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Suvannon seudun pitäjät jatkavat yhteistoimintaa.
Rautuseurasta Kaarina Raatikainen ja Raili
Lameranta, heidän juttusillaan Metsäpirtin Anja
Kuoppa ja Pyhäjärven Pirjo Kiiala. Sivu 4.

Raudussa Osuusmeijerin vastaanottolaiturilla jatkosodan aikaan, tiettävästi vuonna 1943.
Onko jollakin tarkempaa tietoa kuvan henkilöistä tms?

Nuori tamma Snowwhite Birdland on yksi Päivi
Hämäläisen nelijalkaisista opetuslapsista.
Sivut 18-19.
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Igora-hotellin ylimielinen suhtautu-
minen meitä Rautuun matkustavia
kohtaan on ärsyttänyt jo vuosikau-
sia. Putinin eukolle ei suoma-
laisturistien raha ole kelvannut.
Muuttuuko suhtautuminen tulevai-
suudessa, kun Raudun keskustaan
Osminalammen rannalle kohoaa
uusi hotelli-ravintola yritys?

Kilpailu on tervetullut asia, koska
Igoran hinnoittelukin on ollut jo niin
korkea että päätä huimaa, eikä se
ole enää sopinut suomalaisen mat-
kailijan budjettiin.

Monet ovatkin ihmetelleet varsin
näyttävän rakennuksen kohoamis-
ta Raudun keskustaan. Saamiemme
tietojen mukaan hotelliin tulee 12
hyvin varustettua huonetta. Pien-
ryhmille se on sopiva, mutta
bussilastilliselle hieman liian vähän.
Jäämme odottamaan, josko huoneita
tulisi lisää ja onko niissä lisävuode-
mahdollisuutta.

Vielä meillä ei ole tiedossa hotel-
lin hintatasokaan, kuitenkin hotellin
tulo Rautuun on tervetullut lisä meil-
le, jotka usein matkaamme Rautuun.
Siitä voi vaivattomasti jokainen
retkeillä haluamaansa kohteeseen
valoisina kesäiltoina. Jään odotta-

maan hotellin johtajan tapaamista,
jonka toivon toteutuvan talven aika-
na.

Koulupiirien
toiminnasta
Raudun kymmenestä koulupiiristä
aktiivisesti toimii enää kolme. Vuo-
sien saatossa koulupiiritapaamiset
ovat olleet erinomainen tapa vaalia
entisen kotipitäjän muistoa.

Ymmärrettävää on, että
Raudussa koulua käyneiden määrä
on yhä hupeneva. Osa koulupiireistä
on jo ilmoittanut lopettavansa yhtei-
set tapaamiset. En ole millään muo-
toa lakkauttamassa yhtään koulu-
piiriä, mutta asiassa lienee syytä
mennä uudenmuotoiseen ajatteluun.

Heitänkin ajateltavaksi teille,
arvoisat koulupiirien yhdyshenkilöt,
olisiko keskuudessanne aktiivista
henkilöä ottamaan vastuuta ja
synnytettäisiin uusi kokoontumis-
muoto halukkaille: kylätoimikunta.

Näin on jo syntynyt Pekka Intken
aloitteesta Vakkilan kylätoimikunta,
joka on järjestänyt jo tapaamisia
hyvällä menestyksellä.

Mikkelissä lokakuussa 2012

Sosnovo kehittyy…

Markku Paksu (vas.) juttusilla uuden majoituspaikan
rakennustyömaalla. Kuvat: Seija Paksu.
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Vehmais-Haukkala kylä-
toimikunta on myös aloittelemassa
toimintaansa koulupiiritapahtu-
miensa tilalle. Se myös kehittelee
ajatusta saada aikaan Vehmais-
Haukkala kyläkirjaa. Tällaiset
yksityiskohtaisemmat kyläkirjat oli-
sivat kyllä toivottava lisä niiden jo
tuotettujen historiakirjojen lisäksi.

Tämänkaltaiset julkaisut meiltä
rautulaisilta vielä puuttuvat. Aika on
rajallista ja siksi tällaisilla asioilla on
kyllä jonkinmoinen kiire, mutta vie-
lä löytyy kertojia ja tietoa, kunhan
vain löydämme aktiivisia tekijöitä.
Tarttukaa rohkeasti haasteeseen, ja
ajatelkaa vaihtoehtoja.

Koulupiiri saattaa nimenä nuo-
remmasta, tynkä-Suomessa synty-
neestä kuulostaa etäiseltä, tai juh-
lalliselta eikä niihin tapahtumiin
uskaltauduta mukaan. Kylä-
tapaamisiin lähtemisen kynnys voi
olla jo paljon matalampi.

Iäkäs vanhaherra matkusti junas-
sa... vastapäätä istunut matkustaja
kysyi, minne olette matkalla...
vanhaherra vastasi jot luokka-
kokkoukseeha mie uon menos... jaa
jaa...vastasi kysyjä ja jatkoi... vie-
läkö teitä paljon on tapaamisessa...
johon vanhaherra vastasi, jot kolme-
na viime vuotena oon olt itseksee...

syysterveisin teidän Markku

Karjalan Liiton hallitus on päättänyt ryhtyä toimeen evakkoäidin pat-
saan aikaansaamiseksi. Asian toi julkisuuteen Karjalan Liiton puheen-
johtaja Marjo Matikainen-Kallström terveyspuheessaan Karjalan
Liiton kesäjuhlilla Lahdessa.

– Ajatus on todella hyvä, oikeastaan ihmetyttääkin vain se, ettei sitä
ole ajateltu jo aikaisemmin, silloin kun evakkoäitimme olivat vielä kes-
kuudessamme. Patsas kunnioittaa heidän suuriarvoista ja raskasta tai-
valtaan, kun koti piti jättää Karjalaan ja aloittaa elämä alusta uudella
paikkakunnalla, uusissa tuvissa outojen ihmisten ympäröimänä. Nyt vii-
meistään on tullut aika toteuttaa hanke, painotti Matikainen-Kallström.

Hanketta vie eteenpäin muistomerkkityöryhmä, joka vastaa hank-
keen toteuttamisesta hallituksen alaisuudessa. 

– Patsashankkeelle haetaan keräyslupa ja se rahoitetaan keräyksessä
saaduin varoin. Patsaan sijoituspaikka on vielä avoin, muistomerkki-
työryhmä ottaa varmasti hyviä ehdotuksia vastaan.  -MRT

Evakkoäideille pystytetään
muistomerkki

Raudun keskustaan valmistuvan hotelli-ravintolan julkisivua.

Karjalan Liiton kirjasto on muuttanut lokakuussa uusiin tiloihin Karjala-
talon Galleria-saliin. Uusi kirjasto avattiin Aleksis Kiven ja suomalai-
sen kirjallisuuden päivänä 10.10.2012. Karjalan Liiton kirjastossa on
noin 5000 nimekettä Karjalaa tai karjalaisuutta käsittelevää kirjallisuut-
ta. Kirjastolle voi myös tarjota lahjoituksia.

Jatkossa kirjastoon voi tutustua keskiviikkoisin keskiviikkoisin klo 15-
17.30. Muuna aikana käynti on arkisin klo 9-16 liiton toimiston kautta.

Karjalan Liiton kirjasto siirtyi uusiin tiloihin
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Suvannon seudun pitäjäyhteisöt pi-
tivät syksyisen tapaamisensa
Lempäälässä 30. syyskuuta, tällä
kertaa Pyhäjärven väen koolle kut-
sumana.

Mukana yhteistyörenkaassa on
seitsemän pitäjää: Käkisalmi, Met-
säpirtti, Rautu, Räisälä, Sakkola,
Vpl. Pyhäjärvi ja Vuoksela. Syk-
syiseen neuvonpitoon osallistui
edustajia kaikista muista pitäjistä
Käkisalmea lukuun ottamatta, yh-
teensä koolla oli parikymmentä hen-

Suvannon seudun yhteisöt jatkavat
yhteistyötään seitsemän pitäjän kesken

keä vaihtamassa kuulumisia ja suun-
nittelemassa tulevaa yhteistoimin-
taa.

Kahden vuotuisen tapaamisen li-
säksi on tehty toukokuisin
yhteismatkoja Kannakselle, joissa on
tutustuttu naapuripitäjiin. Keväältä
2013 matka jää tekemättä, mutta
toteutetaan todennäköisesti vuonna
2014 kohteina Räisälä ja
Vuoksela.Ensi vuonna järjes-
tettäneen sen sijaan seminaari, jon-
ka aiheena on siviilien ja sotilaiden

Pitäjäyhteisöt perhepotretissa. Edessä vas. Anja Kuoppa (Metsäpirtti), Ebba Penttilä (Vuoksela), Pirjo
Kiiala (Pyhäjärvi), Kaarina Raatikainen (Rautu), Raili Lameranta (Rautu) ja Kaarina Pärssinen
(Pyhäjärvi). Takana vas. Taisto Virkki (Vuoksela), Hannu J. Paukku (Sakkola), Aimo Kalenius (Räisä-
lä), Arto Hämäläinen (Metsäpirtti), Antti Hynnä (Sakkola), Antti Kuisma (Räisälä), Kalevi Hyytiä
(Metsäpirtti), Yrjö S. Kaasalainen (Pyhäjärvi) ja Aila Alanen (Sakkola).

elämä sotatoimialueella jatkosodan
vuosina.

Suvannon seudun sukututkimus-
piirin terveisinä kuultiin mm. että
vuosien 1917-1922 tapahtumien sel-
vittely jatkuu ja aikomuksena on
edelleen julkaista teos kokoon saata-
vasta materiaalista.

Seuraava pitäjäyhteisöjen tapaa-
minen on tammikuun 2013 lopussa,
kokouksen isännöimisvuorossa on
tuolloin Käkisalmi.

Marjo Ristilä-Toikka

Kuulutko sukuuni-tapahtuma Vantaalla
Kuulutko sukuuni -tapahtuma on
suuri sukututkimukseen ja suku-
seuratoimintaan liittyvä tapahtuma,
joka järjestetään vuosittain Vantaal-
la; nyt 13.-1410.2012. Tapahtuman
pääjärjestäjä on Vantaan Seudun
Sukututkijat. Mukana järjestelyissä
ovat myös Karjalan Liitto ja Suku-
seurojen Keskusliitto. Mukana on

mm. Suvannon seudun sukuja.
Ohjelmassa on luentoja ja tietois-

kuja sekä sukututkimusneuvontaa.
Näyttelyosastoilla on sukututkijoita,
sukuja ja sukuseuroja eri puolilta
Suomea.

Tapahtuman valokuvanäyttelyyn
”Ihmisen paras ystävä”, on koottu
vanhoja valokuvia muun muassa

perheiden lemmikki- tai koti-
eläimistä. Tapahtumaan ja luen-
noille on vapaa pääsy.

Tarkempia tietoja:
www.vantaanseudunsuku.net
tai Eeva Hasunen
eeva.hasunen(at)welho.com
puh. 040 539 3323.
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Kyyrän suvun serkukset tapasivat
jälleen 4.8.2012, tällä kertaa Lopo-
sen Reijon mökillä Mäntyharjulla.
Joukko oli pysynyt suunnilleen sa-
mana kuin edellisilläkin kerroilla.
Joitakin poisjääntejä tilapäisen sai-
rastumisen vuoksi kuitenkin oli.

Himasen Eila oli muiden suosiol-
lisella avustuksella laatinut ”suku-
puun”, joka alkoi 1780-luvulla syn-
tyneestä Simon Henrikinp.
Kyyrästä päättyen kahdeksan su-
kupolven jälkeen Sanna Vihavai-

Kyyrän suvun serkut koolla

sen Veeti -poikaan. Sanna on Hil-
da Loposen jälkeläisiä kolmannes-
sa polvessa. Sukumme nuorin on
Mirka Pietikäisen vasta suku-
tapaamisemme jälkeen syntynyt
vauva. Mirka on Iida Pietikäisen
lapsenlapsi.

Musiikkiakin tilaisuudessa kuul-
tiin. Reijo oli kutsunut tuttaviaan
musisoimaan ja kuulimme jykevää
marssimusiikia sekä säestystä
yhteislauluihin. Jantusen Pauli
alkusanoissaan antoi meille

kotiläksyksi opetella Karjalaisten
laulun sanat saadaksemme aikaan
mahtipontisemman laulun. Vai oli-
siko syy suvun ei niin vahvasta mu-
sikaalisuudesta?

Ruokailun, kahvittelun, seuruste-
lun ja kuulumisien vaihtamisten jäl-
keen erkanimme kukin tahoillemme
odottelemaan ensi vuoden tapaa-
mista 20.7.2013 Virtasalmella Eila
ja Jouko Himasen mökillä.

Laila Nykänen

Kyyrän suvun serkkutapaaminen houkutteli mukaan eri-ikäisiä suvun jäseniä.

Viime lehdessä oli kuva vanhasta tulitikkuaskista, ja sen innoittamana
tarjolle tuli lisää kuvia vanhoista tulitikkurasioista – näissä ovat tikutkin
tallella:

Nämä viipurilaiset tulitikkurasiat ovat 1930-luvulta. Aarteet omistaa
Helsingin Pirkkolassa asuva Heikki Pirhonen, jonka vanhemmat
Heikki ja Saimi Pirhonen olivat kotoisin Viipurista ja Parikkalasta.
Heikin vaimo Seija (o.s. Rastas) on Raudun kirkonkylällä asuneiden
Nuuti ja Liina Rastaan neljästä lapsesta (Kauko, Irja, Elli ja Seija)
nuorimmainen.

Viipurilaiset askit tallessa
tulitikkuineen
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Rastaat perustivat sukuseuran
Kutsu perustamiskokoukseen jul-

kaistiin elokuun Rautulaisten lehdes-
sä. Mukaan ilmoittautui 26 henki-
löä, mutta valitettava syysflunssa
veroitti osallistujia.  Syksyisenä, kau-
niina lauantaina kokoontui Mikke-
liin 16 Rastaan sukuun kuuluvaa
henkilöä.

Tilaisuus oli karjalaiseen tapaan
lämminhenkinen ja yhteen-
kuuluvaisuus näkyi silmiinpistä-
västi.

Sukua tutkinut Maire Uosukainen
Espoosta on kerännyt sukutauluun
tietoja noin 3400 henkilöstä.

Rastaan ensimmäiset: Matti Rastas
poikansa Juho Rastas s. 1680  k 1724 Rautu
Juho Juhonpka Rastas s. 1704  k 12.04.1741 Rautu, Suurporkku
lapset: Juho s. 1730  k 02.02.1770  Suurporkku
           Jaakko s. 1731  k 17.06.1793  ”
         Yrjö   s. 1735  k 1737  ”
        Matti s. 4.2.1737  k 1737  ”
       Sakari s. 29.3.1738  k 08.01.1795    ”
           Tuomas s. 12.11.1741 k 22.11.1779    ”

Kahden ensimmäisen tietoja ei voi
selvittää, koska kirkonkirkoja ei teh-
ty 1600-luvulla. Eivätkä he olleet
varmaankaan veroluettelossa. Per-
heen yksilöiminen oli vaikeaa, kos-

ka isän nimeä ei lisätty pojan nimen
yhteyteen. Matti on ehkä asunut
Huhdissa. Papit alkoivat pitää
kirkonkirjoja Karjalan kannaksella v.
1732 lähtien.

Yhteiskuvassa perustajat: edessä vasemmalta Marja Liisa Vihanti, Viljo Vihanti, Eeva Hokkanen, Irma
Hokkanen, keskirivi Mika Jaatinen, Seija Räty, Helka Rastas-Balk, Tuomas Rastas, Markku Hokkanen,
Mauri Orava, Irmeli Takala, takarivi Seija Jokinen, Antti Rastas, Laila Kiuru, Raimo Kiuru ja Jari
Orava.
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Rastas Lkm Miehet Naiset Suomessa Ulkomailla

Nykyisenä nimenä 809 407 402 753 56

Entisenä nimenä 309 18 291 285 24

Kuolleilla 488 188 300 471 17

Yhteensä 1606 613 993 1509 97

Tilastotietoa, Lähde: Väestörekisteri 17.9.2012

Sukuseuran tarkoituksena on sel-
vittää suvun kantaisäksi määritellyn,
Matti Rastaan, poikansa Juho,
eläneet Raudun Huhdin kylässä v.
1680, pojan Juho Juhonpoika
Rastas, 1704-1741 Suurporkku, ja
hänen jälkeläistensä vaiheita ja his-
toriaa alkaen Pienporkulta, vaalia
suvun perinteitä ja edistää yhteen-
kuuluvuuden tunnetta suvun ja sii-
hen liittyvien muiden sukujen jäsen-
ten keskuudessa.

Sukuseuran hallitukseen (työryh-
mä) valittiin: Puheenjohtaja Mika
Jaatinen, varapuheenjohtaja Tuo-

mas Rastas, sihteeri ja talouden-
hoitaja  Seija Räty ja suku-
tutkimusta ja jäsenrekisteriä hoita-
maan  Maire Uosukainen.

Sukuseura rekisteröidään ja seu-
raava sukukokous on tarkoitus pi-
tää huhtikuulla 2013.  Ilmoitukset
sukuseuran tapahtumista päätettiin
julkaista Rautulaisten lehdessä.

Keskusteltiin sukukirjan tekemi-
sestä sekä nettisivujen avaamises-
ta.  Mikäli löytyy tarinoita ja valo-
kuvia Rastaan suvun vaiheista
Raudussa, otamme niitä mielelläm-
me vastaan.

Sukuseuraan liittymisestä ja muis-
ta käytännön asioista ilmoitamme
seuran rekisteröinnin jälkeen.

Raudun Rastaat ovat kokoontu-
neet aikaisemmin, ainakin vuonna
2001 Orivedellä ja 2002 Joroisissa.

Toivon, että sukuseuran perusta-
misesta alkaa antoisa kausi suvun
yhteisille tapahtumille ja suku saa
kaipaamaansa tietoa juuristaan.

Sukuseuran puolesta

Seija Räty

Perustamispäätöksen “nuijiminen”, Mika Jaatinen ja Seija Räty.

TILAA OMA
RAUTULAINEN

-LEHTI!

Vuosikerta
edelleen

vain 25 euroa.

-----

Muistathan myös
ilmoittaa

osoitteenmuutokset;
lehti ei käänny
automaattisesti

uuteen osoitteeseen.
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Itärajan takaa Karjalasta löytyvät
minun äitini, Anni Vanhasen o.s.
Nallin sukujuuret entisestä Raudun,
Sakkolan ja Metsäpirtin pitäjistä.
Äitini Nallin suvun esivanhemmat
ovat ainakin 1700-luvun alusta läh-
tien asuneet Sakkolan ja Metsäpirtin
pitäjissä. Nallin sukutilat Sakkolassa
olivat keskittyneet erityisesti Lapa-
naisten kylään lähelle Vuoksen ran-
taa.

Vaarini Simo Nalli syntyi Metsä-
pirtissä vuonna 1862 ja hän avioitui
Metsäpirtissä 1868 syntyneen
mummoni Helena Makkaran
kanssa. Heille syntyi kahdeksan las-
ta: Paavo, Iita, Matti, äitini Anni,
Emilia, Manu, Helena ja Väinö.
Vaari, eli rautulaisittain ”äijä”, ja
mummo muuttivat lapsineen 1917
Metsäpirtistä Raudun Korleen ky-
lään. Simo-vaari kuoli evakkona
Jäppilässä 1942 ja mummo
Raudussa 1939.

Äitini muutti Korleelta Kotkaan
vuonna 1927. Siellä hän aviotui sa-
mana vuonna isäni Juho Vanhasen
kanssa, joka oli kotoisin Raudun
Orjansaaren kylästä.

Muistoja mummolasta Raudun Korleella

Vanhempani ja heidän vanhempiaan. Vasemmalta Varpu Vanhanen,
Juho Vanhanen, Anni Vanhanen, Simo Nalli ja Helena Nalli.

Ennen talvisodan syttymistä 1939
ehdin äitini kanssa käydä kaksi ker-
taa mummolassa Raudun Korleella.
Korlee oli yksi Raudun 46:stä ky-
lästä. Se sijaitsi pitäjän kaakkois-
kulmassa, aivan Suomen ja Venä-
jän vanhalla rajalla. Kylän
naapureina olivat Metsäpirtin pitäjä
sekä lounaassa Sirkiänsaaren ja luo-
teessa Aliskan kylät. Raudun kir-
konkylästä pääsi kahta tietä Kor-
leelle. Yleisin tie kulki Palkealan ja
Aliskan kylien kautta Korleelle.
Toinen tie kirkonkylästä meni Met-
säpirtin kautta. Metsäpirtissä tie
kulki Taipaleen joen ja korkean
Hatakanmäen kautta Korleelle, jos-
sa se yhtyi Aliskan kautta tulevaan
tiehen Lehtimetsän mäellä. Siitä tie
laskeutui alas Viisjoelle, joka oli
Raudun ja Venäjän välinen rajajoki

Korleella. Tummavetinen pikku joki
kiemurteli verkkaisesti halki niit-
tyjen ja peltojen, joskus kapeikossa
kuohuen ja taas jatkaen kohti
suvantoa ja Laatokkaa. Joki tuli
Venäjän puolelta ja virtasi vain vä-
hän matkaa Simo-vaarin kotitalosta.

Kylän keskustassa, joen
kapeikossa, sijaitsi Toivo Pekka-
sen punaiseksi maalattu, mutta
jauhotomun harmauttama mylly-
rakennus patoineen. Joen varrella
oli aikoinaan mahtava Korleen hovi.
Hovin läheltä maantie kulki yli sil-
lan, josta noin kilometrin päässä, lä-
hellä tietä, oli vaarini kotitalo. Tie
jatkui siitä vaarin hyvän naapurin,
Onttosen talon ohi ja edelleen
Metsäpirttiin. Edellä kuvailemaani
tietä minäkin matkustin äitini kans-
sa Raudun asemalta linja-autolla

mummolaan, kolmevuotiaana vuon-
na 1937 ja viisivuotiaana 1939. En-
nen Rautua oli junaa vaihdettava
Kouvolan ja Viipurin asemilla. Muis-
tan Eliel Saarisen piirtämän kome-
an Viipurin asemarakennuksen.

”Äijän” tila oli noin kahden heh-
taarin suuruinen, josta puolet oli saa-
tu, kun Korleen hovi jaettiin pien-
tiloiksi. Talolta oli Venäjän rajalle
noin puolitoista kilometriä. Tila ra-
joittui laajaan Lumisuohon. Päre-
kattoinen päärakennus oli tehty
maalaamattomista hirsistä ja sen
toisessa päässä asui vuokralla raja-
vartiomies. Korleella oli yksi Rau-
dun rajavartioasemista. Iita-tätini
asui mummoni ja vaarini kanssa aina
talvisodan syttymiseen asti. Heillä
oli asuttavanaan tupa ja kamari.
Eteisessä oli ns. sulana, ruoka- ja
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Mummoni ja vaarini kotitilalla. Vasemmalta veljeni Aimo Vanhanen,
tätini Emilia Nalli, serkkuni Veikko Nalli, äitini Anni, veljeni Antero
Vanhanen, minä äitini sylissä, Simo-vaari, Ilona-lehmä, tätini Iiita
Nalli ja Helena mummo.

vaatesulana. Siellä säilytettiin
saviruukuissa erilaista ruokaa, mm.
voita, maitoa ja liuhkia eli kermaa.
Kun viisivuotiaana olin mummolas-
sa ja näin ensi kertaa kuinka mai-
toa lypsettiin lehmästä, en halunnut
juoda sulanasta tuotua lehmän-
maitoa. Äitini olikin sitten vaihta-
vinaan sulanassa lehmänmaidon
kaupanmaitoon, joka minulle sen
jälkeen kelpasi. Eteisen lisäksi ra-
kennukseen kuului harjakattoinen
veranta. Talon ulkoseinälle oli tehty
hylly, jossa olivat maitoastiat ja
lypsyämpärit. Pihapiiriin kuului
myös navetta, heinäsuoja ja puu-
liiteri. Saunarakennus ja ulkokäy-
mälä olivat erillään muista raken-
nuksista. Piha oli aidattu korkealla
aidalla, joka oli tehty pyöreistä
riu´uista. Saunan takaa kuokittiin
onkimadot, kun lähdettiin lähellä ole-
valle Viisjoelle onkimaan. Joessa,
joka oli kymmenisen metriä leveä,
uitiin ja pestiin myös pyykit.

Viljat, perunat ja heinä saatiin
omasta pellosta. Hevonen lainattiin
työsuorituksia vastaan hovista. He-
lena-mummo hoiti sian, kanat ja
sarvipäisen läikikkään lehmän, jon-
ka nimi oli Ilona.

Mummo oli vilkas ja puhelias,
mutta kova kurin pitäjä. Äitini ker-
toi usein, kuinka kovasti mummo löi
heitä lapsia. Äijä oli tavallisesti jäyhä
ja vähäpuheinen, mutta viinaryypyn
jälkeen vapautuneempi, jolloin hän
komensi muita venäjäksi. Hän osa-
si venäjää, koska hän, serkkuni Ar-
mas Nallin mukaan, palveli 1880-
luvun alussa Suomen Kaartissa,
joka kuului Venäjän armeijaan. Väit-
teen todenperäisyyttä en yrityksis-
tä huolimatta ole pystynyt varmis-
tamaan Suomen sotamuseon arkis-
tosta. Suomen Kaarti hajoitettiin
Bobrikoffin toimesta, Nikolai II:n
aikana, elokuussa 1905.

Kaupankäynti rajapitäjien ja Pie-
tarin kanssa oli vilkasta 1800-luvul-
la aina vuoteen 1918 saakka. Vaa-
rini kuljetti hevosella Pietariin

Metsäpirtistä ja Korleelta maitoa,
kermaa, vasikoita ja muita maata-
loustuotteita. Takaisin hän toi kuor-
massa moninaisia tarvikkeita erityi-
sesti Korleen hoviin ja muihin kylän
taloihin.

Tavaran kuljettajia kutsuttiin
parisniekoiksi. Simo vaari oli mai-
to-parisniekka, joita sanottiin myös
molotniekoiksi. Raja ylitettiin taval-
lisesti Sirkiänsaaren ja Raasulin ky-
lien kohdalta. Molemmin puolin ra-
jaa oli sastova eli tulli, jossa kuor-
mat tarkastettiin. Tien varrella oli
useita tsainoita, joissa matkustavai-
set levähtivät ja ruokkivat hevo-
siaan. Tsajun eli teen ja ruoan lisäksi
oli niissä myös tarjolla vodkaa.

Matkaa Pietariin Korleelta oli noin
60 kilometriä. Tie rajalta kulki
Inkerinmaalla ensin noin 25 kilomet-
riä Lempaalaan, jossa vaari levät-
tyään ja hevosta syötettyään ajoi
Varteinmäkeen, jossa taas lepäili ja
sen jälkeen jatkoi suoraan Pietariin.
Kun aamulla lähti Raudusta, oli il-
lalla Pietarissa, jossa venäläiset oli-
vat vastassa.

Maitotuotteita he usein ”jatkoivat”
lisäämällä liuhkiin eli kermaan koko-
maitoa ja maitoon vettä. Tavaroita

oli matkan aikana hyvin suojeltava,
etteivät joutuisi varkaiden saaliiksi.
Sattui usein, että etenkin juovuksis-
sa olevilta parisniekoilta katosi mat-
kan aikana yhtä ja toista.

Kun äijä-vaarini kerran talviyönä
palasi Pietarin-matkaltaan oli hän
tsainoissa nauttinut lämmikkeeksi
vähän runsaammin ”miestä vah-
vempaa”. Hän nukahti rekeen, mut-
ta heräsi, kun varas kopeloi lom-
pakkoa hänen povitaskustaan. Vaa-
ri, joka oli vahva mies, tarttui var-
kaan käteen ja käänsi toisen käden
sormet poikki.

Myöhemmin, vuoden 1918 jäl-
keen, katkesi luvallinen rajaliikenne
kokonaan. Tullivartijoiden tilalle tuli
sotilaita ja rajalle ilmestyi piikki-
lankaesteitä.

Korleelta oli Raudun kirkonkylään
matkaa noin 20 kilometriä. Kun
vaarilla oli sinne asiaa, hän usein
käveli tuon matkan päivässä edes-
takaisin. Kun Iita-tätini, 1920-luvun
lopulla, oli jonkun aikaa apulaisena
Raudun apteekissa, oli vaarilla usein
matkaeväänään kotiin pirtupullo.
Tuolloin kotimatka viivästyi ja mum-
mo kotona huolestui.

Mummo leipoi ja valmisti tyypilli-
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siä karjalaisia ruokia. Ruisleivän
paistopäivinä hän teki leipätaikina-
kuoreen lanttukukkoa. Piirakoita
hän paistoi joka lauantai. Silloin val-
mistui pyöreitä perunakakkaroita,
riisi- ja ohraryynipiirakoita ja syk-
syisin naurispiirakoita. Lauantaisin
valmistui uunissa yleensä lihapotti,
lihaa saviruukussa, johon kastettiin
piirakoita. Äitini oli mummolta op-
pinut karjalaisen ruoan valmistus-
taidon ja näin minäkin sain nauttia
vuosia näitä herkkuja.

Äidin ja hänen sisariensa elämä
oli jo lapsena Metsäpirtissä työn täyt-
tämä. Vanhempia autettiin maa-
taloustöissä niin paljon kuin ehdit-
tiin. Huvituksiin ei paljon ollut aikaa.
Tyhjin käsin ei koskaan saanut tulla
metsästä kotiin, jos ei muuta niin
mukana piti olla polttorisuja.

”Pitkä on paimenen päivä”, oli sa-
nonta, jonka äitini muisti nuoruu-
destaan asuessaan Metsäpirtissä.
Hän joutui jo kymmenvuotiaana pai-
mentamaan suurtilojen karjaa met-
sässä.

Yleisen tavan mukaan vietettiin
Metsäpirtin, kuten myös Raudun
pitäjässä, toukokuun toisena sunnun-
taina äitienpäivää. Useimmiten sitä
vietettiin kouluilla. Juhliin saapunei-
den äitien rintaan kiinnitettiin ke-
vään ensimmäinen kukka, joko val-
ko- tai sinivuokko. Ohjelman suo-
rittajina esiintyivät usein lapset.
Koska äidilläni oli hyvä lauluääni,
pyysi opettaja häntä usein esiinty-
mään. Erityistä kiitosta äitini sai lau-
laessaan Lydia Koidulan laulun
”Äidin sydän”.

Palmusunnuntain aamuna kulkivat
lapset, niin myös äitini sisa-
ruksineen, talosta taloon virpomassa
palmunoksilla. Oksat oli koristeltu
vanhoilla karamellipapereilla. Suu-
rista taloista ja hoveista lapset sai-
vat runsaimmin lahjoja. Koriin saa-
tiin makeisia, rahaa tai ruokatava-
raa, kuten ryynejä, kananmunia, lei-
pää ym.

Rautuun muutettuaan äitini ja
Emilia-tätini olivat erilaisissa työteh-
tävissä maatiloilla mm. Rau-
dunkylän Pietiäisen talossa, jota pi-
dettiin Raudun rikkaimpana.

Manu-enoni kuoli Raudussa 1920
vain 17-vuotiaana. Hän oli ollut nuo-
risotalolla iltamissa ja oli aikeissa
lähteä hiihtämään kotiin Korleelle,
kun Raudun nimismiehen poika pi-
meässä talviyössä ampui häntä sel-
kään. Laukaus oli tarkoitettu toista
miestä varten, jonka kanssa hän oli
riitaantunut iltamissa. Koska ky-
seessä oli nimismiehen poika, asi-
asta ei, äitini kertoman mukaan, syn-
tynyt kunnollista oikeudenkäyntiä.

Paavo-enoni oli lapsista vanhin.
Lapsena Metsäpirtissä hän satutti
selkänsä kelkkamäessä. Vamma
aiheutti hänelle selkärangan epä-
muodostuman, mikä ei kuitenkaan
sanottavasti haitannut hänen toimin-
tojaan.

Iita-tätini oli ainoa sisaruksista,
joka jäi hoitamaan mummoa ja
vaaria Korleelle. Kun Helena-mum-
mo kuoli kevättalvella 1939, olivat
kaikki tuolloin elossa olevat sisaruk-
set mukana siunaustilaisuudessa
Korleella.

Olin tuolloin viisivuotiaana myös
mukana hautajaisissa ja muistan,
kuinka mummon musta arkku oli
talon liiterissä ja kuinka kansi avat-
tiin ja sisarukset kerääntyivät arkun
ympärille jättämään jäähyväiset.
Minusta tuntui pahalta katsoa äitiäni
ja tätejäni, kun heillä oli musta
suruharso kasvoilla.

Kun talvisota syttyi 30. marras-
kuuta samana vuonna, joutuivat
vaari ja Iita-täti, muiden rautulaisten
kanssa, lähtemään evakkoon. En-
nen lähtöä Iita-täti kaivoi pellon reu-
naan astiat, matot ja muut talous-
tavarat, jotta ne sodan päätyttyä taas
voitaisiin kaivaa esiin. Heidät
evakoitiin Jäppilän Kotamäkeen,
jossa Simo-vaari kuoli 1942.

Huomattava osa Raudun pitäjäs-
tä tuhoutui sotien aikana. Laskelmi-
en mukaan noin 85 prosenttia pitä-
jän rakennuksista tuhoutui.

Raudun asema ja sen ympärillä
olleet rakennukset tuhoutuivat. Sa-
man kohtalon koki Raudun kirkko
ja sitä ympäröivät rakennukset.

Vaarin talo ei tuhoutunut talviso-
dan aikana, koska tiedetään, että
siinä jatkosodan aikana oli suoma-
lainen esikunta. Talon lähellä olevan
Lumisuon reunalla olivat tuolloin
suomalaisten puolustuslinjat.

Vaikka Raudun pitäjä vuosina
1942-44 oli sotilashallinnon alainen
ja sotatoimet jatkuivat, pyrkivät
rautulaiset palaamaan kotiseuduil-
leen. Vain noin kolmannes pitäjän
entisestä asukasmäärästä onnistui
saamaan paluuluvan. Monet saivat
pistäytyä katsomassa kotipaikka-
ansa, todetakseen, että kaikki oli tu-
houtunut.

Sisulla rautulaiset aloittivat jäl-
leenrakentamisen, mutta kun ke-
väällä 1944 oli saatu viljat maahan
kylvetyksi, oli Rautu uudelleen luo-
vutettava uusille isännille Sosnovan
nimellä.

Seitsämän vuosikymmenen aika-
na ovat entiset rautulaiset ja heidän
jälkeläisensä monesti käyneet kat-
somassa entisiä kotiseutujaan.
Useimpien kotipaikat ovat kuitenkin
täysin metsittyneet ja muuttuneet
tuntemattomiksi. Tunnistettu on
ehkä vain rakennuksen kivijalka.

Arto Vanhanen, FM
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Sotamuistoja mieleeni tuovat venä-
läiset lentokoneet. Ne lensivät koti-
ni yli, kun pommitukset ulottuivat
Ouluun saakka. Pommien seurauk-
sena Oulu paloi ja liekit valaisivat
pimentyvää pohjoista taivasta. Sil-
loin naiset pelkäsivät ja pelko tart-
tui minuunkin.

Elämäntehtäväni suoritin Raahes-
sa ja eläkkeellä ollessani rakensin
siirtolapuutarhaan kesäpaikan. Ra-
kennusvaiheen aikana tutustuin lä-
heiseen naapuriini, Hannu Ryyp-
pöön. Hän oli rakentanut kauniin
kesäpaikan puutarhoineen. Naa-
purini oli ollut työnjohtajana Rauta-
ruukilla ja hiihtänyt elämänsä aika-
na mittavan palkintokokoelman.

Useina päivinä hän kävi töissä
rakennuksellani ja puhuimme omas-
ta elämästämme. Eräänä päivänä
hän kertoi syntyneensä Raudussa.
Se oli minulle täysin vieras paikka,
mutta kun ymmärsin, että hän oli
Karjalan siirtolaisia ja oli joutunut
pakenemaan kodistaan, katsoin hän-
tä aivan uusin silmin.

Hän oli paennut kodistaan 2-vuo-
tiaana, mutta raivannut tiensä pie-
nestä pojasta lähtien aivan itsenäi-
sesti. Koulun viimeisen luokan hän
suoritti renkipoikana ollessaan. Hä-
nen äitinsä menehtyi kohta sodan
jälkeen, eikä omaa kotipaikkaa enää
ollut. Pieni renkipoika kehitti itseään
ja ruumiillista työtä oli tehtävä mies-
ten tavoin. Helsingistä hän sai en-
simmäisen tehdastyöpaikan ja elä-
mä alkoi asettua kohdalleen. Hän
solmi avioliiton Anja Heikkisen
kanssa Helsingissä ollessaan 50
vuotta sitten.

Aikanaan sitten Rautaruukki kut-
sui hänet Raaheen töihin. Siitä al-
koi hänen uusi elämänvaiheensa ja
ehkä mittavin työsarkansa. Oman
talonsa hän rakensi Ollinsaareen,
jossa hän ja hänen perheensä sai
kokea Anja-vaimon kanssa turval-
lista yhdessäoloa. Heidän kaksi las-
taan ovat kodin piiristä jo lähteneet.

Hannu Ryyppö – Raudun poika

Hannu Ryypön vanhemmat olivat Mikko Ryyppö, s 12.6.1900
Raudussa, ja Anna Maria Ryyppö o.s. Karhu syntynyt 16.1.1900
Lempaalassa. Perheen asuinpaikka oli Kirkonkylän koulupiirin Pot-
kelassa, tilan nimi Ahola no 4. – Sukumme on lähtöisin Valkjärveltä
Nurmijärven kylältä. Rautuun tulimme, kun ukkini isä Michael Ryyppö
valittiin Raudun seurakunnan lukkariksi 1870-luvun taitteessa. Myö-
hemmin lukkarin virka siirtyi isältä pojalle: Aleksanteri Ryypölle eli
ukilleni. Isäni on syntynyt Potkelassa, tilan nimi Ryyppölä no 8, ker-
too Hannu Ryyppö juuristaan. Kuvassa Anja ja Hannu siirtola-
puutarhamökillään 2011.

Hannu Ryyppö on sisäistänyt kar-
jalaisen mielenlaadun. Monet kuk-
kaset hän on poiminut puutar-
hastaan ja myynyt ne Raahen toril-
la, näin kartuttaen syöpää sairasta-
vien potilaiden rahastoa. Kerä-
yslipas on usein ollut  hänen kädes-
sään täynnä painavia kolikoita. Raa-
hen Karjalan siirtolaiset kokoontu-
vat heidän kodissaan ja Hannu pi-
tää monin tavoin yhteyttä heihin.

Hannu ja Anja matkustavat pal-
jon. Kesäisin heillä on vakiokierros
tuttavien luona ja hautuumailla, jois-
sa tutut ihmiset ovat leposijansa saa-
neet. Karjalaisten juhlat kesäisin
ovat usein olleet myös heidän ret-
kiensä kohteena. Karjalaiset eivät
koskaan unohda synnyinseutuaan.

Lukemattomia kertoja he ovat ol-
leet mukana Raudun retkellä. Vii-
me kerralla Asta-myrsky oli kaata-
nut puita Raudussa. Vaikka Hannul-
la oli mukanaan laite, joka näytti
kodin sijainnin, kaatuneet puut esti-
vät perille asti kulkemisen. Kivijalan
jäännöksiä siellä olisi ilmeisesti ol-
lut.

Yli 70 vuotta hän on elänyt
kotiseutuaan Rautua muistellen.
Kaipuu sinne, missä käki kukkuu ja
karjalaisten laulu kaikuu, lienee
kannatellut häntä kaikissa elämän-
vaiheissa. Hyvää jatkoa ja vaihe-
rikkaita päiviä Raudun omalle po-
jalle!

Heikki Silvola
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Kävin ensimmäisellä kotiseutu-
matkalla kesällä 2012. Menimme
Viipurin kautta Terijoelle, jossa
yövyimme hotellissa. Isän, Taavi
Sipposen, kotipaikalle Mäkrään
Rautuun lähdimme seuraavana päi-
vänä.

Matka oli tunteikas kaikkine
muistoineen, joita olimme kotona
kuulleet. Ei ole ihme, että isästäni
tuli kauppias, olihan hänen isoisän-
sä Juho jo kauppias Valkjärvellä ja
Jooseppi Mäkrällä.

Löysimme Seppälänjärven ja
Leinikylänjärven ja entisen kaupan
paikan, josta oli jäljellä vain uusittu
kaivonkansi ja kellarin kansi.

Isän äiti Hilma kuoli jo 44-vuoti-
aana, joten Joosepille jäivät lapset
hoidettaviksi. Pojat olivat kovia tans-
simaan, joten hevoset olivat tarpeen
huvipaikalle mentäessä. Kerran isä-
Jooseppi oli poikia kieltänyt lähte-
mästä, ja pojat totesivat, että ei käy-
ty illalla missään. Mutta Jooseppi oli
todennut, että minkähän takia he-
voset olivat niin kuumissaan tallis-
sa?

Ahkeraa isää muistellen Taavin
tytöt Kirsti, Arja, Sisko, Eeva ja
Marja.

Sisko Sipponen

Isäni Taavi Sipposen jalanjäljillä Raudussa

Taavi Sipponen 15-vuotiaana
Mäkrällä isänsä koti- ja kauppa-
talon pihalla v. 1931.

Taavi Sipponen Viipurin sairaa-
lan pihalla menetettyään oikean
käden vain 17-vuotiaana, 1933.

Maaselän kauppa-
talo ennen talvisotaa
v. 1934. Taavi Sippo-
nen hoiti tätä kaup-
paa vv. 1938-1939.

Jatkosodan ai-
kana rakennet-
tu koti- ja
k a u p p a t a l o
Mäkrällä. Tai-
mi, Erkki, Lai-
la, Taavi, Aili ja
Jouko Sippo-
nen.
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Sisko Sipponen isän kotipaikan maisemissa kesällä 2012.

Lyyli ja Taavi perustaman-
sa Huutokosken Talous-
kaupan edessä 1950-lu-
vulla.

Taavi tiskin takana
Huutokoskella. Kauppaa
pidettiin v. 1984 asti.

Villasukalle
Taisi emot ennen meitä
osasi ehot emännät
sekä naiset nuoremmatkin
sukan kultaisen kutoa
jalkaan tehdä jalon suojan.

Antoi uuhi untuvansa
pässi villaansa parasta
karitsa kerityn karvan
käsihin kätevän naisen
hyvän naisen hyppysihin.

Kohta kiertyen kerältä
neidon näppärän käsissä
emon ilta-askarissa
lanka muutti muotoansa
sukeutuen sukkaseksi.

Tuskin mieltään malttamatta
lahjaa lapsikin odotti
vartoi vanha villaistansa
saisinko sukan suloinen
laatulahjan lämmittävän
että kylmällä kelillä
pahallakin pakkasella
töille talon tarkenisin
leikkipaikoille palaisin.

Entisaikojen perästä
osaamista yhtä lailla
nykynaisen neuloessa
syntyy sukka sukkelasti
puikot kestävät kädessä.

           Arvo Torppa

Karjalaista kirjontaa
Kepeästi kierivät kirjotut sanat:
kamaraiset jalkojen kanssa
yksijalkainen kananvarpaistarha
mehiläisjaloilla.
Yhtenäisiä linnunsilmäsiä
suurien kananvarpaiden kanssa.
Pieni revonnenä
näreisten rinnalla,
puolinaisia omenaisia
ja päinharavaiset pienristien parina.

             Arvo Torppa
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Meeri Huuhkan jatkokertomus
Lottia Kannaksella jatkuu. Ai-
emmin tämä jatkokertomuksen
osa on julkaistu Rautulainen
lehdessä 1/1987.

Myöhäissyksyn kylmänkostea
tuuli vinkui ja valitteli nurkissa. Se
riepotteli puiden oksia ja sai lotta-
pukuni helmat hulmuamaan. Minua
palelsi kovasti, mutta tuskin huo-
masinkaan sitä. Olin kuin takaa-
ajettu eläin, joka haavoittuneena ja
hätääntyneenä pakenee metsästä-
jää tietämättä minne mennä.

Tässä aavemaisessa ympäristös-
sä aistin menneiden sukupolvien
henget. Ne tuntuivat kuiskivan:
”Rakastakaa vihollisianne, älkää
antako vihan tuhota itseänne!”. Aja-
tuksissani huusin niille vastaan:
”Kuinka tässä vielä voisi rakastaa
vihollista, joka vyöryy päällemme
tappaen ja hävittäen kaiken meille
rakkaan – erään ystävänikin, omil-
la leikkipaikoillani?”. Vastausta en
saanut.

Lohdutin itseäni ajattelemalla, että
ehkäpä tämä ystäväni antamalla
uhrinsa pelasti monen asetoverinsa
hengen. Hänen sotansa oli loppuun-
käyty – hän oli saavuttanut pääte-
pysäkkinsä ja päässyt lepoon. Ehkä
minun pitäisi jatkaa siitä, mihin hä-
nen taistelunsa oli jäänyt. Mutta
miten se kävisi päinsä? Olinhan jo
väärää sukupuolta: nainen, tyttö vie-
lä, vaikkakin varsin poikamainen
monissa touhuissani.

Äänettömään kysymykseeni sain
yhtä äänettömän vastauksen. Itäi-
selle taivaalle katsoessa näkyi sel-
västi, kun ilmoille tuprahti savu- ja
tulipatsas. Ymmärsin kyllä, mistä oli
kysymys. Karjalaisten kodit siellä
paloivat. Vuosikymmenien työn tu-
lokset nousivat savuna ilmaan. Jäl-
jelle jäivät vain mustina törröttävät
savupiiput kun hautakivet kerto-

Lottia Kannaksella
9. jakso

maan täällä kerran uurastaneista
perheistä.

Mitään ei kuitenkaan ollut tehtä-
vissä. Otin vaistomaisesti kiinni
päästäni ja huusin. En tiedä kenelle
huusin, pimeydellekö, kuolemalleko
vai autioille taloille. Ei, ei, tuhat ker-
taa ei. Rinnastani nousi syytös:
”Sinä rauhan ja rakkauden Jumala,
miksi annat tämän tapahtua? Mik-
set Sinä auta meitä?”. Mitään ei ta-
pahtunut. Kipinät vain kieppuivat
taivaalla kuin menossa olisi ollut
paraskin ilotulitus.

Lopulta koko idän taivas kylpi
yhtenä tulimerenä. Näytti kuin kaik-
ki helvetin voimat olisi päästetty
valloilleen riehumaan ja tuhoamaan.
Kun seisoin siinä yksin pimeässä
yössä, omantuntoni alkoi syyttää
minua lapsesta, joka oli jäänyt rajan
pintaan. En tiennyt edes, mihin ky-
lään, mutta olin kuulevinani hänen
hätääntyneen itkunsa ja näkevinäni
hänen kauhusta laajentuneet sil-
mänsä vihollisen saapuessa.

Muistin myös kotieläimet, joita ei
kaikkia ehditty pelastaa. Nämä aina
alttiit palvelijat olivat tottuneet saa-
maan ihmisiltä avun aina tarvites-
saan. Nyt tulenlieskojen jo nuo-
leskellessa navetan ja tallin seiniä,
ovi pysyi kiinni eikä apua tullut, vaik-
ka kuinka olisi hirnunut ja ynissyt.
Ei tullut enää niitä huolehtivia ihmi-
siä, johon eläimet olivat tottuneet.
Kuinka paljon eläimetkin joutuivat
kärsimään ihmisten riitojen seura-
uksista.

Tunsin itseni tomuhiukkastakin
pienemmäksi katsellessani voimat-
tomana, kuinka ihmisten kodit muut-
tuivat tuhkaksi. Siellä muiden mu-
kana tuhoutui minunkin syntymä-
kotini, jonka omistaisin enää vain
muistoissa. Tiesin, että näin oli pak-
ko tapahtua. En ollut kuitenkaan
koskaan osannut kuvitella, kuinka
vaikeaa olisi katsella tätä hävitystä

parhaalta näköalapaikalta, nähdä
kylän toisensa jälkeen muuttuvan
luurangoksi.

Olin nähnyt näiden talojen isän-
tien ja poikien tarttuvan auransa
kurkeen ja kävelemässä äkeen pe-
rässä kevätkylvöjä tehden. Syksyi-
sin uutta satoa korjattiin koko per-
heen voimin. Kaikki oli nyt tuhoutu-
massa, yhdessä ainoassa yössä. Oli
vain lähdettävä, kun rajan takaa tuli
toinen, voimakkaampi, joka valitsi
paikat. Vaikka nuoremmat miehet
eivät olleetkaan kaihtaneen nousta
vihollista vastaan, tehtävä oli heille
mahdoton, sillä vihollisen ylivoima oli
monta kymmentä kertaa suurempi.

Siviilit olivat jo kaikki lähteneet. He
olivat evakkoja, joiden piti kolkutella
vierailla ovilla ja veräjillä apua pyy-
tämässä. Tämä alennustila oli heil-
le – entisille itsellisille isännille ja
emännille – suunnaton loukkaus
ihmisarvoa kohtaan. Mekin lähtisim-
me, kun viimeinenkin pioneeri olisi
sivuuttanut esikunnan. Silloin
koittaisi luopumisen aika, mutta se
hetki ei ollut vielä tullut.

Yöllinen näytelmä oli vielä kes-
ken. Esiripun laskeminen ja aplodit
saivat odottaa. Minulla oli tuossa
näytelmässä pieni rooli, josta aion
kunnialla suoriutua. Olin tottunut
kulkemaan näillä seuduilla mitään
pelkäämättä ja niinpä jatkoin nytkin
seisomistani kaikkein vaarallisim-
malla paikalla. Ajantaju oli minulta
kokonaan kadonnut, en tiennyt,
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monesko tuntikaan oli menossa.
Kyselin itseltäni, mikä kirous on

rajassa, vai onko kirous minussa
itsessäni. Elin parasta nuoruuttani,
mutta olin  jo toistamiseen lähdössä
evakkoon. Meitä ei ensimmäisellä
kerralla sanottu evakoiksi, vaan
sotapakolaisiksi, mutta asiahan on
sama. Synnyin juuri, kun vapausso-
ta oli kuumimmillaan. Isäni oli saa-
nut kolmivuotisen sotilaskoulutuksen
Lappeenrannan ratsuväessä, mut-
tei korkean ikänsä vuoksi joutunut
rintamapalvelukseen.

Kun luodit jo vinkuivat kotimme
nurkissa, isä valjasti hevosen ja ke-
räsi vaimonsa ja lapsensa – kahdek-
san tyttöä – rekeen. Niin alkoi en-
simmäinen pakolaismatkani kohti
Huudin kylää. Minä lienen vähäises-
tä iästäni huolimatta vaistonnut vaa-
ran, koska olin ulvonut koko mat-
kan luotien kanssa kilpaa. Isä yritti
suojata perhettään painamalla las-
ten päät alas toisella kädellä ohja-
ten samalla hevosta toisella kädel-
lään. Hevosen vauhkoontuessa reki
ohjautui päin rakennuksen seinää,
mutta vahinko rajoittui onneksi vain
äidin kengänpohjan irtoamiseen.

Yön mentyä huomasimme Siirin
– toiseksi vanhimman sisarus-
parvestamme – kadonneeksi. Hel-
mi vanhimpana lähti etsimään hän-
tä isän kanssa. Omasta kodistam-
mehan tämä kadonnut lammas sit-
ten löytyikin. Sinne jäivät sekä Siiri
että Helmi paistelemaan sotilaille
niitä kuuluisia karjalanpiirakoita aina
vapaussodan loppuun asti.

Nyt minulle selvisi, mikä minun
tehtäväni oli tässä sodassa. Olin
syntynyt sotaan, imenyt sodan kau-
hut jo äidinmaidossa. Minä ja sota
kuuluimme yhteen. En ollut synty-
nyt sivustakatsojaksi, vaan koke-
maan täydesti – ei ainoastaan
huippuhetket, vaan myös vastoin-
käymiset. En voisi paeta elämää, se
olisi elettävä. Jos lähtisin sodassa
viimeiselle matkalleni, olisin vain
tehtäväni täyttänyt ja leponi ansain-
nut.

Meeri Huuhka

Kuka tunnistaisi kuvat?

Löysin isäni Jouko Nallin arkistosta löysin mm. nämä kuvat. En tiedä
ketä niissä on ja milloin kuvat on otettu. Ylempi kuva on otettu Suvemäen
Osuuskassan edessä, toinen kuva ehkä Raudun koulusta. Minulle kumpi-
kin on aivan tuntemattomia. Isäni oli syntyisin Metsäpirtistä. Tunnistaisiko
joku?

Kari Falck

SEURAAVAN RAUTULAINEN-LEHDEN
aineistot toimitukseen

viimeistään 30.11.2012 mennessä, kiitos!
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Tämä kirjoitus päättää Aimo
Tiaisen muistelmasarjan kerto-
maan koulu- ja armeija-ajoista
1950-luvun alussa.

Koulun käynti Nurmeksessa loppui.
Olin saavuttanut elämässäni mää-
rätyn rytmin: ”Kesät töissä, talvet
kulutin koulun penkkiä”. Koulussa
pitivät valtaa silloin ehdottomasti
rehtorin johdolla opettajat. Rehtori
Esa Kauppinen alkoi olla jopa
sairaalloinen kurin pidossa
kohdistuen etenkin poikiin. Jälkeen-
päin hänelle voidaan antaa paljon
anteeksi, sillä todennäköisesti hän-
tä painostivat ulkoiset tapahtumat,
kuten syyllisyys asekätkentään, ja
kommunistien valta opetusministe-
riössä.

Matemaattisten aineiden opetta-
jana hän oli minun tärkein opettaja-
ni. Toisena olivat voimistelun opet-
taja Erkki Raassina ja historian
opettaja turkulainen ”Neskio
Nemo”. Osa opettajista, kuten Eli-
na Suutarinen, Helena Husu ja
Helvi Hämäläinen kuuluivat kou-
lun kalustoon.

Vanhin opettajista oli Olli Kois-
tinen. Hän edusti puhdasta pohjois-
karjalaisuutta. Hänen suomenkielen
opetuksen sivutuotteena sain hyvän
elämänohjeen. Hänen lempinimen-
sä oli Pottu Olli. Luulin sen tarkoit-
tavan Peruna Ollia, mutta vanhim-
milta viisailta lyseolaisilta sain tie-
tää, että se tarkoittaa yöastiaa eli
pottaa, jonka he ostivat lahjaksi
lehtorille tyttären syntymisestä. Suo-
men kieliopin lisäksi hän opetti meille
ainekirjoitusta. Aineet kirjoitettiin
kotona, ja ne piti jättää määräaikana.
Takaisin ne haettiin lehtorin kodis-
ta, jossa hän arvosteli kirjoituksen
sisällön henkilökohtaisesti sekä an-
toi numeron.

Tavallisen oppilaan tapaan olin
jättänyt kotityöni viimeiseksi illaksi.
Vaikka kuinka yritin, en saanut pa-
perille syntymään mitään luettavak-

Ura uusi urkenevi
si kelpaavaa, kunnes muistin velje-
ni kirjoittaneen samasta aiheesta
Talvisodan jälkeen 1940.
Kopsaamalla hänen kirjoituksensa
”Evakkoon lähtö” oli pulmani rat-
kaistu. Luovutin vihkoni seuraava-
na päivänä muiden mukana Pottu
Ollille. Aikaisemmin olin saanut hä-
neltä kiitosta suomenkielen tunnilla,
kun selvitin, etten ollut pohjois-
karjalaisen Olli Tiaisen sukua,
vaan olin Parikkalan Tiaisia. Nämä
tiedot olin saanut isältäni.

Noin viikon kuluttua tuli sitten kut-
su hakea aineeni lehtori Olli Koisti-
sen kotonta. Aine käytiin läpi sekä
yksityiskohtaisesti kirjoitusvirheeni.
Lehtori nousi ylös. Ojensi vihkoni
takaisin sekä sanoi minulle, että
muistaako Matin poika sen, mitä
sanoo sananlasku rehellisyydestä.
Sanoin muistavani: ”Ennen mies
maansa myy kuin sanansa syö”.
Korjaapa nuo virheet, ja kirjoitapa
kymmenen kertaa kertomus uudel-
leen sekä tuo ensi tiistaina vihko
minulle. Näin tein. Vein määrä-

aikana vihkoni. Lehtori Olli Koisti-
nen kysyi: ”Onko kaikki nyt oikein
korjattu?”. Vastasin: kyllä on. Ot-
tamatta edes käteensä vihkoani leh-
tori sanoi, että asia on sitten selvä,
muista tämän jälkeen aina, että re-
hellisyys maan perii!

Asevelvollisuus
Lain mukaan ”Isänmaan ja laillisen
yhteiskuntajärjestyksen puolustami-
seksi on jokainen Suomen mies ase-
velvollinen”. Sain kutsunnassa lyk-
käystä, ja pari vuotta myöhemmin
menin uudelleen kutsuntati-
laisuuteen.

Minut määrättiin tykistöön. Esitin
toivomukseni pioneereihin, mutta
lattajalkaisuuteni vuoksi katsottiin,
etten ole kelpoinen edes
”pinohiireksi”. Tuohon aikaa oli kun-
nia-asia suorittaa asepalvelus.
Hyljättyjen määrä oli noin seitsemän
prosenttia. Lattajalkaisuus syntyi
korkeushypyssä, jossa loukkasin
vasemman jalkapohjan lihakset.
Käytin kiristävää ideaalisidettä, jol-

Kotitalo Raudussa 1990, Martti Pyykön talo rakennettu jatkosodan
aikana.
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loin pystyin liikkumaan normaalisti.
Tingittyäni pääsin kelpoisuus-
luokkaan A2 merkittynä Korialle,
Pioneerirykmenttiin, jonne astuin
palvelukseen toukokuun 22. päivä-
nä 1950. Minut sijoitettiin 6.
Komppaniaan, jonka päällikkönä oli
kapteeni Jorma Pohjola.

Peruskoulutuksen jälkeen minut
komennettiin aliupseerikouluun.
Kesä oli helteinen, ja harjoitukset
olivat rasittavia. Ikävä puoli oli myös
simputus. Sen vältin osittain, koska
opetin eräälle kantahenkilön pojalle
matematiikkaa. Hän oli saanut eh-
dot Kouvolan lyseon lukiolaisena.
Hän oli hyväpäinen oppilas, ja pär-
jäsi hyvin voitettuaan pelkonsa
laskentoa kohtaan. Opetuspalk-
kioksi sain pullakahvit ja muutaman
lantin ostaakseni tupakkaa. Sen
”synnin” olin jo oppinut 16-vuotiaa-
na. Käytin isäni antamaa lupaa kol-
misenkymmentä vuotta, kunnes lo-
petin. Vielä nytkin muistelen ihania
”tuprutteluhetkiä” nuotiolla pannu-
kahvin kanssa.

Syksyn sateiden tultua sain ko-
mennuksen, tai olisiko paremmin
sanottuna, pääsin Reserviup-
seerikouluun Haminaan. Kurs-
simme numero oli 70. Siellä jatkui
johtajakoulutuksemme erilaisina
oppitunteina ja harjoituksina.

Vapaa-aikaa vietettiin Sotilas-
kodissa ja tansseissa, joissa tahtoi
olla pula ”daameista”. Oppilaskunta
valmisteli kurssijuhlaa, mutta sitä
ennen oli kestettävä komppanioiden
välinen ”Kirkkojärven  marssi-
kilpailu”. Pärjäsimme kohtalaisesti.

Olimme kurssina saaneet tutustua
toisten aselajien koulutukseen.
Tämä yhdisti tulevaa reservin pääl-
lystöä. Koulunjohtaja eversti Tau-
no Viljanen oli uudistanut koulutus-
ta saatujen sotakokemusten mukai-
sesti.

Reserviupseeriston osuus
päällystöstä on yli 80 prosenttia. Se
kuvaa heidän koulutuksen laadullis-
ta tärkeyttä. Hyviä johtajia ei ole
koskaan liikaa.

Reservin upseerikoulutuksen jäl-
keen jouduin uudelleen tarkista-
maan urani valintaa. Puolustusvoi-
mat värväsivät nuoria Reservi-
upseerikoulun käyneitä armeijaan
Kadettikouluun. Niinpä hain
Kadettikouluun, ja pääsin aloitta-
maan opiskelun siellä kesäkuun 6.
päivänä 1951. Kadettikurssin nume-
ro 37. Kurssillamme oli kaksi sodas-
sa ollutta ”vanhusta” sekä muuta-
ma Ilmasuojelumies.

Kurssiohjelma oli laadittu hieman
”varusmiesmäiseksi”, johon saatiin
jo korjausta seuraavana vuonna.
Ulkopoliittisesti Suomi eli Paasiki-
vi-Kekkosen linjan alkuaikaa. Si-
säpoliittisesti pelättiin vielä kommu-
nistiemme vallan pyrkimyksiä.

Tuon ajan kaksi näkyvintä tapa-
usta oli Armi Kuuselan valitsemi-
nen Miss Universumiksi sekä Hel-
singin Olympialaiset 1952. Tänä
kesänä Lontoon Olympialaisia odo-
tellessa muistui mieleen omat kilpai-
lut. Eurooppa oli jakaantunut poliit-
tisesti kahtia Länsi- sekä Itä-Eu-
rooppaan. Kilpailu käytiin lähinnä

USA:n ja NL:n välillä. Kilpailijoiden
erottelu tehtiin jo majoituksessa.
Lännen osanottajat majoitettiin
Käpylään varta vasten rakennet-
tuihin asuintaloihin, kun taasen itäi-
set yöpyivät Otaniemen Teek-
karirikylässä.

Kilpailu oli miesten puolella tasa-
väkistä, kun taasen naisten puolella
”Tamarat” olivat etenkin voimia
vaativissa heittolajeissa ylivoimaisia.

Kunnia Olympiatulen
sytyttämisestä annettiin meidän en-
tiselle mestarijuoksijalle Paavo
Nurmelle. Kansainvälisesti Suomi
sai paljon kiitosta olympialaisten jär-
jestelyistä. Toivottavasti olympia-
aatteen viittä maanosaa kuvaava
rengaslippu voi vielä jatkossakin
liehua eri maiden stadioneilla yhteis-
ten rauhanomaisten kilpailujen
merkkinä.

Aimo Tiainen

Aimo Tiainen ja Kerttu Pyykkö, Aseman koulupiirin edustajat Kar-
jalaan haudattujen muistomerkillä Lappeenrannassa.



Rautulaisten lehti  5/201218

Mikkelissä asuvalla Päivi
Hämäläisellä, 53, on hevosmaail-
massa vielä melko harvinainen am-
matti: hänen sarkaansa on opettaa
nuoret hevoset ihmisten käsiteltävik-
si ja ajoon kärryjen eteen ennen
kuin ne lähtevät varsinaisten ravi-
valmentajien koulittaviksi. Päivin
käsiin hevoset tulevat noin yksi-
vuotiaina ja viettävät Hämäläisen
tilalla oppiaikaa muutamasta kuu-
kaudesta vuoteen.

– Suomessa on vielä aika vähän
meitä, jotka olemme erikoistuneet
nimenomaan nuorten hevosten
opettamiseen. Esimerkiksi Ruotsis-
sa tämä työnjako on paljon yleisem-
pää, hän toteaa.

Pikkutytöstä asti hevosten kans-
sa touhunnut Päivi Hämäläinen sai
varsinaisen kipinän ammattiinsa 30
vuotta sitten. Hän sai ratsastet-
tavakseen ravurin, joka sitten neli-
vuotiaana pääsi ikäluokan pää-
kilpailun, Derbyn, loppukilpailuun ja
tienasi koko urallaan 200 000 mark-
kaa. Päivi myös sai tilaisuuden os-
taa hevosesta osuuden, ja kosketus
nykyaikaiseen ravimaailmaan vei
mennessään.

Nykyisin hänen hoiviinsa tulee
vuosi vuodelta lupaavimpia varsoja;
kerralla Hämäläisen talliin mahtuu
kymmenen hevosta, jotka vaihtuvat
noin vuoden välein. Vuosi 2013 on
jo myyty, seuraavia varauksia saa
vasta vuodelle 2014.

Taidot hevosten opettamiseen hän
on hankkinut kokemuksen kautta,
mutta koulutustakin on: maatila-
tekninen koulu, agrologin opinnot,
sianhoitokoulu ja hevostalouskoulu.

– Eläimet ja maatalous olivat mi-
nulle itsestään selvä valinta. Liha-
sikoja meillä pidettiin vuoteen 2008
asti.

Päivi Hämäläisen opetuslapset
ovat raviratojen kärkikastia

Syksyiseltä laitumelta yöksi talliin; Päivi
saattamassa Sahara Freestylerin
yöpuulle.

Päivi ja veljensä Juha Hämäläi-
nen hoitavat kotitilaansa yhdessä,
yrityksen nimi on Tilayhtymä Juha
ja Päivi Hämäläinen. Juuret ovat
äidin puolelta Raudussa; äiti on Lii-
sa, omaasukua Määttänen Rau-
dun Kirkonkylältä, isoisä oli Antti
Määttänen.

Äiti Liisa kertoo viimekin kesänä
käyneensä Raudussa kotiseutu-
matkalla, mutta Päivi ei ole sinne
lähtenyt.

– Tiedän juureni ja arvostan niitä,
ja olen mielelläni kuullut sieltä mo-
nenlaisia juttuja ja kerrontaa. Mat-
kalle lähtö ei kuitenkaan ole innos-
tanut, Päivi toteaa.

– Karjalaisuus kyllä näkyy Mik-
kelin seudulla, ja jotain leimaa se
varmasti on minunkin luonteeseeni
jättänyt, hän uskoo.

Mutta palataan hevosiin. Millais-
ta on temuta päiväkaudet monisata-
kiloisten eläinten kanssa, joista osa
on sananmukaisesti villivarsoja Hä-
mäläisen hoteisiin saapuessaan?

– Työ on toki fyysistä, mutta voi-
malla ei eläinten kanssa pärjää. Pi-
tää tuntea hevosten käyttäytymistä
ja luottaa itseensä. Samalla opete-
taan hevosille luottamusta ihmisiin
– hevosen pitää oppia luottamaan
ihmiseen niin, että hevonen palve-
lee ja uskaltaa mennä ihmisen käs-
kystä mihin vain.

Joskus varsat ovat jo valmiiksi hie-
man käsiteltyjä, toisinaan ensimmäi-
set päivät menevät siihen, että yli-
päätään hevosen saa tarhasta kiin-
ni. Ajo-opetus alkaa toisen henki-
lön avustamana niin, että ensin
ohjastetaan hevosta takaapäin ilman
kärryjä.

– Koskaan ei aja liian pitkään il-
man kärryjä. Jos on ongelmia, ei
kärryjen laittaminen perään aina-

kaan paranna asiaa.
Onko tullut vastaan niin hankalaa

tapausta, että olisi tehnyt mieli heit-
tää hanskat naulaan?

– Yhden kerran on. Meni kuukau-
si, ja aina vain hevonen heittäytyi
nurin, kun kärryjä yritettiin perään.
Lopulta siitäkin hevosesta tuli Sol-
vallan (Ruotsin pääravirata) voitta-
ja.

Monet Päivin ”opetuslapsista” –
kuten hän näitä opettamiaan nuoria
hevosia kutsuu – ovatkin pärjänneet
hyvin niin kotimaan kuin
ulkomaidenkin raviradoilla.

– Itse en raveissa kilpailemassa
käy, mutta seuraan kyllä kisoja ja
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opetuslasten menestystä. Hyvin
harvoin teen raviveikkauksiakaan.

Omia kasvatteja hänellä on jon-
kin verran. Paras niistä on viisi-
vuotiaiden Euroopan Mestaruuden
juossut Call Me, joka on nykyisin
Italiassa siitostammana. Tällä het-
kellä Päivi Hämäläisellä on yksi
oma siitostamma ja sillä kesällinen
varsa; ne asustavat tallilla Asikka-
lassa.

Hevosten luonteen hän sanoo vii-
me aikoina parantuneen jalostus-
työn ansiosta. Jokaisen tempera-
mentti pitää kuitenkin käsittelyssä ja
ajolle opettamisessa ottaa huomi-
oon.

Entä onko haikeaa, kun opetus-
lapset vaihtuvat kerran vuodessa?

– Tätä työtä pitää tehdä ammat-
timaisella otteella; toisten hevosia ei
voi ”omia” tai rakastua niihin. Tie-
tysti aina toivon menestystä, kun ne
meiltä lähtevät.

Ravimaailmassa on tyypillistä,
että hevosia omistetaan porukalla.

– En läheskään aina tiedä, ketkä
kaikki ovat hoitamani hevosen omis-
tajia. Sen tiedän, että parhaimmat
varsat ovat useiden kymmenien tu-
hansien eurojen arvoisia.

Varsojen ohella Hämäläisen hoi-
vissa on joskus myös kuntoutettavia
hevosia. Esimerkiksi vatsahaava on
kuulemma varsin yleinen vaiva
ravureilla.

Eläinten – niin hevosten kuin mui-
den lemmikkieläinten – kohdalla
Päivi Hämäläinen näkee tärkeim-
mäksi ohjenuoraksi sen, että eläin-
tä kohdellaan inhimillisesti ja se saa
elää lajityypillistä elämää.

Hevoshommissa tulee toisinaan
kolhuja, mutta mustelmia ja pieniä
ruhjeita ei kuulemma lasketa. Pa-
hin tapaturma Päiville on sattunut
aikanaan ratsastaessa, jolloin seläs-

tä pudotessa hänen pernansa repe-
si. Ratsastus on sittemmin jäänyt,
mutta ravureiden opettaminen on
hänelle sekä työ että harrastus.

– Työtä kello 16:een asti, sen jäl-
keen harrastusta…

Aamut alkavat kuudelta ja päivä
päättyy iltakymmeneltä viimeiseen
tallitarkastukseen ja yöheinien
laittoon hevosille.

Marjo Ristilä-Toikka

Näitä ei monella kasvattajalla Suomessa ole:
Ruotsin Breeders Crown on yksi maailman
suurimmista nuorten hevosten kilpailu-
sarjoista. Se ajetaan 2-, 3- ja 4-vuotiaille he-
vosille, erikseen oreille ja tammoille. Muuta-
masta alkuerästä pääsee välieriin ja niistä
parhaat finaaleihin, joissa voittajalle heruu
lähes miljoona kruunua.

Päivin työhuoneessa on lukuisia muistoja opetuslapsien
menestyksestä.

Päivi Hämäläisen äiti Liisa Hämäläinen, o.s. Määttänen, on sidottanut
Rautulainen-lehdistä vuosikertakirjat, joista on helppo selailla ai-
empien numeroiden juttuja.
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Poniravit ovat viime vuosina kasvat-
taneet suosiotaan isompien hevos-
ten kavionjäljissä. Yksi raviponeja
harrastavista talleista löytyy Mikke-
listä, Raimo ja Raili Ilvosen piha-
piiristä – nykyisin tosin tallin pää-
luku on vähentynyt siitä, mikä se oli
parhaimmillaan; parikymmentä he-
vosta ja ponia. Samalla vetovastuu
hevoshommista on siirtynyt seuraa-
valle sukupolvelle, kun pariskunnan
poika, diplomi-insinööri Antti Ilvo-
nen on ottanut ohjakset käsiinsä.

Äiti-Railin, o.s. Paksu, puolelta
perheen sukujuuret ovat Raudun
Leinikylästä. Railin äiti Lempi Pak-
su o.s. Hakulinen oli syntynyt
naapuripitäjä Sakkolan Hovin-
kylässä ja Lempin isä Heikki Ha-
kulinen oli pitäjän länkimestari.
Railin isä Matti Paksu oli synty-

Poniravien ennätyksiä on
juostu monet kerrat Hietarantaan

nyt Raudun Vehmaisissa ja hänen
isänsä Antti Paksu oli kotoisin
Metsäpirtistä. Antti-äijä oli
hevosmies ja hän vei maitoa Pieta-
riin.

Ilvosten eli tilan nimeä kantava
Hietarannan talli on noukkinut lukui-
sia voittoa ponien raveista: parhaim-
pana vuotena Hietarantaan tuli 23
Suomen ennätystä, jotka ravattiin
tallin viidellä eri ponilla. Näistä
mestaruuksista kahdeksan on edel-
leen voimassa isäntä Raimo Ilvosen
laskujen mukaan. Sittemmin
poniravien systeemit ovat muuttu-
neet, ja vastaaviin ennätyksiin ei jat-
kossa päästä.

Voitot on juostu pienillä shetlan-
ninponeilla ja vähän isommilla
russponeilla. Kun tallilla käyneiden
tyttöjen innostus oli korkeimmillaan,

Raimo Ilvonen osti joitain hyviä
shetlannin- ja russponeja myös
Ruotsista.

– Kun ravityttömme olivat innos-
tuneita ajamiseen, niin näiden tuonti-
ponien ennätykset paranivat vielä
entisestään meillä Suomessa.

Vuonna 2004 Mikkelin ravirata
palkitsi Ilvoset vuoden parhaana
ponitallina. Ravikilpailuista tulleita
palkintopystejä he eivät ole kerän-
neet omaan hyllyynsä, vaan ohjas-
tajina toimineet nuoret tytöt ovat
saaneet ne itselleen.

Yksi saavutuksista on myös
monten eli raviratsastuksen maail-
manennätys, jota tallin poni Sonata
ehti jonkin aikaa pitää hallussaan.

Tänään Hietarannan tallin karsi-
noissa hirnuu Antti Ilvosen
omistamana neljä lämminveristä

Yksi Hietarannan tallin kasvateista on Hietarannan Kasper, joka on maailmanennätys-raviponi
Golda Apachen jälkeläinen –  Kasperista odotetaankin uutta Golda Apachea. Saksanpaimenkoira
Milla on välillä liiankin kiinnostunut ponin hännästä.
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Antti Ilvonen jakaa aamukauroja, ja äiti Raili Ilvonen katsastaa, että
Hietarannan Roomeo-ponilla on kaikki kunnossa.

sekä kolme ponia, lisäksi kauraa
rouskuttaa kaksi muiden omistamaa
ponia. Antin hevosista yhdelle
tammalle odotetaan varsaa ensi
kevääksi.

Hietarannan tallilla on käynyt vuo-
sien aikana useita tyttöjä hoitamas-
sa ja ajamassa poneja. Nykyisin tal-
lilla käy Satu, joka on hoitanut ja aja-
nut yli 15 vuotta tallin poneja sekä
hevosia ja hänen poikansa Joona
ja Emil jatkanevat myös poni-har-
rastusta jatkossa. Lisäksi tallilla käy-
vät myös Susanna ja Essi hoita-
massa ja ajamassa poneja.

Harjoituslenkeille olisi mahdolli-
suus lähteä oman tallin kulmalta.
Harjoitusrata kiertää tilan metsä-
maisemassa ja on turvallinen val-
mennuslenkki. Kovemmille hiiteille
on mahdollisuus Mikkelin raviradal-
la.

Raili Ilvonen toteaa, että hän on
joutunut kuin puolivahingossa mu-
kaan perheen hevosteluihin. Raili ja
Antti syöttävät hevosia ja poneja
sekä taluttelevat hevoset ulkoile-
maan tarhaan, sukivat ja siivoavat
karsinoita. Raili sanoo, että ajamis-
ta hän ei enää aio opetella.

– Nuorempana tietysti kotona piti
heinäpellolla ajaa haravakonetta,
mutta silloin hevoset olivatkin maa-
taloissa arkea, hän toteaa.

Tilan isäntä Raimo on syntynyt
Mikkelissä, hänen äitinsä on savo-
laisia ja isä on kotoisin Rääkkylästä.
Raimon isä oli tilanhoitajan Hauki-
vuoren Laukkolassa, joka kuului
Haukivuoren sahalle.

Tilalla Raimokin muistaa saa-
neensa ensikosketuksen polleihin.
Kuusivuotiaana pikkupoikana hän
aina hinkusi renkien mukaan hake-
maan hevosia laitumelta, ja kerran
sitten rengit heittivät hänet hevosen
selkään. Samalla ”lähtölaukauk-
sella” liikkeelle ampaisi noin kym-
menen hevosen lauma kohti kotia.
Raimo-poika pysyi kuin ihmeen
kaupalla selässä pitäen hevosen
harjasta kiinni, ja matka päättyi tal-
lin seinään.

Piiloon paennut poika ei saanut
isältään torumisia, mutta renkejä sen
sijaan ripitettiin asiasta. Raimon
hevosharrastus ei jäänyt putoami-
seen.

Marjo Ristilä-Toikka

Monilla on suvun vanhoja karjalai-
sia ja Karjalassa valmistettuja käsi-
töitä, jotka on tehty perinteisin me-
netelmin ja jotka ovat  arvokkaina
muistoina siirtyneet sukupolvelta
toiselta.

Karjalaiseen käsityöperinteeseen
sisältyy monia omaleimaisia piirtei-
tä ja tekniikoita. Siksi Karjalan Lii-
ton karjalaisten kädentaitojen
teemavuoden osana on tärkeätä 
koota tietoja karjalaisista käsitöistä.

Nyt toivomme, että niin naisten
kuin miestenkin käsitöiden tiedot tal-
lennetaan ja toimitetaan Karjalan
Liittoon.

Tallennusohjeet:
Kirjaa paperille tai tietokoneelle

tiedot, millainen käsityö on kysees-
sä (käspaikka, pöytäliina, lakana,
kirnu, reki tms.), määrittele esineen
koko (suuri, pieni, voi laittaa myös
mitat), materiaali ja tekotapa, tiedot
tekijästä, valmistuspaikasta ja -ajas-
ta. Jos esineeseen liittyy jokin tari-
na, se on kiinnostavaa kuulla.

Jos käytössä on digikamera, käsi-
työstä ja sen erityispiirteistä on hyvä
ottaa kuva. Myös paperikuva käy.

Lähetä tiedot ja kuvat sähkö-
postitse oman piirisi naistoimikunnan
edustajalle joko sähköpostitse tai
kirjeitse. Liitä mukaan lähettäjän
nimi ja yhteystiedot.

Tai lähetä tiedot Karjalan Liittoon
mervi.piipponen(at)karjalanliitto.fi
tai saija.pelvas(at)karjalanliitto.fi,
postiosoite: Karjalan Liitto,
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki.

Keruu jatkuu ainakin vuoden
2012 loppuun.

Lisätietoja Karjalan Liitosta, p.
(09) 7288 170.

Tallenna tiedot
vanhoista
karjalaisista
käsitöistä
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Suomen vanhimpiin kuoroihin kuu-
luva mieskuoro Viipurin Lauluveikot
perustettiin 1897 Viipurissa, tuolloin
nimellä Wiborgs Sångarbröder.
Nimi muutettiin myöhemmin vuon-
na 1919 nimeksi Viipurin Laulu-Vei-
kot (W.S.B). Sotien jälkeen, vuon-
na 1945 Viipurin Lauluveikot
kotiutui pääkaupunkiin, mukanaan
mm. 1899 hankittu Stein-way-
flyygeli, joka edelleen on kuoron
aktiivikäytössä.

115. lauluvuottaan viettävä Viipu-
rin Lauluveikot toimii edelleen ak-
tiivisesti. Nykyään kuoroon kuuluu
lähes sata laulajaa ja harjoituksia
pidetään viikoittain maanantaisin
Karjalatalolla. Kuoro antaa koulu-
tusprojekteissaan halukkaille myös
yksilöllistä musiikillista koulutusta.

Kuoron arvomaailmaan on kuu-
lunut kaikkina aikoina koti, uskonto
ja isänmaa, jotka ovat vahvasti hei-
jastuneet kuoron konserttiohjel-
mistossa. Ohjelmiston olennaisena
osana on edelleen ollut karjalaisen
kulttuurin ja musiikkiperinnön vaa-
liminen ja eteenpäin vieminen, mis-
tä kiitosta antoi mm. presidentti
Martti Ahtisaari kuoron 110-
vuotiskonsertissa. Toisaalta kuoron
ohjelmistoon kuuluu perinteisen
mieskuoro-ohjelmiston lisäksi myös
kevyempää ja viihteellisempää oh-
jelmistoa.

Viipurin Lauluveikot on saanut
kunnian toimia Helsingin
Sotaveteraanikuoron perinne-
kuorona, jonka tehtävän kuoro otti
vastaan kevätkonsertissaan Ritari-
huoneella vuonna 2003.

Viipurin Lauluveikkojen konsertti-
toiminta on kautta vuosien ollut ak-
tiivista. Konserttitoiminta on jakau-
tunut perinteisiin joulukonsertteihin,
kevätkonsertteihin ja konsertti-
kiertueisiin. Mikkelissä kuoro vierai-
lee perjantai-iltana 19.11.2012, lu-
vassa on karjalainen konsertti ”Kau-

Viipurin Lauluveikot Suomen vanhimpia
mieskuoroja – menossa 115. lauluvuosi

nehin maa”.
Raudun pitäjäseuran puheenjoh-

taja Markku Paksu kannustaakin
väkeä liikkeelle sankoin joukoin;
odotettavissa on antoisa kulttuuri-
elämys. Rautulaisten pitäjäseuran ja
Mikkelin Karjalaisten järjestämään
tilaisuuteen saa lippuja pitäjäseuralta
ja karjalaseuralta kuin myös Mika-
elin lippupalvelun kautta.

Ensimmäisen kirkkokonsertin
kuoro järjesti keväällä 1928 Viipu-
rin tuomiokirkossa. Kotiuduttuaan
Helsinkiin Viipurin Lauluveikot on
vuodesta 1953 alkaen järjestänyt
vuosittain adventtikonsertin Johan-
neksen kirkossa.Kuoro on myös
tehnyt lukuisia kuoromatkoja ulko-
maille.

Kuoron taiteellisina johtajana toi-
mii dir. mus. Urpo Rauhala.Kuoron
taiteilijajäseninä ovat mm. dir.mus.
Pertti Eerola, oopperalaulaja Jorma
Huttunen, musiikkineuvos Urpo Jo-
kinen, professori Robert Kajanus,
säveltäjä Felix Krohn, musiikki-
everstiluutnantti Arvo Kuikka, sä-
veltäjä Ilkka Kuusisto, professori

Oskar Merikanto, Arkkitehti Otto-
IivariMeurman, säveltäjä Olli Ny-
känen, oopperalaulajat Esa Ruuttu-
nen ja Jaakko Ryhänen, laulutaiteilija
Nikolai Chaumakof, professori Väi-
nö Sola, insinööri Bruno Stenberg
ja professori Tauno F. Äikää. Kuo-
ron kunniajäsen professori Jean Si-
belius on säveltänyt kuoron kunnia-
marssin.

Viipurin Lauluveikot on toimintan-
sa aikana tehnyt 10 äänitettä; Jou-
lu- ja hengellisiä lauluja, (1970),
Laatokka, (1975), Oomme Karja-
laa Muistelleet… (1984), Käyn
Luojalle laulamaan, (1992), Kohot-
takaa riemuhuuto, (1997), Viipurin
Lauluveikot 100 vuotta, (1997),
Adventin aikaa, (2003), Te luulette
meidän unohtaneen, (2005), Yhä
kohoaa tuttu torni, (2007), Isänmaal-
le laulamme, (2010).

Viipurin Lauluveikot palkittiin
Karjala Liiton Pro Carelia -mitalilla
kesäkuussa 2009.

Marjo Ristilä-Toikka
Lähde: www.viipurinlauluveikot.fi



Rautulaisten lehti  5/2012 23

Kunnianhimoisena tavoitteenamme
on saada kaikki vanhat Rautulaisten
lehdet julkaistua nykylukijoidenkin
iloksi. Avuksi on ajateltu ottaa nyky-
tekniikan suomat mahdollisuudet eli
hoidamme homman kuva-
skannauksina internetin välityksel-
lä. Tosin tällä tekniikalla laatu ei ole
paras mahdollinen, mutta pää-
asiahan on sisältö. Paitsi iso työ-
määrä, on hankaluutena myös lain-
säädännön tulkinnanvaraisuus.

Vaikka julkaisija on edelleen sama
kuin silloin yli 50 vuotta sitten eli
Rautulaisten Pitäjäseura, on tiukka
tulkinta tällä hetkellä sellainen, että
kirjoittajilta pitäisi olla hyväksyntä
myös nettijulkaisemiseen. Silloin ai-
kanaan ei kenelläkään ollut hajua-
kaan nykytekniikasta, joten lupia ei
tietenkään osattu tai älytty pyytää
– ei vielä nytkään. Uudelleenjulkai-
su painotuotteena olisi täysin ”lail-
lista”, mutta nettiversioon suhtaudu-
taan ainakin toistaiseksi huomatta-
vasti tiukemmin.

Vaikka varmaankin kaikki kirjoit-
tajat olisivat hyvinkin iloisia siitä, että
vanhat artikkelit saadaan näin kä-
tevästi uusien lukijoiden tavoi-

Raululaisten kesäjuhlilla heräsi aja-
tus rautulaisen seinäkalenterin
painamisesta vuodelle 2013 ja nyt
on ryhdytty tuumasta toimeen. Ka-
lenteri on nk. kierrekalenteri, jossa
on kuva yläosassa ja päiväysosa
alhaalla. – Kalenterissa käytetään
vanhoja mustavalkoisia kuvia
Raudun pitäjästä, kertoo hankkeen
puuhamiehenä toiminut Heikki
Malkamäki.

Kalenteri maksaa vain kymmenen
euroa, ja sitä voi tilata Raili Ilvoselta
tai Rautuseuralta.

Seinäkalenteri Raudun kuvista

Tilaa oma Rautu
-kalenteri vuodelle 2013

Tilaukset:
Raili Ilvonen,sähköposti:

rilvonen@gmail.com,
puh. 044-3171244
ja Rautuseuralta.

Hinta 10,00 euroa/kpl.

Vanhat Rautulaisten lehdet
uudelleen

tettavaksi, pyydämmekin nyt niitä
kirjoittajia tai oikeuden omaavia, jot-
ka eivät halua tiettyjä tekstejä
netissä julkaistavaksi, lähettämään
päätoimittajalle kirjallisen kiellon,
että saamme poistettua kyseiset ar-
tikkelit.

Samalla voisivat myös nyky-
kirjoittajat antaa luvan kirjallisena tai
sähköpostilla (pitajaseura@rautu.fi)
artikkeleiden julkaisemiseksi myö-
hemmin myös nettiversiona.

Skannaaminen on jo käynnissä,
mutta julkaisemista hieman
jarrutellaan. Varastoista löytyvät
kaikki varhaisetkin lehdet, mutta ne
on sidottu hyvin tiiviisiin kirjoihin,
joiden skannaus on hankalaa. Pal-
jon lehtiä on kuitenkin irtolehtinä,
mutta ihan kaikkia ei ole ainakaan
vielä löytynyt.

Me pengomme vielä varastot ja
tutkimme puutteet, mutta mikäli ei
löydy, käännymme aikanaan
puoleenne löytääksemme irtolehdet
helpottamaan skannaajan työtä.
Sieltä alkupäästä ainakin on yksi
kansio kateissa.

Heikki Malkamäki

MUISTA
Rautulaisten lehden
uusi postiosoite ja

puhelinnumero:

Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375
37570 LEMPÄÄLÄ
puh. 040 730 2622

Konsertti
VIIPURIN

LAULUVEIKOT
Mikkelissä
9.11.2012

klo 19,
Mikaelin

kulttuuritalo

Varaa liput ryhmällesi!

Lippuvaraukset Mikaelin
lippupalvelusta
0600 30 2045

(1,95 e/min. + pvm)
Auki ma-pe klo 9-16.

Lippuja myös ovelta,
Raudun pitäjäseuralta ja

Mikkelin karjalaisilta

Liput 15 euroa

Tuutha siekii!
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Evakon taival: Asunnoista ja asumisesta, osa 5.

Ensi kesän kihut
Raudussa 26.-28.7.2013.

Juhla Sosnovon kulttuuritalolla,
 majoitus Kiviniemessä.

Lisätietoja:
Markku Paksu,

Ihastjärventie 29, 50970 Mikkeli
p. 040 523 9645

pitajaseura@rautu.fi

Sodan jälkeen oli ensimmäinen oma koti Havumäen Kiurulassa
se oli niin sanottu kylmätila, omin käsin rakennettu ja raivattu
tuntui siltä niin kuin olisimme asuneet ja olleet onnelassa
pitkän evakkoreissun jälkeen oli elo ja olotila niin kaivattu.

Rakennus oli mitoiltaan yhdeksän kertaa kahdeksan juuri
siinä oli tupa kaksi kammaria alhaalla ylhäällä samoin kaksi
nykyasumisen tasoa ajatellen se ei ollut kovin avara ja suuri
se oli Vennamon tyyppipiirustusta ja sovittu hyväksi ja varmaksi.

Kalustus oli tavanomainen, uuni nurkassa, pöytä penkit samoin
kammareissa oli sängyt samoin, pöytä niin aina kumminkin
kellarikerroksessa oli tilaa perunoille kuin myös sauna avoin
siellä kylvettiin ainakin pari kertaa viikossa joskus useamminkin.

Perhepiiri meillä oli iso kahdeksan henkeä mikä oli aika suuri
menoa ja vilskettä oli aina niin päivin ja muulloinkin
kahvi- ja ruokapöytään tämä perhe sopi ainakin hyvin juuri ja juuri
jos nälkä yllätti yöllä tai muulloin, oli ruokaa saatavissa silloinkin.

Työtä riitti niin naisille kuin miehille metsässä ja peltovainioilla
talvella me miehet olimme kaikki, samoin hevoset, metsätöissä
kesällä raivasimme uutta peltoa ja pois myös kiviä oli raunioilla
joskus oli ajotyömaa kaukana, piti olla kylässä joskus öissä.

Kiurulassa olin asuin ja tein töitä kauan yli neljäkymmentä vuotta
perustin perheen, vaimo Liisa lapset Heli, Arja ja myös poika Antti
nyt tuntuu siltä, etten ole elänyt, ollut, enkä tehnyt paljon töitä suotta
nyt asun Leivonmäen kirkolla rivitalossa ja vieläkin kestää kantti.

Heimo Kiuru

Rautuseura ry.
Syyskokous pidetään

keskiviikkona
7.11.2012

kello 18.00–20.00
Helsingissä
Karjalatalon

Sortavala-salissa.

Tervetuloa!
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Perinteistä
Rautulaisten puurojuhlaa
Vietetään lauantaina
17.11.2012 klo 14.00
Tilausravintola Säteessä
Otto Mannisenkatu 8
50100 Mikkeli
0440 225935

Jouluisen tervehdyksensä juhlaan
osallistuville tuovat
Mikkelin seurakuntayhtymä ja
Mikkelin Ortodoksinen seurakunta

Puuroa sulatellaan yhteisesti laulun
voimalla ja kaikki halukkaat voivat
esittää yllätysohjelmaa tai kertoilla
muistojaan menneiltä ajoilta

Tarjolla entiseen tapaan:
Ohrauunipuuroa
Hirssipuuroa
Tattaripuuroa
Riisipuuroa
Sekahedelmäkeittoa

Riisipiirakoita ja munavoita
Maalaisruisleipää, voita

Joulukinkkua
Sinappia

Kotikaljaa, maitoa, mehua, vettä
Kahvia ja teetä
Joulutorttu

Hinta 16.00 euroa

Ystävällisin terveisin
Liisa Rouhiainen p. 050 3309066

liisa@ateriapalveluahkeraliisa.fi

Merkkipäiviä

85 vuotta täytti Arvi Purjemaa Palkealasta
Raudusta 3.7.2012 Kouvolan Jaalassa.

80 vuotta täytti Irja Hyle o.s. Ossi 24.7.2012
Pertunmaalla. Syntyisin hän on Raudun Suven-
mäeltä.

85 vuotta täytti 25.10.2012 Selma Helena Salo, o.s.
Monto. Syntyjään Raudun Potkelan Monnomäeltä
Ida ja Arvid Monnon tyttärenä. Häntä onnittelee
neljä lasta, kuusi lastenlasta sekä viisi lasta nel-
jännessä polvessa.

Selma laittoi mukaan laulun, jota laulettiin
jo ennen talvisotaa Raudussa:

Rautu, Metsäpirtti sekä Kannas muu,
Vuoksen varret laajat, Suomen lahden suut.
Laatokka ja Saimaa meille kuuluu aina,
nää on meidän maat, laajat laulukkaat.

Jos ken yhtään näistä ryöstää uskaltaa,
karjalaisen vahvan tuta saa.
Meis on miestä tarmokasta, pois on aatos armon.
Kansa Karjalan lyöpi sortajan.
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Merkkipäiviä

Laila  Nykänen o.s. Maisonen syntyi Orjansaaren
kylässä 21.7.1932. Hänen 80-vuotissyntymä-
päiväänsä vietettiin Haukivuoressa 21.7. perhepii-
rissä.

Laila syntyi Paavo ja Lyydia Maisosen toiseksi
vanhimpana lapsena. Perheessä oli lapsia kaiken
kaikkiaan kymmenen. Talvisodan kynnyksellä per-
he lähti evakkoon. Taival johti aluksi Pieksämäen
kautta Peiposjärvelle Pohjois-Kivilahden taloon.
Huhtikuussa 1942 Lyydia remontoi vanhimpien las-
ten avustuksella kylän tyhjästä 50 neliömetrin
kanalasta asunnon kuusihenkiselle perheelle. Eri-
näisten vaiheiden jälkeen 1946 perheen tie vei
Haukivuorelle, jonne keväällä 1947 rakennettiin
Nurkkala-niminen tila.

Tässä Nurkkalassa vietettiin Lailan syntymä-
päiväjuhla kesäisenä lauantai-iltapäivänä. Paikal-

Maisosen sisaruksia vasemmalta: Marjariitta, Raili,
Laila, Kalevi, Pentti ja Kirsti.

le oli kokoontunut sisarusten ja heidän perhei-
densä lisäksi serkkutytöt Kerttu, Helka ja Elsi. Isos-
ta suvusta kun on kysymys, pelkkä perhepiiri kä-
sitti kolmisenkymmentä vierasta.  Vilkas puheen-
sorina täytti tuvan ja pihapiirin, kun haastamaan
päästiin!

- kummityttö Päivi

Leena Koskinen Heinolasta täytti 50 vuotta
15.7.2012. Leena on monet kerrat käynyt Raudussa
äitinsä syntymä- ja lapsuuskodissa, mikä on
Raudussa Potkelan kylässä Monnonmäellä.

Kuvassa hän on vanhempiensa keskellä
juhlapäivänään. Vasemmalla isä Lauri Väisänen,
joka viikkoa aiemmin täytti 90 vuotta, ja oikealla
puolella äiti Sanna Väisänen (o.s. Monto).Leenalle
annettiin kesällä myös Karjalan Liiton hopeinen
ansiomerkki monipuolisesta työstä karjalaisuuden
hyväksi.

Katri Väätäinen Nilsiästä valittiin juhannusaatto-
na 2012 Savon Juhannusneidoksi. Kilpailun jär-
jestää perinteisesti vuosittain Savon Sanomat. Sii-
nä valitaan lukijaäänestyksen perusteella nuori
kaunotar hoitamaan edustustehtäviä. Katri Vää-
täinen on rautulaisjuurinen. Hänen mummonsa
Sanna Väisänen (o.s. Monto) on Raudusta, Pot-
kelan kylästä, Monnonmäeltä.
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Tapahtumakalenteri

Kerttu Onttosen muistolle

Kerttu Lempi Onttonen, s. 3.12.1921 Raudussa,
kuoli 20.8.2012 Joutsassa, Joutsan vanhainkodin
vuodeosastolla. Kertun vanhemmat olivat Kirill
Ivanoff ja Mariaana, o.s. Mentu.

Kertun, jota myös Tempiksi kutsuttiin, nuoruus
oli tavallisen turvallista maalaiskodin pihapiirissä
rajan takaisessa Raudun pitäjässä Huuhdin kyläs-
sä. Lähinaapurissa kasvoi suurilukuinen serkku-
poikajoukko, joiden kanssa päivät kuluivat
pihaleikeissä ja vanhempia autellessa.

Kerttu sai kasvaa ainoana lapsena 11-vuotiaak-
si saakka, kunnes Osmo-veli syntyi äidin silmä-
teräksi. Tässä vaiheessa Kerttu auttoi jo merkittä-
västi äitiä navetta-askareissa. Sen jälkeen into
navettahommiin oli ollut kova.

Lehmiin liittyy myös hänen nuoruutensa raskaat
muistot. 1939 syksyllä hän joutui lähtemään yksin
yli kymmenen lehmän kanssa jalkapelillä Raudun
asemalle ja sieltä edelleen karjavaunussa kohti
Vainikkalaa. Matka keskeytyi useaan kertaan ja
lehmät päästettiin välillä laitumelle, ja täytyihän ne
lypsääkin seisokkien aikana. Kun karjavaunun
ovet vihdoin avattiin Vainikkalan asemalla, oli nuori
Kerttu-tyttö ja ainut vaatekerta yltä päältä lehmän
ulosteessa. Sotilaan ensi kommentti oli ollut “Vie-
läkö Karjalan lapsia laulattaa?”. Tämä tarina sai
Kertun aina kyyneliin.

Evakkoreissu alkoi tällä tavalla Vainikkalasta,
josta se edelleen lehmien kera jatkui Lappeenran-
taan, jossa osa lehmistä kuoli pommituksessa ja
loput joutuivat teuraiksi.

Lappeenrannasta hän siirtyi Forssaan Jokioisiin
piikkilankatehtaaseen sotakorvauksia valmista-
maan isänsä kanssa. Sieltä elämän taival vei

Kangasniemelle, jossa Kerttu avioitui Matti Armas
Onttosen kanssa. Ensimmäinen lapsi Iiris Maija
Tuulikki syntyi, mutta lapsi ei ehtinyt kuin hiukan
yli vuoden vanhaksi, kun sairastui ja nukkui
pois.Tästä asiasta Kerttu ei koskaan itse puhunut
tai sitä millään tavalla sivunnut. Minulle miniälle
se on edelleen täydellinen mysteerio.

Mikkelissä Kerttu asui puolisonsa ja pikku-
tyttärensä kanssa Paukkulan kartanon maille
pystytetyssä parakissa, jollaiseen muuttivat myös
hänen vanhempansa Kirill ja Mariaana Ivanoff.

Onttosten toinen lapsi, edesmennyt puolisoni,
Markku Antero, syntyi 1947 Mikkelissä. Täältä
käynnistyi sitten Onttosen perheen uusi evakko-
taival useine muuttoineen, kunnes Vääksystä löy-
tyi kuuden vuoden yhtäjaksoinen asuin- ja työym-
päristö. Itsenäisinä käsityöyrittäjinä he leipänsä
ansaitsivat kumpikin.

Siirtyminen Joutsaan vuonna 1958 päätti muutto-
rumban. Täällä Joutsassa Matti Armas

poistui elämästä 1973. Kertun vanhemmat Kirill
ja Mariaana muuttivat tässä vaiheessa Mikkelistä
Joutsaan asumaan.

Kerttu jatkoi elämäänsä omaa käsityöliikettä
hoitaen eläkepäiviinsä asti. Eläkevuosiakin kertyi
tutussa ympäristössä vielä 25 vuotta. Oma ainut
poika kerkisi nukkua pois ennen häntä vuonna
2004. Tämä tapahtuma vaikutti hänen
elämänlaatuunsa merkittävästi. Kerttu ja Markku
olivat pitäneet pysyvästi yhteyttä keskenään ja
turvasivat toisiinsa.

Kerttu oli Onttonen-Ivanoff perussukuhaaran
viimeinen edustaja. Kaksi lastenlasta ja kaksi
lastenlastenlasta ovat ne, jotka enää kantavavat
Kertun perimää täällä maan päällä.

Kerttu siunattiin ortodoksisin menoin Joutsan
kirkossa 22.9. ja haudattiin Joutsan hautuumaalle
puolisonsa Matti Armas Onttosen viereen omaisten
ja läheisten saattamana.

Marjut Onttonen,
miniä

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
lauantaina 24.11.2012 klo 14.00-17.00 Helsingis-
sä Karjalatalon Laatokka-salissa. Kello 13.00-
14.00 on samassa salissa kahvittelua, vapaata seu-
rustelua ja tietojen vaihtoa. Kaikki alueen suku-
tutkimuksesta sekä historia- ja kansanperinteestä
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan avoimeen
tapaamiseen.

Erillinen Pataljoona 6:n perinneyhdistys järjestää
ErP6:n asevelijuhlan Lempäälässä 27.12.2012.
Ehtookodossa klo 13.00. Juhlallisuudet aloitetaan
jumalanpalveluksella klo 10 Lempäälän kirkossa.
Kirkkokahvit nautitaan Ehtookodossa. Juhlan
pääsymaksuun (25e) sisältyy lounas juhlan vä-
liajalla. Juhla on tarkoitettu kaikille talvisodasta
ja sen vaiheista sekä syistä kiinnostuneille. Juhla-
puhujana eversti evp. Antero Pärssinen Lahdesta.
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