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Ollaankohan tässä Tahvananajoilla, juhliin tai kyläilemään menossa. Tunnistaako ku-
kaan kuvassa olijat ja tilanteen, mistä se on otettu?
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Varsin mie-
lenkiintoista
on, että yli 70
vuoden jäl-
keenkin löy-
tyy jotain en-
tisestä Rau-
dusta viestit-
tävää. Sota,

joka kylvi tuhoa ja tuhoten lähes koko
Raudun, ei jättänyt meille juuri paljon
nähtävää entisestä luontoa ja maise-
mia lukuun ottamatta.

Leinikylän järven rannalta on kui-
tenkin löytynyt lähes sataprosenttisesti
säilynyt suomalainen pihapiiri. Talo,
pihapiirissä kellari ja osin jo kasaan
painunut sarrain.

Kuvasimme loppukesästä tätä pi-
hapiiriä ja tutustuimme paikalla nyt
tätä taloa kesäpaikkanaan pitäviin pie-
tarilaisiin. He olivat kovin kiinnostu-
neita entisestä elämästä Raudussa.
Tuo löytö lämmitti jotenkin mieltäni,
koska seisoessani tuossa pihapiirissä
voin aistia jotain menneen ajan tun-
nelmasta.

Kenen omistama tuo talo on, ei ole
minulle vielä varmaa. Mäkrän koulu-
piirin kartoista katsottuna se luulta-
vasti on talo numero 100, jonka omis-
ti Anna Dormidonoff. Vieressä on
kuva talosta. Mikäli joku tunnistaa ta-
lon tai Annan
omaisia löytyy,
toivoisin yhtey-
denottoa.

Toinen mielen-
kiintoinen löytö
on hautakivi, joka
myös on löytynyt
Leinikylästä. Ki-
vessä on nimet
Alex Engman s.
1863, k. 1912 ja
Anna Engman, s.
1872, k. 1932.
Mitä suurimmal-

Joulukuussa 2011

Löytöjä Raudusta
la todennäköisyydellä kyseessä on
rautulaisen vaikuttajan, kunnallisneu-
vos A. Engmanin ja vaimon hautaki-
vi. Tällaisia mielenkiintoisuuksia siis
tämän päivän Raudusta. Täytynee
organisoida hautamuistomerkki Rau-
dun hautausmaalle, kunhan kevät koit-
taa.

Mutta jouluun…
Hoosianna

Kirkkovuotena on joulun ja pitkä-
perjantain - syntymän ja kuoleman -
ohella yksi juhla, joka on reunojaan
myöten täynnä tunnelmaa. Se jopa
erottuukin kakista muista siksi, että se
lankeaa keskelle pimeyttä. Se juhla
on adventti. siitä syntyy ja alkaa jou-
lutunnelma ja odotus. Joulun odotuk-
seen meidät kutsuu adventti ja Vog-
lerin mahtava sävelruno “Hoosianna
Daavidin poika”. Riemullisessa vaka-
vuudessaan se kykenee siirtämään
ajatuksen Rauhanruhtinaaseen, joka
kaikkien kristittyjen on otettava vas-
taan.

Siunattua joulunaikaa Teille arvoi-
sat lukijamme.

Kuva: Sami Auvinen



Rautulaisten lehti  6/2011 3

Suvannon Seudun seitsemän
pitäjän yhteisöt jatkavat yhteis-
työtään. Toinen tämänvuotisista
kokouksista sujui rattoisissa
merkeissä Mikkelissä syyskuun
viimeisenä viikonvaihteena 24.–
25.9.2011. Sovittiin seuraavasta
yhteismatkasta Kannakselle,
löydettiin uusia sokeriserkkuja ja
uskottiin, että kyllä karjalaisuus
kantaa ja sillä on tulevaisuutta
monien sukupolvien voimalla –
kunhan heitä vaan onnistutaan
imuroimaan mukaan.

– Kaikkiha nyt karjalaisii tah-
too olla! Meilkii on oikein
fanikerho, tuumasi tilaisuuden
isäntänä toiminut Markku Pak-
su, Rautulaisten pitäjäseuran
puheenjohtaja.

Rautulaisten isännöimä tilaisuus
venähti poikkeuksellisesti kaksipäi-
väiseksi, kun valtaosa kokousväes-
tä saapui jo päivää ennen palaveria
Mikkeliin tutustumaan päämajakau-
pungin nähtävyyksiin. Viestikeskus
Lokki, Päämajamuseo ja Jalkavä-
kimuseo todettiin huolella rakenne-
tuiksi muistijäljiksi, jotka kertovat
tärkeän osan Suomen historiaa so-
tavuosien ajoilta.

Illanistujaiset sujuivat mainiosti,
kiitos Markku Paksun ennakko-
valmistelujen. Viikonlopun aikana oli
mahdollisuus tarkentaa tuttavuuksia
ja sukulaisuuksia: monet totesivat-
kin, että yhteisiä juuria löytyy, kun
vain perheiden taustoja taaksepäin
mennään.

Metsäpirtti ja Rautu
kevään matkakohde

Sunnuntain 25.9. kokoukseen saa-
pui vielä vahvistuksia Raudusta ja
Metsäpirtistä. Kokouksen aluksi

summattiin, että seitsemän pitäjän
yhteistyöringistä paikalla oli edustus
Metsäpirtistä, Vpl. Pyhäjärveltä,
Raudusta, Sakkolasta ja Vuokselas-

ta – tällä kertaa estyneitä olivat
Käkisalmen ja Räisälän edustajat.

Keskustelun jälkeen syntyi pää-
tös uudesta yhteisestä matkasta

Suvannon seudun pitäjäyhteisöt tapasivat päämajakaupungissa

On otollinen aika imuroida ihmisiä karjalaisuuteen

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen rinki ei ole virallinen yhdistys,
mutta on jo vuosikaudet toiminut aktiivisesti toisiinsa tutustuen ja
yhteistyömuotoja hakien. Tällä kertaa Mikkelissä tapasivat: alari-
vissä vas. Kaarina Raatikainen (Rautu) ja Mervi Äikäs (Sakkola),
toinen rivi vas. Raili Lameranta (Rautu), Kaarina Pärssinen (Pyhä-
järvi) ja Taisto Virkki (Vuoksela), kolmas rivi vas. Pirjo Kiiala (Py-
häjärvi), Hannu J. Paukku (Sakkola), Aila Alanen (Sakkola) ja
Antti Hynnä (Sakkola), neljäs rivi vas. Kalevi Hyytiä (Metsäpirtti),
Esko Pulakka (Pyhäjärvi), Eero Pilviniemi (Sakkola-Rautu), Anja
Kuoppa (Metsäpirtti), Yrjö S. Kaasalainen (Pyhäjärvi), Markku
Paksu (Rautu) ja Hannu Turkkinen (Sakkola).

Kuva: Marjo Ristilä-Toikka
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Kannakselle keväällä 2012; silloin
naapureilleen esittäytyvät vuoros-
taan Metsäpirtti ja Rautu. Yhteis-
matka jatkaa edellisvuosien linjaa,
jossa halutaan syventää Suvannon
alueen pitäjien tuntemusta toisis-
taan. Vuonna 2013 esittäytymisvuo-
rossa on Vuoksela, ja tuolloin mah-
dollisesti toisena kohteena on Räi-
sälä. Näillä yhteismatkoilla tavataan
myös venäläiskuntien ja Käkisalmen
aluehallinnon edustajia, koska yh-
teistyötä tarvitaan mm. alueen muis-
tomerkkien kunnossapidossa sekä
kotiseutujuhlien ja -matkailun edis-
tämisessä.

Kokouksessa nousi esiin myös
ajatuksia siitä, onko tarpeen ja ha-
lukkuutta tutustua nyt yhteistyössä
olevan seitsemän pitäjän lisäksi
muihin lähialueisiin tai toimijoihin;
kuten esimerkiksi Vuoksenrantaan,
Valkjärveen tai “Taipaleen ryh-
mään”, joka on etsinyt Taipaleen
alueelta suomalaisia sankarivaina-
jia. Sakkola-Säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja Hannu Turkkinen
näki, että ko. tahot vuosivat halu-
tessaan tullaan tapaamisiin esittäy-
tymään ja kertomaan omista alueis-
taan ja toiminnastaan.

Sodan 1918
tapahtumista selvitys

Pyhäjärvi-seuran puheenjohtaja
Kaarina Pärssinen kertoi seuran
hallituksen jäsen Paavo J. Paavo-
lan aloitteesta, että luovutetun alu-
een pitäjien kirkkojen ja seurakun-
tien merkkivuodet tulisi huomioida
nykytoiminnassa. Aiheesta on teh-
ty aloite Karjalan Liittoon. Kokouk-
sen osanottajat totesivat, että kun-
kin pitäjän on syytä selvittää ja pi-

tää mielessä seurakunnalliset merk-
kivuodet, jotka ovat tärkeä osa kar-
jalaista kulttuuriperintöä.

Suvannon seudun sukututkimus-
piiri on jatkanut neljän vuotuisen ta-
paamisen voimalla. Metsäpirtti Seu-
ran puheenjohtaja Kalevi Hyytiä
toi terveisiä 24.9. pidetystä sukutut-
kimuspiirin kokouksesta.

– Sukututkimuspiirin 10-vuotisjuh-
laa vietetään Karjala-talolla
14.4.2012. Silloin esillä on myös pari
viime vuotta meneillään ollut selvi-
tystyö vapaussodan 1918 ja sen lä-
hiaikojen tapahtumista.

Sukututkimuspiirissä asiaa on sel-
vitelty Osmo Tuokon johtamassa
työryhmässä. Aineistoa on saatu
paljon, ja siitä voisi koota julkaisun.
Kirjan tekoon tarvitaan tukea, johon
pitäjäyhteisöjen edustajat suhtautui-
vat myönteisesti ja lupasivat viedä
asian yhteisöjensä hallintoelimiin
käsiteltäväksi.

Sodan 1918 melskeissä käytiin
ankarat taistelut Raudun Kuole-
manlaaksossa. Markku Paksu pohti,
pitäisikö alueelle ryhtyä hankkimaan
muistomerkkiä. Sakkola-Säätiön
valtuuskunnan puheenjohtaja Han-
nu J. Paukku muistutti, että asiaa
on syytä viedä eteenpäin yhteistyös-
sä venäläisviranomaisten kanssa.

Eri ikäluokkien
imurointia

Metsäpirtti Seuran varapuheen-
johtaja Anja Kuoppa painotti, että
uusia sukupolvia on pyrittävä hou-
kuttelemaan mukaan monin tavoin.

Kokouksen puhetta johtanut
Markku Paksu jatkoi, että nyt ni-
menomaan on otollinen aika ja tar-
ve tuoda karjalaisuutta esille.

– Että saadaan imuroitua suuret
ikäluokat mukaan sukuseuroihin ja
muuhun karjalaiseen toimintaan,
tuumasi Paksu – ja painotti, että
Karjala on koko Suomen omaisuut-
ta; siitä kertoo sekin, että kotiseu-
tumatkoilla käy paljon sellaisiakin
ihmisiä, joilla omakohtaisia juuria
sinne ei ole, mutta suuri kiinnostus.

Pyhäjärvi-Säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja Yrjö S. Kaasalainen
oli samaa mieltä; kaikilta ei ole lii-
ennyt työvuosina aikaa Karjala-har-
rastukselle, mutta tietoisuus on ol-
lut ja myöhemmissä elämänvaiheis-
sa tulee tilaisuus tarttua toimeen.

Hannu J. Paukku ei ollut huolis-
saan tulevaisuudesta nuorempien-
kaan kohdalla.

– Nuoriso löytää karjalaisuuden ja
uskaltaa tuoda sen julki – tämä nä-
kyy esimerkiksi FaceBookin kes-
kusteluissa. Samalla siellä ilmenee
valtava tiedonjano ja tiedonpuute,
jota meidän asiaan jo perehtyneiden
on syytä paikata. Onneksi innostus
korvaa tietämättömyyttä, tuumasi
Paukku kertoen esimerkkinä oman
sukuseuransa laittamisen nettiin;
vuoden kuluessa mukaan on tullut
jo 150 jäsentä eri puolilta maailmaa.

Suvannon seudun pitäjäyhteisöt
tapaavat seuraavan kerran Metsä-
pirtin johdolla 28.1.2012 Karjalata-
lolla Helsingissä.

Karjalan Liitto sai arvostelua sii-
tä, että se pyrkii liiaksi sääntelemään
järjestöjen toimintaa kuuntelematta
kentän ääntä. Vastaavasti puheissa
oli esillä se, että seurojen ja muiden
yhteisöjen aktiivisuus vaikuttaa
koko liiton toimintaan ja tulevaisuu-
teen.

Marjo Ristilä-Toikka

www.rautu.fi
Sivujen ylläpito:

Heikki Malkamäki, puh. 0400 452 427, s-posti:tiedot@rautu.fi
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Isä Johannes siunasi tilausravintola Säteen
Rautulaisten puurojuhlat ensim-

mäisen adventtisunnuntain aattona
alkoivat tilausravintola Säteessä
hartaan juhlallisesti. Isä Johannes
Mikkelin Ortodoksisesta seurakun-
nasta oli tullut paikalle siunaamaan
Liisa Rouhiaisen uuden ravinto-
lan käyttöön.

Isä Johanneksen  jälkeen toi Mik-
kelin tuomiokirkkoseurakunnan ter-
vehdyksen tilaisuuteen kappalainen
Hilveliisa Ukkonen. Rautulaisten
pitäjäseuran puolesta juhlaväkeä
tervehti puheenjohtaja Markku
Paksu.

Hän kiitti Liisa Rouhiaista osuvas-
ta ravintolan nimestä.

– Säde vie nimenä meitä Rautuun
ja se on myös kunnianosoitus omaa

Puurojuhla käynnistyi juhlallisesti

Isä Johannes pyhitti ensin veden, jolla hän pyhitti ravintolatilan.

Kalevi Laitsaari kertoi muistojaan evakkoonläh-
döstä.

Harmonikkataiteilija Arto Kivekäs viihdytti juh-
lakansaa musiikilla ja yhteislauluilla.

Kappalainen Hilveliisa Ukkonen puhui juhlavä-
elle seimiasetelmasta ja sen merkityksestä kristi-
tyille.

Yhteislaulut veivät tunnelman Karjalaan ja sen
matalien torppien nätteihin tyttöihin.

sukua ja rautulaisuutta kohtaan.
Hän myös totesi, että joulun aika

ja sen odotus herkistävät ihmiset ja

lapsuuden joulut tulevat mieleen.
Rautulaisille se tuo voimakkaana
mieleen menetetyn kotiseudun.
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Mikkeliläiset Saimi Luukkonen (Raudunkylä) ja
Sylvi Orava (Keripata) olivat tulleet puurojuhliin
tapaamaan tuttuja ja nauttimaan ruokapöydän
herkuista.

Miehillä riitti tarinoita. Pöydän ääressä faniker-
holainen Matti Lehkonen, Raimo Vainio (Suvik-
kala) ja Ensio Petäjämäki (Kopola).

Ilkka Pietiäinen toi terveisiä
marraskuiselta Raudun matkal-
taan.

Savolainen tarinaniskijä Kauko
Antero Ikonen on tuttu mies
rautulaisten tilaisuuksissa.

Markku vei Liisan pyörähtele-
mään Arto Kivekkään soittaman
valssin tahdissa.

 Hartaasti alkanut juhla muuttui
rennoiksi yhteislauluiksi, kun Liisa
Rouhiainen ohjasi harmonikkataitei-
lija Arto Kivekkään salin puolelle.

Kivekäs loihti soittimestaan ilmoil-
le niin Petteri Punakuonot kuin van-
hat iskelmätkin. Niitä oli mukava
lauleskella ruokapöydän antimia
odotellessa.

Liisa oli apujoukkoineen loihtinut
tarjolle neljän sortin puurot, kinkut
ja karjalanpiirakat. Pöydän mauk-
kaiden antimien ääressä ja tuttujen
kanssa haastellen aika kului rattoi-
sasti.

Arto Kivekkään musisoinnin jäl-

keen estradi oli vapaa kaikille ha-
lukkaille. Kalevi Laitsaari muisteli
evakkoon lähtöään Raudusta, Kau-
ko Antero Ikonen hauskutti ylei-
söä tarinoillaan ja Ilkka Pietiäinen
kävi kertomassa tuoreita kuulumi-
sia Raudusta. Hän oli käynyt sytyt-
tämässä kynttilät Raudun muisto-
merkeille ja Palkealasta kuului kum-
mia. Ilkan matkasta on kuvakerto-
mus sivuilla 12 ja 13.

Markku Paksu muisteli, että kak-
si, kolme vuotta sitten entinen kun-
nanjohtaja Bogdanoff oli sanonut
hänelle, että Palkealasta pitää siir-
tää rakennelmat pois, sillä siellä ol-
laan aloittamassa arkeologisten kai-
vausten tekemistä. Hän oli myös
kertonut, että siitä otetaan yhteyttä
Pitäjäseuraan.

– Emme tehneet enempää, jäim-
me odottamaan yhteydenottoa. Sitä
ei ole tullut.

Markku Paksu myös muistutti,
että Suomen ja Venäjän valtioiden
välillä on vanhoja hautausmaita kos-
keva rauhoitussopimus.

– Katsotaan ensin, mitä Palkea-
lassa tapahtuu. Tosin, ei se sopimus
ole pitänyt Äyräpäässäkään. Siellä
on todennäköisesti joku grynderi os-
tanut maat ja suunnittelee alueelle
huvipuistoa tai vastaavaa. Siihen on
puuttunut presidentti Halonenkin.

Teksti ja kuvat: Seija Lipsanen
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Vuonna 2009 Raudun kihujuhliin
osallistui useita henkilöitä, joiden
sukujuuret ovat lähtöisin Vakkilan
kylältä. Käydessämme kotipaikoil-
la kokoontui sattumoisin Vakkilan
kylällä olleen Tsasounan ympärille
ihmisiä, jotka tutustuivat tällöin toi-
siinsa todeten, että “täälthä myö ol-
laa kaik samalt kylält”.

Eväitä syödessämme virisi ajatus
siitä, että olisi hienoa tavata useam-
minkin “saman kylän” ihmisiä ja
vaihtaa ajatuksia sekä toistemme
tietoja kylällä asuneista perheistä,
ihmisistä sekä kyläyhteisön toimin-
nasta ja tapahtumista. Palatessam-
me sitten illaksi takaisin Kivinie-
meen oli ajatus kypsynyt - peruste-
taan kylätoimikunta - VAKKILAN
KYLÄTOIMIKUNTA.

Tällä hetkellä kylätoimikuntaan
kuuluu 38 jäsentä, joiden sukujuu-
ret ovat lähtöisin Vakkilan, Varikse-
lan ja Potkelan peltoaukeilta. Jäse-
niksi voivat siis liittyä kaikki haluk-
kaat, joiden sukujuuret ovat sieltä tai
jotka ovat muuten kiinnostuneet
perehtymään näihin alueisiin ja sen
historiaan.

Vakkilan kylätoimikunta on siis
epävirallinen yhteisö, joka osallistuu
Raudun pitäjäseuran toimintaan vas-
taavalla periaatteella kuin koulu-pii-
ritkin.

Toimikunnan nimissä on jo kah-
desti järjestetty teemamatka Rau-
tuun (vuosina 2010 ja 2011). Tänä
vuonna heinäkuun matkan teema-
na oli Iljan päivänjuhlat sekä hevos-

ten uitto Tykläjärvellä. Nautimme
kauniista kesäpäivästä Tykläjärven
rannalla ja pohdimme, millaisia oli-
vat nuorison kokoontumis- ja vapaa-
ajan viettomahdollisuudet järven
rannalla.

Omilla mailla kun olimme, niin
miehet antoivat mielikuvituksensa
laukata ja kuvittelivat ajaneensa kil-
paa hevosilla kylältä järven rantaan,
pitävänsä pesäpallo-otteluita rannal-
la olevalla aukiolla ja uivansa kilpaa
rannalta Kuparisten lehmähakaan.
Niin ja pohtivat mokomat samalla,
miten kylän naisväki ehtiikään lait-
tamaan heinät seipäille, lypsämään
lehmät ja valmistelemaan meidän
miesten seuraavaa Pietarin kaup-
pareissua. Naiset taas tuumivat,
että joutaisivat ukot tekemään koti-

Vakkilan kylätoimikunta esittäytyy

Vakkilan kylätoimikunnan jäseniä 25. heinäkuuta 2009: Pekka Intke, Jarkko Ahponen, Outi
Ahponen, Aili Koiranen, Pertti Karppola, Anneli Kuparinen, Matti Kuparinen, Sisko Karppola,
Terttu Immonen, Janne Kauppo, Irja Kauppo
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töitäkin ennen reissuun lähtöä.

Tuosta mielikuvituksemme lau-
kasta saimme ajatuksen ryhtyä ko-
koamaan aineistoa niistä todellisis-
ta tapahtumista ja muistoista, jotka
ovat vielä kirjoittamatta paperille.

 Jos sinulla on hallussasi Vakkilan
kylän elämää kuvaavia kertomuk-
sia tai kuvia, otamme ne kiitollisuu-
della vastaan. Meitä ilahduttavat
myös matkakertomukset ja ensim-
mäiset tuntemukset, joita koit kun
ensimmäistä kertaa kävit Vakkilan
kylällä. Tavoitteena on tuottaa lähi-
vuosina julkaisu Vakkilan kylästä.
Tuon mahdollisen julkaisun tekemi-
seen palataan myöhemmin ensi vuo-
den puolella.

Ensi vuoden matkasuunni-telmia-
kin on jo hahmoteltu - Vakkilan ky-
läläisten metsät pitäisi katsastaa,
etsiä Kuparisten vesiputkiston alku-
lähde, pitää grillijuhlat Tyklällä ja
monta muutakin asiaa.

Jos kiinnostuit asiasta etkä ole vie-
lä kylätoimikuntamme jäsen, voit
liittyä siihen ilmoittamalla yhteystie-
tosi Outille tai Pekalle. Heidän yh-
teystietonsa löydät lehden takakan-
nesta.

Arkkitehti, professori Martti I
Jaatinen vierailee Mikkelin Kar-
jalaiset ry:n tarinapäivä-tilaisuu-
dessa 26. tammikuuta 2012 seu-
rakuntakeskuksen yläsalissa. Kel-
lo 12.30 alkavassa tilaisuudessa
hän puhuu aiheesta “Kolme kau-
punkia”. Jaatisella on paljon tie-
toa pakkoluovutetun Karjalan his-
toriasta. Esimerkiksi Sortavala,
jonka asemakaava on Engelin

käsialaa, on tavallaan “sukua”
myös Mikkelille. Millä tavoin, se
selviää hänen esityksestään.

Sortavalan maalaiskunnassa
syntynyt, ja Mikkeliin Jyväskyläs-
tä muuttanut Jaatinen on myös
suunnitellut useita julkisia raken-
nuksia yhteistyössä puolisonsa
arkkitehti Anna-Maija Jaatisen
kanssa. Mielenkiintoinen tilaisuus
on avoin kaikille kiinnostuneille.

Kolme kaupunkia
tarinapäivän aiheena

Piknik Tykläjärvellä heinäkuussa 2011: Lystinpittoo viel tänäkii
päivän samal paikal, ko meiä vanhemmatkii.

Vakkilaa Raudussa.

Karjalaisukon
viime toivomus

Hyvin iäkäs karjalaisukko vilus-
tui pahasti sijoituspitäjässään Län-
si-Suomessa. Tilanne näytti sen
verran uhkaavalta, että kirkkoher-
ra kutsuttiin sairaan luokse. Van-
husta koetettiin hienotunteisesti
valmistella pahimman varalta ja
tiedusteltiin, mikä on hänen vii-
meinen toivomuksensa.

– No jos sie onnistut hommaa-
maa hyvät huopasaappaat, nii
kylhä täs yks talvi taas männöö!
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Aurinkoisena lauantaipäivänä, 1.
lokakuuta, teimme rautuseuralaisten
kanssa syysretken Aira Samulinin
Hyrsylän mutkaan. Bussi starttasi
Helsingistä kello 11.30, ensin kohti
Lohjan ABC:tä, josta me hyvinkää-
läiset nousimme kyytiin. Sieltä mat-
ka jatkui Saukkolaan, jossa nykyi-
nen Hyrsylän mutka sijaitsee. Olim-
me perillä sovittuun aikaan kello 13,
jolloin edellinen ryhmä oli juuri pois-
tumassa paikalta.

Aluksi meidät ohjattiin tutustu-
maan komean hirsitalon alakertaan,
jonne oli kerätty satoja muistoesi-
neitä, mm. nukkekodin astioita ja
kalusteita, nalleja, autoja, nukkeja
sekä muistoja sota- ja Suur-Suomen
ajoilta.

Esineitä katsellessamme alkoi pian
kuulua lausahduksia: “Tuollane ol
miullakkii. Ihan samanlaine, ettei
vaan ois miu.” , “Katsoha sie, tuol
o miun nallein.” tai “Voi, muistatta-
ko nuo!”

Heräsipä joukossamme myös ih-
metys siitä, kuka pyyhkii pölyt, sillä
vaikka tavaroita oli pilvin pimein, ei
niissä pölyä näkynyt.

Muistoja ja hetkiä menneisyydestä
nousi jokaisen mieleen, joita sitten
vaihtelimme kuin kiiltokuvia aikoi-
naan.

Aikamme siellä ihasteltuamme
siirryimme talon ylimpään kerrok-
seen, jossa vastaamme jälleen syök-
sähti muistojen virta – tällä kertaa
tekstiilien ja huonekalujen myötä.

Jossain vaiheessa keskikerrok-
sesta nouseva kahvin ja pullan tuok-
su tuli niin vastustamattomaksi, että
antauduimme ja seurasimme sitä
keskikerroksen salin puolelle. Siel-
lä Aira Samulin meitä jo odotti kah-
vin ja lämpimien voisilmäpullien

kera, jotka lapsenlapsi oli kuulem-
ma leiponut. Siinä kahvitellessam-
me kertoi Aira kuinka hän päätyi

Suojärven pitäjän Ignoilan kylän
Hyrsylän mutkasta Nummi-Pusulan
Hyrsylän mutkaan. Lisäksi hän ker-

Rautuseuran syysretki Aira
Samulinin Hyrsylän mutkaan

Hyrsylän mutkan pihapiiriä. Matkailukohde sijaitsee noin 60 kilo-
metrin päässä Helsingistä Saloon menevän tien varella.

Aira Samulin näytti kartasta Suojärven pitäjän Hyrsylän mutkan
sijainnin ja kertoi Rautuseuran retkeläisille evakkotarinaansa.

Kuvat: Heikki Malkamäki
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toi nykyisestä toiminnastaan vanhus-
ten hyvinvoinnin edistäjänä.

Aira kertoi koonneensa tavarat
muun muassa kirpputoreilta ja huu-
tokaupoista. Huonekalut olivat myös
“uusia” hankintoja, mutta esimer-
kiksi yläkerran makuuhuoneen kam-
pauspöytä oli täsmälleen samanlai-
nen kuin hänen äidillään oli aikoi-
naan ollut.

Salissa oli paljon Arabian poslii-
nia, joista etsittiin muun muassa tut-
tuja maitokannuja. Aira kertoi vie-
railijoina olleen myös dementikko-
ja, jotka tunnistivat lapsuutensa
maitokannut. Hän kertoi itse var-
muuden vuoksi huolehtivansa pöly-
jen pyyhkimisestä.

Nykyään Hyrsylän mutka ir-
taimistoineen on Aira Samulin sää-
tiön omaisuutta.

Ennen pois lähtöä tutustuimme
vielä pihapiirissä oleviin aittoihin,
joissa oli esillä paljon käsitöitä sekä
erilaisia työvälineitä. Pihassa oli Ai-
ran isän Viktor Suvion muistopat-
sas sekä sedän Sten Suvion muis-
tokivi. Sten Suvio muistetaan nyrk-
keilyn olympiavoittajana Berliinistä
1936.

Valotaiteilija ja -suunnittelija

Ekku Peltomäki on istuttanut
Hyrsylän mutkaan kaikkiaan 400
tainta. Lisäksi sinne on hankittu van-
hojen rautatieläisjuurien kunniaksi
höyryveturi sekä resiina.

Saimme tutustua myös pääraken-
nuksen vieressä olevaan Vanhuu-
denkotiin, joka rakennettiin TV:stä
tutun Remontti-Reiskan kanssa.
Aira kutsuu sitä hoivataloksi, koska
se on rakennettu ajatellen erityisesti

vanhenevan henkilön tarpeita. (Li-
sätietoja Hyrsylän mutkasta saa
Internetistä osoitteesta http://
www.ekku.com/aira/hyrsyla/
index.htm)

Kiitos matkanjärjestäjille sekä
matkassa mukana olleille rattoisas-
ta matkaseurasta!

Outi Ahponen

Karjalan Liiton 2. varapuheen-
johtaja Eevaliisa Kurki on valin-
nut Vuoden karjalaiseksi kirjak-
si Antti Palomäen Juoksu-
haudoista jälleenrakennukseen.
Teos on Palomäen väitöskirja,
joka ilmestyi keväällä 2011.

Filosofian tohtori Antti Palomäen

kirja Juoksuhaudoista jälleenraken-
nukseen, Siirtoväen ja rintamamies-
ten asutus- ja asuntokysymyksen
järjestäminen kaupungeissa 1940–
1960 ja sen käänteentekevä vaiku-
tus asuntopolitiikkaan ja kaupunki-
rakenteeseen, on merkittävä uusi
tutkimus siirtokarjalaisten vaikutuk-
sesta Suomen asunto-politiikkaan ja

Vuoden karjalainen kirja 2011

Juoksuhaudoista jälleen-
rakennukseen

Kahvi ja pulla maistuivat retkeläisille.
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kaupunkirakenteeseen.
Mielenkiinto karjalaisuuteen ja

karjalaisväestön sijoittumisen ja kar-
jalaisen kulttuurin asemaan Suo-
messa on ollut lähivuosina merkit-
tävää. Tiedotusvälineissä on kerrottu
karjalaisten evakkotiestä ja esitetty
TV-dokumentteja viime aikoina.

Antti Palomäen laajaan lähdeai-
neistoon pohjautuva tutkimus osoit-
taa, että siirtoväen ja rintamamies-
ten asutus- ja asuntokysymyksen
järjestämisellä oli käänteentekevä
vaikutus suomalaiseen asuntopoli-
tiikkaan ja kaupunki-rakentamiseen.

Siirtoväen ja rintamamiesten asut-
taminen oli sotakorvausten ohella
Suomen sodan jälkeisen talous- ja
sosiaalihistorian tärkein tehtävä.
Karjalan menettäminen Neuvosto-
liitolle merkitsi sitä, että liki puoli
miljoonaa karjalaista oli vailla asun-

toa ja maata. Maailmanlaajuisesti-
kin merkittävä saavutus oli asuttaa
tämä puolimiljoonainen karjalaisvä-
estö kanta-Suomeen ja luoda heille
tarvittavat elinolosuhteet jatkaa elä-
määnsä uusilla kotiseuduilla.

Siirtoväkiongelman ohella painet-
ta asutustoimintaan oli luotu jo sota-
aikana antamalla rintamamiehille
lupauksia maan ja asunnon saannis-
ta. Suomen olikin sodan jälkeen löy-
dettävä ratkaisu lähes voittamatto-
malta tuntuneeseen asutus- ja asun-
topoliittiseen ongelmaan. Tämä rat-
kaisu on edelleen nähtävissä tässä
tutkimuksissa mukana olleissa kau-
pungeissa ja muuallakin Suomessa,
esimerkiksi omassa kotikaupungis-
sani on kokonainen kaupunginosa
edelleen tunnistettavissa sodan jäl-
keisen asutustoiminnan tunnus-
merkkinä.

Antti Palomäen tutkimus antaa
uusia näkökulmia ja vastauksia sii-
hen, miten tämä suuri yhteiskunnal-
linen ongelma ratkaistiin.

Juoksuhaudoista jälleenrakennuk-
seen on ensimmäinen tieteellinen
kokonaisesitys, jossa selvitetään siir-
toväen ja rintamamiesten asutus- ja
asuntokysymyksen järjestämistä
kaupungeissa. Kirjan teksti on su-
juvaa ja helposti luettavaa. Sisältö
on mielenkiintoista, uutta tutkittua
tietoa ja mukana on kuvamateriaa-
lia, jota ei ole aiemmin ollut esillä.

Samalla tutkimuksessa pureudu-
taan aiemmin vähälle huomiolle jää-
neen kaupunkilaissiirtoväen vaihei-
siin sodan jälkeisessä Suomessa.

Eevaliisa Kurki
Karjalan Liiton

2. varapuheenjohtaja

Viipurin menetys vain kymmenen
tunnin aikana on yksi jatkosodan kiis-
tellyimmistä tapahtumista. Järkytty-
nyt Mannerheim piti asiaa “sotahis-
toriallisena skandaalina”. Kaupungin
puolustuksesta vastanneet eversti
Armas Kemppi ja majuri Kurt Bäck-
man pidätettiin sekä tuomittiin.

- Viipuri on kuin oka minun sielus-

sani, Kemppi totesi.

WSOY:n Yrjö Jäntti olisi halunnut
Kempin julkaisevan muistelmansa
heti sotien jälkeen, mutta Kemppi kiel-
täytyi, koska omien sanojensa mu-
kaan “ei ole kirjailija”. Vasta nyt, kun
Kempin kuolemasta on kulunut 62
vuotta, kirjailija Seppo Porvali valot-
taa 27. teoksessaan Armas Kempin
elämää muodossa, jota hänestä ei
ennen ole kirjoitettu.

Kemppi syntyi Haminassa työläis-
kodin lapsena. Kun Suomi sai taistel-
la itsenäisyytensä puolesta, Kemppi
lähti Saksaan. Hänestä tuli jääkäri,
vapaussoturi ja upseeri itsenäisen
Suomen armeijaan. Talvisodassa
Kemppi keräsi mainetta Taipaleen
rintaman sankarina ja jatkosodassa
niin sanotun Tyrjän rykmentin rohke-
ana komentajana, jolle esitettiin Man-
nerheim-ristiä.

Venäläisten suurhyökkäyksen alka-
essa kesäkuussa 1944 Mannerheim
siirsi Kempin johtaman 20. Prikaatin

Viipurin suojaksi. Kaupunki oli kaa-
oksessa, sotilaskarkureita oli paljon.
Ylivoima oli musertava. Suomalais-
ten tykistö- ja jalkaväkiammukset al-
koivat loppua, lisää ei saatu toistuvis-
ta pyynnöistä huolimatta. Linjat mur-
tuivat ensimmäiseksi majuri Kurt
Bäckmanin II Pataljoonan kohdalla.
Kempin määräämä vastahyökkäys
epäonnistui, ja pakokauhu yltyi.

Kun oikeudessa myöhemmin Kem-
piltä kysyttiin, miksi hän ei Viipurin
romahtamisen jälkeen järjestänyt puo-
lustusta Linnansalmen länsirantaan,
Kemppi vastasi: “Jos niille paljaille
kallioille olisi asetettu joukkoja puo-
lustukseen, olisi se vaatinut monta
tonnia verta.”

Hän ajatteli miestensä - suomalais-
ten sotilaitten - parasta, kuten aina.

- Kirjan kirjoittaminen oli yksi haas-
teellisimmista tehtävistäni lähes 30-
vuotisen kirjailijaurani aikana. Onneksi
sain melkoisen määrän materiaalia
käyttööni, kirjailija Seppo Porvali ker-
too.

Kiistellyn eversti Armas Kempin elämä kansien väliin
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Rautuseura ry ja Rautulaisten Pitäjäseura ry ovat tehneet viime vuosikymmeninä useita eri hankkeita ja talkoo-
matkoja, jotta menneiden sukupolvien muistelupaikat olisivat meidän matkalaisten käytössä.
Kuvat marraskuulta, jolloin kynttilät sytytettiin esiäitien ja esi-isien muistolle.

Kynttilät syttyivät Raudun muistomerkeillä

Sankarivainajien muistomerkki.

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki.

Tikatsun hautausmaa

Tuhoutuneen kirkon paikalle laitettu muistomerkki on
siirretty tuntemattomaan paikkaan.

Katos on siirretty noin 15–20 metriä kaakkoon ja
katoksen alla on äsken tehty hauta ja ikivanha hautaki-
vi, josta puuttuu risti sille varatusta paikasta.

Kirkkomaalle johtava portti on suljettuna paikallaan,
mutta rakentajat ovat tehneet tien portin vieritse työ-
maalleen.

Juuri entiselle kirkon paikalle rakennetaan jotakin ra-
kennusta, jonka käyttötarkoitus ei ole tätä kirjoittaessa
selvillä.

Palkealan kirkkomaa

Tikatsun hautausmaa on saanut olla rauhassa ilki-
vallantekijöiltä.

Palkealan kirkon muistomerkin katos.



Rautulaisten lehti  6/2011 13

Uusiokäyttöön otettu
muistomerkki

Entinen Raudun vuoden 1656 taistelulle omistettu
muistomerkki, vanhasta neljäpylväisestä muistomerkistä
on jäljellä kaksi graniittipylvästä ja kate, jotka on rapat-
tu ja kalkilla valkaistu. Muistomerkillä muistetaan ny-
kyisiä Raudun vapauttajia, jotka saivat surmansa 1939–
1940. Mielenkiintoista olisi saada selville, miksi kysei-
nen paikka valittiin sankarivainajien hautaamispaikak-
si ja muistomerkin sijoituspaikaksi?

Muistomerkillä oli samat seppeleet ja muovikukat kuin
kesäkuussa. Sytytimme kynttilän muistomerkin sydä-
melle, merkin sydängraniitti on rautulaisten 1931 aset-
tama, tuolloin muistomerkki sijaitsi kirkkoaholla.

Teksti ja kuvat:
Ilkka Pietiäinen

Veikko ja Toini Pietiäinen Raudunkylällä kesällä 2011. - Kaikki on
hävinnyt, mitä täällä on ollut. Jäljellä on ainoastaan tuo mänty,
jonka vieressä olleessa savusaunassa olen syntynyt, sanoo Veikko.

Raudunkylässä 1923 syntynyt Veik-
ko Pietiäinen oli viime kesän Raudun
matkalla yksi matkan vanhimmista
osanottajista, jollei peräti vanhin. Hän
oli lähtenyt poikansa Ilkan vetämälle
Pietiäisen suvun maisemamatkalle
vaimonsa Toinin kanssa.

Viikonlopun kestäneellä matkalla
bussi kiersi päivän pitkin Rautua ja
Ilkka Pietiäinen oli valmistautunut op-
paana oloon hyvin. Hän kertoi mie-
lenkiintoista, yksityiskohtaista tietoa
Raudusta, sen historiasta ja luonnon-
oloista.

Veikko Pietiäinen ei ollut ensim-
mäistä kertaa sodassa menetettyjä
lapsuuden kotimaisemiaan katsele-
massa. Hän oli käynyt Raudussa jo
silloin, kun sinne ei ollut lupa mennä.
Leningradista Raudussa piipahti sa-
laa näppärästi.

Vaikka kotipaikasta ja koko Rau-
dunkylästä ei ole enää mitään jäljellä,
Veikon mieli paloi vielä matkaan.

– Ja hyvin olen jaksanut olla muka-
na, kiitteli Veikko takaisin Mikkeliin
päin matkatessa.

Ja mikäpä oli reissatessa, kun ren-

kaat ahnehtivat kilometrejä ja pehme-
ältä penkiltä sai seurata ikkunassa vi-
lisevien maisemien vaihtumista.

Veikon matkamuistoja Raudusta

Kuva: Seija Lipsanen
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Toisin oli silloin, kun Veikko joutui
ensimmäisen kerran lähtemään syn-
tymäpitäjästään Raudusta kohti Sa-
voa.

Talvisodan syttyessä 16-vuotias
Veikko oli mukana Raudun suojelus-
kuntapojissa, kuten kaikki sen ikäiset
muutkin rautulaiset pojat. (Suojelus-
kunnan sotapäiväkirjaa Rautulaisten
lehdessä on seurattu koko mennyt
vuosi).

Kun sota loppui, suojeluskunnan
joukko lähti hiihtäen kohti Pieksämä-
keä. Veikko muiden mukana.

Hiihtomatka oli pitkä ja kesti pari
viikkoa. Yöt vietettiin nuorisoseuran-
taloissa ja vastaavissa majapaikois-
sa. (Suojeluskunnan matkasta Kau-
kolasta Haapakoskelle kerrotaan li-

Veikko Pietiäinen vuonna 1974 Raudunkylän
raitilla. Jalmari Pietiäisen kotipaikka on kuvassa
vasemmalla ja Veikon oikealla puolen tietä.

Toini Pietiäinen 1974 Raudussa Suurenkiven
aholla.

Kirkkojärvi näkyi vuonna 1974 Pietiäisten su-
vun mailta vielä näin hyvin.

Kesällä 2011. Kirkkojärvi on pöheikön takana
ja pilkahtelee vain vaivoin näkyviin lehtien lo-
masta. Pietiäisten sukuseuran väkeä juurillaan
miehenkorkuisten rikkaruohojen keskellä.

sää tässä numerossa julkaistavassa
sotapäiväkirjan osassa).

Haapakoskella alkoi nuorukaisille
kuukauden kestävä sotilaskoulutus.

– Siellä oli kolmessa kerroksessa
lavat, joissa nukuimme. Yhtenä yönä
se romahti, muistaa Veikko.

Haapakoskelta Veikko siirrettiin   8.
Rajakomppaniaan Saareen, Uukunie-
melle ja sieltä Kesälahdelle.

– Jäin yhtä päätä armeijaan, kun
kaikki oli menetetty. Sitten alkoikin
jatkosota.

Toini ja Veikko kohtasivat toisensa
sodan jälkeen Otavassa.

– Olimme tanssimassa Päiväran-
nan lavalla. Muistan sen paikankin,
missä Toini istui, muistelee Veikko en-

sitapaamistaan puolisonsa kanssa.
Siitä alkoi riiustelu ja saatilla käynti,

joka huomattiin heti pienellä kylällä.
– Taas kerran, kun saattelin Toinia

Otavassa tansseista kotiin, myöhäs-
tyin junasta. Kun en päässytkään ta-
kaisin Mikkeliin, jäin asemalle nukku-
maan ja niin toinenkin juna ehti men-
nä ohi. Kun Toini sitten meni töihin,
niin asemalla sanottiin, että se poika,
joka saatteli sinua, nukkui tässä pen-
killä koko yön. Asemalla nukkuminen
oli siihen aikaan tavatonta ja herätti
pahennusta, kertoo Veikko pilke sil-
mäkulmassa.

Seija Lipsanen

Kuva: Pietiäisten albumi Kuva: Pietiäisten albumi

Kuva: Seija Lipsanen

Kuva: Pietiäisten albumi
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Katselin eräänä aurinkoisena päi-
vänä ikkunasta tuota kaunista luon-
toamme ja mietin, osaammeko ar-
vostaa kotimaamme hyviä ominai-
suuksia. Meidän ilmastomme suo-
jelee meitä pahoilta luonnon myller-
ryksiltä ja tuhoilta.

Meillä on mahdollisuus nauttia eri
vuodenaikojen ominaisesta kauneu-
desta. Kevät tuo luontoon herkkiä
värisävyjä aloittaessaan kasvun,
pian näemme kauniin vihertävän

luonnon. Kesä taas on voimakkaan
kasvuston kehitystä ja kasvattaa
erilaiset kasvit, sekä hiljakseen kyp-
syttää ne syksyn sadonkorjuuta var-
ten.

Nyt olemme syksyssä ja luonto on
parhaillaan syksyn väriloistossaan,
riisuakseen kesäasunsa ja odottelee
talvista valkoista lumivaippaa.

Niinpä mekin alamme odotella
vuoden merkittävintä juhlaa ja niitä
perinteitä noudattaen, joita esivan-

hempamme ovat käyttäneet. Aloi-
tamme pian joulujuhlan suunnittelun.

Muistan omalta kouluajalta, millä
innostuksella aloitimme Joulujuhlan
suunnittelun. Halusimme sinne näy-
telmän, tonttuleikkejä, sekä runsaasti
joululauluja. Jokaisena jouluna esi-
timme ainakin yhden näytelmän,
joka oli TIERNAPOJAT. Se kuului
aina perinteeseen. Harjoittelimme
ahkerasti, että koulun joulujuhla on-

Vaalikaamme perinteitä ja muistoja, sillä
ne ovat arvokas perintö

Anna Koukosen os. Rastas lapsia puolisoineen ja lapsineen. Tämä valokuva on otettu Raudussa ja
olettaisin olevan isoäitini talon seinustalla. Kuvassa oikealla eturivissä on isoäitini, hänellä on vahvat
silmälasit, esiliina edessä ja huivi päässä. Seuraava on setäni Heikki Koukonen, seuraava naishenki-
lö tunnistamaton, seuraava on setäni vaimo. Kaksi pikkutyttöä ovat Terttu Koukonen ja Sirkka Hänni-
käinen, poika seisomassa Jouko Hännikäinen, hänen takana isäni Antti Koukonen karvalakissaan
edessään äitini Helena Koukonen. sitten iso mies Juho Hännikäinen ja poikansa Eero ja seuraava
vaimonsa Iida, tyttärensä Eevi, välissä kasvot joita en tunne, Hännikäisen tytär Eine. Isoäidin takana
kolme henkilöä joita en tunne. Edessä istumasssa vasemmalla Jaakko Hännikäinen, vieras poika ja
mies. Veljeni otsa näkyy Sirkan ja Tertun välissä. Niistä kolmesta henkilöstä isoäidin takana saatan
olla minä, jolla on vain puolet kasvoista näkyvissä.
Kuvan lähetti Helmi Seppälä, o.s. Koukonen.
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nistuisi hyvin, sillä halusimme van-
hempamme näkevän mihin me pys-
tymme. Luokkahuoneen koristelu
kuului tehdä muutama päivä ennen
juhlaa, samoin kuusenkoristeet teh-
tiin oljista ja kreppipaperista, latvaan
ripustettiin iso tähti ja oksille Suo-
men lipuista lankaan pujotettu ket-
ju.

Hyvissä ajoin ennen joulua alkoi-
vat kodeissa myös valmistelut. Sii-
vous, joka tehtiin aivan perusteelli-
sesti, sillä joulu oli niin arvokas juh-
la, että kaikki piti olla puhdasta lat-
tiasta kattoon. Iltaisin valmisteltiin
sitten joululahjoja, neulottiin ja vir-
kattiin, mitä kukin osasi tehdä. Äi-
dit kehräsivät villalankaa, josta sai
neuloa sukkia, lapasia ja myssyjä,
sillä talvella tarvittiin lämmintä vaa-
tetta koulumatkaa varten. Kaupas-
ta ostettuja lahjoja oli hyvin vähän.
Sukset ja kelkat, sekä joitain leluja
pikkulapsille hankittiin kaupasta.
Lahjojen hankinnat olivat käytännöl-
lisiä ja tarpeellisia tavaroita, riippu-
en taloudellisesta tilanteesta. Kui-
tenkin vanhemmat halusivat, vaik-
kapa vaatimattomankin lahjan lap-
sille, koska se oli suuri ilo lapsille,
että pukin lahjasäkistä löytyi jotain
jokaiselle.

Kun suuremmat siivoustyöt oli
tehty, aloitettiin leipomiset. Leivot-
tiin perinteisiä piparikakkuja, joulu-
torttuja ja Hanna-tädin kakut olivat
vanha perinteinen pikkuleipä. Kun
pikkuleivät oli leivottu leivottiin ruo-
kaleivät. Vasta viimeisellä joulun-
alusviikolla leivottiin karjalanpiirakat
ja pulla, sekä marja- ja rahkapiira-
kat. Jouluruoat valmistettiin aaton
aattona, niihin kului peruna-, pork-
kana-, lanttu- sekä kaalilaatikko.
karjalanpaisti ja kinkku ilman muu-
ta. Vihersalaatit eivät olleet tuttuja,
mutta rosolli, hapankaali ja lanttu-
ja porkkanaraaste olivat lisäkkeitä.
Kotonani kaikki laatikot paistettiin
saviastioissa, sillä ne voitiin pitää
hellan sivureunalla, että pysyivät
lämpiminä, sillä hellassa oli hiillos
koko päivän. Kun kaikki olivat pais-

tetut niin kinkku paistettiin aattoa
vasten yöllä. Aattoillan ruokapöytä
oli runsas ja herkullinen. Jouluaamun
ensimmäinen ateria oli riisi- tai hirs-
sipuuro ja sekahedelmäsoppa.

Yleisesti oli tapana, että aattona
ruokapöytä katettiin ja jouluiltana
vasta raivattiin pöytä tyhjäksi. Aat-
toilta ja joulupäivä rauhoitettiin yli-
määräisiltä töiltä ja nautittiin perhe-
keskeisyydestä ja levosta, sillä kaik-
ki valmistelu oli vaatinut pitkää työ-
päivää ja nukkuminen oli jäänyt vä-
hälle.

Joulupäivän jumalanpalvelus kir-
kossa oli aikaisin aamulla ja sinne
mentiin hevoskyydillä. Joskus oli
useampi hevonen perätysten ja ai-
sakellojen kilinä kuulosti aivan jou-
lumusiikilta. Tapaninpäivänä saa-
toimme vierailla sukulaisissa tai pis-
täytyä naapurissa. Miesväki kävi
naapureissa kysymässä, “Onko
Tahvana kotona?” Isännän tuli vas-
tata kysyjälle tarjoamalla lämpimän
totin. Kerrottiin kuulumiset ja toivo-
tettiin hyvää loppuvuotta. Isäni ei
ollut totimiehiä, mutta varasi aina
aineet Tahvanan kysyjiä varten.

Nuoriso kokoontui illalla rekiret-
keä varten, joskus hevosia oli use-
ampia ja silloin kaikki halukkaat pää-
sivät mukaan. Ajelivat kyläteitä naa-
purikylissä ja laulelivat rekilauluja,
sekä hauskoja pilalauluja, joita oli
toisista kylistä sepitetty, joskus vä-
hän ironisiakin, mutta jokainen ym-
märsi ne leikiksi, eikä niistä louk-
kaannuttu.

Kun joulu oli vietetty, niin uusi vuosi
oli jo pienempimuotoinen juhla, eikä
varusteluja tarvinnut suuremmin
tehdä, sillä jouluruokia yleensä riitti
melkein loppiaiseen saakka. Uuden
vuoden yönä valvottiin ja valettiin
tinaa ja uskottiin näkevämme mitä
tulevaisuus tuo tullessaan. Kyllä
Karjalassa perinteitä vaalittiin ja
uskon karjalaisten edelleen noudat-
tavan samoja perinteitä, vaikka ko-
tiseutu saattaa olla Savossakin.

Maaseudulla perinteet kulkevat
sukupolvelta toiselle paremmin kuin

kaupunkimiljöössä. Joulun ja pääsi-
äisen perinteiset tavat ovat parhai-
ten pysyneet käytössä. Helluntai
keinuineen ja juhannus kokkoineen
ovat vähän jääneet enemmän nuo-
rison hyveiksi, eikä niihin suurem-
miten valmisteluja tehdä.

Olen ihmetellyt, että esivanhem-
milla on ollut sitkeyttä pitää yllä niin
monipuolista ruokalajitelmaa, koska
aikoinaan ei ole ollut apuvälineitä,
ainakaan sähköisiä. Pelkkien laati-
koiden tekeminen vaati kasvisten
kuorimiseen valtavasti aikaa. Ny-
kyiset keittiöt ovat niin koneistettu-
ja, että helpotus menneeseen on
suuri. Siitä huolimatta monessa ko-
dissa hankitaan laatikkoruoat valmii-
na.

Kaikesta huolimatta ovat perinne-
tavat säilyneet, joten nuorempi pol-
vi on saanut oppia miten esivanhem-
mat ovat vuoden suurempia juhlia
valmistaneet. Yrittäkäämme ylläpi-
tää perinteitä, sillä on arvokasta
muistaa ja kunnioittaa vanhaa kult-
tuuria ja sen kehittäjiä. Meilläkin
joulu lähestyy, joten langat ja puikot
esille. Sillä tavalla saadaan läheisil-
lemme itsetehtyjä, pukin tuomia lah-
joja.

Oikein hyvää ja terveellistä jou-
lun viettoa, sekä hyvää uutta vuotta
kaikille lukijoille. Muistakaa perin-
teet.

Jouluterveisin

Helmi Seppälä
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Joulun odotusta

Kaikesta nyt jo huomaa sen,
saapuu joulun aika kiireinen.
Kiire meidät tempaa mukaan,
säästyisikö tältä kukaan.
Ihmisvyöry kosken lailla
nyt jo näkyy kaikkialla.
Juoksee kaupasta toiseen
vaan joululahjoja ostamaan.

Olisiko tämä nyt kovin pahasta,
jos tingittäisiin
joululahjarahasta.
Tämän pitäisi olla jo muotia
sitä vanhaa tottumusta ruotia.
Taloustutkijamme puhuvat
syvästä lamasta,
vaan luovummeko me
turhasta kamasta.

Joululaulut jo soivat
tavarataloissa,
joulu loistaa myös katuvaloissa.
Hyvä tahtokin voi muuttua
vihaksi, joulun sanoma
pelkäksi lihaksi.
Mistä aikaa löytyisi toimille,
tungos ja jonot
kun ottavat voimille.

Siivoa paikat,
valmista jouluruokia,
laita laatikot, voitele vuokia.
Paista kinkku
tai vaihda kalkkunaan,
unohtaa et voi joulukalaakaan.
Vaihda rahasi joululahjoiksi,
olemmeko me tulleet
aivan kahjoiksi.
Silti me vuodesta toiseen aina,

odotamme joulua innokkaina.
Annamme mennä rahamme vaan,
vaihdamme taas
turhaan mammonaan.
Lainaamme rahaa,
jos omat ei riitä,
mitäs me tuhlarit huolimme siitä.
Olisko tämä sittenkään pahasta
jos säästäisimme jotain
joulurahasta.
Onko tuhlailullamme
mitään enää mieltä,
muistammeko enää
edes lasta pientä.

Toivotan silti teille joulua
rahakasta, juhlimmehan silloin
Joulun Lasta.

Sulo Kiuru,
Joroinen

Mummon villasukka

Mummo keinuhun istuu
ja sukkaa kutoo.
Ensin ympäri sormen langan
hän punoo,
josta silmukat alkavat juosta.
Lapset loikkivat mummon ympärillä
heistä joku jo pysähtyi
kyselemällä:
Kuka nuo sukat jalkaansa saa
kun niin kaunista tulevi tuosta.

Sinulle lapseni sukat nää kudon
punaridan langoista tähän punon.
Se on valmiina tässä.
Muista aina, kun sukan
tään jalkaasi laitat
mitä kertookan nämä väriraidat.
Punavärihän aina on –
kielto ehdoton.
Silloin jalkasi takaisin vedä
Älä eteenpäin astu enää.

Keltaisen raidan tein vierelle sen
siksi astele hiukan varoen.

pienen hetken voit miettiä vielä,
jos tulee keltainen vastaan tiellä.
Väri vihreä tahtoo opettaa
on esteet pois, nyt kulkea saa
kulje eteenpäin hymyillen
Raita keskellä valkoinen
Se on muistona
sydämen pienoisen,
joka puhtaana säilytä ain.

Tämä musta raita
on suruista kudottu,
vain siksi, ettei mielestä unohdu.
Toki joskus surun vuorokin on
ilo koskaan ei ole loputon.
Monet kirjavat raidat kertokoon,
miten vaiherikas elämä on.
Ilot surut ne vuosin vaihtuvat vaan
mitä päivä huominen tuoneekaan?

Kun varsi näin kirjava sukassa on,
terän siihen jo harmaaksi teen,
sillä täytyyhän sinunkin tottua
tähän arjen harmauteen.

Tämän sukkaparin jalkaasi laitan.
Kudon kultalangasta
viimeisen raidan,
jonka elämän langaksi
sinulle annan
siitä muistat tuon ohjeen vanhan
“astut elämään itkien
sä koet elää niin,
että lähdet hymyillen.”

Tämä sukkapari säilytä ain
Sitä lumppuihin älä heitä.
Sen mummolta kerran lahjaksi sait
ja se ohjatkoon elämäs teitä.
Aina villasukkaakin tarvis on
sillä maailma kylmä on armoton
Väriraidat on oppaana siellä
kulje tietäsi ain ilomiellä.

Jenny Pärssinen
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Raudussa asuneiden, Suomen kansalaisiksi tul-
leiden sukujen kotiseutu on nyt ja tulevaisuudessa
suomalaisten kauniiksi tekemä Karjala.

Ei ole yhtään hyväksyttävää syytä ylenkatsoa ja vihata
karjalaisia. Moni maan presidentti hylkii karjalaisia ja
Karjalan kuulumista jakamattomaan Suomeen. Yhteis-
kunnan varoilla ylläpidettävän kansanradion karjalaiseen
vähemmistöön kohdistuva vähättely Virtasen suvun edus-
tajan pilkkanauruineen sekä presidentin vaimon arvoval-
lalla julkaistu “mitätän risukko”-teoria, eivät tule koskaan
kasvamaan riutuvaa taimikkoa vankemmaksi metsäksi.

Risukon kätköissä irvaillaan
ja valehdellaan

Mitättömään risukkoon ovat puskavenäläiset kätkeneet
Pietaria kiertävän kaasuputken. Karjalan kannaksella
möyhennetyn putkiväylämaaston jatkeeksi putket laskeu-
tuvat meren syvyyksiin Virolahdella. aiemmin Vanja va-
lehteli Pietarin kaupungin olleen piiritystilassa jatkosodan
aikana. Tämä nykyinen Pietarin kaasupiiritys lienee tot-
ta. Stalinin vankimmaksi sotilastukikohdaksi muokattu
Pietarin kaupunki ympäristöineen pysyi koko toisen maa-
ilmansodan ajan valloittamattomana, saksalaisten toislai-
taisesta sotilaallisesta yrityksestä huolimatta. Suomalais-
ten Koti-Raudun rajasta on monta sataa kilometriä ete-
lään aluetta, jota Stalinin joukot hallitsivat jatkuvasti ja
venäläiset nytkin. Jatkosodan aikaista piiritysvalhetta le-
vittävinä lobbareina Suomessa ovat olleet sodan jälkeisen
suomettuneen historiankirjoituksen tekijät ja opetusminis-
teriön vahvistamien oppikirjojen hyväksyjät.

Ukrailaisten talvisota
jatkuu kaasusotana

Raatteen tien suunnassa viikon verran edenneet Stali-
nin joukot olivat 7. joulukuuta 1939 saavuttaneet Suomen
katkaisussa Suomussalmen tienoot ja suomalaiset poltti-
vat varotoimina Suomussalmen kirkonkylän.

Stalin lähetti Suomussalmen saavuttaneen osaston pe-
rässä aiemmin Puolassa sotineen motorisoidun ukrainalais-
joukon. Tämän Raatteen tiehen tukeutuvat suuren sota-
kolonnan tarkoituksena oli jatkaa Suomen tuhoamista
Suomussalmelta eteenpäin.

Ukrainalaisjoukko oli Stalinin armeijan valio-osasto jon-
ka aikaansaannosta oli, että Puolan valtion syyskuussa

1939 hävitettiin Stalinin ja Hitlerin keskinäisen sopimuk-
sen mukaisesti, “puolet sulle ja puolet mulle”.

Ukrainalaisjoukko ei päässyt Suomussalmelle saakka,
koska suomalaiset pysäyttivät moottorimarssin ja katkai-
sivat huoltoyhteydet marssijoiden takaa Raatteentien suun-
nassa. Suomussalmelle päässyt Neuvosto-osasto hävi-
tettiin sieltä joulukuun puoliväliin mennessä ja tämän jäl-
keen oli vuorossa Suomeen tunkeutuneiden ukrainalais-
ten hävittäminen.

Raatteen tien motissa tuhoutui
vähintään 7000 sotilasta

Nälkä ja pakkanen ja huonosti järjestetty huolto tekivät
täydellisen tuhon mahdolliseksi. Motista paennut prikaa-
tinkomentaja Aleksei Vinogradov teloitettiin omiensa
toimesta.

Suomessa Raatteen motissa kuolleet ukrainalaiset ei-
vät taistelleet isänmaansa puolesta, sillä Ukraina pääsi irti
Stalinin synnyttämästä hirmuvallasta vasta Gorbatsovin
jouduttua kumousta tekevien kynsiin.

Vielä nytkin lienee Ukrainassa varsin suuri joukko Raat-
teen tiellä jäätyneiden lapsia ja lapsenlapsia, joiden esi-
vanhemmat muistetaan suuren surun ja katkeran muis-
ton iskostumisesta lähiomaisten mieliin. Luulen, että Raat-
teen tiellä kuolleiden jälkeläiset ottaisivat ilolla vastaan
suomalaisten selvityksiä ja myötätunnon osoituksia kohti
Suomussalmea hyökänneiden omaistensa tapahtumista.
Valtiovalta on ollut kykenemätön tällaiseen toimintaan,
joten kansalaisjärjestöjen ja yksityisten kansalaisten tulisi
hiihtää nykymuotoinen kaukopartiolatu Ukrainaan.

Venäjä on kaasuputkiaseellaan jo hyökännyt Ukrainan
kimppuun. Stalinin viitankantajat noudattavat näin vanho-
ja venäläisiä perinteitä. Karjalaisina ymmärrämme miltä
tuntuu olla hyökkäyksen kohteena.

Julia Tymošenkon yhteyksiä palkkamurhiin tutkitaan.
Entisen pääministerin yhteydet Venäjään olivat kaasuput-
kisodan aikana yleisesti tunnettuja. Suomessa kaasuput-
kilobbarina tunnettu on asettunut presidenttiehdokkaaksi.
Lobbauksella ansaittu nahkarepullinen ruplia auttanee
pyrkimyksissä.

Metsien kuningatar on
periaatteiltaan suomalainen

Lapin kuningatar Hannele Pokka on valkean peuran
hahmossa lumonnut kaivoshakut olalla Lappiin saapuneet

Tiedetäänkö ainuttakaan Koti-Raudussa
vuonna 1941 syntynyttä Suomen kansalaista
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kultasuonten etsijät. Lumous on viime vuosina vain vah-
vistunut Rovaniemen seudulta löydetyn kupari, uraani ja
nikkeliesiintymän löydyttyä. Löytyikö siinä Petsamon nik-
keliesiintymää suurempi malmio? Hannele Pokka saa-
nee jouluna lahjaksi lapinkullasta tehdyt poronsarvet, kos-
ka kultaa on kaivettu Lapissa monta pororaidollista.

Korvatunturin joulupukki on huomannut ympäristöjoh-
taja Hannele Pokan kiertävän kairoja metsästysaseiden
kera. Pyyntiluvat ovat tietenkin voimassa Pokankairan
ulkopuolellakin. Hannele on keskittynyt selvittämään hau-
likon hajontakuviota tunturiympäristössä, joten ympäris-
töministeri Ville Niinistön ajatukset kaivosyritysten ve-
rollepanosta saavat odottaa. Valtionvarainministeri Jutta
Urpilainen keksii ensin omaperäiset verotustakuut kan-
salaisten maksettavaksi.

Vanhakantainen Juudean maassa jo 2011 vuotta sitten
täytäntöön pantu verotus ei tietenkään sovi uskontoneut-
raaliin Suomeen. Täältä Juudean maalle, Betlehemiin aasin
kanssa verolle pantavaksi lähtijä joutuisi rajavartioiden
pidättämäksi, eikä saisi sijaa mistään majatalosta, vaan
joutuisi poliisilaitoksen pahnoille, koska aasilta puutuisivat
EU:n direktiivin mukaiset korvamerkit. Kaltereiden raos-
ta voisi tiirailla kuinka Itäisellä taivaalla loistava harvinai-
sen suuri komeetta ohittaisi pysähtymättä poliisilaitoksen
pahnat.

Rautulaiset synnyttäjät olivat
mieron tiellä 70-vuotta sitten

Talvisodan jälkeen Rautu vallattiin takaisin elonkorjuun
aikaan vuonna 1941. Rautulaisia synnyttäjiä ei päästetty

kotiseudulleen majoittumaan edes armeijan rakentamiin
hevostalleihin. Eduskunnan joulukuussa tekemän päätök-
sen mukaan Raudussa olevien maiden ja kiinteistöjen
omistus vahvistettiin ennen talvisotaa vallinneen tilanteen
mukaiseksi. Sotatoimialueena Rautuun pääsy kuitenkin
estettiin. Jouluksi kotiin jäi toteutumatta sinä vuonna.

Vuonna 1941 rautulaiset syntyivät mierossa, Kangas-
niemellä, Mikkelissä, Loukeen korvessa tai jopa ulkomailla.
Kaikilla noilla elossa olevilla vuonna 1941 syntyneillä on
nyt erityinen syy juhlia rautulaisuuttaan. Onhan tuosta
syntymästä kulunut tasavuosia. Onnittelen kasvukuppania-
ni ja kaikkia erityisoloissa syntyneitä rautulaisia 70-vuoti-
sikärajapaalun ohituksesta.

Kohti uudenlaista
tulevaisuutta

Nykyinen koko maailman laajuinen rahasota ei pääty
edes joulurauhan julistukseen. Laskukoneaivoilla työsken-
televät pörssikeinottelijat pitävät siitä huolen. Onneksi me
saamme tämän talven kuluessa Suomeen uuden presi-
dentin. Kuningas Herodes tai Kiinan keisari olisivat
suhtautuneet presidenttinä meihin karjalaisiin paremmin
kuin muutamat entiset presidenttimme.

Joulu on kotijuhla rautulaisille asuivatpa he nyt missä
päin maailmaa tahansa.

Rauhallista joulua toivoen
Ahti-Veikko

Löytöjä Raudusta

Tässä lisää kuvia Markku Paksun pääkirjoitukses-
saan kertomasta, Leinikylän järven rannalta löytynestä
suomalaisesta pihapiiristä.

Talo päädystä päin katsottuna.
Kuvat: Sami Auvinen

Sarrain on jo
painunut ka-
saan, mutta ra-
kennuksen tun-
nistaa suoma-
laisten raken-
tamaksi.

Pihapiiristä
löytyy myös
vanha maa-
kellari.
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Lotta Svärd -järjestö täyttää
tänä vuonna 90 vuotta. Julkai-
semme rautulaisen lotan, Mee-
ri Huuhkan jatkokertomuksen
Lottia kannaksella uudelleen
juhlavuoden kunniaksi. Alku-
peräinen jatkokertomuksen
jakso on julkaistu Rautulaisten
lehdessä 3/1986.

Luoja oli suuressa viisaudessaan
nähnyt hyväksi järjestää niin, ettem-
me tienneet viimeisen rauhan viikon
olevan kulumassa. Mitä muutakaan
olisimme voineet tehdä siinä tilan-
teessa kuin jatkaa eteenpäin, päivän
kerrallaan. Uskoimme ja toivoimme
kaiken järjestyvän aikanaan ja to-
distelimme itsellemme naapurinkin
tahtovan rauhaa. Olihan Stalin —
tosin jo vuosia sitten— sanonut
eräässä puheessaan: “Yhtään
vaaksaa omaa maata me emme
kenellekään luovuta emmekä yh-
tään tuumaa keneltäkään tahdo.”

Rajaloukkauksista puhuttiin päi-
vittäin. Vakavin niistä tapahtui 26.
marraskuuta 1939 Mainilassa, jos-
sa ammutuista laukauksista Neu-
vostoliitto syytti Suomea. Tämä ei
tietysti alkuunkaan sopinut meidän
järkeemme, mehän halusimme vain
elää rauhassa. Tämä tapaus aihe-
uttikin pienen särön muuten niin lu-
jaan uskoomme. Jos sittenkin? Ei,
meitä ei voitu rankaista sodalla,
meitä jotka halusimme rauhaa.

Ihmiset olivat alkaneet liikehtiä
entistä enemmän ikään kuin hakien
turvaa toisistaan ja saadakseen tu-
kea uskolleen rauhan jatkuvuudes-
ta. Niinpä minullekin tuli tilaisuus
tavata ystävättäreni Eeli, jota en juu-
ri ollut nähnyt hänen avioiduttuaan
naapurikylän pojan kanssa. Nyt hän
oli tullut käymään entisessä kodis-
saan ja päättänyt pistäytyä terveh-
timään minuakin. Hän ehkä arveli
minulla olevan tilanteesta enemmän

tietoa, koska esikunta oli sijoitettu
koululle.

Seisoimme juuri koulun pihalla
vaihtamassa kuulumisia, kun oves-
ta työntyi ulos komentaja kuin tila-
uksesta ja asteli meidän luoksem-
me. Tervehdittyään Eeliä kädestä
hän nähtävästi huomasi sormukset
ja ehätti kysymään ajatuksemme
vaistoten: “Miltäs nuoresta rouvas-
ta nyt tuntuu, kun mies on siellä jos-
sakin?” Eeli vastasi hetkeäkään
epäröimättä: “Jos minun miestäni
siellä tarvitaan, minulla ei ole mitään
sitä vastaan.” Komentaja lähti kä-
velemään enkä tiennyt, mitä hänen
mielessään liikkui. En osannut mi-
tenkään rauhoittaa ystävääni enkä
pystynyt oikein itsekään rauhoittu-
maan. Niinpä pistäydyin vielä illan
kuluessa tervehtimässä naapurin
emäntää, jonka tiesin uskovaiseksi
ihmiseksi. Tällä kertaa hän oli hy-
vin levoton. Hänellä oli omat koke-
muksensa, joista hän veti omat joh-
topäätöksensä. Arvelin hänen ole-
van päivän töistä väsynyt, joten pa-
lasin koululle. Oli jo myöhä ja mi-
nunkin nukkumaanmenoaikani. En
kuitenkaan uskonut, että olin hyväs-
tellyt nämä ihmiset viimeisen ker-
ran.

Sanotaan rajalla olevan rajan ki-
rot. Nämä sen ihmiset tiesivät. Vas-
ta vuosikymmenien saatossa minul-
le selvisi, kuinka suureksi pelkkä
rajan olemassaolo voi kasvattaa ih-
misen. Jos rauha rikkoontui, ihmis-
ten on luovuttava, ei ainoastaan mie-
histään ja pojistaan, vaan kaikesta
omaisuudestaan ja aloitettava aivan
alusta jossain korvessa, jotta he
edelleenkin voisivat sanoa: “Tämä
on minun isänmaani.” Kuinka moni
lie silloin mennyt nukkumaan ilman
iltarukousta? Myöhemmin sain mo-
nesti todeta, että kun kuolema on jo
melkein käsin kosketeltavissa, kars-
keimmallekin taistelijalle löytyy ju-

mala. Niinpä
minäkin ris-
tin käteni ja
pyysin rau-
haa tietämät-
tä, ettei meil-
lä ollut enää
kuin yksi
rauhan päi-
vä.

Aamulla heräsin virkeänä. Kohta
kahvin ja puuron jälkeen räiskyivät
uuneissa iloisesti koivupuut, vaikka
puiden kantaminen tuottikin vaike-
uksia. Tänään niitä tarvittiin taval-
lista enemmän, olihan leivänpaisto-
päivä. Kun uunia kovasti lämmitti,
paistui siellä pannukakku ennen lei-
piä ja hiilillä kiehui hernekeitto. Tä-
nään olisi viihdytysiltakin, jonne voisi
mennä siviilit päällä. Nyt saattoi siis
pestä sen ainoan lottapukunsa.

Iloitsin jo kovasti etukäteen tästä
vaihtelusta. Näkisihän siellä näytte-
lijätovereitakin, suojeluskuntapuvus-
sa tosin, mutta se ei tahtia haittaisi.
Arvelin paikalle saapuvan vierasta-
kin väkeä. Olivathan metsät täyn-
nä sotilaita eri puolilta Suomea. Il-
lalla se suuri hetki sitten koittaisi. Piti
pestä tukka oikein mäntysuovalla ja
ehostaa kasvoja puuteria ja kreppi-
paperia apuna käyttäen. Sitten vain
paras puku päälle. Pieni jännityskin
kuului juhlatunnelmaan.

Pettymykseni oli suuri, kun väkeä
ei ollutkaan niin paljon kuin olin ku-
vitellut. Ohjelmaa ei kukaan yrit-
tänytkään esittää niin kuin aina en-
nen. Minun mielestäni pieni juhla
olisi ollut hyvä vastapaino sotilaiden-
kin telttaelämälle. Sitä ei nyt kuiten-
kaan kysytty minulta sen enempää
kuin keneltäkään muulta yksityisel-
tä ihmiseltä. Maassa vallitsi poik-
keustila, ja ihmisten oli otettava tyy-
tyväisinä vastaan pienimmätkin ilon-
aiheet niin kauan kuin se oli mah-
dollista. Joku vieraskin oli sentään

Lottia kannaksella 5. jakso
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eksynyt joukkoon. Nuori vänrikki
näytti siellä etsivän tanssikaveria it-
selleen. Olin kai kovasti pettyneen
näköinen, kun hän katsoi asiakseen
tanssittaa minua useammankin kap-
paleen. Koska kotimatkanikaan ei
ollut kuin muutama sata metriä, hän
saattoi minut aivan koulun rapuille
asti. Sovimme tapaamisesta, ja vän-
rikki lähti yksikköönsä.

Elimme aikaa, jolloin asioita ei
voinut ajatella pitemmällä tähtäimel-
lä. En kuitenkaan pystynyt hallitse-
maan ajatuksiani, vaan ne harhaili-
vat kuten nuorella tytöllä. Olinko nyt
löytänyt ihmisen, jolle voisin kertoa
peloistani ja toiveistani? Olinhan
yksin, poissa naisteni turvallisesta
piiristä ja siten ikionnellinen pienim-
mästäkin myötätunnon ilmauksesta.
Muistin kuitenkin vielä pyytää luo-
jaa varjelemaan meitä sodalta, se-
hän oli silloin meidän tärkein asiam-
me. Näissä ajatuksissa leijuin höy-

hensaarilleni tietämättä nukkuvani
viimeistä rauhan yötä.

Koitti marraskuun 30. päivä vuon-
na 1939. Heräsin kymmenen yli
kuusi ja käänsin kylkeä nukkuakse-
ni vielä kaksikymmentä minuuttia
ennen herätystä. En kuitenkaan saa-
nut unta. Minua häiritsi, kun joku
esikunnan puolella puhui puhelimeen
jatkuvasti — niin aikaisin aamulla.
Olin kuulevinani jotain jyskettäkin.
Hermoni taisivat olla liian kireällä.
Sotaväki tietysti harjoitteli, sehän oli
tuttua täällä. Vedin peiton pääni vält-
tyäkseni sivuääniltä. Minua ei kiin-
nostanut kuunnella esikunnan puhe-
luita eikä sotaväen harjoitusammun-
toja.

Epäilys oli kuitenkin jo ehtinyt is-
keä tajuntaani ja kiskoi minua nyt
itsepintaisesti hereille. Vai nuo tois-
tuvat jysähdyksetkö ne eivät anta-
neet rauhaa? Nostin oikein päätäni
ja viritin kuuloaistini äärimmilleen.

Henkeäni pidätellen kuuntelin —
silloin taas jysähti! Maalaiskylän
myöhäissyksyn hiljaisessa rauhas-
sa, kun ihmiset vasta heräilivät aa-
muaskareilleen, tuntui kuin taivas
olisi revennyt ja antanut sataa tulta
ja tulikiveä.

Nyt kuului rajalta aivan selvästi
tykin lähtölaukauksia. Seurasi kor-
via vihlovaa vonkunaa ja voivotus-
ta, ammukset lensivät kattoja hipo-
en lähimaastoon. Siellä ne hajosivat
ryskien ja paukkuen tuhansiksi sir-
paleiksi ja kylvivät ympärilleen tul-
ta ja kuolemaa. Hyppäsin salama-
na lattialle. Ratkaisun hetki oli vih-
doin koittanut se pitkän ja kidutta-
van odotuksen jälkeen. Ratkaisu ei
kuitenkaan ollut rauhanomainen
kuten olimme toivoneet. Sota oli nyt
tosiasia, siitä ei ollut epäilystäkään.

Meeri Huuhka

Raudun suojeluskunnan sotapäi-
väkirjan ovat laatineet paikallispääl-
likkö Jalmari Ihalainen ja esikun-
nan jäsen K. Asomaa. Rautulais-
ten lehti julkaisee sen jatkokertomuk-
sena. Sotapäiväkirja löytyy digi-taa-
lisena Kansallisarkiston sivuilta.

9.3.40
Kutsunta II lk:n nostomiehille al-

kaen v. 1987 syntyneistä aina nuo-
rempiin ikäluokkiin saakka. Samal-
la on kutsunta III lk:n nostomiehille
v. 1922 syntyneille. Kutsuntatilai-
suus oli Käkisalmessa.

10.3.40
Sk:n tehtävä sama. Klo 14 päiväl-

lä ryssät ampuivat lentokoneestaan
Suokkalan pysäkillä seisonutta ve-

turia ja junamiehistöä. Veturinkuljet-
taja haavoittui vaikeasti ja kuoli
myöhemmin.

11.3.40
Sk:n tehtävä sama. Ei mitään eri-

koisempaa mainittavaa.

12.3.40
Sk:n tehtävä sama. Viipurin suun-

nalla kiivasta tykkien jyskettä. Vi-
hollisen lentotoiminta täällä suunnal-
la laimea. Lähetimme Käkisalmen
kutsuntatilaisuuteen muutamia ai-
kaisemmin poisjääneitä nostomie-
hiä. Sk:n vahvuus oli tänään 1 + 10
+ 195 + 16.

13.3.40
Klo 9 aamulla tuli Käk. sk. piiris-

tä puhelinsanoma, jossa ilmoitettiin,
että rauha on solmittu Suomen ja
Neuvostoliiton välillä viime yöllä.
Edelleen ilmoitettiin, että kaikki vi-
hollisuudet on lopetettava klo 11.
Kellot on tarkistettava. Emme tah-
toneet uskoa kaikkea todeksi, mut-
ta kun ammunta loppui klo 11, oli
asia selvä. Sota oli loppunut. Muu-
tamat meistä yrittivät ilosta hihkua,
mutta toiset kielsivät. Oli käymäs-
sä vilkas keskustelu siitä, millaiset
mahtoivat olla rauhan ehdot. Kun
saimme kuulla nämä ehdot, huoma-
simme, että ennakkoarvelumme
pettivät. Tieto masensi meidät ko-
konaan. Muutamilta näkyi kyynelei-
tä. Vähään aikaan ei osattu puhua
mitään. Kaikki ymmärsivät tilanteen
sellaiseksi, että pakko oli ollut näin

Raudun suojeluskunnan sotapäiväkirja
Venäjän – Suomen sodasta 1939 – 1940
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tehdä.
Vähän myöhemmin saimme käs-

kyn vetäytyä uuden rajan taakse.
Lähtö oli määrätty seuraavaksi päi-
väksi. Tänään saisimme pakata ta-
varamme. Tiedoitimme asiasta Laa-
tokalla oleville vartiostoille, että hei-
dän on nyt jätettävä vartiopaikkan-
sa ja ehdittävä joukkueemme yhte-
yteen mahdollisimman pian. Iltaan
mennessä olimme keränneet tava-
ramme yhteen. Miehistölle annoim-
me 3 p:vn kuivan muonan ja suun-
nittelimme seuraavan päivän mars-
sia. Illalla saapui aikaisemmin Ko-
nevitsaan lähettämämme joukkue
kompp. pääll. U. Ruokosen johdol-
la. Joukostamme puuttuivat enää ne
alokkaat, jotka 5.3. lähetimme kurs-
sille. Niitten oli määrä yhtyä mat-
kalla joukkoomme.

14.3.40
Joukkomme on varustautunut läh-

tökuntoon. Vielä jälkitarkastus ja
joukkomme jättää Kaukolan. Suu-
rin osa on suksilla, muutamilla ovat
polkupyörät. Vanhemmat, sairaalloi-
set ja suurin osa lotista pääsevät
hevoskyytiin. Sataa lunta. Saavum-
me Hiitolaan, jossa yövymme. Sk:n
vahvuus on 1 ups., 10 aliupseeria,
195 miestä, 16 lottaa ja 15 hevosta.

15.3.40
Tänään suoritimme raskaan

marssin Hiitolasta Ilmeelle, jossa
taas yövyimme. Alakaukolassa
kurssilla olleet alokkaat yhtyivät
joukkueeseemme.

16.3.40
Marssimme Ilmeeltä Simpeleelle,

jossa täydensimme muonavarasto-
jamme. Yövyimme. Tämä matka oli
mäkinen ja tie huonossa kunnossa.
Hevosille oli tämä taival tavattoman
rasittava.

17.3.40
Marssimme Simpeleeltä Parikka-

laan, jossa yövyimme. Joukossam-
me alkoi olla jo muutamia jalkasai-

raita.

18.3.40
Tänään marssimme Parikkalasta

Punkasalmelle, jossa yövyimme.

19.3.40
Marssimme Punkasalmelta Keri-

mäelle, jossa asetumme Silvolan
kylään.

20.3.40
Miehet sijoitetaan taloihin ja aijo-

taan majoitus järjestää pitempää ai-
kaa silmälläpitäen. Lämmitettiin sau-
nat ja kylvettiin sekä peseydyttiin
perinpohjaisesti. Illalla oli esikun-
tamme jäsenen E. Karhusen järjes-
tämä valistustilaisuus Silvolan ns.
talossa. Tilaisuus oli metsäpirttiläi-
sille ja rautulaisille yhteinen.

21.3.40
Aluepäällikkö Tikka yhdessä esi-

kunnan kanssa järjestää komppani-
an sijoituksen uudestaan.

22.3.40
On pitkäperjantai. Savonlinnasta

tuodaan aamuvarhain lautoja, sillä
päivällä on määrätty ruveta laitta-
maan makuulavitsoja. Emme ennät-
täneet vielä ryhtyä työhön, kun
saimme puhelinsanoman, jossa huo-
mautetaan, että käskyn saatuamme,
meidän on 2 tunnin kuluessa oltava
marssivalmiina. Klo 13 saimme uu-
den puhelinsanoman ja määräyksen
marssia illalla Kallislahteen ja yö-
vyttävä siellä. Lähdemme liikkeel-
le. Liikkuminen on vaivalloinen. Tiet
huonot ja täpötäynnä muita joukko-
osastoja ja siirtolaisia. Saavumme
sydänyöllä Kallislahteen. Yösijat
ovat ahtaat. Jotakuinkin sittenkin
majoitumme. Marssi oli äärettömän
rasittava. Suksikeli huono. Piiristä
oli meille uudeksi kompp. päälliköksi
määrätty res.vänr. Kauko Sipponen.

23.3.40
Syömme aamulla ulkona kuormi-

en vieressä kuivaa muonaa. Ruuh-

kaantumisen vuoksi emme saa mistä
tilaa kahvin keittämiseen. Lähdem-
me Rantasalmeen. Yövymme sk.
taloon. Majoitus on hyvä ja yhtä
hyvä tilaisuus ruuan laittoon. Syöm-
me ja lepäämme kunnollisesti. Keli
oli huono, suksia oli kannettava.

24.3.40
Marssimme Rantasalmelta Joroi-

siin. Saavumme kirkonkylään. Huo-
maamme heti, ettei täällä tunneta
sodan rasituksia ja ettemme ole ter-
vetulleita tänne paikkakunnalle.
Kansa, joitten kanssa joudumme
tekemisiin, kohtelee meitä tylysti.
Emme välitä siitä vähääkään.
Saamme majoituksen säästöpank-
kiin ja työväen talolle. Jalkavaivai-
sia on 10 %.

25.–28.3.40
Olemme edelleenkin Joroisissa.

Lepäämme. Käymme saunassa ja
parantelemme pieniä jalkavikojam-
me. Kaikki päivät ovat samanlaisia.
Aikamme kuluu nopeasti. 28.3.
saimme sk piiristä luvan siirtyä Haa-
pakoskelle. Vanhempia miehiä ja
jalkavaivaisia varten saimme 2 lin-
ja-autoa.

29.3.40
Marssimme Joroisista Maavedel-

le. Saavumme sinne illaksi. Yövym-
me.

30.3.40
Lähdemme aamulla aikaisin liik-

keelle. Päämääränämme on Piek-
sämäki, jossa pitäisi yöpyä ja seu-
raavana päivän saavuttava Haapa-
koskelle, jossa sitten tulisimme ole-
maan pitemmän ajan.

Saavuimme Pieksämäelle jo klo
11, kun joukkomme oli hyvässä kun-
nossa, niin jatkoimme marssia Haa-
pakoskelle, joten tämän päivän osal-
le tuli marssia noin 42 km. Saavuim-
me Haapakoskelle illalla myöhään.

Jatkuu seuraavassa numerossa.
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Kaivataan
tietoja

vanhoista
kuvista

Pirkko Arola on tutkinut vähän
isänsä suvun rautulaista mennei-
syyttä. Valokuvissa ei ole valitet-
tavasti aikoja ja henkilönimiä. Löy-
tyisikö lehden kautta tietoa?

Naisten kuvassa on isoäitini Katri
Äikäs, o.s. Vanhanen, edessä toi-
nen oikealta ruudullisessa mekos-
sa. Hän on syntynyt 1884.

Toisessa luokkakuvassa isäni
Uuno Äikäs eturivissä keskellä. Isä
on syntynyt v.1911.

Tiedot voi lähettää osoitteeseen
Pirkko Arola. Torikatu 4 B 25,
11100 Riihimäki, sähköpostilla:
pirkkoarola@gmail.com tai soittaa
puh. 040 5601 375.

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri

kokoontuu lauantaina
14.1.2012 klo 14.00–17.00
Helsingissä Karjalatalon

Laatokka-salissa.
Kello 13.00-14.00 on

samassa salissa
kahvittelua, vapaata
seurustelua ja tietojen
vaihtoa. Kaikki alueen
sukututkimuksesta sekä

historia- ja kansan-
perinteestä kiinnostuneet
ovat tervetulleita mukaan
avoimeen tapaamiseen.

“Taas kaikki kauniit muistot
nyt tulee mielehen
lumivalkeat pellot puistot
ja juhla Jeesuksen.”

                     -Viljo Kojo-

Rauhallista joulunaikaa
Rautulaisten lehden lukijoille!

Kansanedustaja Katri Komi



Rautulaisten lehti  6/201124

80 vuotta

täyttää Elli Pesonen, ent. Pietinen, Pieksämäellä
29. helmikuuta 2012. Hän on syntynyt Raudussa.

80 vuotta

täytti 7. lokakuuta Mirjami Reponen Savonlin-
nassa. Hän on syntynyt Raudussa Mäkrän kyläs-
sä.

Onnea toivottavat lapset, lapsenlapset, siskot ja
veljet.

Sulo Veikko Rastas
15.1.1920 – 25.5.2011

Tämä kirjoitus on omistettu appeni elämäntyölle
hänen muistotilaisuudessaan.

Sulolle kaikui viimeinen iltahuuto Kyyhkylässä

Neljä polvea Koukosia

Kuvassa Koukosia neljässä polvessa. Isä Timo
Koukonen, pappa Hannu Koukonen ja vaari
Veikko Koukonen, jonka sylissä pieni Jonna Lii-
sa Anneli Koukonen kastemekossaan.

RAUHALLISTA JOULUA

Rautulaisten Pitäjäseura ry
Rautuseura ry
Rauta-Säätiö

Rautulaisten lehti
Karjalan Liitto
Karjala-lehti

ja
myymälä

Kareliaklubi
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Anoppini Jenny
Katri Pärssinen
syntyi Raudun
Tokkarin kylässä
vuonna 1925 ja
poistui taivaan
kotiin 30.9.2011.
Hän Hanna ja
Ville Tuomimaan
perheen nuorim-
mainen aloitti
koulun Suvenmä-
en koulussa.
Luokkansa prii-
muksenakin mainitun Jennyn koulunkäynti loppui
Aseman kouluun. Rippikoulun hän kävi jo evak-
kopitäjässä Jokioisissa. Talvisodan päätymiskevää-
nä hän asteli Tammelan kirkkoon mustiin pukeutu-
neena, kuten kaikki muutkin rippilapset, jotka näin
osoittivat rauhan ehtojen raskauden.

Evakkotaival jatkui pian Kangasniemen Kivimä-

toukokuun 25. päivän iltana 2011. Hän oli synty-
nyt Raudun Korleella 15. tammikuuta 1920, Antti
ja Kristiina, o.s. Nuija, perheeseen.

Lapsuus ja nuoruus kuluivat mukavien ja tapah-
tumarikkaiden päivien myötä, kunnes sodan mels-
keet rikkoivat nuoret suunnitelmat. Elämä oli koot-
tava pirstaleista uudelleen.

Sodan loputtua Rastaan veljekset asettuivat asu-
maan Kangasniemelle, tarkemmin sanottuna Hän-
nisen taloon. Pojat ihastuivat, kuka minkäkin ta-
lon tyttäreen ja perustivat perheen.

Sulo huomasi Kanaojalla töissä olevan nuoren,
nätin piikatytön, Makkosen Helvin. Aikaa kului,
ostettiin kihlat ja mentiin naimisiin v. 1946. Omaa
kotia ei vielä ollut, vaan asuttiin Ummenperällä,
jossa syntyi Mirja v. 1948.

Ummenperän maista ostettiin parin hehtaarin
maa-alue. Alkoi yhden miehen taistelu nuoruuden
innolla. Niinpä v. 1950 oma koti oli valmis. Sulo
halusi antaa sille nimeksi Uusitupa. Lehmäkin oli
vailla navettaa. Ensimmäinen navetta rakennettiin-
kin suosta nostetusta turpeesta.

Perheelle oli myös saatava sauna. Sulon kekse-
liäisyydellä ei ollut rajoja. niinpä hän rakensi sa-
vusaunan puoliksi maan alle. Saunassa olivat kuu-
lemma maan parhaat löylyt. Muuttoaikoihin omaan
kotiin syntyi Irma v. 1950.

Sulo teki pitkää päivää. Illan tullen ei joutanut
paljoakaan huilaamaan. Hän sytytti petromaksiin
valon ja kiiruhti se mukanaan kaivamaan vielä
pätkän ojaa. Peltojen raivaus vei kaiken päivä-
työn ulkopuolelle jäävän ajan ja voimat.

Sitten syntyi Helka v. 1956. Ei tullut sitä kovasti
toivottua Anttia vieläkään. Tytöt ovat kertoneet toi-
mineensa välillä Anttina tehdessään isänsä apuna
talon miehisempiäkin töitä.

Tyttäret varttuivat ja menivät naimisiin kukin vuo-
rollansa, tuoden vävypoikia. Monenmoisia muis-
toja on vuosikymmenten jälkeen muisteltavana.

Tarmolla lähdettiin aina työhön, joka oli ennak-
koon jo hyvin tarkkaan suunniteltu. Välillä käy-
tiin juomassa Helvin pannusta kuppi kahvia ja taas
työt jatkuivat.

Sulo oli myöskin mainio seuramies. Ovet olivat
aina avoinna vieraille tervetuloa -toivotusten kera.
Hänellä piisasi juttua ja kertomista loputtomiin.
Aina kun olimme ovenraossa jo kotiin lähdössä,
hän tokaisi, että eiköhän siellä pannussa olisi vie-
lä sitä kahvia. No, kupillinenhan siinä vielä hör-
pättiin ja jatkettiin tovi jutustelua.

Sulo oli myöskin vahva isä ja perheenpää, kuten
muistolauseessa sanottiin: “Hän rakensi vahvan
sillan, jota lapsensa kulkea vois.”

Elämä ei mene aina kuten sen on suunnitellut.
Alle 50-vuotiaana Sulon sydän sairastui. Elämän
rytmi ja suunta muuttuivat sairauden myötä. Nyt
oli aikaa kalastella, ravustaa, matkustella, tehdä
käsillä kaikkea pientä ja kaunista sekä nauttia
lastenlasten ja heidän lastensa kasvamisesta, naut-
tia elämästä vointinsa mukaan.

Myöhemmin elämällä oli vielä toinenkin suuri,
arvaamaton yllätys. Helvi sairastui ja joutui vuo-
teen omaksi. Sulo toimi omaishoitajana noin yh-
deksän vuotta. Useana kesänä he kävivät yhdessä
Kyyhkylässä kuntoutuslomalla. siellä Sulo tykäs-
tyi hoitopaikkaan, missä hän haluaisi olla viimei-
set vuotensa, kun kotona ei enää jaksa. Toive to-
teutui. Hän vietti siellä lähes seitsemän vuotta, sai
nukkua ajasta pois turvallisesti, tutuksi tulleessa
paikassa, kauniiseen keväiseen iltaan.

Kiitos appiukolle korvaamattomista vuosista.

Erkki Marttinen

Jenny Katri Pärssisen muistolle
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Erkki Johannes Junni kuoli 7. syyskuuta
MKS:ssa. Hän oli syntynyt 5. lokakuuta 1932 Rau-
dussa Orjasaaren kylässä, asuen nykyisin Kangas-
niemellä.

Kauko Olavi Heinonen kuoli 29. syyskuuta Hel-
singissä. Hän oli syntynyt 6. heinäkuuta 1935 Rau-
dussa.

Kirsti Kyllikki Anttila, o.s. Pekkanen, kuoli 2.
marraskuuta Pieksämäellä. Hän oli syntynyt 25.
elokuuta 1927 Raudun Korleen kylässä.

Uuno Aaron Palvimo kuoli 14. syyskuuta Kan-
gasniemellä. Hän oli syntynyt 13.kesäkuuta 1921
Raudun Palkealassa.

keen. Arki kului talon askareita hoitaen miesten
ollessa isänmaan palveluksessa. Sunnuntaina oli
mahdollisuus kulkea kirkkoon kylän nuorten kans-
sa. Mikään työ ei jäänyt Jennylle vieraaksi, hal-
komottienkin teko sujui. Kohta, kun perhe hankki
viljelytilan Joroisista, Jenny muuttikin Juupajoelle
solmiakseen avioliiton Sakkolasta evakkoon läh-
teneen Pentti Pärssisen kanssa juhannuksena 1948.

Elämä kietoutui maatalouden töiden, kodin ja
perheen rakentamisen ympärille. Aluksi nuoripari
eli yhteistaloudessa miehen veljen perheen ja ano-
pin kanssa. Vanhemman pojan synnyttyä alkoivat
he puuhata omaa taloutta ja nuorempi poika syn-
tyikin oman katon alla. Pojat Matti ja Markku oli-
vat pian apuna askareissa. Jenny pääsi irrottautu-
maan kodin ulkopuolelle esimerkiksi karjalaisseu-
ran rientoihin ja talkooavuksi. Onkiminen, metsäs-
sä ja luonnossa liikkuminen olivat hänelle rakkai-
ta jo lapsuudessa. Monet tärkeät ystävyyssuhteet
syntyivät näiden harrastusten myötä. Vaikka Jen-
ny oli koti-ihminen, niin reissuun lähdettyään hän
nautti matkasta ja oli iloinen seuralainen. Muis-
toksi kaikille hän usein sepitti matkakertomuksen
runonmuodossa.

Kiireisen keski-iän myllerrykseen saavuin minä,
hämäläistyttö viikonloppuminiäksi. Koskaan en
tehnyt mitään väärin. Jos jossain olin aiheuttanut
harminpoikasta, ehkä kuulin kerrottavan paljon
myöhemmin “ miten joku muu oli tehnyt”. Koin tul-
leeni täydellisesti hyväksytyksi. Vuosien mittaan
olen ollut kiitollinen saamistani käytännön malleista
ja tiedoista, joita siinä askareiden lomassa jutus-
tellen olen saanut.

Jenny mummo hoiti tytärtämme, kolmivuotiaasta
asti päivittäin. Molemmat lapset olivat koko ala-
kouluiän iltapäivähoidossa ja välillä oli kolmas-
kin serkuksista yhteisessä puuhassa mukana.

Läksyjen teon jälkeen saattoivat kaikki neljä
kelliä lattialla turvallisella päivälevolla.

Tästä ajasta on lapsilla muistona monta kiiltoku-
villa väritettyä vihkoa. Niihin mummo iltaisin kir-
joitteli päivän sattumuksia ja opettavaisia, haus-
koja tarinoita runon muodossa.

Pentin vakava sairastuminen muutti ratkaisevas-
ti elämää. Jenny ja Pentti luopuivat maatalous- ja
pajatyöstä. Pentti peruskorjasi läheisen rintama-
miestalon sairautensa aikana. Tarkalla talouden
pidolla Jenny hoiti uutta kotia ja sen pihapiiriä
melkein 20 vuotta Pentin kuoleman jälkeen. Tänä

aikanakin hän monella tavoin tuki ja autteli poiki-
en perheitä, harrasti taitavasti kasvimaan- ja kuk-
kienhoitoa sekä sukkien ja lapasten neulomista.

Ensimmäiset oireet sairauksien uuvuttavasta voi-
masta tulivat esille Jennyn kohdalla kesällä 2010.

Muutamien sairaalassaoloaikojen jälkeen yksin
asuminen tuli mahdottomaksi ja Jenny muutti Juu-
pajoen vanhainkotiin kuluvan vuoden tammikuus-
sa. Hän pysyi omatoimisena viimeistä viikkoa lu-
kuun ottamatta vaikka liikkumiskyky ja lähimuisti
olivat heikentyneet.

Jennyä lämpimin ajatuksin ja suurella kiitollisuu-
della jäivät kaipaamaan pojat perheineen, suku-
laiset ja ystävät.

Anne Pärssinen

Aili Mirjan West, o.s. Lius, kuoli 16. lokakuuta
Pieksämäellä. Hän oli syntynyt 12. elokuuta 1926
Raudussa.

Armas Mörsky kuoli 9. lokakuuta Mäntyharjul-
la. Hän oli syntynyt 12. tammikuuta 1934 Raudun
Räiskylässä.

Toivo Johannes Mörsky kuoli 11. marraskuuta
Vantaalla. Hän oli syntynyt 24. kesäkuuta 1913
Raudussa.

Ismo Tuomas Olkkonen kuoli 19. marraskuuta
Riihimäellä. Hän oli syntynyt 30. syyskuuta 1934
Raudun Kuusenkannassa. Suremaan jäivät lapset
sekä sisko ja veljet perheineen.
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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.

Kuvat ovat Reijo Nuoran albumista.
Hän täyttää pian 80 vuotta ja lukee tarkkaan
Rautulaisten Lehden.
Kiitos Reijo Nuoralle valokuvista.

Kuva on otettu kesällä 1943 Raudun Mäkrän ky-
lässä Purasen Juhon pihassa. Takana näkyy
Seppälän järvi. Kuvassa vasemmalta Tyyne Nuo-
ra ja hänen lapsensa Terttu, Raimo, Ritva ja Rei-
jo.

Kuva oikealla: Neljä sukupolvea 1950-luvun lo-
pulla Joroisten Maavedellä. Kuvassa vasemmalta
Amanda Paukku, Tyyne Nuora (os Paukku), Eira
Nuora ja Reijo Nuora.

Tapahtumakalenteri

4.1.2012 klo 14–17 Suvannon seudun sukutut-
kimuspiiri kokoontuu Karjalatalon Laatokka-sa-
lissa Helsingissä.

26.1.2012 klo 12.30 Mikkelin Karjalaiset ry:n
tarinapäivätilaisuus Mikkelin seurakuntakeskuk-
sen yläsalissa.
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