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Toivoisin, että mahdollisimman
monella rautulaisella tai rautulaisten
ystävällä olisi mahdollisuus saapua
28. – 29.6. tänne Mikkeliin, Itä-Suo-
men läänin pääkaupunkiin.

Raudun pitäjä kuului Viipurin lää-
niin, aikoinaan myös Mikkeli on kuu-
lunut Viipurin lääniin. Sotien – 1939
– 1944 – seurauksesta useimman
kotiseutunsa menettäneen rautulai-
sen uudeksi kotiseuduksi tuli Mik-
keli ja Mikkelin lääni.

Mikkelin läänissä siirtoväen määrä
oli vuoden 1945 lopussa lähes 30 000
henkeä, enemmistönä viipurilaiset.
Kuntakohtaisen maataloussiirtovä-
en sijoitussuunnitelman mukaisesti
Mikkeli ja sen ympäristö vastaan-
ottivat rautulaiset.

28.–29.6. juhlitaan 60 vuotta sit-
ten perustettua Rautulaisten pitäjä-
seuraa sekä 50-vuotistaivaltaan juh-
livaa Rautulaisten lehteä.

Sodan seurauksesta evakkokan-
san hajaantuminen pitkin jäljelle jää-
nyttä tynkä-Suomea näytti antavan
varsin vähän tukea vanhan karja-
laisen yhteisön säilymiselle. Oli sel-
vittävä uusissa, muuttuneissa olois-
sa, mutta haluttiin kuitenkin säilyt-
tää oma kulttuuri-identiteetti ja pe-
rinne.

Karjalassa oli aina ollut vilkas yh-
distyselämä. Niinpä olikin luonnol-
lista, että yhteyttä entiseen elämän-
muotoon lähdettiin ylläpitämään juu-
ri järjestötoiminnan kautta. Tuohon
tarpeeseen syntyi siis myös Rautu-
laisten pitäjäseura.

Tarve järjestäytymiseen heräsi
Rautulaistenkin keskuudessa heti
jatkosodan jälkeen, kun entiset tu-
tut yhteisöt olivat lopullisesti särky-
neet. Rautu, kuten muutkin luovu-
tettujen alueiden kunnat lakkautet-
tiin virallisesti vuoden 1948 lopussa
sekä Raudun seurakunta vuonna
1949.

Alkuvuosien yhteiset tapaamiset
toivat varmasti lohtua  tuskaan, mitä
liittyi entisen kotiseudun ja kodin
menettämiseen. Jotkut kai ivailivat-
kin, että “sellasiiha ne on karjalai-
set, senku juhliit vaa.” Eivät ehkä
ymmärtäneet, että kaiken sen ko-
kemisen ja tyhjästä uuden elämän
aloittamisen keskellä haluttiin riisua
arki kaikkine huolineen ja murhei-
neen edes hetkeksi, hakea voimaa
ja virkistystä taas pian alkavaan työ-
hön.

Tänä päivänä pitäjäseuran sekä
lehden tavoitteet ovat samat: olla
yhdysside rautulaisten, Rautu -juu-
risten sekä heidän ystäviensä kes-
ken. Väki ei ole vähentynyt, vaikka
evakkoon lähteneiden joukko har-
veneekin.

Karjalaisia juuria ja karjalaisuutta
halutaan vaalia, Karjala koetaan
kiinnostavana yli heimorajojen. En
ole kuullut, että yhtään sodan jäl-
keen perustettua pitäjäseuraa olisi
lakkautettu.

Joskus 1980-luvulla eräässä pu-
heessaan valtioneuvos Johannes
Virolainen muistutti, että karjalai-
suus ja karjalaiset kulttuuriperinteet
eivät ole päämäärä sinänsä. Ne on
nähtävä osana suomalaista kulttuu-
ria. Ne antavat väriä ja herkkyyttä,
toivon mukaan myös läheisyyttä ja
inhimillisyyttä suomalaiseen jäykäh-
köksi ja eristyneeksi mainittuun kult-
tuuriin. Luulen, että tänä päivänä on
toteutunut jo se, että karjalaisuus
nähdään ja koetaan osana suoma-
laista kulttuuria. Se takaa sen, että
voimme tulevaisuudessakin olla yh-
tenä kiinnostavana toimijana tämän
päivän tarjonnassa. Yhdessä meis-
sä on voimaa panna Karjalan kun-
naat soimaan.

Tapaamisiin siis Mikkelissä. Ter-
vetuloa!
Terveisin
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Rautulaisten tuplajuhlat Mikkelissä
Rautulaisten pitäjäjuhlat pidetään

kesäkuun viimeisenä viikonloppuna
(28.- 29.6.) Mikkelissä tavallista juh-
lavimmissa merkeissä. Pitäjäseural-
la tulee toimintansa 60 vuoden
merkkipaalu täyteen ja Rautulaisten
lehtikin on ilmestynyt jo viisikym-
mentä vuotta.

Juhlat ovat perinteiseen tapaan
kaksipäiväiset. Lauantaina juhlis-
tamme merkkivuosia Mikkelin van-
halla sotilaskodilla, Sotkulla (Jääkä-
rinkatu 9) illanvietolla, jossa alkupa-
laksi tarjoamme hengenravintoa, eli
Kyllikki Mäntylän hulvattoman
hauskan karjalaisaiheisen näytel-
män Elämäntapaus.

Vuonna 1958 kirjoitetun näytel-
män esittää Mikkelin kansalaisopis-
ton ryhmänä toimiva Remppateat-
teri. Erinomaiset arviot esityksistään
saanut Remppateatteri on osoitta-
nut mikkeliläisille teatteriharrastuk-
sellaan, että erilaisten elämistä han-
kaloittavien remppojen kanssa pys-
tyy harrastamaan täysipainoisesti
hyvin monenlaisia asioita, kuten esi-
merkiksi näyttelemistä.

Remppateatterin vajaan tunnin
mittaisen näytelmän jälkeen pää-
semme käsiksi pääruokaan. Vartais-
sa kokonaisina grillatut porsaat

odottavat illan ruokailijoita.  Ennen
herkuttelun aloittamista Ilkka Pie-
tiäinen on luvannut pitää juhlakan-
salle puheen rautulaisesta porsaan-
kasvatuksesta.

Ruokailun jälkeen oloa voi keven-
tää parketilla pyörähtelemällä tan-
goprinsessa Sanna Pietiäisen ja
hänen orkesterinsa tahdissa.

Sotkulta löytyy myös tiloja rauhal-
lisemmasta menosta pitäville istumi-
seen ja tuttujen kanssa rupattelemi-
seen.

Sunnuntain jumalanpalvelus pide-
tään poikkeuksellisesti Mikkelin
Tuomiokirkossa. Jumalanpalveluk-
sessa saarnaa juuret Raudussa
omaava Reijo Sojakka. Leppävir-
ralla kappalaisena toimivan Sojakan
isä Armas Sojakka oli kotoisin Kär-
sälän kylästä.

Jumalanpalveluksen päätteeksi
lähetetään seppelvartiot tuomiokir-
kosta Sankarivainajien ja Karjalaan
jääneiden muistomerkeille.

Ortodoksinen Veden pyhitys ja li-
turgia pidetään Visulahden tsasou-
nassa.

Päiväjuhla alkaa Konsertti- ja
kongressitalo Mikaelissa kello 14.
Mikaelin ovet juhlavieraille avautu-
vat kello 12 ja sen ravintola Clousta
saa ainakin pientä suolasta purta-
vaa. Mikäli jumalanpalveluksen jäl-
keen kaipaa tuhdimpaa syötävää
ennen juhlia, suosittelemme piipah-
tamista jossakin kaupungin monista
ravintoloista.

Pääjuhlassa juhlapuheen pitää
Etelä-Savon Maakuntaliiton tuore
maakuntajohtaja Matti Viialainen.

 Tervehdyssanat juhlassa lausuu
Pitäjäseuran puheenjohtaja, Rautu-
laisten lehden päätoimittaja Mark-
ku Paksu ja katseen Pitäjäseuran
ja karjalaisten tulevaisuuteen luo
nuori Pitäjäseuran hallituksen jäsen,
historian opiskelija Ilona Kopak-
kala.

Musiikkia juhlaan tuo vuonna 1909
perustettu Kalhon soittokunta Har-
tolasta johtajanaan Antero Suojo-
ki. Lisäksi juhlassa esiintyvät rakas-
tetut ja moniin rautulaisten juhliin
oman taiteellisen panoksensa anta-
neet rautulaisjuuriset laulajat, bari-
toni Mika Nikander ja taiteilija
Sanna Pietiäinen säestäjineen.

Päiväjuhlan ohjelmaan kuuluu
myös ansiomerkkien jako.

Seija LipsanenMarkku Paksu

Reijo Sojakka.

Ilona Kopakkala.
Kuva: Seija Lipsanen

Kuva: Seija Lipsanen
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Rautulaisten pitäjäjuhlien juma-
lanpalvelus on perinteisesti pidetty
maaseurakunnan kirkossa. Nyt siel-
lä on konfirmaatiopyhä ja ja rautu-
laiset kokoontuvat Mikkelin Tuomio-
kirkkoon. Minkälainen paikka tämä
kirkko oikein on?

Mikkelin tuomiokirkko täytti viime
adventtina 110 vuotta. Tänä kevää-
nä, helatorstaina, itse seurakunta
juhli omaa satavuotistaivaltaan.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakun-
nan perustamisen juuret ovat jo kau-
pungin perustamisasiakirjassa vuo-
delta 1838. Aluksi kaupunkilaiset
kuuluivat Mikkelin seurakuntaan,
joka käsitti myös maaseurakunnan.
Oman seurakunnan perustamispro-
sessi kesti 70 vuotta ja sitä kiihdyt-
tivät pitäjäläisten ja kaupunkilaisten
riidat.

– Erimielisyyttä syntyi, kun kau-
punkilaiset eivät suorittaneet papis-
ton palkkaukseen liittyviä maksuja
maaseurakunnalle. Toinen riita kos-
ki hautausmaita. Kun kalmistoa piti
laajentaa, maaseurakuntalaiset pel-
käsivät, että kaupunkilaiset veisivät
uudelta hautausmaalta parhaat pai-
kat. Kaupunkilaiset puolestaan kat-
soivat, että maaseurakunnan kir-
kossa penkkijärjestyksineen ei ollut
heille tilaa, valottaa kirkon historiaa
karjalaisjuurinen vs. kirkkoherra
Risto T. Nieminen.

Vuosisadan loppupuolella kaupun-
kilaiset ryhtyivät tosissaan puuhaa-
maan omaa seurakuntaa ja vuonna
1891 senaatti lopulta perusti Mik-
kelin kaupunkiseurakunnan. Se
aloitti toimintansa itsenäisenä vuon-
na 1908.

Oman kirkon kaupunkilaiset olivat
saaneet valmiiksi jo 1897. Mikkelin
uusgoottilaiseen tyyliin rakennetun
tuomiokirkon on suunnitellut arkki-

Mikkelin Tuomiokirkko on satavuotiaan
seurakunnan pyhättö

tehti Josef Stenbäck. Se vihittiin
käyttöön adventtisunnuntaina 28.
marraskuuta 1897. Vihkijänä toimi
piispa Gustaf Johansson.

1800-luvulla kirkon paikalla Risti-
mäellä harjoitteli tarkk’ampujapa-
taljoona ja lisäksi siellä oli siesu eli
putka.

Kaupunkilaisia 1800-luvun lopus-
sa oli Mikkelissä 2 863. Heille ra-
kennettiin 1 400 istuinpaikan pyhät-
tö. Seisomapaikkoineen kirkkosaliin
ja lehtereille laskettiin mahtuvan 2
100 ihmistä, joten tilaa oli runsaasti.
Nykyisin kirkossa on 1 200 istuma-
paikkaa.

Kuvat. Seija Lipsanen
Mikkelin Tuomiokirkko vähän harvinaisemmasta kuvakulmasta
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Kirkon alttaritaulun, Jeesus ristil-
lä, on maalannut Pekka Halonen.
Talvisodassa pommit osuivat kirk-
koon kahdesti. Kirkon pelastivat
koulupojat, Olli Närvänen kaverei-
neen. He sammuttivat tulipalon ja
veivät pomminriekaleet ulos.

Sotien seurauksena siirtyi Viipu-
rin hiippakunta vuonna 1945 Mik-
keliin. Piispanistuimen myötä kau-
punginkirkosta tuli tuomiokirkko.

Kirkko muokattiin arvoiseensa
asuun 1950-luvulla. Remontin suun-
nitteli funkisarkkitehti Martti Väli-
kangas. Kirkkoon myös rakennet-
tiin uusi tilava sakasti.

Kirkkoon saatiin myös lasimaala-
ukset, jotka suunnitteli Antti Sal-
menlinna. Kuorin vasemman puo-
len lasimaalaukset esittävät Paavali
Juustenia ja Mikael Agricolaa.
Piispoja esittävä lasimaalaus liittää
rakennuksen Karjalaan ja Viipurin
hiippakunnan perintöön, sillä Juus-
teen ja Agricola opiskelivat kumpi-
kin aikoinaan Viipurin latinankoulus-
sa. Juusteen toimi myös Viipurin
hiippakunnan piispana ja Agricola on
tiettävästi haudattu Viipurin van-
haan tuomiokirkkoon. Lasimaalauk-
sen alaosassa näkyvät sodassa tu-
houtunut Sortavalan kirkko ja Kä-
kisalmen linna.

Oikeanpuoleisessa lasimaalauk-
sessa on keskellä Tuukkalan risti.
Arkkienkeli Mikael puhaltaa sen yllä
pasuunaa.Lasimaalauksesta löytyy
myös Mikkelin kaupungin vaakuna,
Olavinlinna ja Kivisakasti, eli vah-
vat savolaiset symbolit.

Viimeisin peruskorjaus kirkossa
tehtiin 1983–84, jolloin kirkkosali
muun muassa maalattiin. Kirkon
alakerrassa toiminut pannuhuone
muutettiin kryptaksi.

Mikkelin tuomiokirkon tornin huip-
pu ulottuu 64 metriin. Rakennuksen
pituus on noin 50 metriä.

Mikkelin hiippakunnan piispana
toimii Voitto Huotari ja tuomiokirk-
koseurakunnan tuomiorovastina
Simo. S. Salo. Hän on parhaillaan
virkavapaalla. Vs. kirkkoherrana on
Risto T. Nieminen.

Lähteet: Mikkelin tuomiokirk-
koseurakunnan tiedotuksen

laatima esite

Seija Lipsanen

Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnan satavuotismessu kokosi kirkon lähes täyteen seurakuntalaisia.

Vs. kirkkoherra Risto T. Niemi-
nen.
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Arvoisa puheenjohtaja, hyvä liit-
tokokousväki! Puheenvuoroni tar-
koitus on kirkastaa Liiton toiminta-
ajatusta, jonka ensisijaisena tavoit-
teena on tiedostaa syntyperämme,
juuremme ja se maaperä, joka mei-
tä ravitsee. Maaperä tarkoittaa
konkreettisesti aluetta, josta olem-
me lähtöisin. sitä emme voi unoh-
taa, siitä emme voi vaieta.

Meidän mikkeliläisten mielestä
Karjalan Liiton toiminta-ajatuksen
koetinkivenä täytyy olla aina Kar-
jala-kysymys. Kaikki mitä teemme,
on siivilöidyttävä sen kautta, millä
tavalla tämänhetkinen harrastuk-
semme auttaa Karjala-kysymyksen
edistymistä.

Kun puhumme karjalaisen kulttuu-
rin siirtämisestä jälkipolville, kysym-
me, auttaako se Karjala-kysymyk-
sen ratkaisuun. Jos vastaus on
myönteinen, sitä toimintaa on siis
syytä jatkaa. Entä lähialueyhteistyö?
Millä tavalla se edistää pakkoluo-
vutettujen alueiden palautusta? Jos
vastaus on: Ei mitenkään, silloin sii-
tä hommasta on luovuttava.

Meistä mikkeliläisistä tuntuu omi-
tuiselta, että lähialueyhteistyön ni-
missä suuntaamme euroja maahan,
jonka öljy- ja luonnonkaasutulot ovat
energian kallistumisen myötä nous-
seet miljardeja ruplia pienen ajan
sisällä. Venäjä on tällä hetkellä yksi
maailman rikkaimmista maista.

Liiton katsauksessa vuosien 2005
– 2007 toimintaan ja talouteen käy
ilmi, että vuonna 2005 myönnettiin
100 000 euroa Viipuriin, seuraava-
na vuonna 30 000 euroa ja viime
vuonna 115 000 euroa Sorvalin
muistolehtoon liittyen. Olkoonkin,
että ne olivat osittain EU-rahoittei-
sia, ei muuta sitä seikkaa, että niin

kauan kuin nämä alueet ovat vie-
raan valtakunnan hallussa, vanda-
lismi ja piittaamattomuus tekevät
tyhjäksi suomalaisten hyvät aikeet.

Eikä tässä kaikki. Suomen valtio
osallistuu myös venäläisten autta-
mistoimintaan muun muassa raken-
tamalla heille jätevesien käsittelylai-
toksia jne. Eikö se jo riittänyt, kun
jatkosodan jälkeen olimme taloudel-
lisesti polvillamme ja autoimme
Neuvostoliittoa miljardi-sotakorva-
uksilla kiristäen omaa nälkävyötäm-
me. Koko Suomen kansa eli köy-
hyysloukussa. Jos ns. lähialueyh-
teistyö on pelkästään yksisuuntais-
ta, sellaisesta me mikkeliläiset ha-
luamme sanoutua irti.

Neuvostoliiton romahdettua Ve-
näjä etsii omaa identiteettiään. Vaik-
ka demokratia ei siellä vielä toteu-
du, on havaittavissa, että erilaiset-
kin mielipiteet ovat jo saaneet ään-
tään kuuluviin. Puutullikiista on sii-
tä hyvä esimerkki. Se osoitti, että
myös tervettä järkeä sieltä löytyy,
mutta se ei tällä kertaa yltänyt pää-
töksentekoon asti. Puutullikiistassa
Venäjä vahingoittaa myös itseään.

Karjala-kysymys on toinen, mis-
sä Venäjä myös vahingoittaa itse-
ään. Meidän neuvottelijamme eivät
ole ajan tasalla, jos he eivät pysty
havainnollistamaan venäläisille, mis-
sä laajuudessa Venäjä hyötyisi pak-
koluovutettujen alueiden palauttami-
sesta. Kansainvälinen poliittinen
hyöty olisi niistä kaikkein merkittä-
vin. Suomi ei tarvitsisi Nato-optio-
ta, jos rauhaa rakastava ystävälli-
nen maa on naapurimme.

Poliittisesti ja sotilaallisesti vahva
maa pystyy tekemään hyviä asioi-
ta, se pystyy antamaan pois alueet,

joita se ei tarvitse. Suuri öljysatama
on heidän, mutta meitä se ei hait-
taa, vaikka se jäisikin Suomen maa-
perälle. Onhan meillä muitakin ul-
komaalaisomisteisia laitoksia.

Karjalan Liiton toiminta-ajatus si-
sältää maininnan, että Liitto pitää
yllä vuorovaikutusta Karjalan alu-
eeseen. Eiköhän sitä vuorovaikutus-
ta tulisi pitää ihmisiin? Löytyyköhän
sieltä henkilöitä, joiden asema ja
vaikutusvalta riittäisivät meidän asi-
aimme edistämiseen?

Toinen toiminta-ajatus on, että
Karjalan Liitto edistää Karjalan ky-
symyksen ratkaisemista yhteistyös-
sä Suomen valtiojohdon ja Euroo-
pan Unionin kanssa. Onkohan tämä
painettu ohjelma-lehtiseen vain täyt-
teeksi, koska tähänastiset Liiton joh-
don asenteet ovat kentältä katsot-
tuna olleet pää pensaaseen – asen-
teita.

Puheenjohtajako edistää? Miten ja
kuinka usein hän edistää? Anne-
taanko siitä koskaan väliraporttia
julkisuuteen?

Karjala-kysymys on koko Suomen
kansan asia. Sen pitäisi olla Karja-
lan Liitossakin aina ykkösasiana.
Ellei näin ole, voimme lopettaa lip-
pujen liehuttamisen kesäjuhlakulku-
eessa.

Kiitoksia!

Karjalan Liiton strategiaohjelma vuosiksi 2008 – 2010

Mikkelin Karjalaisten puheenjohtajan Aarne Pusan
evästys liittokokouksessa Karjalan Liitolle

Mikkelin Karjalaisten puheen-
johtaja Aarne Pusa on kotoisin

Metsäpirtistä.
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Rautulaisten taustayhteisöjen
tuella on taas saatu hieman lisää
sivuja Internetiin. Välilehden
Rautu - alta löytyvät uusina sekä
kartta että Entinen Rautu.

Raudun kartta jakautuu ensin 4 km
x 4 km -osiin ja kukin näistä taas 1
km x 1 km -karttoihin. Näihin neliöki-
lometrin karttoihin tullaan merkitse-
mään talot ja asukkaat niiden tietojen
pohjalta, joita asiakirjoista on mahdol-
lista löytää. Pyrimme laittamaan mu-
kaan myös talon koordinaatit, jolloin
nykyaikaisilla paikannusvälineillä on
nuorempienkin rautujuuristen henki-
löiden mahdollista löytää entisten
asuntojen sijainti oikeilta paikoilta.
Tämä suuritöinen osuus tulee nettiin
vaiheittain, joten odottakaapa rauhassa.

Toinen huomattava lisäys sivustoil-
la on Entinen Rautu -kirja. Tuo liki
kuusikymppinen historiateos on ollut
jo kauan keräilyharvinaisuus. Saatuani
Valkosen Osmon “aarteen” lainaksi
ajattelin, että tämä täytyy saattaa
muidenkin tutkittavaksi.

Kirjan oikeudet omistavan Pitäjä-
seuran kanssa sitten sovittiin, että lai-
tetaanpa se Internetiin. Tämä netti-
versio on tehty kuva- ja tekstiskan-
nauksella, joten lukuvirheitä saattaa
mukana olla ja kuvien laatu ei ole pa-
ras mahdollinen. Kuitenkin näistä tek-
nisistä puutteista huolimatta, tarinat
aukeavat ja historia havisee.

Kuvia saadaan sivuille myös jatku-
vasti lisää kaikkien tutkittavaksi. Pi-
täjäseuran 60 vuotisjuhlilla Mikkelis-
sä esittelen taas seinälle heijastettu-
na joitain tämän hetken tallennuksia.
Olen myös skannerin ja kameran
kanssa paikalla, joten tuokaa muka-
nanne kuvia omista arkistoistanne, niin
saadaan ne talteen sähköiseen arkis-
toon.

Heikki Malkamäki
0400 452 427

Uutta aineistoa Internetin Rautu-sivuille



Rautulaisten lehti  3/20088

Loposen sukuseura ry on jul-
kaissut Matti ja Anna Liisa Lo-
posen sukukirjan nimellä “Muis-
telmia Notkolasta”.

Kirja kertoo Raudun Kaskaalan
Notkolasta lähtöisin olevan, kaksi-
toista lasta sisältäneen, perheen
vaiheista ja elämästä Notkolassa
ennen sotia tämän päivän Suomeen.

Loposen Sukuseuran perustava
kokous pidettiin Pieksämäellä 4.
heinäkuuta 1987 ja seuran säännöis-
sä tarkoitukseksi määritettiin muun
muassa selvittää suvun vaiheita ja
historiaa.

Aineiston systemaattinen kerää-
minen aloitettiin vuonna 2000 ja vii-
me vuonna voitiin juhlistaa sukuseu-
ran 20-vuotishistoriaa julkistamalla
kirja Pieksämäellä pidetyssä suku-
kokouksessa.

Kirjan aineiston keräämisessä
suurimman työn teki veljessarjan
nuorin eli Topi Loponen Tampe-
reelta. Taitosta ja oikoluvusta vas-
tasi suurelta osin Aune Hännisen
(o.s. Loponen) pojanpoika Timo
Hänninen Espoosta.

Loposista valmistui sukukirja

Suvannon seudun sukututkimus-
piirin edustajia oli huhtikuussa 2008
tutustumiskäynnillä Viipurissa. Ta-
voitteena oli selvittää, mitä apua
Viipurin arkistosta löytyisi sukutut-
kimuksen ja historiaperinteen tallen-
nukseen. Viipurin arkistoon on ke-

Kyseistä teosta voi tiedustella su-
kuseuran esimieheltä Pekka Lo-
poselta (puh. 0400 291 477) Piek-

sämäeltä tai sihteeriltä Hannu Nur-
melta (puh. 0400 700 401) Vantaal-
ta.

Loposten sukukirjan kansi.

Sukutukijat Viipurissa

 Sorvalin hautausmaa on hiek-
kaperäistä maata ja se sijaitsee
korkealla meren pinnasta. Ku-
vassa Antero Pärssinen, Heikki
Malkamäki, Leena Repo ja
Eeva Malkamäki.
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rätty se löytynyt aineisto, joka kar-
jalaisilta jäi kotiseuduilleen.

Ensimmäisen matkapäivän iltapäi-
vällä tutustuimme Sorvalin hautaus-
maahan, jota on kunnostettu vuoden
2007 aikana yhteistyössä suomalais-
venäläisin voimin. Paljon on kuiten-
kin työtä vielä jäljellä. Tämäkin hau-
tausmaa oli kokenut kolkon kohta-
lon vuosikymmenien saatossa.

Toinen merkittävä kohteemme oli
Monrepos-puisto – ranskalaisen
kulttuurin pohjoinen keidas. Sielun-
sa silmin voi vain aavista, millainen
luonnonkaunis ja romanttinen puis-
to oli aikoinaan. Kierros Patterin-
mäellä kuului myös ohjelmaan.

Toisen päivän pääkohde oli Viipu-
rin arkisto, josta löytyi tutkimusai-
neistoa moneen tarpeeseen. Osan-

ottajien pääasiallinen kiinnostus koh-
distui 1700- ja 1800-lukujen aineis-
toon, joka oli yleensä ruotsinkielis-
tä. Suomenkieli alkoi näkyä vasta
1800-luvun jälkipuoliskon materiaa-
lissa. Myös Raudun myöhempi ai-
neisto kiinnosti, mutta se oli ilmei-
sesti saatu aikanaan turvaan. Väli-
rauhan aikaista aineistoa löytyi kui-
tenkin jonkun verran.

Yllätyksiäkin löytyi. C. G. Man-
nerheimin vuonna 1835 allekir-
joittama asiakirja. C. G. Manner-
heim (1797 – 1854) oli kreivi, la-
kimies ja merkittävä luonnontut-
kija Suomessa. Hän toimi Viipu-
rin läänin maaherrana ja vuo-
desta 1839 Viipurin hovioikeu-
den presidenttinä.

Viime vuosina on syntynyt monia koulu- ja kyläkirjoja. Lähdemate-
riaalia löytyy myös Viipurin arkistosta kuten kuvamme aukeama
osoittaa Raudun ja Pyhäjärven osalta. Kuva on kirjasta “Suomen
kansakoulujen matrikkeli kevätlukukautena 1880”. Kuinka paljon
onkaan vielä paikallistietoa löytymättä eri arkistojen kätköistä?

 Kuva oikealla: Sukututkimuk-
seen antavat veroluettelot mie-
lenkiintoisen lisänsä kuten tämä
vuodelta 1825 luettelosivu
osoittaa. Luettelot olivat kansi-
oissa pitäjittäin ja kylittäin ryh-
miteltyinä – siistiä tekstiä.

Teksti ja kuvatekstit:
Kauko Hinkkanen

Kuvat:
Kauko Hinkkanen ja

Heikki Malkamäki
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On aikainen keväinen aamu Rau-
dun Sirkiänsaarella vuonna 1939.
Herään haukottelen ja venyttelen.
Puen vaatteet ylleni. Aukaisen pors-
tuvan ja ulkoeteisen oven ja käve-
len keväiselle tuomen tuoksuiselle
pihamaalle. Naapurin Mat’enon
vahtikoira kuuluu haukkua räksyt-
tävän. Heilläkin aloitellaan jo aamui-
sia askareita.

Kävelen ja aistin keväisen luon-
non tuoksuja navetan nurkalle. Las-
ken siinä veteni ja päästän voimak-
kaan kovaäänisen paukkupierun.
Navetan seinustalla kanatarhassa
kanat säikähtävät niin, että lähes
jokainen kana munii nahkamunan.
Kukon kieunnasta ei ole tulossa lop-
pua ollenkaan. Vasta heitettyäni sitä
puukarakalla sekin rauhoittuu.

Menen takaisin tupaan. Siellä isä-
ni Adam ja veljeni Sulo ja Eino is-
tuvat pöydässä juomassa äitini
Marian laittamaa aamukohvia. Is-
tun heidän seuraansa pöytään. Isä-
ni selvittää veljilleni, sen kuulen mi-
näkin: “Meill alkua olla jo melkein
kaikk viljat tehty. Kuha viell kylve-
tiän ostotilal Metsäpirtin Ievaluan-
jajokkiin vällii liettiel kaura, ni siilo
on viljat muassa. Tänniän tehhiän
omena tuohon Uusinkujasiin vierus-
pellol. Sinnuuki tarviais omenan
vakkuo laitos, mutt oha siun ne leh-
mät paimennettava.”

Miehet lähtivät omenan tekkoon,
minä söin vielä äitini keittämän aa-
mupuuron.

Sisareni Sievi oli ollut aamulyp-
syllä, hän tulee tupaan kantaen mo-
lemmissa käsissä täysinäisiä höyry-
äviä maitoämpäreitä. Separoituaan
maidon hänkin istuu kohvipöytään
ja huastaa näin:”Lehmät on nyt lyp-
setty, kuha kerkiit ni aja ne metsiä,
sielä kuuluu jo nuapureiten lehmii
tulevan, kellot kuuluu.” Puen puse-
ron päälleni ja laitan kengät jalkaan

ja hatun päähäni .Nyt olenkin val-
miina tehtäviini. Menen kujamualle
ja alan ajamaan lehmiä metsää koh-
ti Uusiakujasia myöten. Jurkkalan,
Rastaan Amalian, Mafenon, Ai-
rikaisen Simon, Ala- ja Yläpek-
kolan ja Pusan Mikon lehmät kuu-
luvat jo tulevan, kellot kuuluvat. Voi
sitä kellojen klikatusta ja kalkatusta
ja kilinää ja helinää. Koko luonto on
ääntä täynnä lehmänkellojen ääntä,
joka tuleen yli sadasta kellosta.

Lehmät ajetaan Sipariin Lemo-
lan Kallen maalle siellä on muka-
vasti syömistä jo näin keväisinkin.
Heti perille päästyämme alkaa kor-
tinpeluu. Etenkin tytöt ovat kovia pe-
laamaan ja yrittävät myöskin tehdä
kovasti vuskia, onnistuenkin. Pela-
taan turakkaa, raminaa, kään-
tönorria ja monia muitakin. Aika
menee kuin siivillä, huomaamme
ettei lehmien kelloja enää kuulu.
Emme kumminkaan jätä peliä kes-
ken, vaan pelaamme loppuun ja sen
jälkeen lähdemme lehmiä etsimään.
Kot’ojan rummulla katsomme au-
rinkokellosta ajan, näkyy olevan jo
yli puolen kahdentoista, lehmien

kotiin ajoaika.
Löytyiväthän ne lehmät ajastaan.

Saimme ne kokoon ja ajoimme ko-
tiin päivälypsylle. Paimenet, syöty-
ään ottivat päiväunet jaksaakseen
taas lähteä iltapäivällä paimeneen.
Syksypuolella ei käyty paimenessa
vaan oletettiin lehmät ensin puolpäi-
väsiin ja myöhemmin kokopäiväsiin
ja kävimme etsimässä ne ja ajoim-
me kotiin lypsettäväksi.

Juhannuskokon
tekeminen

Paimenten tehtävänä oli kokon
teko. Yläkylän paimenet tekivät
kokon Valkjärven rantaan ja alaky-
län paimenet Mutakuopille vuoro-
vuosin. Nyt oli alakylän paimenten
vuoro tehdä kokko. Pietisen Tom-
mi oli luvannut meille hevosen ja
telekat kantturoiden ajoa varten
Kirparrasta. Alapekkolan Ale ja
Yläpekkolan Viljo lupautuivat he-
vosmiehiksi, he olivat jo vähän
isompia poikia. Me muut läksimme
vänkärimiehiksi. Kirpartaan oli mat-
kaa noin pari kilometriä.

Minun Rautuni –kirjoituskilpailun satoa

Juhannuksen alusaikaa

Juhanuskokko Raudussa. Kuva: Rautulaisten lehden arkisto
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Niin lähdimme matkaan. Oikai-
simme suoraan sahalle menevää
kärrytietä Korleelle menevälle
maantielle. Ale antoi ohjaksenperil-
lä hevosta lautasille, matka jatkui
nelistäen. Menimme vauhdilla Pe-
räsuikkasen ohi, käännyimme Uu-
sillekujasille menevälle tielle. Kuja-
sien suulta käännyimme Kirpartaan
menevälle tielle. Oli siinä ja siinä,
että Ale sai hevosen seisattumaan
ettei mennyt vauhdilla veräjän yli.

Ei mennyt kauankaan kun meillä
oli kantturoista kuorma tehty. Köy-
timme kantturakuorman köydellä
hyvin kiinni, ettei se hajonnut epä-
tasasella tiellä paukkupyörä telekoil-
la ajettaessa. Kuormaa tehdessäm-
me huomasimme mustan ukkospil-
ven nousevan taivaalle. Kohta sa-
toi kuin saavinlaidasta ja
salamoi.Viljo huusi: “Sata luoja, tuule
luoja, kyllä pylvähät pitää.” Samas-
sa jyrähti ja salama iski muutaman
metrin päähän. Viljo hätääntyi ja
jatkoi: “Älähän nyt hyvä luoja, et-
kös sinä leikkiä ymmärrä.”

Veimme kantturakuorman muta-
kuopille ja purimme sen kokon tule-
van paikan viereen. Ajoimme kant-
turoita aina iltaisin, kun olimme aja-
neet lehmät metsästä kotiin. Noin
viikon verran meni iltoja, ennen kuin
tarvittava määrä kantturoita oli pai-
kalla. Toiset paimenet valmistelivat
kokon paikkaa. He olivat kaataneet
ja hakeneet metsästä neljä pitkää
noin kymmenen senttiä paksua liu-
kua, siärpuuta.

Näiden siärpuiden paksumpi pää
upotettiin noin puoli metriä maahan,
että ne pysyivät pystyssä, kun kok-
ko tuli niiden varaan. Näitä puita
upotettiin neljä neliskulmaan, noin
reilun metrin päähän toisistaan.
Myöskin ohkasempia riukuja tuotiin
metsästä, näitä tarvittiin kokon te-
ossa. Kun kaikki tarvikkeet oli saa-
tu paikalle Rupesimme eräänä ilta-
na tekemään kokkoa. Siärpuut oli-
vat jo pystyssä, isompia kantturoita
laitettiin alas. Niitä olisi ollut vaikea
saada nostettua ylemmäs korkeal-

le. Pienempää puuta ja risuja laitet-
tiin väliin, että kokko palaisi aika-
naan hyvin.

Ohkasemmista riu’uista pätkittiin
sopivan mittaisia pätkiä, niitä laitet-
tiin siärpuiden sisäpuolelle ympäriin-
sä niin, että kantturat pysyivät pai-
kallaan. Teimme kokon noin kolme
metriä korkeaksi. Ylös oli aika vai-
kea saada tarvikkeita, vaikka sääs-
timme pienempiä sinne.

Emme saaneet yhtenä iltana kok-
koa valmiiksi. Toisena iltana se val-
mistui ja Pietisen Kauko hihkasi:
“Katsokua siin se nyt on kokko.”
Niin kuin olikin. Vielä oli yksi
taianomainen asia. Siärpuihin laitet-
tiin naimaikäisn tytön nimi. Kokon
palaessa mihin päin riuku kaatuu,
siellä on tuleva sulhanen. Seuraa-
vat nimet laitettiin siärpuihin: Sievi,
Elsa, Tyyne, Maikki.

Juhannus-
kokolla

Jo monta viikkoa ennen juhannus-
ta levitimme tietoa suusta korvaan,
korvasta korvaan menetelmällä, että
juhannuskokot ovat mutakuoppien
kentällä juhannusaattona kello
20.00.

Me paimenet kokoonnuimme jo
hyvissä ajoin silloin kentälle. Pikku-
hiljaa alkoi ihmisiä virrata sinne.
Jännitimme tulevatko kylän opetta-
jat. Jo näkyvät Olga ja Ari Uramo
tulevan, samoin Tyyne Sumsa. Hä-
nen miehensä Eemil Sumsa on var-
tiovuorossa kuulemma, eikä pääse
tulemaan kokolle.

Melkein kaikki kyläläiset ovat jo
kokoontuneet paikalle, isommasta
pienimpään. Alapekkolan Paapo-
kin näkyy olevan, hän on kylän van-
hin asukas.

Seuraan tuleeko kokolle naapurin
tyttö, johon olen salaa ihastunut.
Pitkän odotuksen jälkeen näen hä-
nen tulevan polkupyörää teilaten.
Pyörästä on lähteneet ketjut päältä
pois eikä hän ole osannut laittaa nii-
tä takaisin. Hän on kaunis, kiharai-

nen tumma tukka, kauniit siniset sil-
mät, nykerö nenä, pienet pyöreät
rinnat, kaunis kaareva lantio, liha-
vahko takapuoli, hivenen väärät sää-
ret, valkoiset tennistossut jaloissa.
Minä olen neljätoistavuotias ja tun-
nen herääviä miehisyyden merkke-
jä itsessäni

Olimme varanneet pullon bensii-
niä kokon sytyttämistä varten. Pu-
san Toivon tehtävänä oli kokon sy-
tyttäminen. Hän menee arvokkaasti
kokon luo avaa pullon korkin ja rois-
kuttelee bensiiniä ympäri kokkoa.
Perääntyy ja heittää palavan tuliti-
kun kokkoon. Koko kokko on lei-
mahtaa tuleen, ihmiset huutavat ja
taputtavat käsiään yhteen.

Opettaja Ari Uramo pitää pienen
puheen, näin hän puhuu:”Hyvät ky-
läläiset, olemme kokoontuneet kes-
kikesän juhlaan. Minä olen iloinen
että melkein koko kylän väki on
paikalla. Minä toivotan teidät kaik-
ki tervetulleeksi tähän juhlaan. Minä
kiitän paimenia kokon teosta ja tä-
män juhlan aikaansaannista. En
puhu tämän enempää, että päästään
piirileikkimään. Kiitos. Piirileikkilau-
lun aloittaa Maksiman Kati:”

Kalliolle kukkulalle rakennan minä
majani.  Tytöt hakevat poikia. Odo-
tan tuleeko minun ihastukseni ha-
kemaan. Tuntee kai hänkin jotain
minua kohtaan. Näkyy empivän, jo
lähtee minua kohti tulee ja pyytää
piirileikkiin mukaan. Lähtö ei ole
vastenmielistä, en näe muuta kuin
hänet siinä piiriessämme. Laulu jat-
kuu: “Kalliolle kukkulalle rakennan
minä majani, tule, tule tyttö nuori
asumaan minun kanssani, tule, tule
tyttö nuori asumaan minun kanssa-
ni. Jos et sinä sinne tule, lähden tääl-
tä kauas pois, jos et sinä sinne tule,
lähden täältä kauas pois. Muille
maille vierahille jost en koskaan
palaa pois. Muille maille vierahille
jost en koskaan palaa pois.”

Piirileikki jatkui myöhään yöhön.
Moni tyttö ja poika sai saattokave-
rin juhlan loputtua. Minä en uskal-
tanut pyrkiä saatolle, vaikka mieli
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kovasti teki. Minkälaiset lienevät
olleen minun ihastukseni kohteen
ajatukset, tekikö mieli kovasti.

Yöllä ei meinannut tulla uni, aja-
tukset pyörivät illan tapahtumissa
pitkään. Mitähän tyttö olisi sanonut
jos olisin pyrkinyt mukaan, olisiko

huolinut? Vai eikö olisi?
Unen viimein tultua, unessa pyöri

samat asiat kuin valveilla ollessa.
Olin unessa tytön kanssa kaksinrak-
sin. Siihen heräsin. Olin pettynyt,
oliko se vain unta?

Vuonna 1941 saksalaiset olivat
miehittäneet lähes koko Euroopan
ja aloittaneet salamasodan Neuvos-
toliittoa vastaan. Näytti siltä, että
Neuvostoliitto sortuisi nopeasti. Suu-
ria tappioita kärsien sen onnistui
kuitenkin pysäyttää saksalaiset Le-
ningradin ja Moskovan porteille ken-
raali Talven avustamana. Venäläi-
set onnistuivat evakuoimaan sota-
teollisuuden Uralin alueelle. Sen ja
Amerikan runsaan avun turvin pys-
tyttiin saamaan Puna-armeija jälleen
toimintakykyiseksi.

Saksalaisten liittolaisena suoma-
laiset olivat vallanneet takaisin luo-
vutetun Karjalan ja edenneet Au-
nuksen kautta Syvärille sekä jatka-
neet hyökkäystään Karhumäkeen
Suur-Suomi -aatteen innostamana.
Suomen Marsalkka Mannerheim
toisti 10. heinäkuuta 1941 päiväkäs-
kyssään Vapaussodassa antaman-
sa paljon huomiota herättäneen niin
kutsutun miekantuppisanonnan, jon-
ka mukaan “hän ei tulisi panemaan
miekkaansa tuppeen ennen kuin
Suomi ja Itä-Karjala olisivat va-
paat.”

Muurmannin rata
ja Leningrad

Saksalaiset ja suomalaiset eivät
onnistuneet katkaisemaan Muur-
mannin rataa, jota myöten pääosin
USA:n sotilaallinen apu kuljetettiin
Muurmanskin satamasta. Manner-
heim kieltäytyi hyökkäämästä radal-

le ennen kuin saksalaiset olisivat
vallanneet Leningradin, jonka he
olivat saartaneet. Saksalaiset uskoi-
vat Leningradin antautuvan elintar-
vikkeiden puutteessa.

Vuonna 1942 saksalaiset pyrkivät
voittamaan venäläiset hyökkäämäl-
lä Bakun öljylähteille. Siksi etelä-
rintamalle Ukrainan alueelle oli kes-
kitetty Saksan itärintaman päävoi-
mat. Hakaristilippu liehui Petsamon-
Mustanmeren välisellä rintamalla,
jossa oli vastakkain parisenkym-
mentä miljoonaa sotilasta.

Jatkosota
ja evakkojen paluu

Suomelle sota oli tavallaan Talvi-
sodan jatkoa. Ensimmäisenä tavoit-
teena oli vallata takaisin menetetty
Karjala. Talvisodan evakot saivat
palata vasta seuraavana vuonna
eli1942 takaisin kun hallinnolliset
olot oli saatu järjestetyksi. Venäläi-
set eivät olleet korjanneet Talviso-
taan liittyviä hävityksiä vaan päin-
vastoin ryöstivät sotasaaliina kai-
kenlaisia tarvikkeita koko luovute-
tulta alueelta. Rakkaus kotiseutuun
oli niin voimakas, että sinne oli pääs-
tävä kaikista tuhoista huolimatta.

Suomi taisteli Saksan rinnalla,
mutta säilytti oman poliittisen ja so-
tilaallisen päätösvallan saksalaisen
kansallissosialismin eli natsismin
ympäröimänä. Sisäisesti Suomi oli
yksimielinen ja hallitus pyrki koros-
tamaan maamme demokraattisen

järjestelmän omaperäisyyttä käyttä-
en termiä “talonpoikaisdemokratia”.
Sodanvastainen kommunistinen lii-
ke tukahdutettiin lain puitteessa.
Kuolemaan tuomittiin ainoastaan
vakoilusta vieraan valtion hyväksi ja
sabotaasiin syyllistyneet. Oikeisto-
radikalismi sai vain vähäistä tukea
Saksalta ja sillä ei ollut suurempaa
poliittista merkitystä.

Kotirintama -
säännöstelytalous

Sotilaallisen kestävyyden lähtö-
kohtana oli vakaa siviilihallinto ja
talous. Suomi oli ennen Talvisotaa
maatalouden tuotannossaan lähes
omavarainen ja se harjoitti lähinnä
maitotuotteiden vientiä.

Karjalan menetys aiheutti, että
jouduimme tuomaan Saksasta 1/3
viljan kulutuksesta. Tämä elintarvi-
keriippuvaisuus rajoitti meidän po-
liittista riippumattomuutta Saksasta.
Sieltä saatiin myös polttoaineita ja
teollisuudelle tärkeitä kemikaaleja
sekä sotatarvikkeita. Vastaavasti
sinne vietiin puutavaraa, kuparia,
nikkeliä ja molybteeniä. Ulkomaan
kaupasta Saksan osuus oli 80 – 85
prosenttia.

Varautuminen sodanajan sään-
nöstelytalouteen rauhan aikana 30–
luvulla oli vähäistä. Taloudellinen
puolustusneuvosto oli laatinut alus-
tavia suunnitelmia säännöstelytalo-
uteen siirtymisestä, ja syksyllä 1939
perustettiin Kansanhuoltoministeriö

Nimimerkki “Juhannuskokko”
Nimimerkkiä käytti

Heimo Kiuru

“Juhannuskokko” sijoittui
toiseksi Rautulaisten lehden

kirjoituskilpailussa.

Aseveliaika saksalaisten kanssa
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ja paikalliselle tasolle kansanhuolto-
lautakunnat.

Ensimmäisenä säännöstelyn koh-
teena olivat kahvi ja sokeri syksyllä
1939. Seuraavana vuonna olivat lä-
hes kaikki elintarvikkeet säännös-
telyn alaisia. Pahimmillaan tilanne
oli syksyllä 1942, jolloin kortilla os-
tettaessa saivat kevyen työn tekijät
1 000 kaloria ja raskaan työn tekijät
2 000 kaloria päivässä. Tähän si-
sältyi alimmillaan 250 grammaa jau-
hoja. Armeijassa tämä oli 400 gram-
maa päivässä.

Lisäravintoa pyrittiin hankkimaan
omilta kasvimailta, kalastuksella
sekä metsäntuotteilla. Samalla mus-
tan pörssin kauppa lisääntyi vaikka
se oli rikollista toimintaa. Pahin oli
kuitenkin tupakan tuska.

Työvelvollisuusikä
täyttyi

Henkilökohtaisesti olin 1943 saa-
vuttanut lain määräämän työnvelvol-
lisuusiän, 15 vuotta. Siirtoväestä
suurin osa oli palanut entisille koti-
seuduilleen, joten heidän pika-asu-
tustilat vuokrattiin lähes kaikille ha-
lukkaille. Edellisenä vuonna olimme
hankkineet kauppalan antamalle

vuokra-tontille omakotitalon. Sen li-
säksi olimme vuokranneet pika-asu-
tustilan kauppalan läheltä.

Jo toukokuussa päättyi koulu, jot-
ta saataisiin maatalous- ja uittotöi-
hin työvoimaa. Syksyllä myöskin
jatkettiin koululaisten kesälomaa vil-
jan- ja perunankorjauksen vuoksi.
Aluksi lainasimme hevosta, mutta
onnistuimme ostamaan ruunan, jo-
ten minun oli pakko opetella hevos-
mieheksi. Liinu oli pahatapainen
puunpurija. Jostakin syystä se ar-
mahti minua ja tulimme toimeen
kohtalaisen hyvin. Ratsastusyritys
ilman satulaa päättyi noloon putoa-
miseen, koska ratsuni ei hyväksy-
nyt sitä ja osoitti kykynsä estää koko
touhu.

Viihdetoiminta ulottui
myös kotirintamalle

Sodan yksitoikkoisuuteen kehitet-
tiin sotilaille lomajärjestelmä ja viih-
detoiminta. Ensimmäiset lomalaiset
tulivat likaisissa asuissa suoraan
taistelukentältä. Tilanteen vakiinnut-
tua ulkoasuun kiinnitettiin enemmän
huomiota.

Lomalaisen tulo oli aina toivottu
tapahtuma. Naapuritkin tulivat ter-

vehtimään ja kuuntelemaan kuulu-
misia sieltä jostakin. Myös virallisel-
la tasolla pidettiin yhteyttä. Kotikun-
tien edustajat pääsivät vierailemaan
esimerkiksi Rukajärvelle.

Sieltä tuli oma 14. Divisioonan
viihdytyskiertue muun muassa Nur-
mekseen. Yhteislyseon juhlasali oli
täynnä yleisöä. Kuoro lauloi mars-
silauluja muun muassa Kaarinan ja
Liisa Pienen sekä serenadin naisil-
le. Lisäksi oli puheita, runoja ja sket-
sejä sovitettuna sotilaselämään.
Yksinäinen sotilas ilmestyi näyttä-
mölle talvivarusteissa turkislakin
korvukset vedettynä alas. Vastaan
tuleva sotilas kysyi “Mihin menet?
Mitä sinä sanoit? Korottaen ääntä
toisti kysymyksen? Mitä sinä kysyit
toisti kulkija samalla nostaen lakin
korvusta kuullakseen paremmin. Jäl-
leen toistettiin menokysymys kovalla
äänellä ja nyt löytyi vastauskin “
Ah`kuulovartio’ohon mie mään!”

Samassa salissa me järjestimme
luokittain vuoronperään illanvietto-
ja. Ohjelmassa usein oli kuorolau-
lua tai kuorolausuntaa. Runebergin
Sotilaspoika esitettiin laulaen ja lau-
suen. Valitsimme kerran unkarilai-
sen runoilija Bätöfin runon Nuori
Nandor. Siinä oli soolo-osa. Sain
kunnian lausua tämän osan:”Nuori
Nandor rivin eessä kulki kantaen lip-
puaan, vaikka luodit hältä tiensä
sulki. Tototii-tototaa ei sortua saa,
toki kallehin on isänmaa!” Illan päät-
teeksi oli tunti piirileikkiä. Viimeise-
nä leikkinä laulettiin, että “leikataan-
pas kauraa, kuka sitoo lyhteet?
Kukas muu kuin oma kulta mistäs
minä sen löydän? Omat kullat, tytöt
kiersivät sisäpiirissä vastapäivään ja
pojat ulkopiirissä myötäpäivään. Ja
kun laulu loppui silloin valittiin sisä-
piirin kaunotar kotiin saatettavaksi!

Se oli vuosi1942 jolloin 4. kesä-
kuuta kenraali Mannerheim nimitet-
tiin Suomen Marsalkaksi ja Saksan
Diktaattori Adolf Hitler saapui Suo-
meen häntä onnittelemaan.

Aimo Tiainen

Kuva: Seija Lipsanen
Ostokorttien avulla kontrolloitiin muun muassa kansalaisten elin-
tarvikkeiden kulutusta.
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Rautulaisten pitäjäseuran 60-vuotisjuhlat
ja Rautulaisten lehden 50-vuotisjuhlat

Mikkelissä 28. - 29.6.2008

OHJELMA LAUANTAINA 28.6.
MUISTOLOIN ILTA VANHALLA SOTKULLA
(Jääkärinkatu 9)

Klo18.00 Mikkelin kansalaisopiston Remppateatteri: Elämäntapaus
Käsikirjoitus Kyllikki Mäntylä, ohjaus Jarmo Siltaoja

Klo 19.00 Porsasjuhlat
                           • puhe: Ilkka Pietiäinen

 • ruokailu, kokonaisena paistetut porsaat
 • tanssia tangoprinsessa Sanna Pietiäisen
   ja hänen orkesterinsa tahdissa
   Ruokailua varten pyydämme ilmoittautumaan
   Railille, puh. 044 317 1244,

                        Liisalle, puh. 050 330 9066 tai
                        Markulle, puh. 040 523 9645.

 Huom! Ottakaa vanhoja Rautuun liittyviä valokuvia mukaan!
Heikki Malkamäki paikalla skannerin kanssa.

Rautulaiset sukututkijat
ym. tapaamisia haluavat!

Tilaa kokoontumisiin löytyy
lähes vastapäätä Sotkua sijaitsevasta

Pitopalvelu - Ravintola Ahkeraliisasta.

Tehkää varaukset suoraan sinne
Liisa Rouhiaiselle,
puh. 050 330 90 66

Taiteilija Sanna Pietiäinen
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OHJELMA SUNNUNTAINA 29.6.

Klo 10 Jumalanpalvelus Mikkelin Tuomiokirkossa
Klo 10 Ortodoksinen Veden pyhitys ja liturgia Visulahden tsasounassa

Seppelvartiot lähtevät jumalanpalveluksen jälkeen
Sankarivainajien ja Karjalaan jääneiden muistomerkeille

Klo 14 Päiväjuhla Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa
Tervehdyspuhe: Pitäjäseuran puheenjohtaja, Rautulaisten lehden

  päätoimittaja Markku Paksu
Juhlapuhe:   Maakuntajohtaja Matti Viialainen
Katse tulevaisuuteen: opiskelija Ilona Kopakkala
Lisäksi esiintyvät mm. Kalhon soittokunta, johtajana Antero Suojoki,

    oopperalaulaja Mika Nikander, laulu
                    sekä taiteilija Sanna Pietiäinen, laulu

Palkitsemiset

Päiväjuhlan juontaa kansan-
edustaja Katri Komi

(Muutokset mahdollisia. Toimitus ei vastaa mahdollisista muutoksista).

Baritoni Mika Nikander
Jumalanpalvelus pidetään
Mikkelin Tuomiokirkossa
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Suomen tasavalta syntyi tais-
telusta monien erilaisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Kaikki-
en eri aatteiden puolesta ammut-
tujen laukausten luodit olivat tap-
pavia.

Suomen itsenäistymisen tapahdut-
tua kohtasi tätä uutta kansakuntaa
suuronnettomuus. Venäläisten anta-
malla tuella ja aseilla ryhtyivät Suo-
men Punaiset Kaartit tavoittele-
maan yksinvaltaa sosialisteille. Ai-
emmin kansanäänestyksessä hävit-
ty enemmistö oli murtanut toiveet
keskitetystä yksinvallasta. Nälkä oli
kannustimena Punakaartien palkka-
listoille tulleille miehille ja naisille
sekä murrosikäisille lapsille. Asei-
siin tartuttiin siekailematta.

Suomalaisten suuresta nälänhä-
dästä ja keskinäisesti leivästä soti-
misen aloittamisesta on kulunut 90
vuotta. Nykyisin nälänhätä on saa-
tu karkotetuksi kauas Suomesta.
Ruokapulasta johtuvia mellakoita on
Väli-Amerikassa ja Afrikassa näl-
kä on nostanut useita kansanryhmiä
aseisiin. Suomalaisia taistelee Na-
ton osastona Afganistanissa, jossa
vuoristokansan köyhälistö saa han-
kittua leipänsä viljelemällä huume-
kasveja. Suomalaisten Nato -kalii-
beriset aseet ovat olleet tehottomia
taistelussa huumeita ja nälkää vas-
taan.

Suomen puolustusministeri aikoi
luovuttaa Afganistaniin suomettumi-
sen seurauksena armeijallemme
painolastiksi jääneitä Venäjältä os-
tettuja rynnäkkökivääreitä, jotka ai-
heuttavat Suomen armeijalle pelk-
kiä varastointikustannuksia, koska
noilla rynnäkkökivääreillä ei voi
ampua Suomen puolustusvoimien
käytössä olevia nato-kantaisia pa-

noksia. Afganistanissa suomalaisia
vastaan taistelevat sissit olisivat
hyötyneet näistä aseista.

Suomalaisten rahojen syytäminen
Venäjälle ostettaessa käyttökelvot-
tomia aseita, on tapahtunut ilmeisesti
lähialueyhteistyön merkeissä, kos-
ka Venäjältä saatiin aseita Suomeen

jo 90 vuotta sitten. Nuo vallanku-
mouksessa käytetyt aseet tulivat nyt
jälkikäteen maksetuiksi.

Suomen armeijan 90-vuotisjuhlin-
taan kuuluva valtakunnallinen pa-
raatipaikkakunta Mikkeli oli vuon-
na 1918 Mannerheimin luoman

Karjala on kuulunut suomalaisille
ainakin 90 kertaa 90 vuotta

Rumaa jälkeä Kuolemanlaaksossa.

Vallankumous asetti ihmiset seinää vasten.
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puolustusvoimain esikunnan viimei-
nen sijoituspaikka taistelussa, jossa
vallankumouksen johtohenkilö Kul-
lervo Manner piti samanaikaises-
ti viimeistä Suomen kamaralla ollut-
ta esikuntaansa Viipurissa.

Viipurissa pidetyssä Kansanval-
tuuskunnan kokouksessa Kullervo
Manner julistettiin punaisen Suomen
yksinvaltiaaksi. Helsinki oli silloin
menettänyt asemansa pääkaupun-
kina saksalaisen vallattua sen pu-
naisilta.

Suomen Valtion hallintoa johtanut
P.E. Svinhufvud poistui Helsingistä
jo 3. maaliskuuta 1918 saksalaisten
valtaamaan viroon. Matka taittui
venäläisen hallussa olleella jäänmur-
taja Tarmolla. Laivan miehistö oli
osittain P.E. Svinhufvudin kuljetta-
miseksi tarvitun jäänmurtajan kaap-
pauksen takana. Saksalaiset kuljet-
tivat Suomen johtohenkilön Tallin-
nasta Berliiniin, päämajaan, josta
matka jatkui Ruotsin kautta Vaa-
saan, Mannerheimin johtamien jouk-
kojen hallinnassa olleelle alueelle.

Pohjoisin punaisten hallussa ollut
rannikkokaupunki oli vallankumouk-
sen alussa pieni Kristiinankaupun-
ki, jossa sijaitsi keisarivallan Venä-
jän linnoitettu varuskunta. Tämän
varuskunnan Mannerheimin joukot
valtasivat taistelemalla, jolloin Pu-
nakaarteille jäi merenrannikko Po-
rin pohjoispuolelta Turun ja Helsin-
gin sekä Viipurin kautta Pietariin.

Pitäjittäin Suojeluskunniksi järjes-
täytyneet hallituksen joukot joutui-
vat Turun seudulla punaisten ylival-
lan alueelle heti vallankumouksen
alettua tammikuun lopulla. Lounais-
Suomesta Salosta ja Kiskosta saak-
ka järjestäytyneet suojeluskunta-
osastot kokoontuivat Uuteenkau-
punkiin, josta monisatapäinen venä-
läisvaruskunta poistui Raumalle.
Uuteenkaupunkiin kokoontuneet,
melkein aseettomat suojeluskuntalai-
set lähtivät Ahvenanmaan saaristoon
hankkiakseen aseistusta Venäjän ti-

heästi linnoittamasta saaristosta.
Useita yllätyshyökkäyksiä tehty-

ään “uusikaupunkilaisella” retkikun-
nalla oli jo hallussaan muutama tyk-
kikin Maarianhaminan saarelle saa-
puessaan. Täällä oli vastassa kol-
me Ruotsin armeijan sotalaivaa.
Ruotsalaiset saivat valehtelemalla
suomalaiset laivoihinsa. Ruotsalai-
silla oli muka Mannerheimin lähet-
tämä määräys “uusikaupunkilaisen”
sotilasosaston kuljettamiseksi Ruot-
siin.

Ruotsi osallistui näin ensimmäi-
seen maailmansotaan, vaikka julisti
olevansa puolueeton. Puolueetto-
muus oli edullinen tapa haalia omai-
suuksia kaupankäynnillä. Suurim-
mat ruotsalaisomisteiset sotatarvi-
ketuotannon laitokset sijaitsivat sil-
loin Pietarissa Nobel-suvun omista-
mina. Tuon suvun nimissä jaetaan
vieläkin suuria rauhanpalkintoja.

Ruotsalaisten sotalaivojen olikin
syytä poistua Ahvenanmaalta, sillä
sinne saapuivat uusikaupunkilaisten
poistumisen aikoihin, helmikuun lop-
pupuolella, saksalaiset Itämeren lai-
vaston joukot. Tällöin Saksa toimit-
ti Vaasaan Mannerheimin joukoille
laivalastillisen aseita ja ammuksia.
Vaasa sai vastaanottaa Mannerhei-
min joukkoihin eläväksi voimaksi
tulevat jääkärit Saksasta laivakulje-
tuksena ohi Ahvenanmaan.

Turun saaristossa, Nauvossa, ol-
lut pieni suojeluskuntaosasto otti
yhteyttä Ahvenanmaalle tulleisiin
saksalaisiin. Saksalaiset aseistivat ja
kouluttivat tämän osaston sotilasyk-
siköksi. Tähän saatiin mukaan va-
kituisesti Ahvenanmaalla asuneita.
Monta komppaniaa käsittävä osas-
to jaettiin ruotsinkieliseen ja suo-
menkielisiin yksiköihin.

Päällikkönä näillä “nauvolaisilla”
oli ruotsin armeijasta eronnut am-
mattiupseeri Ehrensvärd, jonka
esivanhemmista tunnetuin oli My-
nämäellä Saaren sotilasvirkatalos-
sa vuonna 1772 kuollut sotamar-

salkka Augustin Ehrensvärd.
Hänet on haudattu Helsingin edus-
talle, Suomenlinnan Susisaaren kes-
kuslinnoitukseen. Augustin elämän-
tehtävänä oli Viaporin rakentami-
nen.

Suomenlinnassa vuonna 1918 ol-
leesta venäläisestä varusväestä pu-
naiset eivät saaneet puolustusapua
saksalaisten Helsingin valtaukseen.
Saksalaisten vallattua linnoituksen,
sen ammuskellarissa oli 1000 ton-
nia ruutia, 36 miljoonaa kiväärinpat-
ruunaa ja muita sotatarvikkeita.

Saksalaiset sijoittivat Suomenlin-
naan Helsingin valtauksessa kiinni-
otetut punakaartilaismiehet. Naiset
sijoitettiin Santahaminaan, joka on
edelleen Suomen armeijan aluetta,
ja jossa ruotsalaista vanikkaa jae-
taan riittävästi.

Turun seudun punaisten lähdettyä
Viipurin esikunnan aloitteesta pako-
matkalle kohti Pietaria, seurasi sak-
salaisten aikaansaama “Nauvon”
suojeluskunta hävityksen jälkiä Pa-
raisilta Turun kautta Urjalaan, jos-
sa tämä ahvenanmaalaisosasto toi-
mi teloituskomppaniana ja Ruotsin
armeijasta lähtenyt upseeri sotaoi-
keuden tuomarina.

Urjala oli Punaisten kaartien läpi-
kulkupaikka Tampereen suuntaan ja
vallankumouksen tappion häämöt-
täessä Porin suunnasta tapahtui
massapako kohti Pietaria Urjalan
kautta. Jäljelle jäi ryöstetty Urjala.

Honkolan kartano on suurena
maatilana edelleen voimissaan.

Ruotsin vallan päätyttyä Urjala eli
215 torpan kuntana. Lisäystä torp-
pien luvussa tapahtui vielä Venäjän
vallan aikana. Etelä-Häme oli Suo-
men itsenäisyyden alkaessa huo-
mattava torpparialue, jossa oli yli
500 torppaa. Honkolan kartanon
luona Väinö Linnan lapsuuden ko-
tiseutuun kuuluivat olennaisena osa-
na kymmenet Honkolan tilusten tor-
pat.

Sukunimi Furuhjelm on merkin-
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nyt urjalalaisen torpparin mielikuvis-
sa rikkautta ja isäntävaltaa. Suvun
omaksi hautausmaaksi kiviaidalla
erotettu osa kirkkomaasta ruokkii
varmasti edelleen tuota mielikuvaa.
Tämä Furuhjelmien suku sai kokea
punaisenterrorin tappotuomion sil-
loin kun väkeä alkoi vetäytyä kohti
Pietaria. Ruotsalaisjuurinen sota-
päällikkö tuomitsi kapinan päätyttyä
Urjalassa tappoaseisiin tarttuneita.

Rautulaisten kesäkuun loppupuo-
lella tapahtuva kokoontuminen Mik-
keliin tuonee esiin tuntoja 90 vuotta
sitten itsenäistyneestä Suomen val-
tion Karjalasta.

Mikkelin kaupungissa käydessään
vallankumouksen tukahduttamista
seuraamaan tullut P.E. Svinhufvu-
din kerrotaan puhuneen lääninhalli-
tuksen talon parvekkeelta kansan-
joukolle, vaikka puheiden pito ei ol-
lut tämän toiminnan miehen aluet-
ta.

Svinhufvudin isoisän toimipaikka

oli aikoinaan Mikkelin lääninhallituk-
sen talo ja täällä olivat myös Ukko-
Pekan vanhemmat tavanneet toi-
sensa. Jatkosodan loppuaikoina
kuollut P.E. Svinhufvud ehti nähdä

loppuelämänsä aikana Karjalan kuu-
luvan jälleen Suomeen. Sitä hän oli
aina toivonut ja toiminut Karjalan
asiain puolesta.

Ahti Hänninen

Saaristomerellä valvotaan Suomen rajoja säistä riippumatta. Raja-
vartiolaitoksen ilmatyynyalus Uudessakaupungissa kevättalvella
2008.

Kuva: Ahti Hänninen

Sosnovossa syntyneen Irina
Kisillin diplomityö Monnon su-
vun historiasta jatkuu.

Kulttuurihistorialliselta näkökan-
nalta katsoen on mielenkiintoista
seurata, mitä maapalstoja muutaman
sukupolven ajan hallitsivat Montot.
Tutkimuksen tuloksena meidän on-
nistui saada tarkkoja tietoja maitten
hallinnasta, alkaen vuodesta 1882,
eli siitä ajasta kun maatilan isäntä-
nä oli Simo Tuomaanpoika Mon-
to.

Simo Tuomaanpoika omisti 319,7
hehtaaria maata. Voi esittää, että
Monnonmäen ensimmäisellä isän-
nällä Antti Laurinpoika Monto-
sella oli maata paljon enemmän,

koska isän omistamat maat jaettiin
lasten kesken ja osuudet pienenivät
aina jokaisen isännän kohdalla. Näin
vuonna 1886, kun maatalon isäntä-
nä oli Kustaa Simonpoika Mon-
to, tapahtui maanjako.

Mikkelin arkistosta meidän onnis-
tui saada tietoja vuoteen 1939 asti
maitten lukumääristä, mitkä kuului-
vat Arvid Montolle. Sitten Arvid
suurensi perintöään ostamalla lisä-
maata sukulaisilta. Hän hankki Har-
jumäen maat, kuuluen aikoinaan
hänen sedälleen ja Jokihaan maat.

Kun maataloustyöt loppuivat, nai-
silla oli aikaa kutomiseen, kirjailuun
ja neulomiseen. Ida Monto oli tai-
tava käsitöiden tekijä. Hän kutoi lat-

tiamattoja ja kauniisti kirjaili pyyhe-
liinoja. Kasvattamastaan pellavas-

Rautua seitsemän sukupolven ajan (1744 -1944)
Osa 6.

Irina Kisill.
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ta hän kutoi kangasta ja ompeli la-
kanoita, tyynynpäällisiä, pyyheliinoja
ja ikkunaverhoja. Molemmat tyttä-
ret, Sanna ja Selma, pukeutuivat
äidin ompelemiin leninkeihin ja jopa
hiihtopuvut lapsille Ida ompeli itse.

Lampaista, joita oli Monnon talo-
udessa, Ida sai villaa, kehräsi sitä ja
teki koko perheelle lämpimiä asus-
teita. Päällystakit ja housut hän
myös ompeli itse villakankaasta, jota
myös valmisti itse.

Sannan Sanelma muistelee: “Kun
äiti istui rukin ääressä, hän lauloi
virsiä. Virsikirja oli aina hänen pol-
vellaan, ja jos hän unohti sanoja,
hänen oli helppo vilkaista siitä.”

Tietenkin talossa oli aina karjalan-
piirakoitten ja ruiskakkaroitten tuok-
su, onhan tämä ollut aina tähän päi-
vään asti suomalaisten pääherkku.

Ida opetti tyttäriään tekemään
käsitöitä. Nuorin tytär Selma on lap-
suudesta asti kunnostautunut taita-
vana käsitöitten tekijänä. Tietenkin
Sanna ja Selma ovat vuorostaan
opettaneet tyttärilleen kaiken sen,
mitä ovat osanneet. Nyt kaikki Ida
Monnon lapsenlapset kutovat taita-
vasti lattiamattoa kuten hän.

On mielenkiintoista panna merkil-
le, että ollessaan evakossa vuonna
1964 pienessä Joutsan pitäjässä, Ida
osallistui maatalousnäyttelyn käsi-
työkilpailuun ja sai palkinnon par-
haasta villakankaasta.

Kuten kaikille ihmisille, niin myös
Sannalle ovat hyvin rakkaita muis-
telmat lapsuudesta. Hän iloisena
kertoo lapsuutensa leikeistä ja leik-
kikaluista seuraavaa: “Kaikki lapset
leikkivät nukeilla, mitkä oli täytetty
sahanpuruilla. Melkein kaikki lapset
kykenivät pelaamaan korteilla, joita
he valmistivat itse. Meillä oli myös
kortteja, mitkä oli tehty pahvisista
sokerilaatikoista. Tästä korttipelis-
tä käytimme nimeä “turakka”. Aina
kun meidät lähetettiin paimenta-
maan karjaa, me pelasimme turak-
kaa koko päivän. Muistan kun olin
kymmenvuotias, osallistuin Peller-

von kilpailuihin. Osanottajien piti
apilapellolta löytää apilanlehti, jos-
sa oli kaikkein suurin terälehtimää-
rä. Löysin lehden, jossa oli seitse-
män terälehteä ja sain toisen pal-
kinnon. Tämä oli kellanruskea nal-
lekarhu. Ensimmäisen palkinnon sai
eräs poika, mutta en muista monta-
ko terälehteä hänen kukassaan oli,
mutta hänet palkittiin isokokoisella
karhulla. Matti-veljellä oli puinen
polkuhevonen. Isä osti tämän hevo-
sen käydessään Viipurissa. Polulla
koulun vieressä kasvoi mänty, ja
muistan kuinka me urheilutunneilla
ajelimme kilpaa potkukelkoilla. Mei-
dän piti ajaa tietylle männylle asti,
ohittaa se ja palata takaisin. Kun 60
vuoden kuluttua ensimmäistä ker-
taa saavuin Rautuun, niin olin häm-
mästynyt nähdessäni tämän saman
männyn.”

Nyt talo, jossa oli Arvidin ja Idan
perhe, ei ole enempää kuin ränsis-
tynyt mökki, mutta vuoteen 1944
sen seinien sisäpuolella kiehui elä-
mä.

Tekisi mieli hieman kiinnittää huo-
miota naapurien välisiin suhteisiin.
Jälleen Sannan muistelmista saam-
me tietää, että pieni Potkelan kylä
eli hyvin eheästi. Sadonkorjuun ai-
kana kaikki auttoivat toisiaan. Tie-
tenkin tämä tehtiin korvauksetta.
Kaikki naapurusten lapset leikkivät
yhdessä.

Sanna muistelee, että juhlapäivi-
nä kotona oli aina paljon vieraita.
Kaikkein suurin huone talossa oli
vierashuone. Juhlapäivinä lattialle
levitettiin kaikkein kauneimmat lat-
tiamatot. Pitkin seinän vierustoja oli
pitkiä penkkejä, joten kaikille vierail-
le oli paikka. Jouluna huoneen kes-
kelle asetettiin joulukuusi, ja naapu-
rien lapset leikkivät piirileikkiä yh-
dessä isäntäväen kanssa. Pääsiäi-
seksi Arvid teki Monnonmäkeen
suuren kiikun eli liekun, johon sa-
manaikaisesti mahtui kymmenenkin
lasta. Tietenkin tähän kiikkuun saa-
pui lapsia kaikista naapuritaloista ja

kiikkuessaan he lauloivat pääsiäis-
lauluja.

Potkelan pienempiä lapsia varten
pidettiin pyhäkoulua vuoronperään
eri taloissa ja vastaavasti talojen
isännät pitivät raamattutunteja.
Koko Monnon perhe kävi sunnun-
taisin kirkossa, mikä sijaitsi puolen-
toista kilometrin päässä heidän ta-
lostaan. Joulukirkkoon perhe mat-
kusti hevoskyydillä.

Luterilaisillahan joulu on pääjuhla
eroten siten kreikanuskoisista, joilla
ensimmäisellä sijalla on pääsiäinen.

Me saamme tietää Sanna Mon-
ton kertomuksista perinteestä Kar-
jalan Kannaksella ja tietenkin Pot-
kelan kylässä. Taloon, jossa syntyi
lapsi, tulivat naapurien naiset ja toi-
vat mukanaan piirakoita vastasyn-
nyttäneelle äidille. Kun syntyi San-
na Sanelma Monto, ja hänen olles-
sa vanhempiensa ensimmäinen, ta-
loon saapui paljon naapurin naisia
piirakoineen ja vehnäpullineen. Näin
suurta pullamäärää ei kyennyt syö-
mään edes suuri vierasmäärä, vaan
jäljelle jääneet kuivatettiin korpuik-
si.

Voimme tehdä johtopäätöksen,
että naapuruussuhteet olivat hyvin
lämpimiä. Sitä todistaa myös se to-
siasia, että vielä nykyaikana olles-
saan kaukana kotoisesta Raudusta
monet entisistä Potkelan asukkais-
ta ylläpitävät lämpimiä suhteita toi-
siinsa.

Kun Sanna muistelee kotinsa si-
sustusta, hän aina itkee. Hän osoit-
taa likaista harmaata seinää ja sa-
noo: “Vierashuoneessa seinät olivat
alhaalla peitetty paneelilla, mutta
ylhäällä olivat hyvin kauniit tapetit.”

Hän voi pitkään kertoa siitä, kuin-
ka kaunista kodin sisustus oli. Hän
muistaa jokaisen pikkuesineen. Hä-
nen sydämeensä tämä jää ainiaak-
si.

Käännös:
Alvar Loponen
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Niilo Pusan muistelmat jatku-
vat. Hän kertoo ulkoministeri
Väinö Leskisestä, hänen vierai-
luistaan Yhdysvalloissa ja ystä-
vyydestään Leskisen kanssa.

Tasavallan Presidentin vierailuun
Yhdysvalloissa 1970 osallistui myös
ulkoministeri Väinö Leskinen.
Urho Kekkosen entinen arkkivi-
hollinen oli tehnyt täyskäännöksen
ja vuosien yrittämisen jälkeen saa-
nut suhteensa kuntoon Moskovaan
ja presidenttiin.

Urho Kekkonen päätti aina suve-
reenisti ulkoministeristä, hänen va-
lintansa oli myös Väinö Leskinen.
Vastapainoksi Leskisen entiset ää-
nestäjät, Ässä-rykmentin miehet,
hylkäsivät hänet.

Väinö Leskisen värikäs ja moni-
vaiheinen poliittinen ura oli päätty-
mässä. Vierailun aikana ulkominis-
teri tiedusteli, voisinko myötävaikut-
taa siihen, että hänen nuorin poikan-
sa pääsisi vaihto-oppilaaksi Amerik-
kaan. Poika kärsi suuresti siitä, että
isä oli muuttanut pois kotoa uuteen
avosuhteeseen.

Olin järjestänyt kotonani Youth for
Understanding -vaihto-oppilasjärjes-
tön 20-vuotisjuhlapäivälliset ja mi-
nulla oli järjestöön ja sen toimitus-
johtajaan, Arthur Collingswort-
hiin, hyvät suhteet. Kysyin Leski-
seltä, mihin osaan Amerikkaa hän
haluaisi pojan tulevan. Hän vastasi
reippaaseen tyyliinsä: “Pistä vaik-
ka Kaliforniaan rusinoita syömään”.
Soitin Arthur Collingsworthille ja
asia oli hoidettu. Leskinen junior sai
vaihto-oppilaspaikan isän toivomuk-
sen mukaisesti San Fransiscon lä-
heltä.

Samalla suunnittelimme ulkomi-
nisterin vierailumatkan Kaliforniaan
hänen seuraavana syksynä tapah-
tuvan YK:n yleiskokousmatkansa

yhteyteen. Ohjelmaan sisältyi San
Fransiscon alueen amerikansuoma-
laisten tapaaminen ja ulkoministe-
rin juhlapuhe heidän järj ostamas-
saan tilaisuudessa,  sekä puhe Los
Angelesin suomalais-amerikkalai-
sen kauppakamarin lounaalla. Väi-
nö Leskinen osasi englantia suju-
vasti.

Matkalla
Leskisen kanssa

Kun ulkoministeri oli pitänyt pu-
heensa YK:ssa, lensin New Yorkiin
ja sieltä lähdimme seuraavana aa-
muna San Fransiscoon jumbo jet
747:llä. Tässä kaksikerroksisessa
lentokone jättiläisessä oli senaikai-
sena hullutuksena sijoitettu jopa pia-
no yläkerran loungeen. Syötyämme
lounaan jätimme juustotarjottimen ja
jälkiruoan väliin ja siirryimme ylä-
kerran baariin.

Terveydellisistä syistä ulkominis-
teri nautti koko matkan ajan aino-
astaan soodavettä. Hän oli kerto-
mansa mukaan sairastanut loppu-
kesällä sydäninfarktin. Muutoin hän
oli entisensä, energinen ja mukaan-
sa tempaava.

San Fransiscon lentokentällä meitä
olivat vastassa The Lummus Com-
panyn presidentti James Thornton
ja Suomen pääkonsuli Klaus Snell-
man. Majoituimme San Fransis -
hotelliin ja lähdimme tervehdys-
käynnille Leskinen juniorin vaihto-
oppilaskotiin. Poika oli innostunut
soittamaan rumpuja ja hänen viih-
tymistään Kaliforniassa lisättiin tun-
tuvasti, kun isä ulkoministeri osti
hänelle rummut. Isä ja poika tunsi-
vat tapaamisen iloa.

Seuraavana aamuna lähdimme
The Lummus Companyn presiden-
tin vieraiksi Bohemian Clubille, joka
sijaitsi noin 40 kilometrin päässä San

Fransiscosta. Clubin jäseninä oli ta-
louselämän johtajia ympäri Yhdys-
valtoja. Clubin liittymismaksu ja jä-
senmaksu olivat useita tuhansia dol-
lareita.

Sen jäsenet kokoontuivat yhtei-
seen lomanviettoon heinäkuun kah-
deksi ensimmäiseksi viikoksi. Tänä
aikana ohjelmassa oli korkeatasoi-
sia esitelmiä politiikasta, talous- ja
kauppapolitiikasta, liikkeenjohdosta
jne. Ulkoministeri Kissinger oli vie-
raillut kesällä luennoimassa Yhdys-
valtain ulkopolitiikasta. Iltaisin oli
tasokasta teatteri-, konsertti- ym.
viihdeohjelmaa maailman huipulta,
New Yorkin Metropolitanista, Pa-
riisin ja Lontoon teattereista. Asi-
aan kuului, että illalla rentouduttiin
ja juhlittiin perusteellisesti.

Päivät aloitettiin ranskalaisella si-
pulikeitolla. Bohemian Clubilla nu-
kuttiin lappalaiskotaa muistuttavis-
sa riu’uista pystytetyissä majoissa.
Erikoisuutena pidettiin Clubin esit-
telijän mukaan sitä, että huippujoh-
tajat saivat asua luonnon olosuhteis-
sa ja saattoivat pissata puun juurel-
le.

Söimme Clubilla erinomaisen lou-
naan ja nautimme kauniista luonnos-
ta. Iltapuolella ulkoministeri Leski-
nen piti juhlapuheen San Fransiscon
suomalaisten tilaisuudessa. Tuodes-
saan terveiset Suomesta ja puhues-
saan tunnetulla tyylillään vapaasti ja
lämpimästi, ulkoministeri sai Länsi-
rannikon suomalaiset ihailijapiiriin-
sä. Illalla palasimme hotelliin, jossa
meitä odotti sähke: “Ulkoministeri
Väinö Leskinen - San Fransis -ho-
telli. Syntynyt terve poika. Äiti ja
poika voivat hyvin. Rakkain tervei-
sin Astrid.”.

Väinö Leskinen junior oli synty-
nyt. Olin ennakolta varannut illaksi
pöydän Frank Sinatran kalaravin-
tolasta. Lähdimme ulkoministerin

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
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kanssa juhlimaan pojan syntymää.
Tultuamme perille hänelle esitettiin
onnittelu ja meille tarjottiin vaalean-
punaista samppanjaa. Hovimestarin
suosituksesta söimme Rockefelle-
rin ostereita ja hummereita. Päiväl-
lisvieraina oli lukuisia tunnettuja
Hollywoodin näyttelijöitä. Illan mu-
siikkiesityksistä jäivät erityisesti
mieleen “Strangers in the Night” ja
“San Fransisco”. Ulkoministeri hy-
räili charmikkaasti ja tyylikkäästi
“Tulipunaruusut”. Tunnelma oli kor-
kealla. Suomi ja sen ulkoministeri
saivat sinä iltana osakseen suurta
goodwilliä. Ilta on säilynyt mieles-
säni unohtumattomana.

Seuraavana aamuna lensimme
Los Angelesiin. Ulkoministeri piti
Suomalais-amerikkalaisessa kaup-
pakamarissa puheen Suomen ja
Yhdysvaltain välisen kaupan kehi-
tysnäkymistä Los Angelesin liike-
miehille. Illalla lähdimme takaisin
New Yorkiin.

Boeing 747 oli myöhässä aikatau-
lusta ja tulimme hotelliin vähän yli
kaksi yöllä. Hotellissa odotti yllätys.
Meille ilmoitettiin, että koska emme
olleet saapuneet kello kahteen men-
nessä, edellisiltana varaamamme
hotellihuoneet oli annettu pois.

Yritin parhaani saadakseni ulko-
ministerille huoneen. Erinäisten jär-
jestelyjen jälkeen meille ilmoitettiin,
että saamme Mr. Smithin huoneis-
ton. Se käsitti tilavan olohuoneen,
kirjaston, ruokailuvälikön, keittiön ja
yhden makuuhuoneen, jossa oli yksi
sänky. Se oli vanha, tyylikäs, rans-
kalaismallinen yhden hengen vuo-
de, jonka ympärillä oli punaisesta
sametista verhot. Siihen mahtui kyl-
lä kaksi ihmistä nukkumaan. Olin
aikonut lähteä kirjaston sohvalle,
kun ulkoministeri ilmoitti, että sinä
nukut siellä, missä minäkin. Tässä
on tilaa meille molemmille.

Olimme molemmat rasittavien
päivien jälkeen pian unessa ja he-
räsimme aamulla virkeinä. Söimme
aamiaisen huoneistossamme ja sa-
malla Väinö Leskinen jatkoi kerto-

mistaan värikkäästä elämästään.
Hän teki minuun syvän vaikutuk-

sen. Matkamme varrella meistä oli
tullut hyviä ystäviä. Kuulemani pe-
rusteella olen jälkeenpäin miettinyt,
miten toisenlaista poliittinen elä-
mämme olisi voinut olla, jos hän ja
Urho Kekkonen olisivat jakaneet
vallan silloin, kun Urho Kekkosen
kuningastie pääministerinä alkoi. En
tiedä, olisiko se niissä oloissa ollut
edes mahdollista.

Leskinen uskoi
Paasikiven linjaan

Komppanian päällikkyys etulinjas-
sa ja haavoittuminen olivat antaneet
Väinö Leskisen itsetunnolle vahvan
pohjan. Hän kertoi ymmärtäneen-
sä lähes alusta lähtien, että Paasi-
kiven linja ulkopolitiikassa ja elin-
tärkeiden idänsuhteiden hoidossa oli
ainoa tie. Hän viittasi useisiin yri-
tyksiinsä TUL:n kaudestaan lähti-
en parantaa omia ja puolueensa suh-
teita Neuvostoliittoon. Sosialidemo-
kraattisessa puolueessa ei osattu
kuitenkaan kiinnittää tähän riittävää
huomiota, koska voimat hupenivat
sisäiseen valtataisteluun kommunis-
tien kanssa.

Asevelisosialistien ja SDP:n suu-
rin ansio sotien jälkeisessä tilantees-
sa oli, että nämä pitivät äärivasem-
miston kurissa ja hillitsivät työväen-
luokan kommunismilta. Paasikivi ja
Kekkonen pyrkivät estämään kom-
munistien radikalisoitumista ottamal-
la ne mukaan yhteistyöhön ja halli-
tukseen. “Kekkonen yritti syleillä
kommunistit kuoliaiksi”. SDP:tä
vastaan Kekkonen käytti puolueen
olemattomia suhteita Neuvostoliit-
toon.

Asevelisosialistien kautta seuran-
nut 1950-luku merkitsi Väinö Les-
kiselle suuria odotuksia, pettymyk-
siä ja katkeria taisteluja. Hän jäi yl-
lättäen yksin eloon neljästä aseveli-
sosialistista. Puolueessa syntyi tyh-
jiö ja lukuisia sisäisiä vastakohta-
asetelmia, jotka johtivat kriisiin

1950-luvun puolivälissä ja sitä seu-
ranneeseen aallonpohjaan.

Leskisen mukaan 1950-luvun al-
kuvuosina olivat puolueelle keskei-
siä asioita maan teollistaminen, kan-
santalous, sosiaalipolitiikka ja maa-
talous. Erimielisyydet näissä kysy-
myksissä ja henkilökohtainen valta-
taistelu Urho Kekkosen kanssa joh-
tivat välirikkoon Maalaisliiton kans-
sa. Leskinen arvioi myös, että
SAK:n hajoaminen johtui sen omas-
ta toiminnasta.

Keskusteluissaan Moskovassa ja
Neuvostoliiton suurlähettiläs Lebe-
devin kanssa hänelle oli selvinnyt,
mitä Neuvostoliitossa pidettiin en-
sisijaisena, mitä merkityksettömänä
tai vahingollisena suhteiden solmi-
misen kannalta. Hän kertoi pyrki-
neensä saamaan aikaan muutoksen
puolueen ajattelutavassa.

Puoluekokouksessa hyväksytyn
ulkopoliittisen ohjelman toimeenpa-
neminen jäi kuitenkin sisäpoliittisten
tapahtumien varjoon. Leskisen mu-
kaan sosialidemokraattien sisäinen
puolueriita sekä Maalaisliiton, sko-
gilaisten ja kommunistien diskri-
minointi sosialidemokraatteja koh-
taan olivat estäneet puolueen ulko-
poliittisen linjan muutoksen.

Paasion valtaantulo merkitsi Les-
kisen eroa kaikista puolueen johto-
tehtävistä. Oman kääntymyksensä
myötä hän vielä tämänkin jälkeen
pyrki kiirehtimään Paasion hidastel-
lessa puolueen suhteiden kehittä-
mistä.

Sotien jälkeisen ajan poliittisessa
elämässä olivat Leskisenkin mu-
kaan otteet olleet rajuja ja ihmissuh-
teet kovilla. Maassa oli poliittista
kuohuntaa ja näytti siltä, että yhteis-
kuntamme perusteita oltiin horjutta-
massa. Vaikeassa tilanteessa Väi-
nö Leskinen, jonka Urho Kekkonen
oli leimannut “ainoaksi tosi poliitikok-
si ja vastuuttomaksi sälliksi” ja jolle
politiikka oli elämäntapa, oli joutu-
nut vastakkain toisen voimahahmon.
Urho Kekkosen, kanssa. Molem-
missa heissä oli paljon samanlaisia
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piirteitä. Kaksi kukkoa ei sopinut
samalle tunkiolle. Kumpikin taisi
politiikan taidot ja molemmat olivat
elämäntavoiltaan “hulvattomia ilon
irtiottajia”.

Leskinen varoitti puoluetta Kek-
kosesta uutena Adenauerina, jos-
ta ei pian päästäisi enää eroon.
Kekkosen pääministerikausi ja al-
kanut presidenttipeli tuomittiin sää-
littä. Taistelu jatkui ja Leskinen ajoi
yhden äänen presidenttiä takaisin
Kampinkadulle keinoja kaihtamat-
ta. Kekkoselta tarvittiin paljon an-
teeksiantavaa mieltä, kun hän vuo-
sien jälkeen nimitti Leskisen ulko-
ministerikseen.

MATKA RAUTUUN
1.- 3.8.2008

Reitti:   Varkaus – Joroinen – Mikkeli –
Lappeenranta

Majoitus: Hotelli Igora, Rautu 2 yötä

Hinta: 230 €

Ilm. 10.7. mennessä:
Markku, puh. 040 523 9645

Jäsken sukuseura

MATKA
RAUTUUN

31.7. – 1.8.
2008

Ilm. Markulle, puh.
040 523 9645

Mäkrän koulupiirin

KIHUT
Pieksämäellä

sunnuntaina 3.8.2008
klo 12.00.

Huomio uusi paikka:
Hotelli Sweet Home,

Torikatu 12.
Kahvi lisukkeineen

5 euroa.
Tervetuloa!

TAISTELUPAIKKOJA /
VIIPURIN VIIMEINEN PÄIVÄ

15. – 17.8.2008
Viipuri – Äyräpää – Kiviniemi – Siiranmäki –

Tali-Ihantala
Reitti: Mikkeli – Lappeenranta – Viipuri

Ilm. 20.7. mennessä:
Markku 040 523 9645

KARJALA TUTUKSI –
KIERROS

17. – 19.7.2008
Viipuri – Muolaa – Sakkola – Rautu – Metsäpirtti –

Valkjärvi – Terijoki – Kanneljärvi
1 yö Viipurissa, 1 yö Terijoella

Ilm. 30.6. mennessä:
Markku, puh. 040 523 9645
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Joona Pekka
Rouvinen valmis-
tui huhtikuussa
2008 Oulun yli-
opiston teknilli-
sestä tiedekun-
nasta diplomi-in-
sinööriksi sähkö-
tekniikan osas-
tolta. Joonan iso-
vanhemmat äidin
puolelta olivat
Elin, o.s. Rastas
syntynyt Raudus-

sa ja sotilasmestari Kaarlo Toimi Kallonen synty-
nyt Sakkolassa.

Saara Ilona
Jantunen on val-
mistunut filosofi-
an maisteriksi
Helsingin yliopis-
tosta 1. huhtikuu-
ta 2008. Saaran
vanhemmat, isä
Markku ja äiti
Päivi, ovat toisen
polven karjalai-
sia. Saaran suku
isän puolelta,
Jantuset, ovat
Raudun Orjansaaren Pärttylin paikalta.

Tiedot lähetti Pärttylin paikalla syntynyt isoisä
Pauli Jantunen.

,

Riikka Viskari valmistui maaliskuussa Teknillises-
tä Korkeakoulusta automaatiotekniikan insinöö-
riksi. Riikan isoisä Vilho Viskari on kotoisin Rau-
dun Kuninkaanselästä. Kuvassa Riikka vanhem-
piensa Jukka ja Pirkko Viskarin kanssa.

Edesmenneen kunniapuheenjohtaja Mauri
Maisosen Päivi-tyttären pojat ovat valmistuneet:

Mika LVI-insinööriksi Mikkelin ammattikorkea-
koulusta. Mika on saanut työpaikan Helsingistä.
Tero ylioppilaaksi Mikkelin Yhteiskoulun lukios-
ta. Tero hakee opiskelemaan matemaattis-luonnon-
tieteelliseen tiedekuntaan pääaineena kemia.

Valmistuneet

Syntyneet

18. tammikuuta syntyi
Tuomo Rasimukselle ja
Anu Parkkiselle tytär,
joka sai kasteessa 9.
maaliskuuta nimen
Saga Julia Rasimus.
Saga Julia ja isosiskon-
sa Iina ovat neljännen
polven rautulaisia. Hei-
dän isänsä isoisä Vilho
Viskari on kotoisin Rau-
dun Kuninkaanselästä.

Hääpäiväonnittelut Elvi ja Sulo Kiurulle Joroi-
siin 69-vuotishääpäivän (11.6.) johdosta.

Onnittelijoina lapset perheineen

Hääpäiviä viettäneet
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Eros Jäske 85 vuotta

Olen syntynyt
Karjalan kan-
naksella Raudus-
sa 24. huhtikuuta
1923 keskiluok-
kaiseen vapaus-
soturien perhee-
seen viitisen vuot-
ta vapaussodan
jälkeen. Sain viet-
tää useita vuosia
vanhempieni, jot-
ka molemmat
osallistuivat va-
paussotaan, hoi-
vassa; luterilaisen äitini Maria Simontr Nuora Sak-
kolan Riiskasta ennen hänen kuolemaansa kuusi
vuotta ja kreikkalaiskatolisen isäni Johannes Eli-
aksenp Jäske 15 vuotta.

Siinä vaiheessa lähdin “maailmalle”. Ja kyllä
minä voin todeta, että vaikka vanhempani eivät
esimerkiksi kasvatuksellisia ja isänmaallisia käsi-
tyksiään kovin paljon meille tyrkyttäneet, niin ai-

van varmasti sellaisista puhuttiin. Sille pohjalle on
kaikki myöhempikin rakentunut. Esimerkeillään he
ovat saaneet noista asioista “tarttumaan vaattei-
siin” sellaista, kuin nytkin toimissamme ja olosuh-
teissamme toteutamme.

Olen syntynyt itsenäiseen isänmaahan ja tunnen
siitä syvää kiitollisuutta sekä myös velvollisuuden
paineita. Pidän maani ja sen itsenäisyyden puo-
lustamista kunniakkaana ja itsestään selvänä teh-
tävänä. Takana ovat sotien koettelemukset ja nii-
den voimallinen, kaikki kansalaispiirit yhdistänyt
vaikutus. Takana ovat sotakorvaukset ja Karja-
lan heimon asuttaminen sekä sotien jälkeiset an-
keat, epävarmat ajat. Paljon siitä minkä sota yh-
disti, on aika jo muuttanut. Isänmaassa on jälleen
riiteleviä, toisiaan kadehtivia ja ahkerasti politi-
koivia suomalaisia.

Olen nyt kerrostaloasukas. On melkoista vapautta
tehdä ja toimia muodollisten mahdollisuuksiensa
mukaan.

Olen ylpeä esivanhempiemme ja aikalaistemme
aikaansaannoksista, annan arvoa perinteillemme
ja haluan olla suomalainen.

Isänmaani Suomi on luonnonvaroiltaan köyhä.
Ei meillä ole kultaa eikä öljyä. Silti tilastomiehet
väittävät meidän olevan eturivin talousmaita. Su-
ren sitä, ettei kaikille synnyinmaa voi olla myös
kotimaana.

Vuonna 1946 menin naimisiin sallalaissyntyisen
Maria Oskarintr Törmäsen kanssa ja saavutuksi-
amme ovat Erkki Juhani (1948), Pirjo Margit
(1951). Esa Tapani (1954), Kai Olavi (1958) ja Ulla
Kaarina (1959). He kouliintuivat luonamme yliop-
pilaiksi ja siitä eteenpäin omine voiminensa. He
ovat menestyneet hyvin myös toimipaikoissaan.
Juhani asuu USA:ssa, Esa Australiassa.

Sodan aikana olin riveissä neljättä vuotta: ensin
Ratsuväkiprikaatin Koulutuskeskuksessa -korpraa-
li - alikersantti Lappeenrannassa ja sitten ryhmän-
johtajana Hämeen Ratsurykmentissä. Haavoituin
1944 lievästi Vammelsuussa ja Ilomantsissa.

Sodan jälkeen hankkiuduin Ilmavoimiin, jossa
palvellessani opiskelin alan aiheita, muun muassa
vastaavaksi mekaanikoksi sekä virkavapaalla in-
sinööriksi. Ilmavoimien koneilla kertyi mekaanikon
lentotunteja lähes 2000, joista maksettiin vaaralisää.

Todettakoon, että ollessani Viipurissa asiapoika-
na ennen sotia aioin hakea Ilmavoimien palveluk-
seen. Alaikäisenä kirjoitin isälleni pyytäen hänen
suostumustaan. Hän lähettikin minulle suostumus-
paperin esittäen kuitenkin, etten sitä käyttäisi! Hei-
tin hakupaperit silloin koriin!

Eräs episodi: Palvellessani Ilmavoimien esikun-

Vilho ja Hilkka Viskari juhlivat 60-vuotishääpäi-
väänsä 26. huhtikuuta Anttolan seurakuntatalol-
la. Tunnelmallisessa juhlassa kirkkoherra Erkki
Rouhiainen siunasi parin pitkän avioliiton yli neli-
kymmenpäisen, lähisuvusta muodostuneen vieras-
joukon todistaessa tapahtumaa.

Raudun Kuninkaanselästä kotoisin oleva Vilho
Viskari ja puolisonsa Hilkka, o.s. Salonen, vihit-
tiin 24. huhtikuuta 1948 Anttolassa. Heidän vihki-
pappinsa oli Väinö Hotti.

Vilho ja Hilkka Viskarilla on kuusi lasta, 17 lap-
senlasta ja 11 lapsenlapsenlasta.
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Soini Loponen
16.10.1924 – 11.12.2007

Matti ja Anna
Liisa Loposen Su-
kuseuran moni-
vuotiselle esimie-
helle Soini Lopo-
selle soi viimeinen
iltahuuto Rova-
niemellä vähän
ennen joulua 11.
joulukuuta 2007.

Soini syntyi
Karjalan Kan-
naksella 16.loka-
kuuta 1924 Matti
ja Anna Liisa Lo-
posen perheeseen, jossa tuli olemaan kaikkiaan
kaksitoista lasta – Lempi, Tauno, Aino, Lyyli, See-
mi, Eino, Soini, Aune, Kerttu, Taimi, Yrjö ja Topi.

Lapsuus meni Kaskaalassa Notkolan maisemissa

nassa Munkkiniemessä asioin paljon esikunnan
kirjastossa, jossa toimi muun muassa eräs ilmavoi-
mien pioneerilentäjäupseerin, eversti Gabrielsso-
nin varttunut tytär. Kerran hän sanoi minulle: “Sinä
olet hyvien haltijoiden suojeluksessa – sinusta sä-
teileekin hyvää energiaa:” Lienee ollut perääkin!

Vuonna 1983 jäin eläkkeelle insinööri-eversti-
luutnantin arvoisena ja olen opetusneuvos vuodelta
1990. Perheeseemme kuuluu nyt vuonna 2006 muun
muassa kahdeksan lastenlasta ja kaksi lastenlas-
tenlasta.

Eros Jäske

75 vuotta

täytti Aimo Haukka Ruotsissa. Hän on syntynyt
Raudun Maanselän kylässä.

70 vuotta

täytti 8. kesä-
kuuta Kyllikki
Lankinen Lah-
dessa. Kyllikki on
syntynyt Raudus-
sa Vakkilan ky-
lässä ja ilmoittaa,
ettei järjestä juh-
lia eikä vastaan-
ottoa Lahdessa,
mutta ehkä Mik-
kelissä Raudun
pitäjäseuran 60-
vuotisjuhlilla juh-
litaan.

Kyllikki kertoo, että hänen Tanja-äitinsä kävi
Raudun matkoilla ainakin 10 kertaa ja hänet otet-
tiin tullissa aina tarkastukseen, kun hänellä oli niin
paljon kasseja mukanaan. Hän vei sinne vaatteita
ja muuta tavaraa.

70 vuotta

Venla Heimonen, o.s. Paakkinen, syntynyt Rau-
dun Kuninkaanselällä. 70-vuotisjuhlia vietettiin 20.
huhtikuuta Pöyhölän pappilassa nauttien Ruustii-
nan todella runsaasta ruokatarjoilusta. Muisteltiin
menneitä elämän ja evakkotaipaleen varrelta su-
kulaisten ja ystävien kesken.

Venla ja tytöt

85 vuotta

täyttää Juhannuspäivänä, 21. kesäkuuta, Kaino
Kalervo Kuparinen. Hän on syntynyt Raudussa,
Vakkilan kylässä, ja asuu nykyisin Paimiossa.



Rautulaisten lehti  3/200826

Pentti Juhani Partanen kuoli 21. helmikuuta
Hyvinkäällä. Hän oli syntynyt 22. maaliskuuta 1930
Raudussa.

Helga Inkeri Kurki, o.s. Kerminen, kuoli 5. huh-
tikuuta 2008 Helsingissä. Hän oli syntynyt 19. hei-
näkuuta 1924 Raudussa.

Bertta Helena Hyyrynen, o.s. Mentu, kuoli 28.
huhtikuuta Hämeenlinnassa. Hän oli syntynyt 3.
maaliskuuta 1920 Raudussa.

Lempi Maria Muuriaisniemi, o.s.Sappinen, kuo-
li 9. maaliskuuta 2008 Ruoveden vanhainkodissa.
Hän oli syntynyt 1. helmikuuta 1915 Raudun Kas-
kaalassa Anna-Emilia, o.s. Loponen, ja Juho Sap-
pisen kolmilapsisen perheen esikoisena. Lempi meni
avioon 1942 Viipurin mlk:n Karhusuolta syntyisin
olleen Vilho Muuriaisniemen kanssa. Vilho kuoli
1984.

Lempiä jäivät kaipaamaan muun muassa kolme
poikaa ja tytär perheineen sekä veljet Aaro ja Aar-
ne.

Juhani Muuriaisniemi

Raudun Savikkolasta kotoisin olleiden Antti ja
Emilia Valkosen pojat:

Aimo Valkonen kuoli 4. huhtikuuta 2005 Mänty-
harjulla. Hän oli syntynyt 11. lokakuuta 1927
Savikkolassa..

Mikko Valkonen kuoli 10. marraskuuta 2006
Mikkelissä. Hän oli syntynyt 5. lokakuuta 1942
Mäntyharjulla.

Matti Armas Valkonen kuoli 17. joulukuuta 2007
Polvijärvellä. Hän oli syntynyt 16. elokuuta 1932
Raudun Savikkolassa.

Antti ja Emilia Valkosen pojanpoika:
Markku Valkonen kuoli 22. kesäkuuta 2007

Mäntyharjulla. Hän oli syntynyt 7. elokuuta 1954
Mäntyharjulla. Hänen vanhempansa olivat Aimo
ja Salli  Valkonen.

toiselle vuosikymmenelle muun muassa Eino veljen
kanssa paimenessa käyden. Koulua Soini kävi
Raudun kansakoulussa, jonne kotoa kertyi mat-
kaa noin neljä kilometriä. Matka taittui sulan ai-
kaan kävellen ja talvisin suksilla. Jatkokoulu jäi
kuitenkin epävarmojen aikojen takia häneltä käy-
mättä.

Ennen talvisotaa heillä oli kotonaan ilmavalvon-
ta-asema, jonka henkilökuntaa oli Notkolan pirt-
tiin majoittunut. Alueella alettiin koota miehiä 8.
lokakuuta 1939 ja joukko-osastojen perustaminen
alkoi. Veljeksistä Eino joutui lähtemään ensimmäi-
senä käskykortteja jakamaan.

Talvisodan alkaessa isä Matti oli ulkona hevosia
ruokkimassa ja sisään tullessaan hän sanoi, että
“Nyt se on alkanut”. Kotiin perustettiin joukkosi-
dontapaikka ja evakkoon lähtö tapahtui puoleen
päivään mennessä. Lapset lastattiin hevosen rekeen
ja matka kohti noin 100 kilometrin päässä olevaa
Kaukolan pitäjää alkoi. Myöhemmin perhe ohjat-
tiin Jokioisiin.

Kesäkuussa 1940 rautulaiset saivat määräyksen
siirtyä Kangasniemelle. Välirauhan aikaan kesäl-
lä 1941 aloitettiin talon hirsien kaato ja veistämi-
nen Pieksämäellä. Tarvikkeet kuskattiin sitten ko-
tikonnuille ja uuden kodin rakentaminen alkoi.

Maaliskuun 9. päivä 1943 Soini lähti varusmies-
palvelukseen Inkeroisiin. Sodan aikainen palvelu-
paikka oli 20. Prikaatissa kiväärimiehenä 1943 –
44. Taisteluissa Soini haavoittui kahdesti: 12. elo-
kuuta 1944 ja toisen kerran 6. lokakuuta 1944,
jonka jälkeen hänet kotiutettiin.

Siviiliin päästyään Soini aloitti 21. toukokuuta
1946 rajavartijana Rajajääkäripataljoona 6:ssa
Ylitorniolla. Vuonna 1956 tuli siirto Rovaniemelle
Lapin Rajavartiostoon, josta siirtyminen eläkkeel-
le tapahtui vuonna 1971 sotilasmestarina. Reser-
viupseerikoulun hän kävi Haminassa vuonna 1965.

Rajavartiostossa rakkain harrastus oli ammun-
ta, jossa merkittävin saavutus oli Puolustusvoimi-
en mestaruus ja Suomen ennätys kivääriammun-
nassa makuulta pistein 194 vuonna 1966.

Työuransa jälkeen Soini Loponen toimi muun
muassa Liberaalisen puolueen toiminnanjohtaja-
na ja Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenenä
ja toisena varapuheenjohtajana.

Avioliiton hän solmi 22. toukokuuta 1952 ylitor-
niolaisen Taimi Mäen kanssa ja heille syntyi neljä
lasta – Matti, Ritva, Seppo ja Pirjo.

Soini Loponen toimi erittäin ansiokkaasti Matti
ja Anna Liisa Loposen sukuseuran perustamisessa
sekä oli seuran ensimmäinen esimies vuosina 1987
– 1998. Sukuseuran merkkipäivälautanen nro 14

luovutettiin hänelle 70-vuotispäivänä 1994 ja seu-
ran kunniajäseneksi nro 4 hänet kutsuttiin vuon-
na 1997. Karjalan Liiton hopeinen ansiomerkki
hänelle luovutettiin 16.heinäkuuta 2000.

Soini Loponen palkittiin muun muassa seuraa-
villa kunnia- ja ansiomerkeillä Vm 2/1944, Mm/
1957, SVRM 1 kr/1967 ja RVL am /1969.

Hannu Nurmi
Soinin sisaren Lyylin poika Vantaalta
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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.

Samuli Rastaan pihassa vuonna 1936 Helena Rastas, Aarne Rastas, Helmi Monto ja Kalevi Kärki.

Tapahtumakalenteri

28.-29.6. Rautulaisten pitäjäseuran 60-vuotisjuh-
la ja Rautulaisten lehden 50-vuotisjuhla Mikkelis-
sä.

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

3.8. klo 12 Mäkrän koulupiirin kihut Pieksämä-
ellä.

1.- 3.8. Matka Rautuun

17.-19.7. Karjala tutuksi -kierros.
15.-17.8. Taistelupaikkoja / Viipurin viimeinen

päivä -matka.

31.7.- 1.8. Jäsken sukuseuran matka Rautuun.
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