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Suomi on
kouristellut
harvinaisen
kylmän tal-
ven kourissa
jo lähes kak-
si kuukautta.
Toki ei käy
kieltäminen,

että talvinen maisema tuvan puolelta
lasin läpi katsottuna on sangen kau-
nis. Henkilökohtaisesti olen kyllä
kärsinyt erittäin paljon, koska kau-
larangan rappeutuman kivut kaksin-
kertaistuvat aina kylminä kausina.
Olen kironnut nämä Siperiasta tu-
levat kylmät sinne kuumemmalle
puolelle montakin kertaa.

Kylmät pakkassäät ovat tuoneet
lapsuuden talvet mieleen. Silloinhan
pakkaset saattoivat jatkua neljäkin
kuukautta yhtäjaksoisesti, ja koulun
joulujuhlaan mennessämme töppö-
set olivat kova sana.

Loppiaisena piipahdin Raudussa.
Lumi oli sielläkin verhonnut Raudun
maisemat sangen kauniiksi. Lunta
oli siellä huomattavasti enemmän
kuin täällä Mikkelin seudulla. Igo-
ran laskettelukeskuksessa oli todella
paljon väkeä. Lustii näytti olevan,
shampanja virtasi ja ryssät laskiit
mäkkii onnellisen tietämättöminä,

että tekivät sitä ryöstetyllä alueella.
Pakkastakin melkein pahempi vit-

saus on Väyrynen…
Eu-parlamentista palattuaan hän

asetti ehdoksi, että hänen on saata-
va ministerin salkku. Nyt tuo poloi-
nen on asettamassa itseään puolu-
een puheenjohtajaksi ja edelleen itse
pääministeriksi.

Karjalaisten lienee syytä muistaa
Väyrysen Karjalakielteisyys ja se
kylmä suhtautuminen, joka ilmeni
hänestä kun hän oli ehdolla Koivis-
ton jälkeen presidentiksi. Muistan,
kuinka kirjoitin iltalehteen president-
tikampanjan aikana: “Mikäli Väyry-
nen valitaan, saamme hänestä Koi-
viston kaltaisen Stalinin aggressiot
hyväksyvän presidentin.” Onneksi
ei valittu.

Mikäli sellainen katastrofi nyt kä-
visi, että Väyrynen nyt valittaisiin,
olisi se Kepun lopullinen tuho. Nuor-
ten keskustassa Väyrynen aiheut-
taa enemmän inhoa kuin luottamus-
ta. Aikuisia nuoria äänestäjiä Ke-
pukin kaipaisi kipeästi. Nuorta, luot-
tamusta herättävää ja ehkäpä nuo-
ria äänestäjiäkin kiinnostavaa nais-
energiaa Kepulla kyllä olisi. Ker-
naasti näkisin Kepun johdossa vaik-
kapa Katri Komin tai jonkun muun
tässä ajassa elävän politiikan teki-
jän.

Vain harvat vanhat merkit pitävät
enää paikkaansa, mutta sanonta
“Jos harakat hyppivät vapunpäivä-
nä hangella, niin lunta on maassa”,
pitää varmasti paikkansa.

Toivon, että mahdollisimman no-
peasti harakat hyppisivät mustalla
mullalla, ni päästäs taas porukat
kottii Karjalaa…

Pakkasesta huolimatta hyvää al-
kanutta vuotta
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Raudun asema oli aikanaan Suo-
men kolmanneksi suurin. Maamme
yhdeksi vilkkaimmaksi asemaksi
suunnitellun aseman läheisyyteen oli
rakennettu myös muita tarvittavia
rakennuksia.

Näin kertoo Aimo Tiainen kirjas-
saan Kertomuksia Raudun asemal-
ta: “Asemarakennuksiin liittyen ra-
kennettiin ratapihalle talli kymmenel-
le veturille. Se oli aseman tavoin mi-
toitettu Pietarin liikennettä varten.
Alussa Raudusta käsin hoidettiin Hii-
tolan liikenne, ja paikallisiin rautatie-
läisiin kuului veturihenkilöstöä. Heis-
tä mainittakoon veturinkuljettaja F.
Katajavuori ja viimeiset Raudun ve-
turimiehet kuljettaja J. Itkonen ja
lämmittäjä E. Paussila ( ent. Bam-
berg ). Tällöin oli aseman henkilö-
kunta suurimmillaan. Veturitalliin liit-
tyi Vesitorni ja pumppaamo. Vesi otet-
tiin tallin läheisestä kaivosta. Veturi-
tallista ja aseman vesihuollosta huo-
lehti pumppumestari Otto Puranen.

Aseman alueen kokonaissuunnitte-
luun liittyivät myöskin henkilökunnan
asunnot. Tämä olikin tarpeen, koska
ammattitaitoinen työväki piti tuoda
muualta. Ne saatiin valmiiksi ensim-
mäisinä ennen Vapaussodan alkua.
Silloisen yleisen asumistasoon nähden
rautatieläisille oli rakennettu hyvät
asunnot. Tämä auttoi omalta osaltaan
hakeutumista töihin Rautuun. Asuin-
taloja oli kahta eri tyyppiä, kaksiker-
roksisia kerrostaloja “palveluskuntaa”
eli työntekijöitä varten ja pariasuntoi-
sia pientaloja virkamieskuntaa varten.

Kerrostaloja oli neljä. Kussakin oli
kahdeksan asuntoa eli tilat 32 per-
heelle. Kukin asunto sisälsi ison “kam-
marin” ja tupakeittiön. Asemaa vas-
tapäätä oli kaksi kerrostaloa, joita
kutsuttiin alakasarmeiksi. Toiset kaksi
sijaitsivat asema-alueen pohjoispääs-
sä, ja niitä kutsuttiin yläkasarmeiksi.
Kerrostalon pihapiiriin kuului kaksi-
kerroksinen ulkorakennus. Ensimmäi-

sessä kerroksessa olivat puuliiterit, ja
niiden päälle oli rakennettu aitat ta-
varoiden säilytystä varten. Aittoja käy-
tettiin kesällä myös nukkumiseen.
Etenkin nuoret halusivat unelmoida
kesäisistä öistä. Niihin mentiin portaita
myöten, joka johti parvekkeelle. Sitä
kutsuttiin hienosti “kongiksi”. Nimi oli
kai otettu piirustuksien ruotsinkielisistä
teksteistä. Kasarmirakennukset oli
maalattu punaisiksi.

Paritaloja oli myöskin neljä. Ne si-
sälsivät kaksi huonetta ja keittiön.
Keittiössä oli makupaikka palvelijal-
le. Se oli nimeltään “alkovi”. Parita-
lot oli maalattu keltaisiksi.

Asuintalot oli suunniteltu tulli- ja
raja-aseman henkilökuntaa varten.
Tarton rauhan jälkeen 1920 oli pakko
uskoa maamme tilanteen muutos.
Tsaarin Venäjän raunioille oli synty-
nyt kommunistinen Neuvostoliitto.
Rajanvalvonta siirrettiin tullilaitoksel-
ta Rajavartiostolle.

Kannaksen rajavartijat olivat vär-
vättyä henkilöstöä, useat entisiä tulli-
viranomaisia. Itärajalla käytettiin alus-
sa asevelvollista sotaväkeä rajan var-

tiointiin, myöhemmin vakinaisen hen-
kilöstön lisäksi rajakoulutuksen saa-
neita asevelvollisia.Alussa rajan var-
tioinnista vastasi Puolustusministeriö
ja vuonna 1922 se siirrettiin Sisäasi-
ainministeriölle.

Vapaussodan jälkeen rajaseudulla
oli elämä varsin levotonta. Aunukses-
sa, Itäkarjalassa ja Vienassa käytiin
heimosotia sekä Kannaksella Inkerin
vapaustaistelu. Rajalla harjoitettiin
salakuljetusta, vakoilua ja pakolaisia
kulki molempiin suuntiin.

Asuntojen ylitarjontaa voitiin käyt-
tää muiden viranomaisten hyväksi.
Niinpä asemalla toimi nimismiehen
virasto, terveyssisar, Vuoksen suoje-
lukuntapiirin päällikön toimisto, suo-
jeluskunnan varastoja ja Yläkasarmilla
oli Kannaksen rajavartioston Raudun-
komppanian esikunta.

Kuntaan oli muodostunut kaksi kes-
kustaa; Kirkonkylä ja Asema. Her-
ran rakkaus oli kai maallista valtaa
suurempi, koska kirkonkylä kehittyi
ajan mukaan myös suuremmaksi vir-
ka- ja kaupalliseksi keskukseksi.”

Muistoja Raudusta Pieksämäellä

Raudun asemalta Pieksämäelle siirretty talo.
Kuva. Marko Lyyra
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Ajan myötä näitä rakennuksia va-
pautui eikä niille riittänyt tarvitsijoita,
koska liikenne Neuvostoliittoon ei
avautunutkaan toivotulla tavalla. Niin-
pä VR päätti myydä näitä hyväkun-
toisia rakennuksia pois siirrettäväksi.
Yksi kulkeutui Pieksämäelle jo 20-
luvun lopulla.

VR:n palveluksessa oleva Rautu-
juurinen Marko Lyyra otti minuun
yhteyttä aivan muissa asioissa, mutta
jotenkin puheemme menivät tähän
Raudusta tuotuun rakennukseen.
Pyysin Markoa ottamaan selville, et-
tei vain tämä rakennus ole nyt purku-
uhan alla. Meille on varsin suuri mer-
kitys sillä, ettei sitä hävitetä. Sitä vaa-
raa ei toistaiseksi ole.

Tämän selvityksen yhteydessä sel-
visi, että Pieksämäellä on toinenkin
Raudusta tuotu talo. Talon omisti
Raudun Mäkrästä Anna Kemppai-
nen. Hänen poikansa Matti Kemp-
painen siirsi talon pois sodan alta
vuonna 1939. Jostain syystä he aa-
vistivat sen, että talon tuhoutuminen
olisi edessä, mikäli se jäisi Rautuun.

Matti Kemppainen työskenteli
VR:llä ja talo siirtyikin näin ollen ju-
nalla osina Pieksämäelle. Erikoiseksi
asian tee se, että talvisodan syttyes-
sä talo oli jo valmis Pieksämäellä.
Kuvat lainasi Riitta Tawast, joka on
Matin tytär. Matti Kemppainen oli
syntynyt 1903 ja kuoli 1970. Nykyi-
sin talo on asuttu ja omistajat ovat kyllä
tietoisia talon historiasta, mitä tulee
talon siirtoon.

Perin mielenkiintoista selviää vielä
näinä päivinä näistä Pieksämäellä ole-
vista rakennuksista. Rakennukset
ovat meille rautulaisille kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaita sekä tieto niiden
olemassa olosta.

Markku Paksu
Lähteet: Aimo Tiainen,

kertomuksia  Raudun aemalta
ja Marko Lyyra

Anna Kemppaisen talo Mäkrällä 1937.

Sama talo Pieksämäellä sodan jälkeen. Matti Kemppainen takari-
vissä toinen oikealta ja Anna Kemppainen istumassa lapsi sylissä

Mäkrältä tuotu talo Pieksämä-
ellä talvella 2010. Kuva: Marko Lyyra
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Teatterimies Kai Paavilainen
lähti viime kesänä ensimmäisen ker-
ran kotiseutumatkalle Rautuun.
Matkasta muodostui hänelle voima-
kas, puhdistava kokemus.

– Veljeni Kari houkutteli minut
mukaan matkalle. Puhetta siitä oli
ollut jo pitemmän aikaa, mutta vas-
ta viime kesä oli sellainen, ettei läh-
temiseen ollut esteitä.

Kai Paavilainen on syntynyt Hau-
kivuoren Moilalassa. Hän on orjan-
saarelaisten Tuomas ja Maria
Kermisen tyttären, Hellin, poika.

– Olen viisipäisen sisarussarjan
nuorimmainen.

Paavilainen sanoo, ettei hän ole
aiemmin ollut erityisen kiinnostunut
Raudusta ja omista karjalaisista su-
kujuuristaan.

– Äiti ei niistä meille kotona pu-
hunut. Elämämme oli maatalon töis-
sä ja karjanhoidossa. Äiti ajatteli,
että mennyt mikä mennyt, eikä ol-
lut kiinnostunut ajatuksesta palata
sinne joskus takaisin.  Jotain tietysti
olin lapsena kuullut, kun sukulaisia
oli käynyt kylässä. Kun äitini vuon-
na 1981 kuoli, myös yhteydenpito
äidin puolen sukulaisiin väheni.

Sukua mukana
samalla matkalla

Kesäisellä reissulla Raudussa oli
Kai ja Kari Paavilaisen lisäksi mui-
takin Kermisen sukuun kuuluneita.

– Matkalla oli äidin sisko Raili
perheensä kanssa, äidin veljen ty-
tär ja äitini serkku Salli.

Orjansaaressa äidin kotipaikalla
käyminen ja talojen kivijalkojen nä-
keminen oli Kaille hyvin voimakas
tunnekokemus.

– Siellä pellolla tuli käytyä läpi
koko elämän kirjo arkistoineen. Kun
olen ammatiltani näyttelijä, kuvitte-
lin, että pystyn jotenkin hallitsemaan
tunteitani, mutta siellä olin täysin
aseeton tunneryöppyjen edessä.

Kai Paavilainen sanoo matkaa
tärkeäksi, puhdistavaksi kokemuk-
seksi. Raudusta hänelle jäi mieleen
kuva kauniista, viljavasta seudusta.

– Haluan mennä sinne myös uu-
destaan.

Orjansaaresta Kai toi tuliaisiksi
kotiinsa itse tekemänsä vastan.

– Kylvin sillä joulusaunassa.
Äidin kotiseutu on alkanut kiinnos-

taa häntä. Hän käy silloin tällöin
netissä Rautu-sivuilla lukemassa

Rautuun liittyviä asioita ja on tutki-
nut kartoista kylien nimiä. Myös
Rautulaisten lehti tulee hänelle.

– Näin vanhemmiten ihminen kiin-
nostuu omista juuristaan. Myös se
kiinnostaa, mikä liittyy Haukivuo-
reen.

Kain ja Karin matkakertomukset
ovat saaneet myös Paavilaisen
muut sisarukset suunnittelemaan
matkaa Rautuun.

Äidin kotipaikalla käyminen oli voimakas kokemus

Rautulaisjuurinen Kai Paavilainen  opettaa näyttelijäntyötä, teatte-
rivaellusta ja draaman työtapoja Teatteri Väkivahvassa Pohjois-
Karjalan Opistossa Joensuussa.

Kuvat: Seija Lipsanen
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Elämänura
teatterin parissa

Kai Paavilainen opettaa nuoria
näyttelijänalkuja Joensuussa Poh-
jois-Karjalan Opiston Teatteri Vä-
kivahvassa. Vuoden mittainen kou-
lutus on suunnattu näyttelijän am-
mattiin hakeutuville ja teatteria har-
rastaville. Samassa opinahjossa
näyttelijäntyön koulutusvastaavana
toimii Paavilaisen puoliso näytteli-
jä-ohjaaja Tiina Markkanen.

Tammikuun lopulla Teatteri Vä-
kivahva kävi näyttämässä osaamis-
taan Mikkelissä Työväen Näyttämö-
päivillä. Nuorten opiskelijoiden tul-
kitsema Minna Canth – klassikko
Työmiehen vaimo oli komeaa kat-
sottavaa. Näytelmän oli ohjannut
Kai Paavilainen.

– Olen ohjannut viime vuosina
paljon. Ennen Työmiehen vaimoa
teimme Täällä Pohjantähden alla -
esityksen Hasaniemen kesäteatte-
riin. Olemme Niittylahdessa tehneet
aika paljon klassikoita. Niissä on
hyvä dramaturgia, hyvät henkilö-
hahmot ja hyvää dialogia henkilö-
hahmojen välissä.

Mikkeli on Kai Paavilaiselle tuttu
kaupunki nuoruudesta. Hän opiskeli
1980-luvun alkupuolella Mikkelin
maalaiskunnan Otavassa maatalo-
usteknikoksi, ja näytteli Mikkelissä
silloin vaikuttaneessa Julkisessa
Teatterissa.

Mukana oleminen Julkisessa Te-
atterissa oli Kaille tulevan elämän-
uran kannalta käänteentekevää.
Kouluaikoina Haukivuorella opetta-
ja Helvi Raution sytyttämä teat-
terikipinä syttyi siellä kunnon roi-
huun. Kai pyrki Julkisen Teatterin
aikana ensimmäisen kerran Teatte-
rikorkeakouluun, ja karsiutui vasta
aivan viime metreillä.

Hän haki Teatterikorkeaan kaik-
kiaan yhdeksän kertaa, mutta ei
päässyt sisään. Näyttelijä hänestä
kuitenkin tuli.

– Sain kiinnityksen Imatran kau-
punginteatteriin näyttelijäksi 1986.

Joensuun kaupunginteatterissa olin
kiinnitettynä vuodet 1989–99.

– Olihan se iso asia, kun pääsi il-
man koulutusta ammattiin ja sai teh-
dä hyvin monenlaisia rooleja laidasta
laitaan.

Viimeiset 10 vuotta Paavilainen
on toiminut freelancerina, ohjannut

sekä opettanut. Hän kuuluu myös
Quo Vadis -teatteriryhmään ja hän
on kouluttautunut Helsingin ammat-
tikorkeakoulussa Stadiassa teatte-
ri-ilmaisun ohjaajaksi.

Seija Lipsanen

Kai Paavilainen, puoliso Tiina Markkanen ja tytär Liina-Maija
Paavilainen. Kuvasta puuttuu perheen poika Topi.

Kai Paavilainen sai tammikuun lopulla Mikkelissä Työväen Näyttä-
möpäivillä runsaasti kiitosta joensuulaiselle Teatteri Väkivahvalle
ohjaamastaan Työmiehen vaimosta. Myös Markku Paksu kiitti esi-
tyksen jälkeen näytelmän vahvaa tulkintaa.
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Runsaat 60 vuotta toiminut Rau-
ta-Säätiö on avustanut rautulaisia
yksityishenkilöitä ja yhteisöjä toimin-
tavuosiensa aikana yli 600 000 mar-
kalle, eli runsaalla 100 000 eurolla.
Säätiöllä on nykyisin käytettävissä
avustuksiin vuosittain 10 000 – 15
000 euroa.

– Rauta-Säätiö ei ilmoittele mis-
sään lehdessä avustuksia haettavak-
si. Toivommekin, että rautulaiset
kertoisivat avustusten hakumahdol-
lisuudesta lapsenlapsilleen. Avustus-
ta voivat yhteisöjen lisäksi saada
myös yksityishenkilöt karjalaisuu-
teen, Rautuun ja rautulaisiin liitty-
viin opinnäytetöihin ja tutkielmiin,
kertoo Rauta-Säätiön hallituksen
puheenjohtaja Ilkka Pietiäinen.

Pietiäinen painottaa, että säätiö voi
harkintansa mukaan tukea myös
muita aloja, esim. rautulaista synty-
perää olevan henkilön tekemää lää-
ketieteellistä tutkimusta tai väitös-
kirjan saattamista painokelpoiseen
asuun.

Varsinaisia opiskelija-avustuksia
säätiö ei ole enää 2000-luvulla
myöntänyt, vaan kohteen pitää olla
tarkasti yksilöity.

– Säädekirjan 2. pykälän mukaan
säätiön tarkoituksena on vaalia en-
tisen Raudun kunnan asukkaiden ja
heidän perillistensä keskuudessa
karjalaista yhteishenkeä sekä tukea
heidän henkisiä ja taloudellisia py-
rintöjään. Kohteen pitää myös lä-
päistä hallituksen jäsenten käsitte-
ly. Hankkeeseen pitää liittää talous-
arvio sekä summa, jota haetaan. Jos
hakemuksessa lukee, että “Säätiö
voi tukea haluamallaan summalla”,
päätös on nolla euroa. Hankkeisiin
pitää myös hakea rahoitusta ennak-
kosuunnitelmien pohjalta, ei vasta
sitten, kun asia on jo valmis, huo-
mauttaa Pietiäinen.

Rauta-Säätiön avustusten hakuai-
ka on jatkuva, ja tarkempia tietoja
hakemisesta saa Ilkka Pietiäiseltä.
Avustuksen hakemisesta kiinnostu-
neet voivat tiedustella häneltä tar-
kempia tietoja sähköpostitse.

Pietiäinen sanoo, että säätiön toi-
minta jatkuu, vaikka Raudussa syn-
tyneitä on jäljellä vuosi vuodelta
vähemmän.

– Niin kauan kuin toimijoita on,
säätiötä ei kannata lopettaa. Jos
omistusolot Raudussa joskus rau-
hoittuvat, säätiö voisi sijoittaa sinne
ja olla yksi avustajataho, josta kaik-
ki rautulaiset hyötyisivät.

Säätiön
historiaa

Rauta-Säätiö perustettiin 17. lo-
kakuuta 1948 Pieksämäellä Raudun
silloisessa kunnantoimistossa. Pe-
rustajia olivat Raudun Osuuskaup-
pa rl., Raudun Vapaapalokunta,
Raudun Maamiesseura ja  Matti
Junni, joilta säätiö sai peruspääomaa
yhteensä 710 500 markkaa.

Rautu-sanaa ei silloisen poliittisen
suuntauksen takia saanut käyttää,
joten säätiön nimeksi tuli Rauta-Sää-
tiö.

Säätiö on myös myöhemmin saa-
nut lahjoituksia, joilla se on kartut-
tanut peruspääomaansa.

Säätiön varat ovat nykyisin pää-
osin sijoitettu arvopapereihin. Lisäk-
si säätiö omistaa testamentilla saa-
dun maapalstan.

Säätiö on jakanut avustuksia ai-
kaisemmin muun muassa opiskeli-
joille. Avustuksia ovat saaneet myös
seurat ja yhdistykset, jotka ovat pys-
tyttäneet patsaita Karjalaan jäänei-
den vainajien muistolle. Erittäin
merkittävä oli säätiön panos Rau-
dun historia –teoksen ilmestymises-

sä. Myös Rautu-viirin aikaansaami-
nen on ollut paljolti säätiön ansiota.

Viimeisen kymmenvuotiskauden
avustuskohteista suurimpana on ol-
lut Karjala –Tietokantasäätiön teke-
mä kirkonkirjojen tallennustyö.

Rauta-Säätiön 12 -jäseniseen val-
tuuskuntaan kuuluvat Heikki Re-
lander, Armas Komi, Matti Lait-
saari, Pekka Loponen, Ilkka
Pietiäinen, Reijo Loponen, Sa-
kari Meskanen, Martti Rummu-
kainen, Kari Nahkuri, Ilkka Jan-
tunen, Matti Tuokko ja Aulis
Loponen. Valtuuskunnan puheen-
johtajana toimii Matti Laitsaari. Val-
tuuskunta kokoontuu vuosittain
maaliskuun loppuun mennessä.

Rauta-Säätiön hallituksen muo-
dostavat puheenjohtaja Ilkka Pieti-
äisen lisäksi Kari Nahkuri, Pauli
Jantunen, Matti Laitsaari ja Jaa-
na Matikainen.

Rauta-Säätiö toivoo napakoita
hankkeita avustettaviksi

Kuva: Seija Lipsanen
Rauta-Säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja Ilkka Pietiäinen.

Seija Lipsanen
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Suomen sotaorvot rekisteröityvät.
Sotaorporekisterin kokoaa Kaatuneit-
ten Omaisten Liitto ry (KOL), jonka
tavoitteena on sotaorpotunnuksen
saaminen sotaorvoille. Tunnuksen
saaminen merkitsisi sotaorpouden jul-
kista tunnustamista.

Talvi- ja jatkosota jättivät jälkeensä
arviolta vähintään 50 000 sotaorpoa.

Pieksämäellä järjestetään 13,- 14.3.
Kukkarojotos- niminen kilpailu, jossa
reserviläisjoukkueet kilpailevat keske-
nään muun muassa sotavuosien his-
torian tuntemisessa. Jotokseen voivat
osallistua kaikki sotilasarvosta riippu-
matta.

– Kilpailijat ovat yleensä reservi-
läisiä ja he tulevat joko joukkueina (3
– 4 henkilöä) tai yksittäisinä kilpaili-
joina paikalle. Heidät sitten sijoitetaan
joukkueisiin, kertoo tapahtuman jär-
jestelyistä Marko Lyyra.

Vuoden 2010 Kukkarojotoksen tee-
mana on Talvisota 70 vuotta.

Jotoksen ensisijaisena tavoitteena

on tuoda esille sotavuosien historiaa
sekä tehdä yleisölle tunnetuksi tämän
päivän reserviläistoimintaa.

– Jotoksella teemme kunniaa Tal-
visodan veteraanisukupolvelle. Reitti
kulkee Pieksämäen ympäristössä,
mutta yleisörastit ovat kaupunkialu-
eella ja ne ovat nimenomaan Talviso-
ta-aiheisia, Lyyra painottaa.

Jotos alkaa lauantaina 13.3. kello 9
ja päättyy sunnuntaina 14.3. kello
14.30 mennessä. Yleisörastit ovat lau-
antaina 13.3. alkaen kello 10. Yleisö
voi kiertää omaan tahtiin ja omassa
järjestyksessä kaupunkirastit, joissa
voi tutustua kilpailijoiden toimintaan ja

Karjalan Liiton valtakunnalliset eku-
meeniset hengelliset päivät järjeste-
tään Mikkelissä. Tämänkertaisten
päivien teemaksi on valittu erityisesti
karjalaisille tuttu menetys ja uudelleen
rakentaminen. Toisaalta aihe kosket-
taa meistä jokaista, sillä meillä kaikil-
la on elämässä menetyksiä, joiden
jälkeen joudumme rakentamaan maa-
ilmaamme uudestaan.

Ekumeeniset hengelliset päivät al-
kavat lauantaina 6.3. hengellisellä
yhteislauluillalla ja ekumeenisella ilta-
tilaisuudella. Ne vetää tuomiorovasti
Simo Salo. Sunnuntain 7.3. tilaisuu-

det alkavat jumalanpalveluksilla Mik-
kelin tuomiokirkossa ja Pyhän ylien-
keli Mikaelin kirkossa. Palvelusten
jälkeen ruokailu Mikkelin seurakun-
takeskuksessa osoitteessa Savilah-
denkatu 20.

Menetys ja uudelleen rakentaminen
– seminaari alkaa samassa paikassa
klo 13.30. Seminaarissa mm. maaher-
ra Pirjo Ala-Kapee puhuu omasta
elämästään, lisäksi kuullaan seminaa-
riin teemaan liittyen karjalaisten me-
netyksistä ja uskon tuomasta lohdusta.

Kirvun Sairalan, myöhemmin Per-
heniemen kansanopiston, toiminta on

jatkunut näihin päiviin asti. Kansan-
opiston entinen rehtori Päivi Sippo-
nen puhuu opiston uudelleen raken-
tamisesta menetyksen jälkeen.

Hengelliset päivät järjestää Karja-
lan Liitto, Karjalaisseurojen Mikkelin
piiri ja Mikkelin evankelis-luterilainen
ja ortodoksinen seurakunta ja Ok-
opintokeskus.

Hengelliset päivät ovat osa Karja-
lan Liiton 70-vuotisjuhlavuoden tapah-
tumia. Hengellisten päivien perinne on
alkanut vuonna 1959 Lahdesta.

Vuoden 2011 ekumeeniset Hengel-
liset päivät järjestetään Kouvolassa.

Karjalan Liiton hengelliset päivät Mikkelissä 6. – 7.3.2010

Menetys ja uudelleen rakentaminen aiheena

Kukkarojotos Pieksämäellä 13.–14.3.

Sotaorvot rekisteröityvät

etsiä vastauksia kysymyslomakkei-
siin.

– Kilpailijat ovat kiertäneet yleisö-
rastit ehkä puoleen päivään mennes-
sä, mutta yleisölle rasteja esitellään
hieman pitempäänkin, mikäli niillä vain
yleisöä riittää. Talvisota-aiheisilla ras-
teilla voi tutustua esim. Kollaajoelle
(Marokon kauhu), suomenhevonen
sodassa, Talvisodan aseet ja varus-
teet, ilmavalvonta, pst ja pioneerit.

Kaikkien rastien kiertäneiden kes-
ken arvotaan palkintoja. Reittikartta
julkaistaan 8.3. ilmestyvässä Pieksä-
mäen lehdessä.

Nykyisestä sotaorpojen lukumääräs-
tä ei ole täsmällistä tietoa. KOL on
laatinut rekisteröintilomakkeen kaik-
kien elossa olevien sotaorpojen täy-
tettäväksi. Lomakkeella hankitaan tie-
toja myös kaatuneesta vanhemmas-
ta ja sotaorpojen sodan jälkeen mah-
dollisesti saamasta opintotuesta.

Kaatuneitten Omaisten Liiton jä-

senyhdistykset keräävät alueellisesti
tietoja. Rekisteröitymiskaavakkeita on
saatavilla yhdistyksistä tai liiton netti-
sivuilta www.kolry.fi. Luettelo yhdis-
tyksistä löytyy em. nettisivulta.

Rekisteröityminen ei edellytä sota-
orpoyhdistykseen liittymistä.
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Vuoden 1918 tapahtumat liittyvät
itsenäisen Suomen alkuvuosien kas-
vukipuihin. Suomalaiset taistelivat
silloin keskenään sisällissotaa ja
Venäjää vastaan vapaussotaa. Sen
aikuisia asioita on tutkittu ja niistä
kirjoitettu runsaasti historiaa, mutta
paljon on jäänyt vielä selvittämättä.
Näin myös Suvannon seudun aluei-
den Raudun, Pyhäjärven, Sakkolan,
Metsäpirtin ja Vuokselan osalta.

Erityisen niukaksi on jäänyt mm.
pitäjänhistorioissa sisällissodan ai-
kaisen elämän tapahtumien käsittely
sekä erityisesti ns. punaisten jou-
koissa olleiden kuolinuhrien tunnis-
taminen ja kokonaismäärä. Tämä
on luonnollista, koska silloin kun pi-
täjähistoriat on kirjoitettu, kaikki ar-
kistot eivät olleet vielä tutkijoiden
käytettävissä. Lisäksi aihe oli mo-
nelle kipeä ja totuus liian arkaluon-
toisena vaiettu.

Tapahtumat ovat nyt jo niin kau-
kana historiassa, että asioita voi-
daan käsitellä puolueettomasti ja
totuutta etsien. Valtiovallan toimes-
ta on toteutettu Suomen sotasurmat
1914  – 22 selvitys eli sisällissotaan
liittyvät kuolintapaukset, mitkä tie-

dot ovat nyt kaikkien vapaasti käy-
tettävissä. Ne antavat lisätietoa vuo-
den 1918 tapahtumiin, mutta niissä-
kin esiintyy puutteita ja ristiriitai-
suuksia, jotka ovat tulleet esille esim.
muistelmatiedoissa ja sukututkimuk-
sessa.

Suvannon seudun sukututkimus-
piirissä on päätetty käynnistää oman
alueen vuoden 1918 tapahtumia täy-
dentävä lisäselvitys. Siihen on ni-
metty työryhmä, jonka tavoitteena
on vuosilta 1917-20 tosiasioihin ja
dokumentoituihin tietoihin perustu-
en

 – objektiivisen kokonaiskuvan ai-
kaansaaminen; mitä tapahtui, milloin
ja miten tuo aika ja tapahtumat vai-
kuttivat ihmisten elämiseen,

 – paikallishistoriatietojen täsmen-
täminen pitäjä-, koulupiiri- ja kylä-
kirjallisuutta varten,

 – täydentävien, oikeiden tietojen
saaminen sukututkimuksiin sekä
asioiden puolueeton käsittely.

Tietojen hankinta merkitsee kirjal-
lisuusselvityksen ohella tutkimus-
työtä eri arkistoissa, mm. kansallis-

ja sota-arkistossa sekä Mikkelin
maakunta-arkistossa. Tavoitteeksi
on asetettu tehdä selvitys vuoden
2010 aikana. Työn tuloksilla täyden-
netään virallisia sotasurmaprojektin
tietoja ja niitä käsitellään yhteenve-
tona mm. pitäjälehdissä ja Suvan-
non seudun sukututkijoiden internet-
sivuilla ottaen huomioon sukututki-
joita sitovat käytännesäännöt.

Nyt käännytään Rautulaisen leh-
den lukijoiden puoleen ja kysytään
löytyisikö vielä jotakin lisätietoa vuo-
den 1918 paikallisista tapahtumista.
Ne voivat olla ko. aikaan ja tapah-
tumiin liittyviä kirjallisia kertomuk-
sia, suvussa kuultua muistitietoa,
kuva-aineistoa tai muita dokument-
teja.

Yhteyshenkilöt:
Pekka Intke, Huvilakatu 8 as. 4,

50100 Mikkeli, pintke@suomi24.fi

Eeva Malkamäki, Helenenkatu 44
A 15, 05830 Hyvinkää, puh. 0400
803 622, eeva@visido.fi

Osmo Tuokko

Vuoden 1918 tapahtumat ja uhrit Suvannon seudulla

Karjalasta kajahtaa -runomati-
nea sai ensi-iltansa talvisodan syt-
tymispäivänä Kampissa. Evakko-
lasten toivomuksesta Eeva Härö
esittää sen Karjalatalolla 6. maa-
liskuuta.

Eeva Härö sanoo haluavansa
iän karttuessa selvitellä itselleen
ja kuulijoilleen karjalaisuutta.

– Käsittelen lausumieni runojen
kautta kokemuksiamme sotien
ajoilta, evakkomatkoilta ja elämäs-
tä kaiken tämän jälkeen. Matinea-
ni viidessä osiossa jäsentelen elä-
mää siirtokarjalaisten näkökul-
masta.

Matineassa teksteinä on Ilpo
Tiihosen, Yrjö Jylhän, V.A.
Koskenniemen ja Eila
Kivikk´ahon lyriikkaa, Tapio
Lyyran murrerunoja sekä otteita
kirjoista Maria Partanen: Valke-
at talot ja Vuokko Niskasen
Hiekkalan lasten tarina.

– Mukaan sopii jotakin kosket-
tavan erikoista: otteita kirjeistä,
joita on kirjoitettu sodan aikana.

Karjalasta kajahtaa! Karja-
latalon juhlasalissa lauantaina
6. maaliskuuta klo 15. Kahvi-
tarjoilu klo 14 alkaen.

Runomatinea Karjalatalolla Kalevalan päivä
Karjalatalolla

 Tänä vuonna vietetään Kalevalan
175-vuotisjuhlaa.

Karjalan Liiton  Kalevalan ja kar-
jalaisuuden päivän juhla järjestetään
sunnuntaina 28.2. kello 17 Helsingis-
sä Karjalatalolla, jossa juhlintaa siivit-
tävät Kalevala-aiheiset musiikki- ja
tanssiesitykset ja päivän teemaan liit-
tyvät puheet ja esitelmät.

Juhlapuheen pitää Karjalan Kielen
Seuran puheenjohtaja, arkkipiispa
Leo. Dosentti Pentti Paavolainen
käsittelee Jaakko Juteinia ja kale-
valaista runoutta.



Rautulaisten lehti  1/201010

Suvannon seudun sukututki-
muspiiri ideoi hankkeen, jossa kar-
toitetaan Suvantojärven alueen
kylien nimet historian lehdiltä tal-
visotaan asti. Hyviä “katkovuo-
sia” ovat hallinnollisten ja omis-
tuksellisten olojen muutosten
ajanjaksot.

Tarkoituksenamme on etsiä ky-
lien tiimoilta sen nimen mahdolli-
nen syntyhistoria, miten kylä on
muodostunut ja jakaantunut sekä
lisäksi asutuksen varhaisvaiheet.
Lisäksi kiinnostavat kaikki tarinat
ja kutsumanimet eri kylistä. Pie-

nikin tiedonmurunen on kiinnos-
tava.

Raudun osalta koordinaattorina,
tietojen kokoajana ja työtätekevä-
nä yhdyshenkilönä toimii veh-
maislaisen Eemil Meskasen
tytär Eeva Malkamäki, Hele-
nenkatu 44 A 15, 05830 Hyvin-
kää. Email eeva@visido.fi ja pu-
helin 0400 803 622.

Tuloksia tullaan julkaisemaan
myöhemmin internetissä rautu-
laisten omilla kotisivuilla
www.rautu.fi

Elokuussa matkustimme ensim-
mäistä kertaa Karjalaan Markku
Paksu oppaanamme. Ensimmäise-
nä päivänä Markku esitteli meille
Viipuri, sen rakennuksia ja histori-
aa. Lisäksi kävimme ostoksilla
kauppahallissa ja muutamissa putii-
keissa, vaikkakin vaatevalikoima ei
aivan ollut meidän makuumme.

Illalla kävimme syömässä Mar-
kun lempiravintolassa, “montussa”.
Ruoka oli maittavaa ja halpaa. Yök-
si majoituimme hotelli Viipuriin.

Ensikertalaisina vierastimme hiu-
kan venäläistä hotellia ja nukuimme
mm. pyyhkeet peittoina :D

Hyvän aamupalan jälkeen mat-
kamme jatkui kohti Rautua. Vaikka
isovanhempiemme kotipaikoista ei
ollut jäljellä juuri mitään, oli silti hie-
noa nähdä missä kotipaikat olivat si-
jainneet.

Sää oli upea, joten päätimme men-
nä uimarannalle, joka on aikoinaan
ollut Markun isoisän omistama Lei-
nikylän ranta.

Ranta oli mahtava, mutta jouduim-
me tyytymään auringon ottoon, sil-
lä vesi oli jäätävää. Rannalla loikoi-
lun jälkeen jatkoimme taas kohti

Viipuria ja syömään Monttuun.
Kävimme vielä ostoksilla kauppa-

keskus Karusellissa. Sen jälkeen
lähdimme kohti Mikkeliä. Vaikka
tullissa kestikin pitkään, pääsimme
vihdoin illalla turvallisesti kotiin.

Matkalla päätimme, että tästä on
tultava joka vuosinen perinne.

Matkalta tarttui mukaan mm. suk-
laata, teetä, maatuskoja, lasten pol-

Ensimmäinen kotiseutumatkamme

kupyörä ja yhdet ylinopeussakot.

Ja matkalla olivat siis mukana:
Markku ja Pauliina Paksu, Outi
Korpiluoma, jonka pappa Oiva Jun-
ni oli kotoisin Orjansaaresta, Sohvi
Rastas, jonka pappa Väinö Rastas
on kotoisin Korleelta, Emmi Paju-
nen, jonka papan Jouko Laasosen
perhe oli kotoisin Sakkolasta.

Karjalaisen Nuorisoliiton jär-
jestämä Kalevalan 175-vuotis-
juhlavuoteen liittyvä lastenkon-
sertti Kalevalan päivänä 28.2.
klo 13 Karjalatalolla.

Mimmit-yhtye (Pauliina Ler-
che ja Hannamari Luukanen)
laulattaa ja leikittää.

Vapaa pääsy. Katso lisää
www.karjalainennuorisoliitto.fi

Kylien nimet Raudussa
Lastenkonsertti
Karjalatalolla

Sohvi Rastas, Pauliina Paksu, Outi Korpiluoma ja Emmi Paajanen
elokuussa 2009 Orjansaaressa.

Kuva. Markku Paksu
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Kansallispuvulla tarkoitetaan
jäljennettyä tai uudelleen koot-
tua talonpoikaisväestön 1700 –
1800-luvun juhlapukua, jonka
käyttö korostaa yhteenkuulu-
vuutta menneisyyden ja tietyn
paikkakunnan tai väestöryh-
män kanssa. Kullekin kansal-
lispuvulle on tarkkaan määritel-
ty ja mainittu kaikki puvun yk-
sityiskohdat, värit, osat, suh-
teet ja korut. Puku on siis muo-
din vaihteluista riippumaton
sovittu kokonaisuus, tarkoin
määritelty osien summa, jota ei
voi mennä muuntelemaan.

Kansallispukujen julkiseksi ensi-
esiintymiseksi mainitaan vuosi 1885,
jolloin kansallispukuiset neitokaiset
esiintyivät Venäjän keisariparille näi-
den vieraillessa Suomen suurruhtinas-
kunnassa. Keisari Aleksanteri
III:lle lahjoitettiin nelihankainen sou-
tuvene. Venettä soutivat kansallispu-
kuiset neitoset, joiden puvut edustivat
Suomen maakuntia. Karjalaa edusti
äyrämöispuku. Vuonna1902 julkais-
tiin tohtori Theodor Schvindtin toi-
mittamana ensimmäinen kansallispu-
kukuvasto. Tutkimus- ja julkaisutoi-
minta on jatkunut katkeamattomasti
siitä lähtien. Theodor Schvindt toimi
valtion historiallis-kansantieteellismu-
seon intendenttinä. Muita kansallis-
pukujen tutkijoita ovat olleet
mm.professori U.T. Sirelius, mais-
teri Tyyni Vahter ja professori Toi-
ni-Inkeri Kaukonen.

Suomen kansallispukuneuvosto vas-
taa kansallispukututkimuksesta Suo-
messa. Neuvosto aloitti toimintansa
vuonna 1979. Neuvoston työsarka on
laaja. Se tutkii ja tallentaa sekä kou-
luttaa ja neuvoo. Lisäksi neuvosto
harjoittaa julkaisutoimintaa. Soitto
heille antoi minulle tiedon, että Suo-
messa on tällä hetkellä noin 420 eri-
laista kansallispukua.

Kansallispukujen
tyyppijako

Kansallispuvut on tapana jakaa
kahteen ryhmään käsittelyn selven-
tämiseksi: länsisuomalaisiin pukuihin
ja eteläkarjalaisiin pukuihin.

Länsisuomalaisissa eli läntisissä
puvuissa eurooppalaisen muodin vai-
kutteet olivat selvästi havaittavissa.
Koristeellisten raitahameiden esiku-
vina ovat useasti olleet 1700-luvun
raidalliset muotikankaat. Kauniin sil-
killä päällystetyn tykkimyssyn esiku-
va löytyy 1700-luvun Euroopasta.
Meille vaikutteet saapuivat ulkomai-
den kanssa harjoitetun kaupankäyn-
nin yhteydessä.

Eteläkarjalaisilla puvuilla tarkoite-
taan Karjalan kannaksen ja Laato-
kan seutujen pukuja. Etelä-Karjalas-
sa kansanomainen pukeutuminen oli
vanhoillisempaa, pidettiin kiinni perin-
teisestä. Asuttiin alueella, jossa vai-
kutukset sekä idästä että lännestä ai-
van kuin törmäsivät toisiinsa. Esihis-
torialliseen perinteeseen voivat liittyä

mm. Etelä-Karjalan kansanpukujen
monimuotoiset hunnut, hurstut-olka-
vaipat, sykeröt hiuksista, yksiväriset
hameet, pyöreät paljinsoljet ja nais-
ten vyöllislaitteet. Itäisestä kulttuuri-
piiristä on lainattu mm. rekkopaidat
ja sorokka- eli harakkapäähineet.

Karjalan kannaksella asui kaksi
väestöryhmää: äyrämöiset ja savakot.
Viipurin, Koiviston ja Uudenkirkon
seudut olivat lähinnä savakoiden asu-
ma-alueita. Pyhäjärvi, Sakkola ja
Rautu olivat äyrämöisten asuttamia.
Muissa lähipitäjissä asui molempia
väestöryhmiä. Savakkojen vaatetuk-
sessa oli läntisiä piirteitä: vyötäröha-
me oli raidallinen, asuun kuului erilli-
nen liivi ja irtotasku. Äyrämöisten
pukuparsi sisälsi piirteitä itäisestä pu-
kukulttuurista: käytettiin rekkopaitaa
ja päähineenä harakkaa. Savakko- ja
äyrämöispaita eroavat toisistaan juu-
ri yläosansa puolesta. Savakkopaidan
kaulushalkio on keskellä ja se on kir-
jonnaltaan yksinkertainen. Äyrämöis-
paidan tunnistaa nelikulmaisesta kir-
jaillusta rekosta. Paidoissa ei käy-
tetä nappeja, vaan halkio kiinnite-

Mikä on kansallispuku?

Mirja Auranen lahjoitti viime kesänä Rautu-Sakkola-kansallispu-
kukokonaisuuden Sakkola-Museolle Lempäälään, jossa asu on
esillä. Kuvassa Aurasen lisäksi museon johtaja Antti Hynnä.

Kuvat: Marjo Ristilä-Toikka
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tään soljella.
Rautu-Sakkolan pukumallin kokosi

Tyyni Vahter vuonna 1948. Puku on
malliltaan ns.hartuushame. Kansallis-
puku on rahallisestikin arvokas. Soi-
tin Lahteen Helmi Vuorelmalle ja
kyselin hintoja. Hame, paita, kudottu
esiliina, koru ja säppälinauha maksa-
vat heillä 1929 euroa valmiina, tarvik-
keiden hinta on 690 euroa. Harakka
maksaa n. 2000 euroa ja kostuli mel-
kein 2000 euroa.

Karjalaisen kansallispuvun kaunein
ja loistokkain osa on useimmiten esi-
liina, etenkin ns. kesäesiliina. Siihen
kuuluu reuna- ja välinyytingit
(nyytinki=karjalainen nyplätty pitsi),
reikäompeleita ja kirjontaa. Talviesi-
liinat ovat kangaspuissa kudottuja,
niissä on pitsipoimintaa ja reunassa
hapsut. Vyötärölle se solmitaan pir-
tanauhalla.

Hameosa voi olla mataranpunai-
nen, jossa on tummansininen hartuus-
osa. Punaisen hameen helmassa on
keltaisen ja punaisen juovainen ver-
kahelmus, sinisessä hameessa helmus
on punainen.

Päällysvaatteena on luonnonvalkoi-
nen takki, kostuli. Sen kaulus ja se-
palukset on kirjottu punaisella. Takki
kiinnitetään hakasilla.

Omin käsin
tehtyä

Vuonna 1963 opiskelin Orimattilan
Kotitalousopistossa. Silloin ajateltiin
äidin kanssa, että nyt olisi mahdolli-
suus tehdä oma Rautu-Sakkolan kan-
sallispuku. Lahdesta käsityöliike Hel-
mi Vuorelmalta tilasin tarvikkeet ja
ohjeet. Käsityönopettajan tarkkojen
silmien alla syntyi silloin, pisto pistol-
ta, paidan etumustaan rekko. Hihan-
suiden linninkeihin ei tietenkään voi-
nut ommella kaupasta saatavia nap-
peja. vaan tein lankanapit. Koulun
päättäjäisnäyttelyssä puku herätti tie-
tysti ihastusta, olihan se ainoa kan-
sallispuku. Kurssitoverini oli Anneli
Pentikäinen, joka myöhemmin tuli
tunnetuksi nimellä Anu Pentik. Anu

harmitteli, että miksi hänkin ei tehnyt
kansallispukua. Lastenvaatteet, jotka
hän ompeli, olivat kyllä kauniita ja tai-
tavasti tehtyjä, mutta ei suinkaan niin
arvokkaita kuin kansallispuku.

Kului pari-kolme vuotta. Äidillä oli
enemmän käyttöä tälle puvulle. Äi-
din taitavissa sormissa syntyivät sil-
loin harakka ja uusi esiliina itse nyp-
lättyine nyytinkineen ja vähän myö-
hemmin vielä kostuli. Nyt puku oli
täydellinen.

Kiinnostus kansallispukuihin per-
heessämme kasvoi ja lisääntyi. Syn-
tyivät sisarilleni Irjalle ja Annelille
Pyhäjärven puvut ja veljelleni Yrjöl-
le Porvoon kansallispuku. Miniöilleen
Paulalle ja Eeva-Liisalle äiti ompeli
myös kansallispuvut, Paulalle Käki-
salmen puvun ja Eeva-Liisalle Kau-
kolan puvun. Vunukka Anni juhli Vil-
jakkalan puvussa ja vunukka Hanna-
Maria Pyhäjärven puvussa. Kaikki
äidin käsityötaidon tuloksia. Minun
Räisälän pukuni on äidin ja minun yh-
teistyön tulos.

Äiti oli taitava käsistään. Hän ker-
toi meille miten hän oli ollut nuorena
Viipurissa ompeluopissa. Siellä hän oli
oppinut myös harvinaisen, ompeluko-
neella tehdyn reikäompelun tekota-
van. Äidin muistelmista olemme saa-
neet lukea, miten hänellä riitti työtä

Sakkolassa “herrasväen” vauvan-
vaatteiden koristelussa reikäompeleil-
la.

Äidille karttui ikää ja silmätkin hiu-
kan heikkenivät. Äiti hankki suuren-
nuslasin, joka roikkui hänellä kaulas-
sa ja paremman työvalon. Nyt alkoi-
vat syntyä rekipeitot. Niitä on meillä
kaikilla seitsemällä lapsella ja monel-
la vunukallakin seinällämme. Useim-
piin niihin hän kutoi pohjakankaat tääl-
lä asemalla. Jos rekipeiton ompelu
väsytti tai ei vielä ollut mallia valmii-
na, odotti makuuhuoneen pöydällä
nypläystyyny. Sekin oli ahkerasti käy-
tössä.

Nyt äiti on poissa, mutta hänen työn-
sä elävät.

Mirja Auranen

Salossa asuva Mirja Auranen on
kirjoittanut artikkelin alunperin Suvan-
non seutu -lehteen. Hän on Lempää-
län Moisiossa asuneiden Hilja ja Tauno
Länsirinteen 7-lapsisen perheen toi-
seksi vanhin. Aurasen juuret ovat Sak-
kolassa, hänen isänsä oli Vilakkalas-
ta Eevan Tauno ja äiti Haparaisista
Sofia Kermisen tytär.

Esiliinan yksityiskohdat kertovat, että työtunteja pukuun tykötar-
peineen on huvennut lukemattomia.
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Sirkiänsaarella syntynyt Sulo
Kiuru vietti rintamalla viisi
vuotta. Hän puolusti Suomea
Talvi- ja Jatkosodassa. Artik-
kelissa Kiuru muistelee Jatko-
sodan aikaa.

Siviilissä olo jäi kuitenkin lyhyek-
si, sillä 17. kesäkuuta 1941 sain kut-
sun ilmoittautua Jyväskylän koulu-
tuskeskus 9. Minut määrättiin va-
rusvaraston hoitajaksi. Toimin täs-
sä tehtävässä elokuun loppuun asti.

Taisteluosasto Er.P.21
perustetaan

 1. syyskuuta 1941 sain komen-
nuksen Riihimäkeen kersantti Uuno
Sipiläisen kanssa. Riihimäellä pe-
rustettiin Taisteluosasto Er.P.21, run-
kona Sotapoliisiosasto ja eräitä re-
serviläisiä. Pataljoonan komentajak-
si tuli majuri Nikke Pärmi. 21
Er.P:n toisen komppanian päällikkö-
nä oli luutnantti Nieminen. Miehis-
tö oli suurimmaksi osaksi sotarikok-
sista Kenttäoikeudessa sekä Sota-
oikeudessa tuomittuja pelkuruudesta
aina salakapinaan. Tuomioiden pi-
tuus vaihteli 1,5 vuodesta vankeut-
ta 12 vuoteen kuritushuonetta. Jou-
kossa oli myös poliittisesta toimin-
nasta tuomittuja sekä turvasäilössä
pidettyjä ns. Ryömäläisiä.

Perustaminen tapahtui Riihimäen
varavankilan tiloissa 3. syyskuuta
1941. Perustamisen jälkeen meidät
kuljetettiin junalla Suojoelle, jossa
tapahtui purku. Marssi Onkamuk-
seen, jossa tapahtui ensimmäinen
rintamavastuu.

Hyökkäysvaihe
käynnistyy

Olimme sillanpääasemissa noin
viikon. Poliittisista sotilaista kaksi
miestä loikkasi vihollisen puolelle,

jonka jälkeen heistä muodostettiin
työporukka ja siirrettiin takamaas-
toon kapteeni Kartanon komen-
toon. Olimme asemissa noin kaksi
viikkoa, jonka jälkeen alkoi hyökkäys
kohti pohjoista reitillä Vuohtjärvi,
Lintujärvi, Porajärvi. Tästä suuntau-
tui kohti itää Semsjärvelle ja Kum-
sankauppalaan, jossa meidän komp-
pania kärsi suuret tappiot kaatunei-
na. Vänrikit Aarnio ja Ämmälä ja
useita aliupseereita sekä miehiä

kaatui sekä myös KK-komppanias-
ta päällikkö kapteeni Siljamo. Saa-
liiksemme saimme venäläisen kuor-
maston, joka sisälsi kiehumassa ole-
van kenttäkeittiön, kärrykuorman
Vodkaa sekä varustekuorman.

Komppanian päällikkö asetti var-
tion alkoholikuormalle, mutta vartio-
miesten oli kätkettävä ne tai muu-
ten miehet olisivat ne vieneet.

Noin viikon kuluttua suuntautui
hyökkäyksemme Ahvenjärvi -nimi-

Sulo Kiuru muistelee sotavuosiaan
Osa 2.

Kuva: Urho Pöyry/Seija Lipsasen arkisto
Venäläisiä sotavankeja sieltä jostakin.
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seen kylään. Tässä valtauksessa
haavoittui meidän joukkueenjohta-
jamme lievästi. Jouduin ottamaan
joukkueen komentooni. Tämä ta-
pahtui marraskuun 12-13. päivän
välillä. Seuraava tehtävämme oli
Sopinan valtaus. Tärkeä neljän tien
katkaisu Karhumäkeen.

Illalla 17. lokakuuta 1941 kello 18
ryhmityimme hyökkäysasemaan
noin viiden kilometrin päähän Sopi-
nasta, saavutimme tavoitteemme
aamuyöllä. Päätien suunnalta hyök-
käsi ainakin JR 5:n I ja II pataljoo-
na. Sopinasta jatkui hyökkäys kohti
Karhumäkeä. Noin viisi kilometriä
Sopinasta Karhumäkeen päin onnis-

tui JR 5:n I ja II pataljoona valtaa-
maan, mutta sitten tuli niin kova
vastus, että läpi ei päässyt. Saa-
miemme vankien kertoman mukaan
venäläisiä piti olla kaksi divisioonaa
vastassa.

Asetuimme puolustusasemiin.
Minä haavoituin lievästi tässä vai-
heessa ja olin poissa taisteluvahvuu-
desta kolme päivää. Komppanian-
päällikkö oli sillä välin yhdistänyt 1.
ja 2. joukkueen. Minut hän otti tais-
telulähetikseen. Tämän jälkeen suo-
ritimme Viiskajoen valtauksen. Siel-
lä saimme myös upseeritäydennyk-
sen, vänrikki Mutanen Joensuus-
ta, vänrikit Helkavaara ja Viitanen

Helsingistä sekä miehistötäyden-
nyksen eri vankiloista. Vänrikki
Mutanen kaatui muutaman päivän
kuluttua venäläisten hyökätessä ase-
miamme vastaan.

Karhumäki
vallataan

Olimme näissä asemissa 5. joulu-
kuuta 1941, aamuhämärissä aloitim-
me hyökkäyksen kohti Karhumä-
keä. Maasto oli niin vaikeakulkuis-
ta mäkeä, että paikoin piti mennä
konttaamalla. Pääjoukot etenivät
tien suunnasta. Hyökkäystä tuki ai-
nakin Laakuksen panssarit. Illalla 5.
joulukuuta 1941 Karhumäki oli val-
lattu ja pääjoukot etenivät Povent-
san kaupunkiin meidän jäädessä
Karhumäkeen.

6. joulukuuta aamuhämärissä
taaksejääneet venäläiset yrittivät
vallata Karhumäen. He olivat pääs-
seet hämärän turvin isojen tukkiva-
rastojen suojaan, mutta eivät ehti-
neet levittäytyä hyökkäykseen.
Er.P:n 2. ja 3. joukkue oli asemissa
estääkseen etenemisen. Me 1. jouk-
kue hyökkäsimme rannan suunnasta
kohti tukkikasoja. Noin tunnin ku-
luttua venäläiset alkoivat heittää ki-
vääreitä jäälle ja tulivat esiin kä-

Kuva: Eino Loposen albumiSodan tuhoa Karhumäessä.

Kuvat: Eino Loposen albumi
Karhumäen asema. Karhumäen asema toisesta suunnasta Jatkosodan aikaan.
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det ylhäällä. Antautuneita oli pitkäl-
ti toistasataa. Kaatuneita ainakin
yhtä paljon.

9. joulukuuta 1941 valtasimme
Bintuusin kylän ja etenimme Vans-
järven kannakselle. Pääsin lomalle
13. joulukuuta 1941, joka oli ensim-
mäinen lomani jatkosodan aikana.
Matkustimme pressun alla Suojär-
velle, josta pääsin junalla Jyväsky-
lään. Lomaltapaluu onnistui jo junal-
la Karhumäkeen.

Asemasodan
aika

Asemasodan vietimme Maaselän
kannaksella, vaihdellen Vansjärvi,
Hiisjärvi ja Voljärvi -kannaksilla,
vuoroin linjassa, vuoroin levossa.
Karhumäessä toimi tivoli, jossa va-
paavuoroaikana kävimme virkisty-
mässä. Hyökkäysvaiheen aikana
viihdytyskiertueet kävivät usein viih-
dyttämässä meitä rintamalla.

Helmikuussa Pärmi siirrettiin mui-
hin tehtäviin ja tilalle tuli ev.luutnantti
Saarelainen.

Vanhempia ikäluokkia alettiin ko-
tiuttaa kesä-heinäkuun vaihteessa.
Meidän komppanian vääpeli Blin-
nikka oli sitä ikäluokkaa, että pää-
si siviiliin. Minut määrättiin ottamaan
vääpelin tehtävät vastaan. Samaan

aikaan saimme täydennyksenä vän-
rikki Anttilan Helsingistä ja vänrikki
Kojolan Nivalasta sekä kersantti
Nykäsen Kangasniemeltä, joka
myöhemmin yleni vänrikiksi. Sekä
myöskin miehistötäydennyksen.

Siirto
Kannakselle

Kun Kannas 9. kesäkuuta 1944
murtui, siirrettiin meidät Kannaksel-
le. Karhumäessä lastattiin roomui-
hin, Äänislinnassa junaan. Valkjär-
ven asemalla purettiin lasti 15. ke-
säkuuta ja ruvettiin yöksi. Mars-
si suuntautui Perkjärvelle 16. kesä-
kuuta suuntana Vammelsuu, jossa
tilanne oli erittäin sekava. Pataljoo-
na marssi nelijonossa kun saimme
tulikasteen vasempaan sivustaan.
Joukkomme hajosi erittäin pahoin.
Kesti pari, kolme päivää ennen kuin
viimeiset miehet palasivat yksik-
köön.

Olimme Perkjärvellä asemissa
pari päivää, jonka jälkeen alkoi vii-
vytystaistelu kohti Ihantalaa. Viivy-
tystaisteluun otimme osaa Kattila-
suo, Kämäri, Pilppula, Näätälä ja
Kavantsaari. Ev.luutnantti Oiva
Saarelainen siirtyi toisiin tehtäviin.
Pataljoona toimi osasto Ahtolana
aselepoon asti, 4. syyskuuta 1944,

kun välirauha solmittiin.

Sotilaspassit
kuntoon

19. syyskuuta 1944 meidät siirret-
tiin Lappeenrantaan. Komentajak-
si tuli majuri Hartikainen. Saim-
me ilmoituksen kotiuttamisesta lo-
kakuun 15. päivän seutuvilla. Alkoi
sotilaspapereiden kuntoon laitto. Oli
merkittävä sotilaspassiin sekä A.
korttiin tuomiot sekä armahdukset.
Alkuperäiset miehet lienevät olleet
armahdettuja. Armahtamattomien
A. korttiin merkittiin, että tuomion
täytäntöönpanosta luovutaan tois-
taiseksi. Pataljoona hajotettiin ja
kotiutettiin Lappeenrannan lento-
kentällä 1. marraskuuta 1944.

Minut oli ylennetty vääpeliksi
30.kesäkuuta 1943. Kunniamerkit
vm 2, vm 1 ja saksalainen II luokan
rautaristi sekä muistomitali. Talvi-
sodasta vm 2 sekä talvisodan muis-
tomitali miekoin ja ristein. Reservis-
sä sain ylennyksen ylivääpeliksi 4.
kesäkuuta 1968.

Tällainen oli minun sotani.

Sulo Kiurun muistelu on aiem-
min  julkaistu Joroisten veteraa-
nien matrikkelissa, Vapautemme
vartijat

Kuva: Eino Loposen albumi
Karhumäen kaupunki sijaitsee Äänisen pohjoisrannalla.

Sulo Kiuru.
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Suomalaiset onnistuivat torjumaan
saksalaisten tukemana kesällä 1944
Neuvostoliiton voimakkaat hyökkä-
ykset Kannaksella ja Laatokan
Karjalassa. Tämän seurauksena
otaksuttiin meillä olevan paremmat
mahdollisuudet irrottautumiseen so-
dasta ja välttää maamme miehittä-
minen. Poliittisen johdon tuli päästä
neuvotteluyhteyteen Neuvostoliiton
kanssa ja irrottautumaan Saksasta.

Kosketus Neuvostoliiton johtoon
saatiin Tukholman kautta. Sieltä
rouva Kollontay ilmoitti, että Mos-
kova oli valmis aloittamaan rauhan-
neuvottelut Suomen aloitteesta. Sen
ehtona oli, että presidentti Ryti ja
ministeri Tanner vetäytyvät syrjään
ja maahamme on muodostettava
uusi hallitus.

Rytin ja hallituksen salaisissa neu-
votteluissa päädyttiin pyytää Man-
nerheimiä ottamaan presidentin
virka vastaan ja muodostamaan uusi
hallitus. Presidentti Risto Ryti ilmoit-
ti 28.heinäkuuta 1944 eroavansa
terveydellisistä syistä ja esitti seu-
raajakseen Suomen Marsalkka
K.G. Mannerheimiä.

Mannerheim otti tehtävän vastaan
4. elokuuta 1944. Päätös hänen va-
linnastaan oli hyväksytty laajasti
poliittisissa piireissä, ja hän nautti
myös kansan keskuudessa laajaa
luottamusta. Sitä ennen oli myös
saatu hyväksyntä generalismus J.
W. Stalinilta sekä takuu hänen kos-
kemattomuudestaan.

Rauhan
hallitus

Mannerheimin johdolla valittiin
uusi hallitus, jonka pääministeriksi
tuli Antti Hackzell ja ulkoministe-
riksi Carl Enckell. Molemmat oli-
vat kokeneita poliitikkoja ja Venä-
jän asiantuntijoita. Muiden ministe-
reiden valinnoissa jätettiin pois ää-

rioikeiston ja äärivasemmiston edus-
tus.

Vielä oli pitkä tie rauhanneuvot-
teluihin. Aluksi oli selvitettävä dip-
lomaattiset välit Saksaan. Elokuun
17. päivänä saapui Saksan Pääma-
jasta sotamarsalkka Keitel Mikke-
liin. Siellä hän tapasi Mannerheimin.
Neuvotteluissa Mannerheim toi esil-
le. ettei hänen edeltäjänsä Rytin te-
kemä sopimus Ribbentropin kans-
sa Saksan avusta sitoisi häntä.

Nämä terveiset Hitler otti vastaan
toteamalla, että Mannerheim on
erinomainen sotilas, mutta huono
poliitikko. Välirikosta huolimatta
Saksa toimitti meille vielä 90 000
tonnia viljaa. Ruotsista saatavan vil-
jan kanssa meillä oli leipä taattu seu-
raavaan satokauteen.

Aselepoa
hierotaan

Poliittisen johdon sisäpiirissä pää-
tettiin ryhtyä rauhanneuvotteluihin
Neuvostoliiton kanssa. Ulkominis-
teri Enckell lähetti Suomen Tukhol-

man lähettilään mukana kirjeen rou-
va Kollontaylle, joka toimitti sen
edelleen Moskovaan. Siinä ehdotet-
tiin rauhan-neuvottelujen aloittami-
sesta Moskovassa.

Sieltä saatiin 29. elokuuta 1944
vastaus, jonka mukaan Suomen oli
heti katkaistava suhteensa Saksaan,
ja vaadittava sitä poistamaan jouk-
konsa 15. syyskuuta 1944 mennes-
sä maastamme. Seuraavana päivä-
nä Mannerheim kutsui johtavat po-
liitikot ja kenraali Heinrichsin neu-
vottelemaan vastauksesta. Kokous
päätti hyväksyä kutsun Moskovaan.

Mannerheim lähetti henkilökohtai-
sesti vastauksen Stalinille koskien
saksalaisten joukkojen poistamista
maastamme. Siinä hän esitti, että
Suomi pystyy poistamaan saksalai-
set joukot Oulujoen - Oulujärven -
Sotkamon linjan eteläpuolelta. Se
pystyisi myös puolustamaan tätä lin-
jaa vastaan pohjoisesta tulevat hyök-
käykset sekä Suomeen meritse teh-
dyt maihinnousuhyökkäykset. Edel-
lytyksenä olisi sotatoimien lopetta-
minen maamme ja Neuvostoliiton

Moskovan välirauha

Suomi joutui taipumaan koviin rauhanehtoihin. Sen myötä mene-
timme mm. Viipurin ja ison osan Karjalaa.

Kuva: Eino Loposen arkisto
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välillä, jonka ajankohdaksi Suomi
esitti 3. syyskuuta 1944 kello 08.00.

Suomi sai välittömästi vastauksen,
jossa ajankohtaa siirrettiin vuorokau-
della. Siitä huolimatta Puna-armei-
ja sai tulen lopettamiskäskyn kaik-
kialle perille vasta 5. päivänä syy-
suuta 1944. Aselepo otettiin sekä
koti- että sota- rintamalla hämmäs-
tyneenä ja epäluuloisin tuntein vas-
taan.

Moskovan
välirauha

Eduskunnan hyväksyttyä asele-
von ehdot aloitettiin Moskovassa
rauhanneuvottelut. Suomen valtuus-
kunta joutui allekirjoittamaan ne
Neuvostoliiton ehdotusten mukai-
sesti. Talvisodan jälkeiset Mosko-
van rauhan rajat palautettiin voi-
maan. Lisäksi jouduttiin luovutta-
maan Petsamon alue sekä vuokraa-
maan Hangon sijasta Porkkalan
alue 50 vuodeksi.

Suomi lupautui riisumaan aseista
15. syyskuuta 1944 mennessä maas-
samme olevat saksalaiset joukot
sekä saattamaan armeijansa rauhan
aikaiseen vahvuuteen marraskuun
loppuun mennessä. Lisäksi Suomi
joutui maksamaan tavaroina 300
miljoonan dollarin sotakorvauksen
sekä palauttamaan maassamme
olevan saksalaisen omaisuuden
Neuvostoliittoon, pidättää ja tuomi-
ta sotarikolliset, lakkauttamaan fa-
sistiset järjestöt ja palauttamaan
Neuvostoliiton kansalaiset.

Eduskunnassa puhuttiin rauhan-
ehdoista kovasti, mutta ymmärret-
tiin kuitenkin, ettei ollut muita mah-
dollisuuksia, ja toivottiin että muu-
tos saadaan aikaan lopullisissa rau-

hanneuvotteluissa.
Välirauhan nimi johtui siitä, että

liittoutuneet olivat keskenään sopi-
neet yhteisestä menettelystä rau-
hansopimusten tekemisestä sodan
jälkeen. Moskovan rauhan tekemi-
seen ei saatu kokoon kaikkia liittou-
tuneiden osapuolia.

Rauhan solmimisen jälkeen maal-
lamme oli ulkopoliittisesti äärimmäi-
sen vähän liikkumistilaa. Tärkein
diplomaattinen kosketus meillä oli ja
tuli olemaan Neuvosto-liittoon.
Tämä oli hyvin yksipuolista Neuvos-
toliiton sanelemaa politiikkaa.

Se rajoitti myös meidän suhteita
muihin voittajavaltioihin. Esimerkiksi
Englanti ei puuttunut Neuvostoliiton
politiikkaan. Jonkinlaista tukea saim-
me Yhdysvalloilta, joka oli katkais-
sut diplomaattiset suhteensa maa-
hamme vasta 30.kesäkuuta 1944
muiden liittoutuneiden vaatimukses-
ta.

Stalin halusi säilyttää hyvät suh-
teet Rooseveltiin, ja näin yliarvioi
USA:n halua auttaa Suomea. Ainoa
maa, johon meillä olivat
“lämpimät”suhteet, oli Ruotsi. Svea-
mamma auttoi meitä sekä poliittisesti
että taloudellisesti.

Kuultuaan rauhanehdoista vetivät
saksalaiset joukkonsa Oulujoen poh-
joispuolelle. Etelä - Suomesta sak-
salaiset evakuoivat materiaalia me-
ritse Saksaan, hävittivät Porin len-
tokentän ja tekivät epäonnistuneen
maihinnousun Suursaareen. Maam-
me sodanjohto osoitti Liittoutuneil-
le, että se oli valmis karkottamaan
saksalaiset Pohjois-Suomesta.

Taloudellisesti Suomi oli erittäin
tiukoilla. Kysymys oli siitä miten
saatiin raha riittämään sotainvali-
deille, sotaorvoille ja sotaleskille

sekä siirtoväelle?
Apua tarvittiin joka puolella. On-

neksi meillä oli ollut sodanaikana
asioita järjestämässä kaksi kansan-
talouden kannalta tärkeää henkilöä:
presidentti Risto Ryti ja valtiova-
rainministeri Väinö Tanner. He toi-
vat Suomen markan suhteellisen
ostovoimaisena rauhan palveluun.

Keskeiseksi menoeräksi meille
muodostui budjettiin sotakorvauksi-
en maksaminen. Se oli 15 prosent-
tia maamme menoista. Samanaikai-
sesti oli asutettava siirtolaiset, kor-
jattava sodan tuhot, eli suoritettava
jälleenrakentaminen sekä huolehdit-
tava sosiaali- ja terveydenhuoltoon
liittyvistä kuluista.

Syntyi käsite “jälleenrakennussu-
kupolvi”. Töitä paiskittiin ronskisti,
palkat ja hinnat kilpailivat keske-
nään. Säännöstely tasasi palkkaero-
ja. Kommunistit pyrkivät lakkojen
kautta valtaan. Peruselintarvikkei-
ta alkoi olla riittävästi. Korkean elin-
tason hyödykkeitä ei ollut saatavil-
la. Tuonti oli sotakorvauksiin liitty-
vää.

Oltiin tyytyväisiä siihen, että sota
oli loppunut Neuvostoliittoa vastaan.
Joukkoja alettiin siirtää Pohjois-Suo-
meen. Epäiltiin niiden taistelumoraa-
lia. Vanhempia ikäluokkia kotiutet-
tiin.

Samanaikaisesti jouduttiin jälleen
evakuoimaan karjalaiset kanta-Suo-
meen. Tuntui kuin koko Suomen
kansa olisi johonkin menossa. Rau-
tatiet olivat ylikuormitettuja, ja osa
kalustoa oli jouduttu jo luovuttamaan
Neuvostoliitolle.

Vähitellen elämä loksahti paikal-
leen, ja alettiin rakentaa suomalais-
ta hyvinvointia.

Aimo Tiainen

Katso netistä www.rautu.fi
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Lyhyt katsaus Raudun historiaan
Osa 2. Ruotsin vallan aika

Pitkään jatkunut rauhan aika päät-
tyi 1500-luvun puolivälissä kuningas
Kustaa Vaasan hallituskaudella
Ruotsin ja Venäjän välisen sodan
aikana. Varsinainen hävitys kohtasi
Karjalaa kuitenkin vasta vuosina
1570 – 1595 käydyn pohjoismaisen
25-vuotisen sodan aikana.

Herman Pietarinpoika Flem-
ming joukkoineen hävitti sota- ja
ryöstöretkillään Käkisalmen ja Päh-
kinäsaaren alueita vuosina 1572 –
1573 sekä jälleen vuonna 1577.
Eräänlainen ratkaisu syntyi vuonna
1580, kun Pontus de la Gardien
joukot valtasivat Käkisalmen ja
koko lääni ja Rautu sen mukana jäi
Ruotsin hallintaan.

Niin ruotsalaisten kuin venäläis-
ten toimesta tehtyjen hävitysretki-
en seurauksena Karjalan Kannas oli
lähes autio. Raudussa mainitaan ol-
leen ainoastaan 13 talonpoikaista-
loa. Vuonna 1589 tilanne oli vielä
huonompi, pitäjässä oli vain 11 asut-
tua taloa, Kaskaalan kylä oli ilmei-
sesti täysin autio.

Ruotsin kuningas Juhana III ryh-

tyi voimakkaasti asuttamaan Käki-
salmen linnaläänin aluetta kehoitta-
malla mm. sotamiehiä asettumaan
alueelle ja näin Raudunkin väkiluku
alkoi hiljalleen kasvaa.

Ruotsin valtakausi jäi tällä kertaa
lyhyeksi, sillä vuonna 1595 solmitus-
sa Täyssinän rauhassa se luovutti
Käkisalmen läänin takaisin Venäjäl-
le. Ruotsissa päähuomio kiinnitettiin
pohjoisempien alueiden omistuk-
seen. Raja tuli kulkemaan entistä
idempänä ja päätymään Jäämerel-
le.

Venäjän vallanperimysriidat antoi-
vat Ruotsille mahdollisuuden puut-
tua uudelleen Käkisalmen läänin
omistuskiistaan ja vuonna 1610
Jaakko de la Gardie joukkoineen
aloitti Käkisalmen linnan piirityksen
ja 2. maaliskuuta 1611 linna antau-
tui.

Stolbovan rauhassa vuonna 1617
Käkisalmen lääni liitettiin jälleen
Ruotsiin. Rautukin sai taas uuden

isännän. Käkisalmen lääniin muut-
taneet uudisasukkaat eivät Täyssi-
nän rauhan jälkeen muuttaneet pois
kodeistaan, vaikka ne jäivät venä-
läisten haltuun. Muuttoliike jatkui
Ruotsin uuden valtakauden myötä
ja vuonna 1613 Kaskaalan kylässä-
kin todetaan olleen 13 asuttua taloa
ja Raudun koko väestömäärän ar-
vioidaan olleen noin 650 henkeä.

Stolbovan rauhassa myös Inkerin-
maa liitettiin Ruotsiin, joten raja
Venäjää vastaan siirtyi Raudusta
kauas etelään. Historiassa seurasi
pitkä rauhallisen kehityksen kausi,
1600-luku. Rauhan rikkoi ainoas-
taan kuningas Kaarle X Kustaan
sota vuosina 1656 – 1657. Raudun
kannalta sota oli merkityksellinen,
sillä sen kirkonkylässä käytiin eräs
sen sodan ratkaisevimmista taiste-
luista 14. heinäkuuta1656, jossa ve-
näläiset saivat kokea katkeran tap-
pion. Taistelujen aiheuttamien tuho-
jen lisäksi tämä sota toi Raudulle ja

Käkisalmen linna.Jacob De la Gardie.
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rautulaisille lisää rasitteita, koska
Kustaa Hornin joukot majoittuivat
Rautuun loppuvuodeksi 1657.

Ruotsin vallan myötä Käkisalmen
lääniin tuli ruotsalainen läänitysjär-
jestelmä. Stolbovan rauhan jälkeen
koko läänin sai hallintaansa mai-
neikas sotapäällikkö Jaakko de la
Gardie, koska hän oli antanut rahaa
Ruotsin kruunulle sodan rahoittami-
seksi. Alueen verotulot menivät lai-
nan lyhennyksiksi. Rautu oli muka-
na tässä läänityksessä vuoteen 1630
asti.

Myöhemmin valtaosa Raudusta,
Kaskaalan kylä mukaan lukien, kuu-
lui Örneholman vapaaherrakuntaan,
jonka talomäärä oli kaikkiaan 182.
Läänityksen haltiaksi tuli vapaaher-
ra, valtaneuvos Johan Adler Sal-
venius 12. maaliskuuta 1651. Hä-
nen kuoltuaan jo seuraavana vuon-
na läänitys siirtyi kuningatar Kris-
tiinan toimesta Salveniuksen leskel-
le Margareta Skutelle, joka hal-
litsi vapaaherrakuntaa vuoteen 1657
asti.

Örneholman seuraava valtias oli
Kaarle X Kustaan sodissa ansioi-
tunut kenraalimajuri Paul Würtz,
jolta läänitys siirtyi Niilo Gripenh-
jelmille vuonna 1676. Isossa reduk-
tiossa läänitys palautui kruunulle ja
se vuokrattiin käskynhaltija Piperil-
le ja vuonna 1685 inspehtoori Åke
Olofssonille. Vuonna 1699 siirtyi
Örneholman hallinta Olofssonin
pojalle.

Heti valloituksen jälkeen Ruotsi

aloitti alueiden verotuksen. Vuosi-
na 1580 ja 1590 tilanne oli kovin
vaikea, taistelujen ja hävitysten jäl-
jiltä veronmaksukyky oli lähes ole-
maton, uudisasukkaat olivat köyhiä
ja venäläiset tekivät ryöstöretkiä
hävittäen senkin vähän, mikä oli
saatu kylvettyä tai rakennettua.

Vuonna 1611 tapahtuneen Käki-
salmen valtauksen jälkeen tilanne oli
jo vähän parempi, olot alkoivat soti-
en jälkeen vakiintua ja Raudussa-
kin elämä asettui uusiin uomiin.

Verotuksen pohjana olivat Venä-
jän valtakaudelta periytyneet obsa
ja aura (aura = 3 obsaa). Auran uu-
deksi nimeksi tuli aateri eli atra.
Verotus kokonaisuudessaan oli hy-

vin sekavaa ja monimutkaista. Esi-
merkiksi vuonna 1613 suoritetussa
verotuksessa yhdeltä aaterilta kan-
nettiin veroa seuraavasti: 12 äyriä
rahaa, 2 tynnyriä viljaa, joko ruista
tai ohraa, 1 tynnyri kauraa, 2 nau-
laa voita, 2 naulaa talia, 3 naulaa
humaloita, 4 naulaa hamppua, 1/5
nautaa ja lammasta, 11/2 kuormaa
puita, 1 parras heinää, 2 kupoa ol-
kia, 1 tukki ja 1 lauta, lisäksi oli teh-
tävä 6 päivätyöpäivää.

Myöhempinä aikoina verotus
edelleen kiristyi. Päivätyöt tehtiin
lähinnä Käkisalmen linnoituksen
kunnostustöissä. Pitkän matkan
vuoksi, noin kuusi penikulmaa, ne
koettiin erityisen hankaliksi ja ajan

Vuoden 1656 muistomerkki Raudun kirkkoaholla.

Johan Adler Salvius.
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mittaan ne korvattiin rahaverolla.
Varsinaisten verojen lisäksi kan-

nettiin ns. apuveroja milloin mihin-
kin tarpeeseen, useimmiten sota-
väen varusteisiin ja virkamiesten
kuluihin.

Verotukseen liittyi varmaankin
väärinkäytöksiä ja epäselvyyksiä,
koska kuningas Kustaa II Adolf
määräsi vuonna 1630 toimitettavak-
si verotarkastuksen ja uuden verol-
lepanon. Työn suoritti kuninkaan
uskottu, korkeaan asemaan noussut
Karjalan oma mies Eerikki Antin-
poika Trana, johon useasti vedot-
tiin tulevina vuosina riitaisuuksien
ratkaisuissa.

Tarkastuksen tuloksena päädyttiin
Raudun osalta aaterilukuun 114.
Venäjän vallan lopulla auraluku oli
118 ja kun uusi aateri oli vain puolet
vanhasta aurasta, kuvastaa se hy-
vin sotien aiheuttamien hävitysten
suuruutta, vielä 20 vuotta taistelu-
jen päättymisen jälkeen Raudun ve-
ronmaksukyky oli vain noin puolet
sotaa edeltäneen ajan maksukyvys-
tä.

Ruotsin aseiden myötä itäiselle
Kannaksellekin tuli luterilainen
usko. Sodat olivat 1500-luvun lopulla
tuhonneet kreikkalaiskatolisen väes-
tön lähes täysin. Autioille seuduille
siirtyi väestöä läntiseltä Kannaksel-
ta ja muualtakin valtakunnasta.
Uudet tulokkaat olivat luterilaisia ja
toivat uuden uskon asuttamilleen
alueille. Ensimmäinen luterilainen
saarnamies alueella oli Käkisalmen
linnan saarnaaja Matias Petri.
Vuonna 1592 hän jäi venäläisten
vangiksi ja vielä vaikeammaksi ti-
lanne tuli Käkisalmen läänin jäätyä
Täyssinän rauhassa jälleen venäläis-
ten haltuun.

Vuoden 1611 valtauksen jälkeen
tuli Käkisalmen kirkkoherraksi
Henrik Tuomaanpoika Winter ja
hänen vaikutuksensa ulottui laajalle
alueelle vallatussa Käkisalmen lää-
nissä. Rautu muodostettiin omaksi
luterilaiseksi seurakunnaksi vuonna

1620 ja ensimmäinen kirkkoherra oli
Antti Olavinpoika. Hänen seu-
raajiaan olivat Lauri Juhanpoika
Ulvik, Yrjö Laurinpoika ja herra
Greels.

Rautu kuului niihin seurakuntiin,
joissa tuomiokapitulilla oli ratkaisu-
valta papin vaalissa ja vuonna 1662
Viipurin piispa nimitti Raudun kirk-
koherraksi Samuel Ulvikin, joka
lienee ollut edellä mainitun Lauri Ul-
vikin poika. Virassaan Samuel Ul-
vik toimi lähes kaksi vuosikymmentä
ja hänen seuraajakseen tuli vuonna
1683 Johannes G. Thorenius ja
hän hoiti kirkkoherran virkaa aina
ison vihan alkuun asti. Vuodesta
1660 lähtien kirkkoherralla oli apu-
naan kappalainen.

Raudun ensimmäinen luterilainen
kirkko on ilmeisesti rakennettu jo
1600-luvulla, mutta mitään kirjallis-
ta tietoa siitä ei ole säilynyt. Kirkko
on ilmeisesti ollut puurakenteinen ja
sijainnut Kirkkojärven rannalla.
Herran huone tuhoutui Raudussa
vuonna 1656 käydyn taistelun yh-
teydessä. Kirkko ilmeisesti kunnos-
tettiin, mutta kun se jatkuvasti vaati
korjauksia, päätettiin pitäjään raken-
taa kokonaan uusi kirkko ja se val-
mistui vihdoin vuonna 1699. Hau-
tausmaa sijaitsi kirkon vieressä ja

se on ollut käytössä aina siihen asti
kun Raudussa suomalaisia oli.

Ruotsin kruunun toimenpiteet seu-
dun kreikanuskoisia kohtaan saivat
painostuksen luonteen ja osa heistä
muutti Venäjälle. “Venäläinen hapa-
tus” oli lakannut vaikuttamasta, ku-
ten Suomen kenraalikuvernööri,
kreivi Pietari Brahe totesi.

Harvalukuinen kreikanuskoisten
joukko piti lujasti kiinni uskostaan,
eikä säästänyt vaivojaan saadak-
seen hengellisiä palveluita. Lähin
saarnaaja ja pappi asui Tiuralassa
Hiitolassa. Kreikanuskoinen väes-
tö oli harrasta ja uskontoonsa va-
kavasti suhtautuvia ihmisiä, jotka
muuttuneissa valtiollisissa olosuh-
teissa olivat joutuneet syrjäytettyyn
asemaan. Uskonsa vuoksi heitä mo-
nesti kutsuttiin “ryssiksi.”

Kaskiviljely takasi edelleen rau-
tulaisten toimeentulon. Väestön li-
sääntymisen johdosta syntyi usein
riitoja maiden hallinnasta ja käyttö-
oikeudesta. Suuren työmäärän
vuoksi kaskeaminen johti kyläläiset
läheiseen kanssakäymiseen. Työ
tehtiin yhdessä ja tulokset jaettiin
tasan siihen osallistuneiden kesken.

Kaskeaminen suoritettiin siten,
että metsässä puut kolottiin, ts. kuo-
rittiin ympäri, josta oli seurauksena

Raudun vanhimmat luterilaiset kirkot ja hautausmaa sijaitsivat
näissä maisemissa Kirkkojärven rannalla.
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niiden kuivuminen ja lahoaminen.
Menettelytapaa sanottiin pyöltämi-
seksi ja kolottua metsää kutsuttiin
pykäliköksi. Pyälletty metsä sai
seistä 7–15 vuotta, ennen kuin se
oli valmis kaadettavaksi ja poltetta-
vaksi. Kaskesta saatiin yleensä kol-
me satoa, jonka jälkeen se jätettiin
uudelleen metsittymään ja noin 20
vuoden kuluttua se oli jälleen uudel-
leen kaskettavissa. Yleisin kaski-
maiden viljakasvi oli ruis, mutta
myös ohraa ja naurista tiedetään
siellä viljellyn. Vähitellen kaskimaat
tulivat peltoviljelyn piiriin.

Asutuksen lisääntyessä tuli tar-
peelliseksi jakaa maat talojen kes-
ken sekä määritellä rajat. Kaski-
maistakin alkoi muodostua kilpailua
ja tästä syystä päädyttiin myös ky-
län yhteismetsien jakoon, jako ta-
pahtui talojen aateriluvun perusteel-
la. Samaa menettelytapaa sovellet-
tiin myös suoalueiden jaossa.

Metsästys oli jo aikaisemmin me-
nettänyt merkityksensä elinkeinona,
mutta vielä 1600-luvulla nimettiin
Rautuunkin jahtivouti, jonka tehtä-
vänä oli huolehtia petoeläinten tu-
hoamisesta. Erityisesti karhut ja
suuret susilaumat häiritsivät ihmis-
ten elämää. Matkustaminen oli nii-
den vuoksi käynyt vaaralliseksi ja
Räisälässä kerrotaan karhujen tap-
paneen vuonna 1666 kaikkiaan 36
hevosta.

Rautu niin kuin muukin valtakun-
ta kohtasi 1600-luvun lopulla kovan
koettelemuksen, nälänhädän. Sato
oli monena vuonna 1660- ja 1680-
luvulla erittäin huono. Pahin nälän-
hätä osui vuosiin 1694 – 1695. Kato
oli lähes täydellinen ja Raudun Ör-
neholman vapaaherrakunnan vuok-
raaja valitti, että kadon johdosta oli
autioksi jäänyt 38 aateria, 84 taloa
oli tullut maksukyvyttömäksi, kos-
ka asukkaat olivat kuolleet tai kul-
kivat kerjuulla. Koko läänissä saa-
tiin ruista tuskin sen vertaa, että se
olisi riittänyt siemeneksi. Tämä johti

siihen, että puute jatkui vielä vuosia
eteenpäin.

Kokonaisuutena voidaan Ruotsin
valtakautta pitää myönteisenä ke-
hityskautena Raudussa. Länsimai-
nen kulttuuri ja elämänmuoto juur-
tui seudulle ja vahvisti siteitä Suo-
meen. Pitkään jatkuneen rauhan
seurauksena Raudun asukasluku oli
1600-luvun lopulla kohonnut noin
1400 henkeen. Valtiovalta yritti kai-
kin tavoin edesauttaa asutuksen le-
viämistä kovia kokeneille seuduille.
Autioiksi jääneille tiloille muuttaneille
saatettiin antaa verovapaus jopa
useiksi vuosiksi. Kruunun tarkoituk-
sena oli luonnollisesti taata tulevai-
suudessa mahdollisimman suuret
verotuotot tältäkin alueelta.

Ruotsin hallinta-ajalla alkoi Rau-
dussa lukutaidon ja kansanvalistuk-
sen johdonmukainen edistäminen.
Vuonna 1644 annetussa ohjeessa
kehotettiin valitsemaan lukkariksi
henkilö, joka kykenisi opettamaan
nuorille lukemista ja katekismusta.
Tällaisia henkilöitä olivat mm. 1640-
luvulla lukkari Airikka sekä vuon-
na 1666 Matti Paavalinpoika.
Kehityksen kulkiessa eteenpäin
mainitaan Raudussa olleen koulu-
mestarina Henrik Samuelinpoika
Ulvik vuonna 1693. Lukutaito ei ol-
lut vallan tuntematonta tuon ajan sa-

vupirteissä.
Elämä Raudussa, kuten muualla-

kin Karjalassa oli yksinkertaista ja
vaatimatonta, maanviljelyksellä ja
kaskeamisella hankittiin elanto. Pel-
to käännettiin kuokalla tai puuatral-
la, johon seppä oli takonut rautai-
sen kärjen, muokattiin risukarhilla ja
kylvettiin siemenet. Valmis vilja kui-
vattiin ja puitiin riihessä ja jauhettiin
käsikivillä. Karjatalous oli vaatima-
tonta, heinää ja muuta rehua oli niu-
kasti, pelloilla karjan rehua ei kas-
vatettu. Rautulaiset pukeutuivat
1600-luvulla pellavaan ja sarkaan.
Lampaita kasvatettiin runsaasti ja
pellavaa viljeltiin suuret alat. Vaat-
teet tehtiin kotona käsityönä.

Käsikivet porstuan nurkassa.
Piirt. S. Paulaharju, valok.
Kansallismuseo.

Kuva: Raudun historia

Lampaat olivat tyypillisiä kotieläimiä Raudussa Ruotsin vallan ai-
kaan.



Rautulaisten lehti  1/201022

Kävivät kylläkin. Kävivät osuus-
kaupan herrat ja eräät muutkin rau-
tulaiset herrat sekä rouvat, Isännät,
emännät, piiat ja rengitkin silloin kun
itse kullekin sattui joku onnettomuus
tai vastoinkäyminen, jota tavallinen
oma järkensä ei pystynyt selvittä-
mään.

Vaalimon ämmä asui naapuripitä-
jässä ja oli lähipitäjissä tunnettu sel-
vänäkijä, jolla “potilaittensa” kerto-
muksien mukaan oli ihmeellisiä lah-
joja nähdä tulevaisuuteen, saada
selville varastettujen tavaroitten pii-
lopaikkoja, tietää mistä tulee perin-
tö, mistä löytää kadonneen lam-
paansa, lehmänsä taikka minkä eläi-
men hyvänsä. Morsiamille oli ämmä
tiennyt kertoa, miten ja mistä saa
kadottamansa sulhasensa takaisin
jne.

Tieto ämmän avunantomahdolli-
suuksista olikin levinnyt ympäri lää-
niä, joten ei ollut lainkaan ihme se,
että rautulaiset sankoin joukoin kä-
vivät ämmän puheilla. Yleensä ei
pikkuasian takia menty, mutta rahan,
muun omaisuuden äkkikatoaminen,
jonkun eläimen pimeän kohtalon
selville saaminen ja perintöasiat ajoi-
vat niin kuin väkisin käymään äm-
män puheille.

Pystyikö Vaalimon ämmä sitten
kaikissa hämäräperäisissä asioissa
auttamaan? Kyllä allekirjoittanut
sekä sangen suuri joukko rautulai-
sia oli päässyt siihen käsitykseen,
että ainakin hyvin suuri joukko asi-
oita jäi selvittämättä. Ämmän vas-
taukset olivat olleet oraakkelimaisia
ja kyselijän piti käyttää asiassa apu-
na omaa mielikuvitustakin.

Kun avunetsijän piti tuoda tulles-
sansa pullo tai kaksikin puhdasta
pirtua, jonka pinnalle sitten ämmän
silmien eteen ilmestyi avunpyytäjän

tapaus, josta ämmä esimerkiksi
saattoi lukea seuraavaa: Kadotta-
masi hevonen on tarttunut erääseen
kantoon, josta ei saa jalkaansa pois.
Hevosesi luokse pääsee kahta tie-
tä, joista toinen on metsäpolku, toi-
nen on kinttutie, joka vie läpi kah-
den suosilmäkkeen jne. Kertomuk-
sensa aikana ämmä useasti näytti
avunetsijälle pullosta siihen muka-
mas ilmestyvää maastoa, joten esi-
merkiksi hevonen olisi helpommin
löydettävissä jne. Pirtu jäi tietysti
ämmälle ja piti maksaa jonkun ver-
ran rahaakin - palkaksi.

Kun tämän kirjoittajan tiedossa
ovat useitten rautulaisten käynnit
ämmän luona, olisi erittäin hauskaa,
jos kävijät kertoisivat käyntinsä tu-
loksista myös Rautulaisten lehdes-
sä. Tämä ei ole mitenkään ala-ar-
voista, sillä parhaillaan kerätään
suurempiinkin paikkoihin tietoja Vaa-
limon ämmästä, selvänäkijänä.

Annamme nyt ämmän olla vähän
aikaa rauhassa ja palaamme tämän
kirjoituksen otsikossa mainittuihin
osuuskaupan herroihin, jotka äärim-
mäisessä hädässään kävivät ämmän
vastaanotolla.

Osuuskaupan kohdalla tapahtui
sellainen suursensaatio, että osuus-
kaupan asema-alueella olevaan kes-
kusvarastoon tehtiin murto, jonka
yhteydessä varastettiin erilaisia ta-
varoita.

Murto oli erittäin ovelasti järjes-
tetty, joten syyllinen, taikka syyllis-
ten selville saaminen näytti poliisi-
viranomaisille ylivoimaiselta.

Tapahtuman kulku oli seuraava:
Eräänä syyskuun iltana (ehkä vuo-
den 1932 tienoissa, vuosilukua ei
tarkoin muisteta) piti klo 18 men-
nessä saapua keskusvarastolle kak-

si isoa kuorma-autoa hakemaan
Saksaan meneviä puolukoita, joitten
piti olla Viipurissa laivattavina seu-
raavana aamuna viimeistään klo
kahdeksan. Kaupan välittäjänä oli
kaikille rautulaisille tunnettu liike-
mies Nurmisen Jussi, jonka toi-
mesta autot piti lähettää osuuskau-
pan keskusvarastolle. Osuuskaupal-
le oli tärkeätä saada puolukat kau-
paksi, sillä kysyntä oli laimeahko ja
puolukoita runsaasti, jopa niin run-
saasti, että noin 50.000 kg oli jo sur-
vottukin ja survominen jatkui, joka
oli hätätoimenpide, sillä laatikkomar-
ja oli kysytyin ja hinta kalliimpi.

Kun saapuviksi määrättyjä auto-
ja klo 18 mennessä ei kuulunut, ky-
syttiin Viipurista syytä, johon saa-
tiin vastaus, että tuli pikkueste, mutta
autot saapuvat klo 20 tienoissa. Jol-
leivät siihen mennessä saapuisi on
suurempi este taikka marjoja ei tar-
vita.

Kun varastonhoitajalle jäi näin ol-
len “tyhjä” aikaa, päätti varaston-
hoitaja yhdessä Liuksen tyttöjen
kanssa mennä järvelle rapumertoja
kokemaan. Varastolle jätettiin kak-
si Suvenmäen poikaa puolukoita
survomaan. Kun varastonhoitaja klo
20 palasi järveltä, ei autoja vielä-
kään kuulunut. Odotettiin vielä klo
22 saakka ja kun autoja ei sitten-
kään kuulunut, meni varastonhoita-
ja yhdessä suvemäkeläisten kans-
sa kotiinsa Maanselälle.

Jatkuu seuraavassa numerossa.

Kävivätkö osuuskaupan herratkin
Vaalimon ämmän vastaanotolla?
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RAUTUUN KESÄLLÄ 2010

KOTISEUTURETKI RAUTUUN
11.-13.6.

  Reitti: Varkaus – Mikkeli –
             Lappeenranta – Viipuri

TAISTELUPAIKOILLE
KARJALAAN

Äyräpää – Kiviniemi – Rautu – Lempaala –
Siiranmäki – Summa – Viipuri

11 - 13. 6.
Asiantuntijana Pekka Intke

KOTISEUTURETKI RAUTUUN
2. – 4.7.

  Reitti I:   Mikkeli – Lappeenranta –
                 Viipuri
  Reitti II: Lahti – Mikkeli – Vaalimaa –
                 Viipuri

KANNAKSEN KIERTOAJELU
Viipuri – Terijoki – Rautu – Sakkola –

Käkisalmi

20. – 22.7.
  Reitti: Juva – Mikkeli – Lappeenranta –
             Viipuri

VAKKILAN
KYLÄTOIMIKUNNAN
MATKA RAUTUUN

30.7. – 1.8.
  Reitti: Joroinen – Mikkeli –
             Lappeenranta – Viipuri
             tied. Pekka Intke
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Markulle,

puh. 040 5239 645,
e-mail: pitajaseura@rautu.fi

MENTUJEN SUKUKOKOUS
pidetään lauantaina 24.04.2010

Jyväskylässä Korpelan tilalla,
osoitteessa Siltakatu 25,

alkaen klo 10.00.
Kokouksessa käsitellään

säännöissä mainitut asiat.
Kokouksesta tarkemmin

seuraavassa jäsenkirjeessä.
Mentujen sukuseura ry

Hallitus

Rautuseura ry:n
KEVÄTKOKOUS JA TARINAILTA

keskiviikkona 3.3.2010 klo 18.00
Karjalatalon Galleria-salissa

Rautuseura ry.
Hallitus

Rautulaisten pitäjäseura ry:n
VUOSIKOKOUS

Mikkelissä Liikemiestenseuralla
(Ravintola Pruuvi, Raatihuoneenkatu 4)

10.4. 2010 klo 15.
Rautulaisten pitäjäseura ry

Hallitus

PRIVATEKYYDILLÄ
KARJALAAN

Pienryhmille tilattavissa 8
henkilön tilataksi.
Pyydä tarjous!

Samu Avikainen,
puh.0500 359 442
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Neljän polven kuvassa: Elvi, o.s. Orava, ja Sulo
Kiuru Sirkiänsaarelta sekä heidän tyttärensä Sei-
ja Räty, tyttärentytär Taija Räty ja tyttärentyttären-
poika Topi Valtteri Osmala. Kuva on otettu Topin
kastepäivänä 20. joulukuuta 2009.

Syntyneet

Laila ja Raimo Kiuru juhlistivat 45 -vuotishää-
päiväänsä  valssin tahdissa ennakkoon Äkäslom-

80 vuotta
täytti 6. helmikuuta Eila Kurittu (o.s. Hännikäi-

nen). Hän on syntynyt Raudun Räiskylässä Helmi
ja Jalmari Hännikäisen tyttärenä.

Eilakin koki evakkoon lähdöt kahteen kertaan,
lisäksi Eilan isä kaatui heti jatkosodan alussa.
Evakkoreissu toi Suonenjoen, Virtasalmen, Raudun
ja Rantasalmen kautta Mäntyharjulle. Täältä löy-

85 vuotta
täyttää 19. hel-

mikuuta 2010
Heimo Kiuru
Joutsassa (Lei-
vonmäellä). Hei-
mo on syntynyt
Raudun Sirkiäns-
saaressa. Synty-
m ä p ä i v ä n ä ä n
hän on reissussa.

Markku Paksu luovutti Karjalan Liiton myöntä-
män Karjalaisen Siirtoväen Muistomitalin Matti
Meskaselle tämän 85-vuotisjuhlissa 20.12.2009
Joroisissa. Matti Meskanen on syntynyt ja varttu-
nut Raudun kirkonkylällä, jota puolustaessaan hän
myös haavoittui jatkosodassa.

Onnittelemme Taijaa ja Karia sekä isosisko Tee-
aa iloisen perhetapahtuman johdosta. Kasteen suo-
ritti Niina Lehmusoksa, kummeina Tommi Kiuru,
Suvi ja Niko Wellingk sekä Jari-Pekka Sigvart.

“Oman lapsen, pienen linnun
kannoit alla sydämen.
Nyt on onni täydellinen,
syliisi saat ottaa sen.
Tunnet käden, pienen, hennon,
tunnet posken pehmeän.
Voisko olla kauniimpaa
kuin alku uuden elämän.”

6. helmikuuta 1965 sanoivat tahdon Laila, o.s.
Immonen ja Raimo Kiuru Varkauden kirkossa.
Hääparia onnittelevat vanhemmat, Elvi ja Sulo sekä
Seija-sisko perheineen. Onnitteluihin yhtyvät myös
Raija-sisko perheineen sekä lapset perheineen.

45 -vuotishääpäivä

polossa.

85 vuotta
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80 vuotta

täyttää 8. maaliskuuta Heikki Hännikäinen Tu-
russa. Hän on syntynyt Raudun Miettilässä. Ku-
vassa Heikki pikkupoikana oletettavasti Raudus-
sa.

75 vuotta
täyttää Taimi

Annikki Assinen
Janakkalan Ter-
vakoskella. Hän
on syntynyt Rau-
dussa, Vepsän ky-
län Kimosenmäel-
lä 24. maaliskuu-
ta vuonna 1935,
m a a n v i l j e l i j ä
Eino Ossin ja hä-
nen vaimonsa Sii-
rin (o.s. Kirves)
vanhimpana lap-
sena.

Evakkomatka vei hänen perhettään eri puolille

Keski-Savoa, kunnes pysyvä koti perustettiin Jäp-
pilän Hietakylään. Suoritettuaan perushoitajatut-
kinnon Mikkelin sairaanhoito-oppilaitoksessa hän
toimi terveydenhoitoalalla useilla paikkakunnilla,
mm. Rautalammilla, Pieksämäellä Vaalijalan hoi-
tolaitoksessa, Kuopiossa ja pisimmän jakson am-
mattiurastaan vanhushoitotyössä Riihimäellä.

Tutkinnon jälkeen hän myös avioitui Aarre Assi-
sen kanssa, jonka sukujuuret olivat Impilahdella,
Laatokan Karjalassa.

Suvussa piilevät taiteelliset taipumukset pulpah-
tivat Taimissa esiin, ja hän liittyi 1980-luvulla Rii-
himäen Kuvataiteilijoiden jäseneksi. Erikoisala-
naan öljyvärimaalaus hän on ollut varsin tuotteli-
as. Hänen merkittävin työnsä lienee Mona-Lisa,
joka esiteltiin näyttävästi kuukauden kuvana vuon-
na 1996 Riihimäen Sanomien palstoilla. Muuan
Leonardo da Vinci on maalannut saman aiheen,
mutta hän ei ollut työhönsä tyytyväinen, vaan pa-
ranteli sitä jatkuvasti. Siitä on jo kulunut 500 vuot-
ta, joten jopa oli aikakin maalata aihe uudestaan.

Taimi on osallistunut moniin yhteiskunnallisiin
rientoihin. Hän on Kristillisdemokraattisen puolu-
een jäsen ja myös Punaisen Ristin aktiivi. SPR:n
ystävätoiminnan täyttäessä puoli vuosisataa viime
vuonna, hänellekin myönnettiin kunnianosoitukse-
na Kultasydän-rintakoru pitkäaikaisesta vapaaeh-
toistyöstä.

On vaikea sanoa, onko Taimi merkkipäivänään
kotona vai matkoilla, kun monet järjestöt käyttä-
vät häntä mieluusti toimitsijanaan. Luultavasti
hän on joko menossa tai tulossa. Toivotammekin
Taimille runsaasti onnea ja ennen kaikkea jaksa-
mista.

Serkkupoika

täytti 28. marraskuuta Rautulaisten pitäjäseuran
varapuheenjohtaja Kauko Olkkonen Mikkelissä.
Hän on syntynyt evakkomatkalla Sakkolassa. Hä-
nen vanhempansa olivat Lyyli, o.s Nahkuri ja Otto
Olkkonen Raudusta.

tyi myös hänen aviomiehensä, evakkoja hänkin.
Eilalle ja Laurille syntyi neljä lasta. Vanhuuden-

päiviään Eila viettää Mäntyharjun keskustassa
pienkerrostalossa.

70 vuotta
täytti Antero Määttänen 20. lokakuuta Mikkelis-

sä. Hän on syntynyt Jäppilässä evakkomatkalla.

täytti 8. helmikuuta Rautulaisten pitäjäseuran
hallituksen ja Rauta-Säätiön valtuuskunnan jäsen
Armas Komi Joroisissa. Hänen sukujuurensa ovat
Raudun Kuusenkannassa.
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Elvi Esteri Loponen, o.s. Monto, kuoli 8. elokuu-
ta 2009 Pieksämäellä. Hän oli syntynyt 1. maalis-
kuuta 1920 Raudun Kaskaalassa. Puoliso Aimo
Loponen (s. 26.11.1919 k. 10.4.1988). Elvi siunat-
tiin haudanlepoon 21. elokuuta Pieksämäellä lä-
heisten läsnä ollessa. Elvin toiveen mukaan muis-
totilaisuus pidettiin samassa paikassa, johon hän
kahden vanhimman lapsen kanssa aikanaan tuli
ensimmäisen kerran evakkoon, Pöyhölän pappi-
laan Pieksämäellä.

Helena Tiusasen muistolle

Iida Helena
Tiusanen, o.s.
Saijanen, kuoli
15. syyskuuta
Mikkelissä. Hän
oli syntynyt 13.
huhtikuuta 1930
Raudussa.

En tiennyt-
kään, että olit
niin vakavasti
sairas. Enhän mi-
näkään pystynyt
lankomme Teuvon
hautajaisissa kä-
velemään haudal-
le asti. Niin kuin
tavallista, täytyy
sanoa: Monet
kauniit sanat jäi-

vät sanomatta.
Tiesi Anttolaan alkoi jo lapsena, kun sota-aika-

na jouduit lähtemään evakkoon. Ette tulleet suo-
raan Anttolaan, vaan tiedän perheenne asuneen
Pieksämäen Niskamäessä. Aikuisena muutit Helsin-
kiin, jossa tapasit miehesi Taiston. Saitte kaksi las-

Hilma Maria Järviö, o.s. Rastas, kuoli Lahden
Kaupunginsairaalassa 26.joulukuuta 2009 läheis-
ten saattelemana. Hän oli syntynyt Raudun karja-
lassa, Kaskaalan kylässä 17.syyskuuta 1918. Hä-
nen vanhempansa olivat Kristiina ja Samuli Ras-
tas.

Aino Hännikäinen, o.s. Saintula, nukkui pois 15.
marraskuuta 2009. Hän oli syntynyt 23. kesäkuu-
ta 1919 Raudun Sunikkalassa.

Hän lähti

oven kahvaan a kynnyspuulle
jäi kaipaus kukkimaan.
Se kuiskaa kysyvän suulle:
Ei erhettä milloinkaan tee,
elämän antaja meille,
vaikka tänään tuntuukin niin.
Sydän kuitenkin Jumalan teille
jää itkien kiitoksiin.
                                        Hilja Aaltonen

Äitiä kiitollisina muistaen
lapset ja lapsenlapset perheineen

Anna-Liisa Kekki kuoli 19. tammikuuta Maari-
anhaminassa. Hän oli syntynyt 17. huhtikuuta 1916
Raudussa.

Pauli Mikael Intke kuoli Joroisissa 10. marras-
kuuta 2009. Hän oli syntynyt 1. helmikuuta 1930
Raudun Vakkilassa.

ta.
Omistit kauniin lauluäänen, sopraanon.  Huitti-

sissa lauloit kahdessakin kuorossa. Osasit ommel-
la kauniita vaatteita ja leipoa ihania karjalanpii-
rakoita.

Saarioisilla olit ansiotyössä, hoidit kodin puutar-
haa ja kukkasia.

Tyttäresi Mervi hankki vaativan työn, jonka puit-
teissa hän matkusteli ympäri maailmaa. Suomessa
sait usein matkustella hänen mukanaan. Nyt olet
matkasi päässä. Rauha muistollesi.

Sinua muistaen
kälysi Hely

60 vuotta
täytti 11. helmikuuta Pertti Jäske Joroisissa. Hän

on täysverinen karjalainen, äiti oli Metsäpirtin
Joentakaa, isä Raudun Vakkilasta.
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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.

Eräs Rautulaisten lehden lukija tiedustelee yllä
olevan, Eino Loposen arkistoista löytyneen, ku-
van henkilöiden tietoja. Tunnistaako kukaan ku-
vassa olevia? Kuva on julkaistu myös Rautulais-
ten lehden helmikuun 2009 kannessa.

Palautetta vanhasta kuvasta
Joulunumerossa 6/2009 oli palautetta numeron

4/2009 vanhasta kuvasta (Vuoden 1939 äitienpäi-
vän vietto Huhdin kylällä).

Asialla ei ole merkitystä, mutta kuvan tyttö nro
29 (seisomassa toinen vasemmalta, valkoinen kau-
lus, joka edestä hieman auki) on merkitty nimellä
Eeva Tomppa. Käsittääkseni asia ei ole näin, vaan
kuvan tyttö on sisarpuoleni Maire Nuija, (myöhem-
min Jokinen, syntynyt Huhdissa 1927 ja kuollut
Pieksämäellä 1980).

Minulla on hallussani sisareni jäämistöstä kuva
samasta tilaisuudesta, jossa kolme tyttökaverusta
(31. Irja Valkonen, 32. Aili Liius ja 29. Maire Nui-
ja) ovat erikseen otetussa valokuvassa tismalleen
samat vaatteet päällä kuin tässä lehden kuvassa.

Kuten sanottu, asialla ei ole minulle merkitystä,
mutta kenties sellaiselle, joka haluaa tarkempaa
henkilöluetteloa kuvasta.

Kiitos lehdellenne mielenkiintoisesta kuvasta, sillä
em. kolmen tytön kuvan osalta olen joskus pohti-
nut, missä ja milloin kuva on otettu. Nythän sekin
selvisi.

Veikko Vaikkinen
3.3. klo 18 Rautuseura ry:n kevätkokous ja tari-

nailta Karjalatalon Galleria-salissa.

6.–7.3. Karjalan Liiton hengelliset päivät Mik-
kelissä.

13.–14.3. Kukkarojotos Pieksämäellä Talvisota-
teemalla.

13.3. klo 19 Talvisodan päättymisen muistotilai-
suus Mikkelissä konsertti- ja kongressitalo Mika-
elissa.

10.4. klo 15 Rautulaisten pitäjäseura ry:n vuosi-
kokous Mikkelin Liikemiestenseuralla (Ravintola
Pruuvi).

 24.4. klo 10 Mentujen sukukokous Jyväskyläs-
sä Korpelan tilalla, osoitteessa Siltakatu 25.

Tapahtumakalenteri

11.–13.6. Kotiseuturetki Rautuun.

11.–13.6. Äyräpää–Kiviniemi–Rautu–Lempaala-
Siiranmäki–Summa–Viipuri, taistelupaikoille Kar-
jalaan.

17. - 20.6. Karjalaiset laulujuhlat Helsingissä.

2.–4.7. Kotiseuturetki Rautuun.

20.–22.7. Kannaksen kiertoajelu.

30.7.–1.8. Vakkilan kylätoimikunnan matka Rau-
tuun.

7.–8.8. Rautulaisten Pitäjäjuhla Mikkelissä.
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