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Puolustusvoimat on avannut SA-kuvien arkiston kaiken kansan katsottavaksi.
Kuva puhdetöiden varastolta Raudun Lipolasta huhtikuulta 1944.      Sivu 11.



Rautulaisten lehti  3/20132

Mikkelissä kesäkuussa 2013

Lakeijoiden lauma...
Joitakin aikoja sitten venäläisten maa-
kaupat puhuttivat suomalaisia jopa niin
paljon, että kansanedustajatkin sekä
presidentti kommentoivat. Kaikki pe-
räänkuuluttivat vastavuoroisuutta asi-
an tiimoilta ja olivat sitä mieltä, että asi-
asta täytyy käydä keskustelua venäjän
johdon kanssa. Ajan kuluessa juuri
kukaan ei ole ko. asiasta julkisesti juuri
puhua pukahtanut tai vienyt asiaa mil-
lään tavalla eteenpäin.

Männä viikolla oli presidentti Nii-
nistö Aamu-tv:n vieraana: toimitta-
ja tiedusteli presidentin kantaa ve-
näläisten maakaupoista Suomesta
itärajan tuntumasta. Venäläisille,
kuten kaikille muillekin, se Suomen
lakien mukaan on täysin mahdollis-
ta, oli presidentin vastaus. Toimit-
tajan tiedusteluihin vastavuoroi-
suudesta, koska maanosto ei rajan
pinnasta Venäjän puolelta ole mah-
dollista, oli Niinistön vastaus yksi-
selitteinen… Venäjä haluaa, että
sen rajoilla on suojavyöhyke, josta
maata ei myydä… Niinistö sanoi
ymmärtävänsä Venäjän kannan,
koska näin on kuulemma käytäntö
koko Venäjän alueella.

Enpä kyllä ihan ensi syömältä usko
tätä. Talvisodan alkaessa venäläiset
perustelivat hyökkäystään ja alue-
vaatimuksiaan Pietarin turvallisuuteen
vedoten. Suomalaiset poliitikot nielivät
tämän ja jotkut olivat jopa samaa miel-
tä. Toiveet, että olisimme saaneet
Niinistöstä jollain tavalla uudenlaisen
ja rohkeamman, Karjalakysymystäkin
eteenpäin vievän presidentin, näyttää
päivä päivältä valuvan kuin tuhka tuu-
leen… Koiviston aikaisia lörpötyksiä…

Varsin naurunalaiseksi joutuivat suo-
malaiset poliitikot, kun julkisuuteen
vuoti tieto, että naapurin presidentti on
joutunut Suomen poliisin listoille. Si-
säministeri Räsänen yritti tiristellä kyy-
neleitä, kun oli niin järkyttynyt tästä
asiasta. Tukka tutisten hän vakuutti te-
kevänsä kaikkensa tutkiakseen kuinka
tietovuoto on mahdollista. En tiedä,
kuinka asia valtionvarainministerille
kuuluu, mutta Urpilainenkin yritti näyt-
tää hyvin kohtalokkaalta ja naama pit-
källä vakuutteli, että asia tutkitaan hä-

nenkin toimestaan. Mitä tekivät venä-
läiset? Nauroivat suomalaisten politiik-
kojen säikähdykselle ja totesivat että…
lakeijoita kaikki.

Pienellä porukalla kävimme touko-
kuussa jatkamassa Raudun hautaus-
maan raivuuta. Talkoiden jälkeen saim-
me huolestuttavan viestin venäläisiltä
avustajiltamme, että hautausmaa-aluet-
ta uhkaa joku uudiskäyttö. Pikaisesti
otimme yhteyttä Sosnovon kunnan joh-
toon selvittääksemme asiaa. Kunnan-
talolla meidät vastaanottivat uusi kun-
nanjohtaja Alexandr Soklakov sekä
apulaiskunnanjohtaja Irina Gilgenberg.
Avasimme keskustelun kertomalla, että
olemme vuosien ajan käyneet kunnos-
tamassa vanhaa säästynyttä, meille tär-
keää Raudun hautausmaa-aluetta, ja
että tarvitsisimme koneellista apua
raivauksen eteenpäin viemiseksi. Venä-
läinen osapuoli vastasi, että he ovat
ajatelleet siirtää hautausmaan toiseen
paikkaan, jonne pystytettäisiin muisto-
merkit suomalaisille että venäläisille
vainajille. Tämä siitä syystä, että he
katsoivat entisen hautausmaa-alueen
olevan alennustilassa ja sitä ei kannata
kunnostaa. Alkukantaan totesimme,
että ajatus ei meidän mielestämme kuu-
losta kovin hyvältä. Mielessäni pyöri
koko ajan, että mikä olisi sitten tuon
alueen tuleva käyttötarkoitus ja kuinka
hautojen siirto toteutettaisiin. Venäläi-
sen osapuolen vastaus oli, etteivät he
ole sitä vielä suunnitelleet. Keskustelu
jatkui…

Pysyimme kannassamme ja kerroim-
me, että tuo säilynyt alue kuuluu säi-
lyttää koskemattomana ja miksemme
voisi yhdessä siitä rakentaa yhteistä
muistopuistoa, kuten olimme aiemmin
A. Sokolovin kanssa neuvotelleet. Hei-
dän mielestään alue ei tulisi kestämään
kunnossa siistimisen jälkeenkään ja
niinpä he toistivat omaa ehdotustaan.
Kyseistä neuvottelua varten olin otta-
nut mukaan 1993 laaditun valtioiden
välisen sopimuksen, mitä oli allekirjoi-
tettu pakkoluovutetun alueiden
sankarihautausmaa-alueista. Kerroim-
me tälle alueelle haudatun myös
sankarivainajia, joita tällä hetkellä Pek-
ka Intken toimesta dokumentoidaan.
Kannanotto tähän oli, ettei tämän hau-
tausmaan status ole riittävä sen koske-

mattomuuteen. Toki tiesimme sen, mut-
ta sanoimme, että periaatteessa se kyl-
lä kattaa tämänkin alueen. Sen lisäksi
valtioidemme välillä käydään parasta
aikaa neuvotteluja pakkoluovutetun
Karjalan siviilihautausmaiden saami-
seksi samankaltaisen suojelusopimuk-
sen piiriin.

Ehdoton kantamme siis oli, että ky-
seessä on meille niin tärkeä alue,
jotenka sen kaikenlainen muuttaminen
ei meidän mielestämme tule kysymyk-
seen, ja mikäli sitä uhkaa rakentaminen,
niin siitä seuraa ulkopoliittinen asia.

Keskustelua käytiin puolitoista tun-
tia, kuitenkin ihan rakentavassa hen-
gessä. Venäläinen osapuoli vakuutti,
että tämä oli vain heidän ehdotuksen-
sa tästä alueesta ja voimme olla huole-
ti, ettei mitään tapahdu meidän tietä-
mättämme, ja asiassa edetään täysin
meidän ehdoillamme. Torjuntavoitto
siis onnistui.

Uusi kunnanjohtaja osoittautui var-
sin kultivoituneeksi henkilöksi ja hänen
kanssaan oli helppo asioista keskus-
tella. Tulkkauksen ansiokkaasti
hoitaneen Päivi Väisäsen kieli kyllä oli
kuivua, jotenka välillä piti hörpätä
vissyä… kossua ei ollut. Olen aina ol-
lut sitä mieltä, että venäläisten kanssa
voi keskustella asiasta kuin asiasta,
eikä tarvitse mielistellä.

Tämmösii terveisii täl kertaa. Kunnan
johto toivotti kaik tervetulleiks kihu-
juhlii ja hyö lupasiit tulla keral. Tuutha
siekii…

teidän
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* Kihujuhla Raudun kulttuuritalolla
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Tapahtumailtapäivä
toi vaihtelua toimintaan
Rautulaisia kokoontui lauantai-ilta-
päivän tapaamiseen 13.4.2013 Mik-
keliin. Paikalla oli edustava joukko
eri puolilta Suomea 25 henkilön voi-
min, vaikka harmittavat päällek-
käisyydet karsivatkin osallistujia.

Tapaamisen tarkoituksena oli esi-
tellä rautulaisen perinteen keruuta
ja nykytilaa. Pitäjäseuran puheen-
johtaja Markku Paksu esitteli ava-
uspuheen ja -laulun jälkeen hieman
kotiseutumatkailun vaiheita todeten,
että kesä on aivan liian lyhyt kaik-
kien suunnitelmien toteutttamiseen.

Rauta-Säätiön hallituksen puheen-
johtaja Ilkka Pietiäinen valotti sää-
tiön mahdollisuuksia tukea taloudel-
lisesti rautulaisjuuristen opinnäyte-
töiden tekijöitä. Lisäksi tuetaan rau-
tulaisen perinteen vaalintaa.

Rautulaisten vävy Heikki
Malkamäki loi katsauksen Inter-

netin tarjontaan rautulaisten näkö-
kulmasta. Facebookissa on Rautu-
niminen avoin ryhmä, jossa on jo yli
200 ilmoittautunutta. Lisää kuiten-
kin sopii keskustelemaan.

www.rautu.fi -sivustolta löytyy
paljon Rautuun liittyvää tietoa. Uu-
simpana on kotiseutumatkailijaa pal-
velemaan luodut ”kartastosivut”,
joilta voi löytää vuoden 1939 asuin-
sijat, jotka jouduttiin luovuttamaan.
Paljon ovat tiet muuttuneet ja raken-
nukset hävinneet yli 70 vuodessa,
mutta nykytekniikalla eli GPS-
paikannuksella voidaan talojen si-
jainnit löytää riittävällä tarkkuudel-
la. Kartat voi myös tulostaa mukaan
kotiseutujen etsintään. Koska asuin-
paikat ja asukkaat pohjaavat muis-
titiedon mukaiseen Rautu ja rau-
tulaiset III -kirjaan ja koska siihen
on tullut korjauksia jo aiemmin ja

tulee taas, on aika päivittää tuo kir-
ja. Kaikki korjaukset ovat siis ter-
vetulleita.

Seuraavaksi olikin keskustelun
aiheena vielä vanhemmat asiat eli
sukututkimuksen avulla selvitellään
polveutumisia ja sukulaisuuksia.
Raudun vehmaislaisia juuria omaa-
va Eeva Malkamäki o.s. Meska-
nen kävi seikkaperäisesti läpi suku-
tutkimuksen koukeroita ja sovel-
tuvin osin jo tallentamiaan rautulaisia
sukuja pääasiassa ennen 1900-lu-
kua. Mielenkiintoinen esitys herätti
keskustelua ja se rönsyili milloin
minnekin päin kannakselaisia pitä-
jiä.

Vaikka ennakkoon ajateltiin, ettei
oteta liikaa asioita tapaamiseen, niin
aikataulu sotkeentui pahemman ker-
ran. Vapaa haastelu ja kokemusten
vaihto jäi lähes kokonaan pois ja

Toimintapäivässa pohdittiin niin konkreettista kotiseutumatkailua kuin internetin antimia.
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tallennuksetkin lähes unohtuivat
tohinan keskellä. Saimme kuitenkin
tilaisuuden loppumaan aikanaan ja
emäntäkin joutui venyttämään aika-
tauluaan melkoisesti ennen kuin sai
ovet suljettua vieraiden jälkeen. Il-
meisesti tilaisuus vastasi tarkoitus-
taan, joten tästä on hyvä jatkaa.

Heikki Malkamäki

Heikki ja Eeva Malkamäki luotsasivat osaltaan toimintapäivän tapahtumia.

Ilkka Pietiäinen
ja Markku Paksu.
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Sunnuntaina 28.4. kokoontuivat
Mikkelissä lomakeskus Heimarissa
Raudun Rastaat pitämään kokous-
ta ja suunnittelemaan sukuseuran
tulevaisuutta. Meitä oli iloinen jouk-
ko sukua koolla, aina kun karjalai-
sia kokoontuu, tilaisuus on rennon
lupsakka.

Suvun kantaisäksi on määritelty
Matti Rastas, joka poikansa Ju-
hon kanssa on elänyt Raudun
Huhdinkylässä v. 1680, sekä Juhon
poika, Juho Juhonpoika Rastas
1704-1741 Suurporkussa ja hänen
jälkeläisensä 1770 alkaen Pien-
porkussa.

Raudussahan Rastaita eleli, mi-
nunkin isoäitini Annamari oli syn-
tynyt Raudun Kaskaalassa.

Toki Rastaita oli muuallakin Kar-
jalassa.

Sukuseuran hallitukseen oli valit-
tu jo aikaisemmassa vuoden 2012
kokouksessa Mika Jaatinen Hel-
singistä puheenjohtajaksi, Seija
Räty Joroisista sihteeriksi ja ra-
hastonhoitajaksi, jäseniksi Tuomas

Evakkoäiti-muistomerkkihanke
 Keräystilin numero:

OKOYFIHH,
FI84 5789 5420 0253 68.

Keräyslupa:
Karjalan Liitto ry   2020/2012/3513
Keruuaika: 2.11.2012-31.10.2014

Rastaiden suku koolla
Rastas Mikkelistä varapuheenjoh-
tajaksi, sukututkimusta ja jäsen-
rekisteriä hoitamaan Maire Uosu-
kainen Espoosta.  Nyt uusina jä-
seninä valittiin Mauri Orava Kau-
salasta ja Seija Jokinen Huittisis-
ta.

Jäsenmaksuksi päätimme 20 eu-
roa vuosi 18 vuotta täyttäneiltä. Jä-
seneksi voi liittyä 15 vuotta täyt-
tänyt henkilö. Kun kokousasiat oli
saatu päätökseen, söimme maitta-
van lounaan. Pitää sanoa, että Hei-
mari on luonnonkauniilla paikalla
Saimaan rannalla, oli ilo tutustua su-
kuun, jota harvoin näkee, osaan nyt
ensi kertaa.

Espoosta Helsinkiin muuttanut
Maire Uosukainen on tehnyt valta-
van työn, hän on kerännyt Rastaan
sukuun kuuluvia henkilöitä, nimiä on
jo yli kolmetuhatta, joten suuri on
suku.

Kaikki, jotka katsotte kuuluvanne
sukuun, ilmoittakaa tietonne Seija
Rätylle puhelin 040-5772728 tai
sähköpostiin seija.räty@pp.inet.fi.

Tervetuloa sukuseuraan ja toimin-
taan mukaan. Tietoa voi myös ky-
sellä hallituksen jäseniltä. Seuran
toiminnasta ja tulevista tapahtumis-
ta ilmoitetaan Rautulaisten lehdes-
sä.

Hyvää kesää kaikille.

Seija Jokinen
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Maanpuolustusnaisten jotos järjes-
tettiin tänä vuonna 18.-19.05.2013
Hattulassa.

Paikkakunnan nimen mukaan
joukkueen jäsenillä piti olla yhden-
mukainen ”tuunattu” hattu, joka sit-
ten arvioitiin ja lopuksi paras palkit-
tiin. Kilpailupaikkana toimi Parolan
Panssariprikaati, Parolannummi.

Ensimmäisenä päivänä reitin pi-
tuus oli noin 16 km,  joka sisälsi 17
eri tehtävärastia. Matkatehtävänä oli
valmistaa koivunoksista perinteinen
vispilä sekä suunnistus-, arviointi-,
ensiapu- ja tietotehtäviä. Toisena

Jotoksen ja hattukisan voitto
Raudun porsaille

Kuvassa vasemmalta Eija Vasenius, Sirpa Väisänen, Eeva Väätäinen ja Pirjo-Liisa Räsänen.

päivänä tehtävärasteilla oli mm. am-
muntaa, panssarivaunujen tunte-
musta ja armeijan jalkarätin taittelua
ja matkaa tehtiin armeijan pyörällä.

Jotokselle osallistui 41 neljä-
henkistä joukkuetta. Rautulaisjuu-
riset Väisäsen sisarukset Eija, Sir-
pa ja Eeva täydennettynä yhdellä
pyhäjärveläisjuurisella Pirjo-Liisa
Räsäsellä osallistuivat viime vuo-
den tapaan jotokselle.

Joukkueen nimi tällä kertaa oli
”Raudun porsaat” ja hattuna por-
sashattu. Hatut suunnitteli ja ompeli
joukkueen jäsen Eija  Vasenius.

Joukkueen nimi juontaa sisarusten
äidin, Sanna Väisäsen o.s. Monto,
synnyinseudulle Rautuun Karjalaan
ja Raudun porsaisiin, joka sopi hy-
vin joukkueen nimeksi. Teimme sa-
malla tunnetuksi Raudun arvokasta
historiaa.

Viikonlopun Jotoksen ja ”por-
sastelun” jälkeen joukkueen yllätyk-
seksi kotiin tuomisina oli sekä hattu-
kilpailun että koko Jotoksen voitto.
Luimme kaikelle kansalle pal-
kintojenjaossa porsasviisun ja lopuk-
si liikuttavan Rautu-runon.

Eeva Väätäinen
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Orjansaaren koulupiirin väki ko-
koontui lauantaina 18.5. perinteisil-
le kesäjuhlille. Kangasniemellä koh-
tasi 42 orjansaarelaista kolmessa
sukupolvessa eri puolilta Suomea.

Kuten ainakin karjalaisissa juhlis-
sa, puhetta ja naurua riitti. Päivän
aikana hiljennyttiin myös muistele-
maan poisnukkuneita. Alkuperäis-
ten orjansaarelaisten rivit harve-
nevat, mutta onneksi henkisen pe-
rinteen vaalijoita on sekä toisessa
että kolmannessa sukupolvessa.
Heistä esimerkkeinä mainittakoon
tilaisuudessa musisoineet Nina ja
Johanna Suuronen, joiden suku-
juuret ulottuvat Orjansaaren ojan
partaalle Junnin taloon.

Kesäjuhlilla kuultiin musiikin lisäk-
si monia muistoja ja kertomuksia
elämästä Orjansaaressa ja sieltä
evakkomatkalle lähdöstä. Juhlaan
osallistunut Rautulaisten pitäjäseu-
ran puheenjohtaja Markku Paksu
toivoikin puheenvuorossaan, että
nämä kokemukset ja muistot kirjoi-
tettaisiin talteen. Ne ovat ensiarvoi-
sen tärkeitä paitsi Suomen histori-
assa, myös Orjansaaresta kotoisin
oleville suvuille. Paksu tähdensi, että
muistojen kirjallisesta asusta ei kan-
nata kantaa erityistä huolta. Tär-
keintä on, että muistot säilyvät. Pak-
su kehotti myös piirtämään esimer-
kiksi kotitalon tai kotipihan jälkipol-
ville talletettavaksi.

Puheenvuorossaan puheenjohta-
ja pohti myös koulupiirien tulevai-
suutta. Vaikka Orjansaaren koulu-
piirin toiminta onkin aktiivista, ei näin
valitettavasti kaikkien piirien koh-
dalla ole. Koulupiiritoimintaa Pak-
su ei kuitenkaan halua lopettaa,
vaan pohtii esimerkiksi mahdolli-
suutta muuttaa sitä yhteisten kylä-

Orjansaaren koulupiiriläiset
kokoontuivat kesäjuhlille

Nina ja Johanna Suuronen ilahduttivat juhlaväkeä Karjalasta
kertovilla lauluilla.

Alkuperäisiä orjansaarelaisia.
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Orjansaaren koulupiirin tapaamisessa Kangasniemellä rippikoulu-
kaverit vuodelta 1946; rippikoulu pidettiin Pieksämäellä maalis-
huhtikuussa 1946. Kuvassa vasemmalta Veikko Tukia, Salli Tenhu-
nen o.s. Kerminen ja Pekka Partanen. Kuva Jorma Tukia.

yhdistysten suuntaan. Hän arvelee,
että koulupiiri on nykyään nimenä
vieras, ja saattaa siksi vähentää
aktiivisten osallistujien määrää.

Kuten Paksukin totesi, Orjansaa-
ren koulupiiri voi hyvin. Se on ta-
voittanut kesäjuhliinsa runsaasti
orjansaarelaisten jälkipolvia. Juhlan
kuluessa kävi ilmi ilahduttavan mo-
nen vierailleen Orjansaaressa myös
omien lastensa ja lastenlastensa
kanssa. Orjansaarelaisuus ja karja-
laisuus ei ole katoamassa. Tapaam-
me jälleen kahden vuoden päästä!

Salla Oja
kolmannen polven

orjansaarelainen

Sirkiänsaari –
Korlee – Huhti

Koulupiiritapaaminen

lauantaina 13.7.2013  klo 12.00
Lomakoti Mäntyniemessä

Os. Ihastjärventie 40 B, Mikkeli
Noin 6 km Mikkelin keskustasta

Lounastarjoilu.

Ilmoittautumiset
8.7.2013 mennessä:

Rauni Karjalainen,
puh. 0400 715200,

s-posti: rauski38@gmail.com

Ilmi Pesonen,
puh. 040 7306166,

s-posti: ilmi.pesonen@wmail.fi

PAUKKUJEN
SUKUKOKOUS

järjestetään lauantaina 10.8.2013
kello 12.00 Huittisissa Suttilan
vanhalla koululla Punkalaitumentie
730 (Punkalaitumen tietä Huittisten
keskustasta noin 12 kilometriä
Punkalaitumen suuntaan).
Kaikki, jotka katsovat tavalla taikka
toisella kuuluvansa Paukkujen
sukuun, TERVETULOA!

Tarjoilujen järjestämisen vuoksi
ilmoita osallistumisestasi
välittömästi Pauli Paukulle
040-7704078 tai sukutoimikunnan
puheenjohtaja Hannu J. Paukulle
0500-741296 tai
hannu.paukku@punkalaidun.fi
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Kirkkaana toukokuun 15. päivän
aamuna kokoontui joukko Rautu-
seuran jäseniä Helsingin Mikon-
kadulla. Lähdimme retkelle Musti-
oon ja Fiskarsiin. Modernin bussin
kyydissä matka alkoi hyvin, kun
kuljettajamme lupasi viedä meidät
minne vain haluamme. Lähdimme
länteen päin. Matkalla lauloimme
tuttujen kirkkaitten äänten johdolla.

Mustion englantilainen puisto oli
keväisen vihreä. Maisema aukeni
vielä vapaana, kun puiden lehdet
olivat vasta hiirenkorvalla. Kum-
puilevia nurmikoita peitti paikoin
kirkkaan keltainen leinikkien matto.
Puiston lukuisat kuvapatsaat ja ko-
risteelliset rakennukset kertoivat
Mustion loiston ajoista. Tulokahvit
joimme puutarhakahvilassa. Rau-
hallisesti kävellen seurueemme
kokoontui Mustion linnan pää-
portaille ja opastettu kierros alkoi.
Opasrouvamme oli asiantunteva ja
huumorintajuinen.

Mustio mainitaan asiakirjoissa jo
vuonna 1351. Maamme ensimmäi-
nen rautaruukki perustettiin tänne
1600-luvun alussa. Kartanon ja
ruukin kukoistuskausi alkoi, kun ne
tulivat Linder-suvun haltuun 1700-
luvulla. Kartanon tyylikäs pääraken-
nus, linna, on ollut Suomen suurin
maallisessa käytössä oleva puura-
kennus. Heti ensimmäisessä huo-
neessa oli Suomen vanhin par-
kettilattia, jota ei koskaan ole hiottu
tai lakattu. Oppaan mukaan myös
Mustion vieraskirja on maamme
vanhin. Niinpä kesän teemana oli-
vat esillä kirjan sivuista tehdyt suu-
ret kopiot. Venäjän Suuriruhtinas,
Mannerheimit, Aurora Demi-
doff-Karamzin ja monet muut aa-
teliset sekä ruukkien ja kartanoiden
vauraat väet olivat vierailleet Mus-
tiossa.

Kuuluisa maisemamaalari Victor
Westerholm vieraili usein
Mustiossa ja hänen maalauksiaan
ruukista ja koskesta oli esillä linnan
seinillä.

Rautuseuran väki retkeili
 Huomattavin Linder oli kamari-

herra, varatuomari, suurmaanomis-
taja Hjalmar Linder. Hän opiskeli
lakia Pietarissa, missä myös vel-
kaantui pahoin uhkapeleissä. Hänen
isänsä serkku, Mustion omistaja,
maksoi kertyneet pelivelat ja myö-
hemmin jätti omaisuutensa perintö-
nä Hjalmarille. Suvulla oli tuohon
aikaan merkitystä! Hjalmar avioitui
Sophie Mannerheimin kanssa v.
1896. Liitto kesti kolme vuotta ja oli
lapseton. Sophie Mannerheim opis-
keli eron jälkeen Lontoossa sairaan-
hoitajaksi, Linder ei avioitunut uu-
delleen. Hjalmar Linder hankki en-
simmäisen autonsa v. 1901 Rans-
kasta. Auton merkki oli Mors (=kuo-
lema) ja kaupan mukana tuli  Rans-
kasta autonkuljettaja perheineen.

V. 1917 Linder omisti kaksi kar-
tanoa, selluloosatehtaan, kaksi rau-
tatehdasta ja useita sahoja. Oman
kertomansa mukaan hänellä oli
5000 työntekijää ja 64 000 hehtaa-
ria maata. Oppaamme kertoi, että
hän matkusteli mielellään suuren
seurueen kanssa Euroopassa. Hän
vietti 50-vuotisjuhlansa Kauka-
suksella ystäviensä kanssa.

Sisällissodan jälkeen Linder ei voi-
nut hyväksyä olosuhteita, joissa
pikaoikeudenkäynneissä tuomittiin
ihmisiä teloitettavaksi. Mielipiteen-
sä hän esitti Hufvudstadsbladetin
artikkelissa otsikolla  ”Jo riittää ve-
rilöyly”. Oppaamme mukaan Linder
sanoi: ”En ole sosialisti, olen huma-
nisti”. Kirjoituksen jälkeen Linder
leimattiin maanpetturiksi ja hän sai
tappouhkauksia. Linder myi omai-
suutensa ja pakeni Suomesta. Sen
jälkeen häneltä ryhdyttiin ulosmit-
taamaan maksamattomia veroja.

Keväällä 1921 Linder asui omis-
tamassaan huvilassa Algerissa. Kun
hän palasi sieltä Marseilleen, viran-
omaiset takavarikoivat hänen mat-
katavaransakin. Omaisuutensa ja
elämänhalunsa menettänyt Hjalmar
Linder sulkeutui hotellihuonee-
seensa ja viilsi valtimonsa auki.

 Mustion linnassa on esillä myös
kauniin naisen, Catharina,”Kitty”,
Linderin muotokuvia.

Kertoman mukaan hän oli Carl
Gustaf Emil Mannerheimin ra-
kastettu, joka sai Mannerheimin
pään niin pyörälle, että hän erosi vai-
mostaan Anastasia Arapovasta.
Kukapa tietää, mikä on syy, mikä
seuraus. Suhde kesti vuosia, mutta
ei johtanut avioon. Linderin suvus-
sa oli varhain myös naisasianainen,
jonka nimi harmikseni lipsahti ohi
korvieni. Linderin suvun vaakunas-
sa on valkoinen Neitsyt Marian lilja-
kuvio Ranskan liljan tapaan.

 
Lyhyen bussimatkan jälkeen saa-

vuimme Fiskarsiin. Mustiossa pää-
osassa oli linna, Fiskarsissa ruukki.
Söimme lounaan Kuparipajan ravin-
tolassa. Tarjolla oli runsas salaatti-
pöytä ja uunilohta. Tilasipa moni ilok-
seen lasillisen viiniäkin. Kuparipajan
sivuitse syöksyi uomassaan koski
esittäen ruukin tarvitsemaa voimaa.
Kosken sillalla odotti oppaamme.

Rautaa valmistettaessa tarvittiin
malmia, koskivoimaa ja paljon puu-
hiiltä. Ruotsissakin oli rautamalmia
ja koskivoimaa, mutta ruukkien
ympäriltä metsät alkoivat loppua.
Suomessa oli paljon puuta ja Poh-
jan pitäjässä koskivoimaa, rauta-
malmia ja hyvä merisatama Pohjan
pitäjän lahdessa. Niinpä 1600-luvul-
la tänne perustettiin useita rau-
taruukkeja, Fiskars, Billnäs, Antskog
ja lähistölle Mustio ja Fagervik. Toi-
minnan laajentuessa ryhdyttiin
Ruotsista tuomaan rikkaampaa
rautamalmia.

Fiskarsin ruukin perusti hollanti-
lainen Thorvörste v.1649. Hän sai
kuningatar Kristiinalta privilegion
valmistaa rautaa, valettuja ja taot-
tuja tuotteita, lukuunottamatta tyk-
kejä. Alkuvaiheiden jälkeen omistaja
vaihtui usein ja toiminta kariutui
vararikkoonkin. Ruukin ostanut ri-
kas tukholmalainen liikemies, kaup-
pias Björkman, lähetti vanhimman
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poikansa ruukin johtajaksi. Tämä
rakennutti uuden päärakennuksen,
Kivitalon, Stenhusetin. Parikymppi-
sen nuoren miehen kevyt elämän-
tapa johti kuitenkin ruukin myyntiin
Johan von Julinille v.1822. Julinin
aikana ruukin toiminta koki nousu-
kauden.

Kävelimme ylös joen vartta ja
oppaamme kertoi Julinin monipuo-
lisesta toiminnasta. Rautateolli-
suuden lisäksi Julin kehitti myös
maataloutta. Hän toi Suomeen en-
simmäisenä Ayrshire-lehmän.
Karjankasvatus loppui vasta v.
1970, jolloin Fiskarsissa oli vielä 104
sarvipäätä. Ruukki sai oman teh-
taanlääkärinsä jo v. 1860 ja oman
sairaalan v. 1892. Julin rakennutti
v. 1826 koulurakennuksen, jossa
koulunkäynti alkoi v. 1833. Opetus-
menetelmät olivat hyvin edistyksel-
lisiä.

 
Lopuksi teimme vielä  kierto-

ajelun,  jossa näimme mm. Fiskars-
kuvista tutun Peltorivin punaisia
tupia. Ja veitsitehdas! Kelläpä ei olisi
huushollissaan Fiskarsin veitsiä ja
haarukoita, jopa isoäidiltä perittyjä.
Fiskarsin oranssit ergonomiset sak-
set ovat maailmanme-nestys ja pal-
jon kopioidut.

Fiskarsin hevosvetoiset aurat ke-
hitettiin erityisesti Suomen maape-
rää varten. Niitä valmistettiin yli
miljoona kappaletta. Lähes kaikis-
sa maataloissa on suulin nurkassa
vanha Fiskarsin aura. Moni muis-
tanee, että Fiskarsin numero kym-
pin auran kääntelyominaisuuksia on
esitelty kirjallisuudessammekin.

Nykyinen Fiskars on elävä taitei-
lijoiden, muotoilijoiden, käsityöläisten
ja puuseppien yhdyskunta. Juuri
avattuun Fiskarsin kesänäyttelyyn
emme ehtineet tällä kertaa tutustua.

Retki oli onnistunut ja mielenkiin-
toinen. Mukana oli 19 seuran jäsen-
tä. Kiitämme seuran sihteeri Kaa-
rina Raatikaista kevätretken jär-
jestelyistä. Retkeläisistä

Hannu Paavonpoika Salo

Puolustusvoimat avasi
SA-kuvien arkiston
Puolustusvoimien kuvakeskus on julkistanut internetissä 170 000 valoku-
vaa Suomen sodista. Tuolta kyseiseltä sivustolta löytyy paljon myös Rautu-
aiheisia kuvia. Hakusana: Rautu. www.SA-kuva.http://www.sa-kuva.fi/

Käykääpä tutkailemassa, katsottavana on paljon mielenkiintoisia kuvia.
Terveisin

Markku Säde

Siirtoväki on palannut. Tässä eräs Karjalan mies muokkaamassa
maataan palaneen talonsa raunioiden liepeillä. Rautu, Leininkylä
16.5.1942. SA-kuva.

Parturi, joka ansaitsee n. 2000 mk kuukaudessa presidentti Kyösti
Kallion rahastoon. Hiusten leikkuu maksaa 4 mk, josta suurin osa
siirretään mainittuun rahastoon. Rautu 15.3.1942. Kuva: SA-kuva.
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Raudun hautausmaan siistimistal-
koot pidettiin 7.- 9.5.2013. Matkas-
sa olivat pitäjäseuran puheenjohta-
ja Markku Paksu ja raivaus- ja
moottorisahoilla varustautuneet
Matti Loponen, Reijo Loponen
ja Pekka Intke.

Työn jälki alkoi näkyä heti ensim-
mäisen päivän illasta alkaen, mutta
varsinaista jälkeä syntyi seuraava-
na päivänä. Toisen päivän työn jäl-
keä kävivät myös paikalliset asuk-
kaat ihmettelemässä siinä määrin,
että iltapäivän loppupuolella ilmes-
tyi talkooporukkaan myös paikalli-
sista Sergei Samorukov ja hänen
poikansa Roman. Keskusteltaessa
heidän kanssaan tuli esille myös pai-
kallisten halu kunnostaa hautaus-
maan ympäristö ja säilyttää alue
puistomaisena alueena – alueen his-
toriaa kunnioittaen.

Toisena päivänä kierrettiin myös
hautausmaan ympäristöä paikanta-
massa hautausmaan ruumishuone,
ruumiskellari ja Taavetti Tukian
hautakivi. Noiden kiintopisteiden ja
Mikkelin maakunta-arkistosta löy-
tyvän hautapaikkakirjan avulla on
tarkoitus hahmottaa hautausmaan
rakenne entistä tarkemmin ja sijoit-
taa se nykyisen ”Raudun asemakaa-
vaan”.

Raudun hautausmaata siistimässä
Illalla kävimme tarkastamassa

myös Vakkilan tsasounan paikan ja
yllätyimme siitä, että puinen risti oli-
kin korvattu rautaisella muistoris-
tillä. Tällä kertaa Palkealan hau-
tausmaata emme ehtineet katsas-
taa, vaan sen kunnostus siirtyi syk-
symmälle.

Matkan aikana oli tarkoitus etsiä
myös vapaussodan Raudun sankari-
vainajien muistomerkin jalustaa,
joka saatujen tietojen mukaan sijait-
see ruumiskellarin takana olevassa
notkelmassa. Etsintätyö  jäi kuiten-
kin seuraavaan kertaan. Hyvällä on-
nella ja korkeimman johdatuksella
jalusta saattaisi vielä löytyä sam-
malten kätköistä.

Loposen Matti tekemässä siistiä jälkeä raivaussahan
kanssa.

Roman Samorukov keskellä kaatuneita puun-
runkoja.

Sergei Samorukov avustamassa talkoolaisia oman moottorisahansa
kanssa.
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Talkooväkeä tauolla yhdessä pai-
kallisten auttajien kanssa. Kuvas-
sa vas. Reijo Loponen, Sergei
Samorukov, Matti Loponen ja
Markku Paksu. Kuvasta puuttuvat
Pekka Intke ja Roman Samorukov.

Onko tietoa
sankarivainajista?
Sotavainajien muiston vaalimiseksi
Raudun hautausmaalle pystytetyn
sankarivainajien muistomerkin ja
Raudun hautausmaan muistomerkin
ympäristö on nyt siistitty tulevan
kesän käyntejä varten. Kuitenkin
vielä ennen Kihujuhlia on hyvä käy-
dä paikalla ajamassa ruoho tasai-
seksi – kasvaahan Raudussa heinä
edelleenkin, niin kuin ennenvan-
haan.

Raudun sankarihautausmaahan
Talvi- ja Jatkosodassa haudattujen
sankarivainajien nimet ovat histori-
an saatossa hämärtyneet. Mikäli
sinulla, arvoisa lukija, on tiedossasi
omaan lähipiiriin kuuluvia, jotka tie-
dät haudatun kirkkomaan multiin,
niin ilmoitathan asiasta pitäjäseuran
varapuheenjohtaja Pekka Intkelle.
Yhteystiedot löytyvät lehtemme
takakannesta.

Pekka Intke

Vakkilan tsasounan matkamiehen muistoristi nykymuodossaan.
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Jo Karjalan kunnailla lehtii puu...
Olen monet kerrat laulanut tuota
laulua Rautuun mennessä, mutta nyt
suuntasimme matkamme Sortava-
laan ja Valamoon. Näin keväisenä
viikonloppuna Karjalan kunnailla
laulu toteutui ja näimme luonnon
parhaissa väreissään. Raudussa on
Kivisyrjä, mutta täällä näin vaarat
ja vuoristovyöt.

Joroisista lähtöisin olevilla Lopo-
sen ja Meskasen serkuksilla ovat
esivanhemmat sekä Raudussa että
Sortavalassa. Rautulaiset miehet
saivat vaimoikseen Pulkkasen si-
sarukset sotien jälkeen. Vuonna
1992 Reijo ja Seppo olivat käyneet
äitiemme kanssa Sortavalassa sekä
Harlussa (itsenäinen kunta vuodesta
1922), mutta minulle se oli puuttuva
pala esipolvien tutkinnassa.

Pienen serkusporukkamme jat-
koksi saimme mukaan rautuseura-
laisia, jotka halusivat käydä Vala-
mossa. Otimme heidät mielellämme
mukaan jakamaan matkakustan-
nuksia. Tämä on hyvä vaihtoehto
toisillekin suvuille, jos muuten ei löy-
dy kotiseutumatkailuun tarpeeksi
väkeä. Olemme toki sukua keske-
nämme, toiset lähempää ja toiset
sukupolvien takaa, toiset sukuun
naituina!

Matkamme oli antoisa. Puolet ryh-
mästä kävi kantosiipialuksella Va-
lamossa, jossa he saivat oman suo-
mea puhuvan oppaan ja pääsivät
sisimpään luostarin puutarhaan asti.
Hienointa oli yläkirkkosali, jossa he
kuuntelivat pienen konsertin. Toinen
puoli eli serkukset ja aviosiipat
ajelivat autolla Sortavalasta Läske-
lään aina Jänisjärvelle asti. Tiestön
kunto oli myös täällä vaihtelevaa.

Jänisjärvelle mennessä nostimme
maljat Huovisenkoskella, jossa
äitimme ovat nuoruudessaan riius-
telleet. Minä ja Leena-miniä pulah-

Rautulaisia matkailijoita
Laatokan Karjalassa

Sortavalajuuriset serkukset äitiensä nuoruudenpaikoilla
Läskelässä. Kuva: Heikki Malkamäki.

Harlun hautausmaalle on hau-
dattu runsaasti venäläisiä, mutta
serkusten isoisän hautaa ei löy-
tynyt. Kuva: Heikki Malkamäki.

dimme taas uuteen uimapaikkaan,
mutta Jänisjoen vesi oli kylmää ja
virta kova niin, että uimisesta ei oi-
kein voi puhua. Olosuhteet olivat hie-
not, uudet lehdet ja kukkia puissa
sekä maassa ja linnunlaulua ympä-
rillä.

Vierailimme myös Harlun ja Sor-
tavalan hautausmailla. Harlussa ve-
näläiset ovat käyttäneet siunattua
maata omille vainajilleen, suoma-
laisten vanhoja hautakiviä oli run-
saasti ja joissakin vainajien tiedot
näkyivät selvästi. Sortavalan hau-
tausmaalla kaupungin läheisyydes-
sä oli viikko sitten ollut suomalais-
ten taholta siivoustalkoot ja oli siten
kaunis katsella. Siellä oli paljon suo-
malaisten muistomerkkejä ja hauta-
kiviä joko osittain tai kokonaan pys-
tyssä. Tänne ei ole haudattu venä-
läisiä.

Osmo Tuokko halusi kuvan hä-
nestä ja meistä serkuksista, joilla kai-
killa on yhteisiä sukujuuria sekä Kan-
naksella että Laatokan Karjalassa.

Kuvauspaikaksi valikoitui vuoden
1918 vapaussodan muistomerkki
sortavalaisille kaatuneille.
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Kantosiipialus vie matkalaiset Valamoon. Kuva: Maija Velling.

Näkymä Sortavalan hautausmaalta.
Kuva: Varpu-Leena Sumsa.

Sekä Sortavalan että Suvannon seudun kautta sukujuuria
omaavat Sortavalan vapaussodan muistomerkillä.
Kuva: Heikki Malkamäki

Rautuseuran puheenjohtaja ja sihteeri
runonlaulajan patsaalla. Kuva: Maija
Velling.

Onnistuneen matkamme luotsasi
Vesa Virta, ei miestä ole turhaan
suositeltu. Kiitokset kaikille muka-
na olleille hienosta yhteishengestä
ja Heikille matkanjohtajuudesta.

Seuraavan kerran sitten Rautuun
kihujuhlille!

Eeva Malkamäki

Tutustujat saapuvat onnellisesti perille Valamoon oppaan
huomaan. Kuva: Varpu-Leena Sumsa.
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Taustatietoja
Jo varhaisilla esi-isillämme oli halu
hakeutua luonnon olosuhteiden kan-
nalta erityisen vaikuttaviin paikkoi-
hin viettääkseen tai juhlistaakseen
elämälle merkittäviä tapahtumia.
Näin uskotaan tapahtuneen myös
Valamossa. Sen ainutlaatuiset kal-
liojyrkänteet ja vehmaat järvimaise-
mat antoivat mainion mahdollisuu-
den uskomuksellisiin toimituksiin.
Näin myös pyhittäjä-isät Sergei ja
Herman valamolaiset hakeutuivat
näihin ikivanhoihin uhripaikkoihin
levittääkseen uutta uskoa sinne juh-
lilleen kokoontuvan väen keskuu-
teen.

Luonnon kehityskulku on muo-
kannut saarten olosuhteet vaikutta-
viksi elämyskohteiksi. Valamon saa-
riryhmä, johon kuuluu kaksi suurta
pääsaarta sekä yli 50 pienempää
saarta ja luotoa, on muodostunut
monivaiheisesti. Ensin tertiäärikau-
della Laatokan alueen kallioperä
murtui ja alue vajosi mahtavaksi
hautalaskeumaksi, joka sitten täyt-
tyi itäisen Suomen alueella olleen
vuorijonon kuluessa pois. Monien
vaiheiden jälkeen ympäristöstään
poikkeava tuliperäinen kiviaines,
diabaasi, tunkeutui esiin pohjan hal-
keamista ja muodosti nyt näkyvissä
olevan saariston ja lähes koko Laa-
tokan poikki ulottuvan saaririvin.

Jääkaudet ja luonnon muu kierto-
kulku ovat sitten muovanneet nämä
saaret omalaatuiseksi. Uloimmat
matalat saaret ovat merellisiä, sile-
äksi hioutuneita luotoja ja Valamon
pääsaaret, erityisesti niiden pohjois-
ja luoteisreunat, jyrkkiä, usein yli 20
metriä korkeita kohtisuoraan myrs-
kyävään mereen syöksyviä tai lep-
poisaan sisälahteen putoavia kallio-
jyrkänteitä. Pääsaarten sisäosien
kalliokumpareilla ja -tasanteilla kas-
vaa mahtavaa hongikkoa. Laaksois-
sa ja kosteikoilla on varjoisia iki-
kuusimetsiä ja ranta-alueiden not-
kelmissa vihannoivia lehtomaisemia.

Laatokan luostarisaaristo Valamo

Sisäsalmen lahdelmissa on suojaisia
kaislikko- ja ulpukkarantoja.

Valamon ensimmäisistä asukkais-
ta ei ole tietoa. Karjan kasvattajia
lienee saarilla ollut jo 400 vuotta
ennen Kristuksen syntymää ja pelto-
viljelyä on saarilla harjoitettu aina-
kin 1000-luvulta alkaen. Saaret oli-
vat siis asuttuja, kun luostarin pe-
rustajat, pyhittäjä-isät Sergei ja
Herman, tulivat sinne joko 1100- tai
1300-luvulla.

Perustamisestaan alkaen luosta-
rin toiminta on ollut lähes jatkuvaa.
Kun sotien seurauksena luostari-
toimintaa omilla saarilla ei voitu jat-
kaa, päästiin yleensä johonkin toi-
seen turvalliseksi koettuun venäläi-
seen luostariin. Pitkäaikaisin katkos
tapahtui välillä 1617-1718, jolloin
Ruotsi-Suomessa ja siihen liitetyssä
Karjalassakaan ei suvaittu luosta-
reita. Talvisodan 1939-1940 seu-

rauksena veljestö lähti luostari-
saariltansa Valamosta jo helmikuus-
sa 1940. Ensi kertaa luostarin his-
toriassa turvaan hakeutuminen ta-
pahtui luterilaiseen Suomeen.

Suurimmillaan luostarin veljestö oli
1900-luvun alkuvuosina, jolloin Va-
lamossa veljestöön apuhenkilöstöi-
neen kuului yli 1300 jäsentä. 1930-
luvun lopulla iäkästä luostari-
veljestöä oli Valamossa noin 300.
Väen vähentymisen pääsyinä oli
ollut ensimmäisen maailmansodan
aikainen veljestön nuorimpien jäsen-
ten joutuminen Venäjän sotaväkeen.
Toisena osasyynä oli sodan jälkei-
nen luostareiden jääminen Suomen
alueelle, ja sitä seurannut vaikeasti
ratkaistava kansalaisuuskysymys
sekä veljestön keskuudessa ristirii-
toja aiheuttanut ajanlaskuristiriita
Suomen ortodoksisen kirkon siirryt-
tyä 1920-luvulla noudattamaan län-

Valamon loistoa.
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tisen maailman gregoriaanista ajan-
laskua.

Valamon tiilestä tehty rakennus-
kanta syntyi pääosin 1700- ja 1800-
luvuilla. Aiemmat puurakennukset
tuhoutuivat aikanaan tulipalojen
taikka ruotsalaisen sotajoukon polt-
tamina.

Luostarisaarten yhteisö
1920- ja 1930-luvuilla
Suuriruhtinaskauden puhtaista
luostariyhteisöistä jouduttiin Vala-
mossa pikaisesti vapaussodan jäl-
keen siirtymään järjestelmään, mi-
hin sisältyi luostarin veljestö
apuhenkilöstöineen ja sotaväki.

Tässä vaiheessa oli vaikeuksia
monestakin syystä. Virallinen Suo-
mi pelkäsi Neuvostoliiton vastatoi-
mia Laatokan saarille sotilaallisesti
täysin avoimen meren kautta. Ko-
ettiin, että rannikon puolustusjärjes-
telmä oli luotava heti ilman luos-
tareiden kanssa käytäviä aikaa vie-
viä ja toimintaa hidastavia neuvot-
teluja. Kiire ja sodan jälkeinen puu-
te lähes kaikista arkisistakin tarvik-
keista aiheutti sen, että läntisestä
kanta-Suomesta luostarisaarille lä-
hetetyt sekä sodan menetelmiin ja
oman käden oikeuksiin tottuneet
sotilaat ottivat käyttöönsä sen, min-
kä näkivät tarpeelliseksi.

Munkkien uskonto ja kielikin tun-
tuivat turhan läheisesti kuuluvan
äsken vastustajana olleelle viholli-
selle. Lähtökohta sopuisalle yhteis-
työlle oli vaikea. Oli toki helpot-
taviakin tekijöitä. Luostarin raken-
nuksissa oli runsaasti tyhjää tilaa
veljestön supistumisen takia. Sota-
väelle välttämätöntä asuintilaa löy-
tyi niin sotilaille kuin vakituisen hen-
kilökunnan perheillekin. Monia käyt-
tötarvikkeitakin oli yli veljestöjen sen
hetkisen tarpeen. Hankalimmaksi
osoittautui päivittäisen ruokahuollon
järjestely luostarin aiemmin käyttä-
mien merellisten hankintakanavien
sulkeuduttua. Kun keinoja ei ollut,
ei nälältäkään veljestöjen piirissä
voitu välttyä.

Vaikka luostarin ja Valamon saa-
rille sijoitetun rannikkotykistön hen-
kilöstön yhteisolo olikin aluksi elä-
mäntapojen erilaisuuden takia vai-
keuksien sävyttämää, tapahtui ke-
hitys myönteiseen suuntaan sitten-
kin varsin nopeasti. Tätä edistivät
valtiovallan toimenpiteet luostarin
olosuhteiden parantamiseksi. Mm.
tasavallan presidentti vieraili Vala-
mossa ja Mannerheimkin suhtautui
luostareihin hyvin myönteisesti.
Myös yhteistoimintaa haluavan
päällystön saaminen sekä rannikko-
tykistörykmentin komentajaksi että
saarten sotilasyksiköiden päälli-
köiksi osoittautui mahdolliseksi.

Heti, kun yhteisistä pyrkimyksis-
tä oltiin samaa mieltä, saatiin asiat-
kin sujumaan molempia osapuolia
hyödyttäen. Erityisesti liikenne-
järjestelyissä osapuolet pystyivät ja
halusivat tukea toisiaan. Kun kesällä
tarvittiin runsasta laivaliikennettä
pyhiinvaeltajien ja turistien kuljet-
tamiseksi, huolehti luostari tästä tar-
peesta, ja kun kelirikko tai syys-
myrsky eristi saaret, oli apu saata-
vissa sotaväen puolelta. Postia kul-
jetettiin tarvittaessa vaikka lentoko-
neella ja käytiinpä Valamon luosta-
rin johtajakin kerran noutamassa
sairaalahoitoon rajuilman estäessä
tavanomaisen laivaliikenteen Laa-
tokalla. Vaikeinta oli kulkuyhteyk-
sien hoitaminen kelirikon olosuhteis-
sa niin kauan, kun kummallakaan
osapuolella ei ollut jäissä kulkuun
kykenevää alusta. Tähänkin tuli
apu, kun rannikkotykistö sai käyt-
töönsä 1936 kelirikkoalus Aallok-
kaan.

Mitä pidemmälle aika kului, sitä
monipuolisemmaksi yhteistoiminta
luostarin ja sotilaiden välillä kehit-
tyi. Luostarin johtaja piti yhteyksiä
komentajaan ja päällikköihin ja lä-
hes joka perheelle löytyi oma
tuttavamunkki, johon pidettiin yh-
teyttä tai jolta saatiin henkistä tu-
kea taikka neuvoja.

Rannikkotykistön henkilökunta
tutustui veljestöjen jäseniin mitä
lukuisimmilla tavoilla. Saman alan

ammattimiehet käyttivät toistensa
apua, ympäröivästä luonnosta kiin-
nostuneet tapasivat ja perehdyttivät
toisiaan saaristoluonnon erikoisuuk-
siin, yhteiset kieliharrastukset saat-
toivat johtaa yhteistyökumppanin
kielen ainakin auttavaan oppimi-
seen.

Kirkossa käyminen oli myös tut-
tavuussuhteita lisäävä tekijä. Kun
yhtäällä saavutettiin myönteisiä tu-
loksia ja annettiin apua, saattoi toi-
saalla tavata inhimillisten heikko-
uksien toteuttamista, kun pahaa tar-
koittamatta toimitettiin luostarin
asukkaille heiltä kiellettyjä tarvikkei-
ta tai päihteitäkin.

Saarten eristyneissä oloissa ter-
veyden- ja sairaanhoito oli myös yh-
teistyön kohteena. Luostarin ap-
teekista sai maksutta noutaa vält-
tämättömiä lääkkeitä ja sotaväen
lääkäreiden vastaanotoilla, joista il-
moitettiin luostarille, kävi myös
veljestöjen jäseniä. Huolenpito ter-
veydestä ulottui myös perheiden
tasolle siten, että veljestön jäsen
saattoi tulla tuomaan esirukouk-
sensa tai siunauksensa perheeseen
havaittuaan siellä sairauteen viittaa-
via piirteitä.

Veljestön jäsenet auttoivat myös
taloudellisten vaikeuksien kanssa
kamppailemaan joutuneita perheitä.
Näin siitäkin huolimatta, että luos-
tarisäännön mukaan vain luostarin
johtajalla oli ilman erityistä syytä
lupa olla yhteydessä maallikkojen
kanssa.

Ruokahuollossa molemmat osa-
puolet yrittivät huolehtia omistaan.
Luostarilla oli vakiintuneet tapansa
ja uusiin olosuhteisiin löydettiin rat-
kaisut suhteellisen nopeasti. Pur-
jehduskautena Nevan kautta tapah-
tunut tarvikkeiden hankinta päättyi
ja suuntautui lähimmän kaupungin,
siis Sortavalan kautta tapahtuvak-
si. Näiden hankintojen pääkohteina
olivat ne tuotteet, joita luostarien
pelloilla ei viljelty. Puutarhojen tuot-
teiden ohella tärkeimpiä viljelyskas-
veja olivat kaali, vilja ja peruna.
Omenoita saatiin hyvinä vuosina
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runsaasti myyntiinkin. Muut hedel-
mät, marjat ja vihannekset käytet-
tiin veljestöjen ruokatarvikkeina.

Kalastuksesta huolehtivat tähän
tehtävään erikoistuneet veljestöjen
jäsenet. Lohikalaa otettiin maksuksi
niiltä ammattikalastajilta, joille oli
annettu kalastuslupia luostarin vesi-
alueille. Vain hyvin pieni osa veljes-
töstä harrasti kalastusta omaa käyt-
töä varten.

Kaikkein välttämättömimpiä tar-
vikkeita hankittiin luostarin kaupas-
ta ja sotaväen henkilöstölläkin oli
oma pieni ”Kenttäkauppansa”, joista
voi hankkia ”sokeria ja tupakkaa”.
Kesäisin säännöllisen laivaliiken-
teen aikana voi Valamoon tilata tar-
vikkeita Sortavalan liikkeistä. Talvi-
aikana sotaväen henkilökunta sai
ostaa kuivia ruokatarvikkeita patte-
riston muonavarastosta. Maitohuol-
to järjestyi luostarin toimenpitein ja
joskus saatiin ostaa lihaakin, kun va-
sikoita tai muuta karjaa jouduttiin
teurastamaan.

Kaukana pääsaarilta oleilla
vartiolinnakkeiden henkilökunnalla
saattoi olla oma lehmä, lammas tai
kaneja. Kalastus oli tavallista lähes
kaikissa perheissä. Jäniksiä ja met-
sälintuja metsästettiin monissa per-
heissä särpimiksi. Ampumisesta
aiheutuvien häiriöiden takia metsäs-
tyksen piti kuitenkin tapahtua aina-
kin kilometrin päässä veljestön asut-
tamista paikoista.

Jokunen yritteliäs rannikon kaup-
pamies kävi moottoriveneellään lä-
hes säännöllisin väliajoin tarjoamas-
sa liha-, kala- tai vihannestuottei-
taan. Omenoita, marjoja ja kurkku-
jakin oli saatavissa luostareiden
puutarhoista. Sieniä ja metsän mar-
joja, mustikoita, mansikoita, puolu-
koita ja vadelmiakin, oli saarten
metsistä poimittaviksi kaikille haluk-
kaille. Luostarilta saaduilla pienillä
puutarhapalstoilla viljeltiin perunaa,
porkkanaa ja muita vihanneksia.
Tomaatti tuli kasvatuksen kohteek-
si 1930-luvun puolivälissä. Kaalia
saatiin luostarin suurilta viljelmiltä ja
hapankaalia luostarin kaupasta.

Yritteliäs saaren asukas pystyi pi-
tämään huolta ruokahuoltonsa mo-
nipuolisuudesta, kiireisten oli tyyty-
minen kauppojen tai varastojen kui-
vatarvikkeisiin, näkkileipään ja suo-
lattuihin tai purkitettuihin tuotteisiin.
Tuoretta leipää voi hankkia luosta-
rilta.

Luostari pyhiinvaellus-
ja turistikohteena
Vanhaa perinnettä noudattaen raja-
seudun ortodoksinen väki jatkoi
1920- ja 1930-luvuilla vuosittaisia
pyhissä käyntejään luostariin.

Venäjän kautta tapahtunut turisti-
liikenne oli tietysti pysähtynyt heti
Suomen itsenäistyttyä, mutta maa-
ilmalle jo 1800-luvulla ja Venäjän
vallankumouksen jälkeen emigrant-
tien mukana levinnyt tietoisuus Va-
lamon suuruudesta ja luostarin erin-
omaisuudesta piti yllä kaukomailla
asuvien ortodoksien pyhiinvaellusta
Valamoon.

Suomalaisten uusi turistiliikenne
erityisesti Valamoon kehittyi myös
vähitellen, ja kun luostarikin halusi
ottaa vastaan jokaisen, joka ”siivol-
lisella ja hartaalla mielellä pyrki Va-
lamoon”, niin 1930-luvulla lähes jo-
kainen Laatokalla purjehtinut alus
joutui viikonloppuisin osallistumaan
turistien ja pyhiinvaeltajien kuljetuk-
siin luostarisaarille.

Suurimpia kirkkojuhlia olivat kaik-
kien pyhien sunnuntai heti helluntain
jälkeen, luostarin perustajien temp-
pelijuhla ja Apostolien Pietarin ja
Paavalin, Petrun päivä heinäkuun
11. ja 12. Tällöin voi sataman kai-
killa laituripaikoilla olla laivoja, jois-
ta monet olivat lähteneet Jaakkiman
suunnasta ja saattoipa yksityisten
moottoriveneitäkin olla niin runsaasti,
että ne joutuivat kiinnittymään ran-
taan laiturialueen ulkopuolelle.

Kaikkien pyhien sunnuntaina jär-
jestettiin ristisaatto Pääluostarista
Suurelle eli Kaikkien pyhien skiitalle,
minne näin kerran vuodessa myös
naiset pääsivät vierailemaan. Ser-
gei ja Herman valamolaisten temp-
pelijuhlan sekä Petrun päivän

kirkkojuhlat keskittyivät Pääkirkon
palveluksiin. Viimeisten vuosien ai-
kana niistä vaikuttavimmat pyrittiin
toimittamaan uusinnan alla olleessa
yläkirkossa.

Pääluostarin alueen vierailukoh-
teita olivat kirkot, Igumenien eli uu-
den hautausmaan alue ja maisemi-
en ihailu kellotapulista, missä samal-
la päästiin näkemään 16380 kg pai-
noinen, mahtava apostoli Andreak-
sen muistoksi valettu kello. Turiste-
ja kuljetettiin tutustumaan myös
Uuden Jerusalemin ja Getsemanen
skiittojen kirkkoihin sekä Öljymäel-
tä avautuviin mahtaviin maisemiin.
Erityistapauksissa pienet ryhmät
pääsivät käymään myös jyrkkä-
rantaisessa Pyhityssaaressa ja luos-
tarin nuorimmalla, Smolenskin skii-
talla Sisälahden rannalla.

Kun Valamon puutarhat ja erityi-
sesti jasmiinit keväällä kukkivat,
antoi niiden tuoksu koko pääluosta-
rin alueelle lähes sadunhohtoisen il-
mapiirin, mitä iltaisin ja öisin sata-
kielet, kuhankeittäjät ja ruisrääk-
käkin laulullaan täydensivät.

Valamon veljestö nivoutui yhte-
näiseksi kokonaisuudeksi uskonnol-
listen pyrkimysten ja luostarisään-
töjen noudattamisen seurauksena.
Sotaväen henkilöstöä yhdisti työn
ohella ympäröivän luonnon olosuh-
teet, syksyn sekä talven vaatima
yhteistoiminta sekä erityisesti ke-
vään ja kesän ihanuus ja mahdolli-
suus osallistua luostarin vuotuisen
kiertokulun vaikuttaviin tapahtu-
miin.

Niilo Kohonen

Kirjoitus on julkaistu aiemmin
Jaakkiman Sanomissa nro 4/2012
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Talvi- ja jatkosota hävittivät suurim-
man osan Karjalan kannaksen kir-
koista joko kokonaan tai siten, että
niistä jäi jäljelle vain jonkinmoinen
torso sodan välittömänä seuraukse-
na tai uuden isännän välinpitämät-
tömyyden tai suoranaisten hävitys-
toimien jäljiltä. Koska tässä lehdes-
sä ei ole aikaisemmin käsitelty Kan-
naksen kirkkojen kohtaloita sodan
jaloissa, tämä artikkeli lienee paikal-
laan, vaikka sen aihepiiri onkin Rau-
tua laajempi. Raudun viimeisestä
kirkosta oli laajahko artikkeli Rautu-
laisten lehden numerossa 3/2011.

Karjalan kannaksella oli 34 lute-
rilaista ja 19 ortodoksista kirkkoa
sekä yksi (roomalais)katolinen kirk-
ko. Kannaksella käsitetään tässä
artikkelissa vain maa-aluetta Hiito-
lasta etelään. Laatokan luostarisaa-
ret Valamo ja Konevitsa sekä Suo-
menlahden saaret Suursaari, La-
vansaari, Tytärsaari ja Seiskari  on
jätetty tämän alueen ulkopuolelle.
Varsinaisten kirkkojen lisäksi oli
muutamia luterilaisia rukoushuoneita
ja ortodoksisia tsasounia, joita niitä-
kään ei tässä artikkelissa lähemmin
käsitellä.

Vanhoja ja uusia kirkkoja
Kirkon ikä on suhteellinen käsite,
mutta kovin paljon ei Kannaksella
ollut vuosisatoja vanhoja kirkkoja
Talvisodan syttyessä. Monet puu-
kirkot olivat palaneet aikojen saa-
tossa esimerkiksi salamaniskusta.
Toinen syy olivat sodat. Esimerkik-
si juuri Raudun entiset kirkot joutui-
vat sotien hävittämiksi.

Raudun viimeinen luterilainen
kirkko oli todennäköisesti seurakun-
nan kuudes tai ainakin viides. Ai-
van varmoja lukumäärästä ei olla,
mutta useimmat sen kirkot tuhou-
tuivat sotien yhteydessä.

Kannaksen vanhin kirkkoraken-
nus vuonna 1939 ei ollut, yllättävää
kyllä, ortodoksikirkko, vaan Viipu-
rin luterilaisen maaseurakunnan

Kannaksen kirkot sodan jaloissa

kirkko. Se oli entinen dominikaani-
luostarin kirkko, joka oli rakennettu
vuoden 1480 paikkeilla. Toinen
1400-luvulta oleva kirkkorakennus
oli Viipurin varuskuntakirkko. Tosin
nämä molemmat kirkot olivat use-
aankin kertaan korjattuja. Viimeiset
korjaukset olivat 1900-luvun puolel-
la.

Vasta 1700-luvun loppupuolelta oli
peräisin useita kirkkoja, nimittäin
Hiitolan, Metsäpirtin, Pyhäjärven,
Sakkolan, Käkisalmen (vanha) ja
Viipurin ruotsalais-saksalaisen seu-
rakunnan luterilaiset kirkot sekä
Viipurin ortodoksisen seurakunnan
kaksi kirkkoa: pääkirkko ja profeetta
Eliaan kirkko. Merkille pantavaa on
siis, ettei näitä vanhoja ortodoksi-
kirkkoja ole enempää, vaikka toisin
voisi helposti luulla.

1800- luvulla rakennettuja kirkkoja
oli 11 luterilaista ja 7 ortodoksista ja
yksi (roomalais)katolinen kirkko.

Eniten, 15 luterilaista ja 10 orto-
doksista, kirkkoa oli 1900-luvulta.

Niitä siis oli syytä pitää Talvisodan
syttyessä uusina kirkkorakennuk-
sina. Nuorimmat olivat Vuoksen-
rannan ja Äyräpään kirkot, jotka
molemmat valmistuivat v. 1934. Siis
vasta viisivuotiaita Talvisodan syt-
tyessä! Eräät uudet luterilaiset kir-
kot olivat perua siitä, että juuri itse-
näistyneessä Suomessa perustettiin
1920-luvulla Kannakselle uusia seu-
rakuntia, jotka tarvitsivat omat kirk-
konsa. Näitä olivat Kanneljärven,
Vuokselan, Vuoksenrannan ja Äy-
räpään seurakuntien kirkot.

Vuosisatojen
tyylisuunnat näkyivät
Kirkot voidaan periaatteessa jakaa
pohjapiirustuksiltaan kahteen pää-
ryhmään: ristikirkkoihin ja pitkä-
kirkkoihin. Ristikirkot olivat nimen-
sä mukaan ristin muotoisia. Niiden
eräs alalaji oli kaksoisristikirkko eli
kahtamoinen. Kahtamoisessa olivat
kulmat myös pääsakaroiden välis-
sä. Pitkäkirkot olivat pohjaratkai-

Karjalan Kannaksen kuntakartta.
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suiltaan periaatteessa suorakulmion
muotoisia, joissa joskus saattoivat
olla molemmilla sivuilla esim. pie-
net ulkonemat (ristivarret) tai pääs-
sä sakastiulkonema.

Luterilaiset kirkot olivat sekä risti-
kirkkoja että pitkäkirkkoja. Risti-
kirkkoja oli Kannaksella 13, josta
kahtamoisia oli 5. Muut 21 luteri-
laista kirkkoa olivat pitkäkirkkoja.

Erityisesti vanhimmat kirkot eli
1700- ja myös 1800-luvun alkupuo-
lella rakennetut kirkot olivat usein
ristikirkkoja ja 1900-luvulla raken-
netut lähes kokonaan pitkäkirkkoja.

Ortodoksikirkot olivat pitkäkirk-
koja, joskin niiden pohjakaavio ei
aina ollut yksinkertainen suora-
kulmio.

Kannaksen luterilaisista kirkoista
20 oli kivi- tai tiilirakenteisia ja loput
14 puukirkkoja. Ortodoksikirkoista
puurakenteisia oli 10 ja kivikirkkoja
9. Viipurin (roomalais)katolinen
kirkko oli kivikirkko.

Kirkkoja olivat suunnitelleet toi-
saalta tunnetut kirkkoarkkitehdit ja
toisaalta ”kirkonrakentajat”, jotka
olivat kansan keskuudesta nousseita
nikkareita. Jälkimmäisistä on esi-

merkkinä Tuomas Suikkanen, jon-
ka työn tuloksena syntyivät Käki-
salmen vanha kirkko (1759) sekä
Sakkolan (1781) ja Hiitolan (1795)
kirkot.  Toisen kirkonrakentaja Mat-
ti Salosen käsialaa olivat Kivenna-
van (1808), Kirvun (1816) ja Uuden-
kirkon (1800) kirkot. Yksi Suomen
tunnetuimpia kirkkoarkkitehtejä oli
1900-luvun alussa Josef Stenbäck,
joka suunnitteli Koiviston (1904),
Kuolemajärven (1902), Räisälän
(1912), ja Terijoen (1907) kirkot.
Oltiinpa häneen yhteydessä myös
Raudun viimeisen kirkon suunnitte-
lijaa valittaessa, mutta päädyttiin
viipurilaiseen Bertel Mohelliin.
Nuoremmista eturivin kirkkoarkki-
tehdeistä voidaan mainita Ilmari
Launis (Valkjärvi 1922 ja Vuoksela
1929) sekä Uno Ullberg (Kannel-
järvi 1934 ja Viipurin ortodoksisen
Ristimäen kirkon saneeraus 1936).

Ortodoksikirkkojen suunnittelijois-
ta ei ole läheskään aina säilynyt luo-
tettavia tietoja. Nimen häivyttämi-
nen on ortodokseilla ollut lähes pe-
rinteenä siitäkin syystä, että kirkko
rakennettiin Jumalan eikä arkkiteh-
din kunniaksi.

Eräänlaisena yhteenvetona voisi
Kannaksen kirkkojen synnystä sa-
noa, ettei niissä ollut mitään poik-
keavaa maan muiden kirkkojen piir-
teistä. Oli uusia ja vanhoja kirkkoja,
kivikirkkoja ja puukirkkoja, risti-
kirkkoja ja pitkäkirkkoja, suuria ja
pieniä kirkkoja, kuuluisien ja myös
tuntemattomimpien arkkitehtien
sekä kansanmiesten suunnittelemia
kirkkoja.

Ennen kuulumatonta ei ollut se-
kään, että kirkko oli siirretty joltain
muulta paikkakunnalta tai että kirk-
ko oli ollut aikaisemmin muussa
käytössä. Viipurin Talikkalan lute-
rilainen kirkko oli entinen Koiviston
kirkko. Hiitolan Tiurulan ja Muolaan
Kangaspellon ortodoksikirkot olivat
samoin muualta siirrettyjä. Luteri-
laiset Viipurin varuskuntakirkko ja
Uudenkirkon Halilan kirkko olivat
aikaisemmin olleet ortodoksikirk-
koja. Viipurin maaseurakunnan
Ihantalan kirkko oli entinen Ihanta-
lan kartanon päärakennus. Vahvia-
lan kirkko oli ollut aikaisemmin hu-
vilana Terijoella. Luonnollisesti nämä
viimeksi mainitut olivat saneeratut
sakraalikäyttöön sopiviksi.

Karjalan kirkkojen pohjamuotoja.
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Talvisodassa kirkot eivät nauttineet
erityissuojelua
Kuten tiedetään, Neuvostoliitto
aloitti ilman sodanjulistusta Antin-
päivän aamuna 30.11.1939 massii-
visen hyökkäyksen Suomeen koko
rajan pituudelta pääpainon ollessa
Karjalan Kannaksella. Alkoi Talvi-
sota.

Sota ei kuitenkaan syttynyt yllä-
tyksenä, vaan pitkin syksyä suoma-
laiset olivat osanneet lukea sodan
merkkejä ja panivat armeijansa lo-
kakuun 10. päivänä liikekannalle.
Liikekannallepanoa nimitettiin yli-
määräisiksi harjoituksiksi (YH), kun
ei haluttu ärsyttää Neuvostoliittoa,
joka kumminkin heti tiesi, mistä oli
kyse.

Sodan uhan ollessa ilmeinen eivät
seurakunnatkaan jääneet toimetto-
miksi, vaan rajaseurakuntien kirkon-
kirjoja ja kirkkojen muutakin pien-
irtaimistoa alettiin evakuoida Sisä-
Suomeen. Näin tapahtui myös Rau-
dun osalta. Erityisesti kirkonkirjojen
pelastaminen oli jälkikäteenkin ar-
vioiden mitä merkityksellisin asia.

Jo vuosia etukäteen oli suunnitel-
tu, että armeijan pääpuolustuslinja
olisi valtakunnan rajasta hieman
lännempänä kulkeva pääpuolustus-
linja, jota ryhdyttiin kutsumaan
myös Mannerheim-linjaksi. Se kul-
ki Suomenlahdelta Kuolemajärven
kohdalta Summan ja Muolaan kautta
Vuoksen keskiosaan ja sieltä Vuok-
sea pitkin Laatokalle. Sen itä- ja
eteläpuolelle jääviä Uudenkirkon,
Kanneljärven, Terijoen, Muolaan,
Valkjärven, Raudun ja Metsäpirtin
alueita ei ollut tarkoitus viimeiseen
asti puolustaa, vaan tälle alueelle
rajan pintaan oli sijoitettu YH:n ai-
kana ns. suojajoukot.  Niiden tehtä-
vänä oli ottaa vastaan vihollisen
hyökkäys, kuluttaa sen joukkoja ja
voittaa aikaa varsinaisen kenttäar-
meijan sijoittumiselle pääpuolustus-
linjalle.

Etukäteen oli myös suunniteltu,
ettei vihollisen käyttöön jätetä mi-
tään sellaista, joka antaisi sille suo-
jaa talvea vastaan tai muutoin aut-

taisi sitä hyökkäystoimissa. Se mer-
kitsi sitä, että ennen suojajoukkojen
vetäytymistä rakennukset oli tuhot-
tava joko polttamalla tai räjäyttä-
mällä. Tämä koski myös kirkkoja.

Niinpä sodan ensimmäisenä tai ai-
van ensimmäisinä päivinä suomalai-
set itse tuhosivat rajan pinnassa ol-
leet Uudenkirkon, Kivennavan,
Raudun ja Metsäpirtin luterilaiset
kirkot ennen vetäytymistään taa-
empana oleviin asemiin. Puukirkot
sytytettiin palamaan ja Raudun pu-
natiilinen kirkko räjäytettiin rauni-
oksi. Sodan lait olivat ankarat.

Talvisodan aikana tuhoutui sota-
toimien seurauksena myös useita
muita kirkkoja. Muolaan kivikirkko
jauhautui tykkitulessa sorakasaksi.
Äyräpään kirkko raunioitui erittäin
pahoin Talvisodan viimeisinä päivi-
nä kirkonmäellä käytyjen taistelujen
aikana. Lännempänä olleet Viipu-
rin maaseurakunnan, Vahvialan ja
Säkkijärven kirkot tuhoutuivat joko
kokonaan tai lähes kokonaan lento-
pommitusten seurauksena. Pyhä-
järven kirkon suomalaiset panivat
palamaan pakotettuina poistumaan
luovutettavalta alueelta Talvisodan
viimeisenä päivänä.

Ortodoksikirkoista tuhoutuivat ko-
konaan Talvisodassa Kivennavan
molemmat kirkot (Raivola ja Lintu-
la), Muolaan Kyyrölän ja Kangas-

pellon kirkot, Terijoen Kuokkalan,
Uudenkirkon pääkirkko ja Kaukjär-
ven kirkko sekä Viipurin Ristimäen
kirkko. Terijoen pääkirkko, jonka
sanottiin olleen Pohjoismaiden suu-
rin ortodoksikirkko, vaurioitui pahoin
suomalaisten räjäyttäessä sen kel-
lotornin perääntyessään alueelta.

Kuten aikaisemmin on todettu,
kirkkojen kevyttä irtaimistoa pelas-
tettiin useissa tapauksissa turvaan
Sisä-Suomeen sodan alettuakin, mi-
käli kirkko ei heti joutunut sodan
tuhoamaksi. Tämä irtaimisto oli etu-
päässä ehtoolliskalustoa, kyntte-
likköjä, kirkkotekstiilejä ja jopa
alttaritauluja ja kirkonkelloja. Kaik-
kiaan Kannaksen kirkkojen esineis-
töä on nykyisin yli 30 paikkakunnalla
eri puolilla Suomea joko kirkoissa tai
museoissa. Osa esineistöstä siirret-
tiin turvaan Jatkosodan lopulla.

Kuvia Äyräpään
kirkon vaiheista
Seuraavissa sivun kuvissa on yksi
esimerkki kannakselaisen kirkon
elämänkaaresta. Kirkko tuhoutui
viisi vuotta valmistumisensa jälkeen
Talvisodan viimeisinä päivinä Äyrä-
pään harjulla riehuneissa taisteluis-
sa.

Raudun kirkon rauniot 12.12.1941. Kuva: SA-kuva.
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Välirauhan aikana kirkkoja
turmeltiin ja häpäistiin
Vaikka siis kaikki Kannaksen kir-
kot eivät tuhoutuneet Talvisodassa
kokonaan, ei juuri yksikään kirkko
jäänyt ilman vaurioita.

Kun Kannas jäi Talvisodan jäl-
keen uudelle omistajalle, se alkoi
kohdella kirkkoja haluamallaan ta-
valla. Kirkkoja muutettiin milloin
elokuvateattereiksi, talleiksi, nave-
toiksi, varastoiksi, korjaamoiksi,
rehusuojiksi, myllyiksi ja niin edel-
leen. Jälki oli sen mukaista. Näihin
tarkoituksiin joutuivat tai muutoin
turmeltiin ainakin Kanneljärven,
Kaukolan, Kirvun, Koiviston, Räi-
sälän, Terijoen, Valkjärven, Vuok-
selan, Vuoksenrannan sekä Viipu-
rin tuomiokirkkoseurakunnan ja Vii-
purin ruotsalais-saksalaisen seura-
kunnan kirkot.

Tämän kirjoittajalla on käsitys,
että venäläiset kohtelivat ortodoksi-
kirkkoja hieman kunnioittavammin.
Lieneekö syynä ollut se, että orto-
doksisuus oli heidän oma uskonton-
sa, vaikka sitä oli virallisesti yritetty
monin toimin syrjiä tai jopa suora-
naisesti vainota. Kuitenkin ortodok-
sikirkotkin saivat kokea valloittajan
mielivaltaa. Esimerkiksi Muolaan

Perkjärven ja Viipurin pääkirkon,
Uudenkirkon Vammelsuun kirkon
sisustukset oli välirauhan aikana tu-
hottu tai anastettu.

Raudun Palkealan ortodoksikirk-
ko jäi talvisodassa ehyeksi, mutta
välirauhan aikana kirkko oli osittain
purettu. Näin on kertonut kirkkoher-
ra Paavo Rajamo 1950-luvun alus-
sa. Tähän tietoon sopii kuitenkin
suhtautua varauksella, sillä on ole-
massa myös kuva pahoja vahinkoja
kärsineestä kirkosta, jonka hirsissä
näyttää olevan palon jälkiä. Tämän
kirjoittajasta ei tunnu kovin uskot-
tavalta, että sotatoimien keskelle
jäänyt kirkko olisi säilynyt vahingoit-
tumattomana. Ja vielä, kuka suo-
malainen olisi ollut todistamassa
Talvisodan päättyessä kirkon kun-
toa.

Jatkosodan alku
tuhosi lisää kirkkoja
Suomi joutui 25.6.1941uudelleen
sotaan, jota kutsutaan Jatkosodaksi.
Ensisijaisena ja luonnollisena tavoit-
teena oli saada Talvisodassa mene-
tetyt alueet takaisin. Kannaksen
takaisinvaltaus alkoi heinäkuun lo-
pulla sen jälkeen kun Laatokan
Karjalassa oli vallattu takaisin sota-

taktisesti riittävä alue. Suomalaisten
joukkojen eteneminen oli nopeaa ja
vanha raja saavutettiin jo elokuun
lopussa.

Vastustaja ei kuitenkaan luopunut
helpolla alueesta, vaan lähes kaik-
kialla se työnnettiin takaisin raskailla
sotatoimilla. Venäläiset ottivat käyt-
töönsä samantyyppisen menettely-
tavan kuin suomalaiset Talvisodan
alussa: vetäytyessä tuhottiin raken-
nuksia ja muita rakennelmia. Sel-
vyyden vuoksi on todettava, että
kirkkoja tuhoutui tai vaurioitui myös
suomalaisten tulituksessa. Esimer-
kiksi kirkon torni tai kellotapuli saa-
tettiin joutua tuhoamaan siksi, että
siellä huomattiin olevan vihollisen
tähystys- ja tulenjohtopaikka.

Vihollisen tykistötulessa paloi
Antrean kirkko elokuun puolivälis-
sä 1941. Jääsken kirkko tuhoutui
1941. Käkisalmen vanhan kirkon
venäläiset polttivat vetäytyessään
1941. Sakkolan kirkko paloi ko. vuo-
den elokuun lopussa.

Hiitolan Tiurulan ortodoksikirkko
tuhoutui elokuussa 1941. Uuden-
kirkon ortodoksikirkko paloi pommin
sytyttämänä. Viipurin profeetta Eli-
aan kirkko vaurioitui pahoin 1941.

Äyräpään kirkko ennen Talvi-
sotaa. Oiva Kallio 1934.

Kirjoittaja Äyräpään kirkon paikalle pystytetyn muistolaatan
edessä v.1998. Taustalla muistomerkin vasemmalla puolella heikos-
ti näkyvä betonilohkare on jäänne kirkon rauniosta.
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Kirkkoja alettiin kunnostaa
Sodilla ei ole käsikirjoitusta. Kun
Kannas oli saatu vallattua takaisin
suurin piirtein syyskuun alkupäiviin
mennessä 1941, heräsi evakkojen
piirissä luonnollisesti halu palata ta-
kaisin kotiseuduilleen. Tuohon ai-
kaan ei vielä mikään kielinyt sitä,
että Saksan sotaonni voisi kääntyä,
joten voitiin hyvällä syyllä olettaa,
että Neuvostoliitto tulisi tavalla tai
toisella häviämään sodan ja myös
Kannas olisi siten palautettu muun
Suomen yhteyteen peruuttamatto-
masti.

Hyvin pian ryhdyttiinkin sallimaan
evakoiden paluumuuttoa lähinnä
niille alueille, joiden ei katsottu ole-
van sotatoimialuetta. Myös Rautuun
olisi palannut enemmän väkeä kuin
mitä voitiin sallia. Kuitenkin Rautu
oli välittömien sotatoimien ulottuvil-
la ja toiseksi Raudun asuntokannas-
ta oli suurin osa tuhoutunut, joten
muuttolupia ei voitu antaa läheskään
niin paljon kuin olisi ollut halukkuut-
ta.

Vaikka sota jatkui, se oli muuttu-
nut ns. asemasodaksi, jonka aikana
taistelutoiminta oli verraten vähäis-
tä ja taistelut olivat luonteeltaan pai-
kallisia. Ei siis ihme, että takaisin-
vallatulla alueella pyrittiin elämää
normalisoimaan mahdollisuuksien
mukaan.

Työtä oli enemmän kuin tarpeek-
si. Oli raivattava sodan hävityksiä,
kunnostettava ja jälleenrakennet-
tava asuntokantaa, kunnostettava
peltoja, viriteltävä elinkeinoelämää
ja jopa kunnallishallintoa. Halusta
normaaliin elämään kertonee sekin,
että myös kirkkoja alettiin kunnos-
taa tilanteen mukaan. Näin tapah-
tui tietenkin siellä, missä kirkko oli
säilynyt Talvisodan, välirauhan ja
Jatkosodan alkuvaiheen koettele-
musten läpi siinä kunnossa, että
kunnostustyöt olivat järkeviä.

Kirkkojen kunnostus vei tietenkin
aikansa, eikä se tiettävästi missään
ollut jälleenrakennustöiden ykkös-
asia. Ainakin Kanneljärven, Kirvun,
Räisälän, Valkjärven, Viipurin

ruotsalais-saksalaisen seurakunnan,
Viipurin maaseurakunnan, Vuok-
selan, Vuoksenrannan luterilaisia
kirkkoja ja Käkisalmen ortodoksi-
kirkkoja ehdittiin korjata joko enem-
män tai vähemmän. Tiettävästi yh-
denkään täysin tuhoutuneen kirkon
tilalle ei rakennettu uutta kirkkoa.
Näin oli myös Raudussa.

Valitettavasti nämäkin kunnostus-
työt valuivat hukkaan. Jatkosodal-
lakaan ei ollut etukäteen tehtyä kä-
sikirjoitusta.

Mitä kirkoille
kuuluu nykyisin
Sodan jälkeinen aika oli tuhoisaa
Kannaksen kirkoille tai sille, mitä
niistä jäi jäljelle sodan kurimukses-
sa. Selvää oli, ettei Neuvostoliitto
monestakaan syystä välittänyt tai
edes halunnut säilyttää kirkkoraken-
nuksia, vaan niiden turmeleminen
jatkui. Ainakin Hiitolan, Heinjoen,
Kirvun, Kuolemajärven ja  Valkjär-
ven luterilaiset kirkot ja Muolaan
Perkjärven ortodoksikirkko purettiin
tai tuhopoltettiin myöhemmin rau-
han aikana. Kommunismin jälkeinen
aika ei juuri tuonut muutosta suh-
tautumisessa kirkkoihin. Näin siitä
huolimatta, että esimerkiksi kannak-
selaiset pitäjäseurat ja osin Suomen
valtiokin pyrkivät tekemään sopi-
muksia venäläisten kanssa suoma-
laisten kulttuurikohteiden ylläpitämi-
seksi.

Pitäjäseurat ovat viimeisen 20
vuoden aikana tehneet paljon pys-
tyssä olevien kirkkojen säilyttämi-
seksi. Toisaalta lienee selvää, ettei
pitäjäseuroilla ole mitään mahdolli-
suuksia lähteä kunnostamaan kirk-
koja laajemmin. Voidaan olla myös
sitä mieltä, että jos venäläiset eivät
halua vaalia ja kunnioittaa entisellä
Suomen alueella olevia suomalai-
suuden merkkejä, paikkojen kohen-
taminen on yhtä vähän suomalais-
tenkaan moraalinen velvollisuus vie-
raan valtion alueella.

Tällä hetkellä ovat pystyssä joko
huonokuntoisina tai torsoina seuraa-
vat Kannaksen kirkot:

Luterilaiset
- Kanneljärven (Vain tiilirunko
  jäljellä.)
- Kaukolan (Pahoin runneltuna.)
- Koiviston (Ehjä, mutta
  rapistunut. Museona, elokuva
  teatterina  ym.)
- Käkisalmen (Ehjä, mutta
  turmeltu. Kulttuuritalona,
  diskona ym.)
- Räisälän (Ehjä. Kulttuuritalona.
  Huonosti hoidettu)
- Terijoen (Ehjä. Saneerattu. In-
kerin luterilaisen kirkon käytössä)
- Uudenkirkon Halilan (Kunnos-
  tettu. Nyt ortodoksikirkkona)
- Viipurin ruotsalais-saksalainen.

(Kunnostettu. Lasten taidekouluna)
- Vuokselan
  (Vain seinät pystyssä)
- Vuoksenrannan (Huono-
  kuntoisena pystyssä)

Ortodoksiset
- Käkisalmen molemmat
(Kunnostettuina. Kirkkokäytössä)
- Terijoen (Ehjä, Venäläisten
 kunnostama. Kirkkokäytössä)
- Viipurin (Venäläisten
  kunnostama. Kirkkokäytössä)
- Viipurin profeetta Eliaan
  (Venäläisten kunnostama.
  Kirkko käytössä)

sekä
-Viipurin (roomalais)katolinen
(Venäläisten kunnostama.
Lasten taidekouluna)

Edellä olevat tiedot pystyssä ole-
vista kirkoista ovat muutaman vuo-
den takaisia. Tiettävästi tilanne ei ole
tällä hetkellä ainakaan oleellisesti
muuttunut.

Veikko Vaikkinen
Kerava

Käytettyä lähdeaineistoa:
Paavo Koponen: Karjalan
kirkkokummut. Tammi 1999.
Leo G. Pohjola: Vaienneet temp-
pelit. Sisä-Suomen kirjapaino.
Jyväskylä 1953.
Markus Lehtipuu: Karjala. Otavan
kirjapaino 2002.
Internet-sivut



Rautulaisten lehti  3/201324

Vehmais-Haukkalan
kylätoimikunnan tapaaminen

la 17.8.2013 klo 12.00

Otavan Tullassa  Heli-Päivi Nypelöllä
os. Korpikoskentie 27  50670 Otava

Ilmoittautuminen Heli-Päivi Nypelölle
mieluummin iltaisin puh. 015-170793

tai Irma Nypelölle 040-5922852

Tervetuloa joukolla tapamaan ystäviä ja keskustelemaan
Vehmais-Haukkalan kyläkirjan tekemisestä.
(Ottakaa mukaan vanhat kuvat Raudusta

sekä mahdollinen muu aineisto. )

Rauta-Säätiö julistaa haettavaksi
tutkinnon suorittaneille stipendejä

Stipendin voivat saada rautulaisjuuriset, jotka ovat
suorittaneet jonkin seuraavista tutkinnoista vuonna 2013:

A. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet
B. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

C. Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Hallitus käsittelee joulukuun alussa
vuoden aikana saapuneet hakemukset.

Hakemuslomaketta voi tilata osoitteesta
ilkka.pietiainen@surffi.fi tai

Rauta-Säätiö c/o Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli

Olen uudistanut Mennun Hessu -levyjä
nykykäyttöisiksi CD-R:ksi ja pystyn toimittamaan niitä

lähetyskuluineen 10 euroa/kpl.
Pane siis 10 euron seteli kirjekuoreen osoitteinesi ja

lähetä se kirje minulle, niin perästä kuuluu!

Tervehtien    Eros Jäske
Koiranpolku 27 as 7 13600 Hämeenlinna

Markku Paksu kirjoitti viime leh-
den pääkirjoituksessaan Raudun ni-
mestä. Ei minulla siihen muuta kom-
menttia ole kuin ehkä lisäisin, että
mainittu rautu -niminen kala on ai-
nakin sateenkarirautu, jonka nykyi-
nen nimi on kirjolohi. Kerrotaan, että
presidentti Kekkonen nimesi sa-
teenkaariraudun tällä nimellä, joka
sitten yleistyi.

Sateenkaarirautu on alun perin
kotoisin Pohjois-Amerikasta ja tun-
netaan siellä nimellä ”rainbowtrout”,
suomeksi sateenkaaritaimen. Tuo
sana trout äännetään suurin piirtein
muodossa traut, josta ao. kalaa kos-
kevan suomalaisen nimen loppuosa
lienee peräisin. Ylläksellä on muu-
ten pieni muutaman talon loma-
kiinteistöyhtiö, jonka nimi on Ylläs-
rautu.

Raudun kuntaa koskevan nimen
alkuperästä ei ole tietoa, kuten niin
monien muidenkaan paikkakuntien
nimien alkuperästä, vaikka aina täl-
laisia tarinoita on liikkeellä ja monet
jopa niihin uskovat. Jos Rautu jos-
tain konkreettisesta asiasta on ni-
meksi tullut, niin itse arvelen sen
johtuvan sanasta rauta, johon Mark-
ku Paksukin viittasi.

Veikko Vaikkinen

Raudun
nimestä vielä

MUISTA
Rautulaisten lehden
uudet yhteystiedot:

Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375,
37570 LEMPÄÄLÄ

puh. 040 730 2622
marjo.ristila-

toikka@kolumbus.fi
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Onni Lemmetty on kuollut Leppävirralla
27.03.2013. Hän oli syntynyt Raudun Huhdin ky-
lässä 22.08.1917. Isää, ukkia ja isoukkia jäivät
kaipaamaan Sirpa, Matti ja Pauli perheineen sekä
muut sukulaiset ja ystävät.

Kauko Säde muistoissamme
Sukumme vanhin ja viimeinen Raudussa syntynyt
jäsen, Kauko Nikolai Säde nukkui tuonilmaisiin
9.1.2013 Lohjan sairaalassa. Kauko oli syntynyt
14.11.1926 Raudun Riikolassa Dimitri ja Anna
Säteen kuusilapsisen perheen viidentenä lapsena.
Lapsuutta varjosti äidin aikainen kuolema, eikä
elämä ollut aina helppoa, vaan lapset joutuivat te-
kemään töitä pienestä lähtien. Silti Kaukolla oli ker-
toa monia hauskoja tarinoita poikavuosilta
Raudusta. Esimerkiksi Palkealan kansakoulussa
Kauko kertoi joutuneensa nurkkaan, koska oli
tunnilla lukenut Hakkapeliitta-lehdestä Rymy Eetu
-sarjakuvaa.

Lapsuuden katkaisi 30.11.1939 alkanut talviso-
ta. Kauko kertoi talvisodan aamuna ihmetelleensä,
kuinka ukkonen voi jyristä, vaikka maassa on lun-
ta. Kyseessä ei kuitenkaan ollut ukkonen, vaan ve-
näläisten tankit ja pommikoneet, jotka ajoivat
rautulaiset pois kotoaan. Jatkosodassa Kauko jou-
tui itsekin sotimaan, nuoresta iästään huolimatta.
Kauko oli mukana ankarissa Teikarsaaren taiste-
luissa Viipurinlahdella 1.-5.7.1944, josta hän lo-
pulta joutui pelastautumaan uimalla. Tämä oli vai-
keaa siksi, että vihollinen ampui samaan aikaan
maasta, mereltä ja ilmasta. Ammuksia piti väistellä,
ja samalla selvitä niiden aiheuttamasta ankarasta
merenkäynnistä.

Sodan jälkeen Kaukon isä Dimitri osti Karkki-
lasta Toiva-nimisen tilan, jossa Kauko teki elämän-
työnsä maanviljelijänä. Vaimonsa Irjan kanssa
Kauko sai kaksi poikaa, Pekan ja Markun. Lähis-
töllä asuneen Aaro-veljen kanssa Kauko oli lähei-
nen, ja maatakin viljeltiin käytännössä yhdessä.
Kun heinätyöt oli tehty toisessa talossa, siirryttiin
yhdessä toiseen.

Kauko oli luonteeltaan tyypillinen karjalainen:
erittäin sosiaalinen, huumorintajuinen ja hyvä-
sydäminen. Parhaiten Kaukoa kuvaa kuitenkin
rautulainen murresana hetas. Meille lapsille oli aina
tuliaisia tai pieniä yllätyksiä varattuna. Kauko ei
saanut omia lapsenlapsia, ja kun oma isoisämme
Aaro menehtyi syöpään, saimme Kake-sedästä mitä
parhaimman varaisoisän.

Kaipuu kotiin Rautuun ei poistunut Kaukosta
koskaan. Kauko olikin ahkera kotiseutumatkailija,
ja viimeiset matkansa Rautuun Kauko teki vielä

aivan viimeisinä vuosinaan. Meitä nuoria ilahdutti
erityisesti se, että kesällä 2007 pääsimme yhteisel-
le matkalle Kake-sedän kanssa. Tältä matkalta on
itselleni erityisesti jäänyt mieleen Kaukon lapsuu-
den leikkipuun etsiminen. Kyseessä oli Riikolassa
sijaitseva vanha ja suuri monihaarainen mänty.
Kake-setä ei muistanut tarkkaa sijaintia, vaan
osoitteli suuntaa kävelykepillään. Minä ja veljeni
tarvoimme näiden ohjeiden avulla läpi pellon, ja
löysimme kuin löysimmekin puun, joka oli niin eri-
koinen, ettei siitä voinut erehtyä. Tällä matkalla
aloimme kutsua Kake-setää Don Säteeksi, sillä hän
oli hattua ja keppiä myöten tyylikkäästi pukeutu-
nut ja kiistatta suvun päämies.

Kauko saatettiin haudan lepoon 9.2. Karkkilas-
sa. Perinteisen ortodoksisen siunauksen toimitti
Kaukolle tutuksi tullut pappi isä Kalevi Kasala.

Ilona Sidoroff
Kirjoittaja on Kaukon

veljen Aaron lapsenlapsi
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Viljo Karppola 80 vuotta 31.3.2013
Isämme Viljo syntyi Raudun Vakkilan kylässä
31.3.1933 Johannes ja Maria (o.s. Intke) Karp-
polan esikoisena. Veli Veikko syntyi muutamaa
vuotta myöhemmin. Lapsuus sujui onnellisissa mer-
keissä, kunnes koitti vuosi 1939 ja evakkoon läh-
tö. Lähdöstä isä muistaa sen, miten häntä jännitti:
Mihinkähän nyt päästään? Johannes oli linnoitus-
töissä ja Maria pakkasi lapset sekä lehmät. Sitten
lähdettiin, lopullisesti.

Taival vei Savoon; Jäppilän ja Virtasalmen kaut-
ta Joroisiin. Sinne Hallamäen kylälle rakensi Jo-
hannes veljineen uuden Uutelan, Rautuun jääneen
tilalle. 1942 syntyi Elma. Isän ollessa 15-vuotias
Johanneksen sydän petti lopullisesti ja Maria jäi
yksin lastensa kanssa. Johanneksen kuolinvuoteel-
la Mari oli itkenyt, ettei edes yhtään kunnon ku-
vaa jää muistoksi. Tähän oli Johannes sanonut,
että kyllä sinulle kolme kuvaa jää. Kauniimmin ei
isä lapsistaan voisi sanoa.

Savoon tultuaan oli Johannes ajanut kuorma-
autokortin ja tämä oli varmasti sysäys isäni tule-
valle uralle. Ajokortin isä ajoi 18-vuotiaana ja
armeijasta hän kotiutui paitsi korpraalin natsojen,
myös ammattiajokortin kera.

Isä sai liikenneluvan taksille ja niin alkoi pitkä
ura auton ratissa. Ensimmäinen auto oli Pobeda.
Sen kyytiin nousi myös kaunis ja puhelias Jorois-
ten tyttö, Elna. Avioliitto solmittiin 1956, minä syn-
nyin 1957 ja seuraavana vuonna veljeni Juha.
Tässä vaiheessa taksin ajaminen ei enää tuntunut
mielekkäältä. Kuorma-autoluvan isä oli saanutkin
jo 1957, mutta autoksi oli tarjolla vain Gatzeja itä-
rajan takaa. Sellaista ei isä halunnut. Isä oli val-
mis vaihtamaan ammattia ja kävi Helsingissä opis-
kelemassa hitsariksi. Koulun jälkeen piti töiden al-
kaa konepajalla Varkaudessa. Maanantaina, juu-
ri ennen ensimmäistä lähtöä pajalle, puhelin soi:
Turun satamassa odotti Bedford noutajaa! Hitsarin
ura jäi siihen, mutta toki taidosta oli myöhemmin
paljonkin hyötyä.

Alkuun isä ajoi tukkeja, mutta pankot vaihtuivat
pian lavaan. ”Petukoita” oli kolme peräkkäin, en-
simmäinen Sisu tuli 1967 ja merkki pysyi samana
eläkkeelle jääntiin asti. Soran ajon myötä alkoi
kertyä luottamustehtäviä, sekä ammattiliitossa, pan-
kissa että kunnassa. Tärkein kuitenkin oli pitkäai-
kainen toimiminen Joroisten Sora- ja Kuljetus Oy:n
hallituksen puheenjohtajana. Muistona näistä kai-

kista vuosista on mm. vuoden 1994 liikenteen-
harjoittajan titteli Mikkelin läänissä, Ammattiliitto
ry:n hopeinen ansioristi, Keskuskauppakamarin
kultainen elämäntyö -merkki ja Suomen Yrittäjien
timanttiristi.

Pitkä avioliitto päättyi äidin kuollessa heinäkuus-
sa 2010. Aikaa myöten suru on helpottanut, mutta
muistot elävät. Aika kuluu mökillä Haukiveden ran-
nalla ja päivän pakollisista velvollisuuksista on jäl-
jellä koiran ulkoiluttaminen, muuten on aikaa teh-
dä mitä milloinkin haluaa. Myös iän myötä he-
ränneelle kiinnostukselle Raudun historiaan sekä
suvun vaiheiden tutkimiseen on aikaa.

80-vuotispäiviä juhlittiin sukulaisten ja ystävien
seurassa 31.3.2013 Joroisissa. Puheissa kiitettiin
isän luotettavuutta, neuvottelutaitoja, pitkäjän-
nitteisyyttä ja ennen kaikkea ansiokasta työtä
joroislaisten kuorma-autoilijoiden etujen ajana.

Sirpa Karppola

Olen Hilkka Marjatta Karjalainen o.s. Pietiäinen,
syntynyt Mikkelissä sodan jälkeen v. 1948. Isäni
Toivo Pietiäinen, syntynyt v. 1906 Raudussa. Äitini
Selma Pietiäinen synt. 1907 Valkjärvellä. ”Raudun
komea mies” Toivo Pietiäinen tutustui ja rakastui
äitiini Selmaan o.s. Äikäs, s. 1907 Valkjärvellä.
Raudun kirkolta oli Valkjärvelle matkaa 30 km ja
se sujui suuntaan tai toiseen näppärästi polku-
pyörillä. Selma ja Toivo eli äitini ja isäni menivät
naimisiin vanhan ja uuden joulun välissä vuonna
1928.

Nuorelle parille syntyi esikoinen Toivo Johannes
Raudun Savikkolassa 31.12.1929. Äitini ja isäni
olivat saaneet ostettua oman pienen maatilan
Raudun Suur-Porkun mäeltä, jossa minäkin olen
käynyt Markun kotiseutumatkoilla ainakin neljä
kertaa. Niin Toivo Johannes vanhempineen muutti
kahden viikon ikäisenä tammikuussa 1930 Raudun
Suur-Porkun mäelle, josta aurinkoisella säällä
näkyi Laatokka.

Toivo Johannes oli tuolloin vasta 10-vuotias pie-
ni poika, kun sota syttyi syksyllä 1939. Isä-Toivo
oli sodassa, mutta pieni poika Toivo Johannes asui
evakossa äidin ja nuoremman siskonsa Rauha
Katariinan kanssa Joroisissa, Pieksämäellä ja
Rantasalmella, kunnes isän palattua sodasta sai-
vat pienen maatilan Mikkelin maalaiskunnasta
Visulahden kylästä. Oi ihanaa – oli oma mökki



Rautulaisten lehti  3/2013 27

asuttavana ja muutama hehtaari kivistä peltoa
viljeltävänä.

Vietimme veljeni, Toivo Johanneksen tyttären tyt-
tären pojan ristiäisiä pääsiäislauantaina 30.3.
2013. Lieneekö tarkoituksella vai vahingossa sat-
tunut ristiäispäiväksi juuri minun ja veljeni Toivo
Johanneksen äidin, Selman, syntymäpäivä, joka oli
30.3.1907. Hän olisi täyttänyt siis 106 vuotta.

Äitimme Selma kuoli 29.6.2001, 94 vuoden ikäi-
senä. Jos hän olisi saanut vielä elää, hän toki olisi
muistanut poikansa Toivo Johanneksen, ja tämän
tyttären Minna Katri Johanna Mastin ja tämän tyt-
tären Jenna-Julia Mastin. Jenna-Julian poika Joel
Lauri Johannes Masti on nyt uusi, neljännen su-
kupolven edustaja. Veikko August Pietiäinen täytti 90 vuotta 17.3.2013.

Veikko on syntynyt Raudunkylällä Mustamäen ta-
lossa Rno 5. Hän on käynyt Raudunkylän kansa-
koulua 6 luokkaa sekä jatkoluokan.

Talvisodassa Veikko toimi suojeluskunnan
sotilaspojissa, välirauhan ajan asepalveluksessa
ja jatkosodassa JR 27:n mukana Kannaksen val-
tauksessa, sekä JR 48:n mukana kesän 1944
torjuntataisteluissa.

Veikko kävi maamieskoulun Suonenjoella kohta
sodan päätyttyä. Uudeksi kotiseuduksi muodostui
Mikkelissä sijaitseva Sairilankylä. Maanviljelystä
ja lihasiankasvatusta harjoitettiin kahdella eri ti-
lalla.

Vuonna 1950 Veikko avioitui ja on edelleen nai-
misissa silloisen tyttöystävänsä Toinin kanssa. He
asuvat nykyisin tyttöystävän synnyinkodin piha-
piiriin rakennetussa omakotitalossa Otavassa.

Veikon mieluisimpiin harrastuksiin ovat kuuluneet
urheilu, metsästys, koiraharrastus, hevosten kas-
vatus ja ravikilpailutoiminta.

Lapsia on neljä, jotka ovat kohta kaikki eläke-
iässä. Lapsenlapsia on 8 ja lapsenlapsenlapsia 3.
Juhlia vietettiin perhepiirissä.

SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 31.7.2013

mennessä, kiitos!
Lehti nro 4 ilmestyy
elokuun puolivälissä

Viljo Karppola 80 v
Kiittää rautulaisia ystäviä
ja sukulaisia muistamisesta

31.3.2013
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