahtui paljon!

Johanneksesta tekemäni juttu on
vuodelta 2002.

Johannes menetti isänsä ollessaan
7-vuotias. Äiti jäi kahdeksan lapsen
kanssa yksin.

– Heti isän kuoleman jälkeen meil-
le tuli Raudun kunnasta huoltovir-
kailija, joka sanoi äidilleni, että he
ottavat lapset huostaansa. Arvelivat
tietenkin, ettei äiti pysty hoitamaan
ja vastaamaan lapsikatraasta. Äiti
tulistui ja sanoi, että meidän lapset
huoltavat ja hoitavat itsensä, me
emme vierasten apua tarvitse. Ei-
vät vielä silloin tunteneet tarpeeksi
hyvin äitiäni, mutta tulivat sitten tun-
temaan, kun aika vanheni, ja totea-
maan hänen sanansa todeksi. Vie-
raita huoltajia ei tarvittu, eikä ole
vastedeskään tarvittu, rehellisellä ja
kovalla työllä on elämää eletty ja
eletään edelleen.

Se on siellä
Johanneksen isä oli maanviljelijä.

Tilalla oli 19 hehtaaria viljeltyä ja 23
hehtaaria metsää. Muutama lehmä
heilutteli häntäänsä navetassa, oli

hevonen ja muuta pientä karjaa päs-
sistä kukkoon. Tässä piirissä lapset
kasvoivat ja varttuivat. Äiti hoiti ti-
lan raha-asiat ja piti muutoinkin asi-
at kunnossa.

Lapset oppivat työnteon nuores-
ta. Äiti kasvatti vielä tilaa ostamal-
la 12 hehtaarin metsäpalstankin.
Mutta… se kaikki on siellä. Välis-
sä on raja ja rajan takana vieras
hallitsija. Kaikki on vanhassa Suo-
messa.

Sota kutsui
Muiden nuorten miesten tavoin

suojeluskuntalaisen Johanneksen tie
vei rintamalle. Sodassa oli kaksi
sellaista läheltä piti -tilannetta.

– Toisen kerran olin vähältä jää-
dä vangiksi, mutta onneksi hermot
pitivät ja ajatus kulki oikeaa latua.
Toisen kerran sain ryssän kranaa-
tin sirpaleesta selkääni pienen naar-
mun ja toinen repi hyvän kenttäla-

Johannes Raatikainen oli Karjalan poikii

Kätkyeestä lähtien on aina töitä tehty

Impi ja Johannes Raatikainen rakastavat kotiaan, mutta Johan-
neksen kaipuu on Karjalaan.

Kuva: Jukka Lehtinen
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kin ja raapi vähän päätäni. Siitä sel-
visin säikähdyksellä, hän kertoo.

Äiti asialla
Johannes Raatikaisen vahva äiti

oli taas asialla kun jäljet johtivat Hir-
vensalmelle.

– Äidin seurassa oli toinen mum-
meli, kun he tulivat Otavasta Lai-
valla tänne Vintinniemeen. Tila jos-
sa nyt asumme oli mäntyharjulaisen
Pippurin omistuksessa. Mummelit
tekivät kauppaa tilasta, mutta valtio
tuli väliin.

– Saimme ns. asutustilan, joka
vastasi Raudussa olevaa niiden kaa-
vojen mukaan. Tilan suuruudeksi tuli
67 hehtaaria josta neljä oli joutomaa-
ta. Kun äidistäni aika jätti, jäi mi-
nulle jakojen ja maksujen jälkeen
(toisten lasten osuudet) 45 hehtaa-
ria. Ostelin kuitenkin maata lisää
niin, että kun minä luovuin tilan pi-
dosta lasteni hyväksi, oli jakamista
70 hehtaaria.

Älä virka mittää
Kun tiedän nämä Hirvensalmen

kivikkoiset pellot, ja olen käynyt
Raudussa Johannes Raatikaisen
kotimaisemissa missä kiviä saa ha-
kemalla etsiä, kysyin miltä tuntui
kivetä näitä peltoja?

– Älä virka mittää!, ja tippa kim-
melteli Johanneksen silmäkulmassa.
En virkkanut mittää, oltiin hetki hil-
jaa.

Ei Johannes sentään yksin ole ki-
viä väännellyt ja kaivellut ja kivittä-
nyt. 50 vuotta sitten Johannes löysi
elämänkumppaninsa Hirvensalmel-
ta. Toisten häät olivat alku Johan-
neksen ja silloisen Liukkosen Impin
avioliitolle ja kumppanuudelle. Kul-
tahäitä vietettiin tämän vuoden maa-
liskuussa ja perheidylli sen kun jat-
kuu.

Impi vastusteli
Impille ja Johannekselle on siu-

naantunut viisi lasta. Jokaisella nel-

jällä pojalla on yksi sisko. Lasten
lapsia on seitsemän. Nyt tilaa isän-
nöi heidän nuorin poikansa, Aki.

– En omista enää mitään. Tämä
vanha talokaan ei ole minun, (Aki
rakensi uuden talon vanhan vie-
reen), mutta ei minulla ole mitään
valittamistakaan. Kaikki on hyvin.

– Itse olisin tässä tuonnoin muut-
tanut kirkolle asumaan, mutta Impi
vastusteli. Onneksi vastusteli. Tyk-
kään minä sen verran tuosta järves-
tä ja tästä paikasta, että ratkaisu oli
oikein.

Työhulluja

Johannes tunnetaan erittäin ahke-
rana miehenä. Aina pitää tehdä jo-
takin ja olla asialla silloinkin kun ei
tarvitsisi.

– Viimeistään silloin kun päiväunil-
ta nousen, tulee lähdettyä katso-
maan ja korjailemaan, jos ei muuta
niin ojanvarsia. Metsässäkin löytyy
aina tekemistä.

Joku on sanonut, että olet aina ol-
lut sellainen “työhullu”. Minkälaisia

ne poikasi sitten tässä asiassa ovat.
– Onneksi ovat samanlaisia; Jo-

hannes sanoo.

Kotikulmilla
Johannes on käynyt Impinsä kans-

sa vanhoilla kotikulmillaan viisi ker-
taa.

– Viimeinen käynti oli parasta, kun
sain olla siellä hirvensalmelaisten
kanssa.

Ovatko lapsesi käyneet entisillä
kotikulmillasi?

– Kaksi poikaa on käynyt ja mo-
lemmat tietävät mitkä pellot ja maat
siellä on. Ei tarvitsisi kivetä ja mul-
taa olisi syvälti. Ajattelepas, kiviä ei
löydy maasta sen vertaa, että olisi
saanut latojen alle nurkkakivet. Puu-
tolpilla ladot seisoo. Täällä olen saa-
nut kiviä mättää. On siellä pellot ja
ihanat maat, Johannes huokaa ja
jälleen silmä kostuu.

Johanneksen muistolle
Jukka Lehtinen

MATKOJA RAUTUUN KESÄLLÄ 2008

Sirkiänsaaren koulupiirin
MATKA  23. -25.5.2008
RAUTU - PALKEALA -

SIRKIÄNSAARI
Majoitus Hotelli Igora, Rautu

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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95 vuotta
 täytti 30. marraskuuta Elli Hatara, o.s. Lemmet-

ty, Joroisissa. Hän on syntynyt Raudun Huhdissa.

Helka Sutinen, o.s. Kuparinen,  Raudun Vakki-
lan kylästä, täytti 80 vuotta 13. tammikuuta. Juhlat
pidettiin Nuuvinniemen leirikeskuksessa, Vangas-
järven kauniissa niemessä. Pirteää päivänsanka-
ria oli onnittelemassa suuri joukko sukulaisia ja
ystäviä.

Helka Kuparinen on lähtenyt Raudusta evakkoon
Vakkilan pelloilta. Vanhemmat veljet olivat rinta-
malla, kun hän joutui äitinsä Helmi Kuparisen ja
nuorempien sisarusten kanssa evakkotaipaleelle.

Helka Sutisella on neljä tytärtä. Aviomiehensä
Vilho Sutinen joutui manan majoille jo 1992.

80 vuotta
täytti Pentti Junni 27. joulukuuta 2007 Thunder

Bayssa Kanadassa. Pentti on kotoisin Raudun Or-
jansaaresta.

Aino Termonen, syntynyt Raudun Liippuan ky-
lässä 7. marraskuuta 1917, vietti 90 –vuotispäivi-
ään läheisineen Mäntyharjussa Mäntypuiston pal-
velutalossa.

90 vuotta
täytti Anna Nieminen, o.s. Nuija,  3.marraskuuta

2007. Hän on syntynyt Raudun Palkealassa. Ny-
kyinen asunpaikka on Tampere.

80 vuotta
 täytti 15. tammikuuta

2008 Alvar Loponen Tu-
russa. Hän on syntynyt
Raudun kirkonkylässä.
Suku (Sigfrid Loponen)
on lähtöisin 1600-luvun
alkupuolen Raudun
Kuninkaanselältä. Al-
var Loponen oli puolus-
tusvoimien palvelukses-
sa vuodesta 1950 vuo-
teen 1979. Sotilasarvol-
taan hän on majuri.
Hänelle on myönnetty mm. Suomen Leijonan 1. luo-
kan ritarimerkki ja Suomen Valkoisen Ruusun ri-
tarimerkki.

Vuoden 1943 alussa päämajakaupunki Mikke-
lissä oppikoulua käyneet 15–16 vuotiaat pojat si-
joitettiin paikalliseen 231. ilmavalvontakomppani-
aan. Koulutus annettiin vuoden 1943 aikana kou-
lunkäynnin ohella. Kouluttajiksi oli osoitettu yksi
kapteeni ja yksi kersantti. Ilmahälytyksiä kyllä oli,
mutta pommituksilta säästyttiin. Toista oli talviso-
dan aikana.

Alvar Loposella ja hänen vaimollaan Caritalla,
o.s. Winter, on tytär Christel, jonka tien Uumajaan
vei avioliitto ruotsinmaalaisen pojan kanssa. Tyt-

Helka Sutinen viettää virkeänä eläkepäiviään
omakotitalossaan Pieksämäen Kukkaromäessä.
Vapaa-aikaan kuuluvat hiihtoretket, lenkkeily, ke-
vätjäillä pilkkiminen, kesäisin mökillä puuhastelu
ja kalastelu. Ympäri vuoden Helka on erittäin in-
nokas urheilun seuraaja. Helkan arjessa ei ole
juurikaan taukoja, omakotitalon hoito ja muut tou-
hut pitävät hänet niin virkeänä.

Helka ja tytöt.

Rautuseura ry:n

kevätkokous ja tarinailta
Karjalatalon Sortavalasalissa

ke 5.3.2008 klo 18.00.

Tervetuloa!                        Hallitus
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Heikki Nikkanen kuoli 10. lokakuuta 2007 Hel-
singissä. Hän oli syntynyt 22. huhtikuuta 1920
Raudussa.

Marketta Annikki Benn, o.s. Ormala, kuoli 23.
joulukuuta 2007 Turussa. Hän oli syntynyt 18. tam-
mikuuta 1922 Raudussa.

Matti Kalevi Korpelainen kuoli 4. lokakuuta 2007
Kotkassa. Hän oli syntynyt 13. huhtikuuta 1938
Raudussa.

Raila Inkeri Laitinen o.s. Ketonen kuoli 16. lo-
kakuuta 2007 Hämeenlinnassa. Hän oli syntynyt
31. elokuuta 1929 Viipurissa

Veljekset Jäske
Johannes Jäske nukkui pois Mikkelissä 28. jou-

lukuuta 2007. Hän oli syntynyt 14. tammikuuta
1923 Raudun Vakkilan kylässä.

Lauri Jäske nukkui pois 22. joulukuuta 2007
Helsingissä. Hän oli syntynyt 9. heinäkuuta 1932
Raudun Vakkilan kylässä.

Toimitusjohtaja Esko Hämäläinen

Tienrakennuskonei-
den ja materiaalien
maahantuonnin parissa
elämäntyönsä tehnyt
Esko Hämäläinen kuoli
80-vuotiaana 21. loka-
kuuta Helsingissä. Hän
oli syntynyt rajavartija-
perheeseen Raudussa
6. helmikuuta 1927.

Hämäläinen oli soti-
laspoika, joka palveli
muun muassa Lappeen-
rannan lentokentän il-
matorjuntapatterissa.
Asevelvollisuuden suorittamisen jälkeen hän val-
mistui 1950 autoteknikoksi teknillisestä koulusta
Helsingissä.

Asmeka Oy -nimisen oman yrityksen hän perusti
1963. Yhtiö toi maahan Belgiasta ja Englannista
muun muassa täryseulaverkkoja, asfalttijyriä, paa-

Milja Tuulikki Rönkä, o.s. Tuomimaa, s. Falck,
kuoli 13. marraskuuta 2007 Maaningalla. Hän
syntyi 25. syyskuuta 1920 Raudussa ja muutti Maa-
ningalle vuonna 1945, jossa meni naimisiin maan-
viljelijä Toivo Röngän kanssa 20. toukokuuta 1945.

lutusjunttia ja erilaisia koneita. Yrityksellä oli myös
omaa suunnittelu- ja valmistustoimintaa.

Esko Hämäläinen teki runsaasti messu- ja teolli-
suuskäyntejä.

Hämäläinen oli 1969-70 YK:n palveluksessa
osto-organisaation asiantuntijatehtävissä sekä New
Yorkissa että Wienissä. Tuolta ajalta hänelle jäi
elinikäisiä ystävyyssuhteita eripuolille maailmaa.

Esko Hämäläinen kuului useisiin yhdistyksiin.
Hän oli isänmaallinen, periksi antamaton, valoisa
ja avarakatseinen ihminen.

Reino Seppälä
Kirjoittaja on Esko Hämäläisen perheystävä

Karkkilassa asuva
Eevi Koskinen, o.s. Lep-
pänen, täytti 80 vuotta
11. helmikuuta. Eevi on
kotoisin Raudun Suur-
porkulta.

Sylvi Liikanen, o.s. Kiuru, täytti 80 vuotta 31.
tammikuuta Toivakassa. Hän on syntynyt Raudun
Sirkiänsaarella Adam ja Maria Kiurun perheeseen.

 Onnea toivottaa ja välittää kummityttösi Seija

tärentytär Marika opiskelee jo yliopistossa.
“Rautulaisten lehden” sivuilta olemme voineet

todeta Alvar Loposen omaavan Venäjän kielen tai-
toa. Venäjän kieltä ja kirjallisuutta hän on opis-
kellut Mikkelin yhteiskoulussa, Kadettikoulussa ja
Turun ylipistossa.

Lempi Kurki, o.s. Saintula, kuoli 26. marraskuu-
ta Mikkelissä. Hän oli syntynyt 5. marraskuuta
1934 Raudussa.

Johannes Raatikainen kuoli 82 vuotiaana Hir-
vensalmella 9. helmikuuta. Hän oli syntynyt  Rau-
dun Palkealassa.
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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.

Eetu ja Alina Naumanen  ja pojat Erkki ja Pauli
kotipihalla Raasulissa.

Yrjö ja Lyydia Kekki sekä lastenhoitaja Lyydia
Husu. Isovanhempien sylissä Erkki ja Pauli Pau-
manen.

Tapahtumakalenteri

5.3. klo 18 Rautuseuran kevätkokous ja tarina-
ilta Karjalatalon Sortavala-salissa.

29.3. klo 14 Rautulaisten pitäjäseuran vuosiko-
kous Liikemiestenseuralla Mikkelissä (Raatihuo-
neenkatu 4, ravintola Pruuvi).

15.4. klo 12.30 Suvannon seudun sukututkijoi-
den kokous Karjalatalon Laatokka-salissa.

26.4. klo 10 Mentujen sukuseuran sukukokous
Helsingin Suomalaisella klubilla.

23.-25.5. matka Rautu - Palkeala- Sirkiänsaari.
6.-8.6. matka Rautuun.
28.-29.6. Rautulaisten pitäjäseuran 60 vuotisjuh-

la ja Rautulaisten lehden 50 vuotisjuhla Mikkelis-
sä.
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Armas Komi,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Veikko Huuhka, Hällinmäki, 77330 Virtasalmi,
puh. (015) 622 125
VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B, 50100 Mikkeli, puh. 044 317
1244
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294


