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Raudun vanha pappila Kirkkojärven rannalla.
Toimi myöhemmin kunnalliskotina.

Kuva: Rautu-seuran arkistosta
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Savolaise-
mäntä näyt-
teli siirtolai-
semännälle
tasaval lan
presidentin
kuvaa josta-
kin lehdestä
ja kysyi:

”Olikos siellä teillä Karjalassa hal-
litsijana keisari vai resitentti?” Kar-
jalaisemäntä vastasi: ”Ei kumpanek-
kaa, meil olkii siel sulttaani, ja ko-
vast myö hänest tykättiikii…”

Vaalit olivat mielestäni sangen
mielenkiintoiset. Kahdesta parhaas-
ta toinen tuli valituksi, ja Väyrysen
poliitikon ura on ehkä lopullisesti ohi.
Tosin hän on kuin Felix-lintu, ja nou-
see aina tuhkasta.

Sodan seurauksena noin 420000
karjalaista joutui sijoittautumaan ja
sopeutumaan täysin vieraille ja tun-
temattomille alueille, joissa heitä
karsastettiin ja pidettiin erilaisten
tapojensa, murteensa ja monen
muun asian puolesta kummajaisina.
Vihaa ja rasismia joutuivat monet
kohtaamaan, vaikka olivat suoma-
laisina Suomessa. Ortodoksiuskoi-
nen väestö ehkä eniten. Tutkimuk-
sen mukaan opettajat kouluissa oli-
vat ortodoksiuskoisia lapsia kohtaan
varsin julmia, jopa niin, että heidän
opintojensa jatkamista yritettiin es-

tää. Todeta täytyy, että enemmistö
kuitenkin ymmärsi Karjalaisten
menetyksiä, niin että sopeutuminen
kävi joustavammin.

Näillä käydyillä vaaleilla on kau-
askantoinen merkitys tulevaisuu-
teen. Suvaitsevainen Suomi voi olla
tiennäyttäjä monelle valtiolle sekä
ihmiselle. Pekka Haaviston avoin
panos ei ole ollenkaan vähäinen.
Luulen, että nämä vaalit kaikkine
käytyine keskusteluineen ovat avan-
neet monen ajatusmaailman siihen,
että samanlaisia Jumalanluomia täs-
sä ollaan yhtä kaikki. Rasismilla ei
kukaan voita mitään.

Olen varma, että Suomen kan-
sainvälisimmästä kaupungista Viipu-
rista juurensa perinyt Haavisto on
vielä kova sana politiikan saralla.

Sulttaani Sauli tuli valituksi. Hy-
vin samanlaisella arvomaailmalla
varustettuna saamme hänestä var-
masti hyvän presidentin, kunhan hän
lunastaa lupauksensa toimia koko
kansan presidenttinä karjalaistenkin
oikeuksia puolustaen.

Teoilla on merkitystä, ei sillä, ke-
nen kanssa peitto heiluu!

Hyvää alkanutta vuotta!
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Rautulaiset aktiivisesti mukana

Suvannon seudun sukututkijoilla
10-vuotisjuhlakokous

Tammikuussa pidetyssä Suvannon seudun sukututkijoiden kokouk-
sessa esiintyi mm. pyhäjärveläisiä sukuja tutkinut Kauko Hinkka-
nen.

Kuva: Kaarina Pärssinen

Kuva: Reijo Orava

Sukututkimus on jo pitkään ollut
myös useille rautulaista kulttuuripe-
rinteen vaalimista harrastaneille sy-
dämen asia. Kymmenen vuotta sit-
ten 14.huhtikuuta 2002 kokoontui
metsäpirttiläisten aloitteesta Karja-
latalolle Helsinkiin joukko sukutut-
kijoita, kaikkiaan 36 henkilöä. Hei-
tä yhdistivät omalla synnyinseudul-
la tai naapuripitäjien alueilla elänei-
den ihmisten juuret. Nyt on aika
arvioida, mihin on tutkijoina edetty
ja viettää tämän, nimekseen myö-
hemmin Suvannon seudun sukutut-
kijat ottaneen ryhmän toiminnan 10-
vuotisjuhlakokousta. Tilaisuus on
kutsuttu koolle merkkipäivänä 14.
huhtikuuta 2012. Karjalatalolle.

Huhtikuussa 2002 ensimmäises-
sä ryhmän kokoontumisessa muka-
na olleista ilmoittivat pöytäkirjamer-
kintöjen mukaan rautulaisia sukuja
tutkivansa Irja Jantunen, Kalevi
Lallukka, Eeva Malkamäki, Toini
Onttonen, Juhani Orava ja Maire
Uosukainen. Kaikki he ovat jatka-
neet sittemminkin sukututkimusta ja
osallistuneet innolla piirin useimpiin
kokoontumisiin, Kalevi Lallukka
aina vuonna 2009 tapahtuneeseen
kuolemaansa asti.

Lähinnä metsäpirttiläisten, pyhä-
järveläisten, sakkolalaisten, rautu-
laisten ja vuokselalaisten sukujen
tutkijajoukolla on kokoontumisia ol-
lut neljästi vuodessa. Vuosittain ol-
laan osallistuttu myös Vantaan seu-
dun sukututkijoiden syksyisin järjes-
tämään suureen Kuulutko sukuuni
tapahtumaan. Keväällä 2006 ryhmä
järjesti kotiseutumatkan pitäjiinsä
Kannakselle. Tutkijat ovat tehneet
lisäksi Viipuriin maakunta-arkistoon
useita arkistomatkoja.

Ryhmässä on vuosien varrella
käynyt yhteensä kymmeniä henki-

Rautulaisia sukututkijoita Raudun hautausmaalla sukututkimuspii-
rin retkellä toukokuussa 2006. Kuvassa vasemmalta Ritva Palo-
aho, Anna Tuimala, Toini Onttonen, Eeva Malkamäki ja takana
Raimo Tuimala.
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Osmo Tuokko vetää Sotasurmat
1918 -projektia Suvannon seu-
dun sukututkimuspiirissä.

Kuva: Kaarina Pärssinen

Vuoden ensimmäiseen Tarinail-
taan 4. tammikuuta oli lisäkseni saa-
punut kuusitoista rautulaista. Lumi-
sade oli karsinut reippaasti osallis-
tujia ja Sortavala-sali tuntui tosi tyh-

jältä. Se ei tahtia haitannut, vaan iloi-
nen puheensorina täytti salin nor-
maaliin tapaan. Helmikuun kokouk-
seen paikalle olikin jo saapunut nor-
maalimäärä ihmisiä eli 26 henkeä.

Tarinaillat alkavat perinteisesti
Osmo Valkosen sanoittamalla ja
sovittamalla Rautu -laululla (laulun
sanat ja nuotit löytyvät rautu.fi si-
vuilta, jossa sen voi myös kuunnel-

Rautuseuran Tarinaillat Karjalatalolla
Joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona kokoonnutaan

Rautuseuran tarinaillat kokoavat runsaasti pääkaupunkiseudulla asuvia rautulaisia Karjalatalolle.

löitä. Kullakin kokoontumiskerralla
paikalla on ollut 20–30 henkilöä.
Melkein joka kerta mukaan on tul-
lut myös joku ensikertalainen.

Paitsi yksittäisten sukujen tutki-
musta, ryhmässä on toteutettu myös
laajempia yhteisiä hankkeita. Vuo-
den 1818 henkikirjojen puhtaaksikir-
joittaminen on tähän asti valmistu-
neista yhteisistä tutkimusurakoista
merkittävä, mutta alueen sukututki-
musaineiston saattaminen digitaali-
seen muotoon kaikkien internetiä
käyttävien hyödynnettäväksi on
työllistänyt tutkijoita runsaasti. Nyt
on loppusuoralla selvitystyö vuoden
1918 tapahtumista ns. Sotasurmat
1918 -projekti. Mikäli rahoitus jär-
jestyy, tutkimustulokset julkaistaan

painettuna teoksena.
Suvannon seudun sukututkijoiden

10-vuotisjuhlakokousta vietetään
Karjalatalolla Laatokkasalissa lau-
antaina 14.4.2012 klo 13.00 alkaen.
Juhlan kunniaksi kootaan myös toi-
mintaa esittelevä näyttely ja kuva-
kavalkadi. Tilaisuuteen kutsutaan
sukututkijoita ja sukututkimuksesta
kiinnostuneita.

Kaarina Pärssinen
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la), jonka jälkeen on sana vapaa.
Tarinailloissa juttu luistaa, muistel-
laan vanhoja ja kerrotaan uusia ta-
rinoita. Rautuseuran emäntien keit-
tämän kahvikupposen ja herkkujen
ääressä seurustelu tuntuu erityisen
mukavalta ja kotoisalta ”niiko ko-
ton Karjalas” konsanaan. Joka ko-
koukseen emännät kattavat meille
kahvipöydän herkkuineen, jonka
maukkaat leivonnaiset maistuivat
läsnäolijoille.

Tammikuussa muistelimme ja ver-

tailimme joulunviettotapoja ”koton
Karjalas” ja nyt. Tavat ja perinteet
ovat säilyneet kutakuinkin saman-
laisina. Tosin nykyään eivät joulun-
pyhät tunnu niin pitkiltä kuin aiem-
min, jolloin kaikkien piti pysytellä
kotona. Tuolloin olivat Tapanin aje-
lut todella odotettuja, puhumattakaan
siitä, että ukot pääsivät kyselemään
naapureista ”Onko Tahvana koto-
na?”

Helmikuun Tarinaillassa kertoi
mm. Tyyne Viljakainen lapsuuden

laskiaismuistojaan.
Tarinaillat päättyvät kahdeksalta

yhteislauluun, joka on luonnollisesti
Karjalaisten laulu. Hymy huulilla
poistuimme tietäen, että kuukauden
kuluttua taas tavataan.

Rautuseuran Tarinailta on joka
kuun ensimmäisenä keskiviikkona
Karjalatalon Sortavala-salissa klo
18 - 20. Tervetuloa mukaan kaikki
rautulaiset sekä kaikki Raudusta
kiinnostuneet!

Outi Ahponen

Mikkelin Kirjakauppa Oy juhli vii-
me lokakuussa kirjakauppatoimin-
tansa 150-vuotisjuhlavuotta. Yrityk-
sen perinteet juontavat vuoteen
1861, jolloin Mikkelissä aloitti kirja-
kaupan M. Hajander. Tänä päivä-
nä tuota kirjakauppaa pyörittää rau-
tulaisjuurinen Markus Tikkanen,
joka on kolmannen polven kirja-
kauppias.

– Erinäisten vaiheiden kautta iso-
isäni osti kaupan 1930-luvulla. Hän
oli myös rakennuttamassa kiinteis-
töä, jossa nyt toimimme. Sitä ennen
kirjakauppa toimi samalla paikalla
vanhassa puutalossa. Nimi Mikke-
lin Kirjakauppa otettiin käyttöön
vuonna 1945, kertoo Markus.

Kirjakauppa-ala hakee Markuk-
sen mukaan tietyllä tavalla suun-
taansa. Markus uskoo, että painet-
tu materiaali tulee silti säilymään
valtavirrassa.

– Kirja on yhä mitä mainioin käyt-
töliittymä. Esimerkiksi tietokonekir-
jat ja erilaiset ohjelmaoppaat pitä-
vät pintansa, sillä niistä on monien
mielestä helpompi löytää tarvittava
tieto kuin nettiviidakosta. Myös lah-
jatavarana kirja elää ehkä jonkinlais-
ta uutta aikaa.

– Näiden asioiden kanssa on pai-
nittu jo 1970-luvulla. Kun katsoo

Ei ole kirjan voittanutta

Vaikka sähköiset kirjat tekevät koko ajan tuloaan, uskoo kirja-
kauppias Markus Tikkanen kirjojen säilyttävän asemansa. Myös
pokkarit pitävät pintansa.

Kuva: Jaana Matikainen
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esimerkiksi INFO-sanomia vuodelta
1975, puhutaan siinä tiedon tulvas-
ta. “Radion, television ja lehtien
kautta tulvivan tiedon syventäjänä
ei ole kirjan voittanutta.”, todetaan
artikkelissa.

Info-kirjakauppaketjussa yritys on
ollut 1970-luvulta saakka, sillä Mar-
kuksen isänoli aikanaan ketjua pe-
rustamassa. Ketjulla on edelleen
tärkeä merkitys yrityksen toimin-
nassa. Sitä kautta yritykset saavat
muun muassa alennuksia kustanta-
moista ja apua markkinointiponnis-
teluihin.

Haaveet
toteutuivat

Markuksen juuret juontavat Rau-
tuun hänen vuonna 1986 edesmen-

neen äitinsä Hillevi Tikkasen,
o.s. Silkalan, kautta. Hänen van-
hempansa olivat kotoisin Raudusta.
Äiti itse syntyi evakkomatkalla
vuonna 1940 Ylistarolla tai Lapual-
la.

– Isovanhempani kuolivat ollessa-
ni alle kymmenen ikäinen. Näin ol-
len omakohtaista kontaktia on aika
vähän karjalaisuuteen. Jostain syys-
tä kuitenkin tunnen kiinnostusta ja
jopa kaipuuta Karjalaan. Kerran
olen pysähtynyt Viipurissa Pietarin
matkalla ja toisen kerran mennyt ju-
nalla läpi.

Kirjakauppiaan urasta Markus
sanoo haaveilleensa aina. Hän ker-
too ihailleensa aikoinaan isäänsä,
joka oli kirjakauppias ja työnantaja.
Uravalinta vahvistui Markuksen ol-
lessa 25-vuotias. Kaikki tosin tapah-

tui hieman pakkotilanteessa, sillä
hänen isänsä menehtyi lyhyen aikaa
sairastettuaan. Myös kirjakaupassa
osakkaana ollut veli kuoli, joten jon-
kun oli otettava vetovastuu Tikkas-
ten yrityksestä.

– Totta kai sitä toivoo, että olisi
ehtinyt hieman kypsyä ja kerätä
kokemusta myös muualta ennen
vastuunottamista, mutta aina asiat
eivät mene suunnitellusti. Isän tie-
totaitoa ei saanut talteen, vaan oli
selvittävä itse. Nykyään on ehkä
enemmän tarjolla apua, neuvoja ja
kursseja aloittaville yrittäjille, kuin
vielä vajaat parikymmentä vuotta
sitten.

Jaana Matikainen

Kirjailija Heikki Turusen ro-
maani Simpauttaja kertoo maaseu-
dun rakennemuutoksesta alkaen
1960-luvun loppupuolelta 1970-lu-
vulle. Se on muutoksen kourissa
pyristelevän pohjoiskarjalaisen ky-
läyhteisön tarina. Kylään saapuu
Simpauttaja, vieras mies, jota vas-
ten kyläläisten suhteet ja henkilöhah-
mot peilautuvat.

Romaani kuvaa kaunistelematta
tuon ajan pohjoiskarjalaisten ihmis-
ten elämää; sitä, miten sisäänpäin
kääntyneen kylän tasapaino järkkyy
erilaisuuden edessä. Simpauttaja on
myös tarina siitä, miten ulkopuoli-
nen näkee yhteisön heikkoudet ja
kipupisteet.

Simpauttajan on ohjannut Hanne-
le Martikainen.

– Tarina on sikäli omakohtainen,
että olen kasvanut tuona aikana pie-
nessä pohjoiskarjalaisessa kylässä.

Kun aloimme työstää tarinaa, ha-
vaitsin, että ohjaukseni alkoi edetä

Karjalaisen Näyttämön Näyttelijät ry:n 30-vuotisjuhlateos ensi-iltaan

Simpauttajaa esitetään Karjalatalolla

lapsen näkökulmasta, vaikka esityk-
sessä lapset eivät ole pääosassa.

Kuva: Karjalainen Näyttämö
Simpauttaja saa ensi-iltansa 24. helmikuuta Karjalatalolla.
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Tarina näyttäytyy minulle julmana
ja surullisena, vaikka Simpauttaja on
esitetty usein pelkkänä huumori-
hömppänä, kertoo ohjaaja Martikai-
nen.

– Simpauttajan rikkaus on siinä,
miten ihminen käsittelee kipeimmät
asiansa huumorin kautta: surulle ja
julmuudelle yhdessä nauraminen on
vapauttava kokemus. Itäsuomalai-
suudelle ominaista huumoria ei tule
tästäkään esityksestä puuttumaan,

vaikka kannamme historian vaikei-
ta asioita mukanamme.

Simpauttajan ensi-ilta on Kar-
jalaisella näyttämöllä 24. helmi-
kuuta kello 19 Karjalatalolla,
(Käpylänkuja 1A, 00610 Hel-
sinki). Ohjaus Hannele Marti-
kainen, lavastus ja puvut Riina
Ahonen, valosuunnittelu Simo
Lappalainen ja äänisuunnittelu
Tomi Lassi, yhteistyössä Karja-

laisen Näyttämön Näyttelijät Ry.
Muut näytökset: pe 24.2., su
26.2., pe 2.3., la 3.3., su 4.3.,
pe 9.3., la 10.3., su 11.3., pe
16.3., su 18.3., pe 23.3. ja su
25.3. Perjantaisin klo 19, lau-
antaisin ja sunnuntaisin klo 15.
Lisätietoja ja lippuvaraukset:
puh. 050 5501 721,
 karjalainennayttamo@gmail.com
tai www.karjalainennayttamo.fi

Rautulaisten lehden toimittaja
vaihtuu. Kahdeksan vuotta lehteä
toimittanut Seija Lipsanen on il-
moittanut jättävänsä tehtävät kesä-
kuun lehden teon jälkeen.

– Olen tehnyt Rautulaisten lehteä
mikkeliläisen Viikkoset -kaupunki-
lehden tomittajana toimimisen ohes-
sa iltaisin ja viikonloppuisin. Työni
Viikkosissa vie paljon aikaa, ja kun
ikääkin on tullut lisää, kahden työn
tekeminen on alkanut käydä ras-
kaaksi. Olen alkanut kaivata enem-
män omaa aikaa perheeni, vanhan
äitini, lastenlasten ja harrastusten

Rautulaisten lehteen etsitään toimittajaa
parissa. Toivoisin saavani itseni vielä
fyysisesti sellaiseen kuntoon, että
jaksaisin nauttia runsaan puolen-
kymmenen vuoden kuluttua eteeni
toivottavasti aukeavista eläkepäivis-
tä. Liikunnalle ja itsestä huolehtimi-
selle on jäänyt viime vuosina liian
vähän aikaa.

– Kesäkuussa minulle tulee Rau-
tulaisten lehdessä täyteen kahdek-
san vuotta. Se on pitkä aika. Työni
on ollut mukavaa, mielenkiintoista ja
haastavaa, mutta pitkään asioita
harkittuani  olen päättänyt luovut-
taa tehtävän uusiin, tuoreempiin

käsiin.
– Mielestäni Rautulaisten lehtikin

kaipaa uudistumista ja tuoreita ide-
oita. Niitä uusi toimittaja tuo tulles-
saan.

Jos teissä, hyvät lukijat, on toimit-
tajan tehtävästä kiinnostuneita, il-
moituksessa vaaditut ammattivalmi-
udet omaavia henkilöitä, laittakaa
hakemus päätoimittaja Markku
Paksulle. Osoitetiedot löytyvät il-
moituksesta. Luvassa on kiinnosta-
via hetkiä lehden tekemisen ja rau-
tulaisten parissa.

Rautulaiset yrittäjät esiin
Rautulaisten lehden lukija, nuori

rautulaisjuurinen metsäalan yrittäjä
Ville Kopakkala otti yhteyttä leh-
den toimitukseen ja toivoi lisää tie-
toja ja juttuja rautulaisista yrittäjis-
tä, sekä entisistä että nykyisistä.

Hän esitti, että Rautulaisten leh-
dessä voitaisiin silloin tällöin julkaista
listaa, “keltaisia sivuja”, niistä rau-
tulaisjuurisista henkilöistä, jotka toi-
mivat yrittäjinä.

Keskustelin ideasta päätoimittajan
kanssa. Markku Paksun mukaan

vastaavaa ideaa yritettiin toteuttaa
edeltäjäni Jaana Matikaisen toi-
miessa lehden toimittajana, mutta
tietojen kokoaminen jäi laihanlaisek-
si, sillä niitä ei tullut kuin muutamil-
ta yrityksiltä.

Mutta mikäpä estää yrittämästä
uudelleen. Joten, jos olet juuriltasi
rautulainen ja omistat yrityksen, pie-
nen tai ison, lähetä yrityksesi logo
yhteystietojen kanssa sähköisenä
Rautulaisten lehden osoitteeseen
rautulaistenlehti@rautu.fi.

Julkaisemme kevään ja kesän ai-
kana veloituksetta rautulaisten yrit-
täjien logoja yhteystietoineen, jotta
lehtemme lukijat löytävät ne.

Yrittäjien yhteystiedot ovat tärkei-
tä myös toimitukselle. Tiedot toimi-
vat ideapankkina ja voivat poikia ju-
tun joskus tulevaisuudessa Rautu-
laisten lehteen.

Seija Lipsanen
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Salo on menestynyt hyvin kilpai-
lussa Suomen tavallisimmasta teo-
logien sukunimestä. Uusimmassa
matrikkelissa, jossa ei kaikkien tie-
toja ole, löytyy 24 Saloa. Vielä edel-
lisessä painetussa luettelossa Salo-
jen tavallisin etunimi oli Simo. Sii-
hen sijoitukseen ei kyllä tarvittu kuin
kaksi samannimistä, kaimani Simo
O. ja allekirjoittanut.

Jo viidellä kymmenluvulla olen ai-
heuttanut aika monille entisille rau-
tulaiselle tai heidän jälkeläiselleen
pettymyksen. Jotkut ovat pitäneet
nimeni perusteella selvänä, että
minä olen Raudun viimeisen vaki-
naisen kirkkoherran Paavo Salon
poika. Muutamat ovat jopa kysy-
neet, olenko toiminut pappina Rau-

dussa. Kasvoistani on voinut siltä
näyttää, mutta kun minä synnyin, oli
Rautu jo kaksi talvea ollut osa luo-
vutettua Karjalaa.

Käännekohtana
mitä hauskin tilaisuus

Se onni minulla oli, että Simo O.
ilmaantui jo varhain elämääni. Olin
syyskuussa 1956 ottanut tavakseni
käydä kaikkina mahdollisina pyhinä
Tampereella Viinikan kirkossa. Toi-
nen siellä silloin palvelleista papeis-
ta oli uskonnonopettajani Matti
Majamaa, mutta jo seuraavana syk-
synä tuli hänen tilalleen Simo O.

Kolmen vuoden ajan kuuntelin
kaimaani niin, etten kertaakaan pu-

hunut hänen kanssaan, en edes kä-
tellyt. Silloin ei ollut tilaisuuksia, jois-
sa pappeja olisi voinut jumalanpal-
veluksen yhteydessä luontevasti ta-
vata. Mutta syyskuussa 1960 tilan-
ne muuttui.

Olin tullut siihen ikään, jota pidet-
tiin epävirallisena seurakuntanuo-
reksi pääsyn alarajana, 14-vuotiaak-
si. Viinikan venetsialaistyylinen kirk-
ko kuului niihin Suomen ensimmäi-
siin monitoimirakennuksiin, joissa
kirkkosalin lisäksi oli seurakuntasa-
li, kerhotiloja, asuntoja ja työhuonei-
ta. Ensimmäinen nuorten iltani kir-
kon kyljessä sijaitsevassa seurakun-
tasalissa oli luullakseni siihenastisen
elämäni hauskin tilaisuus.

Päävastuu sen vetämisestä oli

Simo O. Salo

Suuri Raudun kaimani

Simo O. Salo on rippikoulukuvan silmälasipäinen pappi. Simo S. Salo on neljännessä rivissä kolmas
oikealta (naisen vieressä, harmaa solmio). Kuva on otettu Tampereella 10.9.1961.

Kuva: Simo S. Salon albumi
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nuorisonohjaajilla Pirkko Mäkisellä
ja Pentti Laitisella. Kaimani Simo
jäi mieleen lähinnä pianistina, virsi-
en ja laulujen säestäjänä. Kouluto-
verini Fabrinin Esa, joka oli viulisti,
sanoi Simon soittoa katsellessaan,
että tällä oli halonhakkaajan kädet.
Tuosta suurenmoisesta illasta lähti-
en tapasin usein isoa kaimaani.

Ei ehtinyt kulua monta viikkoa,
kun hän pyysi minua pitämään elä-
mäni ensimmäisen seurakuntapu-
heen. Kun niitä pyyntöjä seurasi li-
sää, hän sittemmin lempeästi nimit-
teli minua puhumisen tenavatähdek-
si.

Hauskaa myös pankille,
postille ja verottajalle

Seuraavana kesänä Simo oli toi-
nen suuren rippikouluni vetäjäpa-
peista. Mukaan Teiskon Isosaaren
leirin työvoimaan hän oli pyytänyt
Kangasalta teologiserkkunsa Se-
pon, joka sittemmin teki pääosan
elämäntyöstään Kirkon tiedotuskes-
kuksessa ja Kotimaa-lehdessä.
Myöhempinä vuosikymmeninä mi-
nua on erehdytty vielä useammin
pitämään Seppo Salona kuin Simo
O. Salona.

Noihin aikoihin Simo oli myös
opettajan sijaisena koulussani Tam-
pereen Klassillisessa lyseossa. Rip-
pikoulun jälkeen tiemme Simon
kanssa erosivat noin kahdeksaksi
vuodeksi. Perheeni muutti asumaan
keskikaupungille, seurakunta ja kirk-
ko vaihtuivat. Simo siirtyi Tampe-
reelta papiksi Helsinkiin, ensin Hert-
toniemeen, sitten vuosikymmeniksi
Lauttasaareen. Kun 1969 kysyttiin,
voisinko lähteä papiksi Lauttasaa-
reen, minusta tuli pian Simo O:n lä-
hityötoveri sekä asukas hänen per-
heensä kanssa saman rapun sa-
maan kerrokseen.

Siitä tietysti seurasi paljon haus-
kaa postinkantajalle, yhteiselle pan-
killemme ja verottajalle. Kesti suun-
nilleen kymmenen vuotta, ennen
kuin tilit taisivat tulla selviksi, sillä

edesmenneelle Helsingin Suomalai-
selle Säästöpankille oli ylivoimaista
pitää meitä kahta johdonmukaisesti
eri henkilöinä.

Työyhteisössä Simo O. oli tilaa
antavan vaitelias. Neuvotteluissa
hän puhui melkein vain kysyttäes-
sä. Vähitellen opin tajuamaan siihen
sisältynyttä viisautta. Kuuden papin
ja muiden toiminnallisten viranhalti-
joiden kokouksessa vallitsi pinnan-
alaista jännitystä.

Kuuluisa kirkkoherramme, saar-
naajana kiinnostava ja pappina erin-
omaisen ahkera, Suomen suosituim-
maksi kirjailijaksikin äänestetty oli
erikoisella tavalla innostunut paran-
ormaaleihin ilmiöihin. Sitä taas ei
työtovereiden ja seurakuntalaisten
keskuudessa pidetty kirkon tehtävän
kannalta ongelmattomana. Kun en-
simmäistä kertaa menin kirkkoher-
ran työhuoneeseen, sen pöytä oli
täynnä parapsykologisia aikakaus-
lehtiä. Hän näytti yrittävän saada
selkoa, mitä minä niistä ajattelin.
Yhteisön jäsenten keskinäisessä
vuorovaikutuksessa tuntui olevan
jonkin verran epäluottamusta ja sii-
tä aiheutunutta epäluontevuutta, jon-

kinlaista kyräilyä ja virkamiesmäi-
syyttä.

Simo O. nautti esimiehensä luot-
tamusta siihen asti, kunnes tämä
tahtoi viedä hänet mukanaan para-
psykologiseen istuntoon. Siellä Simo
O. ei voinut olla naurahtamatta
meedion hullutuksille, ja silloin hä-
nenkin luottonsa hupeni.

”Jo yksi Simo Salo
palvelemassa”

Kun olin aloittamassa rippikoulun
pitoa, lainasin kaimalta siihen liitty-
nyttä kirjasta. Minulle antoi mietti-
misen aihetta, kun luin kirjasen kan-
nesta Simon kirjoittaman lauseen:
”Neitsyytensä voi menettää vain
kerran.” Mitä hän tarkoitti? Arve-
len, että hän puhui kirjailijaa ja pap-
pia koskevasta asiasta: ei pidä an-
taa työssään periksi rehellisyyden
vaatimuksesta.

Kerran olin kävelemässä Simon
kanssa Joensuun luterilaisesta kir-
kosta ortodoksiseen Pyhän Nikola-
uksen kirkkoon osallistuaksemme
siellä tapahtuvaan lauantai-illan pal-
velukseen. Kaima tiesi, että oma

Kuva: Seija Lipsanen

Simo O. Salo viimeisellä Kihumatkallaan Raudussa elokuussa
2005.
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asiantuntemukseni koski lähinnä
vanhojen kirkkokuntien uskonelä-
mää. Hän sanoi, että hänen kiinnos-
tuksensa luterilaisuuden tulkinnas-
sa suuntautui paljolti siihen, missä
oli yhteisyyttä roomalaiskatolisen ja
ortodoksisen kirkon pitkän linjan tra-
dition kanssa.

Kaiman kanssa sattui työssäkin
joitain erikoisia hetkiä. Kun kerran
Lauttasaaressa olin aloittanut vuo-
rooni kuuluneen kotikasteen toimit-
tamisen, ovikello soi. Isäntä meni
avaamaan ja kuulin ovelta kaimani
syvällä äänellään toteavan: ”Täällä
taitaakin olla jo yksi Simo Salo pal-
velemassa.” Tämän kokemuksen
pohjalta kirjallisesti loistava kaima-
ni kehitteli pappiskaskukirjaan seu-
raavan paljon paremman jutun.

Oli kotikaste, johon minä olin men-
nyt hänen sijastaan. Simo O. oli tun-
netusti pitkä, harteikas ja muutoin-
kin roteva, minä paljon lyhyempi ja
tuohon aikaan kaitainen olkipilli.
Niinpä, kun kahdesta Simo Salosta
tietämätön kastekodin isäntä tuli
avaamaan ovea ja näki minut, hän

huudahti: ”Minä olin kyllä tiennyt,
että pastori oli sairaana, mutta että
se oli näin vakavaa, on minulle yllä-
tys.”

Lauttasaaressa oli joku perhe, jon-
ka elämän tärkeissä käänteissä oli
palvellut kolme Saloa, ensin sen kir-
kon rakentajasta nuorisopapiksi siir-
tynyt Yrjö, sitten Simo O. ja vielä
minäkin.

Juuri Simoa puolisoni ja minä pyy-
simme kastamaan Lauttasaaren ai-
kana syntyneen ensimmäisen lap-
semme. Kun haluan muistella kai-
maani, avaan Vihkiraamattumme ja
katson, mitä Simon rakkaalla käsi-
alalla on esikoisemme kasteen päi-
vänä 20.6.1970 siihen kirjoitettu.

Lauttasaaren seurakunta oli opis-
keluaikanani ollut silmissäni sellai-
nen ihanneyhteisö, johon en kuvitel-
lutkaan koskaan pääseväni jäsenek-
si. Siellä näytti kaukaa katsoen kaik-
ki ihailtavalta: tilat, työntekijät, asun-
not, ympäristö, väestö. Käytännös-
sä tilanne oli toisenlainen. Oli var-
maan lähinnä oman nuoruuteni tai-
tamattomuuden syytä, että koin siel-

lä palvelemisen ajan odottamatto-
man raskaana. Siksi tuli suurena
helpotuksena, kun minua kysyttiin
töihin yliopistolle.

Merkillinen
yhteydenotto

Vasta sitten, siirryttyäni 1971 Hel-
singin yliopiston palvelukseen il-
maantuivat rautulaiset elämääni.
Simo Oskarillla ei ollut siihen aikaan
yksityisnumeroa puhelinluettelossa.
Siksi muutamia hänelle tarkoitettu-
ja pyyntöjä alkoi tulla minulle. Se il-
miö on, kylläkin hyvin harvaan tah-
tiin, ulottunut näihin asti. Jatkuvasti
tulee vastaan joku, joka on tullut
kuulemaan Simo Oskari Paavonpoi-
ka Saloa ja hämmästyy ja pettyy,
kun minä en ollutkaan hän.

Eräänä päivänä tuli häneltä itsel-
täänkin yksi elämäni merkillisimmis-
tä yhteydenotoista. Sain häneltä
1970-luvulla postiosoituksen. Siinä
oli niin suuri summa rahaa, että se
taisi vastata liki puolen vuoden net-
topalkkaani. Tiedonantoliuskassa

Kuva: Seija Lipsanen
Rautulaisten oma pappi, rovasti Simo O. Salo siunasi Palkealan kirkon muistokatoksen Kihuilla elo-
kuussa 2005. Katos Palkealan kirkon alueella oli vielä joulun alla 2011, mutta muistomerkki ei.
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luki: ”Nämä kuulunevat Sinulle.
Caima.” Kun olin jotenkin toipunut
hämmennyksestäni, soitin Simolle
selvittääkseni, mistä oli kysymys.

Kävi ilmi, että verottajan Haka-
niemen talossa oli sijoitettu minun
paperini Simo O:n asiakirjojen jouk-
koon. Hän arveli saaneensa tämän
seurauksena ansaitsematonta hyö-
tyä tuon suuren summan verran.
Hän ei halunnut olla missään teke-
misissä verottajan kanssa, joka oli
aiemmin mm. ”ryöstänyt” häneltä
koko Yleisradion antaman kuunnel-
mapalkinnon.

Kaiman rauhoituttua kutsuin hä-
net Vanhan Kellarin pienimpään
kabinettiin yhdessä veroasiantunti-
ja Markku Tunturin kanssa. Siinä
lounaalla saimme sovituksi, että
minä palautan Simo O:lle hänen lä-
hettämänsä rahat. Hoidin verotta-
jan kanssa, että paperit lopulta löy-
sivät tiensä oikeaan taltioon ja mei-
dän kummankin verotus tuli tältä
pohjalta luultavasti melko asiallisesti
toimitetuksi. No, vielä monien vuo-
sien perästä sain kaimalta rahoja,
jotka kuuluivat minulle, mutta pankki
oli laittanut hänen tililleen.

Muistokiven
takapuolella

Simo Oskarin muistotilaisuudessa
Herttoniemen kirkossa opin uusia
asioita hänen elämänsä alkupäästä
ja loppupäästä. En ollut tiennyt, mil-
lainen urheilun harrastaja ja veitik-
ka hän oli esimerkiksi Pieksämäen
kouluvuosinaan ollut. Enkä sitä, mi-
ten innostunut hän oli ollut eläkeai-
kanaan, kun häntä yhä uudestaan
oli pyydetty mukaan papiksi Laut-
tasaaren seurakunnan diakonialei-
reille ja -retkille.

Hänen kuolemansa jälkeen olen
joka kesä käynyt hänen haudallaan
Tammelan hautausmaalla. Siinä
pappien hautarivissä isän, äidin ja
Eevan, runoilijasiskon haudan vie-
reisessä kivessä kerrotaan, että
Simo O. oli paitsi rovasti myös kir-

jailija. Yli 40 vuotta sitten kysyin
häneltä, milloin hän, minun silmis-
säni Suomen pappien joukossa tai-
tavimpia kirjoitetun sanan käyttäjiä,
julkaisee ensimmäisen runokokoel-
mansa. Hän vastasi: ”Sitten, kun
tyttäreni ovat riittävän isoja.”

Sitä päivää ei koskaan tullut. Oli
suuri vahinko, kun loistavan kirjoit-
tajan laajimmaksi painotuotteeksi jäi
Lauttasaari-lehden kirjoitusten pit-
kä sarja. Kirjoittihan hän kyllä Rau-
tulaiseenkin ja minusta tuntui hyväl-
tä lukea Helsingin Sanomista hänen
muistokirjoituksensa Voitto Virosta.
Nuorena monesti ihmettelin, eikö
olisi ollut kirkon edun mukaista pal-
kata Simon kaltainen lahjakkuus
kokonaan kirjalliseen työhön.

Hiukan epätavanomaisessa pai-
kassa Simo O:n muistokiven taka-
puolella ovat hänen persoonansa,
ajattelunsa ja palveluotteensa ku-
vaajiksi erinomaisesti sopivat lute-
rilaisen uskonpuhdistuksen ydinsa-
nat: ”Yksin uskosta. Yksin armos-
ta.”

Kuin ainutkertaisia
taideteoksia

Kun Simon kanssa puhuin viimei-
sen kerran puhelimessa, ajattelin:
”Hän puhuu rikkaasti, ikään kuin
urkuja soittaisi taituri käyttäen nel-
jää sormiota ja jalkiota. Yhä uudes-
taan tulee kuulijan nautittavaksi her-
kullisia ilmaisun yksityiskohtia, kuin
ainutkertaisia taideteoksia.”

Vaikka olen kuunnellut kymmenit-
täin Simon saarnoja ja puheita, vain
kaksi niistä on jäänyt myös näkö-
muistiini. Niistä toisen kuulin, kun
hän 1990-luvun puolivälin tuntumas-
sa saarnasi rautulaisille Mikkelin
maaseurakunnan kirkossa ja vei
kuulijansa saarnan aluksi Raudun
kirkon sotia edeltäneeseen juhan-
nusjumalanpalvelukseen. Kun olin
äskettäin käymässä Raudussa ja
nautin kulttuuritalon kahviossa väli-
palaa, ajattelin: ”Näillä paikkeilla
sitä Simon kuvaamaa juhannusju-

malanpalvelusta vietettiin.”
Toinen muistikuva on jouluaamun

jumalanpalveluksesta hiukan yli
puolen vuosisadan takaa. Simon
saarnasta Viinikan kirkossa en
muista mitään, mutta silmissäni näen
yhä elävästi, miten hän luki (nyttem-
min jouluaamusta siirrettyä) tekstiä
Johanneksen evankeliumin alusta:
”Alussa oli Sana, ja Sana oli Juma-
lan tykönä, ja Sana oli Jumala. …
Oli mies, Jumalan lähettämä … Hän
tuli todistamaan, todistaaksensa val-
keudesta … Ja Sana tuli lihaksi ja
asui meidän keskellämme, ja me
katselimme hänen kirkkauttansa,
senkaltaista kirkkautta, kuin aino-
kaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli
täynnä armoa ja totuutta.”

Minuun tuo jouluevankeliumi teki
vaikutuksen ja olen läpi vuosikym-
menten ajatellut, miten hyvin se sopi
juuri Simo O:n kaltaisen sananpal-
velijan välittämäksi.

Simo S. Salo
Mikkelin emeritustuomiorovasti

Simo S. Salo.
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Olin usein vuosien mittaan haa-
veillut osallistumisesta kirjailija
Kalle Päätalon lukija- tapaami-
seen Taivalkoskelle. Sain tähän
mahdollisuuden kesällä 2011.
Samalla pistäydyin Posion Sirni-
ön kylässä, jossa vietettiin koti-
seutujuhlia Sepänpäivien nimel-
lä.

Lapin sodan jälkeen 1946 korjat-
tiin sodan tuhoja. Olin silloin TVL:n
eli Tie- ja Vesi-rakennushallituksen
töissä. Juhannuksen aikoihin jäin
parin miehen kanssa viimeistele-
mään Kuusijoen siltatyömaata. Va-
rastonhoitaja lähti kotiinsa Joensuu-
hun, ja luovutti minulle työvälineva-
raston sekä antoi ohjeet sen hoidos-
ta. Hän kertoi hakeneensa Joen-
suusta työnjohtajan paikkaa sahal-
ta sekä kertoi saaneensa kutsun
haastatteluun.

Viimeistelimme sillan parin mie-
hen kanssa. Mestari saapui “kasöö-
rin” kanssa, maksoi palkat ja antoi
minulle ohjeet tuoda hevoset seu-
raavalle työmaalle, joka oli Auttikön-
kään luona. Työkalut ja työmaakoppi
siirrettiin kuorma-autolla, mutta mi-
nun piti kuljettaa hevoset maanteit-
se Posion Aholan kylän kautta.
Matkaa kertyi noin 70 kilometriä.

Ensimmäiseksi tavoitteeksi otin
Posion Aholankylän eli pitäjän hal-
lintokeskustan. Tie oli silloin sora-
tietä. Istuin rautapyöräisessä kär-
ryissä repun ja heinäsäkin kanssa.
Olin kiinnittänyt venäläisen, sota-
saalina saadun ratsuhevosen kär-
ryyn. Yht‘äkkiä hevonen riistäytyi
laukkaan. Pysyin kärryissä, mutta
takalauta putosi tielle. Vajaan kilo-
metrin päässä hevonen rauhoittui.
Sidoin sen tien varteen ratsun kans-
sa kiinni puuhun. Läksin hakemaan
perälautaa. Sitä kantaen palasin
noituen takaisin hevosteni luokse.

Olin toisen kerran kärsinyt tappi-
on hevosmiehenä. Minulle sanottiin,
ettei venäläinen ratsu anna valjas-
taa itseänsä kärryjen vetoon.

Omasta mielestäni tiesin konstit.
Parina aamuna annoin sille leivän

palan, jota olin pitänyt kainalossa.
Taputin kaulalle. Annoin haistella
leipää. Se otti sen sirosti huulillaan
ja söi palasen. Luulin kesyttäneen
ratsun. Laitoin valjaat sen selkään.
Vein kärryjen luokse ja peruutin ai-

Eposodi Gott mit uns – Jumala kanssamme

Kuusjoen silta Posion Sirniössä kesällä 2011.
Kuva: Aimo Tiainen

Posion tie juhannuksena 2011.
Kuva: Aimo Tiainen
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sojen väliin sekä nostin aisoja ylös.
Samalla “kesyttämäni” ori nousi ta-
kajaloilleen, pelästyin ja löysäsin
päitsistä. Sitten se kohdisti kärryi-
hin aimo potkun. Puolipökerryksis-
sä huomasin pitäväni edelleen oh-
jaksia käsissäni. Siunasin, ettei mi-
nulle ollut käynyt sen pahemmin.
Ylpeyteni kärsi, kun huomasin itse-
ni puutteelliseksi hevosmieheksi.
Orikin näytti tyytyvänsä antamaan-
sa opetukseen.

Sodan jälkeen käytettiin vielä en-
sisijaisesti tietöissä hevosia. Autoja
ilmestyi työmaalle runsaammin
1947.

Posiolla tiemestari tarjosi hevos-
ten yöpymiseen aitauksen. Seuraa-
vana päivänä jatkoin matkaa Aut-
tiin, jossa hevoset saatiin aitaukseen,
ja minä aloitin työt varastonhoitaja-
na.

Näitä muistellen menin kuuntele-
maan Kalle Päätalon seminaarin
esitelmää “Saksalaisten kenttärata
keskellä Suomea”. Tämä Hyrynsal-
melta alkavan radan pituus Kuusa-
moon oli 178 kilometriä. Sen tarkoi-
tuksena oli helpottaa Kiestingissä
olevien saksalaisten joukkojen huol-
toa, joka kulki Kemin - Rovaniemen
kautta Kuusamoon.

Itse Suur-Saksan johtaja Adolf
Hitler hyväksyi rakennussuunnitel-
man. Rakentajana toimi TOD - jär-
jestö, joka huolehti Saksan sotilas-
tarkoituksiin tehtävistä töistä. Se oli
johdoltaan saksalainen puolisotilaal-
linen järjestö, joka käytti halpana
työvoimana venäläisten sotavanki-
en lisäksi vallattujen alueiden väes-
töjä.

Ylä- Kainuun - Koillismaan erä-
maan halki kulkeva rata rakennet-
tiin vv. 1942 - 1944. Edelleen ra-
dasta ja siihen liittyvistä rakennuk-
sista on vielä nähtävissä jäänteitä.
Tämä oli Jatkosodan aikana suurim-
pia rakennuskohteita. Tarkoitukse-
na on nyt entisöidä joitakin kohtei-
ta, ja avata ne matkailijoille elävöit-
tämään sodanajan historiaan liitty-

viä tapahtumia.

Olin työvelvollisena määrätty rau-
tateiden palvelukseen ja sain avoi-
men pakkamestarin viran. Olimme
Joensuun - Hyrynsalmen välillä kul-
kevan henkilöjunan miehistönä.
Hyrynsalmella oli saksalainen huol-
tokeskus. Asema oli Talvisodan
pommitetuin kohde Pohjois- Suo-
messa. Sen kautta huollettiin Eversti
Hj. Siilasvuon joukot Suomussalmel-
la, jossa käytiin sodan menestyksel-
lisimmät taistelut Raatteen tiellä.

Nyt Jatkosodan aikaan Kontiomä-
eltä tuli junaan paljon saksalaisia
sotilaita kuka lomalta, kuka komen-
nukselta aina mukana ase ja täys-
pakkaus. Asemalla oli vastassa ko-
mendantti, jota minä tervehdin sak-
salaisittain Hail‘ Hitler! Sen huoma-
si esimieheni konduktööri Molander,
joka sanoi minulle, että suomalainen
Valtion Rautateiden palveluksessa
oleva vie käden virkalakin lippaan
tervehtiessään. Seuraavan kerran
vastasin komendantin tervehdyk-
seen vieden käden lippaan. Komen-
dantti vastasi jatkossa minun terveh-
dykseeni samalla tavalla.

Seminaarin jälkeen tutustuin kir-
jallisiin lähteisiin, joista keskeisimpiä
olivat Jaakko Heikkisen Lapin
Yliopiston pro gradu tutkielma
“Kenttäradan monet kasvot“, Jozef
Molkan kirja “Sota minun muistos-
sani” sekä Taivalkosken 4H-yhdis-
tyksen julkaisema teos “Muistoja
kenttäradalta“. Tämän kirjan kirjoit-
tajat olivat tapahtuma-aikaan alun
toisella kymmenellä olevia nuoria,
jotka joutuivat henkilökohtaisesti
tekemisiin radan rakentajien kans-
sa. Sodan käynnin kannalta radalla
oli vain vähän merkitystä, mutta pai-
kallisten ihmisten elämiseen liittyen
se oli sosiologisesti poikkeuksellinen
kohde.

Rataa valmistui vain 300 metriä
vuorokaudessa kun tavoitteeksi oli
asetettu kolme kilometriä. Raken-

tajina olivat venäläiset sotavangit,
puolalaiset pakkotyöläiset, Saksan
armeijaan värvätyt ukrainalaiset
sotilaat sekä saksalaisia rikoksista
tuomittuja sotilaita. Näitä varten oli-
vat saksalaiset vartijat eli Wacht-
mannit.

Paikalliset työntekijät olivat hyvin
ansaitsevia kirvesmiehiä ja muura-
reita. Heitä edusti helsinkiläinen
Polar-rakennusyhtiö. Suomalaisten
rakennuskohteina olivat veturitallit,
asemarakennukset, sillat sekä pa-
rakkien pystyttäminen. Heitä oli
noin 70 miestä.

Varsinaisen ratatyön suorittivat
venäläiset sotavangit ja puolalaiset

Kuusamon kenttäradan liiken-
nepaikat. Alkuperäinen kuva
Jaakko Heikkisen sosiologian
pro gradu- tutkielmasta Kenttä-
radan monet kasvot Lapin yli-
opistolle.
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työvelvolliset. Neuvostoliittolaiset
vangit olivat nälkäisiä ihmisraunioi-
ta. Heitä hakkasivat saksalaiset ja
ukrainalaiset vartijat. Heidän saa-
malla ruoalla pysyi vaivoin hengis-
sä, mutta ravinto ei riittänyt raskaa-
seen raatamiseen. Puolalaiset “työ-
velvollisina” saivat hieman enem-
män ruokaa mutta ainainen nälkä
heilläkin oli toverinaan. Kaikkiaan
työssä oli 3 500 henkilöä, joista Neu-
vostoliittolaisia sotavankeja oli 747,
heistä säilyi hengissä viitisenkym-
mentä.

Paikalliset asukkaat joutuivat olo-
suhteiden pakosta kosketukseen
kaikkien radanrakentajien kanssa.
Surkeimmassa asemassa olivat ve-
näläiset sotavangit. He yrittivät pae-
ta, mutta heikkokuntoisina jäivät
nopeasti kiinni. Varoituksena muille
saksalaiset kiduttivat heitä ennen
kuin tappoivat heidät hirttämällä tai
ampumalla.

Neuvostoliittolaiset olivat tietoisia
ratatyöstä, ja heidän vakoilijoita eli
desantteja tavattiin alueelta. Varsi-
naista partisaani- eli sissitoimintaa
harrastivat “neukut” Sallan suun-
nassa sekä Kainuussa ja Pohjois-
Karjalassa. He onnistuivat kerran
räjäyttämään kiskon Ristijärven ja
Hyrynsalmen väliltä aiheuttamatta
liikenteelle suurempia vahinkoja.

Seurauksena oli, että saksalaiset
asettivat Kontiomäellä koirapartion
henkilöjunaan. Sen toimintanäytös
tapahtui yllättäen keskellä kirkasta
päivää. Tiukka pamahdus ja vetu-
rin hätä-jarrutus. Samalla tempasi-
vat saksalaiset konduktöörin vaunun
tavaratilan sivuovet auki sekä hyp-
päsivät ulos. Pelästyin ja katsoin
varovasti ulos.

Veturin ääreen oli kokoontunut
joukko miehiä. Liityin joukkoon, jos-
sa radankorjaajilta sain tietää, että
pamauksen oli aiheuttanut heidän
asettama varoituspanos, joka räjähti
veturin alla. Solkkasin junapartiolle
saksaksi, ettei ole mitään hätää
”keine Angst”. Pian konduktööri

Martti Molander määräsi junan
jatkamaan matkaansa.

Vangit ja puolalaiset yrittivät saa-
da paikallisilta asukkailta ylimää-
räistä ruokaa. Maitoa, perunoita jon-
kin verran lihaa he onnistuivatkin
vaihtamalla saamaan. Saksalaisten
kahvi, suklaa, konjakki ja viinit oli-
vat haluttuja vaihtotavaroita, mutta
ne puuttuivat puolalaisilta ja venä-
läisiltä, jotka tekivät kauniita käsi-
töitä, ja vaihtoivat niillä ruokaa. Nyt
nämä vaihtoesineet kertovat vielä
tarinoita liittyen näihin vaikeisiin ai-
koihin.

Kuusamo oli kenttäradan pääte-
piste. Sinne oli rakennettu kolme eri
asemaa. Yksi oli normaali henkilö-
asema, toinen oli Kiestinkiin lähe-
tettyjen sotatarvikkeiden purku-ase-
ma ja kolmas hevosten heiniä sekä
rehuja varten.

Kuusamolaiset suhtautuivat sak-
salaisiin toisin kuin muut radanvar-
ren asukkaat. Tämä johtui siitä, että
olivat joutuneet pakenemaan “ rys-
siä” Talvisodan aikana sekä luovut-
tamaan kauniin Paanajärven alueen
Neuvostoliitolle. Saksalaiset olivat
tervetulleita aseveljinä. Seurustelu

Sotilaiden muistokirjoituksia Venja Niemen perikunnan ja Taimi
Pitkäsen arkistoista. Alkuperäinen kuva Jaakko Heikkisen sosio-
logian pro gradu- tutkielmasta Kenttäradan monet kasvot Lapin
yliopistolle.
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Muistoihin on mukava sukeltaa ja
elää ihania hetkiä uudelleen, jolloin
tuntee taas olevansa nuori ja onnel-
linen. Tosin ne ikävätkin hetket tah-
tovat muistoihin tunkea, mutta ne
täytyy sysätä syrjään, ettei apatia
yllättäisi. Vuosien varrella on oppi-
nut väistämään epämiellyttävät ti-
lanteet, koska on huomannut mieli-
alan säilyvän näin ollen reippaana
ja rauhallisena.

Raskain kokemani elämänvaihe
osui kohdalleni juuri ollessani her-
kässä murrosiässä 1939, jolloin koti
ja kotiseutu oli jätettävä ja evakko-
taival alkoi. Vanhempieni kertoman
mukaan olin käyttäytynyt vihanse-
kaisin tuntein kaikkea oleellista koh-
taan.

Kun jouduimme lähtemään kotoa,
niin menimme ensin tätini 1uo asu-

maan. Tätini asui Räisälässä, joka
oli jonkun verran turvallisemman
matkan päässä Raudusta ja Venä-
jän rajasta. Siksi oletimme, ettei siel-
tä tarvitse lähteä, ja kriisitilanteen
selvittyä pääsemme kotiin.

Kuitenkin kävi niin, että tilanne
kärjistyi sotatoimen alkamiseen ja
Räisälästäkin piti lähteä. Nyt jou-
duimme myymään karjan, ja lähte-
mään sisämaahan. Meidän sijoitus-
paikka oli Savossa Pieksämäen pi-
täjä.

Jouduimme maalaistaloon ja saim-
me käyttöömme pienen huoneen,
jossa ei ollut edes hellaa, vaan ruo-
ka täytyi käydä keittämässä talon
keittiössä. Eihän meillä tosin ollut
astioitakaan, vaan nekin täytyi lai-
nata talosta. Talossa oli nuori emän-
tä, talon tytär, vanha emäntä oli kuol-

lut. Isäntäkin oli iäkäs, samoin isän-
nän veli, joka kuului perheeseen.
Heillä oli kaksi palvelijaa karjanhoi-
tajina ja yksi työmies.

Kaikki olivat ystävällisiä meitä
kohtaan ja järjestivät meille teke-
mistä, ettei aika tulisi pitkäksi. Äiti
sai olla navetassa apuna, isälle jär-
jestyi hellapuiden pilkkominen, mutta
minulle järjestyi rättikasa, koska olin
liian nuori muihin tehtäviin. Niinpä
istuin pitkän päivän rättien keskellä
ja leikkasin matonkuteita. Ei kovin
mieltä ylentävää puuhaa.

Sitten isäkin joutui lähtemään so-
tatouhuun ja jäimme äidin kanssa
kahden, sillä veljeni oli jo aikaisem-
min mennyt Ruotsiin, kun alle kou-
luikäisiä sinne vietiin. Tämä oli sitä
ikävää aikaa, jolloin minä olin hyvin
katkera ja kyllästynyt niihin rättei-
hin, joten halusin jotain mielekkääm-

Muistoja ihania ja rakkaita, myös ikäviä ja raskaita

tapahtui täällä perhetasolla ja sak-
salainen alipäällystö sekä miehistö
löysivät täältä koillismaalaista vie-
raanvaraisuutta.

Korpikirjailija Ilmari Kiannon
mailla kenttäradan keskeisimmäksi
paikaksi Suo-mussalmella muodos-
tui Pesiön kylä. Siellä kylän keskei-
nen henkilö oli kauppias Venja Nie-
mi. Hänen vaimonsa oli Kiannon
(1874 - 1970 ) tytär. Venja kävi
kauppaa saksalaisten kanssa, ja sak-
salaiset upseerit vierailivat mielel-
lään Venjan luona.

Hyvän saksalaisen konjakin ja si-
karin ystävänä sekä saksankielen-
taitoisena korpikirjailija vieraili mie-
lellään vävynsä luona. Myöskin sak-
salaiset arvostivat Kiantoa kirjaili-
jana ja seuramiehenä. Hänen ulko-
poliittinen kantansa ilmeni iskulau-
seessaan “Suomi suureksi ja Viena
vapaaksi”. Komeasti kaikui Nälkä-
maan laulu silloin Pesiössä: “Kuul-

kaamme korpien kuiskintaa, jylhien
järvien loiskintaa! Meidänpä mai-
netta mainivat nuot: Koskien ärjyt
ja surkeat suot. Meidänpä vapautta
vaarat on nää! Meidän on laulua
lahtien pää! Kianto sovitti sen myös
saksaksi.

Hyrynsalmi - Kuusamo kenttära-
dan rakentaminen aloitettiin syys-
kuussa 1942 Suomen Rautatiehalli-
tuksen ja Saksan Armeeoberkom-
mando 20. sopimuksen mukaisesti.
Allekirjoittajina olivat SVR:n puo-
lesta Jalmari Castren ja A. Kuu-
sisto sekä Saksan Puolesta
kenr.majuri Alfred Jodl.

Rata otettiin käyttöön vuoden ku-
luttua syyskuussa 1943. Liikentee-
seen oli käytettävissä 56 moottori-
veturia, muutama höyryveturi, 1507
kuormavaunua sekä 20 henkilövau-
nua. Junan nopeus oli 15 km/ tunti
ja radalla pystyttiin kuljettamaan 715

tonnia tavaraa vuorokaudessa.
Liikenne loppui 1944 syyskuussa

Lapin sodan alkaessa. Saksalaiset
pyrkivät evakuoimaan työmaalta
kaiken tarpeellisen tavaran Norjaan.
Radan rakentajat joutuivat vielä
kerran marssimaan syysateisia tie-
tä myöten Ivalon kautta Norjaan.
Vain vuorokausi sen jälkeen kun he
poistuivat Ivalosta, tulivat sinne
Puna-Armeijan joukot, jotka olisivat
voineet vapauttaa venäläiset ja puo-
lalaiset.

Näytti, että Jumala oli hyljännyt
heidät. Saksalaiset kuitenkin uskoi-
vat vielä johtajaansa Adolf Hitleriin,
ja ehkä salassa Herraan, sillä oli-
han vyön solkeen kaiverrettu “Gott
mit uns - Jumala kanssamme”.

Aimo Tiainen
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Vanhempani olivat vuokranneet
maatilan Antreasta ja aloittaneet
maanviljelyksen, jota isäni niin ko-
vasti kaipasi. Koulun loputtua ke-
väällä 1942 menin vanhempieni luo
Antreaan. Se maatila, jonka isä oli
vuokrannut, oli vanhemman paris-
kunnan tila, eivätkä he enää jaksa-
neet tehdä kaikkia töitä, kun nuo-
rempi miesväki oli sodassa.

Sitten isäni sai kuulla, että Rau-
tuunkin jo pääsee. Kun kaikki ke-
vättyöt Antreassa oli tehty, lähdim-
me isän kanssa Rautuun ja äiti jäi
karjan kanssa Antreaan.

Päästessämme Rautuun ja koti-
kylään, oli ihmeellinen, tutisuttava ja
henkeäsalpaava olo, jännitti niin ko-
vasti, mitä siellä kodista on jäljellä.
Ihmeeksemme ja suureksi iloksem-
me huomasimme, että kotimme oli
pystyssä ja pihapiiri oli sen oloinen,
että siellä asuttiin.

Tunne oli niin voimakas, ettei pys-
tynyt menemään edes sisälle, vaan
piti istua kivelle, joka oli pihassa ja
ollut minun leikkipaikkani. Lopulta

Kuva on vuodelta 1917 tai 1918, ehkä Helmi Seppälän isoisän
hautajaistilaisuudesta. Edessä keskellä istumassa Seppälän isoäiti
Anna Koukonen, o.s. Rastas, vasemmalla Maria Koukonen, (Mik-
ko Koukosen puoliso), oikealla Amalia Koukonen, (Heikki Kouko-
sen puoliso). Takarivissä Anna Koukosen lapset Mikko, Augusti,
Iida, Anna-Mari, Antti ja Heikki.

Kuva: Sirkka Huuselan albumi

pää tekemistä. Kuulin huhuja, että
Maavedellä eräs ompelijatar ottaisi
nuoren tytön ompeluoppiin.

Minä lähdin ottamaan asiasta sel-
vää, menin kysymään, olisiko minul-
la mahdollisuus saada se oppipaik-
ka?

Ajattelin mennessäni, että kävi
kuinka tahansa, olen ainakin yrittä-
nyt. Mutta kuinkas kävikään, minä
pääsin ompelijalle työhön tai oike-
astaan oppilaaksi. Olin tyytyväinen,
vaikka toisaalta pelotti matka, joka
oli nelisen kilometriä. Se oli siis kä-
veltävä aamuin illoin ja silloin oli
kovia pakkasia, mutta päätin kes-
tää sen mieluummin kuin olla päi-
vät siinä rättikasassa.

Olin neljäntoista ikäinen aloittaes-
sani työelämän ja nähnyt monenlais-
ta, mutta enemmän on ollut niitä va-
loisampia, ihania aikoja, jolloin elä-
män antimista on saanut nauttia ja
olla tyytyväinen.

Sotakin loppui ja isä pääsi siviiliin.
Meille esitettiin siirtymistä Kangas-
niemen pitäjään, jossa olisi tarjolla
maatila ja tuleva kotimme. Menim-
me Kangasniemelle, mutta se tule-
va kotimme osoittautui niin kelvot-
tomaksi, ettei isämme sitä huolinut.

Saimme vuokrattua asunnon sel-
laisesta isosta talosta, jossa oli mei-
käläisiä evakoita jo ennestäänkin.
Sama tylsyyden tunne valtasi taas
mielen eikä mitään valoisampaa elä-
mäntilannetta ollut näköpiirissä.

Taas alkoi sota ja miesväki joutui
sotatouhuun, joten maanviljelystyöt
jäivät vanhojen ja aivan liian nuor-
ten tehtäviksi, mutta viljellä piti, sil-
lä ruokaa tarvittiin. Kaikkien täytyi
vointinsa mukaan osallistua töihin,
vaikka se fyysisesti oli monelle nuo-
relle liian raskasta.

Isäni ei vielä ollut joutunut sotaan
ikänsä puolesta, ja hän haeskelikin
innokkaasti maatilaa, mutta ei vain
sopivaa osunut näköpiiriin.

Minä yritin myös löytää jotain mie-

lekästä tekemistä joko opiskelun tai
muun kehittävän touhun parissa.
Lopulta huomasin lehdessä ilmoituk-
sen Suomen Nuoriso-opistossa al-
kavasta puoli vuotta kestävästä kou-
lusta. Lähetin hakemukseni ja sain
hyväksytyn vastauksen, joten pää-
sin syksyllä alkamaan opinnot. Se
oli sisäoppilaitos, joten asuin asun-
tolassa. Siellä oli monenlaisia teo-
reettisia oppiaineita, mutta hyvin
vähän käytännön aineita.

Mielestäni se oli hyvä oppilaitos,
sai monenlaista opetusta, jota elä-
män varrella tarvitaan. Minäkin olin
vihamielinen ja katkera sodan aihe-
uttamasta häiriöstä normaaliin elä-
mään. Siellä opin ymmärtämään,
ettei vihamielisellä ja katkeralla mie-
lipiteellä ole menestystä elämässä,
vaan täytyy osata sopeutua tilantee-
seen kuin tilanteeseen, silloin itsel-
läkin on parempi olo.

Sota jatkui ja Karjalan kannasta
oli vallattu jo entiselle rajalle ja yli-
kin, joten siviiliväkeä pääsi jo enti-
siin koteihinsa.
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isä meni sisälle. Siellä asui lottia, he
työskentelivät kotikyläni koululla,
jossa toimi kenttäsairaala. Kävelim-
me pellolla ja huomasimme, että
pellon laidalla olevassa koivikossa
oli isoja telttoja, joissa oli sotilaita,
olivat linjoilta päässeet vähäksi ajak-
si lepäämään.

Kaikki oli siinä kunnossa, että voi-
simme tulla kotiin ja ruveta elämään
niin kuin ennen talvisotaa, mutta
missä asuisimme?

Isä meni sairaalan johdon kanssa
puhumaan ja saimme pirtin käyt-
töömme. Lotat jäivät kamareihin.
Olimme kaikki tyytyväisiä. Lottia oli
kolme, Signe oli vanhempi ja toti-
sempi järjestelystä, mutta Kaisu ja
Eila olivat iloisia ja sanoivat, että
nythän meitä on perhe, vain äiti
puuttuu.

Niin jäimme isän kanssa kotiin ja
aloitimme heinätyöt, vaikka olisi
heinä saanut vielä vähän kasvaa,
muta isän piti mennä tekemään hei-
nätyöt Antreassa.

Kaikki maanviljelykalusteet olivat
sarraimessa mihin ne 1939 jäivät.
Sairaalan hevosta saimme lainata
heinänkorjuun aikana. Teimme pit-
kää päivää ja saimme ja saimme
heinät sarraimeen. Sitten isä lähti ja
minä sain jäädä kotiin. Isä järjesti
minulle töitä koko kesäksi, että kaik-
ki olisi hyvin heidän tullessa äidin
kanssa syksyllä, saatuaan vuokra-
tilalta sadon korjattua.

Vaikka minun piti joka päivä olla
ahkera ja tehdä isän neuvomat työt,
olin ikionnellinen saadessani olla
kotona.

Minä keräsin metsästä marjoja ja
kuivatin niitä, koska ei ollut sokeria
hillontekoon. Kaivoin voikukanjuu-
ria ja kuivatin niitä kahvinkorvik-
keeksi. Metsässä oli kaatuneita hal-
kopinoja. Ne piti pinota kuivumaan,
että talvella sai lämmitettyä uunin,
ettei palelisi.

Lotat olivat minulle hyvää seuraa,
sillä yksin olisi ollut iltaisin tylsää,

Kuvan pariskunta on Anna-Mari Suvinen, o.s. Koukonen, sekä
puoliso Simo Suvinen, kotoisin Raudun Kuusenkannasta. Anna-
Mari oli Helmi Seppälän täti, samoin kuvan Rautulaisten lehdelle
julkaistavaksi antaneen Seppälän serkun, Sirkka Huuselan täti.

koska ulkona ei ollut lupa olla yk-
sin. Desantteja saatiin kiinni aivan
naapurikylistä, joten piti olla varuil-
laan liikkuessaan yksinäisillä paikoil-
la.

Kuten otsikossa mainitaan, liittyy

tarinaani aitoja muistoja, ihania ja
myös ikäviä. Näin on jo ensimmäi-
sessä osassa, jatkossa samoin. Ta-
rina on omakohtaisesti eletty ja
koettu. Jatkoa seuraavassa nume-
rossa.

Helmi Seppälä

Kuva: Sirkka Huuselan albumi
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Viime vuonna, Lotta Svärd -
järjestön 90-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi käynnistynyt Meeri
Huuhkan kirjoittama jatkoker-
tomus Lottia kannaksella jat-
kuu myös tänä vuonna. Alkupe-
räinen jatkokertomuksen osa
on julkaistu Rautulaisten leh-
dessä 4/1986.

Nyt oli kiireesti vietävä hälytys
esikuntaan. Yritin saada vaatteita
päälleni, mutta hermostuksissani
vedin ne aina joko nurin tai takape-
rin. Taisin viimein saada jonkun työ-
takin sopimaan ja menin toistami-
seen esikuntaan, tällä kertaa nöy-
ränä tyttönä. Se oli kuitenkin turhaa
ja lapsellista minulta. Esikunnassa
oli kuunneltu iltauutiset. Nyt kun
hyökkäämättömyyssopimus oli irti-
sanottu, mikään ei tullut enää yllä-
tyksenä. Ammattisotilaana jokainen
tiesi oman tehtävänsä. Müllerkin oli
jo siellä jossakin komppaniansa kär-
jessä johtamassa puolustustaistelua
aikaisemmasta haavoittumisestaan
huolimatta.

Palasin esikunnasta masentunee-
na ja tunsin itseni kaikkien hylkää-
mäksi. Kirjurin yksitoikkoinen ko-
neen naputuskin soi korvissani kuin
konekiväärin ammunta. Koetin ho-
kea itselleni. ”Sinä olet nuori, kyllä
sinä jaksat. Yrität vielä, kyllä se sii-
tä menee.” Itse asiassa olin silloin
liiankin nuori, mutta siitä ei tuo am-
puva naapuri juuri välittänyt.

Ennen ryhtymistäni päivän töihin
päätin mennä ulos kuuntelemaan ja
katselemaan tilannetta. Palasin ul-
korapuille, mistä vain muutama tunti
sitten olin tullut sisälle niin toivorik-
kaana. Aamu oli harmaa ja nihkeä,
maassa vähän lumen härmää. Pil-
vet roikkuivat alhaalla, kuin haluten
tavoittaa meidät ja surra kanssam-
me.

Kuunnellessani aseiden laulua ra-

jalta päin aloin hävetä omaa alaku-
loisuuttani. Tänne eivät vielä yltä-
neet muut kuin tykin ammukset, kun
taas rajan läheisyydessä asuvat oli-
vat kaikkien aseiden tulilinjoilla. Ih-
miset, jotka olivat palanneet evakos-
ta karjoineen ja lapsineen, olivatko
he ehtineet saada edes välttämät-
tömiä vaatteita päällensä, kun vihol-
linen jo aamuvarhaisella työntyi ra-
jan yli ampuen ja ”uraata” huuta-
en. Niitä kauhun hetkiä voi vain
kuvitella siinä rappusilla yksin sei-
soessa.

Mutta en ollutkaan niin yksin kuin
olin kuvitellut. Opettaja oli ehtinyt
ulos ennen minua. Hän harppoi kou-
lun pihalla edestakaisin sipaisten
nenäänsä nenäliinalla ja työntäen lii-
nan taas takuun. Sama liike näytti
toistuvan yhtä mittaa. Hänen vai-
monsa Maija oli lähtenyt kysymään
kyytiä naapurista päästäkseen las-
tensa luo.

Palasin sisälle ja päätin helpottaa
näiden pakolaisten matkaa omalta
osaltani sikäli kuin pystyin. Laitoin
lihaa kiehumaan useampaan katti-
laan, sillä tarkoitukseni oli tarjota li-
hakeittoa, jos jollakin olisi aikaa syö-
dä. Sitten opettajatar tuli kovasti
hengästyneenä evästä hakemaan
saatuaan kyydin. Arvokastakin mu-
kaan otettavaakin olisi ollut, mutta
tässä tilanteessa lapset olivat kui-
tenkin tärkeimmät. Kaksi leipää
ehdin pistää kassiin, kun Maija jo
kiirehti takaisin. Tänne kotiinsa hän
ei enää koskaan palannut.

Perheen lähdettyä olimme nyt
opettajan kanssa kahden. Tunsin
olevani opettajasta jollakin tapaa
vastuussa hänen vaikean sydänvi-
kansa vuoksi. Mielenliikutukset oli-
vat hänelle pahasta. En tosin ym-
märtänyt kuinka sellaisilta voi vält-
tyä tässä tilanteessa. Juuri nyt oli
kuitenkin kaikki hyvin. Hermostu-

neisuus vain
kuvastui koko
olemuksesta
kuten meillä
kaikilla. Kant-
tiinin lotatkin
olivat tulleet
töihin ja kävi-
vät vuorollaan
auttamassa evakuointia kodeissaan.

Tunteeni olivat hyvin ristiriitaiset:
ne hyppivät sinne tänne aina mieli-
alojeni mukaan.  Välillä ne hipoivat
pilviä ja painuivat taas seuraavassa
hetkessä mitä pimeimpään rotkoon.
Yritin kai viimeiseen asti pitää kiin-
ni toivosta.

Tuntui kuin olisi alkamassa suuri
isänmaallinen juhla, jossa historian
lehtikin kääntyisi. niin mahtavalta
kuulosti tuo tykkien soittama alku-
marssi. Tunsin eräänlaista ylpeyttä,
kun minullekin oli suotu kunnia osal-
listua tuohon yhteiseen tapahtu-
maan. Nyt vain kiireesti lottapuku
päälle ja oikein valkoiset kaulukset.
Mahdollisen uuden komennuksen
tullessa pukuni toimisi yhdessä ko-
mennustodistuksen kanssa kulkulu-
pana. Jos tästä muodostuisi surujuh-
la, oli sittenkin pukeuduttava asian-
mukaisesti. Eihän ollut tiedossa
kuinka lähellä oli se hetki, jolloin oli-
si lähdettävä viimeiselle matkalle.

En osannut silloin vielä aavistaa,
kuinka suurta tehtävää varten olin
itseni lottapukuun pukenut. Samal-
la kun hautasimme ne monet moni-
tuiset sodan uhrit, hautasimme myös
Karjalan pala palalta. Karjalan hau-
tajaiset olivat nyt alkaneet ja minul-
lakin oli siinä oma osuuteni.

Menetyksiä ei vielä ollut tiedos-
sani. Toistelin siis itsekseni ajatus-
ta: ”Niin kauan kuin vielä elämme
eikä vihollista näy, meillä on toivoa.”
Mutta pienempien aseiden säestys
harvenneille tykinlaukauksille kertoi

Lottia Kannaksella 6. jakso
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omaa kieltään. Taistelukosketus oli
saatu ja ensimmäinen hyökkäys
käynnistetty. Siellä taistelivat tois-
ten mukana karjalaisetkin miehet.
He puolustivat kotejaan omissa
metsissään ja omilla pelloillaan, ja
kaatuivat jopa omille kotipoluilleen.

Luotimme omiin miehiimme täy-
dellisesti ymmärtämättä mitään epä-
suhdasta, joka vallitsi joukkojemme
ja vihollisen välillä. En tiedä, oliko
oikein tai väärin luottaa niin lujasti.
Asetimmeko miehemme liian suu-
reen vastuuseen? Suomalaiset mie-
het kuitenkin osoittivat tuntevansa
vastuunsa ja taistelivat maamme
vapauden puolesta viimeiseen veri-
pisaraan. Ehkä juuri horjumaton
luottamuksemme tuki heitä ja antoi
heille sen yli-inhimillisen voiman,
jota tarvittiin taistelussa vihollisen
ylivoimaa vastaan.

On kai määrätty niin, että se tie,
jota kansojen ja yksittäisten ihmis-
tenkin on kuljettava, on viitoitettu jo
syntymähetkellä. Meille annetaan
voimaa sitä mukaa kun tietämme
kuljemme. Taistelun äänistä päätel-
len tulisimme sitä voimaa itse kukin
tarvitsemaan. Hyökkäys tietää aina
myös luopumista, haavoittuneita ja
kaatuneita. Antakoon hyvä Jumala
meille voimaa kestää menetykset.
Saatoimme vain olla kiitollisia siitä,
ettei vielä ollut surun aika.

Olin jossain välissä saanut ruokaa

pöytään, jossa aamukahvikin oli vie-
lä koskematta. Nyt kuitenkin joku
kiipesi rappuja ylös. Opettajahan
sieltä tuli kasvot harmaina pidellen
toisella kädellä rintaansa ja laittaen
toisella kädellä lääkettä suuhunsa.
Nyt olisivat hyvät neuvot tarpeen,
jos niitä vain jostain saisi. En tien-
nyt sydänvian hoidosta yhtään mi-
tään, eivätkä siellä maalla tienneet
toisetkaan. Oli vain joko sairastet-
tava tai kuoltava. Lääkärienkin
mahdollisuudet hoitaa sairautta oli-
vat rajoitetut. Siispä vain autoin
opettajan makuulle ja taisin mene-
tellä aivan oikein.

En tiennyt, oliko opettaja käynyt
esikunnassa vai mistä hän oli tieton-
sa saanut, mutta minulle hän yritti
kohtaukseltaan selittää, että olisi
saatava apua. Rajan tuntumaan oli
jäänyt pieni lapsi. Tiesin, ettei esi-
kunnasta voitaisi irrottaa ketään, ei
edes lähettiä, sillä hän kulki rinta-
man ja esikunnan välillä vieden tär-
keitä määräyksiä ja tuoden vieste-
jä. En nähnyt muuta mahdollisuutta
kuin lähteä itse matkaan. Lottapu-
ku päällä voisin ehkä liikkua sota-
toimialueella esteettömästi. Olihan
minulla nyt polkupyöräkin liikkumis-
ta helpottamassa.

Ilmoitin siis lähteväni matkaan.
tullessani pihalle en nähnyt lapsen
äitiä missään. Lieko opettajakaan
äitiä tavannut vai liekö joku ohikul-
kija lapseta kertonut, olivathan eva-

kot jo ehtineet lähteä liikkeelle.
Kuka ajoi karjaa, kuka holhosi lap-
siaan ja vanhuksiaan. Ihmisten ja
eläintenkin tuskaiset ja epätoivoiset
katseet piirtyivät muistiini kuin ne
olisi sinne polttamalla poltettu. Kun
näin sen tumman jonon, joka hiljal-
leen solui Sisä-Suomeen päin, mi-
nun oli pakko uskoa, ettei rajan lä-
heisyyteen enää ollut menemistä.
Siellä oli jo toiset isännät. En saa-
nut tietää, miten lapselle kävi, ym-
märsin vain karjalaisten kärsimyk-
sien tien alkaneen.

Esikunnan lähetti pyörsi nyt kou-
lun portista pihalle. Jo kaukaa näin,
että hän oli hyvin järkyttynyt. Hyök-
käys oli ollut liikaa nuorille hermoil-
le. Päätin kysyä kuulumisia ja roh-
kaista poikaa muutamalla sanalla.
Kysyin, mistä hän tulee. – Sieltä
jostakin rintamalta. Paikan nimiä ei
ollut lupa mainitakaan. – Meillä on
jo yksi kaatunutkin, se vänrikki, joka
oli niin reilu mies, olisi hän saanut
elääkin. Nimikin siinä lipsahti. – Nyt
alkoi maa keinua minunkin jalkojeni
alla ja silmissä sumeta. Minun mit-
tani oli tältä päivältä täysi. Oli pääs-
tävä johonkin, pois koululta. Nousin
pyöräni selkään ja lähdin ajamaan
päämäärättä.

Seuraava muistikuvani on Raudun
asemalta. En tiedä, oliko minusta
siellä mitään apua. Muistan vain,
kun evakoita siirrettiin junavaunuun
tavaroineen. Jäin seisomaan ja vil-
kuttamaan tunnetuille junan lähdet-
tyä. En muista edes ilmavaaraa ol-
leen. Sitten olin ilmeisesti ajanut ta-
kaisin koululle, vaikken muistakaan
siitä mitään.

Tähän päättyi ensimmäinen sota-
päiväni. Liekö koko siihenastisen
elämäni aikana ehtinyt tapahtua niin
paljon kuin sinä yhtenä päivänä.

Meeri Huuhka

Meeri Haukka, (vas.) ja Vehmaisten tyttöjä 1938.
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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 digitaa-
lisena Kansallisarkiston sivuilta.

31.3.40
Tutkimme saamaamme majoitus-

paikka tarkemmin, havaitsimme,
että se on kaikin puolin hyvä.
Komppanian asuinpaikaksi tuli kou-
lu. Vanhemmat miehet majoitettiin
työväen talolle ja esikunta majoitet-
tiin tehtaan rakennuksiin.

1. – 6.4.40
Järjestettiin majoitus täyteen kun-

toon, tehtiin makuulavitsat ja pan-
tiin koulutus käyntiin. Komppaniaan
järjestettiin alokas- ja sotamieskurs-
sit. Kompp. päälliköksi oli määrätty
res.vänr. V. Tikka. Kompp. vah-
vuus 2 ups., 15 aliups., 191 miestä
ja 15 lottaa.

7.4.40
Komppania on sijoittunut. Koulu-

tus on täydessä käynnissä.

8.4.40
Kuulimme jostain epävirallisesti,

että skunnat piakkoin hajoitetaan.
Mieliala oli surullinen. Sk:n vahvuus:
2 ups., 16 aliups., 176 miestä, 15
lottaa.

9. – 18.4.40
Koulutus on täydessä käynnissä.

Tuli virallinen tieto s.kuntien hajoit-
tamisesta. Meiltä vapautettiin heti
osa vanhemmista miehistä. Miehet
ottavat tämän tiedon vastaan vesis-
sä silmin. Synkkä tulevaisuus on
edessä. Ei ole paikkaa minne men-
nä, ei ole kotia.

19. – 30.4.40
Miehiä vapautetaan yhä vähän

kerrallaan. Ensiksi päästetään liian
nuoret, aikaisemmin sotapalveluk-
seen kelpaamattomiksi havaitut ja I
lk:n nostomiehet. Myöhemmin va-
pautetaan II lk B miehet, sekä re-
serviläisiä. V. 1919 ja 1920 synty-
neet asevelvolliset ja II lk:n A mie-
het siirrettiin Pieksämäellä oleviin
joukko-osastoihin.

30.4.40
Komppaniassa ovat jälellä vain

hevoset, hevosien- ja varastojenhoi-
tajat sekä esikunta. Kaikki muut on
siirretty tai vapautettu.

1.5. – 10.5.40
Luovutamme hevoset ja muut

varastot. Esikuntaan jää enää pai-
kallispäällikkö J. Ihalainen ja jäs. K.
Asomaa, jotka 14.5. komennettiin
Viipurin sk.piiriin järjestämään ja

luovuttamaan sk. jälelle jäänyttä
arkistoa ja omaisuutta.

Raudun sk:n olemassaolo on tällä
kertaa päättynyt. Sisimmässämme
tunnemme, että vielä tulee aika, jol-
loin taas saamme toimia omassa
suojeluskunnassamme. Tuntuu, että
tämä aika tulee piankin. Siinä toi-
vossa keräämme kaiken jälelle jää-
neen sk:n omaisuuden ja arkiston,
jotka luovutamme Viipurin sk:n pii-
rin hoitoon. Tyydytyksellä voimme
todeta, että S:kuntaamme kuuluvat
miehet vastaanottivat rajalla vihol-
lisen ensimmäiset iskut. Täyttivät
velvollisuutensa rintamalla, sekä rin-
taman takana olleissa tehtävissä.
Ne veriuhrit, jotka suojeluskuntam-
me isänmaansa puolesta antoi, to-
distavat, että rajalla olivat miehet,
jotka eivät vaaraa väistäneet, vaan
täyttivät velvollisuutensa tässä yli-
voimaisessa kamppailussa kunnial-
la.

Raudun suojeluskunnan sotapäiväkirja
Venäjän – Suomen sodasta 1939 – 1940

Suojeluskunnan sotapäiväkirjan viimeisen sivun päiväykset, alle-
kirjoitukset ja leimat kertovat, että suojeluskunnan arkisto ja
omaisuus vietiin Joutsenoon Viipurin Sk-piiriin.
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Paikkoja avoinna

TOIMITTAJA
RAUTULAISTEN LEHTEEN

1.7.2012 alkaen.

Toimittajan tehtäviin kuuluu
omien juttujen kirjoittamisen

ja muilta tulleiden juttujen editoinnin lisäksi
valokuvaus, kuvankäsittely, ilmoitusten tekeminen

ja lehden taitto.

Hakemukset juttunäytteen, cv:n  ja
palkkatoivomuksen kanssa

15.4. mennessä päätoimittaja Markku Paksulle,
Ihastjärventie 29, 50100 Mikkeli.

Lisätietoja antaa Markku Paksu, puh. 040 5239 645.

www.rautu.fi
Sivujen ylläpito:

Heikki Malkamäki, puh. 0400 452 427,
s-posti: tiedot@rautu.fi
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KESÄLLÄ KARJALAAN

Suvannon seudun
pitäjäyhteisöjen matka
METSÄPIRTTI – RAUTU

17. – 20.5.2012
Lempaala – Hämeenlinna – Helsinki – Viipuri

ilm./tied. Markku, p. 040 5239 645, sp.
pitajaseura@rautu.fi

RAUTU
1. – 3.6.2012

Reitti: Joroinen – Pieksämäki – Mikkeli –
Lappeenranta

maj. Kiviniemessä

TAISTELURETKI
TAIPALEENJOELLE

8. – 10.6.2012
Reitti: Mikkeli – Lappeenranta – Viipuri – Sakkola

maj. Kiviniemessä

RAUTU
29.6. – 1.7.2012

I Reitti: Joroinen – Mikkeli –
               Lappeenranta – Rautu

II Reitti: Heinola – Lahti – Helsinki – Rautu
maj. Kiviniemessä

VANHA VALAMON LUOSTARI
17. – 20.7.2012

Reitti: Mäntyharju – Mikkeli – Savonlinna –
Sortavala, paluu Kannaksen kautta

RAUTU
3. – 5.8.2012

Reitti: Joroinen – Mikkeli – Lappeenranta – Viipuri
maj. Kiviniemessä

ilm./tiedustelut matkoista Markku,
p. 040 5239 645, pitajaseura@rautu.fi

Lukijamatka

PÄÄSIÄISENÄ
PIETARIIN
5. – 8.4.2012

Reitti: Mäntyharju – Pieksämäki – Mikkeli –
Lappeenranta – Pietari

Majoitus: Hotelli Mockova

Hinta 275,-
2 hlö / huone, puolihoito

Ilm. Markku, puh. 040 5239645, s-posti:
pitajaseura@rautu.fi

Rautulaisten pitäjäseura ry

VUOSIKOKOUS
lauantaina 31.3. klo 15

Mikkelissä
Ravintola Pruuvin kabinetissa

(Liikemiestenseura),
Raatihuoneenkatu 4.

Tervetuloa                    Hallitus

Rautuseura ry

KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona

7.3.2012 klo 18.00
Helsingissä Karjalatalon Sortavala-salissa.

Esillä sääntömääräiset asiat.

RAUTULAISTEN
PITÄJÄJUHLAT

28.7. – 29.7.2012
Mikkelissä
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Marraskuun 12. päivänä 2011, isänpäivän aat-
tona setäni Aarne Sareinen vietti 90-vuotissynty-
mäpäiviään lähipiirissä Pieksämäellä.

Aarne syntyi 16.11.1921 Raudun Kaskaalassa
Sappisen Juhon ja Anna-Emilian, (o.s. Loponen),
nuorimpana lapsena. Hän on edesmenneiden rau-
tulaisten, tätini Lempi Muuriaisniemen, (o.s. Sap-
pinen), ja isäni Aaro Sappisen nuorin veli.

Kotona Karjalan kannaksella vielä rauhan ajan
ollessa, monen muun nuoren pojan tavoin kaskaa-

Aarne Sareinen 90 vuotta

Aarne-setä juhlapäivänä veljentytärten jälkikas-
vun kanssa. Vasemmalta Pekka Kääriäinen, Anni
Merilahti, 90v päivänsankari Aarne, Mikko Kää-
riäinen ja Suvi Janatuinen.

Sotilaspoikien matka

UPINNIEMEEN
keskiviikkona 9.5.2012

Rautulaiset
tervetuloa mukaan!

Tied. ja ilm. Kauko Olkkoselle,
puh. 0440 300 101.

lainen Aarnekin lähti varsin nuorena työhön ko-
din ulkopuolelle. Raudun silloisesta osuuskaupas-
ta juoksupojan toimesta sai alkunsa sedän pitkä
ja ansiokas työura. Moninaisissa tehtävissä SOK:n
palveluksessa sekä kotimaassa että ulkomailla toi-
mien ja vastuullisista johtotehtävistä aikanaan
eläkkeelle siirtyen.

Setämme kuuluu kansamme kunnioitettuun, koko
ajan pienenevään sotaveteraanijoukkoon. Hän on
myös isänmaatamme kalliisti puolustanut sotainva-
lidi taisteluissa saamine vammoineen. Setä astui
aikanaan Suomen armeijan palvelukseen ja osal-
listui sotatoimiin ensin nuorena 17-vuotiaana va-
paaehtoisena ja myöhemmin asevelvollisena tais-
tellen sekä talvi- että jatkosodassa.

Sotien jälkeen elämä oli työtä ja maamme jälleen-
rakennusta. Aikanaan Aarne solmi avioliiton Mar-
jatan kanssa, joka on edesmennyt jo liki 40 vuotta
sitten. Pariskunnalle syntyi Sanna-tytär. Aarne on
myös kahden lapsenlapsen isoisä.

Aarne on toiminut aktiivisesti ja ansiokkaasti mo-
ninaisissa luottamustehtävissä elämänsä aikana,
tässä mainitsen mm. vuosikymmenien ajan kunnan
ja seurakunnan luottamustehtävät, Gideon raamat-
tutyö, kuorotoiminta mm. valtakunnallisessa Kris-
tel-kuorossa, jonka puheenjohtajana myös toimi-
nut jne. Vuoden 2011 alussa hänet nimitettiin Kot-
kan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry:n ja Kymen
piirin entisenä puheenjohtajana yhdistyksen kun-
niapuheenjohtajaksi.

Me Aaron tyttäret perheinemme saimme ilon jär-
jestää syntymäpäiväjuhlan pitkä-ikäisen sisarus-
sarjan nuorimmalle, kunnioitettavat 90 vuotta täyt-
tävälle ainoalle sedällemme. Hän on korkeasta iäs-
tään ja vaivoistaan huolimatta varsin virkeä, ai-

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri

järjestää

10-VUOTISJUHLAKOKOUKSEN
kaikille kiinnostuneille

lauantaina 14.4.2012
klo 13.00-14.30

Helsingissä Karjalatalon
Laatokka-salissa.

Alustuksien lisäksi esillä on pieni näyttely,
jossa käsitellään alueen pitäjien vaiheita.
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85 vuotta
Raudun Kuninkaanselältä kotoisin oleva Vilho

Viskari juhli 85-vuotissyntymäpäiväänsä Anttolan
seurakuntatalolla joulukuun alussa lähisukulais-
ten kanssa.

Takarivissä lapset vasemmalta lukien Tiina Paa-
sonen, Antti Viskari, Riitta-Maija Rasimus, Jukka
Viskari, Pirkko Viskari ja Ritva Pylkkänen Alari-
vissä ”Äijä” Vilho Viskari ja Hilkka Viskari.

Suvun viimeiset oikeat rautulaiset; Vilho Viskari
ja serkkunsa Elli Pulliainen, (o.s. Kiiski).

kaansa seuraava ja ikäisekseen hyväkuntoinen.
Eräs osoitus tästä, että hän ajoi itse autollaan Kot-
kasta Pieksämäelle juhlimaan.

Lähes kaikki kutsutut pääsivät merkkipäivänä
paikalle - kauempaa matkasivat Lempin lapset per-
heineen ja paikkakunnalta Esteri-täti Loponen
sekä Pekka Loponen. Aarne-setä iloitsi erityisesti
suvun nuorten läsnäolosta ja musiikillisesta panos-
tuksesta tuona päivänä. Liki 20 hengen karjalais-
savolainen joukko juhli vilkkaasti haastellen ja
kuulumisia vaihtaen, menneitä muistellen, laulaen
ja soittaen, maukasta hirvikeittoa syöden ja kak-
kukahvia juoden.

Aarne toivoi pappia vieraakseen, ja saikin juh-
lapuhujaksi ja ”juttukaveriksi” tutun, pieksämä-
keläisen papin Seppo Laukkasen, monissa perhe-
juhlissamme mukana olleen, nykyisin Itä-Suomen
kuurojen papin viran hoitajan. Seppo ilahdutti
päivänsankaria ja juhlaväkeä kiireettömällä läs-
näolollaan ja lämminhenkisellä puheellaan.

Juttuani varten kysyin Sepolta luvan saada käyt-
tää puhetta lähteenäni. Tähän loppuun joitain suo-
ria lainauksia hänen tekstistään.

Seppo muistelee hauskasti: Aarne ja Aaro antoi-
vat minulle parhaimman tittelin, jonka olen saa-
nut: ”Karjalan rovasti”. En kyllä muista kumpi sen
keksi, mutta mm. teologimatrikkeliin laitoin harras-
tukseksi ”Karjalan asia”. Titteliä Karjalan rovasti
en siihen uskaltanut laittaa, koska se olisi varmaan
ymmärretty väärin.

Hän tulee hyvin toimeen karjalaisten ihmisten ja
karjalaisen huumorin kanssa ja kuvailee Aarne-
setää seuraavasti: Minä muistan päivänsankarin
huumorintajuisena ja pieni pilke silmäkulmassa
myös vakavista asioista puhuessaan. Ehkä se on
sitä karjalaista luonnetta yhdistettynä kristilliseen
vakaumukseen.

Tuolloin marraskuun puolivälin paikkeilla elim-
me kirkkovuoden viimeisiä viikkoja. Seppo viittasi
puheessaan siihen:

Huomenna on toiseksi viimeinen kirkkovuoden
sunnuntai. Valvomisen sunnuntain evankeliumi
teksti… Jeesus sanoo: ”Pitäkää varanne, olkaa
valveilla, sillä ette tiedä milloin se aika tulee. Kun
mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähties-
sään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja
vastuun, niin ovenvartijan hän käskee valvoa. Val-
vokaa siis, sillä ette tiedä, koska talon herra tulee:
illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aa-
mun jo valjetessa…” (Mark.13:33-37)

Mies matkusti muille maille, hän käski ovenvarti-
jaa valvomaan.

Muille hän antoi muita tehtäviä. Kullekin kyky-

jensä mukaan.
Rukoileminen ja valvominen usein yhdistetään

toisiinsa. Ehkä juuri suuret esirukoilijat ovat val-
vojia. Uskon, että teidänkin suvun esi-isät ja -äidit
ovat rukoilleet puolestanne ja myös nyt teidän ja
meidän puolesta rukoillaan.

Kristityt voivat luottaa siihen, että kannamme ru-
kouksin toinen toistamme.. Mutta silloinkin kun
emme jaksa, Hän kantaa, ja toinen toisemme esi-
rukoukset kantavat.

Aarne Sareisen veljentytär
Marjaleena Kääriäinen,

Pieksämäki
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80 vuotta
Eila Hokkanen, o.s. Jantunen, täyttää 80 vuotta

17. maaliskuuta 2012 Kangasniemellä. Eila on syn-
tynyt Raudun Orjansaaressa Jantusen mäellä Juho
ja Elisa Jantusen, o.s. Paukkunen, perheen kol-
mantena lapsena. Perhe päätyi evakkomatkalla
Pieksämäen kautta Kangasniemelle, jossa asettui-
vat Reinikkalan kylälle. Naimisiin menon jälkeen
vuonna 1952 Eila muutti Kangasniemellä Salmen-
kylään, jossa hoiti miehensä Arvo Hokkasen kanssa
asutustilaa pienviljelijöinä. Perheeseen syntyi kaksi
lasta. Jäätyään leskeksi 1966 Eila toimi myöhem-
min myös kotiavustajana. Nykyisin Eila Hokkanen
elää Kangasniemen kirkonkylällä virkeänä ja mo-
nessa mukana olevana eläkeläisenä.

Jantusten perhekuva kesältä 1939 kotitalon
edessä Raudussa. Vasemmalla Eila, isä Juho,
Onni -veli, äiti Elisa sylissään tässä vaiheessa
perheen nuorimmainen Irja ja oikealla Tyyne
Kyllikki. Vanhin lapsista menehtyi muutaman vii-
kon ikäisenä. Kangasniemellä perheeseen syntyi-
vät vielä Seija ja Eeva -sisaret.

Koneasentaja Reijo Nuora täyttää 80 vuotta Jo-
roisten Maavedellä 24.2.2012. Reijo syntyi Rau-
dun Mäkrällä Tyyne, o.s. Paukku, ja Abraham
Nuoran esikoisena vuonna 1932. Evakkotaival
päättyi Joroisiin Huutokoskelle. Vaimo Meeri löy-
tyi Sysmäjärven toiselta puolelta Kiekan kylästä ja
yhteistä eloa on takana jo yli 58 vuotta.

Reijo teki pitkän työuran Valtion rautateillä Piek-
sämäen konepajalla vuodesta 1956. Hän jäi eläk-
keelle vuonna 1991 palveltuaan valtiota yli 35 vuot-
ta. Tasavallan presidentti myönsi Reijolle Suomen
Valkoisen ruusun mitalin hänen ansioistaan.

Eläkepäivinä Reijo ei ole levännyt laakereilla.

Kuvassa Meeri ja Reijo lomatunnelmissa.

Vilholla ja Hilkalla on 17 lapsenlasta ja lapsen-
lapsenlapsia on kaikkiaan 15, joista kolme nuo-
rinta syntyi vuonna 2011. Lapsenlapsenlapsista
kuvassa takarivissä äitinsä Eveliina Saaren sylis-
sä Elviira Saari (s 11.10.2011), Miisa Pylkkänen,
Julia Risku, Noel Risku ja Miska Pylkkänen. Äi-
jän sylissä Leo Kumlin (s. 25.7.2011) ja mummon
sylissä Niilo Kautonen (s. 13.3.2011).

Reijo Nuora 80 vuotta

Päivittäinen liikunta, puutarhan ja itse rakenne-
tun talon hoito, kalastus, marjastus ja sienestys sekä
myös puuhommat ovat pitäneet vireänä. Lonkkaan
syksyllä 2011 vaihdettua varaosaa on jo testattu
tämän talven lumilla tasaisessa hiihtomaastossa ja
pitkillä kävelylenkeillä.

Rakasta puolisoa onnittelee vaimosi Meeri ja
maailman parasta isää, isoisää ja isoisoisää on-
nittelevat neljä lasta puolisoineen, kahdeksan lap-
senlasta ja 11 lastenlastenlasta.

80 vuotta
täyttää Anja Maria Olkkonen Hyvinkäällä 14.
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Terttu Liisa Kirsti Räisänen, o.s. Ihalainen, nuk-
kui pois 29. joulukuuta 2011 Espoossa. Hän oli
syntynyt 7. tammikuuta 1931 Raudun Mäkrän ky-
lässä. Hänen vanhempansa olivat Vilho ja Olga
Ihalainen. Terttua jäivät kaipaaman kolme tytärtä,
kuusi lastenlasta, kaksi lastenlastenlasta.

Sylvi Härkönen, o.s. Falck, kuoli 27. marraskuu-
ta 2011 Kotkassa. Hän oli syntynyt Raudun Tok-
karin kylässä 30.lokakuuta 1930.

Amalia Pusa kuoli 26. marraskuuta 2011 Ristii-
nassa. Hän oli syntynyt 10. kesäkuuta 1911 Rau-
dun Sirkänsaaren kylässä.

Amalia Pusan muistolle
Saimme viettää onnellisen lapsuutemme Raudus-

sa Sirkiänsaarella. Asuimme lähes samassa piha-
piirissä ja meitä yhdisti samat isovanhemmat, olim-
mehan serkkuja molemmilta puolilta. Isovanhem-
pamme olivat Helena, o.s. Kuparinen, ja Tahvo
Kiuru sekä Liisa, o.s. Nuija, ja Mikko Pusa. Hele-
na mummo hoivaili meitä lapsia vanhempiemme ol-
lessa askareissaan.

Muistan Amalian olleen minulle kuin isosisko.
Amalia auttoi ja opasti minua paimenessa ollessa-
ni sekä lähtiessäni kouluun, oli siellä vanhempana
neuvomassa ja hoivaamassa meitä nuorempia.

Amalialla oli “ripeät kintut” ja tyytyväinen luon-
ne. Saimme olla mukana juhlistamassa Amalian
100-vuotissyntymäpäivää kesäkuulla ja puoli vuot-
ta myöhemmin tuli kutsu kotiin.

Kotikaipuu
Muistot niin kaukaiset ovat menneen lapsuuden.
Kotini, kouluni, kaikki hetket kultaiset
nämä muistan, myös lähdön kurjuuden.

Lapsi olin ma kauniin Karjalan,
kotikontuni jäi, alkoi mierontie.
Olen tuntenut kolhut kohtalon,
kauaksi, minnekkä elon purteni vie.

Kymmenet vuodet ovat soljuneet pois,
nyt kävimme lapsuuden mailla.
On muistot kuin kaikki eilen tapahtunut ois,
ollessani nuori, kaikkia huolia vailla.

Me Karjalan lapset kävimme kotona päin,
ei olleet maisemat kuin oli ennen.
Tuossa, missä silloin viljapellon näin,
nyt metsää, vitikkoa, tiedän aikain mennen.

Järvenranta - on muistoja täynnä,
on tiessä mutka, minä varmasti muistan.
Tuossa metsikkö, olen marjassa käynnä,
tämän tässä, nuoruuteni puiston.

Tämä laakso, vielä tuo mäki,
näen kotipaikkani armaan, missä lapsena liikuin.
Muistan, kotihaassa, kun kukkui käki
ja puun jossa kiikuin.

Oi, tuossa rauniot, kultainen kotiliesi,
- ohdakkeita, pusikkoa, ei niin kuin muistan.
Hävinnyt on tuttu ovenpieli, on haikea mieli,
tunnen rinnassain tuskan.

Näin Karjalan lapsi tuli kotiin,
näki miten aika muuttaa, - ei ollut kuin ennen.
Poissa on koko kylästä väki,
säilyy mielessä muistot aikain menneen.

serkkusi Sulo Kiuru

Saara Annikki Ahtiainen kuoli 19. marraskuuta
2011 Ristiinassa. Hän oli syntynyt 29. syyskuuta
1930 Raudussa

80 vuotta
täytti päätoimittaja

Reino Myöhänen 30.
tammikuuta. Reino on
Korleen poikia. Synty-
mäpäivänään hän oli
matkoilla.

maaliskuuta 2012. Hän on syntynyt Raudun Kuu-
senkannassa. Onnea toivottavat 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.

Tapahtumakalenteri

Tietoa joulukuun
lehden kansikuvasta

Rautulaisten lehdessä 6/2011 oli etusivulla tuttu valo-
kuva Orjansaaresta Kermisten talon pihalta.

Valokuvassa Juho Aataminpoika Kermisen (s.
1861) lapset Josefiina (s. 1901), Hilja (s. 1895) var-
muudella ja oletettavasti Väinö (s. 1892) ja Ville (s.
1898) ovat matkalla isänsä hautajaisiin.

Valokuva on palannut Suomeen 1950 Hilja Manni-
lan, o.s. Kerminen, mukana Kanadasta, minne hän
muutti 1932.

Vanhoista hyvistä ajoista säilyi Hilja Mannilalla valo-

kuvia Kermisistä.
Minun isoisäni on Juho Aataminpoika Kermisen van-

hin poika Kalle Kerminen (s. 1889 Orjansaaressa)
ja äitini Helga Kurki, o.s. Kerminen (s. 1924 Raa-
sulissa).

Matti Kurki

24.2. klo 19 Simpauttaja (ensi-ilta) Karjalaisella
näyttämöllä Karjalatalolla Helsingissä.

7.3. klo 18 Rautuseura ry:n kevätkokous Helsin-
gissä Karjalatalon Sortavala-salissa.

31.3. klo 15 Rautulaisten pitäjäseura ry:n vuosi-
kokous Ravintola Pruuvissa Mikkelissä.

5. – 8.4. pääsiäismatka Pietariin.

14.4. Suvannon seudun sukututkimuspiirin 10-
vuotisjuhlakokous Helsingissä Karjalatalon Laa-
tokka-salissa.

9.5. Sotilaspoikien matka Upinniemeen.

17. – 20.5. Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen
matka Metsäpirttiin ja Rautuun.

1. – 3.6. matka Rautuun.

8. – 10.6. taisteluretki Taipaleenjoelle.

29.6. – 1.7. matka Rautuun.

17. – 20.7. matka Vanhaan Valamon luostariin.

28. – 29.7. Rautulaisten pitäjäjuhlat Mikkelissä.

3. – 5.8. matka Rautuun.

Oikaisu
Edellisessä Rautulaisten lehdessä, (6/2011), oli yksi
nimi väärin Vakkilan kylätoimikunnan kuvan

yhteydessä sivulla 7. Kuvassa on Aila Koiranen (ei
Aili).
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