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    ELOKUU 2011

Juuret kannaksella. Kolmannen polven karjalaiset Jari Moisander, Riitta Sappinen, Mika
Nikander ja Seppo Holttinen fiilistelivät kihulauantaina Vilho Sappisen kotipellolla Pal-

kealanmäellä ja nauttivat upeista maisemista.

Kuva: Seija Lipsanen



Rautulaisten lehti  4/20112

Rautulaisten lehti 4/2011

Nuo sanat
kuulin use-
amman kuin
yhden ker-
ran kihumat-
kalla heinä-
kuussa, koh-
d i s t e t tuna
aina johonkin

tai jollekulle…Joskus nuo sanat
saattoivat tulla aivan yllättävältäkin
taholta… odottamatta!

Osa ennen sotia vietetystä kihu-
juhlasta oli voimakkaasti läsnä koko
tuon 160 henkeä käsittävän juhla-
vieraan mukana. Sanoinkuvaamat-
toman hyvä tunne oli tavata vanhat
että uudet kihumatkalaiset. Rakka-
us Rautuun oli yhdistävä tekijä.
Rakkaus omaan, vanhempien tai
isovanhempien kotiseutuun tai rau-
tulaiseen ystävään oli yhteinen ni-
mittävä tekijä.

Rakkaus ei ko potaatti, se on lop-
pupelissä vaikeasti ymmärrettävis-
sä oleva asia. Mie rakastan sinnuu
on useasti vaikeasti lausuttava, tun-
tuu kuin nuo sanat takertuisivat
kurkkuun, liian usein niitä ei uskalla
lausua ollenkaan.

Kihujuhlilla oli helppo rakastaa ja
olla rakastettu. Siellä toteutui lähim-
mäisen rakkaus, ja rakkaus omaan
historiaan.

Nähtyään entisen raiskatun koti-
seutunsa muuan karjalainen mietti
kotiseutunsa menetystä sekä niitä
ihmisiä, jotka nyt siellä asuvat, ja hän
sopersi hiljaisen rukouksen:

Siunaa heitä, jotka eivät tiedä.
Myrsky on käynyt ylitse
Karjalan maan.
Nöyriksi mielet tee,
katkeruus kitke meistä.
Kiitosta laulumme soikoon
että me kerran saimme
kauniin Karjalan maan!

Enpä muista, milloin olisin ryssille
kiitosta antanut, mutta nyt on sen
aika. Ennen Kihujuhlia käväisin Ti-
katsun hautausmaalla ja totesin sen
kasvavan yli polvenkorkuista heinää,
mutta aikaa sen niittämiseen ennen
juhlaa ei enää ollut, joten hylkäsin
ajatuksen talkoomatkasta ennen juh-
lia.

Hämmästykseni oli sunnuntai-
aamuna hautausmaalla saapues-
samme melkoinen. Edellissyksynä
raivaamamme alue oli niitetty aivan
lähipäivinä, ja siisti odottaen saapu-
mistamme. Venäläinen sirppi oli
käynyt ylitse maan, kesäkuussa is-
tuttamamme tuijat olivat saaneet
olla rauhassa. Monnonmäen tytöt ja
Kaskaalan Orvokki olivat hoitaneet
viimeistelyn.

Seisoessamme muistopatsaan
äärellä mieleeni tuli myös kiitoksen
ajatus, kuten Ruatikkaisen Irmal-
le…

Hyvä Jumala, anna meille ym-
märrystä jatkossakin rakastaa tätä
maata yli rajojen!

Mie rakastan teitä kaikkii ko Kar-
jalaa!

Mikkelissä elokuussa 2011
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Sosnovolainen kansanmusiikkiryhmä tempaisi mukaansa lusikoilla
soittamaan myös juontajana toimineen Päivi Väisäsen. Päivi sol-
jahti ryhmään kuin vanha tekijä ja hauskutti yleisöä vapautuneel-
la esiintymisellään.

Juhlayleisö viihtyi uusitun kulttuuritalon mukavissa istuimissa ja
nautti vauhdikkaasta, korkeatasoisesta ohjelmasta.

Oopperalaulaja Mika Nikander
lumosi kuulijat slaavilaisilla ro-
mansseillaan.

Kihuiloa aurinkoisessa Raudussa
Iloisia ilmeitä, naurunremakkaa, jäl-

leennäkemisen riemua, yhdessä oloa,
aurinkoa, pehmeän hyväilevää Vuok-
sen vettä aamu- ja iltauinneilla, kuop-
paisia pikkuteitä, kauniita maisemia,
monenlaisia muistoja ja tarinoita van-
han kotipaikan maisemissa sekä mu-
kana myös ripaus kaihoa ja ikävää.
Näistä aineksista koostui tämänker-
tainen Kihumatka Rautuun.

Neljällä bussilla 160 rautulaista, rau-
tujuurista ja fanikerholaista suuntasi
heinäkuun lopulla Rautuun viikonlo-
puksi kihuamaan. Aurinko paistoi
Kannaksella kuumasti ja matkalais-
ten mielet lämpenivät sen mukana.

Ilo pulppusi pintaan niin kuin karja-
laisilla vain voi ja hyväntuulisuus vä-
ritti koko viikonloppua. Se ei sammu-
nut edes silloin, kun kotiinlähdön het-
kellä Pieksämäelle suuntaava bussi
hyytyi Tikatsun hautausmaan laidal-
le. Bussia koetettiin saada työntämällä
käyntiin, mutta se vain yskäisi.

Pian itsepäisen bussin ympärillä
hääri iso joukko asiantuntijoita ja Väi-
säsen Päivi hyppäsi tien laitaan lii-
kenteen ohjaajaksi. Päivin määrätie-
toisia käsimerkkejä sosnovolaiset au-

toilijat noudattivat kiltisti.
Lopulta bussikin saatiin käyntiin

Varkauteen menevän bussin kuljetta-
jan, “Erotiikka Eijan”, ehdotuksella. Ja
matka jatkui.

Juhlat uusitussa
kulttuuritalossa

Sosnovon kulttuuritalo oli pessyt
kasvonsa perusteellisesti. Viihtyisäk-

Kuvat: Seija Lipsanen
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Lappeenrannassa asuva sosnovolainen Viktor Vlasov kukitti
Markku Paksun kaikkien sosnovolaisten puolesta kiittäen rautu-
laisia yhteistyöstä. Hänen äitinsä, Valentina Vlasov on Sosnovon
entinen, eläkkeellä oleva kulttuurijohtaja ja tehnyt pitkään yhteis-
työtä rautulaisten kanssa Kihujuhlien onnistumiseksi.

Harmonikkamestari Vilma Avi-
kainen viihdytti yleisöä taitaval-
la soitollaan.

Kihujuhla kulttuuritalolla käynnistyi näyttävällä
rumpuparaatilla.

Viehättävät sosnovolaisneidot osasivat tanssin ja
veikistelyn taidon.

si remontoidussa talossa oli mukava
yhdessä kihuta ja nauttia rautulaisten
ja sosnovolaisten järjestämästä kor-
keatasoisesta, mutta rennosta ohjel-
masta. Parituntinen hujahti runsaasti
musiikkia ja tanssia sisältävän ohjel-
man parissa nopeasti.

Rautulaisten pitäjäseuran puheen-
johtaja, kotiseutuneuvos Markku
Paksu käsitteli napakassa, lämmin-
henkisessä puheessaan kihujen his-
toriaa ja ihmisten kaipuuta kotiseu-
tuun.

Ennen sotia rautulaiset kihusivat

kahdesti vuodessa, keväisin ja syk-
syisin. Kihut olivat kiitosjuhla, mutta
sillä oli samalla myös tärkeä sosiaali-
nen merkitys. Tuttavat tapasivat ki-
huilla toisiaan ja nuoret saattoivat löy-
tää sieltä vaikka tulevan elämän-
kumppanin.

Nykymuotoiset kihut herätti henkiin
Rautuseuran edesmennyt puheenjoh-
taja Osmo Valkonen. Ne ovat yh-
dessäolon juhla, jonne kokoonnutaan
pitkienkin matkojen takaa.

– Toivottavasti ne tulevat olemaan
kahden kulttuurin yhteinen juhla.

Meillä kaikilla on synnyinkoti jossa-
kin, myös täällä nykyisin asuvalla vä-
estöllä. Kotiseutu pysyy aina mie-
lessämme, tahdoimmepa sitä tai
emme ja sen merkityksen huomaa
vasta, kun sen menettää.

– Maapallolla on nytkin siirtolaisia,
pakolaisia, kotinsa menettäneitä. Hei-
dän kohtalonsa on sama kuin mitä
karjalaiset kokivat 70 vuotta sitten.
Vääryys ei unohdu, mutta poteroon
ei saa jäädä asumaan, huomautti
Markku Paksu ja muistutti, että Rau-
dun nykyiset asukkaat eivät ole syy-
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Pietiäisten maisemakierroksella malja kotiseudulle kohotettiin Pal-
kealan mäen maisemissa.

Kiviniemen kosken partaalla vietettiin yhteistä, iloista iltaa ja lai-
tettiin jalalla koreasti Vilma ja Samu Avikaisen säestyksellä.

 Hyden ohjaama bussi päätti hautausmaan kul-
malla jäädä Rautuun. Työntämistäkin kokeiltiin,
mutta pitkä on matka rajalle asti.

Päivi Väisänen toimi matkalla monena: tulkkina,
juontajana, lusikkamuusikkona, bussin työntäjä-
nä ja liikenteen ohjaajana.

päitä historian vääryyksiin.
Juhlaohjelman riemastuttavimmasta

hetkestä vastasi sosnovolainen kan-
sanmusiikkiryhmä kutsumalla juonta-
jana ja tulkkina toimineen Päivi Väi-
säsen mukaansa estradille musisoi-
maan. Ja Päivihän järjesti varsinai-
sen show’n. Hän soitti lusikoilla kuin
vanha tekijä.

Aamupäivän kotiseuturetkien, kihui-
lun ja Kiviniemen koskibaarin teras-
silla vietetyn rattoisan illan jälkeen uni
maistoi.

Sunnuntaiaamuna ennen kotiinläh-
töä matkalaiset suuntasivat vielä Ti-
katsun hautausmaalle laskemaan kuk-
kaseppeleet ja pitämään pienen har-
taushetken. Sosnovolaiset olivat jär-
jestäneet rautulaisille mukavan yllä-
tyksen niittämällä pitkän heinikon siis-
tiksi.

Matkalaisten kiitollisuuden lämmin-
henkistä retkeä kohtaan puki kauniiksi
sanoiksi Irma Salmikoski. Hän
muistutti myös nuorempaa väkeä sii-
tä, etteivät he unohtaisi Karjalaa ja
esivanhempiensa kotiseutua Rautua.

Tulomatka sujui yhtä rattoisasti kuin
menokin. Muolaan levähdyspaikalla
“automarket” toimi yhtä luotettavasti
kuin ennenkin ja Viipurissa ehdittiin
ruokailun lisäksi tehdä tarvittavat tu-
liaisostokset kauppahallista ja pella-
vakaupasta.

Seija Lipsanen
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Ensimmäisellä Raudun matkalla oleva Verneri Hietala istahti Leini-
kylän järven rannalla ihailemaan komeaa hiekkarantaa ja järvi-
maisemaa.

Kuvat: Seija Lipsanen

– Juuri tässä rannassa opin lapsena uimaan, selittää Eeva Mäkisa-
lo Vernerille Leinikylän järven rannalla. Uimataidoton tyttö joutui
vieraassa rannassa äkkisyvään ja luuli hukkuvansa, mutta osasi-
kin räpiköidä rannalle.

Kansainvälistä politiikkaa Skotlan-
nissa Dundeen yliopistossa opiskele-
valle tamperelaiselle Verneri Hieta-
lalle (22) käynti äidinäiti Eeva Mä-
kisalon (Pietiäinen) kanssa Rau-
dussa oli avartava kokemus. Raudun
ainutlaatuinen luonto ja Kiviniemen
kosken kuohut lumosivat nuoren mie-
hen, mutta matka tuotti myös lievän
kulttuurishokin.

– Lähdin mukaan, kun isoäiti ky-
syi. En ole ikinä ennen käynyt täällä
ja minusta on mukava nähdä, mistä
sukumme tulee. Myös nyky-Venäjän
olot kiinnostivat.

– Siitä olen vähän pettynyt, ettei
täällä enää ole suomalaisten raken-
tamia taloja ja niitä paikkoja, joista iso-
äiti on lapsuusmuistojaan kertonut.
Toisaalta matka on tietyllä tavalla tuo-
nut myös eloon tämän paikan ja sen
historian. Olen valmis lähtemään tän-
ne uudestaan, mutta mieluiten omal-
la autolla.

– Pohjoismaalaiselle on ollut lievä
shokki se, miten alkeellisesti osa ih-
misistä elää täällä ja miten isoja tulo-
erot ovat, Verneri huomauttaa viita-
ten ränsistyneiden talojen vierellä ole-
viin rikkaiden datsoihin ja niitä ympä-
röiviin korkeisiin muureihin.

– Paikallisten ihmisten kanssa ei ole
oikein voinut puhua, kun kukaan ei
tunnu osaavan englantia, hän ihmet-
telee.

Raudun nykymeno ja alueen tila
hämmästyttävät Verneriä.

– Tämän maan politiikassa jokin
mättää. Se käsitys on vahvistunut
matkalla. Kun erot eri ihmisryhmien
välillä ovat noin isot, köyhien ongel-
mat ja tyytymättömyys nousevat var-
masti jossakin vaiheessa esille. Se ti-
lanne on nyt päällä Lähi-idän maissa.

– On jännää myös leikkiä ajatus-
leikkiä siitä, millainen tämä alue olisi,
jos se olisi pysynyt osana Suomea.

Pienestä pojasta asti politiikasta kiin-
nostunut Verneri Hietala jatkaa syk-

syllä opintojaan Skotlannissa. Kan-
sainvälisten opiskelukavereiden kans-
sa riittää pohdittavaa Venäjän mat-
kakokemuksesta.

– Kun keväällä kerroin, että läh-
den matkalle, he ihmettelivät, kuinka
uskallan matkustaa Venäjälle. Venä-
jällä on eksoottinen, kylmän sodan pe-
rua oleva maine vieläkin.

Vernerillä on vielä muutama vuosi
opiskelua jäljellä.

– Sen jälkeen lähden ehkä opiske-
lemaan toiseen maahan. Belgia kieh-
too. Valmistuttuani minua kiinnostaisi
diplomaatin työ. Myös EU on iso työl-
listäjä alalla.

Seija Lipsanen

Raudun matka oli lievä kulttuurishokki
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Joskus 90-luvulla kirjoitin Rautu-
laisten lehteen omasta karjalaisuu-
destani ja päätin kirjoitukseni joten-
kin tähän tapaan “Ja jos miul on jos-
kus lapsii, ni kyl mie heiät vien Mäk-
räl katsomaa, mist heiä äijäsä ol
kotosii”. Ja nyt oli tullut tuon jo mon-
ta vuotta suunnittelemani matkan
aika.

Kun kollegani Kaija toukokuus-
sa hankki Venäjän viisumin ja tar-
vittavat autopaperit Viipurin matkai-
lua varten omalla autolla, heitin hä-
nelle ajatuksen heinäkuisesta Rau-
dun matkasta minun ja tyttöjeni
Veeran, 11 vuotta, ja Nooran, 9
vuotta, kanssa. Afrikkaa kiertänee-
nä länsisuomalaisena seikkailijanai-
sena Kaija lupautui kuljettajaksi.

Lauantaiaamuna 23.heinäkuuta
kello seitsemän jälkeen auton nok-
ka käännettiin Lappeenrannasta
kohti Nuijamaan tullia. Pysähdys
Viipurin kauppahallilla ei tyttöjä suu-
remmin ihmetyttänyt – olivathan he
käyneet Viipurissa ennenkin. Sitten
matka jatkui Terijoen salava -rivis-
tön, Muolaan Hotakan kylän, “Man-
nerheimin linjan” pysähdyspaikan ja
Sudenojan kautta kohti Kiviniemeä.
Valkjärven Vaalimon kylän kohdal-
la mietiskeltiin, että missähän täällä
ne esi-isämme ovat oikein asuneet,
sillä isäni isä Juho Tereska muutti
pienenä poikana leskeksi jääneen
äitinsä kanssa vuonna 1880 Vaali-
mosta Nurmijärven kautta uusiin
naimisiin Hämäläisen taloon Mäk-
rälle. Kiviniemen sillalla ihmeteltiin
koskenlaskijoita ja vesiskootterilla
ajelijoita, ja tytöt naureskelivat, että
meno on kuin Poliisiopisto 3 –elo-
kuvassa. Lyhyen pysähdyksen jäl-
keen matka jatkui kohti pääetap-
piamme, Mäkrää ja Leinikylän jär-
ven rantaa.

Autovirta vastaan päin oli jatku-

vaa. Ilmeisesti pietarilaiset riensivät
viikonlopun viettoon. Petäjärven
kohdalla, Rautjärven rannassa, Lei-
nikylän järven Vesalaisen rannassa
ja monessa muussakin paikassa

näkyi telttailijoita, mustikanpoimijoita
ja auringon ottajia. Miljoonakaupun-
gin ihmiset hakeutuvat vapaalla
luontoon.

Käänsimme auton “Osuuskaupan

Mäkrän matkalla

Veera ja Noora Leinikylän järven rannassa Mäkrällä. Takana Ve-
salaisen ranta.

Mökin vanha emäntä pihalla kukkapenkkiä esittelemässä. Penkkiä
ympäröivät kivet ovat rakennuksen paikalla olleesta vanhan nave-
tan kivijalasta.
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notkossa” ja palasimme takaisin
päin pysäköimään automme linja-
autopysäkin levennykselle tien vie-
reen. Sitten kesämökkirivistön se-
kaan, tutun pikkutien päähän, por-
tista sisään ja “Zdravstvuite!”. “Me
emme tunnista teitä!” oli vastaus.
“Teille tuli vieraita Suomesta”, sa-
noin. “Aa, Sirpa. Päivää! Miksi ette
ole käynyt pitkään aikaan?” Ja siitä
sitten jutustelu jatkui.

Niin, aikaa oli mennyt kai neljä
vuotta, kun olin edellisen kerran
Mäkrällä käynyt. Vielä näin vanhan
emännän (85 v.) ja isännän (82 v.),
jotka 1950-luvulla olivat kesämök-
kipaikan hankkineet. Nyt mökkilai-
siä on neljässä polvessa: vanhan
parin tytär Ljudmila, hänen poikan-
sa Mihail ja hänen pieni parivuoti-
nen poikansa.

Nuoremmat kiirehtivät Raudun
ortodoksikirkolle, jossa oli tarkoitus
viettää pienen pojan ristiäisiä, joten
heidän kanssa ehdittiin vain pikai-
sesti kuulumisia vaihtaa ja ehkäpä
Lappeenrannassa nähdään, sillä
sanoivat käyvänsä Suomen puolel-
la aina silloin tällöin. Vanha emäntä
kehotti menemään uimaan ja niin
teimmekin. Rannassa olisi hänen
siskonsa tytär, joka myös paikalla
mökkeilee poikansa perheen kans-
sa.

Laskeuduimme rantaan, kävim-
me uimassa ja katsoimme Mäkrän
ilmavalokuvaa 1930-luvulta sekä
vanhoja perhevalokuvia ajalta en-
nen sotaa ja jatkosodan ajalta. “Kat-
sokaa tytöt, tässä kuvassa on van-
ha talo, tässä on Aino-täti kotirau-
nioilla vuonna 1942 ja tässä on talo
ja navetta, jonka Armas-pappa ra-
kensi jatkosodan aikana. “Siis oliko
tällä rannalla ennen vain muutama
talo? Tämä kaikki oli peltoa, niinkö
äiti?, ihmetteli Veera. “Onko täällä
mitään vanhaa jäljellä?”, mietiskeli
Noora.

Ennen tähän rantaan tuli talolta
koivukuja ja mietimme, olisiko tuo

yksi paksu koivu Armas-papan näh-
nyt. Puutarhassa sireenit ovat van-
hoja, myös omenapuita oli, mutta
pakkastalvet ne palelluttivat, puna-
herukat ovat pistokkaita vanhoista
suomalaisista pensaista ja tekevät
kuulemma marjoja tosi hyvin joka
vuosi.

Rakennuksia ei ole mitään jäljel-
lä. Isäni tekemän navetan kivijalas-
ta tätini paikan 20 vuotta sitten tun-
nistivat, mutta nyt kivijalka on pu-
rettu ja kivet ovat osin kukkapenkin
koristeena. “Ajatelkaa tytöt, tässä
rannassa Armas-pappa sisarusten-
sa kanssa pienenä leikiskeli ja uis-
kenteli ja nuorena ennen sotaa täs-
sä rannassa saunaa lämmitti ja jär-
vellä kalasteli.” Vaikea on lasten
kuvitella aikaa lähes sadan vuoden
taakse…

Nousimme takaisin mökille, jossa
vanha emäntä oli laittanut teepöy-
dän valmiiksi. Joimme teetä, mais-
telimme suklaata ja muistelimme
tapaamisiamme. Kerroin isäni vii-
meisen elossa olleen sisaren kuol-

leen viime kesänä 99-vuotiaana, ja
emäntä ihmetteli pitkäikäisyyttäm-
me. Sitten oli aika lähteä Rautuun
ja kulttuuritalolle juhlaan.

Tiellä oli liikennettä edelleen ruuh-
kaksi asti ja ennen viiden tien ris-
teystä ruuhkan syykin selvisi: tiellä
oli moottoripyörä poikittain ja polii-
sit tutkimassa paikkoja, ambulans-
seja ei paikalla enää näkynyt. Tu-
limme kulttuuritalolle juuri sopivasti
laulamaan Karjalaisten laulua, jon-
ka tytötkin lappeenrantalaisina hy-
vin osaavat. Markun yhteistyöhen-
kisen puheen jälkeen päätimme läh-
teä käymään hautausmaalla. Kuva-
simme siellä muistomerkit ja kerroin
tytöille, että tänne on haudattu Ar-
mas-papan isä Juho. Pistäydyimme
vielä kulttuuritalolla ja näimme pai-
kallisen pikkutytön lauluesityksen.
Sitten kuljettajamme Kaija sanoi,
että eiköhän lähdetä kotimatkalle ja
niin tehtiin.

Ajoimme pois Valkjärven kautta.

Jatkosodan aikana taaempana olevan rakennuksen paikalla oli
navetta, asuinrakennus puiden takana oikealla. Puutarhasta löy-
tyy vielä jäänteitä sotaa edeltävältä ajalta. Nykyiset rakennukset
ovat venäläisten rakentamia. Kuvaajan takana on Leinikylän jär-
vi.
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Tie oli paljon paremmassa kunnos-
sa kuin Kiviniemeen Vaalimon kaut-
ta vievä tie. Syynä lienee tien var-
rella oleva laskettelukeskus, jossa
pietarilaiset kuuluvat talvipäiviään
viettävän. Kaksi kotiseutumatkaa-
jaa tosin nukahti takapenkille jo
Nurmijärven kohdalla, joten heiltä jäi
Valkjärven Mutaojan laakso näke-
mättä. Rajamuodollisuudet menivät
mennen tullen melko jouhevasti ja
kotiin saavuimme ennen iltayhdek-
sää. Tytöt sanoivat, että matka oli
ollut tosi mielenkiintoinen ja erityi-
sesti Veeraa tuntuu historia kiinnos-
tavan. Veera kyselikin: “Äiti, men-
näänkö me Rautuun ja Mäkrälle vie-
lä uudestaan?” Ja miksei mentäisi.
Tiedän, että myös nuorempi polvi
ottaa meidät mökillään tervetullei-
na vastaan. Ehkäpä ensi kesänä
taas uimme Leinikylän järvessä.

“Sirpa, lue venäjää”, isäni sanoi,
kun kielivalinnat yläasteella tulivat
ajankohtaisiksi, “sit myö lähetää
Rautuun.” Valitettavasti isäni ei eh-
tinyt Raudussa koskaan käydä, sil-
lä hän kuoli vuonna 1987 ennen kuin
virallisia matkoja alettiin järjestää.

Isäni päiväkirjassa luki “Jotain
meille sentään jäi – muistot. Niitä
me kerromme lapsille ja lastemme
lapsille…” Näitä muistoja ja histo-
rian totuuksia yritän minäkin nyt tu-
leville sukupolville siirtää. Muiste-
len isäni myös sanoneen: “Venäläi-
seen ei oo luottamista, mut heiä
kans pittää ellää ja tehä kauppaa.”

 Mäkräläinen Juho Tereska ajoi
hevosellaan autonomisesta Suomen
suuriruhtinaskunnasta Pietariin kau-
pan tekoon ja pietarilaiset kävivät
lomiaan viettämässä kannaksen
kauniilla rannoilla. Nyt minä – raja-

kaupunki Lappeenrannan asukas –
käyn monikertaviisumillani silloin
tällöin Viipurissa pellavaostoksilla tai
Pietarin Nevski prospektin menoa
ihmettelemässä ja venäläiset kan-
soittavat busseillaan ja henkilöautoil-
laan Lappeenrannan kauppakeskus-
ten parkkipaikat niin, että paikalli-
sen Prisman kassajonossa saattaa
olla ainoa suomen puhuja ja huhu-
taan jo jopa suomalaisten turistien
välttelevän Lappeenrantaa, “pikku-
Viipuria”. “Mut venäläisii kans pit-
tää ellää ja tehä kauppaa.”

Rajaseudun asukkaat ymmärsivät
tämän jo 100 vuotta sitten. Monelle
nykyiselle rajan asukkaalle tämän
ymmärtäminen tuntuu olevan vaike-
ampaa!

Sirpa Tereska

Isäntä Veikko Koukonen toi-
votti vieraat tervetulleeksi ja ohjel-
ma alkoi lipun nostolla. Lauloimme
yhdessä Lippulaulun.

Saimme nauttia kauniista kesä-
säästä sekä maukkaan aterian Kou-
kosten kodissa. Tunnelma oli lupsak-
ka ja puheen sorina täytti tienoon.

Musiikkituokiosta vastasivat Mar-
ko Lyyra, laulu, sekä Matti Tuo-
mela ja Timo Vauhkonen kahdella
sirmakalla. Markon sukujuuret ovat
Orjasaaresta.

Yhdessä laulettiin Karjalaisten
laulu.

Kotiseutuneuvos, Raudun pitäjä-
seuran puheenjohtaja Markku
Paksu toivotti myös omasta puo-
lestaan läsnäolijat tervetulleiksi.

Markku kertoi, että Sirkiänsaaren
koulupiirin lisäksi toimivia koulupii-
rejä on ainoastaan Orjasaaren kou-

Sirkiänsaaren koulupiiritapaaminen 9.7.
Veikko ja Leila Koukosella Jäppilässä

Sirkiänsaaren koulupiiriläisillä riitti tarinoitavaa tapaamisessa.
Pöydän ääressä Raimo Nuora, Sulo Kiuru ja Armas Myöhänen.

Kuvat: Seija Räty
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lupiiri. Markun juuret ovat Karjalan
kannaksella, Raudun, Sakkolan ja
Metsäpirtin pitäjissä. Markku ker-
toi seuraavana tavoitteena olevan
Raudun kirkonkylän pienoismallin
valmistamisen. Markku esitti Simo
Salon kauniin laulun, Rautulainen
Kihulaulu. (Sen sanoja on toivottu
Rautulaisten lehteen. Ne julkaistaan
myöhemmin, toim.huom.)

Ilmi Pesonen kertoi pappansa
Mikko Pietisen erilaisista kalaret-
kistä. Retket koostuivat kalastuksen
lisäksi myös kaupan käynnistä ra-
jan taakse.

Heimo Kiurun sanailua: “Tämä
tapahtui Sirkiänsaaren koululla vuo-
den 1938 syyskesällä. Koulu oli lop-
punut siltä päivältä. Ajelin hiljaa pol-
kupyörällä kotiinpäin. Kuopan
Eino Huuhdista, mitähän lie ollut
minulle kaunaa, yritti lyödä nyrkin
kokoisella kivellä minua päähän.
Sain väistettyä niin, että se osui ol-
kapäähän. Tinttasin Einoa pari ker-
taa nenälle niin, että veri lähti vir-
taamaan.

Opettaja Uramo oli seurannut ik-
kunasta kotiinlähtöä. Hän hyppäsi
ikkunasta ulos ja tarttui Einoa nis-
kasta kiinni ja vei luokkaan. Minul-
le hän sanoi:” Tule perässä” Einol-
ta pääsi jo itku. Minä ajoin pyörällä
perässä ja naureksin.

Luokassa jouduin heti opettajan
käsittelyyn. Itkimme Einon kanssa
kumpikin sen minkä meistä ääntä

tuli. Hän pit meille ristikuulustelun
ja aikamoisen saarnan. Sen jälkeen
hän meni asuntoonsa ja jätti meidät
itkemään. Ajastaan itkumme loppui.
Aika oli pitkä. Ehkä tunnin, parin
päästä tuli Olga Uramo meitä kat-
somaan. Minä olin Olgan “lellipoi-
ka”. Hän silitti minua äidillisesti
päästä ja sanoi:” Heimo, ei sinussa
ole mitään vikaa, mene kotiisi. Mi-
nua ei tarvinnut kahdesti käskeä.
Läksin. Mennessäni huikkasin: “Kii-
tos.” Eino jäi nurkkaan seisomaan
ja itkemään. En tiedä kauanko oli
nurkassa sen jälkeen.

Valtiovierailu. Tositapaus!
Venäjän presidentti Nikita Hrut-

sev oli tulossa valtiovierailulle Suo-
meen. Yksi vierailupaikka oli Jäm-

sänkoski, Patruuna Juuso Walde-
nin isännöimänä. Siellä tehtiin ko-
vat valmistelut. Neuvottiin, miten
täytyy siivota. Missään tapaukses-
sa ei saa pyykkiä jättää narulle.
Kaikki muut noudattivat neuvoja,
paitsi yksi vanha karjalaismummo,
hänellä olivat pyykit kuivamassa
vierailun ajan. Mummo sai aikamoi-
set nuhteet. Näin hän puolusteli te-
koaan: “Mie ajattelin näinnikkiisä.
Olkoot pyykit narulla. Jos niä vaa-
teriekaleet vievät ni viekööt, oha ne
vieneet miulta kaiken muunkin om-
maisuuven.”

Tilaisuuden lopuksi nautimme vielä
kohvit.

Sirkiänsaaren koulupiiri vuonna

Kaunis kesäinen päivä sai väen viihtymään ulkona Koukosten
kauniissa pihapiirissä.

Ilmi Pesonen tarinoi. Taustalla vuoroaan odotte-
levat Heimo Kiuru ja musikantit.

Marko Lyyra lauloi, Matti Tuomela ja Timo Vauh-
konen soittivat sirmakkaa.
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1939 koostui Korleen, Huuhdin ja
Sirkiänsaaren kyliltä. Koulu sijaitsi
Sirkiänsaarella ja koulupiirissä oli
tuolloin 736 asukasta.

Koulupiiritapaamisia on järjestet-
ty vuodesta 1991 alkaen. Ensimmäi-
nen tapaaminen oli 13. heinäkuuta
1991 Hotelli SavonSolmussa kestä-
en yön yli. Koolle kutsujina olivat
Lauri Partanen ja Reino Airikai-
nen. Tapaamiset päätettiin järjes-
tää joka toinen vuosi heinäkuun toi-
sena lauantaina.

2011 koulupiiritapaamiseen koulu-
laisista oli mukaan päässeet Sulo
Kiuru vanhimpana, Onni Lem-
metty, Artturi Haapsaari, Laura
Suhonen (Haapsaari), Veikko
Koukonen, Heimo Kiuru, Ar-
mas Myöhänen, Irma Suhonen

(Paukku), Saimi Siiriäinen (Ora-
va), Aimo Koukonen ja Sylvi Lii-
kanen (Kiuru).

Lisäksi paikalla oli kymmenkunta
Raudussa syntynyttä ja nelisenkym-
mentä juurista ja juuret saanutta.

Aika kuluu ja koululaiset vanhene-
vat, päätettiin, että jatkossa tapaa-
miset ovat joka vuosi. Seuraava ta-
paaminen on sovittu pidettäväksi 14.
heinäkuuta 2012, Luojan armosta,
Koukosella Jäppilässä.

Kiitokset isäntäväelle omasta
sekä kaikkien osallistujien puolesta

Seija Räty (Kiuru)
Ps. Seija Lipsasen tekemä, tapaa-

misen isännän Veikko Koukosen
haastattelu seuraavassa numeros-
sa.

Heimo Kiuru.

Evakon taival
Asunnoista ja asumisesta, osa 1.

Lapsuudenkotini oli Raudun Sirkiänsaaressa
siinä oli avara suuri hirsiseinäinen kaunis tupa
se oli ensimmäinen kotini pitkässä elämänkaaressa
kerron siitä ja muustakin minulla on siihen lupa.
Siinä oli pitkät leveät puupenkit pitkin seinän vierustaa
pöytä oli takaseinällä ihan perimmäisessä nurkassa
penkeille sopi paljon istumaan ei tarvinnut kiiruhtaa
sängyt oli toisessa laidassa, näin oli kalustus purkassa.
Leivinuuni ja hella oli ihan toisessa päässä ovensuussa
niissä paistettiin ja keitettiin väelle aina tarvittaessa
polttoaine ja energia oli silloin kotoisessa omassa puussa
hyvin syötiin ja juotiin ei väki nälissään ja janoissaan huokaa.
Rakennuksen toisessa päässä oli niin sanottu toinen tupa
siellä nukkuivat veljeni Sulo ja Eino sekä Sievi näissä
äidin, isän, sisareni Sylvin ja minun nukkumapaikka oli etutupa
lämpöä riitti talon molemmissa tuvissa molemmissa päissä.
Tupien välillä oli vielä kylmillään oleva välituvaksi kutsuttu luomus
siinä oli “sulana” missä säilyi ruuat ja juomat kesälläkin hyvänä
tupa oli talvella pimeä ja kylmä sitä pelkäsi lapset ja kuopus
sulana oli käytössä läpivuoden arkena ja myöskin pyhänä.
Lapsuudenkodissa olisi ollut kaikin puolin hyvä elää ja olla
ryssä hyökkäsi maahamme, sitä lähdimme kaikki pakoon
jos joku väittää muuta ja on erimieltä on hän täysi nolla
ei ryssän jalkoihin jääty, läksimme karkuun vaikka maanrakoon

Heimo Kiuru
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Karjalan Liiton suurtapahtuma
Karjalaiset kesäjuhlat pääsi satei-
sesta säästä huolimatta yleisötavoit-
teeseensa Turussa juhannusta edel-
täneenä viikonvaihteena. Monipuo-
lisiin kesäjuhlatapahtumiin osallistui
yli 15 000 karjalaista ja karjalaisuu-
desta kiinnostunutta. Joukossa oli
myös monia rautulaisia ja Rautu-
juurisia. Rautulaisten pitäjäseuran
edustajat bongasivat heitä niin ylei-
sössä kuin talkooväessäkin.

Kesäjuhlien avajaistilaisuudessa
esiintynyt kansanedustaja Ilkka
Kanerva korosti puheessaan sitä,
että Suomen pitää pyrkiä Venäjän
kanssa vastavuoroisuuteen maa-
kaupoissa. Tällä hetkellä venäläiset
voivat ostaa maata Suomessa, mutta
suomalaisille se ei ole mahdollista
Venäjällä, vaikka kiinnostusta esi-
merkiksi kesäasuntojen hankintaan
luovutetun Karjalan alueella on.

Sunnuntain päiväjuhlassa ulko-
maankauppaministeri Paavo Väy-
rynen kertasi Karjalan ja erityises-
ti presidentti Urho Kekkosen roo-
lia sodanjälkeisen ajan historiassam-
me. Väyrynen totesi olevan tärkeää
pitää tulevaisuudessakin yllä valmiutta
ottaa Karjalan asia esiin, jos vasta-
puoli osoittaa siihen halukkuutta.

Karjalan Liiton vastavalittu pu-
heenjohtaja, kansanedustaja Mar-
jo Matikainen-Kallström esiintyi
sunnuntain päiväjuhlassa ensimmäi-
sen kerran uudessa luottamusteh-
tävässään. Matikainen-Kallström
muistutti yleisöä liiton hyvästä yh-
teistyöstä valtiovallan kanssa sekä
luottamuksesta valtion viralliseen
ulkopolitiikkaan. Hän myös toi esiin
liiton jatkuvan uusiutumisen tarpeen,
jotta jäsenmäärän kasvu jatkuu ja
jotta liitto pysyy elinvoimaisena.

Kesäjuhlaohjelma teemalla “Kult-
tuurien kohtaamisia” käsitti suuren

joukon perinteisiä ja toisaalta rajoja
rikkovia ohjelmakokonaisuuksia.
Suurta suosiota saivat Turun Linna-
teatterin Karjalaiset Klubi-illat, joi-
den pääesiintyjä oli Liljan Loisto-
yhtye, joka esitti tuttuja karjalaiskap-
paleita reggae-sovituksina.

Juhlatanssit komealla Turun
VPK:n talolla sai varsinkin varttun-
nemman väen parketille nauttimaan

Karjalaiset kesäjuhlat Turussa kokosivat
paikalle myös monia rautulaisia

liikunnan riemusta ja Solistiyhtye
Jermujen musisoinnista.

Myös perinteinen juhlakulkue,
monelle se juhlan kokokohta, koko-
si runsaasti osanottajia. Värikäs kul-
kue sai myös paljon ihmettelijöitä
katujen varteen.

Vuoden 2012 Karjalaiset kesäjuh-
lat pidetään Lahdessa 15.-17. ke-
säkuuta 2012.

Kuvat: Seija Lipsanen
Juhlakulkueessa Raudun pitäjäseuran  lippua kantoi “adjutantti”
Sami Auvinen, airueina pitäjäseuran puheenjohtaja Markku Pak-
su ja varapuheenjohtaja Kauko Olkkonen.
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Raudun kylttiä kantaneen Hele-
na Sidorowin juuret ovat Pal-
kealassa. Mikkelin piirin karjalaiset olivat tulleet isolla joukolla juhlimaan

kulttuuripääkaupunki Turkuun. Kylttiä kantamassa Armas Komi.

Eija Vasenius, Monnonmäen
tyttö.

Karjalan Liiton tuore puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström,
toiminnanjohtaja Satu Hallenberg ja kansanedustaja Ilkka Kanerva.

Veikko ja Leila Koukonen kuluttivat ahkerasti
Turun VPK:n talon parkettia juhlatansseissa.

– Evakkous yhdistää, kertoivat lukuisia kertoja ke-
säjuhlilla käyneet lempaalainen Valtteri Hyvönen ja
raasulilainen Antti Huuhka Markku Paksulle.
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Evakkovaellus on perhetapahtu-
ma, joka tekee eläväksi lähihistori-
aa. Se on omistettu kunnianosoituk-
sena Suomen lähes puolelle miljoo-
nalle evakolle.

Mikkelin Evakkovaellus on viides
valtakunnallinen evakkovaellus. Ai-
kaisemmin on vaellettu kaksi ker-
taa Virolahdella, kerran Lohjalla ja
viime vuonna Urjalassa.

Aikaisemmat vaellukset ovat ke-
ränneet satoja osanottajia. Heistä
monet ovat pukeutuneet evakkoajan
asuihin sotavuosien tunnelman luo-
miseksi.

Vaelluksella kävellään noin viiden
kilometrin matka. Reitti kulkee Mik-
kelissä, Suomen Nuoriso-opiston
leirikeskuksen Riuttalanhovin maas-
tossa Saimaan rannalla järvi- ja
metsämaisemissa. Reitin varrella on
juomatarjoilua ja evakkoaikaan liit-
tyviä muistoja menneisyydestä ja
tarinoita.

Evakkovaelluksen toteuttamises-
ta ja suunnittelusta vastaavat Suo-
men Nuoriso-opiston opiskelijat osa-
na omaa koulutustaan yhteistyössä
Mikkelin Karjalaiset ry:n ja Evak-
kolapset ry:n kanssa.

Miltä tuntuu yllättävä lähtö omas-
ta kodista ja turvaan pakeneminen
sodan jaloista? Evakkovaelluksella
halutaan saada tunnekokemuksen
tasolla yhteys talvi- ja jatkosodan
aiheuttamaan kotiseudun menettä-
miseen.

Evakkovaellus alkaa lauantaina
10. syyskuura kello 11 avajaistilai-
suudella. Vaellus on ilmainen tapah-
tuma ja vaelluksen jälkeen on mah-
dollisuus ruokailla keittolounas Riut-
talanhovissa.

Evakkovaellukseen liittyvät Evak-
kolasten päivät järjestetään Mikke-
lissä Suomen Nuoriso-opiston tilois-
sa, osoitteessa Paukkulantie 22, sun-
nuntaina 11.syyskuuta. Ohjelmassa

puheita ja keskusteluja evakkouden
vaikutuksista, karjalaisen identitee-
tin muodostumisesta sekä työpaja-
toimintaa. Ohjelma alkaa kello 8.15
Mikkelin maaseurakunnan sankari-
haudalla käynnillä ja kello 9 Opis-
tolla. Päivä päättyy kello 15.

Ilmoittautumiset Evakkovaelluk-
selle ja Evakkolasten päivään 26.8.
mennessä Suomen Nuoriso-opis-
toon, Paukkulantie 22, 50170 Mik-
keli. Ilmoittautumislomake löytyy
sähköisenä Suomen Nuoriso-opis-
ton sivuilta internetistä osoitteesta
www.sno.fi

Evakkovaellukselle ja Evakkolas-
ten päivään osallistujille on mahdol-
lisuus majoittua Suomen Nuoriso-
opiston tiloissa. Ryhmien tarjous-
pyynnöt osoitteeseen
rauni.torniainen@sno.fi.

Majoitustilaa on käytettävissä ra-
joitetusti.

Lisätietoja: Anne Kuorsalo, 040

524 5293 ja Mikkelissä Suomen
Nuoriso-opistolla Aija Laukkanen
040 196 5927, aija.laukkanen@sno.fi.

Tietoa Evakkovaelluksista löytyy
myös internetistä osoitteesta
www.evakkovaellus.fi

Evakkovaellus ja Evakkolasten päivät Mikkelissä 10. – 11. syyskuuta 2011

Tule matkalle evakkotielle

Viime vuoden vaelluksella Urjalassa vaellusreitti kulki pieniä kylä-
teitä, joiden varrella muisteltiin evakkomatkojen lisäksi jälleenra-
kentamisen vuosia. Reitin varrella tarkastettiin myös kulkulupia ja
metsässä vilahdelleet sotilaat muistuttivat siitä, mistä pohjimmiltaan
oli kysymys.

Kuvat: Risto Vallo/www.evakkovaellus.fi
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Terveiset täältä läntisestä Suo-
mesta. Olen usein ajatellut ottaa
yhteyttä sinne Rautulaisten lehteen,
mutta se on aina jäänyt ajatustasol-
le. Nyt ryhdistäydyin ja päätin pan-
na toimeksi. Oli tavanomainen yk-
sinäinen ilta, niin kaivoin esille muu-
tamia vanhoja valokuvia, joita sat-
tui tulemaan mukaan evakkoon läh-
tiessä. Yksi kuva on minulle arvo-
kas, sillä se tuo mieleen hyviä muis-
toja niiltä ajoilta, jotka olivat vailla
suurempia huolia ja murheita. Ne
ajat olivat onnellista lapsuutta kodin
turvallisessa ilmapiirissä, mutta sen
onnellisen elämän jouduimme jättä-
mään ahneen ja häikäilemättömän
Venäjän viedessä rakkaan synnyin-
seutumme ja kotimme.

Lähetän tämän valokuvan, joka on
kotikyläni, Suvenmäen kansakoulun
pihalla otettu, mahdollisesti vuonna
1938 tai 1939 keväällä. Silloin oli
rakenteilla uusi koulu, mutta sitä ei
opetukseen ennätetty käyttää, kos-
ka tuli sota joka muutti kaiken.

Tässä kuvassa on minun luokka-
tovereita, mutta eivät kaikki, jotka
päättivät sodan samana keväänä
kuin minä.

Jatkosodan aikana minä vanhem-
pieni kanssa olimme kotona noin
pari vuotta ja elimme siinä uskossa,
ettei enää tarvitse lähteä. Viljelim-
me ja kasvatimme ruokaa, sillä sitä
tarvittiin. Kotini oli asuttavassa kun-
nossa ja meillä asuikin kenttäsairaa-
lan lottia, itse asuimme vain pirtis-
sä, mutta kaikki sujui hyvin. Siinä
uudessa koulussa toimi kenttäsai-
raala, jonne meiltä vietiin maitoa
joka päivä. Sodan äänet kuuluivat,
mutta elimme aivan normaalia elä-

Ylärivissä vasemmalta Mirjami Hännikäinen, Ella Suurpää, Martta
Hännikäinen, Helli Honkanen, Aune Pekkanen, Oiva Lallukka ja
Eero Ossi. Alarivissä vasemmalta Laila Suvinen, Rauha Loponen,
Jenny Falk (en ole varma), Helmi Koukonen, Lahja Kyyrä, Armas
Ossi, Reino Ossi ja opettaja Ensio Pärssinen.

Vanhan koulukuvan tarina

mää emmekä uskoneet, että tulisi
taas lähtö, mutta niin kuitenkin kävi,
eikä takaisin kai koskaan pääse.

Olen käynyt Raudussa pari tai
kolme kertaa, mutta käynti oli ko-
vin masentavaa, sillä kaikki oli hoi-
tamatonta. Kotinikin oli pois, piha-
piiri kasvoi villiintynyttä pensaikkoa.
Koulu, jossa kenttäsairaala toimi, oli
vielä pystyssä, mutta huonossa kun-
nossa.

Suvenmäen koulussa kävi oppilaita
Kopolasta, Kärsälästä, Vepsästä,
Kuusenkannasta ja Maanselästä.
Opettajina oli silloin Laina Mörs-
ky, Helvi Juvonen ja Juho Kok-
konen. Juho Kokkonen jäi eläk-
keelle ja väliaikaiseksi opettajaksi

tuli Valo Muisto Mäkelä. Vakinai-
seksi opettajaksi tuli Ensio Pärs-
sinen.

Kuvassa luokkatoverini.
Jos joku tunnistaa tuosta kuvasta

minut tai jonkun toisen, niin toivoi-
sin hänen ottavan yhteyttä. Olisi
mukava saada tietää ketä on vielä
jäljellä tässä elämässä. Laitan yh-
teystietoni ja jään innolla odotta-
maan tuleeko vastausta ja keneltä?

Helmi Seppälä (o.s. Koukonen),
Seminaarinkatu 5 B 76, 26100 Rau-
ma, puh. (02) 822 5823.

Lämpimin kesäterveisin
Helmi Seppälä

www.rautu.fi
Sivujen ylläpito:

Heikki Malkamäki, puh. 0400 452 427, s-posti:tiedot@rautu.fi
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Tässä lehdessä on vuosien mit-
taan ollut useitakin Raudun asemaa
sivuavia juttuja. Kaikkea ei kuiten-
kaan ole vielä kerrottu, ja allekirjoit-
tanut on omalta osaltaan pyrkinyt
tuomaan asiaan lisävalaistusta mm.
siltä pohjalta, jonka 40 vuotta kes-
tänyt työura rautatielaitoksen palve-
luksessa ja yhtä kauan kestänyt rau-
tatiehistorian harrastus on hänelle
antanut.

Joissakin kirjoituksissa on ollut
myös hieman virheellisiä asiatieto-
ja, joita tässä on pyritty oikaisemaan.
Muistitieto voi tuntua kaikkein luo-
tettavimmalta tiedolta, mutta valitet-
tavasti näin ei aina ole. Tosin tässä-
kin kirjoituksessa voi olla vääriä
yksityiskohtia, joita seuraavilla kir-
joittajilla on täysi oikeus korjata.

Suuret
odotukset

Raudun kunnan tai rautatiehisto-
riaa tuntemattomia valokuva ase-
marakennuksesta hämmästyttää.
Tavallinen kysymys kuuluukin, mi-
ten Raudussa on voinut olla noin
suuri ja komea asema.

Kysymys on aiheellinen, koska
Rautuhan oli koko luovutetun Kar-
jalan kunnista vain “pienempää kes-

kikokoa”, jos käytämme automaa-
ilmasta tuttua käsitettä. Asukkaita
oli vajaat 6 000 ennen Talvisodan
syttymistä eikä kunnassa ollut esi-
merkiksi huomattavaa teollisuutta tai
muuta valtakunnallisesti merkittä-
vää toimintaa. Lisäksi Rautu oli ra-
dan pääteasema.

Selitys hämmästykselle löytyy his-
toriasta ja niistä kaavailuista, jotka
eivät toteutuneet. Tai toteutuivat
vain osittain. Suomen vielä kuulu-
essa Venäjän yhteyteen halusivat
venäläiset paljolti sotilasstrategisis-
ta syistä saada toisen rautatieyhte-
yden Pietarista Suomeen. Tällä ker-
taa itäisen Kannaksen halki Suomen
rataverkkoon ja edelleen Pohjan-
maalle.

Tuo rata rakennettiinkin monien
vaiheiden jälkeen, vaikka suomalai-
set eivät sen syntyvaiheisiin liitty-
neistä yksityiskohdista pitäneetkään.
Lyhyesti sanottuna venäläiset pakot-
tivat suomalaiset rakentamaan ra-
dan. Suomalaiset pitivät menettelyä
loukkauksena omaa autonomiaan-
sa kohtaan. Suuri isäntä pani Suo-
men hallintokoneiston seinän ja ta-
petin väliin.

Mutta kun radan rakentaminen oli
tosiasia, niin suomalaiset pyrkivät
sitten kaikin tavoin saamaan radas-

ta hyödyn itselleen. Ratayhteys oli
tervetullut ainakin niillä seuduilla,
joiden kautta se kulki. Kokonaisuu-
dessaan se alkoi Pietarista, kulki itäi-
sen Kannaksen poikki Raudun ja
Käkisalmen kautta Hiitolaan, sieltä
Elisenvaaraan ja Savonlinnaan ja
edelleen Pieksämäelle ja Jyväsky-
lään. Melkoinen projekti siis, joka
valmistui Suomen itsenäistymisen
aikoihin ja palveli monella tavalla
maan talouselämää ja kansalaisten
matkustustarvetta. Todella tärkeään
asemaan rata tuli Talvi- ja Jatkoso-
dassa, mutta se on jo eri juttu.

Raudussa rata tunnettiin yleisesti
nimellä Raasulin rata, koska se ylit-
ti Suomen rajan Raasulin kohdalla.
Radasta piti tulla toinen valtasuoni
Pietarin ja Suomen välillä. Näin ei
kuitenkaan käynyt Suomen itsenäis-
tyttyä. Juuri kun rata valmistui, yh-
teys katkaistiin maiden välillä. Itse
radasta ei tässä sen enempää, var-
sinkin kun siitä on ollut kirjoitus tä-
män lehden viime vuoden numeros-
sa 5.

Rautuun tehtävän asemaraken-
nuksen olisi siis pitänyt tulla raja-
asemaksi keisarillisen Venäjän ja
Suomen suuriruhtinaskunnan välil-
lä. Suomen mahdollisesta itsenäis-
tymisestä johtuvaa asiaintilan muu-

Pienen pitäjän suuri asema

Aseman arkkitehtipiirustus päälaiturin puolelta.
Kuva: Kertomuksia Raudun asemalta.
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tosta ei tuolloin voitu ottaa huomi-
oon.

Liikennemäärien odotettiin luon-
nollisesti nousevan merkittäviin lu-
kuihin. Asemarakennuksen koko oli
perusteltua sikäli, että raja-asemal-
la tulisi olemaan monenlaisia toimin-
toja aina tullia myöten. Rajalle ei
asemarakennusta tehtäisi, vaan ra-
jan vaatimat toiminnot hoidettaisiin
kymmenisen kilometrin päähän kun-
nan maantieteelliseen keskustaan
rakennettavalla asemalla. Järkevä
päätös jopa nykyisessä katsannos-
sa.

Aseman sijainti
ja ympäristö

Asema ratapihoineen sijaitsi noin
2,5 kilometriä länsilounaaseen Rau-
dun kirkolta. Asema-alueen koko oli
noin 100 hehtaaria. Maaperä oli
vaihtelevaa, osin suoperäistä, joten
kuivatustöitäkin oli jouduttu teke-
mään.

Ratapiha oli pääraiteen (päärai-
teeksi sanotaan rautatieterminologi-
assa sitä raidetta, joka tulee asemal-
le ja jatkaa asemalta edelleen) ta-
voin jokseenkin eteläkaakko-poh-
joisluode suuntainen. Pohjoisen puo-
lella oli suunta Vuokselle Kivinie-
meen ja etelän puolella vastaavasti
Venäjän rajalle Raasuliin.

Ratapihalla oli alun perin viisi rai-
detta asemarakennuksen länsipuo-
lella. Aseman itäpuolella oli vielä
tavara- ja sotilasraide. Lisäksi oli
lyhyt pistoraide veturitallille, joka oli
ratapihan länsipuolella. (Pienenä
yksityiskohtana mainittakoon tässä,
että usein raiteesta käytetään vir-
heellistä nimitystä “raidepari”. Rai-
de on kuitenkin kahdesta kiskosta
eli kiskoparista muodostunut.)

Veturitalli oli tarkoitettu vain ve-
turien säilyttämistä varten. Se ei siis
ollut veturivarikko, jossa olisi tehty
huolto- ja korjaustöitä. Veturitalli oli
rakennettu kymmenkunnalle vetu-
rille. Käytännössä niitä ei siellä ole
voinut olla kahta enempää, koska

valokuvassa näkyy tallin edessä ole-
valta veturin kääntöpöydältä johta-
van vain kaksi raidetta talliin. Vetu-
ritallille johtavan raiteen vieressä
olivat myös vetureiden vedenotto-
ja halkotäydennyspaikat. Halkova-
rasto oli suuri. Elettiinhän höyryve-
tureiden aikaa. Monellakaan nyky-
ihmisellä ei ole käsitystä siitä, kuin-
ka paljon höyryveturi poltti halkoja.

Itse asemarakennus oli kahden
raiteen välissä, jollaista ratkaisua
sanotaan keskuslaituriasemaksi.
Tällaisia asemia ei koskaan ole ol-
lut Suomessa montaa. Ratapihan
kokonaispituus oli runsaan kilomet-
rin luokkaa, mutta riittävä tarkoituk-
seensa.

Välittömästi ratapihan länsipuolel-
la olivat rautateiden henkilökunnan
asuinrakennukset. Kaksikerroksisia
puisia taloja oli neljä, joissa kussa-
kin oli kahdeksan asuntoa. Yhteen-
sä siis 32 asuntoa. Näitä kerrosta-
loja kutsuttiin kasarmeiksi. Jokseen-
kin asemarakennusta vastapäätä
olevia taloja kutsuttiin alakasarmeik-
si ja hieman pohjoisempana olevaa
kahta taloa yläkasarmeiksi. Alaka-
sarmeista toinen purettiin ennen
sotaa ja siirrettiin Pieksämäelle rau-
tatieläisten asunnoiksi.

Kerrostalojen pihapiiriin kuuluivat
lisäksi ulkorakennukset. Lisäksi oli
neljä paritaloa. Asukkaiden yhteis-
käyttöön oli rakennettu sauna-, pe-
sutupa- ja leipomorakennus.

Näistä aseman seudun rakennus-
ten lukumäärästä on olemassa hie-
man toisistaan poikkeavia tietoja,
mikä saattaa johtua siitäkin, minkä
vuoden tilannetta on tarkasteltu.

Kun Raudun raja-aseman toiminta
ei sitten muodostunut niin monipuo-
liseksi kuin alkuaan oli kaavailtu,
kaikkiin asuntoihin ei riittänyt rau-
tateiden omaa väkeä. Asuntoja
vuokrattiin muille valtion laitoksille
ja kunnalle. Asemalla toimivat ni-
mismiehen toimisto, terveyssisar,
suojeluskunnan ja Kannaksen raja-
vartioston Raudun komppanian esi-
kunnat.

Edellä mainittujen rakennusten
eteläpuolella oli Raudun Sahan mel-
ko laaja sahatun puutavaran taape-
lialue.

Ratapihan pohjoisosassa sen itä-
puolella olivat Raudun ja Metsäpir-
tin Osuuskauppojen varastot.

Asema-
rakennus

Aseman syntyvaiheista ei ole jää-
nyt paljoakaan tietoa jälkipolville.
Arkistoista löytyy vain vähän asiaa
koskevaa materiaalia. Yhtä ja tois-
ta kuitenkin tiedetään.

Asemarakennuksen suunnitteli
rautatiehallituksen arkkitehti Thu-
re Hellström (1857-1930). Hän oli
rautatiehallituksen palveluksessa
vuodesta 1907 lähtien.

Hellströmin suunnittelemia ase-
mia on lukuisa määrä. Suurin ja tun-
netuin on tällä hetkellä Hämeenlin-
nan asema. Hänen nimensä on
mainittu myös Kuopion, Lahden,
Porin, Riihimäen ja Tampereen ase-
mien yhteydessä, mutta todennäköi-
sesti näissä piirustuksissa on vain
hänen hyväksymispuumerkkejään.
Viimeksi mainitut asemat valmistui-
vat vasta Hellströmin kuoleman jäl-
keen. Raudun aseman toisena
suunnittelijana oli arkkitehti Jarl
Ungern. Tämän kirjoittajalla ei ole
tietoa, missä Ungern työskenteli
Raudun aseman suunnittelun aika-
na, koska hän tuli rautatiehallituk-
sen arkkitehdiksi vasta vuonna
1925. Mahdollisesti hän oli tie- ja
vesirakennusten ylihallituksen pal-
veluksessa.

Rakennustyöt alkoivat todennä-
köisesti vuonna 1916. Työssä ker-
rotaan olleen satoja työläisiä. Ra-
kennus alkoi nousta nopeasti. Kes-
ken rakentamisen maassamme syt-
tyi tammikuun lopulla 1918 Vapa-
ussota, joka edetessään sai myös
kansalaissodan luonteen. Raudun
taistelujen aikana 4. huhtikuuta ase-
man omistuksesta käytiin raivokas
taistelu. Sen aikana asemalla syttyi
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tulipalo, joka yhdessä muun taiste-
lun kanssa vaurioitti jo olemassa ole-
via rakennuksia ja rakennelmia.
Sodan päätyttyä asema päätettiin
kuitenkin rakentaa valmiiksi alkupe-
räisten piirustusten mukaisesti. Osa
muista palaneista aseman raken-
nuksista jäi rakentamatta, kun muut-
tuneessa tilanteessa ne eivät olleet
enää välttämättömiä.

Asemasta tuli todella suuri. Suo-
men Rautatiemuseossa olevien pii-
rustusten mukaisesti sen pituus oli
noin 85 metriä ja leveys 19,2 met-
riä. Joissakin tietolähteissä on mai-
nittu hieman toisenlaisia, mutta sa-
maa suuruusluokkaa olevia mittoja.
Sen sanottiin olleen Suomen kol-
manneksi suurin asema Helsingin ja
Viipurin jälkeen. Tyyliltään se edusti
lähinnä jugendia, joka oli varsin ylei-
nen tyylisuuntaus julkisissa raken-
nuksissa tuohon aikaan. Asemara-
kennuksen sanottiin olleen komeu-
destaan johtuen ristiriidassa ympä-
rillä olevan yksinkertaisen, jopa ala-
kuloisen ympäristön kanssa.

Raudun ja Helsingin asemat oli-
vat lähes samanikäisiä, vaikka Hel-
singin asemaa alettiin rakentaa kym-
menkunta vuotta aikaisemmin kuin
Raudun asemaa. Ne valmistuivat
kuitenkin melkein samanaikaisesti.

Seinät oli muurattu tiilestä, jonka
päällä oli rappaus. Rappauksen väri
oli vaalea, sävyltään kellertävä.
Katto oli peltikatto. Aseman päälai-
turin puoleinen länsifasadi eli julki-
sivu ja itäpuolen fasadi olivat lähes
samannäköiset. Eroa oli ikkunoiden
määrässä ja siinä, että itäpuolella oli
keskihallin kohdalla ulkoseinässä
muusta tasosta ulospäin työntyvä
pieni ulkonema. Länsisivulla eli ra-
tapihan puolella koko seinä oli sa-
massa tasossa. Molemmilla pitkillä
sivuilla oli seinään rakennettu lähes
koko aseman pituinen sadekatos.
Yksityiskohta, jota tuskin millään
muulla asemalla maassamme oli.
Katos lienee suunniteltu erillisenä
vasta melko myöhään päätellen sitä
koskevan piirustuksen päiväykses-

tä.
Aseman kummankin puolen pää-

ovista sisään mentäessä aukeni kes-
kushalli. Se oli suuri ja korkea. Hal-
lin vastakkaisten ulko-ovien väli oli
noin 17 metriä. Leveyttä oli 13 met-
riä. Halli ei ollut aivan säännöllisen
suunnikkaan muotoinen, joten sen
pinta-ala oli hieman vähemmän kuin
mitä tulee, jos edellä mainitut mitat
kerrotaan keskenään. Lipunmyyn-
titila oli keskushallin idänpuolisista
ovista sisään tultaessa heti vasem-
malla. Hallin korkeus käsitti ensim-
mäisen ja toisen kerroksen ja laipio
oli kaaren muotoinen. Hallin suurin
korkeus kaariholvin ylärajasta latti-
aan oli noin 12 metriä. Hallin kum-
massakin päässä eli idän ja lännen
puolella olivat suuret kaari-ikkunat,
kuten ulkoa päin otetuista valoku-
vistakin voi päätellä.

Jotka kenties vielä itse muistavat
asemahallin, saattavat olla tämän
kirjoittajan kanssa toista mieltä,
mutta asemahalli antoi havainnepii-
rustuksesta päätellen koko keskus-
hallille jotenkin “kuilumaisen” ja ras-
kaan vaikutelman. Ei siis myöhem-
mälle funktionalismille tyypillistä il-
mavaa ja avaraa vaikutelmaa.

Keskushalli jakoi aseman toimiti-

lat siten, että tultaessa länsipuolen
päälaiturilta sisään hallin vasemmal-
la eli pohjoispuolella oli 3. luokan
odotussali ja edelleen sen takana 2.
luokan odotussali. Merkille panta-
vaa on, että tuohon aikaan matkus-
tajat eroteltiin näinkin. Ainakin vie-
lä piirustusten mukaan sata vuotta
sitten, mutta käytännöstä luovuttiin
pian. Kokoa näillä saleilla oli mel-
koisesti, sillä 2. luokan salin suurim-
mat mitat olivat 17x9 metriä ja 3.
luokan salin mitat 14x9 metriä. Nä-
mäkään salit eivät olleet aivan sään-
nöllisen suunnikkaan muotoisia,
mutta neliöitä oli kummassakin nor-
maalin omakotitalon verran. Mo-
lempien korkeus käsitti sekä pohja-
kerroksen että toisen kerroksen
hallien korkeuden ollessa 6,6 met-
riä. Odotushallien välissä olivat ase-
maravintolan tilat. Ravintolakaan ei
ollut aivan pieni, sillä sen suurimmat
mitat olivat noin 6x10,5 metriä. Ala
ei ollut täysin “kantti kertaa kantti”,
josta syystä sen todellinen pinta-ala
jäi alle 60 neliömetrin.

Keskushallin vastakkaisella eli oi-
kealla eteläpuolella olivat mm. tilat
tullitoiminnoille (olivat myöhemmin
ratamestarin käytössä), matkatava-
ratoiminnoille, kiitotavaramakasiinil-

Raudun ehkä tunnetuin rakennus ja arkkitehtuurin mestarilauka-
us. Idän puolella on tumma taivas.

Kuva: Karjala Muistojen Maa.
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le ja -toimistolle, asemapäällikölle ja
junanlähettäjille sekä postitoimistol-
le. Tullin tilakorkeus ulottui keskus-
hallin ja odotussalien tapaan toiseen
kerrokseen.

Muualla toisessa kerroksessa oli
mm. toimistotiloja sekä “päivähuo-
neita” henkilökunnalle.

Kellarissa olivat mm. keskusläm-
mitys, halkovarasto, ravintolan keit-
tiö, kylmäkellari ja pesutupa. Lisäksi
kellarissa oli piirustuksissa erikseen
nimeämätöntä käyttötilaa.

Asemalla ei ollut käytössä sähkö-
valoa, sillä maaseudun sähköistys ei
ennen sotaa ollut mitenkään itses-
tään selvyys. Joissakin paikoissa oli
pikku generaattoreilla toimivia säh-
köjärjestelmiä, muttei tiettävästi ase-
malla. Sen sijaan vesijohto- ja vie-
märisysteemi oli kohtuullisen katta-
va.

Maaseutuaseman
arkea

Kuten todettu, Raudun asemasta
tuli paikkakunnan kokoon nähden
ylisuuri. Asemarakennuksen koko
olisi ollut riittävä, vaikka paikkakun-
nan väkimäärä olisi ollut kymmen-
kertainen.

Siitä huolimatta, että rata jatkui
Raudun asemalta Raasulin suuntaan
lähelle rajaa, oli Rautu käytännössä
päättyvän radan pääteasema. Lä-
pikulkuliikennettä ei ollut. Pienenä
paikkakuntana Rautu ei itse synnyt-
tänyt kovinkaan suurta liikennetar-
vetta.

Vuosien 1938 ja 1939 Valtionrau-
tateiden aikataulukirjan mukaan
Rautuun tuli ja sieltä lähti kolme
henkilöjunaa vuorokaudessa Käki-
salmen kautta Hiitolaan, josta olivat
yhteydet edelleen muualle. Junat
olivat tiheästi pysähtyviä paikallis-
junia. Kahdessa junassa oli postivau-
nu. Ensimmäinen juna lähti Raudus-
ta aamulla kello 6.55. Sen vuoropa-
ri oli saapunut Rautuun jo edellisil-
tana kello 18.38. Päiväjuna lähti
kello 11.30 ja se oli saapunut Rau-

tuun kello 11.10. Kääntöaikaa oli
vain veturin vaihdon verran. Iltaju-
na lähti kello 16.10 tultuaan Rau-
tuun kello 13.30.

Asemalla oli postikonttori, jossa oli
oma hoitajansa. Postia kulki tuohon
aikaan verraten runsaasti ja postin
kulku oli hyvin järjestetty. Asema-
ravintolan hoitaja asui asematalos-
sa. Ravintolan toiminta oli pienimuo-
toista ainakin sille rakennettuihin ti-
loihin verrattuna.

Tavaraliikennettä oli keskimäärin
yksi edestakainen juna vuorokau-
dessa. Asemalla lastattiin puutava-
raa, jota vietiin Waldhofin tehtaalle
Käkisalmeen tai vientisatamiin Uu-
raaseen, Koivistolle ja Kotkaan.
Sumpulan, Raudun ja Liippuan sa-
hoilta lähti sahatavaraa vientitoimi-
tuksiin. Maataloustuotteista tärkeim-
mät olivat Valiolle lähetetyt maito-
tuotteet. Aseman eteläpäässä oli
maidon vastaanottamo, jonka oli
rakennuttanut ja omisti Raudun
maidonmyyntiosuuskunta. Se ei ol-
lut mikä tahansa maitolaituri, vaan
tiilitalo, jossa olivat vastaanottohuo-
ne, pesula, vastaanottajan asunto ja
varasto. Kahdesti viikossa lähtivät
porsasvaunut. Lisäksi Raudun ase-
malta Raasulin suuntaan noin kuu-
den kilometrin päässä sijaitsevassa
Nuijalan pikkukylässä kuormattiin
raakapuuta.

Rautuun tuotiin junalla lähinnä
kotitalouksien kulutustavaroita, ra-
kennus- ja maataloustarvikkeita
sekä lannoitteita, jotka purettiin
kauppaliikkeiden varastoihin.

Vaikka edellä selostettu liikenne
tuntuukin ensilukemalta vakaalta,
sitä se ei ollut kustannustehokkaan
rautatieliikenteen hoidon kannalta.
Kolme henkilöjuna- ja yksi tavara-
junapari päivässä on liian vähän rau-
tatien kaltaisen raskaan perustoi-
minnan ylläpitämiseksi, varsinkaan
kun nuo junat eivät olleet kovin pit-
kiä. Niinpä Raudussa alkoi jo 1930-
luvulla vaikuttaa ilmiö, joka tuli tun-
netuksi muualla maassa sotien jäl-
keen. Ryhdyttiin etsimään tapoja

hoitaa olemassa olevat toiminnot
kustannustehokkaammin. Rautu jä-
tettiin ilman sieltä käsin toimivia
veturimiehiä. Myös alkuaan tullille
varatuissa tiloissa ollut ratamesta-
rin toimipaikka siirrettiin muualle.
Tällaiset toimet merkitsivät VR:n
palkkalistoilla olevan väen vähene-
mistä Raudussa. Sen mukana asun-
toja vapautui vuokrattaviksi VR:n
ulkopuolisille tai siirrettäväksi koko-
naan muualle, kuten edellä on vii-
tattu.

Rautu ei rautatiepaikkakuntana
ollut kehittyvä. Ehkä tuota vaikutel-
maa ruokki osaltaan sekin, että alun-
perin asemalle jäi käyttämätöntä ti-
laa. Arvattavaksi jää, millaiseksi
Raudun asema ja sen liikenne olisi-
vat kehittyneet, jos sotaa ei olisi tul-
lut.

Raudun asemalla ehti sen olemas-
sa oloaikana palvella kolme asema-
päällikköä.

Raudun asematalo tuhoutui kirkon
tapaan suomalaisten räjäyttämänä
Talvisodan alussa suojajoukkojen
vetäytyessä Raudusta. Päivämää-
räksi on sanottu jo sodan ensimmäis-
tä päivää 30.11.1939, mutta päivä
saattoi olla vasta sodan toinen päi-
vä. Tosin tällä yksityiskohdalla ei ole
merkitystä. Maahantunkeutujan
käyttöön ei haluttu jättää mitään
sellaisia rakennuksia, jotka olisivat
sitä hyödyttäneet.

On kuitenkin ilmeistä, että ase-
marakennus jäi suomalaisten vetäy-
tyessä ehjemmäksi kuin mitä myö-
hemmät valokuvat Jatkosodan ajal-
ta osoittavat. Talvisodan historian 2.
osassa on tammikuun 22. päivältä
1940 Raudun aseman seutua esit-
tävä lentotiedustelukuva. Siinä ku-
vassa voi paljain silmin, tosin suu-
rennuslasilla tarkkaan tutkien näh-
dä asemarakennuksen olevan jota-
kuinkin kokonaan pystyssä. Kuva
on otettu idän puolelta. Kattoraken-
nelmatkin ovat suurimmaksi osaksi
jäljellä, samoin idänpuoleisen seinän
sadekatos. Toki ne näyttävät vauri-
oituneilta, mutta on vaikea päätellä,
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kuinka paljon. Talvisodan aikana
suomalaiset pommittivat ainakin
kerran asemaa, mutta se oli tiedus-
telulennon yhteydessä tapahtunut
ns. häirintäpommitus muutamalla
pikkupommilla. Ne eivät edes osu-
essaan olisi asemaa lähes sorakas-
aksi muuttaneet. Tämän kirjoittajalla
ei ole tietoa, milloin ja kenen suorit-
tamana aseman lopullinen täystuho
tapahtui, mutta kerrotaan, että Jat-
kosodan aikana suomalaiset ottivat
varsinkin tiiliainesta muuhun hyöty-
käyttöön. Se tuntuu uskottavalta.

Veikko Vaikkinen
Kerava

Sodan kaksoishävitystä Raudun asemalla

1918.
Vapaussodassa tulipalossa vaurioituneet Raudun aseman kesken-
eräiset rakennelmat keväällä 1918. Ennen paloa asemalla oli jo
jonkinmoisia kattorakennelmia ja runsaasti puisia rakennustelinei-
tä siitä varsin tunnetusta kuvasta päätellen, joka on palavasta ase-
masta. Tässä kuvassa ne ovat tuhoutuneet.

1939.
Raudun aseman rauniot kuvattuna Jatkosodan aikana. Asema on
poikki juuri keskushallin kohdalta. Venäläiset ajoivat juniaan Tal-
visodan jälkeen Raudun kautta edelleen muualle luovutetulle alu-
eelle. Panivat vielä Raudun nimikyltin raunion seinään. Kuvan
suuremmassa versiossa nimittäin on selvästi luettavissa kyrillisin
kirjaimin sana Rautu. Nimi Sosnovo (Mäntyinen) tuli vasta Jatko-
sodan jälkeen. Suomalaiset purkivat jäljellä olevia rakenteita Jat-
kosodan aikana lisää. Se paljastuu, jos kuvaa vertaa vaikkapa
kirjan Entinen Rautu valokuvaan, jossa on jäljellä vain pieni osa
tämän kuvan rakenteista.

Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

Kuva: Rautuseuran arkisto.

Käytettyä lähde-
aineistoa:

Valtionrautatiet 1912-1937.
Osat I ja II. Valtionrautateiden
75-vuotishistoria. Helsinki 1937

Talvisodan historia, osa 2. So-
tatieteen laitos 1978.

Pajari, Risto: Talvisota ilmas-
sa. WSOY 1971

Raudun historia. Pieksämäki
1965

Entinen Rautu. Pieksämäki
1950

Tiainen, Aimo: Kertomuksia
Raudun asemalta. Pilot-kustan-
nus, Tampere 2006

Suomen Rautatiemuseossa säi-
lytettävä piirustus- ja kuva-aineis-
to

Karjala Muistojen Maa. Toi-
mittanut Olavi Paavolainen.
WSOY 1965. Neljäs painos.
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Lotta Svärd -järjestö täyttää
tänä vuonna 90 vuotta. Julkai-
semme rautulaisen lotan, Meeri
Huuhkan jatkokertomuksen
Lottia kannaksella uudelleen juh-
lavuoden kunniaksi. Alkuperäi-
nen jatkokertomuksen jakso on
julkaistu Rautulaisten lehdessä
6/1985.

Kanttiinin lotilta, jotka olivat kuu-
luneet lottajärjestöön minua kauem-
min ja ehkä jo käyneet Suojeluskun-
tatalolla komennuksillakin, työ kä-
vikin ilman vaikeuksia. Minä sen
sijaan jännitin – olihan erilaista lait-
taa ruokaa perheelle kuin kenttäkeit-
tiöllä sadalle miehelle. Annokset
saatiin kuitenkin miesvahvuuden
mukaan, ruokaan oli vain lisättävä
vesi. Tässä taisimme onnistuakin,
koska ruoka teki hyvin kauppansa
ja sitä oli riittävästi. ruokailijatkin
olivat meille jo ennestään tunnettu-
ja, siviilipuku vain oli vaihtunut suo-
jeluskunnan harmaaseen.

Keräännyimme kuuntelemaan
uutisia opettajien luo radiosta, joita
siihen aikaan oli hyvin harvassa.
Tämäkin laite oli ainakin nykyisen
mittapuun mukaan antiikkia. Ko-
neisto oli metriä pitkän puulaatikon
sisällä ja päällä komeili iso musta
torvi. Pattereita vaihtamalla saim-
me kuitenkin tietoomme, ettei tilan-
ne ollut selviämään päin. Näin elim-
me päivän kerrallaan kukin omalla
työsarallaan touhuten. Opettajatar-
kin oli jo pukeutunut lottapukuun ja
autteli milloin missäkin mitään ko-
mennusta odottamatta.

Emme tienneet, mitä huominen
toisi tullessaan. Neuvottelijat eivät
taipuneet suurvallan edessä vaan
vaativat, ettei Suomea miehitettäi-
si. Tämä vaatimus oli omiaan he-
rättämään huomiota ympäri maail-
man. Kaikkialla kyseltiin, miten pieni

Suomi voi olla niin peräänantama-
ton. Asioiden kulkuun me emme
pystyneet vaikuttamaan, mutta hen-
gessä olimme toki mukana ja neu-
vottelijoiden kanssa samaa mieltä.
Taisteluitta ei tuumaakaan.

Jäytävä pelko oli jo laantumassa
ja taistelumieli valtaamassa alaa.
Vielä emme olleet menettäneet toi-
voamme. Miten suuri ja mahtava
Neuvostoliitto, jolla sitä paitsi oli
hyökkäämättömyyssopimuskin
maamme kanssa, voisi hyökätä
kimppuumme? Lehdistön ja radion
sanankäänteet antoivat kuitenkin
aihetta hyvinkin hälyttäviin arvailui-
hin. Toimittajathan ovat usein pa-
remmin ajan hermolla kuin tavalli-
set kansalaiset.

Näin kävi nytkin, kun eräänä syys-
aamuna unisia silmiämme hieroen
kiiruhdimme keittiölle. Suureksi yl-
lätykseksemme muona-annoksia ei
ollut tuotu eikä liioin näkynyt syöji-
äkään. Hälytyksen ja sodan aika-
nahan joukkoja liikutellaan öisin, ja
nyt oli suojeluskuntalaisetkin viety
sinne jonnekin, ehkä linnoitustöihin
rajan pintaan.

Seuraavana aamuna meitä koh-
tasi toinen yllätys. Tilalle oli tullut
Savon Jääkärirykmentti, josta ma-
juri Långehjelmin pataljoonan esi-
kunta oli majoitettu koulun tiloihin.
Nyt kun sotaväki oli lähettyvillä,
meistä tuntui turvallisemmalta.
Emme kuitenkaan osanneet arva-
ta, mitä sotajoukkojen keskittäminen
rajan lähellä näin herkkänä ajankoh-
tana voisi ennakoida.

Sivustakatsojan silmin kaikki näyt-
tikin rauhalliselta. Talossa puitiin vil-
joja, ja isännät istuivat kärriensä
kulmalla viljasäkkien päällä ajaa
körötellen myllyyn. Emännät loukut-
tivat ja lipsusivat pellaviaan. Tark-
kanäköinen kuitenkin vaistosi ihmis-
ten kasvoista pelonsekaisen kirey-
den. Rajan kansa, joka oli vuosien

saatossa tot-
tunut idästä
tuleviin yllä-
tyksiin, ei vä-
hällä vauh-
koontunut,
mutta tämä
epätietoisuus
jännitti her-
mot äärimmilleen.

Emme oikein tienneet, miten oli-
simme sotaan varautuneet. Pelkä-
simme sotaa ja sen seuralaista näl-
kää. Niinpä me koulun väki, jolla ei
ollut käytössään hevosta, ajoimme
polkupyörillä kirkolle ja toimme kah-
via ja hienoa sokeria kymmenen ki-
lon erissä. Näitä sokeripusseja pii-
lotettiin siten jopa vaatekomeron hyl-
lyille, koska emme halunneet her-
mostuttaa naapureita hamstraami-
sellamme.

Minulla oli nyt kenttäkeittiökin
pois, mutta työtä näytti aina vain
löytyvän. Huolehdin opettajien hy-
vinvoinnista, ja esikuntaankin halut-
tiin vaihteeksi siviiliruokaa, paitsi
kaurakiisseliä. Siellä ei voitu ym-
märtää, miksi puuro tarjottiin vasta
sitten, kun se oli jo ehtinyt hapan-
tua. Huoneet olivat puulämmitteisiä
ja niitäkin oli jo lämmitettävä. Kaik-
ki leipomiset leivästä alkaen teim-
me kotona. Muuta mahdollisuutta ei
ollutkaan, sillä eihän tavallisessa
kylässä leipomoita ollut.

Tilanteen laukeamista vain odotet-
tiin hermot katkeamispisteessä. Kun
tilanne on oikein kriittinen, ainakin
sotaväessä pyritään silloin järjestä-
mään erilaisia tilaisuuksia jännityk-
sen helpottamiseksi. Niin nytkin;
nuoremmilla oli omat tilaisuudet, jois-
sa ainakin lopuksi tanssittiin.

Omia tunnelmiani kuvannevat
seuraavat tapahtumat. Esikuntaup-
seerit olivat omalta osaltaan päät-
täneet rauhoittaa hermojaan. Joku
oli kai saanut siviilipaketin Alkon

Lottia kannaksella 3. jakso
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tuotteilla höystettynä, joten mikäs
siinä. Minä, jolla ei ollut sen enem-
pää näköä kun kokoakaan – olin-
pahan vain reilumman käsivarren
paksuinen ja vähän puolentoista
metrin paremmalla puolella oleva
tytön nousukas – minä tytönrääpä-
le satuin olemaan asiasta eri miel-
tä.

Enhän ollut tottunut sietämään al-
koholin vaikutuksen alaisena olevia
kotona enkä tietysti koulullakaan.
En vähäisimmässäkään määrin.

Minun piti nukkua huoneessa, jon-
ka läpi mentiin hakemaan vettä keit-
tiöstä. Seurustelun äänet kantautui-
vat korviini aina vain äänekkääm-
pinä, mitä pitemmälle yö ehti. Minä
en uskaltanut nukkua, vaikka äänistä
päätellen seurueessa ei haastettu
riitaakaan. Lopulta keräsin petivaat-
teeni ja ahtauduin nukkumaan vaa-
tekomeroon. Komeron ovi oli aiko-
jen saatossa niin kokoonkuivunut,
että veistä käyttäen haan sai mai-
niosti kiinni sisäpuolelta. Veitsen lai-
toin hyllylle, mutta pimeässä sen terä

osui sokeripussiin, josta siiten valui
ylimääräistä kimallusta hiuksiini.
Viimein pääsin kuitenkin pitkäkseni
ja taisin vähän nukkuakin ennen
aamua.

Kun aamulla alkoi taas kuulua lii-
kettä, minä nousta möyrysin kome-
rosta, joka oli yhtä pitkä ja leveä kuin
minäkin. Korkeutta oli kuitenkin niin
paljon, ettei happi ollut ihan koko-
naan päässyt loppumaan. Mistä lie
johtunut, mutta en ollut parhaimmal-
la tuulellanikaan, kun tukka pystys-
sä ja lakana kainalossa painuin esi-
kunnan puolelle aamumessua pitä-
mään. Opettajat eivät olleet valitta-
neet mistään häiriöstä, mutta heidän
kanssaan en edes neuvotellut, sillä
silloin asiani olisi jäänyt sanomatta.
Hermoni olivat katkeamispisteessä
ja nyt oli oivallinen tilaisuus purkau-
tumiseen.

Niinpä seisoin ovella ja julistin
herroille upseereille, ettei heistä ol-
lut mihinkään. “ Te vain juotte ja
juhlitte kuin mitkäkin porsaat. Jos nyt
ryssä olisi viime yönä hyökännyt,

teistä ei olisi ollut vastaanpanijoik-
si.” Se oli sellainen kurinpalautus,
ettei kukaan puhunut minulle yhtään
sanaa. Sitten marssin vähin äänin
omalle puolelleni.

Vasta myöhemmin päivällä tuli
luokseni luutnantti Kuovi sanoen,
ettei hän välittänyt, vaikka minä
heille muille rähjäsinkin, mutta kun
joukossa oli niinkin arvovaltainen
upseeri kuin kapteeni Myller, joka
kyllä tietää miten sodassa toimitaan.
Hän oli sitä paitsi haavoittunutkin.
Silloinkos minä kimpaannuin: “Täs-
sä ei ole vielä laukaustakaan am-
muttu, ja teillä on jo haavoittunut!”
Kuovi katsoi kai, että tälle hermo-
kimpulle on turha puhua eikä asias-
ta enää sen jälkeen koskaan puhut-
tukaan. Pian oli tulossa paljon tär-
keämpiäkin keskustelunaiheita, oli-
han marraskuu 1939 jo kääntymäs-
sä loppuaan kohti.

Meeri Huuhka

Raudun suojeluskunnan sotapäiväkirja
Venäjän – Suomen sodasta 1939 – 1940

Raudun suojeluskunnan sotapäi-
väkirjan ovat laatineet paikallispääl-
likkö Jalmari Ihalainen ja esikunnan
jäsen K. Asomaa. Rautulaisten lehti
julkaisee sen jatkokertomuksena.
Sotapäiväkirja löytyy digitaalisena
Kansallisarkiston sivuilta.

22.1.40
Ei mitään erikoisempaa. Varus-

teista on huutava puute. Pakkanen
yltyy. Suuri osa miehistöstä on omis-
sa vähäisissä vaatteissa.

23.1.40
Huollosta on mainittava seuraa-

va. Muona ja varustus on haettava
joko Käkisalmesta tai Käkisalmen
eteläpuolella olevasta Ampialan kar-

tanosta. Vihollisen kohdistettuaan
ankaria lentopommituksia Käkisal-
men tienoille, täytyi kaikki täyden-
nys suorittaa yön aikana ja hevosil-
la. Kun matka oli yli 20 km ja lento-
hyökkäyksien vuoksi olivat hakijat
pakotetut käyttämään useasti len-
tosuojaa, muuttuivat nämä matkat
sangen rasittaviksi miehille sekä
hevosille.

24.1.40
Puhuttelu piiriesikunnassa, jossa

selostettiin sk:n erikoistehtävistä
sekä Laatokan varmistusvartion teh-
tävistä.

25.1.40
Asetimme Laatokan saaristoon

kaksi vartiostoa. Yhden Heinsalmen
kylän ja toisen Multamäen kylän
kohdalle. Muonituksen toimitimme
komppaniasta. Maito ja perunat os-
timme paikkakuntalaisilta.

26.1.40
Ei mitään mainitsemisen arvois-

ta.

27.1.40
Saimme uuden määräyksen aset-

taa Laatokalle vielä yksi vartiosto
ennen kuukauden loppua. Sk:n vah-
vuus on nyt 1 ups., 8 aliups., 147
miestä ja 13 lottaa.

Miehistöllä on kaikilla omat teh-
tävänsä, joten emme voisi enää uu-
sia tehtäviä vastaanottaa. Emme
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saa enää pihavartiostoon miehiä.
Koetamme saada liittymään uu-

sia miehiä skuntaamme. Lähetäm-
me tiedusteluja kotiseudulle ja kul-
kulupia tänne matkustamista varten.

28.1.40
Ei mitään mainitsemisen arvois-

ta.

29.1.40
Ei mitään mainitsemisen arvois-

ta.

30.1.40
Vihollisen lentotoiminta erittäin

vilkasta. Ankaria lähiseudun pom-
mituksia.

31.1.40
Yhteenveto tammikuulta. Suoje-

luskunta asettui kauokolan pitäjän
Suokkalan kylään, josta se osastoit-
taan sijoitettiin erilaisiin hommiin ja
vartiotehtäviin. Vanhemmat miehet
olivat etupäässä vartiotehtävissä ja
nuoremmille annettiin sotakoulutus-
ta. Kaikkien piti olla aina ja joka
hetki lähtövalmiina torjumaan ja tu-
hoamaan vihollisen maihinlasku-
joukkoja. Kuukauden loppupuolella
olikin jo useita hälyytyksiä. Miehis-
tön terveydentila oli yleensä hyvä.
Sattui vaan lievempiä sairaustapa-
uksia. Muonaa oli yllin kylin, joten
ruoka oli hyvä ja riittävä. Vaatetus
jätti paljon toivomuksen varaa. Huo-
pakengistä ja päällysvaatteista oli
huutava puute. Mieliala oli hyvä.

1.2.40
Totesimme, että sk. tehtävä oli

vakiintunut. Kaikilla miehillä oli nyt
omat tehtävänsä. Tehtävien suori-
tuksia valvoivat esikunnan jäsenet
ja kompp. päällikkö.

2.2.40
Vihollisen lentotoiminta erittäin

vilkasta. Tämän tästä lentää ylit-
semme vihollisen lentolaivueita. Klo
21.50 näkyi Kaarlahden suunnalta
valoraketti. Samoin nähtiin valora-

ketti samalta suunnalta klo 22.45.
Lähetimme patrullit ottamaan asi-
asta selvää. Lähitienoille pudottivat
ryssät yhden lentopommin.

3.2.40
Sk:n tehtävä sama. Ryssien len-

tokoneita on taas huomattavasti liik-
keellä.

3.–7.2.40
Sk:n tehtävä sama. Vihollisen len-

totoiminta vilkasta.

8.2.40
Tehtävät samat. Ei mitään erikoi-

sempaa mainittavaa.

9.2.40
Tehtävät samat Ei mitään erikoi-

sempaa.

10.2.40
Tehtävät samat. Saimme piiristä

90 kpl kivääreitä.

11.2.40
Alokkaat varustautuvat lähte-

mään sotapalvelukseen. Viime tin-
gassa tuli tieto, että saavat jäädä
komppaniaan palvelukseen. Paikal-
lispäällikkö J. Ihalainen komennet-
tiin sk. piirin taholta Pieksämäelle
ja Jokioisiin värväämään sk.kuntaan
uusia miehiä.

12.2.40
Tehtävät samat. Vihollisen lento-

toiminta erikoisen vilkasta. Pölläk-
kälän ja Viipurin suunnalta kuuluu
yhtämittaista tykkien jyrinää. Am-
munta on niin kiihkeä, ettei enää yk-
sityisiä laukauksia voi erottaa.

13.2.40
Tehtävät samat. Ryssät pudotti-

vat lentokoneistaan joukon valora-
ketteja, jotka valaisivat lähiympäris-
töä usean kilometrin alueella. Lä-
hetettiin tarkastuspartioita, mutta ei
havaittu mitään erikoisempaa.

14.2.40

Tehtävät samat. Ei mitään mai-
nitsemisen arvoista.

15.2.40
Tehtävät samat. Vihollisen lento-

toiminta vilkasta.

16.–17.2.40
Tehtävät samat. Ei mitään erikois-

ta. Vihollinen pommittaa lähiseutu-
ja.

18.2.40
Tehtävät samat. Piiristä tuli mää-

räys, että meidän on lähetettävä
Konevitsaan kompp. päällikön joh-
dolla 1 joukkue. Klo 11 lensi ylitsem-
me vihollisen lentolaivue. Vihollinen,
huomattuaan pihassamme liikettä,
pudotti lentopommin. Pommi osui
kuitenkin vieressämme olevaan jär-
veen. Illalla lähetimme Konevitsaan
vaaditun joukkueen 1 ups. ja 36
miestä. Kotiinjääneiltä otettiin huo-
pakengät ja muu tarvittava varus-
tus matkalle lähtijöille.

19.2.40
Tehtävät samat. Vihollinen pom-

mittaa lähiseutuja. laivueissa havai-
taan jopa 90 konetta.

20.2.40
Sk. tehtävä sama. Ryssät pommit-

tavat ankarasti lähiseudun rautateit-
ten risteyksiä. Palopommeja pudo-
tettiin Kaukolan kirkon suunnalle.

21.2.40
Kirkkaat päivät ja kuutamoyöt

auttavat vihollisen lentotoimintaa.
Vihollisen lentolaivueita on yllämme
läpi vuorokauden. Lähiseudun rau-
tatieristeyksien pommituksia. Ilta-
päivällä on pyry.

22.2.40
Odotamme saapuviksi uusia alok-

kaita. Jostakin syystä niitä ei tule.
Myöhemmin saamme tietää, että
myöhästyminen johtui pommituksen
takia.
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Skannatessani isovanhempieni
Anna (o.s. Jäske) ja Paavo Int-
ken vanhoja valokuvia enoni Kos-
ti Intken luona, löytyi tämä vanha
koulukuva, joka on otettu Kirkon-
kylän koulun edessä. Luultavasti
opettaja J-P Kokko istuu kuvassa
vasemmalla ja hänen vaimonsa is-

tuu vasemmalla puolella alempana.
J-P Kokon vasemmalla puolella sei-
soo opettaja, jonka sukunimi oli
Lamppu.

Epäilemme kuvan olevan 1930-
luvun alkupuolelta, jolloin he olivat
koululla vielä opettajina. Kuva on
luultavasti otettu joskus vv. 33 – 34,

koska kuvassa ovat Kokot. He jäi-
vät pois vv. 1934 – 35.

Lisätietoja kuvasta toivoen
Outi Ritvantytär Ahponen,

Ojalankatu 4,
05830 Hyvinkää

tai outi.ahponen@gmail.com

Tunnistatko kuvan, tunnetko ketään?

Vakkilassa oli ortodoksinen tsa-
souna ja sen pihapiiriin oli muurattu
tiilestä kaksi sarkofagia, joihin oli
haudattu sotilaspuvussa vainajat.
Hautojen päällä oli valuraudasta teh-
ty kannet, joissa oli nimet ja henki-
lötiedot.

Poikasena isommat pojat kanki-

en avulla raottivat kansia, joten pää-
si näkemään hautaan.

Sodan jälkeen, kun oli puutetta tii-
listä, kaksi veljestä olivat haudan-
neet vainajat ja purkaneet tiilimuu-
raukset ja vieneet tiilet omaan käyt-
töönsä. “Tämä on Anna-Marin ker-
tomaa.”

Terveisiä kaikille rautulaisille!

Esko Petrow,
Nervanderinkatu 4 A 4,

Uusikaupunki,
puh. (02) 841 6121

Tarina Vakkilan kylästä
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TEATTERI-ILLAN
MIKKELISSÄ

sunnuntaina 4.9. klo 19
Näytelmänä

Teatteriosuuskunta EStaten

LOTTALUPAUS
Jalkaväkimuseossa
(Vanha kasarmialue).

Liput 12,-
Ilmoittautumiset  22.8. mennessä

s-postilla: pitajaseura@rautu.fi
tai Markku, puh. 040 5239 645

Rautulaisten pitäjäseura
järjestää

PALKEALAN
KOULUPIIRI-

TAPAAMINEN
järjestetään

3.9. klo 12.
Paikkana tilausravintola Säde,
Otto Mannisen katu 8, 50100 Mikkeli.

Hinta 25 euroa sisältää lounaan
ja kahvin.

Ilmoittautumiset 1.9. mennessä
Ilona Kopakkalalle
puh. 050-5004035

(arkisin klo 16.00 jälkeen)
sähköposti

ilona.kopakkala@gmail.com

Viisjoen varrella
Korleen kesässä
Niin mentiin jälleen Karjalaan
miehen rakasta kotipaikkaa katsomaan
linja-autolla kuoppaista teitä pitkin,
ja silloin jo mielessäni hiljaa itkin,
kun myrskyn raiskaamat metsät näin
noin vuosi turmasta jälkeenpäin.

Missä veristä taistoa miehet kävi,
siinä valtavat jättiputket näki.
Ne kasvoivat korkeina taivasta kohti,
minä hiljaa itsekseni pohdin:
“Ei paikasta välitä voittajakaan,
vaan putkiarmeija rehottaa saa”.

Oli uljaat hongat kaatuneet nurin,
sitä mielessäni vielä surin,
kun pitkän horsmikon läpi kuljin
ja ikävät aatokset sisääni sulin.

Oli aukio keskellä nokkosten;
sepän paja siinä ollut oli muinoinen.
Siinä pikaisesti kahvit keitettiin.
ja jokunen tarina kerrottiin
jälkipolvelle muistoksi menneestä
rauhan ajasta, sodasta, kuolemasta.

Suuri kaatunut tammi jos sanoa voisi,
se paikan varmaan taas meille soisi.
Ei vieras hoitanut metsiä, ei,
ja rakennuksista viimeiset tiiletkin vei.

Joki virtasi kuitenkin niinkuin ennen
ja kukkui se käkikin tullen mennen.
Jäi muistoksi jälleen yksi Karjalan retki
ja paikalla vietetty kaihoisa hetki.

Raili Maria Myöhänen
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Lahja Loponen, o.s. Laitsaari, nukkui pois 18.
kesäkuuta 2011 Lahdessa. Hän oli syntynyt 9. jou-
lukuuta 1935 Raudussa.

Olavi Pekkanen kuoli 19. toukokuuta Helsingis-
sä. Hän oli syntynyt 14. elokuuta 1930 Raudun
Korleen kylässä.

Taavi Juhani Loponen kuoli kotonaan Mikkelis-
sä 1. helmikuuta. Hän oli syntynyt Pieksämäellä
29.lokakuuta 1941. Hänen vanhempansa olivat
Aimo ja Elvi (o.s. Monto) Loponen Raudun Kas-
kaalasta.

Taimi Rastas kuoli 24. helmikuuta Kangasniemel-
lä. Hän oli syntynyt 12. maaliskuuta 1924 Raudun
Palkealassa.

80 vuotta
täytti 5. elokuuta Onni Kemiranta. Hän on syn-

tynyt 1931 Raudun Keripadassa.

21. kesäkuuta täytti Ahti Juhani Loponen 60-vuot-
ta. Juhlia vietettiin Riihimäellä Ahdin äidin koto-
na. Kuvassa koko sisarussarja, vasemmalta Ahti,
Markku. Riitta ja Pekka.

Ahdin isä oli kotoisin Raudun Vehmaisista. (ku-
van otti Ahdin vaimo Helena, jonka sukujuuret ovat
myös Raudun Palkealasta Terttu -äidin puolelta).

Airi Urjo, Ihalainen Mäkrältä, täytti 83 vuotta
29. heinäkuuta Joroisten palvelutalolla. Kuvassa
on oikealla Airin tyttärenpoika, DI Tero Lokasaa-
ri, vasemmalla kaveri DI Matti Kätkä, jotka oli-
vat moottoripyöräilleet Kuopioon Airin pojantyt-
tären Jasminin rippijuhliin.

Kuva: Sirkka Uschakoff 15.8.2010

83 vuotta

60 vuotta

Tietoa Rautulaisten lehden 2/2011
kansikuvasta

Rautulaisten lehden tämän vuoden huhti-
kuun numerossa oli kansikuvana lehden
arkistoista löytynyt vanha valokuva, jonka
takana oli vain teksti “Rautulaiset häät”.
Kuva herätti lukijoissa mielenkiintoa. Irja
Laurila soitti ja arveli kuvassa olevan Ant-
ti Tonterin häät Mäkrältä. Asian vahvisti
Jukka Tonteri. Hän kertoi, ettei ollut kos-
kaan ennen nähnyt kyseistä isoisänsä hää-
kuvaa, mutta samasta tilaisuudesta on ole-
massa myös toinen kuva.  Kuva on otettu
Antti Tonterin ja Matrona (Martta), o.s.
Jäsken, häissä Mäkrän kylässä 24. helmi-
kuuta 1929.
Häävieraiden takana näkyvä rakennus on
Antti Tonterin kotitalo, Mäkrän kylän talo
n:ro 1.
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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerol-
la 275. Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja
kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulen-
lieskat rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punai-
nen ja kulta.

Tapahtumakalenteri
3.9. Palkealan koulupiiritapaaminen tilaus-
     ravintola Säteessä Mikkelissä.
4.9. Teatteri-ilta Mikkelissä: Lottalupaus
      Jalkaväkimuseolla.
10.-11.9. Evakkovaellus ja Evakkolasten päivä
      Suomen Nuoriso-opistolla Mikkelissä.

Kuvasatoa Raudun Kihuilta 22 - 24. heinäkuuta 2011

Irma Salmikoski, Markku Paksu ja Varpu-Leena
Sumsa laskivat seppeleen Karjalaan jääneiden
muistomerkille. Kuvassa myös kaskaalainen Or-
vokki Lindros.

Eeva Mäkisalo, Ilkka Pietiäinen ja Veikko Pieti-
äinen kukittivat Raudun sankarivainajien muisto-
merkin.

Juho ja Helena Komin Airi-tyttären tytär Ritva
Lahikainen oli lähteyt Kihumatkalle tyttäriensä
Anu Keskisen ja Tuula Suomalaisen kanssa.
Mahtavalle reissulle mahtui käynti juurilla Kuu-
senkannassa sekä maisemien ihastelua.
- On hienoa, etä saadaan käydä täällä. Kehitystä
alueella on tapahtunut viime vuosina paljon, La-
hikainen totesi. Taustalla Kiviniemen hotelli Lo-
sewskajan rantarakennus.

Anja Outinen, Sirkka Ruth, Eevi Kähkönen ja
Pirjo Puhakka ovat Raasulin Vanhasia, toisena
vasemmalla olevan Liisa Paasosen juuret ovat
Vehmaisissa.
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