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Karjalan ja muiden pakkoluovu-
tettujen alueiden palautuskysymys-
tä esillä pitävä Turun Seudun Kar-
jalaklubi sai maanantaina 17. maa-
liskuuta mieleisen arvovieraan. Klu-
bi sai informoida maan ulkominis-
teriä niistä asioista, joita ns. Karja-
lakysymys suuressa joukossa kan-
salaisia herättää. Näin uutisoi Kar-
jala-lehti 27. maaliskuuta.

Kekkosen jälkeen Kanerva lienee
ensimmäinen henkilö maan ulkopo-
liittisessa johdossa, joka on uskal-
tautunut julkisesti keskustelemaan
Karjalasta.

Lehti jatkaa… Kanerva piti tilai-
suutta hyvänä ja kertoi häntä erityi-
sesti miellyttäneen havainto, että
klubin kaikki läsnä olleet jäsenet toi-
vat puheenvuoroissaan palautuspe-
rustelut esille kiihkottoman asiallises-
ti. Päämäärään tulee pyrkiä sitke-
ästi, mutta asioista rauhallisesti neu-
votellen ja kumpaakin osapuolta
kuunnellen ja kunnioittaen.

Tällaisista aiheista eivät uutisoi
Hymy-lehti eivätkä sen paremmin
iltapäivälehdet. Tekstiviestit jollekin
epämääräiselle sutturalle sen sijaan
saavat korppikotkat liikkeelle, 2.
huhtikuuta jopa lähes kuusitoista si-
vua jonninjoutavaa potaskaa yhdes-
sä lehdessä.

Harmi, että Kanerva hyllytettiin.
EU-vaalin alla J. Lehtinen tiedus-
teli Alexander Stubbilta hänen kan-
taansa Karjalan palautukseen voi-
dakseen tehdä äänestyspäätöksen.
Stubbin tiedetään vastanneen, että
hän tiedostaa hyvin nk. Karjala-ky-
symyksen, ja ettei hänellä ole mi-
tään estoja ottaa esille Karjala-ky-
symystä EU:ssa.

Ehkäpä Karjalaa ei vielä ole ko-
konaan menetetty. Panemme nyt
toivomme uuteen nuoreen ulkomi-
nisteriin. Onnea ja menestystä toi-
vottaen jäämme odottamaan mie-

lenkiinnolla mitä tulevaisuus tuo tul-
lessaan.

Viime viikon radiohaastattelussa
politiikan konkari, elokuvaohjaaja ja
kirjailija Jörn Donner toivoi, että
myös politiikan saralla alkaisivat
uudet tuulet puhaltaa. Hän toivoi,
että saataisiin mukaan uusia politii-
kantekijöitä, jotka olisivat rohkeam-
pia, avoimempia ja uudistusmieli-
sempiä ja joilla ei olisi taistolaistaus-
taa harteillaan. Donner puki sanoiksi
sen, mitä me muutkin toivoisimme,
että koivistolaisen politiikan aika olisi
jo ohi.

Kuluva vuosi 2008 on meille rau-
tulaisille ystävineen juhlavuosi. Tänä
vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta
siitä, kun seuramme perustettiin
vaalimaan entisen kotipitäjämme
Raudun perintöä. kahdenkymme-
nen vuoden ajan olen itse saanut olla
mukana järjestämässä erilaisia kym-
menvuotis-, että muita pitäjäjuhlia.

Suljen silmäni ja muistelen ensim-
mäisiäni… Näen Relanderin Mar-
tan, Koirasen Lempin, Schadewit-
zin Meerin, mummoni Lempi Pak-
sun, Leinikylän rouvat hienot hatut
päässään ja monet, monet muut
kasvot, kaukopartiomiehet Loposen
Aren ja Loposen Eskon, Rastaan
Kaukon…sadoittain rautulaisia.
Juhlakansaa yhdistää viisi kirjainta,
RAUTU. Haikeudella muistelen
heitä kaikkia

Rautu ja sen lumo kuitenkin on
entinen ja sen muistoa eivät vuodet-
kaan ole voineet himmentää. On
satoja ja tuhansia rautulaisia ja –
juurisia ja fanikerholaisia, jotka ha-
luavat ylläpitää juuri tämän pitäjän
perintöä. Siitä olen ylpeä.
Kesällä 28.–29. 6. taas juhlitaan.
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Ahti Hännisen nimi lienee tuttu
kaikille Rautulaisten lehden lukijoil-
le jo useiden vuosien ajalta, sillä hän
on yksi lehtemme ahkerimmista
avustajista. Ahti on ollut myös in-
nokas osallistuja Rautuun suuntau-
tuneilla talkooreissuilla. Olin muka-
na viime keväänä, kun pieni talkoo-

laisporukka teki kunnostusreissun
Raudun hautausmaille ja muistomer-
keille. Kun Ahti sai raivaussahan
käteensä, tulosta alkoi syntyä niin
Tikatsun hautausmaalla kuin Pal-
kealan kirkkotarhassakin. Juoksujal-
kaa hän paineli eteenpäin, sillä ai-
kaa ei ollut tuhlattavaksi asti. Välil-

lä hän tarttui moottorisahaan, jotta
kirkkotarhan ympäriltä saatiin kaa-
dettua myös järeämpiä puita. Työn-
touhun lomassa hänellä riitti tarinaa
Palkealan ja koko Raudunkin histo-
riasta.

Ahti Hänniselle Rautu ja varsin-
kin Palkeala on rakasta seutua. Sin-
ne liittyvät hänen ensimmäiset muis-
tikuvansa lapsuudesta.

– Olin neljävuotias, kun tuli lähtö
kotoa. Muistan kovat äänet, jotka
kuuluivat, kun olimme lähdössä.
Tieltä piti mennä pois lentokoneiden
ilmestyttyä pään päälle.

Niin alhaalla ne olivat, että Ahti
näki koneen lentäjänkin.

– Kyykistyimme suojaan petäjän
juureen. Ohjeeksi sain, että pää pi-
tää laittaa polvien väliin. Sieltä kur-
kistelin ylöspäin.

Muistaa hän muutakin. Muun
muassa oman pihapiirin ja Palkea-
lan puisen näkötornin ja sen, kuinka
hän käveli jyrkkää mäkeä ylöspäin.
Ja sen, että pellolla oli piikkilankaa.
Sen takaa katseli naapurin saman-
ikäinen tyttö, Sinerväisen Raili.

– Palkeala oli jatkosodan aikana
viimeinen kylä, johon pääsi siviilei-
tä. Sotilaita liikkui siellä jatkuvasti.
Kun istutimme perunaa, venäläisten
tykkien ääni kuului lähistöltä.

Evakkomatkalta Ahti Hännisellä
on myös selkeä mielikuva. Juna oli
täynnä sotilaita.

– Istuimme velipojan kanssa hei-
dän sylissään.

Ahti Hänninen on syntynyt Jäp-
pilässä evakossa talvisodan jälkeen
kesäkuussa 1940. Jatkosodan aika-
na perhe palasi takaisin Rautuun.
Isä Nikolai taisteli Lempaalassa ja
isovanhemmat viljelivät perheen
maatilaa.

– Molemmat vanhempani ovat

Ahti Hännisen juuret löytyvät Palkealasta

Aktiivikynäilijäksi sattumalta

Kuva: Seija Lipsanen
Ahti Hänninen raivaamassa Tikatsun hautausmaalla kasvanutta
risukkoa toukokuussa 2007.
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Palkealasta. He asuivat rajanaapu-
reina. Äitini Helena oli omaa su-
kuaan Tyynynen (Poduschkin).
Poduschkinien sukujuuret ulottuvat
Puolaan. Isäni isoäiti Mari Hänni-
nen esitti itkuvirsiä Larin Paras-
ken muistomerkin paljastusjuhlas-
sa 1911.

Ahdin lisäksi Hännisillä oli toinen-
kin poika, vuonna 1938 syntynyt
Anssi. Hän menehtyi kahdeksan-
vuotiaana Kangasniemellä jäätyään
auton alle. Ahdin jälkeen perhee-
seen syntyi vielä Eila-sisko, joka
asuu Ihastjärvellä, sekä Markku,
joka kuoli nuorena miehenä.

Kangasniemeltä Hänniset muutti-
vat ostamalleen maatilalle Kalvitsaan.
Sieltä Ahti Hänninen kulki junan kyy-
dillä keskikoulussa Mikkelin Lyseos-
sa ja opiskeli armeijan jälkeen mer-
konomiksi. Työuransa hän teki pää-
osin Kemiran palveluksessa.

– Olin siellä töissä yli kolmekym-

mentä vuotta, ensin Helsingin pää-
konttorissa, sitten Uudessakaupun-
gissa ja kun Siilinjärvelle tuli tehdas,
muutimme perheen kanssa sinne.

Hännisen Kerttu-vaimo on kotoi-
sin Mikkelistä.

– Meillä on kolme tytärtä, ja lap-
senlapsia tällä hetkellä jo yhdeksän.

Kun Hänniset asuivat Siilinjärvel-
lä, he kävivät vapaa-aikoinaan kat-
somassa Mikkeliin muuttanutta Ah-
din äitiä ja Kertun vanhempia.  Lo-
millaan Ahti rakensi Mikkeliin taloa.
Kun hän jäi eläkkeelle työstään,
perhe muutti Mikkeliin.

Mikkelistä Hänniset muuttivat vii-
tisen vuotta sitten Uuteenkaupun-
kiin.

– Sen kaupungin ilmapiiri viehätti
meitä.

Mikkelissä asuessaan Ahti Hän-
ninen “löysi karjalaiset juurensa” ja
liittyi Rautulaisten pitäjäseuraan.

– Vanhempani eivät olleet niistä

asioista minulle paljoa kertoneet.
Siihen aikaan meille ei tullut edes
Rautulaisten lehteä.

Lehteen kirjoittaminen Ahdilla al-
koi, kun Markku Paksu pyysi hän-
tä kirjoittamaan sarjan lahjoitusmaa-
oloista.

– Siitä se lähti. Kirjoittaminen oli
aluksi hirveetä väsäämistä. Olin kir-
joittanut aikaisemmin vain Kemiran
henkilökunnan lehteen.

Anti Hänninen on ehtinyt vajaas-
sa kymmenessä vuodessa perehtyä
syvällisesti Raudun, kannaksen ja
koko Suomen historiaan. Hän am-
mentaa aiheensa lukemistaan ja
kuulemistaan asioista. Hänellä ute-
lias mieli ja hän muistaa asiat, joista
on kiinnostunut.

Ahti sanoo, että Raudussa on pal-
jon mielenkiintoisia aiheita.

– Aiheet tulee minua vastaan.
Faktat aina tarkistan, että ne olisi-
vat oikein.

– Kirjoituksissa ei voi olla kuin osa
aiheesta. Olisin iloinen, jos juttuni
innostaisivat jonkun toisenkin tutki-
maan näitä asioita lisää.

Seija Lipsanen

Ahti Hännisen muistiin on piir-
tynyt kuvia jatkosodan ajalta
Palkealasta. Hän oli silloin 4 -
vuotias.

Kamera kul-
kee Ahdin
matkassa
myös Karja-
laan suuntau-
tuvilla reis-
suilla. Niillä
hän ikuistaa
juttujaan var-
ten tarvitta-
vaa kuvama-
teriaalia.

Kuva: Seija Lipsanen

Kuva: Seija Lipsanen
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Rautulaisten Pitäjäseuran 60-vuo-
tisjuhlavalmistelut ovat täydessä
vauhdissa. Juhlat pidetään Mikke-
lissä 28. – 29. kesäkuuta. Juhlavii-
konloppu aloitetaan lauantaina Mik-
kelin vanhalla sotilaskodilla Rautu-
laisilla Porsasjuhlilla. Vartaissa pais-
tuvat kokonaiset porsaat, luvassa on
herkuttelun lomassa mukavaa oh-
jelmaa, muun muassa Ilkka Pieti-

äisen puhe rautulaisesta porsaskau-
pasta ja iloista yhdessäoloa. Illan
lopuksi pistetään jalalla koreasti elä-
vän musiikin tahdissa.

Sunnuntain pääjuhla järjestetään
Mikaelissa. Samalla juhlitaan myös
Rautulaisten lehden 50 toiminta-
vuotta. Ennen Mikaelin juhlaa sun-
nuntaiaamuna hiljennytään Mikke-
lin tuomiokirkossa ja ortodoksises-

sa kirkossa juhlajumalanpalveluksiin
ja lasketaan seppeleet muistomer-
keille.

60-vuotisjuhlien lisäksi Rautulais-
ten pitäjäseuran toimintasuunnitel-
maan tälle vuodelle kuuluu Tampe-
reella pidettäville karjalaisille kesä-
juhlille osallistuminen, Rautu kuvi-
na – kuvateoksen valmistelun jat-
kaminen (60-vuotisjuhlille se ei en-
nätä kuitenkaan valmistua), koos-
teen valmistaminen murresanoista,
ruskaretki Lappiin, pikkujoulut Vii-
purissa ja puurojuhla Mikkelissä.
Rautuun tehdään kesällä useita
matkoja.

Rautulaisten pitäjäseuran hallitus
jatkaa työtään entisin voimin. Pu-
heenjohtajana toimii Markku Pak-
su ja varapuheenjohtajana Kauko
Olkkonen. Erovuorossa olleet Ar-
mas Komi, Arto Kurittu ja Ilona
Kopakkala valittiin uudelleen. Muut
hallituksen jäsenet ovat Pentti Lem-
metty, Matti Koppanen, Tuomas
Rastas, Ulla Loponen, Liisa Rou-
hiainen ja Raili Ilvonen.

Pitäjäseuran työvaliokunnassa jat-
kavat Markku Paksu, Pekka Int-
ke, Liisa Rouhiainen ja Matti Lo-
ponen. Julkaisutoimikunta uusiutui
yhdellä jäsenellä, kun Ilona Kopak-
kala pitää välivuotta Ruotsiin suun-
tautuvan opintovuoden takia. Hänen
tilalleen julkaisutoimikuntaan valit-
tiin Pekka Intke. Muina julkaisu-
toimikunnan jäseninä jatkavat
Markku Paksu, Jaana Matikai-
nen, Kauko Olkkonen ja Seija Lip-
sanen.

Rautulaisten pitäjäseuran vuosi-
kokouksessa Mikkelissä Ravintola
Pruuvin kabinetissa (Liikemiesten
seuralla) puhetta johti Pekka Intke.

Seija Lipsanen

60-vuotisjuhlavalmistelut työllistävät
Rautulaisten pitäjäseuraa

Vuosikokouksessapuhetta johti Pekka Intke ja sihteerinä toimi Rai-
li Ilvonen.

Kuva: Seija Lipsanen

Pitäjäseuran hallituksen jäsenet Armas Komi, Matti Koppanen, Lii-
sa Rouhiainen ja Ilona Kopakkala.
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1.
On vuosi 1935, kesäinen lauantai-

ilta. Parikymppinen nuori mies kul-
kee koivukujaa pitkin kohti Leini-
kyIän järven rantaa ja rantasaunaa.
Takana ylämäellä on kotitalo, äiti ja
sisaret jo saunassa käyneinä. Piira-
kat on aamulla paistettu ja viikon
työt tehty. On aika “tehdä ilta”.

Mies seisoo hetkisen järven ran-
nassa ja katselee kauniisti siintävää
veden pintaa. “Tätä paikkaa minä
rakastan ja tänne haluan perheeni
perustaa”, mies ajattelee ja astuu
sisään saunan kutsuvaan lämpöön.

On vuosi 1995, kesäinen lauantai-
ilta. Nuori parikymppinen mies ja
joitakin vuosia vanhempi nainen
kulkevat puutarhan reunapolkua
kohti Leinikylän järven rantaa. Ta-
kana mäen päällä on vanha, 1950-lu-
vulla rakennettu kesätalo. Naisella on
kädessään kivi, jonka hän äsken sai
talon vanhalta emännältä pihalla.

– Ota tämä muistoksi! Tämä on
isäsi rakentaman navetan perustas-
ta. Nuoret alkavat rakentaa nave-

tan paikalle uutta mökkiä. Vanhat
perustuksen kivet laitamme kukka-
penkin reunustaksi.

Ranta on melko hoitamaton paju-
pusikkoineen. Saunaa ei ole, mutta
rannassa on pieni laituri. Mies is-
tuutuu laiturille ja sanoo:

– Ty znaesh? Kun minä tulen Pie-
tarista viikonlopuksi tänne, istun täs-
sä laiturilla, katson tätä kauniina siin-
tävää järveä ja minun sieluni lepää.

“Niin se lepäsi minun isällänikin
60 vuotta sitten”, nainen ajattelee.

2.
Nuori nainen juttelee tätiensä

kanssa näiden lapsuudesta ja nuo-
ruudesta. Puheet kulkevat lapsuu-
den leikeistä heinäkuorman hakuun
hevosella Saijanniityltä ja Vesalai-
sen rannan mattopyykistä kihlojen
ostoon Viipurista.

– Käviks se teijän isä koskaan
Pietarissa?, nainen kysyy isänsä sis-
koilta.

– Kyl ne kertoit, jot kai muuta-

man kerran, mut en mie tiie, mitä
hää siell myi tai osti. Mut sit ko ra-
japantii kii, nii ne käynnit loppuit.
Sannoit, jot hää oi tuont kerran vii-
napullon jonkun lapsen syntymän
jälkeen ja ko rajal halusiit ottaa sen
pois, ni hää ei antant, vaa puristi sen
käsissää rikki.Kyl hää nii vahva
mies oi. Ja olha se meiän äitikii käynt
Venäjän puolel, Inkerinmaal Keitos
perunankaivus syksysin.

– Kylläpä siellä Raudussa oli ai-
koinaan kansainvälistä toimintaa,
tyttö tuumailee.

– Zdravstvuite! kuuluu ystävälli-
nen tervehdys kesällä 2007, kun
kulkijat tulevat Leinikylän järven
rantaan.

– Zdravstvuite! Onkos järven vesi
puhdasta?

– On todella puhdasta. Sitä mita-
taankin jatkuvasti.

– Tänne näköjään rakennetaan
paljon. Tuohonkin tulee uusi kaunis
kesämökki.

– Tuota järven toista puolta me
kutsumme rikkaiden rannaksi, siel-
lä on todella hienoja huviloita. Tällä
puolella rantaa on enemmän taval-
lisia ihmisiä. Olemme tosi tyytyväi-
siä, että meillä on täällä tämä kesä-
paikka. Tällä maalla on nyt suuri
arvo. Mökkipaikan pystyi ostamaan
itselleen joitakin vuosia sitten, ja
kaikki ostivat, jotka vain pystyivät.

– Me olemme täällä katsomassa
vanhoja kotipaikkoja. Heidän papan
kotitalon paikka on tuossa lähellä ja
minun isäni oli syntynyt tuolla jär-
ven toisella puolella.

– Ai, oletteko te Suomesta?
Nämä lapset tässä ovat myös Suo-
mesta. He asuvat Espoossa ja ovat
täällä mummolassa. Ja nämä lap-
set ovat Itävallasta. He asuivat en-
sin Amerikassa pari vuotta, mutta
nyt Itävallassa. Hekin ovat täällä
mummon luona.

Minun Rautuni
Minun Rautuni -kirjoituskilpailun satoa

Leinikylän järvi.

Kuva: Rautulaisten lehden arkisto
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- “Kansainvälinen on tämä nykyi-
nen Rautu!” naiskulkija miettii.

3.
Muistan miten isäni kertoi koulun-

käyntiinsä liittyvän hauskan jutun.
Silloin ennen koulua käytiin vain
muutama vuosi. Opettaja oli oikein
mukava ja mieleen jäävä. Kerran
kotitehtävänä oli piirtää joulupukki.
Isälläni ei ollut piirustustaitoa, ja niin-
pä isosisko piirsi hänelle hienon pu-
kin kontti selässään. Seuraavana
päivänä työ piti näyttää opettajalle
ja isäni oli varma, että opettaja ym-
märsi heti, kuka piirustuksen oli piir-
tänyt. Ei opettaja kylläkään mitään
sanonut, kehui vain koko luokalle
hienoa pukkia.

On vuosi 2007. Kulkijat ovat saa-
puneet kansakoulun raunioille, jon-
kinlaiselle kylän pyhiinvaelluspaikal-
le, jossa aina tulee käytyä.

– Tässä asuivat opettaja Heikko-
set, tässä oli luokka ja toisessa pääs-
sä kellari, vanhempi kulkija selittää.

“Tässä siis isäni istui kulkijakave-
reiden papan kanssa samalla luokal-
la ja piirustustaan opettajalleen näyt-
ti”, nainen ajattelee.

Käveliköhän hän koululle kuusi-
kujaa tien kautta vai oikaisikohan
jotain oikopolkua suoraan radan yli
alikulkutunnelille? Kuusikujasta ei
enää ole merkkejä ja tiekin kulkee
vähän eri kohdassa. Tuntuu kuin
rauniotkin vuosi vuodelta pienenisi-
vät ja hukkuisivat kasvullisuuden
sekaan.

Mitähän tällä paikalla olisi, jos
tämä kuuluisi nyt Suomelle. Suuren
kehittyneen rajakaupungin lähitaa-
jama kerrostaloineen ja uusine kou-
luluokkineen vai kuihtuvan rajaky-
län oppilaspuutteen vuoksi lakkau-
tettu tyhjä kyläkoulu, jolle kylätoi-
mikunta etsisi ostajaa. Ehkäpä kou-
lua mainostettaisiin jopa rajan taka-
na Pietarissa ja toivottaisiin ostajan
löytyvän vaikka jostakin venäläises-
tä uusrikkaasta.

4.
Nuori nainen katselee vanhoja

valokuvia tätiensä kanssa. Kuvat
ovat peruja isän ja kummitädin laa-
tikoista. Kuvia on paljon, osan hen-
kilöistä nainen tunnistaa, osaa ei.
Täditkään eivät tunnista kaikkia ih-
misiä. Kuvien taakse kirjoitetaan
selityksiä.

– Mikähän tämä kuva on?, nai-
nen kysyy kuvasta, jossa suuri jouk-
ko ihmisiä istuu ulkosalla.

– Tämä kuva on otettu välirau-
han aikana”, tädit selittävät.

– Tiedämme sen, vaikka me
emme kylläkään silloin enää Rau-
dussa asuneet, vaan olimme jo nai-
misissa tahoillamme. Isäsi ja kum-
mitätisi ja meidän äiti palasivat kyl-
lä Rautuun. Kirkko oli tuhoutunut
pommituksissa ja kirkon raunioilla
pidettiin Jumalanpalvelus. Tämä
kuva on sieltä. Ihmisiä oli paikalla
todella paljon. Äitikin oli kävellyt sin-
ne Mäkrältä rataa pitkin.

On heinäkuu 2007. Rautulaisjuu-
riset ovat saapuneet bussilasteittain
viettämään kihujuhlaa entiseen Rau-
tuun. Kirkon paikalle rakennetun
kulttuuritalon sali on täynnä ihmisiä.
Jumalanpalvelus loppuu. Ihmiset
kokoontuvat talon edessä aukiolla
lippukulkueeksi. Suomen ja Venä-
jän lipun jäljessä ihmiset kulkevat
läheiselle hautausmaalle ja sinne
pystytetyille muistomerkeille laske-
taan seppeleet.

Ohikulkevien venäläisten päät ei-
vät edes käänny. Ehkä he ovat jo
tottuneet näihin outoihin suomalai-
siin, jotka viettävät omaa juhlaansa
täällä joka toinen kesä. He ovat
ehkä kuulleet alueen historiasta ja
tietävät, mistä juhlassa on kysymys.
Vain joku harva venäläinen näyttää
katsahtavan ihmetellen lippukulku-
etta kohti. Ehkä hän on tämän ke-
sän uusi kesäasukas tai upeissa uu-
sissa mökkikohteissa lomaileva pie-
tarilainen uusrikas.

– Ketä nämä ihmiset oikein ovat?

Kuvassa ollaan kirjoittajan (Sirpa Tereska) isän kotipaikalla, Sir-
pa Tereska vasemmalla, keskellä paikan uusi emäntä, oikealla Al-
var Ihalainen. Alvar on syntynyt Mäkrällä ja on toiminut ystävälli-
sesti Sirpan oppaana Mäkrällä viime matkoilla. Taustalla näkyy
navetan paikalle rakennettu kesämökki (oikealla näkyvä talo on
venäläisten rakentama 1950-luvulla) ja kukkapenkin ympärillä
olevat kivet ovat vanhasta navetan kivijalasta eli Sirpa Tereskan
isän rakentamasta navetasta.

Kuva: Sirpa Tereskan albumi
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– Miksi he juhlivat?
– Mitä? Kuuluiko tämä alue jos-

kus Suomelle?

5.
Mikä on minun Rautuni? Se on

historiaa ja nykypäivää, harmaahap-
sisia vanhuksia ja nuoria mökinra-
kentajia, vanhoja paikkoja ja uusia
rakennuksia, herkkiä muisteloita ja
vilkasta keskustelua, mustavalkoisia
valokuvia ja värikästä todellisuutta,
kodin lämpöä ja rajan läheisyyden
tuomaa kansainvälisyyttä, muikeita

Aimo Tiaisen evakkokoke-
muksista kertovan juttusarjan
tässä osassa tarkastellaan sak-
salaisten tuloa Suomeen ja ope-
raatio Barbarossan käynnisty-
mistä.

Koulupojat tienasivat rahaa
uittohommissa.

Moskovan rauhan solmimisen jäl-
keen maaliskuun 13. päivä 1940
Suomi sai sotien välillä sen verran
rauhan aikaa, että pystyi asuttamaan
evakuoidut sekä uusimaan puolus-
tusvoimat, että käynnistämään ta-
louselämän. Oli suorastaan ihme,
että niissä olosuhteissa saatiin asiat
rullaamaan niinkin hyvin. Puhuttiin
Talvisodan yhteishengestä, joka aut-
toi asioiden joustavaa hoitamista.

Kesä 1940 muutti Euroopan po-
liittista sekä sotilaallista tilannetta.
Saksalaiset olivat uhkarohkealla
hyökkäyksellä miehittäneet Norjan
ja Tanskan sekä valloittaneet Hol-
lannin, Belgian ja Ranskan. Länsi-
Liittoutuneiden sotavoimien rippeet
joutuivat vetäytymään Englantiin.

Hitler päätti nujertaa Englannin
puolustuksen massiivisilla ilmapom-
mituksilla ja merisaarrolla. Tämä oli

Hitlerin ensimmäinen virhearvio.
Hän ei tuntenut brittien horjumaton-
ta urheutta.

Tässä vaiheessa Suomi oli sekä
poliittisesti että sotilaallisesti eristet-
ty. Ruotsi avusti Suomea, mutta
Neuvostoliitto ja Saksa estivät soti-
laallisen yhteistyön. Suomella oli
kuitenkin henkireikä Petsamon
kautta USA:han. Sen kautta virtasi
tavaraa Liinahamarin satamaan ja
sieltä edelleen Pohjolan Liikenteen
kuljettamana Rovaniemelle. Tätä
reittiä käyttivät myös ruotsalaiset.

Operaatio Barbarossan
valmistelua

Kesäkuussa 1941 tulivat saksalai-
set yllättäen meritse Vaasaan. Suo-
mi oli tehnyt salaisen sopimuksen, että
saksalaiset saisivat vaihtaa sekä huol-
taa Suomen kautta Ruijassa olevat
joukot, koska englantilaiset olivat mii-
noittaneet Norjan rannikkovesiä ja
pyrkivät estämään ruotsalaisen mal-
minkuljetukset Narvikin kautta.

Näin uskoteltiin siviileille, mutta
todellisuudessa joukot oli varattu
hyökkäykseen Neuvostoliittoon.
Suomi oli saanut ostaa Saksalta

aseita ja muita sotatarvikkeita. Suo-
men osallistumisesta operaatio Bar-
barossaan oli päätetty kesäkuun
alussa, vaikkakin mitään virallista
liittosuhdetta ei oltu sovittu.

Saksalaisten joukkojen keskittä-
miskuljetuksiin Lappiin tarvittiin niin
paljon rautatiekalustoa, että suoma-
laisten joukkojen liikekannalepanoa
täytyi siirtää pari-kolme viikkoa
myöhemmäksi.

Hallitus työskenteli neuvostoliitto-
laisten painostuksen alaisena koros-
taen Suomen puolueettomuutta.
Sotilasviranomaiset kohottivat puo-
lustusvalmiutta.

Saksalaiset aloittivat 22. kesäkuu-
ta hyökkäyksen eli operaatio Bar-
barossan Neuvostoliittoon. Suoma-
laiset yrittivät edelleen näytellä puo-
lueettomuutta, vaikkakin Suomen
alueelta Lapissa saksalaiset kohdis-
tivat hyökkäyksensä Neuvostoliittoa
vastaan.

Kesäkuun 25. päivänä neuvosto-
liittolaiset pommittivat viittätoista
suomalaista paikkakuntaa, jolloin
hallitus totesi maamme joutuneen
Neuvostoliiton hyökkäyksen koh-
teeksi, ja olevan siten sotatilassa sen
kanssa.

Moskovan rauhasta Jatkosotaan

murresanoja ja venäjänkielisiä tut-
tavia, herkkyyttä ja surua, naurua
ja iloa.

Suomalaiset kaipaavat Karjalaan.
Helsingin Sanomissa 29.7.2007 Suo-
men Akatemian tutkijatohtori Outi
Fingerroosin haastattelussa tode-
taan: “Viime vuosikymmenten tun-
teikkaat kivijalkamatkat ovat muut-
tuneet hillityiksi kotiseutu- ja kult-
tuurimatkoiksi. Kävijät ovat entistä
enemmän tekemisissä paikallisen
väestön kanssa. Meillä on Karjala,
jossa asuvat nyt venäläiset ja meil-
lä on se Karjala, joka on ihmisten
mielissä. Ja ennen kaikkea meillä on

karjalaiset ja heidän jälkeläisensä.”
Ja kyl miekii oon päättänt, jot koha

tyttöin viel vähän kasvaat, ni kyl mie
heiät Mäkräl vien. Oha heiän liiet-
tävä, mis heiän juuret on ja mist
heiän äijäsä oi kotosii!

Nimimerkki “Ennen ja nyt”
Nimimerkkiä käytti

Sirpa Tereska

“Ennen ja nyt” sijoittui
kolmanneksi Rautulaisten

lehden kirjoituskilpailussa.
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Pojat ahkeroivat
uitossa

Koululaisten kesäloma oli alkanut
ja nyt pääsi tutustumaan uittohom-
miin, joista nurmeslaiset pojat olivat
puhuneet pitkin kevättä. Ne olivat
minulle outoja töitä, mutta oman ra-
han tienaaminen kiinnosti kovasti.

Piiriesimies lähetti meidät Muje-
järvelle. Siellä työnjohtaja osoitti
meille “vonkapaikat” joen rannalta.
Kussakin kohteessa työskenneltiin
pareittain. Työt tehtiin kahdessa
kymmenen tunnin vuorossa. Uitet-
tavana oli tukkeja ja paperipuita eli
propseja. Meidän tehtävänä oli so-
lia puita eteenpäin virran vietäväk-
si, niin että ne eivät tekisi ruuhkia
jokeen. Etenkin tarkoin oli valvot-
tava tukkeja, jotta ne eivät kääntyi-
si poikittain virrassa.

Majoituimme erään talon pirttiin.
Reppu pään alle ja oma viltti päälle.
Uni maistui päivän työn jälkeen iha-
nalta. Ruokailu tapahtui omasta re-
pusta. Uiton emäntä möi kahvia.

Juhannus lähestyi ja joitakin kou-
lumme lukion poikia kutsuttiin yli-
määräiseen kertausharjoitukseen.
Myös uiton miehille tuli palveluk-
seen kutsuja ja uitto lopetettiin sekä
joki suljettiin puomeilla.

Pomo kokosi vielä muutaman po-
jan, joiden avulla tyhjennettiin Mu-
jejärven ja Ylikylän kohdalta joki.
Näin estettiin paikallisilta asukkail-
ta mahdollisesti propsien käyttö
polttopuina. Molemmat kylät olivat
Nurmeksen vauraimpia maatalout-
ta harjoittavia kyliä.

Juhannuksen jälkeen alkoivat jäl-
leen savottahommat. Uitettava ta-
vara kuljetettiin Lautiaisen ja Nur-
mesjärven kautta Pieliselle, josta
niputettuna hinaajat veivät ne ete-
lään Saimaalle. Nurmeksessa sain
oppia vielä tukkilautan varppaami-
sen ja lajittelun.

Lautiaiseen tuleva puutavara ym-
päröitiin puomilla ja kuljetettiin ke-
luveneillä vetäen Nurmesjärven

Mikonsalmelle. Uittovene oli varus-
tettu isolla rauta-ankkurilla ja vaije-
rilla, joka oli kiinnitetty väkipyörään
eli “vorokkiin”. Ankkuri heitettiin
pohjaan kiinni hinaus-suuntaan rei-
lun 50 metrin päähän ja keula sou-
dettiin tukkilauttaan kiinni. Molem-
mat miehet siirtyivät vierekkäin is-
tuen kiertämään vorokkia, joka oli
varustettu puutapein. Tämä oli voi-
mia kysyvää hommaa kunnes laut-
ta alkoi hiljalleen liukua. Vasten tuul-
ta näillä peleillä ei voinut lauttaa siir-
tää, joten venemiehet tekivät työn-
sä urakkaluontoisesti.

Sortteeri eli erottelu oli pystytetty
tukkilauttojen varaan. Vuoronpe-
rään lajiteltiin eri sahojen tukkeja ja
tehtaitten propseja.

Sain tehtäväkseni määrätä lajitel-
tavan tavaran ja varmistaa että puut
menivät oikeisiin “pusseihin”, eli
pyräisiin kuten pikkuisia lauttoja
kutsuttiin. Lajittelulla oli otettu eräs
inhimillinen tarve huomioon raken-
tamalla lautalle puu-cee, jota yleen-
sä käytettiin vain pieneen tarpee-
seen. Todellisuudessa se oli aito WC
eli Wesi-Closetti.

Työvoimana oli meitä koululaisia,
joku nainen ja vanhempi mies. Työ-
velvollisena oli myös komennettu

sortteerille Kalle Svarts, joka suh-
tautui rauhallisesti keksillä solimi-
seen. Ensimmäisen palkanmaksun
jälkeen Kalle katsoi parhaakseen
siirtyä työvoimareserviin.

Kahvit juotiin pullosta, mutta
kauppalasta kotoisin oleva ennätti
ruokatunnilla pistäytyä kotona. Vielä
sain metsähommissa tutustua istu-
tukseen sekä Viekissä hieman laa-
jempaan uittoon.

Operaatio Barbarossaa seurattiin
ja uskottiin saatavan nopeasti Kar-
jala takaisin. Joukot näyttivät rien-
tävän voitosta voittoon ja odotettiin,
että isät ja isot veljet palaisivat syk-
syllä koteihin. Kotirintamalla pyrit-
tiin hoitamaan työt mahdollisimman
hyvin ja talkoilla autettiin naapurei-
ta.

Syksy lähestyi. Karjala oli vallat-
tu takaisin ja sotatoimet siirtyivät
Vienan- ja Itäkarjalaan sekä Aunuk-
seen. Koulun alkaminen siirtyi myös
ja saimme jatkaa edelleen lähinnä
maatöitä. Ollaksemme rehellisiä,
emme niin hirveästi kaivannetkaan
koulujen alkamista.

Aimo Tiainen

Kun tukit kulkivat puroja, jokia ja järviä pitkin tehtaille, uitoissa
riitti työtä alkukesällä myös nuorisolle.
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Seuraavassa julkaistaan lähes 60
vuotta vanha matkakertomus, jon-
ka on kirjoittanut Viipurilaisen Osa-
kunnan jäsen, ylioppilas (sittemmin
professori ja ministeri) Werner Sö-
derhjelm (1859–1931). Kirjoitel-
maa säilytetään osakunnan arkistos-
sa ja sen alkulehdellä on maininta:
“Kertomus Wiipurilais-Osakunnan
v. 1879 lähettämän kansatieteellisen
lähetyskunnan toimesta”.

Raudun pitäjä
Aamulla 3. kesäkuuta kohtasi

Schvindt, niinkuin päätetty oli, al-
lekirjoittaneen Kuusan kestikievaris-
sa Muolaan pitäjässä, ja matkustim-
me nyt täältä Walkjärven kautta
Rautuun. Maisema näillä seuduilla
on kolkko ja tekee matkustajan ala-
kuloiseksi: Nähdään enemmiten
avaroita hiekkakankaita, jotka hy-
vin harvoin vaihtelevat muutaman
ylängön taikka lammin kanssa.

Ajopelit ovat täällä sen muotoiset,
etteivät suinkaan enennä matkan
hupaisuutta; ne ovat nimittäin niin-
kutsuttuja yksipyöräisiä, joiden kah-
della pyörällä varustetuissa altaan
muotoisissa koreissa pitää istua ja-
lat korkeammalla kuin muu ruumis
ja joiden tärinä varmaan on hirmui-
sinta maan päällä. Ei siis, huoli pit-
källe mennä huomataksensa sivis-
tyksen puutetta.

Walkjärven pitäjässä on maisema
jo enemmän vaihtelevaa ja Rautuun
saapuessa kohtaa silmä usein padan-
muotoisia notkelmia, jotka vaihtelevat
ylänköjen ja kukkulain kanssa.

Illalla saavuimme Raudun pappi-
laan, jossa meitä pyydettiin pää-
asuntoamme pitäjässä ollessamme
pitämään. — Kirkon arkisto tarkas-
tettiin, vaikka siitä kumminkaan
emme löytäneet mitään erittäin huo-
mattavaa eli sen arvoista kuin esim.
ne muistoonpanot, joita eräs kirkko-
herra Sakkolassa on tehnyt. Jos
muutkin papit olisivat tehneet samoin,
antaisivat kirkonkirjat arvoisan lisän
maamme sivistyshistoriaan.

Pappilan vieressä on muinaisai-
koina kirkolla ollut paikkansa, ja sen
lähistössä eräällä pellolla tapahtui 14
p. heinäkuuta 1656 verinen taistelu,
jossa Wiipurin komentaja, eversti
Burmeister, pienellä ylioppilas- ja
lukiolaisjoukollansa, talonpoikien
avulla voitti venäläiset. Paikka näyt-
tää myös hyvin sopivan taistelupai-
kaksi, koska sen molemmilla puolil-
la löytyy järvi ja se täten muodos-
taa ahdinkopaikan, jota myöten
maantie kulkee. Maata kaivaessa
sanotaan täältä vielä nytkin löydet-
tävän jäännöksiä luurangoista. Toi-
sella puolella maantietä löytyi ennen
kansantarun mukaan venäläinen
kirkko; kuitenkin kerrotaan saman-
laisen myös olleen Wakkilan taikka

Kuninkaanselän kylässä.

Kesäkuun 4:nä päivänä, jona vael-
luksemme alkoivat, menimme lähel-
lä rajaa oleviin niin kutsuttuihin
“Wenäjän kyliin”, joissa asukkaat
suurimmaksi osaksi ovat kreikanus-
koisia suomalaisia. Ostettuamme 8
harakkaa (naisten käyttämä päähi-
ne) ja muitakin pieniä esineitä Huh-
din kylästä, jossa ensin kävimme,
päätimme poiketa Venäjän rajan yli
Mäen kylään ja saavuimmekin vih-
doin tänne vietettyämme pari tuntia
7:n virstan matkalla.

Tämä kylä oli kauniilla, hyvin mä-
kisellä paikalla; sen asukkaat olivat
ainakin niin paljon säilyttäneet alku-
peräisyyttänsä, että naiset vielä ylei-
sesti käyttivät harakkaa, joka seik-
ka ei suinkaan ollut ilahuttavaa meil-
le syystä, että saimme maksaa ver-
rattavasti suuremman hinnan niistä
(30—50 k.), vaikka harakat ehkä
myös osittain olivat kauniimpaa laa-
tua, kuin ne joita Suomessa tapasim-
me.

Olimme aikoneet palata suurta
maantietä myöten, vaan saimme
hyväntahtoisan muistutuksen, ettei
juuri ollut hyvä matkustaa tätä kah-
den tullipaikan ohitse kulkevaa tie-
tä, kun meillä ei ollut passia ja mei-
tä helposti nykyisten seikkojen ai-
kana, varsinkin kun olimme ylioppi-
laita, olisi voitu luulla nihilistillisiksi

Harvinainen silminnäkijäkuvaus
Raudusta vuodelta 1879

Alvar Loponen on vuonna 2002 löytänyt Turun yliopiston kirjastosta vuoden 1938 Kotiseutu-lehdessä olleen
kansatieteellisen artikkelin, joka käsitteli Wiipurilaisen Osakunnan lähettämän retkikunnan Rautuun ja Valkjär-
velle tekemää keräysretkeä.

Loponen kirjoittaa, että tuskinpa tämän vanhempia silminnäkijäkuvauksia Raudusta löytyy. Tässä Rautulaisten
lehden lukijoille nuoren ylioppilaan Werner Söderhjelmin kirjoittama ainutlaatuinen teksti Raudun osalta koko-
naisuudessaan. Tekstissä mainittuja loihturunoja artikkeli ei sisältänyt.

Keruuretkellä Raudussa
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kansankiihoittajiksi, taikka muiksi
semmoisiksi. Täten ei ollut muuta
neuvoa kuin uudistaa sama kauhis-
tava matka, jonka kuluessa toisen
aina täytyi käydä ajopelien vieres-
sä, estääksensä niitä kaatumasta, ja
niin saavuimme vihdoin myöhään
illalla vaivoista väsyneinä Sirkiän-
saaren kylään. Täällä saimme yö-
sian eräässä tuvassa, jossa ennen
meitä kymmenkunta ihmistä, naisia
sekä miehiä lepäsi.

Jo päivän vaietessa heräsimme
sikeästä unestamme. Sanoma “ryy-
synvetäjien” (ryysynvetäjiksi nimi-
tettiin Kannaksella niitä hevosmie-
hiä, jotka kiertelivät kylästä kylään
ja keräsivät lumppuja. S. H.) tulos-
ta oli nimittäin yön aikana levinnyt
ympäri kylää ja koko joukko naisia
oli tullut yöpaikkaamme kauppaa
tekemään. Unisin silmin ostimme
nyt täältä 22 harakkaa ja kilpakaup-
pa vaikutti, että saimme ne sangen
halvalla hinnalla.

Täältä matkustimme nyt Palkea-
laan, joka on suurin venäläisistä ky-
listä. Tämä on niin sanoakseni seu-
dun kreikkalaisuskovien keskipaik-
ka, kun täällä löytyy uuden aikainen
venäläinen kirkko, pappila, hautaus-
maa, kauppapuoti j.n.e. Tässä oli
meillä suuri keksimys-ala, vaikka
talot toisiin kyliin verraten ovat lä-
hellä toisiansa, ja me kumpikin kä-
vimme eri teitä, viivyimme kuiten-
kin 6 tuntia täällä.

Ensimmäisessä talossa, jossa kä-
vimme, asui vanha akka, joka oli
tunnettu noitumisestaan ja taitavuu-
destaan. Sisään astuessamme pyy-
simme häntä laulamaan muutaman
loihturunoistansa. Monella tapaa
häntä kehotettuamme suostui hän
vihdoin tähän, vaan ainoastaan eh-
dolla, että toinen meistä menisi pois,
kuten hän jäisi yksin toisen kanssa,
sekä myös (ja tämän vaati hän vält-
tämättömästi) ettei runoja saisi lu-
kea koko pitäjässä, eikä muualla-
kaan lähempänä kuin Helsingissä.
— Että tässä asiassa emme aivan

täyttäneet lupaustamme, emmekä
myöskään ole kärsineet omantun-
non vaivoja tästä rikoksesta, suo-
koon tuo taitava akka meille anteek-
si. Nämä loihturunot, joista yhden
sanotaan poistavan sudet, toisen
noitumiset, kolmannen paiseet ja
sen kaltaiset taudit, ovat hyvin vail-
linaiset.

Me julkaisemme ne nyt sen muo-
toisina kuin ne kirjaan pantiin, kieli-
murre on osittain ja varsinkin kun
runomittaa sen vaatii karjalainen.

Kylästä ostettiin 37 harakkaa.
Kolmessa talossa näimme kivikir-
veitä, vaan emme kaikella koetuk-
sellamme saaneet niitä ostaa, sillä
omistajat käyttivät niitä vielä omiin
tarpeihin. Tästä kansan taikauskosta
tahdon vielä toiste puhua enemmän.

Palkealan kylä on korkealla pai-
kalla, jossa silmää kohtaa hyvin la-
vea näky-ala. Kappaleen matkaa
kylän alapuolella on Suvanto ja tai-
vaan rannalla näkyy häviävä juomu
Laatokkaa. Ennenkuin nykyinen
kirkko rakennettiin, pitivät Venäjän
puolelta tätä varten tulleet papit ju-
malan palvelusta eräässä pienessä
rukoushuoneessa, joka vieläkin löy-
tyy kylässä. Täältä poikkesimme
Riikolan kylään, josta, turhaan ko-
etettuamme saada käsiimme kahta
kiveä, matkustimme päämajastoom-

me, jonka jälkeen seuraavana päi-
vänä kävimme kirkon lähestössä
olevissa kylissä.

Potkela nimisessä kylässä kuun-
telimme muutamia kansantaruja,
jotka tuonnempana kertomuksessa
mainitaan. Eräästä suomalaisesta
talosta Wakkilan kylässä saimme
pienen, hyvin säilyneen kivi-kirveen
sekä myös vaskirahan vuodelta
1636.

Aamulla 7 p. kesäkuuta erosi
Schvindt lähetyskunnasta, historial-
listen tutkintojen tähden lähteäksen-
sä Laatokan rantamaille. Samana
päivänä kävin minä Raudun, Kas-
kalan ja Kuninkaanselän kylät. Rau-
dun kylästä saimme ensimmäisen
tiedon “pajari-taloista”, joita 15:llä
vuosisadalla löytyi pitäjässä 8 kap-
paletta. — Tästä toiste enemmän.
Kaskalan kylästä ostettiin harmaa
naisen viitta, jonka muotoista ei tätä,
ennen löytynyt keräymien joukos-
sa, ja Kuninkaanselästä kolme ha-
rakkaa. Wiimein mainitussa kyläs-
sä näimme myös palaisen eräästä
kiviaseesta, joka muutoin sanottiin
olleen hyvin pitkä, vaikka se nyt oli
jaettu kolmelle hengelle, jotka olivat
taudilta kovasti vaivatut. —

Illalla saapui Corander, joka tätä
ennen ei voinut lähteä Helsingistä
ja seuraavana päivänä menimme

 Palkealan kylää.
Kuva: Rautulaisten lehden arkisto
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Mitä toiseen pajaritaloon tulee,
kerrottiin meille useassa paikassa,
että se oli ollut niillä seuduilla, jossa
nyt eräs mylly, nimeltä Anttolan
mylly, löytyy Kivennavan pitäjän
rajalla. Myöskin täällä kerrotaan
samasta ylpeästä isännästä. Kun
maakirja mainitsee yhtä “bolsoj
dvor’ta” aivan Kopolan kylän lähes-
tössä, ja Anttolan mylly juuri on niil-
lä seuduilla, ei epäilystä tässä asi-
assa juuri taida löylyäkään.

Muista taloista emme ole saaneet
niin varmoja tietoja. Maakirja antaa
kolmannesta talosta hyvin epävar-
man viittauksen, joka osoittaa, että
tämä olisi ollut Vepsän kylän seu-
duilla. Sitä vastoin kerrottiin meille
monessa paikassa, että pajaritalo oli
ollut Orjansaaren kylässä lähellä
Walkjärven rajaa, jossa vielä nytkin
löytyy sen nimellinen torppa, vaik-
ka emme kuitenkaan tarkempien
todistuksien puutteessa taida var-
maan päättää tätä. Merkillistä on,
että joka paikassa aina käytettiin
kertomusta tuosta kopeasta isän-
nästä.

Kalmistoja sanottiin pitäjässä löy-
tyvän monta, ja saimmekin usein
kuulla todisteita tähän kertomuk-
seen. Warsinkin Keripadan, Wep-
san ja Orjansaaren kylissä oli vuo-
sien kuluessa usein löydetty luuran-
kojen jäännöksiä. Näillä paikoilla
taikka Sadejokea myöten lieneekin
valta-raja 15 vuosisadalla kulkenut;
tiedämme esimerkiksi että toisella
puolella rajaa asuvat venäläiset v.
1559 lähettivät Klas Horn’ille Wii-
puriin valituksen, jossa sanottiin ruot-
salaisten käyneen yli joen heidän
niityillänsä heinää tekemässä. Tääl-
lä kerrotaan myös taisteluita olleen
ison vihan aikana, esimerkiksi tal-
vella 1702 ja syksyllä 1705.

Raasulin kankaalla Wenäjän ny-
kyisen rajan tienoilla sanotaan niin
suuren taistelun tapahtuneen, ettei
täällä ruohokaan enää veren vuo-
datuksen tähden monta vuotta sen

sivat yhteensä 30 ruplaan. Hara-
koista maksettiin hyvin vaihteleva
hinta, 7–50 kop., ja keskimäärin 15
kopekkaa kappaleesta.

Seuraavassa tahdon ilmoittaa
muinaistarut, joita matkallamme
keräsimme sekä heittää silmäyksen
kansan ja sen elämän laatuun täällä
maamme syrjäkolkalla.

l. Muinaistaruja
Vanhat maakirjat kertovat, että

Raudun pitäjässä 14 ja 15:llä vuosi-
sadalla löytyi kuusi taikka kahdek-
san isoa pajarin taloa. Me päätim-
me tiedustella millä paikoilla nämä
isot talot olivat olleet. Verrattuam-
me yleisiä kansan taruja ja venäläisiä
maakirjoja 15 vuosisadalta toisiinsa,
onnistuikin asia osittain hyvin.

Ensimmäisen tiedon näistä saim-
me Raudun kylästä. Täällä kerrot-
tiin nimittäin eräällä, Sumpulan ho-
viin kuuluvalla isolla niityllä muinoin
löytyneen “ylpeän talon”, jonka
isäntä oli niin kopea, että hän Ju-
hannuspäivänä puettuna suureen
turkkiin, rukkanen yhdessä ja han-
sikka toisessa kädessä oli matkus-
tanut kirkkoon reellä ja parilla he-
vosella. Vaan hänen kirkossa olles-
sansa oli Jumala rangaistukseksi
hänen ylpeydestänsä polttanut hä-
neltä talon, niin ettei kotiin tullessaan
saanut edes ruokaakaan. Mainitul-
la niityllä näytettiin meille kolme ki-
virauniota, joita sanottiin tämän yl-
peän talon kulmakiviksi.

Yllä mainitussa venäläisessä maa-
kirjassa mainitaan Raudussa olleen
kolme suurta taloa, joista yksi olisi
ollut “Maselga” nimisessä piirikun-
nassa. Maanselkä nimellinen kylä,
joka kuuluu Sumpulan lahjoitusmai-
hin, löytyy vielä nytkin, josta taidam-
me päättää Maanselän piirikunnan
olleen nykyisen Maanselän kylän ja
Sumpulan tienoilla. Tästä syystä on
myös mahdollista, että tuo yllä mai-
nittu talo oli juuri näillä seuduilla,
varsinkin kun sittemmin kuulimme
kertomuksia, jotka todistivat samaa.

parvessa Savikkolan kylään tapaa-
maan erästä rouva Lisitziniä, jon-
ka esi-isä sanottiin muinoin asuneen
pitäjässä ja täältä nykyisen kirkon
seuduilta, löytäneen suuren raha-
aarteen, jolla hän olisi perustanut
suvun nykyisen suuren rikkauden.
Rouva Lisitzin ei kuitenkaan sano-
nut tietävänsä koko seikasta mitään;
hän ei edes sanonut kuulleensa koko
juttuakaan, joka meistä oli hyvin
kummallista, kun se kuten sittem-
min kuulimme, oli varsin yleinen
koko seudulla. Mikä tämmöiseen
vaiti-oloon lienee ollut syynä on vai-
kea sanoa.

Wakkilan kylän venäläisistä talois-
ta ostimme 6 harakkaa, ja kun nyt
oli sunnuntai, saimme tilaisuuden
nähdä kuinka nuoriso näillä seuduilla
huvittelee itseänsä; 6 eli 8 tyttöä
tanssi nimittäin jotain venäläistä
tanssia ja sen kuluessa laulettiin
erästä laulua, jonka sisältö ei suinkaan
ollut sopivaa nuorten tyttöjen kuulla,
vaikka se kuitenkaan ei yhtään näyt-
tänyt häiritsevän heitä. Me kirjoitim-
me myös erään runon Kullervon syn-
nystä, joka ei kuitenkaan paljoa poik-
kea Kalevalassa löytyvästä.

9:nä päivänä läksimme viimeisel-
le kiertomatkallemme. Ensin käytiin
Sunikkalassa, jossa 3 harakkaa os-
tettiin, sitten Liippuaalla, Savolassa,
Nuijalassa ja Raasulissa, jotka kaikki
ovat Venäjän rajan seuduilla, sen
jälkeen Kärsälässä ja Kopolassa,
Wepsassa, Kuusenkannassa, Suven-
mäellä, Maanselällä ja Hietalassa.
Keripata nimisestä venäläisestä ky-
lästä ostimme yksitoista harakkaa.

Yleisesti saimme täällä matkal-
lamme, joka kesti kaksi päivää, hy-
vin vähän esineitä, enimmiten säp-
päliä ja rekkoja, pari rahaa ja yhden
kivi-kirveen.

Raudusta läksimme 11 p. kesä-
kuuta, poikettuamme Walkjärven
rajalla oleviin Mäkrän ja Orjansaa-
ren kyliin. Raudussa ostettiin 101
harakkaa ja yhteensä 60 muuta esi-
nettä. Ostoksiemme hinta ja kaikki
kulungit pitäjässä ollessamme nou-
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jälkeen voinut kasvaa. — Keripa-
dan kylässä löytyy vielä “pyhä pe-
täjä”, joka osoittaa muinaista kal-
mistoa, ja myöskin Potkelassa oli
eräässä kellarissa löydetty luita.

Kertomukseni alkupuolella mai-
nitsin maan laadun omituisuudesta,
että täällä nimittäin löytyy paljon
ylänköjä sekä notkelmia. Näiden
sanotaan syntyneen niistä valleista
ja linnoista, joita muinais-aikoina oli
löytynyt suuressa määrässä. —
Tämä näyttääkin hyvin todenmukai-
selta, ja näitä ominaisella säännölli-
syydellä muodostuneita kukkuloita
nähdessä ei juuri saatakaan olla us-
komatta niiden muun, kuin ihmisen
käden kautta muodostuneen.

Venäläisten menettely sodan ai-
koina sanotaan olleen äärettömän
raju ja julma. Venäläisellä sotajou-
kolla oli aina muassansa kalmukke-
ja ja mustalaisia, joita suomalaiset,
hyvän vainunsa tähden, kutsuivat
“koirankuontolaisiksi”. Näitä oli aina
käytetty paenneita vihollisia etsittä-
essä, eikä koskaan tapahtunut, ett-
eivät olisi löytäneet heitä, vaikka
olisivat kätkeneet itsensä kuinka
hyvin tahansa. Ainoastaan yksi kei-
no löytyi, jolla nämä koirankuono-
laiset taisi saattaa väärille teille.
Tämä nimittäin onnistui, jos eläimi-
nensä piilottaitiin metsissä oleviin
kuoppiin ja kaikki jäljet tasoitettiin
tarkasti jonkun vainajan luulla.

Kansa näyttää yleisesti luulevan
näiden padanmuotoisien notkelmien,
joita usein tapaa metsissä, synty-
neen siten, että asukkaat vainouk-
sen aikana pakenivat synkkiin kor-
piin ja siellä maanluolissa odottivat
parempia aikoja. Niin löytyy vielä
nytkin lähellä Raasulin kylää eräs
keto nimeltä “Majoinaho” lähellä
Tyklä nimistä metsää.

2. Kansa
Kuten eräs venäläinen maakirja

15 vuosisadalta osoittaa, oli Raudus-
sa siihen aikaan 200 kylää, jotka

kuitenkin olivat niin pieniä, että jo-
kaisessa löytyi ainoastaan muutamia
taloja; usein oli kylässä vaan yksi
talo, niin että näissä 200 kylässä
yhteensä löytyi 293 taloa. Ainoas-
taan 53:lla talolla oli oma isäntänsä;
toiset olivat luostarien omaisuutena
(täten oli Walamolla viisi, Konevit-
salla 20, Käkisalmen Jyrjevan luos-
tarilla kolme, Nikolskin luostarilla
viisi, Woskresenskin kirkolla, joka
myöskin oli samassa kaupungissa
viisi ja Pähkinälinnan luostarilla kol-
me kylää), toiset taas annettu lah-
joitus-maina hallitsevan ruhtinaan
sukulaisille ja virkamiehille, toiset
kuuluivat suoraan tsarin alle ja mak-
soivat hänelle veronsa j.n.e.

Maan osan, joka niin usein kuin
kaakkoinen Suomi on muuttanut
herroja, täytyy myös kansan suh-
teen osoittaa näitten vaihetusten
seurauksia. Uskonnoltaan ovatkin
kymmenkunnan kylän asukkaat ve-
näläisiä, vaikka he kielensä suhteen
ovat puhtaita karjalaisia.

Mitä sivistykseen tulee, on Rau-
dun kansa ehkä vähemmän edisty-
nyt tässä suhteessa. Todistukseksi
voi mainita taikauskon, joka vielä niin
yleisesti on kansaan juurtunut. Usko
kiviaseitten taivaalliseen alkuperään
on kyllä yleinen muillakin seuduilla
maassamme, vaan se ei kuitenkaan
useassa paikassa taida johtaa niin
liiallisiin luuloihin ja erhetyksiin, kuin
täällä. Niitä pidetään varmana apu-
na sekä ihmisten että eläinten tau-
tia vastaan, ja muutaman jyvän, joka
niistä on kaavittu, luullaan paranta-
van pahimmankin kivun. Usea niis-
tä kivistä, joita näimme, todisti juuri
tämmöistä käsittelyä.

Muutamia noita-akkoja löytyi
myös ja kansa, joka piti heitä suu-
ressa arvossa, kyseli heiltä neuvoa
kaikissa tilaisuuksissa. Tämmöinen
oli myös se vaimo, joka virkkoi meille
ylläkirjoitetut loihtorunot. Selityk-
semme ja kehoituksemme eivät toi-
mittaneet mitään: kaikki nämät luu-
lot ovat niin syvälle juurtuneet, ett’ei

niitä sanoilla voi poistaa. — Suurim-
man kummastuksen heissä herätti
toimituksemme; he eivät taitaneet
käsittää minkä hyödyn ostoksemme
voivat tuottaa ja usein saimme kär-
siä “ryysynvetäjän” nimeä.

Mitä heidän asuntoihin tulee niin
savupirttiä näillä seuduilla vielä usein
voi kohdata ja hyvin yleiset ovat ne
yksinäisillä paikoilla, joiden asukkaat
harvoin sattuvat yhteen muun maa-
ilman kanssa. Ainoastaan kirkko-
matkoillansa kohtaavat nämät kor-
pien asukkaat muita suuren maan-
tien seuduilla asuvia ihmisiä. —
Todella surullinen on se näky, joka
näihin mökkiin astuessa kohtaa sil-
määmme. Savu täyttää usein koko
tuvan; seinät, lattia, pöytä, penkit,
kaikki ovat mustuneet savusta; va-
kahaiset lapset makaavat käärittyi-
nä likaisiin riepuihin ja heidän ulko-
muotonsa todistaa, etteivät usein ole
veden saapuvilla olleet. Ei siis olekaan
kumma, että monella lapsella on sil-
mätauti ja usea vanhus on sokea.

Monista käräjissä tutkituista ri-
kosasioista päättäen, ei kansan si-
veellisyys juuri ole suuri. Asukkaat
Venäjän rajalla olevissa kylissä ovat
enemmiten salakulettajia ja pitävät
suureksi osaksi tätä toimea elinkei-
nonansa. Näiden kylien miespuoli-
silla asukkailla onkin jo näössään
jotain rosvon kalttaista. Se kohtele-
minen, jonka näissä kylissä saimme,
ei suinkaan meissä vaikuttanut pa-
rempaa luuloa heistä, sillä paitsi sitä,
että he suurimmalla epäluulolla va-
roivat meitä, koettivat he myös kai-
kin tavoin sekä ruoalla että juomal-
la peijata meitä.

Ylimalkaan on kreikkalais-uskoi-
nen kansa paljoa hyväntahtoisempi
ja kohteliaampi, kuin luterilainen ja
samoin näyttää puhtaus ja siveys
edellä mainitussa olevan edisty-
neempi. Venäläiset esimerkiksi pe-
sevät kerran viikossa tupansa sei-
nät, joka ei juuri taida olla suoma-
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laisissa tapana. Osa pitäjäläisistä
näyttää olevan hyvin vastahakoinen
kansakoululle, joka muutaman vuo-
den on löytynyt pitäjässä (Ensim-
mäinen kansakoulu perustettiin
Rautuun v.1876. S.H.). Tämä vas-
tenmielisyys ei kuitenkaan ole aivan

yleinen, taidamme päättää siitä, että
oppilaiden paljous kansakoulussa on
ollut jokseenkin lukuisa. Tämä seik-
ka osoittaa kuitenkin sivistyksen
edistymistä semmoisissakin syrjä-
maissa, kuin nämät ovat.

Moni vielä ilmoittaa tyytymättö-
myyttänsä valtion lunastamiin lah-
joitusmaihin; kun ennen sai suorit-
taa veronsa päivätyöllä, täytyy ta-
lonpojan nyt antaa osan vuoden tu-
lostansa, oli se mimmoinen tahan-
sa. Usein saa hän täten antaa kaik-
ki mitä pienestä pellostansa on saa-
nut, ja niin ei hänellä enään löydy
mitään oman henkensä elättimeksi.
Valituksensa onkin siis nykyaikana
luonnollinen, vaikka hän ei voi kä-
sittää mimmoiset edut tämä laitos
aikaa voittaen tuottaa.

Rautulainen on heikko ruumiiltan-
sa ja ruma kasvoiltaan. Leipä, vesi-
nen hera ja suola kala (harvoin syö-
dään voita), eivät juuri taida kehit-
tää vahvaa ruumiin rakennusta.
Naiset eivät ole niin rumia, kuin mie-
het, ja nähdäänpä usein hyvin kau-
neitakin. He menevät hyvin nuorina
naimisiin, kerran esim. näimme 17-
vuotisen naisen, joka muutaman kuu-
kauden oli elänyt aviosäädyssä. Hää-
tavat ovat myös hyvin omituiset.

Kielen sekoitus tässä pitäjässä
taitaa ainoastaan Salmen ja Suista-
mon pitäjissä löytää vertaisensa.

Larin Parasken yllä vanhakan-
tainen sarkaviitta ja päässä so-
rokka eli harakka.

Kuva: Raudun historia

Werner Söderhjelm

Täällä ei ainoastaan karjalan kieli-
murre ole vääristetty muotonsa ja
ääntämisensä suhteen, vaan onpa
tähän myös liitetty sangen paljon
venäläisiä sanoja. Tämä kieli-mur-
re tuottaisi hyvän tutkimus-alan kie-
lentutkioillemme; ehkä annetaan
myös tulevalle lähetyskunnalle Muo-
laan pitäjään, jossa kieli on melkein
saman laatuinen, tämä tutkimus toi-
meksensa.

Mitä vaatteen parteen kuuluu,
käyttävät naiset vielä tavallisesti
kainaloihin ulottuvaa “äyrämön ha-
metta” (punanen moniviiruisella
helmuksella, taikka sininen punaisel-
la helmuksella varustettu), jota har-
tioiden yli kulkevat olkamukset kan-
nattavat. Tämä tekee heidät aivan
kuvattoman näköisiksi. Muinaista
naisen viittaa käyttävät nyt ainoas-
taan vanhat naiset varsinkin kirkko-
matkoillansa ja muissa juhlallisissa
tilaisuuksissa.

Miesten puku on samanlainen,
kuin muuallakin Karjalassa. Kansa,
jonka kanssa seurustelimme, ei siis
tehnyt mitään hyvää vaikutusta mie-
leemme. Kohoava kansansivistyk-
sen harrastus on näillä seuduilla löy-
tävä runsaan vaikutusalan ja mei-
dän tulee toivoa, ettei tämmöinen työ
käy hyödyttömäksi.

Paukut tekevät matkan Kannakselle

Paukkujen sukuseura järjestää 28.6.–1.7.2008 sukumatkan Karjalan kannakselle, Sakkolaan,
Metsäpirttiin, Rautuun ja mahdollisesti ympäristökuntiin, mikäli jonkun juuret ovat sieltä.

Tavoitteena on järjestää kaikille mahdollisuus tutustua suvun entisiin asuinsijoihin.
Ohjelma määräytyy osanottajien toiveiden mukaan.

Matkalle voi ilmoittautua muitakin kuin Paukun sukuun kuuluvia, mutta matka tehdään
Paukkujen ehdoilla.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen sukutoimikunnan puheenjohtaja
Hannu J. Paukku, Harjatie 5, 32210 LOIMAA, GSM 0500 –741 296,

E-mail. hannu.paukku@punkalaidun.fi
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Tänä vuonna karjalaisia kesäjuh-
lia vietetään Tampereella, joka on
tunnettu metalli- ja trikooteollisuu-
desta. Teollisuuden parista monet
karjalaisetkin löysivät seudulta töi-
tä sodan jälkeen. Kesällä viikkoa
ennen juhannusta Tampereen kadut
täyttyvät iloisista ja värikkäistä kar-
jalaisista ja morot sekä siet ja miet
sekoittuvat kaupungin kaduilla.
Kesäjuhlille odotetaan runsasta
osanottoa, sillä liikenneyhteydet
Tampereelle ovat erinomaiset joka
puolelta maatamme.

Perinteiseen tapaan juhlat alkavat
perjantaina kesäjuhlaseminaarilla,
jonka aihe liittyy sotakorvauksiin

otsikolla Sodan viulut maksoivat
rautakourat ja pumpulitehtaan tytöt.
Seminaarissa käsitellään sotakorva-
uksien maksamista ja niihin liittyviä
tuotannollisia kysymyksiä.

 Lauantaina on tapahtumatarjon-
taa runsaasti. Silloin kisataan kuo-
rojen paremmuudesta, piirakkames-
taruudesta, juostaan Karjalan ma-
raton ja kilpaillaan kyykän Suomen
mestaruudesta. Karjalaisella torilla
on esillä monenlaisia Karjalaan ja
karjalaisuuteen liittyviä tuotteita.
Kesäjuhlien avajaiset alkavat Tam-
pere Areenalla lauantaina 14.6. klo
15. Karjalaisen Nuorisoliiton tuot-
tama kansantanssikonsertti esittelee

lasten ja nuorten tanhuajien par-
haimmistoa Sampolassa ja lauantai-
illan päätteeksi Tampere Areenalla
on juhlatanssit. Lisäksi illan ohjel-
massa on sekä luterilainen että or-
todoksinen iltakirkko.

Sunnuntaiaamuna on luterilainen
juhlamessu ja ortodoksinen liturgia
sekä seppelten lasku. Näyttävä juh-
lakulkue lähtee sunnuntaina puolen
päivän aikaan liikkeelle Pyynikin
urheilukentältä ja etenee Hämeen-
katua kohti päiväjuhlan näyttämöä
Ratinan stadionille.  Päiväjuhla al-
kaa kello 15.

Moro, tuutha siekii… Tampereel-
la tavataan 13.–15.6.2008!

Karjalaiset kesäjuhlat Tampereella

Rautulaisten lehden viime nume-
rossa tiedustelin oikeita tietoja van-
hasta Rautulaisten lehden arkistos-
sa olleesta kuvasta, jonka olin jul-
kaissut Rautulaisten lehdessä 6/
2007. Kuvan oli aikoinaan lehteen
lähettänyt Irja Rastas. Kuvassa oli
väärä vuosiluku.

Kuva sai monta Rautulaisten leh-
den lukijaa tarttumaan joko puheli-
meen tai lähettämään toimitukseen
tietoja sähköpostitse. Moni lukija
löysi kuvasta itsensä tai sukulaisi-
aan. Kaikki yhteyttä ottaneet vah-
vistivat, että vuosiluku on 1943 ja
kuvassa on rippikoululaisia.

Lämmin kiitos kaikille yhteyttä
ottaneille.

Sähköpostia sain myös kuvan lä-
hettäneen Irja Rastaan tyttäreltä
Marja Hakolalta. Hänkin vahvis-
ti, että kuvassa on rippikoululaisia
vuodelta 1943.

Näin hän kirjoitti: Kuva on otettu
Keripadan kylässä, Kososen talon
edessä. Asian varmistaa Liisa
Koponen (o.s. Kuparinen) Var-
kaudesta, äitini serkku, joka kävi
samaa rippikoulua ja on mukana

kuvassa.
Myös tätini Elli Javela (o.s.

Rastas) vahvistaa kuvan tiedot.
Ripille tämä ryhmä pääsi juhannuk-
sensa 1943, tarkalleen 24.6., Rau-
dun kirkon raunioilla. Irja Rastas
kirjoittaa muistelmissaan: “Sitten
alkoi rippikoulu. Meitä oli neljän pi-
täjän lapsia, tai nuoria, ja rippikou-
lua piti oma kirkkoherra Salo Keri-
padan kylässä, Kososen talossa.
Se oli kokopäiväistä koulua, sillä ri-
pille piti ehtiä juhannuksena. Serk-
kuni Kuparisen Liisa oli samassa
rippikoulussa...”

“Raudun kirkko oli tuhottu, mutta
rauniot olivat jäljellä. Tällä histori-
allisella paikalla olimme ripillä. Ju-
hannuspäivä vuonna 1943 valkeni
kirkkaana ja lämpimänä. Menimme
kirkolle, raunioille. Siellä oli iso soti-
lassoittokunta ja paljon, paljon kan-
saa. Meitä ripille pääseviä oli neljä-
kymmentä. Ehtoollisen jaossa avusti
sotilaspappi, saarnan piti rippi-isäm-
me kirkkoherra Salo. Minulla ja
Kermisen Airalla oli valkoiset le-
ningit, muilla oli mustat.”

Seija Lipsanen

Karjalaisuus kautta Suomen -
teema korostaa karjalaisten ja
karjalaisjuuristen sijoittumista eri
puolille Suomea. Muista Suomen
heimoista poiketen ovat karjalai-
set viime sotien jälkeen asutta-
neet Suomea laajasti. Karjalai-
sia eivät ole vain etelä- ja poh-
joiskarjalaiset tai siirtokarjalaiset,
vaan myös kaikki karjalaiset su-
kujuuret omaavat.

Vuosina 2008–2010 Karjalan
Liitto toimii Veikko Vennamon
muistomerkkihankkeen vetäjä-
nä. Maatalousministeriön asu-
tusasiain ylijohtaja Vennamo vai-
kutti keskeisesti rintamamiesten
ja yli 400 000 siirtokarjalaisen
asuttamiseen. Ripeästi ja onnis-
tuneesti toteutettu asutustoiminta
on saanut myös maailmalla tun-
nustusta.

Karjalan Liiton jäsenseurat jär-
jestävät vuoden aikana omia ta-
pahtumia, joissa korostetaan pai-
kallista karjalaisuutta ja karjalais-
toimintaa.

Vanha kuva kiinnosti Karjalaisuus kautta Suomen
vuoden 2008 teemana
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Itsenäisyysjulistuksen 90-vuotis-
juhlinnan lomassa Viron presidentti
Ilves arveli Suomen presidentti
Koiviston häpeävän julistuksiaan
uudelleen itsenäistyvien virolaisten
pelottelusta takaisen venäläisten
ikeen alle.

Häpeilemättä on nykyinenkin
Suomen presidentti kääntänyt sel-
känsä pienelle naapurivaltiolle. Hän
katsoi 24. helmikuuta tapahtunee-
seen vuosijuhlintaan osallistumista
tärkeämmäksi tehtäväkseen mat-
kustamisen kaukomaille liottamaan
varpaitaan rantavesissä. Karjalais-
ten ja Venäjällä asuvien suomensu-
kuisten sirpalekansojen esityksiä
jaksanee levännyt ylipäällikkömme
seurata punastelematta presidenti-
naitiosta miellyttävässä herraseu-
rassa, se nähdään tulevana kesänä.

Saksalaiset valtaavat
Tallinnan

Konstantin Pätsin helmikuussa
90 vuotta sitten Tallinnassa julista-
ma Viron itsenäisyys kesti vain ju-
listuspäivän. Samana päivän saapui-
vat Saksan sotajoukot Tallinnaan.

Viron pelastuskomitean johtaja
Konstantin Päts oli edellisen vuo-
den lopulla esittänyt Suomen laillis-
ta hallitusta johtavalle P. E. Svin-
hufvudille ajatuksen Suomi-Viro-
kaksoisvaltiosta. Svinhufvud oli suh-
tautunut ajatukseen myötämielisesti.
Tällainen Suur-Suomi, jossa Viron
lisäksi Karjala ja Inkerinmaa olisi-
vat mukana, jäi toteutumatta. Kons-
tantin Pätsin haaveena se Virossa
eli vuoden 1939 Stalinin hyökkäys-
sotaan saakka.

Viron itsenäisyysjulistuksen jälkei-
senä päivänä saksalaiset miehitys-
joukot vetivät keisarillisen Saksan
lipun Pikk Hermannin salkoon ja
ryhtyivät tekemään Virosta Saksan
vasallivaltiota. Kohta Viron valtauk-
sen jälkeen Saksan armeijakunta tuli

Suomeen kukistamaan täällä rinta-
masodaksi muotoutunutta bolshevik-
kista vallankumousta. Itsenäisen
Suomen liput nousivat Saksan avulla
korkeimpaan salkoon Suomessa.
Svinhufvudin ministeriö oli tehnyt
jälleen oikeat johtopäätökset ensim-
mäisen maailmansodan silloisista
voimasuhteista.

Taistelut Tampereen
lähistöllä alkavat

Saksassa koulutettujen suomalais-
ten jääkärien ja Venäjän keisarival-
lan armeijassa kouliintunut ylipääl-
likkö aukaisi tien Tampereelle ja
omiin voimiinsa luottavat suomalai-
set tunsivat tämän tien kotitiekseen.

Likaista mielikuvitusta omaavat
tamperelaiset keksivät pilkkajuttuja
suuresta sotapäälliköstä, joka pyysi
itsekeskeisiä jutunkeksijöitä antau-
tumaan taisteluitta. Luottamus Le-
ninin antamiin aseisiin ja meren
rannikon varuskunnista tulleisiin
matruuseihin sekä Pietarin keisari-

vallan esikunnassa everstiksi kohen-
neen Mihail Svetshnikovin joh-
totaitoihin tuotti täydellisen petty-
myksen. Näiden vieraan apuun luot-
taneiden suomalaisten kotitie johti
Tampereelta Pietariin ja saksalaiset
tulivat puomiksi tälle tielle.

Länsi-Suomen punaisten armeijan
päällikkönä Tampereella toiminut
Svetshnikov aloitti helmikuun toise-
na päivänä vuonna 1918 hyökkäyk-
sen Vilppulan asemalla olleita Man-
nerheimin joukkoja vastaan venä-
läisten Kolpanan rykmentin miesten
ja viidensadan suomalaisen puna-
kaartilaisen voimin.

Leninin sopimus
Saksan kanssa

Saksalaisten vallattua Viron ja
työnnyttyä Narvajoen yli kohti Pie-
taria, tuli Leninin johtamalle neuvos-
vallalle kiire tehdä todellista rauhan-
tahtoa ilmentävä sopimus Saksan
kanssa. Maaliskuun kolmantena
päivänä tehdyn sopimuksen mu-

Karjalan kannas lukitsi portit vallankumoukselta

Venäläisen varuskunnan jäljiltä on vielä uusiokäyttöön otettuja
komeita rakennuksia Uudessakaupungissa. Helmikuun alussa
1918 suojeluskuntalaiset tulivat vaatimaan aseita monisatapäisestä
venäläisestä varskunnasta. Aseita ei tullut, mutta varusväki siirtyi
heti Raumalle..

Kuva: Ahti Hänninen
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kaan Lenin suostui vetämään Suo-
messa olevan venäläisen sotaväen
omalle alueelleen.

Osa joukoista jäi kuitenkin taiste-
lemaan Suomen punaisten kaartis-
sa. Tampereellakin venäläisiä oli
vielä silloin kun Mannerheimin soti-
laat olivat piirittäneet Tampereen
tienoot ja Svetshnikovin johtamat
punaiset jäivät saarroksiin.

Antautumiskehotukset olivat tur-
hia. Keskikaupungilla ilman punais-
ten sodanjohtoa käytyjen rajujen
taistelujen jälkeen vedettiin valkoi-
nen vaate Pyynikin näkötorniin 6.
huhtikuuta 1918 kello 9.

Raudussa kohosi punaisten valkoi-
nen lippu päivää aikaisemmin kuin
Tampereella. Kuolemanlaakso
Raudussa oli mustanaan vainajia ja
lähes 700 antautunutta, joiden koh-
talo on jäänyt historian hämärään.
Antautumiset eivät merkinneet so-
timisen kokonaan lopettamista.

Nälkä nostatti
vallankumouksen

Nälkä ja täysin toivottomat toi-
meentulon mahdollisuudet nostatti-
vat vallankumouksen Suomessa.
Samalla kaavalla sotia on syttynyt
viime vuosinakin ympäri maailmaa.
Naisten ja lasten kärsimykset ovat
näissä sodissa hirvittävimmät.

Sanotaan, että lapsi ei ymmärrä.
Lapsena tykistötulituksen alla sota-
rintamalta poistuneena olen var-
maankin sen verran tärähtänyt, että
vanhempanakaan en ymmärrä, mik-
si Pispalan harjun nälkää näkemät-
tömät aikuiset naiset ryhtyivät irvai-
lemaan todellista hätää kärsineiden
esivanhempiensa ankeita mielialoja
kohottavaksi tarkoiteluilla mielikuvi-
tustarinoilla.

Lienevät valtion maksamat apu-
rahat näiden nukketeatteripeliä pe-
laavien ihmisten ainoa toimeentulo-
mahdollisuus nykyisessä 90-vuoti-
aassa Suomessa. Silti vainajanakin
Mannerheim säilyy suurimpana suo-
malaisena.

Rahjan kolme
veljestä

Pohjanmaalta Pietariin leipää tie-
naamaan lähteneelle Rahjalle syn-
tyi kolme poikaa, joista kehittyi Le-
ninin lähimpiä miehiä. Veljeksistä
Jukka Rahja kävi hiukan ennen
Suomen itsenäisyysjulistusta esittä-
mässä P.E. Svinhufvudille Leninin
allekirjoittaman valtakirjan ryhtymi-
sestä Suomen kuvernööriksi. Ukko-
Pekka sanoi Jukalle, että Suomes-
sa ei ole tällaiselle virkamiehelle
käyttöä.

Toinen veli Jaakko Rahja sai
tehtävänsä mukaisesti tuotua Sipe-
riasta junalastillisen viljaa Suomen
nälkäisille. Lienee tuohon lastiin
eksynyt Uralilta toukka-asteisia per-
hosiakin.

Eniten suomalaisten kärsimyksiä
lisäsi Eino Rahja, joka toimitti Pie-
tarista ase- ja ammuslastin Suomen
Punaisille Kaarteille vallankumouk-
sen aloittamiseksi. Näitä sotimista-
varoita olikin riittävästi heti kapinan
alkaessa.

Eino Rahjan johdolla punaiset te-
kivät hyökkäyksen Mannerheimin
joukkojen selustaan. Aikomuksena
oli murtaa Tampereen piiritys ete-
lästä työntyvän yli 2000 miehen voi-
min. Kiivaimmat taistelut käytiin
Vesilahden tienoilla, Lempäälässä ja
Valkeakosken seudulla. Yritys epä-
onnistui päättyen asemasodaksi 28.
huhtikuuta 1918. Tämän jälkeen
Eino Rahja ja Tampereella komen-
tanut Mihail Svetshnikov tapasivat
toisensa Viipurissa, jonne saksalais-
ten kohti Helsinkiä työntyvän armei-
jan alta oli saapunut Suomen punais-
ten ykköshenkilö Kullervo Man-
ner.

Huhtikuun 10. päivänä Viipurissa
pidetyssä kokouksessa Kullervo
Manner julistettiin punaisten yksin-
valtiaaksi. Eino Haapalainen oli jo
syrjäytetty Punaisten Kaartien yli-
päällikkyydestä ja uudeksi ylipäälli-
köksi valittiin Eino Rahja. Mihail
Svetshnikov sai neuvonantajan teh-

tävän tässä Mannerin esikunnassa.
Mihail lähti välittömästi Pietariin
omille teilleen.

Viipurin esikunta antoi Suomen
Punakaarteille vetäytymiskäskyn
Pietariin. Vetäytyminen alkoi Turun
ja Porin väliseltä merenrannikolta.
Mielialojen kohentamiseksi annettiin
ilmoitus, että Lenin on luvannut suo-
malaisille oman alueen Uralin takaa
viljavilta Etelä-Siperian tasangoilta
ja toisena itsehallintoalueena Itä-
Karjalan. Kumpikaan alue ei silloin
ollut Leninin hallussa.

Punapakolaisten
matka ja sen päätös

Kohti Tampere-Viipuri-tietä suun-
tautui Päijänteen länsipuolelta kotin-
sa jättäneiden punapakolaisten kul-
ku. perääntymisreitin varrelta ryö-
vättiin mukaan kaikki hevoskuor-
maan mahtuva, syötäväksi kelpaa-
va ja arvotavara. Taakse jäävät
maantie- ja rautatiesillat tuhottiin ja
satamissa olleet laivatkin räjäytet-
tiin. Tämän punaisen terrorin huip-
puaikana surmaamiset kohdistuivat
omistavaan isäntävaltaan. Varsinkin
ruotsinkielisiin kartanoherroihin, joi-
den pellot olivat olleet torppareiden
hoidossa. Vallankumouksen aikana
ainut suuri työnantaja ja palkanmak-
saja oli Suomen Punainen kaarti,
johon maattoman väestön oli nälkä-
kuoleman uhalla liityttävä.

Pakon edessä ristiriitaisin tuntein
suurin osa läntisen Suomen työvä-
estöstä lähti kohti tuntematonta.
Tienvarsien sadan työväenyhdistys-
ten rakentamat juhla- ja kulttuurita-
lot muuttuivat murhemielin vaelta-
vien silmissä iloisen yhdessäolon
tyyssijoista omiensa pettäneiden
tyhjiksi kulisseiksi. Tapetuksi tule-
misen uhka siivitti kulkua päin Lah-
dessa vastaantulevaa Saksan ar-
meijaa, jonka Suomessa olosta ko-
tinsa jättäneillä ei vielä lähtiessä ol-
lut tietoa. Kaikki eivät kodeistaan
lähteneet ja kaikki lähteneet eivät
pakoreissusta elävänä selvinneet.
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Eino Rahjan kokoama puna-ar-
meija kykeni pidättelemään tovin
Tampereelta eteenpäin työntyviä
Mannerheimin joukkoja. Kuhmoi-
sen piruksi nimetty Hans Kalm oli
lähtenyt vastoin Mannerheimin käs-
kyä Vääksyyn tukkimaan joukoil-
laan ainoan Lahden kaupungin ohi-
tusväylän. Näin omapäinen Kalm
sovelsi Saksassa jääkärinä saami-
aan sotaoppeja.

Läntisestä Suomesta lähteneiden
Punaisten pako Pietariin pysähtyi
Kalmin ja saksalaisten joukkojen
muodostamaan taistelumuuriin huh-
tikuun puolen välin jälkeen. Sikolät-
tejä kurjemmat sotavankileirit täyt-
tyivät punaisten perheistä.

Kannaksen isot
taistelut

Viimeiset suuret valtaustaistelut
suoritettiin Mannerheimin esikun-
nan suunnitelmien mukaisesti ilman
Saksan armeijaa Karjalan kannak-
sella.

Pietarista käsin tehty hyökkäys
Rautuun oli torjuttu verisesti ja huh-
tikuun loppupuolella alkanut ja Va-
pun jälkeen päättynyt taistelu Vii-
purista oli yhtä verinen. Kolmas sit-
keä taistelukohde oli Terijoen seu-
dulla, jossa Heikki Kaljusen johdol-
la yritettiin tunkeutua Pietarista kah-
della panssarijunalla kohti Viipuria.
Tätä Kaljusen ja venäläisten hyök-
käystä Valkeasaaresta Raivolaan oli

torjumassa Raudun taistelussa har-
ventunut eversti Ausfeldin joukko.
Panssarijunien turvin hyökänneet
torjuttiin samanaikaisesti kun Viipu-
rista taisteltiin.

Vuoden 1918 sodassa käytiin
Karjalan kannaksella kolme anka-
rinta taistelua Raudussa, Viipurin
luona ja rautatien varressa Kuok-
kala-Terikoki-Raivola.

Kekkosen toimet
vuonna 1918

Vallankumouksen aikana sotilaina
oli runsaasti alaikäisiä. Tunnetuin
näistä oli Urho Kekkonen, joka
Kajaanissa koulunpenkiltä oli läh-
dössä salatietä Saksaan kouliintuak-
seen jääkäriksi. Lähtö tyssääntyi,
koska tuli tieto, että sinne ei enää
oteta yhtään henkilöä.

Urho Kekkonen liittyi Kajaanin
suojeluskuntaan, kävi valtaamassa
Kuopion kasarmille linnoittautunei-
ta punaisia. Sen jälkeen sotareissu
kulki Mikkelin kasarmin kautta
Mäntyharjulle, jonka luota alkoi pu-
naisten valtakunta. Urho Kekkonen
oli täällä hetken etulinjan taistelija-
na. Hän ehti nähdä Varkaudessa
jäälle ammutut tehdastyöläiset ja oli
mukana Mannerheimin järjestämäs-
sä suuressa näytösparaatissa Hel-
singissä.

Tämän jälkeen Urho Kekkonen oli
Haminan valleilla johtamassa antau-
tuneiden teloitusosastoa. Tästä hän

ilmoitti jääneen omaan sieluunsa
pysyvän vamman. Haminan jälkeen
hänelle tuli vielä vartijan tehtävä
Suomenlinnan punaisten vankileiril-
lä. Sieltä Urho Kekkonen vapautet-
tiin armeijan palveluksesta, koska
todettiin 17-vuotiaana alaikäiseksi.

Presidenttinä ja Suomen armeijan
ylipäällikkönä Urho Kekkonen toi-
mi kersantin arvoon ylennettynä ja
naisseikkailujutuilla alennettuna.
Hänen äitinsä oli Kangasniemen
tyttöjä ja vaimo Sylvin nuoruuden-
koti sijaitsi Metsäpirtissä.

Airon sotilasura
alkoi Kannakselta

Aksel Fredrik Airo taisteli 20-
vuotiaana Karjalan kannaksella ja
osallistui Viipurin valtaukseen. Man-
nerheimin joukkojen työntyessä kau-
punkiin, sieltä poistui Kullervo Man-
ner esikuntineen. Aksel Airo kou-
luttautui sotilasuralle. Puolustusneu-
voston jäsenenä toimiminen Man-
nerheimin luottohenkilönä, ennen
Talvisodan syttymistä, antoi Aksel
Airolle mahdollisuuden näyttää so-
tilaalliset kykynsä. Myöhemmin
Päämajasta Mikkelistä hän johti
koko Suomen armeijan taistelutoi-
mintaa iäkkään Mannerheimin ol-
lessa keulakuvana.

Vuonna 1918 toisiaan vastaan
taistelleet ja heidän aikuisiksi vart-
tuneet lapsensa näyttivät esimerk-
kiä talvi- ja jatkosotatoimillaan kes-
kenään kinasteleville ja henkilökoh-
taista kunniaa tavoitteleville ylem-
mille upseereille. Herroittelu ja alis-
taminen olivat sopimatonta suoma-
laisille kotinsa puolesta taisteleville.
Aksel Airon älykäs esikuntatoimin-
ta oli Suomen voittamaton Manner-
heim-linja.

Stalin ja
Kollontai

Suomessa epäonnistunut vuoden
1918 vallankumous oli jättänyt Sta-
linille pysyvän päähänpinttymän,Punaisilta anastettu panssaritykkivaunu.



Rautulaisten lehti  2/2008 19

jonka mukaan uusi yritys veisi val-
lankumouksen voittoon Suomessa.
Suomalaiset voittivat Stalinin pää-
hänpinttymän pysäyttämällä kaikki
aseelliset yritykset pystyttää Suo-
meen kommunistivaltio. Syypää tä-
hän lopputulokseen oli puhumaton
kenraali Aksel Fredrik Airo.

Neuvostoliiton diplomaattina
Ruotsissa toimiva Aleksandra
Kollontai välitti Stalinin ajatukset
rauhaan pääsemiseksi. Suomen ni-

mittämä rauhan välitysmies oli
Aleksandra Kollontain nuoruuden
ystävä Juho Kusti Paasikivi.

Stalin yritti armeijansa voimalla
olla marraskuussa 1917 Helsingis-
sä antamassa lupauksen mittainen
mies. Leninin lähettämä Stalin ja
selvää suomen kieltä puhuva Alek-
sanda Kollontai kävivät silloin yllyt-
tämässä suomalaisia mukaan sa-
maan vallankumoukseen, joka oli
Pietarissa tapahtunut kaksikym-

mentä päivää aiemmin. Vallanku-
mous toi Stalinin ja Aleksandra Kol-
lontain ministereiksi Leninin työvä-
en hallitukseen.

Aleksandra Kollontain sukujuuril-
taan täysin suomalainen äiti olisi tus-
kin toivonut suomalaisille sellaista
kohtaloa.

Ahti Hänninen

RAUTULAISTEN
PITÄJÄJUHLAT

MIKKELISSÄ
28.-29.6.2008

28.6. RAUTULAISET PORSASJUHLAT
Klo 18 alkaen (Muistoloin ilta) vanhalla Sotkulla

Ruokailua varten pyydmme ilmoittautumaan
Railille, puh. 044 3171 244, Liisalle, puh. 050 330 9066

tai Markulle, puh. 040 5239 642.

29.6. klo 14 PÄÄJUHLA MIKAELISSA
Tervetuloa!

Majoituskohteita Mikkelissä:
Hotelli Cumulus, puh: (015) 20 511
Hotelli Vaakuna, puh. (015) 202 01

  Hotelli Uusikuu, puh. (015) 221 5420.
          Visulahti, lomatalot ja mökit puh. (015) 18 281
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Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
Niilo Pusan muistelmat jatku-

vat. Hän kertoo lähetystön hen-
kilökunnasta ja Mannerheim-
ristin ritarista Alpo Kullervo
Marttisesta.

Työhöni Washingtonissa sisältyi
myös henkilöstöhallinto. Ulkomail-
la asuville ja työskenteleville, suh-
teellisen eristäytyneissä oloissa elä-
ville, yksinäisyys ja henkilökohtaiset
huolet saattavat muodostua vai-
keammiksi kuin kotimaassa, omais-
ten ja ystävien piirissä asuville. Koti-
ikävä ja siihen liittyvät tunteetkaan
eivät ole täysin vieraita varsinkaan
uusille tulokkaille. Vaalimme tietoi-
sesti yhteishenkeä.

Tähän pyrimme esimerkiksi sillä,
että suurille coctail-vastaanotoille
suurlähettiläs ja neuvos kutsuivat
koko kansliahenkilökunnan puolisoi-
neen Järjestimme myös yhteisen
päivittäisen kahvihetken sosiaalista
kanssakäymistä edistääksemme.
Ongelmatilanteissa etsimme aina
kaikkia osapuolia tyydyttävät rat-
kaisut.

Lasse Virenin
vierailu

Lukuisista vastaanotoistamme
mieleeni on erityisesti jäänyt, kun
Lasse Viren, voitettuaan Münche-
nin olympiakisoissa 5000 ja 10000
metrin kultamitalit, saapui Suomi-
Amerikka -yhdistysten liiton henki-
lökunnan mukana Washingtoniin.
Liiton puheenjohtaja, opetusneuvos
Jussi Saukkonen, oli tiedustellut
minulta, tahtoisinko järjestää matka-
laisille vastaanoton heidän poiketes-
saan Washingtoniin matkallaan Flo-
ridaan. Lähetystön naiset riemastui-
vat silloisen kansallissankarimme
tulosta suuresti ja halusivat jokainen
puristaa Lasse Virenin kättä. Las-

se jakeli auliisti nimikirjoituksiaan,
hymyili ja oli ystävällinen kaikille.
Kaikki olivat onnellisia ja tyytyväi-
siä.

Seuraavana aamuna lähdimme
Lasse Virenin kanssa lenkille lähei-
seen Dumbarton Oak -puistoon.
Samanaikaisesti Washingtonissa
vierailulla olleet eduskunnan ulko-
asiainvaliokunnan jäsenet tulivat len-
kille mukaan. Parhaimman vastuk-
sen Lasse Virenille tarjosivat Ilk-
ka Suominen ja Eino Uusitalo.
Washingtonin raportissaan Rauli
Virtanen vertaili sitten Virenin juok-
sua ulkoasiainvaliokunnan juoksu-
kuntoon.

Lähetystön
henkilökunta

Lähetystön l. sihteereinä olivat
Mauno Castren ja Erkki Kivi-
mäki. He hoitivat kiitettävästi työn-
sä, kuten myös lehdistöavustaja
Pauli Opas, joka vaimonsa Lis-
Majn kanssa edusti Suomea sekä
näyttävästi että tyylikkäästi. Ener-
ginen Martti Manninen oli yksi
UM:n lahjakkaimmista avustajista.
Hän siirtyi UM:stä eduskunnan
kautta Tasavallan Presidentin eri-
tyisavustajaksi. Sotilasasiamiehinä
olivat everstit Martti Frick ja T.
Olavi Lehti sekä komentaja Bo
Klenberg ja majuri Pertti Joki-
nen, sittemmin ilmavoimien komen-
taja.

Apulaisemme oli suuren maalais-
talon tytär Marketta Tuomaala.
Hänelle oli tarjottu Längelmäeltä
kotitilaa sukupolven vaihdoksessa,
mutta sisarosuuksien lunastaminen
ja tilan koneellistaminen olisivat
maksaneet niin paljon, että hän kat-
soi parhaimmaksi vaihtoehdoksi läh-
teä apulaiseksi Washingtoniin. Hän
omasi synnynnäisen hienon käytök-

sen. Pohjasivistyksenä hänellä oli
metsäkoulu ja vuoden työkokemus
Wienin suurlähetystössä.

Marketta Tuomaala osasi kaiken
ja hänen veroisiaan taitajia ja ahke-
ria työihmisiä on keskuudessamme
enää hyvin vähän. Taloamme var-
tioineet CIA:n poliisit pistäytyivät
päivittäin keittiössämme kahvilla ja
eräs heistä ihastui Markettaamme.
Hän on nykyään Washingtonissa
amerikkalaisen poliisiupseerin rou-
va ja kolmen lapsen onnellinen äiti.

Marketan
läskisoosi

Marketta oli myös taitava kokki.
Nähtyään, etteivät amerikkalaiset
ystävämme erityisemmin arvosta-
neet graavilohta tai korvasieniä
enempää kuin outoja poronkieliä-
kään, Marketta päätti valmistaa jo-
tain oikein suomalaiskansallista.
Hän laittoi herralounaalle läskisoo-
sin a la Marketta. Hän halkaisi por-
saankyljykset kahtia saadakseen ne
ohuemmiksi, ruskisti ne pannulla ja
nosti sivuun. Sen jälkeen hän lisäsi
pannulle soijaöljyä ja vehnäjauhoja,
jotka ruskisti tummanruskeiksi, vettä
ja kahdeksan isoa sipulia sekä 40-
50 mustapippuria. Kastike, johon
kyljykset oli lisätty, sai kiehua pari
tuntia. Siinä ajassa hienoksi haka-
tut sipulit liukenivat kokonaan ja
mustapippuri taittoi niiden makean
maun sopivasti. Valmiiseen kastik-
keeseen Marketta lisäsi vielä desi-
litran kuivaa sherryä ja siitä tuli erin-
omaista.

Läskisoosi tarjottiin Marketan
valmistaman perunamuusin kera.
johon myös oli lisätty hienoksi ha-
kattua sipulia. Tämä oli sellaista ruo-
kaa, jota amerikkalaiset vieraamme
osasivat arvostaa. Janojuomana lou-
naalla oli kuumina kesäpäivinä huur-
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teista Lapin Kultaa ja pieni Mars-
kin lasillinen Finlandia-vodkaa. Mar-
ketan läskikastike oli vanhaa hämä-
läistä talonpoikaisruokaa Längelmä-
eltä ja näin tarjottuna se oli todellis-
ta herkkua.

Asiansa osaava oli myös lähetys-
tömme kansliahenkilökunta. Suurlä-
hettiläs Tuomisen sihteerinä oli
Leila Takala, ainutlaatuinen ihmi-
nen, jonka veroista suurlähettiläs ei
ollut pitkän uransa aikana toista ta-
vannut. Arkistonhoitajana oli tyyli-
käs Ulla Saarmiala ja lähetystöneu-
voksen sihteereinä Helena Ala-
ruikka ja Helena Reivuo. Vahti-
mestareiden työtä johti esiintymis-
kykyinen ja hienokäytöksinen Arvid
Pärssinen.

Alpo Kullervo
 Marttinen

Washingtonin tunnetuin amerikan-
suomalainen oli Finlandia Founda-
tionin vaikutusvaltainen puheenjoh-

taja. Suomen ja Yhdysvaltain armei-
jan eversti, Mannerheim-ristin rita-
ri Alpo Kullervo Marttinen. Hän
oli talvi- ja jatkosodassa kunnostau-
tunut Suomussalmen, Raatteentien,
Syvärin ja Ihantalan taistelujen san-
kari, joka aikoinaan oli puolustusvoi-
miemme nuorin eversti 35-vuotiaa-
na.

Alpo Marttinen joutui mukaan
asekätkentään, jonka paljastuttua
hän pakeni ensin Ruotsiin ja sieltä
Yhdysvaltoihin. Marttinen kuului
suurlähettiläs Olavi Munkin sau-
naseuraan, joka kokoontui perjan-
tai-iltaisin. Näissä saunailloissa Alpo
Marttinen kertoi vaiherikkaan, mie-
lenkiintoisen ja legendaarisen elä-
mänsä tarinan. Pelottomalla ja roh-
kealla esiintymisellään molemmissa
sodissamme hänen onnistui joukkoi-
neen katkaista suurtenkin vihollis-
joukkojen eteneminen ja torjua ne
verissäpäin takaisin.

Jatkosodassa Alpo Marttisen tais-
teluosasto oli mm. katkaissut vuon-

na 1941 Muurmannin radan ja 1944
Marttisen joukot torjuivat vihollisen
Kivisalmella. Yhdysvaltain armeijas-
sa hän oli ylennyt alokkaasta evers-
tiksi. Eläkkeelle jäätyään hän vie-
raili usein Suomessa ja etsi entisel-
lä tarmollaan sopivaa kesäasuntoa

 Hän tapasi myös Urho Kekko-
sen ja tiedusteli suoraan tapaansa,
voisiko presidentti ylentää hänet
kenraalimajuriksi reservissä tunnus-
tukseksi hänen ansioistaan. Tämän
ylennyksen hän olisi hyvinkin an-
sainnut.  Poliittisista syistä president-
ti ei katsonut voivansa pyyntöön
suostua.  Asiaan vaikutti myös, että
Marttinen oli Yhdysvaltain kansa-
lainen.

Alpo Marttisen oli vaikea ymmär-
tää perusteluja ja hän kääntyi Urho
Kekkosen politiikan ja sen lieveil-
miöiden vastustajaksi. Finlandia
Foundationissa hän piti laajoja esi-
tyksiä, joissa hän selosti sotilaallisel-
la tarkkuudella Suomen silloista po-
liittista ja taloudellista tilannetta
poikkeusvaaleista ja Beljakovin
tapauksesta lähtien. Hän oli Wa-
shingtonissa CIA:n piirissä huomat-
tava vaikuttaja. Hänen sanansa pai-
noivat Yhdysvaltain Administraati-
on kannanotoissa enemmän kuin
useiden muiden CIA:n tietolähtei-
den arviot.

Ilman asekätkentäjuttua eversti
Alpo Marttinen olisi ehdottomasti
ollut varteenotettava kenraaliehdo-
kas puolustusvoimain komentajak-
si, jota kohti hän määrätietoisesti
pyrki ja eteni. Hän oli syntynyt soti-
laaksi. Hän oli varma ja peloton,
hyökkäysvaiheen suurten miestap-
pioiden takia myös Alpo Veriseksi
kutsuttu. Hän kuoli yllättäen joulun
edellä 1975 Washinqtonin esikau-
pungissa Falls Churchissa.

Washingtonin
residenssi.
Marketta –si-
säkkötualalla.
Noin 1971.

Väliotsikointi toimituksen.
Niilo Pusan muistelmat jatkuvat

seuraavassa numerossa
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Raudun historia -nimisestä kirjasta
saamme tiedon siitä, että Matti oli
Raudun osuuskassan johtokunnan
jäsen sen perustamisesta alkaen,
toisin sanoen vuodesta 1907 vuo-
teen 1919. Tämä johtuu siitä, että
hän nautti rautulaisten keskuudes-
sa yhteiskunnallista arvostusta, sil-
lä toimeen valittiin henkilö vaaleilla.
Lisäksi hänellä oli riittävä sivistys-
taso tuohon, joskaan ei korkeaan,
mutta kuitenkin vaateliaaseen toi-
meen. Matilla oli läheinen erityistai-
to, uunien tekeminen. Hän muurasi
kivisiä uuneja tilauksesta myös lä-
hiseudun kyliin ja siksi oli usein päi-
väkausia kotoa poissa.

Vuonna 1903 Mattia kohtasi on-
nettomuus, sillä Selma-vaimo me-
nehtyi verenvuotoon keskenmenon
vuoksi. Hän oli vain 38 -vuotias ja

hän odotti yhdeksättä lastaan. Hän
on haudattuna Rautuun uudelle suo-
malaiselle hautausmaalle. Siellä
Ählbergeilla oli sukuhauta.

Tämän hautausmaan paikalle ra-
kennettiin 1950-luvulla joitakin kak-
sikerroksisia rakennuksia Raudun
uusille asukkaille. Kuten tavallises-
ti, sinne sitten ilmestyi myös auto-
talleja ja karjalle tiloja.

Kun Matista tuli leskimies, hänel-
le jäi kuusi lasta. Vanhin oli kolme-
toista, nuorin vasta kymmenen kuu-
kauden ikäinen. Ainoa poika Arvid,
tilan tuleva isäntä, oli viisivuotias.

Vasta kuuden vuoden päästä
Matti Monto meni naimisiin toisen
kerran. Vaimoksi hänelle tuli Anna
Tilsa, o.s. Petroff ( s.26.7.1863 –
k. 10.4.19329). Hänen kanssaan
Matti piti tilaa vuoteen 1932 asti.

Anna oli syntynyt Orivedellä. Hän
muutti Pietarista Rautuun 4.11.1909.
Matin kuoltua hän jätti Monnonmä-
en ja kuoli kolme kuukautta miehen-
sä jälkeen. Matti Monto itse oli kuol-
lut keuhkosyöpään 72:n vuoden iäs-

sä. Hän on haudattuna Raudussa
ensimmäisen vaimonsa ja lastensa
viereen.

Sanna Monto, jolle Matti oli iso-
isä muistelee: “Olin 7-vuotias, kun
isoisäni Matti kuoli, kuitenkin muis-
tan isoisän maanneen pari viikoa
hyvin huonokuntoisena, kurkusta
vuosi verta. Hänen kuoltuaan isä
teki ruumisarkun ja maalasi sen
mustalla maalilla. Ennen kuin ark-
ku oli valmis, Matti makasi riihessä
valkoisen peitteen alla. Muistan kun
Selma, joka oli silloin neljävuotias,
tuli riiheen ja nosti peitettä isoisän
kasvoilta ja katseli häntä. Äiti sil-
loin kielsi häntä sitä tekemästä.

Vuodet 1932–1944 Monton tilan
viimeinen isäntä oli Matin ainoa poi-
ka, Arvid Gustaf Monto (s.
27.12.1897 – k.26.10.1966) ja hänen
vaimonsa Ida Partanen (s. 8.8.1902
– k. 21.12.1986). Ida tuotiin sulhasen
taloon Orjansaaresta (nyk. Krutaja
gora) perinteellisessä karjalaisessa
hääkulkueessa. Hääkulkue oli suu-
ri ja muodostui monista hevosval-
jakkoajoneuvoista, myöskin suku-
laisten ja vihittävien isien ajoneu-
voista. Heidät vihittiin Raudun lute-
rilaisessa kirkossa 17.12.1923.

Ida oli kotoisin Orjansaaren ky-
lästä, mikä ei ollut kaukana Potke-
lasta. Hänen vanhempansa olivat
Nuutti Partanen (s. 10.9.1869 –
k.?) ja Helena Mentu (s.l2.2.1876
– k.?). Ida oli perheen toinen lapsi,
hänellä oli viisi veljeä ja yksi sisar.

Meidän onnistui saada paljon mie-
lenkiintoista tietoa Arvidin ja Idan
nuoruudesta heidän vanhimman tyt-
tären Sanna Sanelman suusta, joka
auliisti kertoi meille, mitä hän tiesi
isästään ja isoisästään.

Kuten me jo tiedämme, Arvid oli
kuusivuotias, kun hänen äitinsä kuo-
li. Tietenkään mahdollisuutta opis-

Rautua seitsemän sukupolven ajan (1744 - 1944)
Osa 5.

Sosnovossa syntynyt Ilona
Kisill on tehnyt diplomityön,
joka käsittelee Monton per-
heen historiaa Raudussa. Mon-
ton suvun vaiheet jatkuvat.

Piirros: Eija Vasenius
Tikatsun hautausmaan nurkka.
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keluun hänellä ei ollut, se on, olles-
saan ainoa poika, hänen piti lapsuu-
desta asti auttaa isää talouden pi-
dossa.

Pitää panna merkille, että hän oli
hyvin lahjakas poika ja oppi omin
päin lukemaan, kirjoittamaan ja kun-
nostautui erityisesti laskennossa.
Hän kykeni nopeasti ja virheettö-
mästi suorittamaan päässälaskuja.

 Arvid harrasti raviurheilua. Hän
tietenkin osallistui ravikilpailuihin
joita Raudussa pidettiin säännölli-
sesti. Etupäässä kuitenkin hän työs-
kenteli hevosten kanssa pääasias-
sa metsässä ja pelloilla. Kaksitois-
tavuotiaasta lähtien hän jo itsenäi-
sesti kynti peltoa.

Vuoden 1918 kansalaissodan ai-
kana Raudussa ja lähialueilla lei-
mahti sodan palo. Yksi verisimmis-
tä taisteluista käytiin 25. maaliskuu-
ta yhdessä Raudun laaksossa. Ku-
ten jo ensimmäisessä luvussa tuli
mainituksi, laakso sai myöhemmin
nimen Kuolemanlaakso. Tällöin
Arvidilla oli ikää 21 vuotta ja enti-
sen Venäjän armeijan everstiluut-
nantti Yrjö Elfengrenin komennos-
sa hän osallistui Raudun vapautta-
miseen puna-armeijalaisista. Valko-
suomalaiset olivat tämän taistelun
voittajia ja Arvid palkittiin urheudes-
ta “Raudun ristillä”.

Kun sota tuli Rautuun vuonna
1939, Arvid lähti sotaan hevosensa
kanssa ja palasi sieltä ehjänä ja va-
hingoittumattomana. Kuka kenetkin
tappavan luodin tieltä kuljettaa pois,
jää vain arvattavaksi. Rakkaus he-
vosiin säilyi Arvidilla läpi koko elä-
män.

Idan lapsuudesta meidän ei onnis-
tunut saada paljoakaan tietoa, mut-
ta kuitenkin on tunnettua, että hän
lopetti kansakoulun kolmen luokan
jälkeen. Koulunkäynnin jatkamiseen
hänellä ei ollut mahdollisuuksia, kos-
ka kotona oli paljon työtä.

Myöhemmin hän kävi käsityökurs-
seilla, joilla oppi kutomaan, teke-

mään pitsiä, neulomaan ja kehrää-
mään. Kaikki sängynpeitteet, ma-
tot, pöytäliinat ja pääosa kotiväen
vaatteista olivat Idan tekemiä.

Monton perheeseen syntyi kuusi
lasta, joista kaksi kuoli pienokaisi-
na. Sanna Sanelma oli vanhin, hän
syntyi 6.10.1924. Seuraava lapsi
perheessä oli Selma Helena synty-
en 25.10.1927. Sitten oli suuri koet-
telemus Idalle ja Arvidille, sillä seu-
raavat kaksi lasta kuolivat jo pieno-
kaisina. Poika Aatos Akseli (s.

8.7.1932 – k. 3.9.1932) kuoli yöllä
suoraan äitinsä käsivarsille kouris-
tukseen korkeassa kuumeessa. Ar-
vid teki pojalle valkoisen ruumisar-
kun ja hautasi hänet Raudun hauta-
usmaalle Ählbergien perheen suku-
hautaan. (Arvidin äidin suku).

Kaija-tyttönen (s. 2.6.1934 –
26.5.1935) oli Ida-äidin muistikuvi-
en mukaan hyvin reipas ja iloinen
lapsonen. Hän kuoli keuhkotuleh-
dukseen Idan käsivarsille. Hänen
sairautensa aikana Raudun lääkäri
oli Helsingissä kursseilla ammatti-

Arvid Monton ja Ida Partasen kihlakuva vuodelta 1922.
Kuva: Eija Vaseniuksen albumi



Rautulaisten lehti  2/200824

taitonsa kohottamiseksi. Sairaan
Kaijan luokse saapui joka päivä sai-
raanhoitaja Veera Könni. Hän teki
kylmiä kääreitä ja kamferttihautei-
ta. Se ei riittänyt pitkälle.

Hautajaisiin asti Kaija makasi ka-
marin pöydällä valkoisessa puvus-
sa. Arvid uudestaan teki lapselleen
valkoisen arkun ja kantoi sen kai-
nalossaan hautausmaalle. Kaija
haudattiin ensimmäisenä syntymä-
päivänään Raudun uudelle hautaus-
maalle aivan hautausmaan portin
pieleen. Nyt tällä paikalla on kaksi-
kerroksinen talo, jonka ikkunoitten
alla sijaitsee puutarha.

Ja jo 19.9.1935 syntyi Kaarlo
Matti. Sen jälkeen 22.8.1944 syntyi
Kari Kalevi, mutta hän syntyi jo
Keski-Suomessa, Joutsan pitäjässä.

Arvid Gustaf ja Ida Monto ja lap-
set Sanna, Selma ja Matti elivät
maatilalla vuodesta 1932 vuoteen
1944. Tänä lyhyenä ajanjaksona
heidän osakseen tuli kestää paljon
hätää ja menetyksiä. Nimenomaan
Sanna mielellään kertoi meille näis-
tä, ei yksinkertaisista, mutta kuiten-
kin hänen sydämelleen rakkaista
vuosista.

Joka kevät perhe muutti karjan
kanssa kesäpaikalle, mikä sijaitsi
kolmen kilometrin päässä Tykläjär-
velle päin. Siellä perheellä oli kesä-
koti, torppa ja neljä hehtaaria omaa
maata.

Tämän lisäksi Arvid Monton omis-
tuksessa oli välittömästi itse Mon-
nonmäen maatila, metsäpalsta mikä
sijaitsi aivan Neuvostoliiton rajan

vieressä ja vielä kaksi pientä pel-
toa.

Sanna muistelee että he Selma-
siskon kanssa paimensivat karjaa
kun vanhemmat työskentelivät pel-
loilla. Auringon laskiessa tytöt ajoi-
vat karjan kotiin lypsämistä varten.

Piirros: Eija Vasenius
Monton talon pohjapiiros Raudun Potkelan Monnonmäellä.

Käännös.
Alvar Loponen

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

Lallukan Sukuseura ry

Sukukokous pidetään
Karjalatalossa,

Helsingissä
12.4.2008  klo 11.30

Kokouksessa käsitellään
sääntöjen

11 §:n määrittelemät
asiat.

Tarkempi ohjelma
jäsentiedotteessa.

Lallukan Sukuseura ry
Hallitus
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103 vuotta
täytti Lyydia

Maisonen  8. maalis-
kuuta. Hän on syn-
tynyt maanviljelijän
tyttärenä Raudun
Mäkrällä. Lyydia
Maisonen asuu poi-
kansa Kalevin per-
heen luona Mikkelis-
sä. Hän on innokas
keskustelija ja muis-
telee mielellään elä-
mää Raudussa. Mum-
moltamme me lapsen-

lapset olemme saaneet paljon sellaista arvokasta
perimätietoa, mitä emme olisi saaneet mistään kir-
joista.

Tuija Alatalo

80 vuotta

täytti Karkkilassa 11.
tammikuuta 2008 Aarne
Puranen.  Hän on syn-
tynyt  Raudun Mäkräl-
lä. Vanhemmat  Amalia
ja Herman Puranen.

70 vuotta

täytti 8. maaliskuuta Hannu Tuomimaa Helsin-
gissä. Hän on syntynyt Raudussa.

Syntyneet
27. marraskuuta syntyi Seinäjoella Inkeri Emi-

lia Utter Pirkko Utterin, o.s. Kopakkala, ja Aki
Utterin perheeseen. Pirkko-Liisa Utterin äidin Lii-
sa Rouhiaisen, o.s. Säde, isä Aaro Säde on kotoi-
sin Raudun Riikolasta. Suvun juuret ulottuvat myös
Keripataan. Aki Utter on isänsä puolelta myös kar-

Nilsiäläinen, myös Raudussa kotiseutumatkalla
käynyt Ahti Väätäinen palkittiin reserviupseerikurs-
sin 230 priimuksena kunniamiekalla. Tammikuus-
sa 2008 hänet ylennettiin vänrikiksi. Kuvassa hä-
nen oikealla puolella on rautulainen mummonsa,
sota-aikana lottana palvellut Sanna Väisänen ja
vasemmalla puolella pappansa, rintamaveteraani
Lauri Väisänen Joutsasta.

Eeva Väätäiselle SM-pronssi
Joutsalaissyntyinen Eeva Väätäinen, o.s. Väisä-

nen, voitti SM-pronssia suurpujottelussa N 45-sar-
jassa Tahkolla Nilsiässä 1. maaliskuuta kotiylei-
sönsä kannustamana. Eevan äiti on Raudussa syn-
tynyt Sanna Väisänen, o.s. Monto, kirkonkylän
koulupiiristä. Samoissa kilpailuissa oli mukana
useita pietarilaisia alppihiihtäjiä, jotka käyvät ny-
kyisen Raudun laskettelukeskuksessa usein harjoit-
telemassa.

täytti 13. maaliskuuta Maija-Liisa Svensson Borå-
sissa Ruotsissa. Hän on syntynyt Raudun Maanse-
län kylässä.

jalaisia Salmin pitäjästä.

14. joulukuuta syntyi Voitto Ville Verneri Kopak-
kala Mikkelissä Ville-Veikko ja Heidi Kopakkalan
perheeseen. Ville-Veikko Kopakkalan juuret on
Raudussa. Hänen äitinsä Liisa Rouhiaisen  isä Aaro
Säde on kotoisin Raudun Riikolasta.Palkittu
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Aini Kyllikki Lehkonen, o.s. Sappinen, kuoli 18.
joulukuuta 2007 Kangasniemellä. Hän oli synty-
nyt 13. syyskuuta 1922 Raudussa.

Eino Ilmari Seijamaa kuoli 17. helmikuuta Kyyh-
kylässä. Hän oli syntynyt 17. marraskuuta 1922
Raudussa.

Lea Moilanen, o.s. Mauravaara, kuoli 17. tam-
mikuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt 15. kesäkuu-
ta 1932 Raudussa.

Maanviljelijä Paavo Kähäri kuoli 24.heinäkuu-
ta.2007 Siikajoella. Hän oli syntynyt Raudussa 11.
heinäkuuta 1926.

Veikko Nalli
3.4.29 – 1.10.07

Isä syntyi Raudus-
sa ja eli lapsuutensa
kauniissa Karjalas-
sa. Sota pakotti per-
heen evakkomatkal-
le ja monien vaihei-
den jälkeen Pieksä-
mäelle.

Elämäntyönsä, 46
vuotta, isä teki pos-
tin palveluksessa.
Urallaan hän sai
useita ansiomerkke-
jä, mm. Tasavallan presidentin myöntämät valtion
virka-ansiomerkin vuonna 1974 ja Suomen valkoi-
sen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mi-
talin kultaristein vuonna 1989.

Ammattiyhdistystoiminta oli sydäntä lähellä ja isä
toimikin aktiivisesti monissa yhdistyksissä erilaisissa
tehtävissä aina kuolemaansa asti.

Matkustelu toi vaihtelua elämään ja monet maat
aina kaukomaita myöten tuli käytyä. Kaikkein rak-
kain paikka kuitenkin oli kesämökki Lamposaa-
ressa. Sairauden myötä, kun voimasi vähenivät,
etkä jaksanut enää matkustella, siitä tuli entistä
rakkaampi paikka. Lähes juoksujalkaa pistelit pit-
kin pihamaata ja pientä mielekästä puuhastelua riitti
koko ajan. Puiden teko oli intohimosi ja verkot oli
pyynnissä aina kun mahdollista, kalaa tuli välillä
yli oman tarpeenkin. Varsinkin ahvenet olivat suurta
herkkuasi.

Kaksi vuotta sitten olit jo aikeissa myydä kesä-
mökkisi pois, koska siitä huolehtiminen tuntui lii-
an raskaalta. Mieheni kanssa päätimme, että os-
tamme sen itsellemme ja näin sait vielä nauttia mö-
kin rauhasta.

Isä, olit oikeudenmukainen, reilu ja sopivasti
ankara. Olit oikea vanhan kansan herrasmies,
annoit neuvoja pyydettäessä, etkä koskaan tuput-
tanut. Pidit myös kovasti lapsista ja eläimistä. Isäl-
lä oli hyvä syli, joka harvoin oli tyhjillään. Se läm-
pö joka sinussa oli, oli aivan käsin kosketeltavis-
sa. Sen, joka ei kanssasi tullut toimeen, kannatti
mennä peilin eteen.

Lähtösi tuli yllättäen, kun nukuit ikiuneen mökil-

lä, siinä sinulle rakkaimmassa paikassa.
Isä, saunapuita on, kiitos sinun, moneksi vuodeksi

eteenpäin. Niillä saunaa lämmittäessä muistelem-
me sinua lämmöllä.

Isä, minulla on ikävä, meillä kaikilla on. Mutta
jonain päivänä pilvet väistyvät, aurinko tulee esiin
ja suru on kevyempi kantaa.

Tyttäresi
Marja-Liisa

Merikapteeni Onni
Litmanen kuoli joulu-
kuussa 2007 Oslossa
Norjassa. Hän oli syn-
tynyt helmikuussa 1927
Raudussa Vakkilan ky-
lässä.

Julia Nieminen, o.s. Sorvali, kuoli 18.tammikuu-
ta Kotkassa. Hän oli syntynyt 27. heinäkuuta 1926
Raudun Maanselän kylässä.

Eeva Rautio, o.s. Kuparinen, kuoli 21. helmikuuta
Mikkelissä. Hän oli syntynyt 24. maaliskuuta 1930
Raudun Vakkilassa Helmi ja Heikki Kuparisen
kuusilapsisen perheen neljäntenä lapsena. Raskai-
den evakkomatkojen jälkeen Eeva kotiutui Mik-
kelin Vehmaskylään, josta löytyi myös puoliso Veik-
ko. Hän sai elää rikasta elämää ison talon ja kol-
milapsisen perheen äitinä Leponissa viime vuosiinsa
ja voimat vieneeseen sairastumiseensa asti.
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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.

Tapahtumakalenteri
26.4. klo 10 Mentujen sukuseuran sukukokous

Helsingin Suomalaisella klubilla.

12.4. klo 11.30 Lallukan Sukuseura ry:n suku-
kokous Karjalatalossa Helsingissä.

23.–25.5. matka Rautu – Palkeala – Sirkiänsaari.

6.–8.6. matka Rautuun.

13.–15.6. Karjalaiset kesäjuhlat 2008 Tampereella

28.–29.6. Rautulaisten pitäjäseuran 60-vuotis-
juhla ja Rautulaisten lehden 50-vuotisjuhla Mik-
kelissä.

28.6.–1.7. Paukkujen sukuseuran sukumatka
Karjalan kannakselle, Sakkolaan, Metsäpirttiin ja
Rautuun.

Kuvat Juho Haukan jäämistöstä. Kuka tuntee henki-
löt? Kuvan takana teksti: Markkinoilla V. Köppi.

Kuka tuntee henkilöt? Kuvan takana teksti: Muistoksi
Sannille 23.8.31 Anni ja Veera.
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Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa,
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