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FM Jenni Tuulasjärvi
on tutkinut
maahanmuuttajien
kotoutumista ja
tarvetta oppia uusi
kieli. Sivut 6-7.
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Arvid ja Ida Monton talo Raudun Potkelassa säästyi sodissa, mutta on nyt hiljattain palanut. Sivu 3.
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Mitä jäbä duunaa...?
Rastuit hyvät lukijamme. Kun Neu-
vostoliitto hajosi, maailma odotti ja
pani toiveensa Venäjään, että siitä
muodostuisi demokraattinen valtio
muiden joukossa...sitä samaa lienee
odottanut Venäjän kansa. Hetken
aikaa kehitys näyttikin kulkevan sii-
hen suuntaan.

Toisin on nyt, Venäjällä säädetään
lakeja, jotka rajoittavat ihmisoikeuk-
sia, vähemmistöryhmiä vainotaan,
kansainvälisiä lakeja ei noudateta.

Sotsin olympiajuhlien aikaan julki-
kuvaa kiillotettiin… mitä tapahtui-
kaan sitten… Ukrainan tilanne on
laittanut Venäjän tarkkailun alle koko
maailman silmissä. Vielä kuukausi
sitten osa suomalaisista politikoista
hymisteli ja vakuutteli, ettei Venäjä
ole uhka... kavereitahan tässä ol-
laan.

Sotaan ei uskottu – 1939 diktaat-
tori hyökkäsi kuitenkin varustautu-
mattoman Suomen kimppuun
ryöstäen Suomen pinta-alasta yli 10
prosenttia. Neuvostoliitto, sittem-
min Venäjä, on vienyt Suomea kuin
pässiä narussa.

On onni, että kuulumme EU-yh-
teyteen, vaikkei se sotilasturvaa
tuokaan, helpompi on toimia yhdes-
sä kuin yksin. Yllättävää on, että
Suomen päättäjätkin ovat päätyneet
samoille linjoille ja vieläpä pysyneet
kannassaan tuomita Venäjän toimet.

Laulussa sanotaan… jos ystävään
luottaa sä voit, paljon sä omistat...
valitettavaa on, että meidän ns.
jystavaan on vaikea luottaa.

Suomen päättäjien on se tajutta-
va, huolimatta siitä saadaanko sin-
ne yhtään maslapakettia myytyä.
Idänkauppa ei voi olla takuuna tur-
vallisuudesta, jos voimankäytöstä ja
sotilasoperaatioista tulee jälleen kei-
no piirtää Euroopan rajoja uusiksi,
on se Suomenkin kannalta erittäin
vakava asia. On vaikea tietää, mitä
jäbän päässä liikkuu...

Ukrainan tapahtumilla voi olla pit-
käänkin vaikuttava negatiivinen vai-
kutus Venäjän talouteen, kuka us-
kaltaa esimerkiksi tehdä investoin-
teja noin epävarmaan ja aggressii-
viseen maahan.

Putinin toimet ovat harmi myös
Venäjän kansalle, koska heistä tu-
lee syyttänsä syyllisiä, ja heihinkin
suhtaudutaan epäluuloisesti.

Venäläinen kirjailija Viktor
Jerofejeva on hyvin suorasanainen
mies, ja hän totesi eräässä haastat-
telussa, että Venäjällä ei ole mah-
dollisuutta säilyä tämän kokoisena.
Se on vakavasti sairas, arvaamaton
eikä siitä voi tietää, minne se me-
nee. Nykyiset vallanpitäjät ovat pa-
hempia kuin bolitbyroo, koska ne
uhmaavat inhimillisiä arvoja. Kirjai-
lija totesi myös, että Venäjä on kir-
jailijalle paratiisi, mutta lukijalle hel-
vetti.

On selkeästi havaittavissa, että
pelko on hiipinyt myös kotiseutu-
matkailijan mieleen... luulen kuiten-
kin, ettei hää viel muilta kiireiltää ehi
meitä vahtimaan, joten laittakaahan
passit kuntoo, et Rautuu lähetää nii
kauva ko viisumeita myönnetää...
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Lähetin Rautulaisten lehteen valo-
kuvan Talvisodan päättymisen 75-
vuotismuistopäivän merkeissä.
Kuva on otettu Raudussa tänä vuon-
na helmikuun 27. päivä. Seison jär-
kyttyneenä äitini synnyinkodin äs-
kettäin palaneella hiilloksella.

Haluan välittää kaikille Arvid ja
Ida Monton jälkeläisille, kaikille
rautulaisile ja Raudun ystäville tä-
män murheellisen viestin.

Talvisodan ensimmäisenä päivä-
nä tämä talo jäi jostain syystä polt-
tamatta. Siellä se seisoi Monnon-
mäellä Potkelan kylässä melkein 75
vuotta kuin uhmaten:

OLEN SUOMALAINEN, tämä
seutu on esi-isiemme maata.

Kirjassa Raudun historia on talos-
ta kuva s. 322.

Eija Vasenius

Etusivun kuvassa Monton talon rauniot

Raudun historia -niminen kirja on arvostettu teos
Raudun vaiheista esihistoriasta aina alueen
menettämiseen saakka. Koska nykyaikana hae-
taan yhä enemmän tietoa tietoverkoista, oli Rau-
ta-Säätiön taholla virinnyt ajatus siirtää tämä ar-
vokas teos kirjaversion rinnalle Internetissä tut-
kittavaksi.

Työ on nyt tehty ja kirja löytyy www.rautu.fi -
sivuilta Tallenne-valikon alta. Kirja on tallennet-
tu pdf-muotoon, joten se on luvuittain luettavissa,
tallennettavissa ja helposti tulostettavissa jopa si-
vuittain. Päädyin tähän tallennusmuotoon siksi,
että se on tiedostokooltaan paljon pienempi kuin
sivujen suoralla kuvaskannauksella tehty ja nyt
hakukoneet löytävät tekstinpätkät luotettavam-
min. Koska olen lukenut kirjan tekstiskannauksella
”sisään”, saattaa teksteissä löytyä hassujakin
kirjoitusvirheitä. Mikäli havaitsette näitä, voisitte
ilmoittaa niistä esimerkiksi sähköpostilla
tiedot@rautu.fi. Ilmoittakaa lisäksi sivunumero ja
mielellään monesko rivi, niin voidaan korjata.

Heikki Malkamäki

Raudun historia -kirja nyt myös Internetissä

Monto talo Raudussa suomalaisten sitä vielä asuttaessa.
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Historian opettajan harrastuksena Karjala
Mikkelin lukion historian lehtori
Heikki Kupiainen on innokas
Karjalan harrastaja. Työssään hän
innostaa myös nuoria perehtymään
tavanomaista opetusohjelmaa pe-
rusteellisemmin ja laajemmin Suo-
men historiaan.

Heikki Kupiainen syntyi
Kerimäellä maalaistalossa kesällä
1955. Kuten muillakin tuon ajan
maaseudun lapsilla, aika kului leikin
ja työn merkeissä pelloilla ja met-
sissä sekä eläinten parissa. Suomes-
sa elettiin tuolloin aineellisesti niuk-
kaa, mutta henkisesti ja virikkeel-
lisesti rikasta aikaa.

– Yli viiden kilometrin koulu-
matkasta huolimatta lapsilla riitti
energiaa kaikenlaiseen yhteiseen
touhuamiseen. Kaikki ajanvietteet
keksittiin ja tehtiin itse. Tehtiin omat
hiihtoladut ja pidettiin omat hiihto-
kilpailut. Mäkihyppyäkin harrastet-
tiin ja monet sukset katkottiin ja
mustelmat saatiin. Kaikkea telkka-
rista nähtyä tietysti myös matkittiin.
Tehtiin puupyssyt ja leikittiin villiä
länttä tai Bonanzaa, Kupiainen
muistelee.

– Kun 11-vuotiaana menin Savon-
linnaan oppikouluun, en tietenkään
osannut luistella. Kaupunkilaislaji
viehätti ja pian me tehtiin koti-
puoleenkin oma luistelukenttä pa-
toamalla muutama suo-oja, että saa-
tiin vesi nousemaan suolle jäädyt-
tämistä varten. Kentälle rakennet-
tiin päädyt, maalit ja kanaverkosta
suojaverkot. Kyllä sitä kai ehdittiin
pelaamaankin, vaikka rakentelussa
kuluikin suuri osa ajasta.

Tarinat Karjalasta täyttivät
lapsuuden
Heikki Kupiaisen kotipaikalta oli
vain noin 50 kilometriä uudelle ra-
jalle Parikkalaan. Koko lapsuuden
ja nuoruuden ajan hän kuuli puhut-
tavan Karjalasta, pääasiassa Sorta-
valasta ja Viipurista.

Itäsuomalaisten elämä oli ennen

sotia suuntautunut kaikissa elämän
käänteissä vahvasti itään.

– Yksi setä oli opiskellut kant-
toriksi Viipurissa ja toinen setä oli
ollut siellä töissä. Pekka-setä muis-
teli usein Sortavalan suuria laulujuh-
lia vuodelta 1935, jolloin niitä vie-
tettiin Kalevalan riemuvuoden mer-
keissä ja joissa hän oli laulamassa
kuoron mukana.

– Jalmari-setä oli opiskellut Vii-
purissa sisävesilaivan kapteeniksi ja
oli ennen Suomen itsenäistymistä ja
rajan sulkeutumista seilannut Savos-
ta aina Pietariin asti. Tarinat laiva-
matkoilta olivat ihmeellisiä seikkai-
luja pienelle pojalle, Heikki Kupiai-
nen muistelee.

– Tarinat ”menneestä maailmas-
ta” – myös Lahdenpohjassa sota-
väen käyneen isän – olivat puheis-
sa esillä jatkuvasti. Tutuiksi tulivat
isän ja setien sotapaikat: talvisodas-
sa Kollaa ja jatkosodassa Ohdan
lohko, Siiranmäki, Äyräpää ja Vuo-
salmi. Kun sitten kysyin, missä ne
paikat olivat, vastaukseksi sain, että
rajan takana, jonne ei pääse.

Hyvät opettajat esikuvina
ammatinvalinnassa
Oppikoulun ja armeijan jälkeen oli
aika lähteä opiskelemaan ammattia.
Innostavat opettajat olivat tehneet
vaikutuksen nuoreen Heikkiin ja
avanneet hänen maailmankuvaan-
sa. Joensuun yliopistossa pääai-
neeksi valikoitui yleinen historia, jos-
ta syntyi gradu. Siinä sivussa kiin-
nostus vei syvemmälle Suomen his-
toriaan ja siitä Kupiainen teki toi-
sen gradunsa.

– Karjala-aiheeseen törmäsin
Suomen historian opiskelussa sekä
myös kulttuuriantropologiassa. Kä-
vin kuuntelemassa kaikki tarjolla ole-
vat Karjalaan liittyvät luentosarjat.
Mutta samoin kuin lapsuudessa
Karjala-tarinoita kuunnellessa, raja
oli siinä vieressä edelleen kiinni, eikä
niitä entisiä Suomelle kuuluneita

paikkoja päässyt vieläkään näke-
mään.

Karjalan jano ja
humaltuminen
Maisterin tutkinnon jälkeen Heikki
Kupiaiselle tarjoutui mahdollisuus
päästä töihin Joensuun yliopistolle
Karjala-aiheiseen tutkimushank-
keeseen.

– Jouduin selvittämään Lönn-
rotille laulaneita runonlaulajia. Tut-
kimuksesta julkaistiin lukuisia juttu-
ja ja radio-ohjelmia. Työ täydensi
hyvin opintojani, Kupiainen kiittelee.

– Lapsuudessa kuullut Karjala-ta-
rinat sekä historian opinnot ovat
yhdessä aiheuttaneet minulle Kar-
jalaa kohtaan kovan tiedonjanon,
jota pitää edelleen sammuttaa.

Ensimmäinen matka Neuvostoliit-
toon toteutui vuonna 1979, jolloin
Heikki Kupiainen oli kaksi viikkoa
Moskovassa ja Leningradissa. Kult-
tuurishokkikin matka tietysti oli,
mutta pääasiassa kokemus oli hyvä.

– Erityisesti mieleeni jäi Kouvo-
lasta alkaen vihreä venäläinen juna
tuoksuineen, samovaareineen ja
tunnelmineen. Moskovan olympia-
laiset olivat silloin tulossa ja se nä-
kyi monella tavalla matkan aikana,
Kupiainen muistelee.

– Sitten, kun olen päässyt matkus-
tamaan myös muille alueille, suo-
sikkipaikoiksi ovat tulleet Laatokan
Karjala ja Aunuksen seutu, Viipu-
rin läänin pohjoiset osat sekä Itä-
Karjala.

Karjala maustaa historian
opetuksen
– Sota oli Karjalalle ja Suomelle
suuri onnettomuus, mutta Karjalas-
ta pitää kertoa paljon muutakin.
Työssäni päivittäin vien tietoa eteen-
päin sopivassa yhteydessä. Itä-Suo-
messa varsinkin kun eletään, niin
opettajan pitää sitoa myös Karjala
ja Venäjä vahvasti Suomen histori-
an opetukseen.
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– Perusopetusohjelmassa siitä on
hyvin vähän, mutta idän suuntaan
liittyvän historian vaikutus on ollut
merkittävä ja se vaikuttaa edelleen
monella tavalla erityisesti Itä-Suo-
messa. Kyllä meidän pitää tuntea
naapurimme, Kupiainen muistuttaa.

Karjalan Liiton aikoinaan kouluil-
le oppimateriaaliksi tuottama Juuret
Karjalassa -kansio on ollut Heikki
Kupiaisella ahkerassa käytössä il-
mestymisestään lähtien. Erityisesti
hän kiittää kansioon kuuluvia kart-
toja niiden selkeydestä ja toimivuu-
desta.

– Loistavaa, että tällainen paketti
on tehty. Jos sitä joskus kehitetään
ja päivitetään, niin jotain tekstejä sii-

nä voisi vielä pelkistää ja yksinker-
taistaa.

Mikkelin lukiossa on meneillään jo
viidettä kertaa Suomen historian ja
äidinkielen opetukseen liittyvä kir-
joituskilpailu, jonka voittaja pääsee
Savon sotilasperinneyhdistys Por-
rassalmen perinnematkalle Karjalan
kannakselle toukokuussa.

Suunnitelmissa on myös järjestää
lukiossa venäjän kieltä opiskeleville
historiapainotteinen matka Viipuriin,
Pietariin ja Mikkelin ystävyyskau-
punkiin, Lugaan.

– Nykynuoria yritän narrata ky-
symällä, kenellä on juuret Raudussa
– jonka asukkaiden pääasiallinen si-
joituspaikka Mikkeli oli – tai muual-

Heikki Kupiaisessa löytyy vielä vanhaa hyvää kansankynttilähenkeä. Hänen omaehtoisesta Karjala-
tutkimuksestaan ja -harrastuneisuudestaan on paljon hyötyä sekä lukion opetukselle ja oppilaille. Luo-
kan seinällä kunniapaikalla ovat kahden rautulaisjuurisen oppilaan lahjoittamat t-paidat kiitoksena
hyvin mieleen jääneistä historian opinnoista. Kuva: Antero Teittinen.

la Karjalassa. Sen seurauksena joku
nuori saattaa innostua kyselemään
myös kotona tarkemmin juuristaan.

– Olen myös yrittänyt antaa ope-
tuksessa asioille oikeat nimet: mm.
sodanjälkeisessä Suomessa poliitti-
sista syistä evakoiksi nimitetyt kar-
jalaiset olivat todellisuudessa poliit-
tisia pakolaisia, Heikki Kupiainen
mainitsee.

– Kun luokassa kysyy, kuka on
käynyt Karjalassa, vain harva on
käynyt Viipurissa, Sortavalassa ei
juuri kukaan. Mutta jos kysyn, kuka
on käynyt Kanarialla, niin johan kä-
siä nousee, Heikki Kupiainen nau-
rahtaa.

Sirpa Piskonen

Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla 275.
Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulenlieskat rasittivat
esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.
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Jenni Tuulasjärvi, 28, on yksi Rau-
ta-Säätiöltä viime vuonna stipendin
saaneita nuoria. Filosofian maiste-
riksi helmikuun 2014 alussa valmis-
tunut Jenni käsitteli gradussaan
maahanmuuttajataustaisten henki-
löiden kotoutumista.

Jennin Tuulasjärven omat juuret
ovat kahden isovanhemman kautta
Raudussa. Edesmennyt isän isä
Arvo Tuulasjärvi oli kotoisin
Raudun Niittyjärveltä ja äidin äiti
Eila Pylkkänen, o.s. Pekkanen
Raudun Leinikylästä.

– Mummoni ja hänen äitinsä Elsa
Pekkanen muistelivat paljon Rautua
eläessään. Tänä päivänä muisteli-
joina toimivat mummoni sisko ja veli,
Kaisu Laiho ja Jaakko Pekkanen.
Erityisesti mummoni muistot koti-
paikasta Leinikylän järven rannalla
ovat piirtyneet vahvasti mieleeni.
Nämä muistot vien mukanani tule-
vaisuuteen.

– Olen huono puhumaan karjalai-
suudesta, koska se ei henkilökoh-
taiseen elämääni ole vaikuttanut.
Sen sijaan paikkana Rautu on sel-
lainen, jota perheeni jäsenet ovat
vuosien saatossa tulkinneet, kaivan-
neet ja muistaneet.

– Voisi olla mielenkiintoista pääs-
tä joskus itsekin tutustumaan Rau-
dun seutuun, miksipäs ei.

Jenni Tuulasjärvi on varttunut
Mikkelissä, josta muutti opiskele-
maan Poriin vuonna 2007.

– Turun yliopiston Porin yksikössä
opiskelin pääaineena kulttuuriperin-
nön tutkimusta, sivuaineina maise-
mantutkimusta, kulttuurituotannon
suunnittelua ja museologiaa. Nyt
valmistumisen jälkeen suunnittelen
innolla tulevaisuutta. Toivon löytä-
väni itseni työskentelemästä moni-

Maahanmuuttajille on tärkeää oppia
uusi kieli  – kuin myös oman äidinkielen
säilyttäminen

kulttuuri- ja maahanmuuttotyön ken-
tällä, mutta myös luonnon ja kult-
tuuriympäristön suojeluun liittyvät
työtehtävät kiinnostavat. Katsotaan,
mistä sitä itsensä löytää, hän tuu-
maa.

– Olen tehnyt pro gradu -työn
suomen kielen oppimisen sekä eri
äidinkielten ylläpitämisen merki-
tyksistä maahanmuuttajataustais-
ten henkilöiden kotoutumiselle Po-
rissa. Olen haastatellut työhöni
maahanmuuttajataustaisia henkilöi-
tä. Haastateltavieni taustat ja tilan-
teet ovat hyvin moninaiset ja he ovat
muuttaneet Suomeen ja Poriin esi-
merkiksi pakolaisuuden, työn tai
sukujuurien perusteella, Jenni
Tuulasjärvi toteaa.

Tarkemmin hän ei haastateltavis-
taan voi kertoa, sillä he ovat tutki-
muksessa täysin anonyymejä, esi-

merkiksi tiedot kansallisuuteen tai
lähtömaihin liittyen ovat ainoastaan
tutkimuksentekijän käytössä.

– Tutkimusaineiston toisen osan
muodostavat sosiaali-, kulttuuri-,
oppilaitos-, seurakunta- ja järjestö-
toimijoiden haastattelut sekä posti-
kyselyvastaukset. Näiden kaikkien
haastatteluiden ja vastausten perus-
teella kysyin: miten kielen oppimi-
nen, ylläpitäminen ja säilyttäminen
vaikuttaa kotiutumisprosessiin?

Marjo Ristilä-Toikka

”Olen haastatellut työhöni
maahanmuuttajataustaisia

henkilöitä. Haastateltavieni
taustat ja tilanteet ovat

hyvin moninaiset”
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Tuulasjärven työn tulokset olivat seuraavia:
1) arki ja koti eivät olleet vain yksittäiseen paikkaan tai kieleen sidoksissa

olevia erillisiä saarekkeita, vaan niitä määrittivät useiden eri kielten ja paikko-
jen väliset yhteydet (kodin saatettiin kokea sijaitsevan Suomessa, mutta myös
muualla) 2) mahdollisuus kommunikoida äidinkielellä vahvisti hyvinvoinnin
tunnetta elää uudessa asuinmaassa, minkä lisäksi äidinkielen ylläpitäminen
lujitti yksilön identiteettiä muutosten keskellä 3) suomen kielen oppimisella ja
osaamisella oli taas merkittävä edellytyksensä jatkokoulutukselle ja työl-
listymiselle 4) mitä useammalla eri toimijasektorilla tarjottiin suomen kielen
oppimista tukevaa toimintaa, kuten kursseja, kerhoja tai muita yhdessä ole-
misen muotoja, sitä paremmin yksilö saattoi oppia kieltä ja löytää väyliä
kotiutumiselleen 5) kun järjestö- tai kuntasektorin palveluissa tai vapaa-ajan-
tilanteissa niin maahanmuuttajataustaisilla kuin toimijasektoria edustavilla
haastateltavilla oli mahdollisuus käyttää useampia eri kieliä tai esimerkiksi
selkosuomea kommunikoidakseen, kohtaaminen mataloitui ja väärin-
ymmärryksiltä vältyttiin 6) korkeat suomen kielen osaamista koskevat kieli-
taitotasovaatimukset saattoivat aiheuttaa syrjäytymistä maahanmuut-
tajataustaisten nuorten keskuudessa (esimerkiksi nuoren hakeutuessa perus-
koulun jälkeen jatkokoulutukseen, hänen täytyi läpäistä kielitaitotasotesti. Mikäli
hän ei saanut testistä hyväksyttyä arvosanaa, hänen ei ollut edes mahdollista
yrittää hakeutua jatkokoulutukseen) 7) Suomen kielen taitoon ja osaamiseen
liittyvät korkeat ennakko-oletukset saattoivat aiheuttaa syrjintää myös työ-
elämässä.

– Yksi haastateltavista kertoi, kuinka hän yritti päästä palkattomaan työ-
harjoitteluun, mutta työnantajat poikkeuksetta käänsivät hänet ovelta, koska
haastateltava ei osannut puhua suomea äidinkieltä puhuvan tavoin.
Tutkimus osoittaa erityisesti:

1) maahanmuuttajataustaisten henkilöiden oman äidinkielen ja kulttuurin
merkitystä integroitumista tukevana tekijänä ei ole huomioitu tarpeeksi
kotouttamispoliittisissa toimenpiteissä, millä on seurauksensa esimerkiksi
kunnan mahdollisuuksiin järjestää tulkkaamista ja kääntämistä koskevia pal-
veluita (jokaisella tulisi olla oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi omalla äi-
dinkielellään) 2) suomen kielen asema yhteiskunnassa pärjäämisen kielenä
muotoutui uudelleen, sillä joidenkin haastateltavien tapauksessa työelämässä
ja vapaa-ajalla oli mahdollista menestyä käyttäen esimerkiksi englannin kieltä
3) kotouttamispoliittisesti tuotettu tieto eroaa siitä arkitiedosta, jota tutkimuk-
seen osallistuneet henkilöt ylläpitivät kotiutumisesta, kotoutumisesta ja maahan-
muuttotyöhön sisältyvistä käytännöistä.

– Esimerkiksi viranomaispuheen ja lain mukaan työvoimapoliittisesti Suo-
messa toteutettavaan kotoutumiskoulutukseen sisältyvien, noin 60 opinto-
viikon laajuisten, kieliopintojen tulisi riittää peruskielitaidon saavuttamiseen,
minkä myötä esimerkiksi työllistyminen olisi mahdollista. Moni haastateltava
kuitenkin kertoi, että kielitaidon hallitsemiseksi kielikoulutusmahdollisuuksia
tulisi olla enemmän, minkä lisäksi opetuksessa tulisi huomioida entistä vah-
vemmin yksilöiden erilaiset valmiudet oppia kieltä, Tuulasjärvi summaa.

FM Jenni Tuulasjärven eximia-arvosanalla kiitetty pro gradu on saanut
paljon kiitosta; ja vastaavaa tutkimustyötä tarvitaan edelleen.

– Porin kaupunkiin ollaan parhaillaan laatimassa kotoutumistrategiaa. Us-
kon, että tämänkaltaisesta tutkimuksesta on hyötyä, kun pohditaan esimer-
kiksi sitä, minkälaisiin sisältöihin tulisi tulevaisuuden kielikoulutuksessa kiin-
nittää huomiota. Toisaalta tutkimus nostaa esille myös kolmannen sektorin
merkityksen kotoutumista tukevana tekijänä. Toivottavasti tämä työ olisi yksi
pätevä peruste sille, että järjestötoiminnan tulevaisuuden turvaaminen on elin-
tärkeää yhdenvertaisen yhteiskunnan edistämiseksi, hän painottaa.
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Muistoja lapsuudesta
Synnyin Sirkiänsaarella Adam
Tahvonpoika Kiurun ja Maria
Mikontytär, o.s. Pusa, toiseksi van-
himpana lapsena vuonna 1914.
Sisaruksista vanhin, Helena s. 1911,
menehtyi 1,5-vuotiaana v. 1913
Sirkiänsaarella, Eino s. 1917, kaa-
tui sodassa Aunuksella  v. 1941 ja
sisaruksista nuorimmat, kaksospojat
Väinö ja Arvo, menehtyivät synty-
mäpäivänään Käkisalmen sairaa-
lassa v. 1931.

Syksystä 1917 kevääseen 1918
olimme, äitini ja veljeni Eino sekä
minä, sotaa paossa Metsäpirtin
Haapsaaressa enoni Juho Pusan ja
vaimonsa Katrin luona. Isäni oli
kotona karjan kanssa. Sotilaita oli
majoitettuna meillä. Ensimmäinen
muistikuvani sodasta on, kun isäni
toi meidät kotiin; juoksin sisälle ja
näin siellä suomalaisia sotilaita
ja palasin kiireesti isän luokse
huutaen – äkkiä pakoon, ”rys-
siä” talo täynnä.

Eino oli syntynyt 1917 alkuvuo-
desta. Muistan, kun äitini imetti
Einoa ja minunkin mieleni olisi teh-
nyt maistaa, pyysi eno minua mu-
kaansa ja lähdimme käymään naa-
purissa.

Serkkuni Amalian kanssa käytiin
paimenessa. Amalia oli kolme vuot-
ta vanhempi, joten hän oli alkuun
ohjaajanani.

Perheen vanhimpana lapsena olin
isäni apuna ja useasti isäni tapasi
pyytää ”juokseppas hakemaan”,
mitä tarvitsi. Muistan isän hieman
pilaillen myös pyytäneen lainaa-
maan naapurista vaikkapa ”saparo-
veiviä” sian teurastuksen aikaan.

Kouluaika
Koulunkäyntiä Sulo muistelee
Raudussa 1920-luvulla. Sirkiänsaa-
ren koulu oli valmistunut 1903, jota

Jutustelua: satavuotias Sulo Kiuru ja tyttärensä Seija
Autonomian ajasta EU:n aikaan

ennen koulu on toiminut vähän ai-
kaa Antti Pusan talossa.

Lapset kävivät kesällä 1 kk
”esikoulua” ennen kouluun menoa.
Alakoulu toimi aluksi Juho Ahtiaisen
vanhassa talossa, jossa opettajana
Lyyli Koskivaara Metsäpirtistä, sen
jälkeen Matti Pusalla, opettajana
Tyyne Gerlander myöh. Sumsa.

Vuonna1937 valmistui vanhan
koulun viereen valkoinen, tiilestä ra-
kennettu lisärakennus. Sirkiänsaa-
ren viimeisimmät opettajat olivat
Olga ja Ari Uramo yläkoulussa ja
alakoulun opettaja Tyyne Sumsa o.s.
Gerlander.

Kävin koulun 1923-1927 ja kou-
lun loputtua oli vapaaehtoinen jatko-
koulu iltaisin kaksi tuntia viikossa
1928-1929. Jatkokoulussa opittiin
mm. syventävää laskentoa. Koulu-
matka oli noin 1,5 km ja se kuljettiin
kävellen ja talvella hiihtäen. Talvel-
la pääsi hiihtäen peltojen kautta suo-
raan.

Meillä lapsilla oli myös palsta-
viljelmät, aarin alat, jossa kasva-
timme juurikasveja  maatalous-
kerhon ohjauksessa.

Helena-mummo minut opetti lu-
kemaan, joten esikoulua en tarvin-
nut käydä, ja hän piti muutenkin
huolta meistä lapsista vanhempien
ollessa omissa askareissaan.

Rippikoulua käytiin kaksi viikkoa
syksyllä ja kaksi viikkoa keväällä.
Rippikoulun ajan olin majoittuneena
Määttäsen Samulin ja Marian luo-
na. Konfirmaatioon tulivat myös äiti
ja isä hevoskyydillä ja itse ajelin kir-
kolle polkupyörällä. Ripille pääsin
1930 pääsiäisen aikaan, ripillä oli-
vat myös mm. Pusan Mikko ja Ras-
taan Kaino sekä paljon muita.

Muuta
Kylällä oli Osuuskauppa alkujaan
vuokratalossa, kunnes rakensivat
oman liiketalon. Talo paloi ja kaup-

pias sekä kaksi poikaansa kuolivat
tulipalossa. Uusi kaupparakennus
rakennettiin entisen paikalle, raken-
nuksessa toimi myös posti.

Raudun Osuuspankin Sirkiänsaa-
ren sivukonttori toimi Pietisen Tuo-
maan talossa, Tuomas oli myös
pankinhoitaja.

Lehden otsikko: Posti kulkee
pakkasellakin. Myös Raudussa posti
kulki, Paukun Kusti Korleelta ajoi
kesällä pyörällä ja talvella hevosel-
la kolme kertaa viikossa postin
Raudun kirkolta ja vei lähtevän pos-
tin mukanaan. Samalla tarjosi
hevoskyydin tarvitseville. Matkaa
edestakaisin tuli 60 km. Silloin il-
mestyi Karjala-lehti ja Käkisalmen
Sanomat sekä Yhteishyvä-lehti.
Posti noudettiin Osuuskaupalta.

Nuoruus
Kihuilla käytiin Raudun kirkolla ke-
sällä ja syystöiden jälkeen sekä
Metsäpirtissä heinäkuulla.

Keväällä tehtiin liekut (kiikut) isän
ostamasta puominarusta ja
lankusta.  Pääsiäisenä kiikkujia tuli
ympäri kylää. Kylällä oli myös mui-
ta kiikkupaikkoja, mm. Oravalla.

Juhannuksena kokko poltettiin
mutakuopilla ja tanssittiin piiri-
leikkejä mm. Kakunassia Sorvalin
Katrin vetämänä. Seurantalon val-
mistuttua pidettiin nurkkatansseja
siellä.

Raudun uuden vuoden vastaan-
otosta; Palkealan Nuorisoseura jär-
jesti uudenvuoden aaton tanssit ja
ne jatkuivat uudelle vuodelle. Tinaa
ei valettu ja raketit korvasi suoje-
luskuntalaisten aseet. Kahdentois-
ta aikaan aseilla paukuteltiin.

Niittypalstamme sijaitsi Viisjoen
varressa, alkuvuosina kesällä hei-
nätettiin ja uinti joessa kuului vil-
voitteluun. Loppuaikaan oli myös
niitty viljelyksellä. Joen toisella puo-
lella oli ”naapureilla” samat touhut.
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Voimistelu- ja urheiluseura
”Sirkiänsaaren Alku” perustettiin v.
1932. Varsinaisena seuran synty-
sanojen lausujana voidaan pitää
maanviljelijä Ville Pusaa, joka use-
aan otteeseen kehotti kansakoulun-
opettaja Ari Uramoa järjestämään
voimisteluharjoituksia miehille.

Seuran ensimmäiseksi esimiehek-
si valittiin opettaja Ari Uramo, joka
hoiti tätä tehtävää vuoteen 1938,
jolloin esimieheksi valittiin maanvil-
jelijä Sulo Kiuru jatkaen talvisodan
syttymiseen saakka. (Lainaus
Raudun historiasta).

Tapaaminen, seurustelu
ja häät
Olin tavannut Elvin jo aikaisemmin,
Elvin serkun, Oravan Arvin häissä,
joissa olin kuokkimassa v. 1934.
Tapailimme silloin tällöin satunnai-
sesti ja varsinainen  seurustelu al-
koi tapaamisesta Metsäpirtin
kihuilla.

Puhemiehenä oli enoni Matti Pusa
ja kävimme kysymässä Oravan
Tahvolta Elvin kättä. Tahvo ja Aune
antoivat suostumuksen. Kihlat os-
tettiin Viipurissa 16.11. 1938 ja niitä
juhlistettiin tansseissa Sirkiänsaa-
rella Matti-enon tuvan autiossa huo-
neessa. Kihlanostomatka tehtiin lin-
ja-autolla.

Kahdentoista vanhana olin käynyt
Aliskasta tervan haussa Oravan
”tervatehtaalta”, silloin ei vielä tun-
nettu.  Terva-Taavetti oli aikaisem-
min valmistanut tervaa siellä.

Tapoihin kuului häissä kuok-
kiminen. Olimmekin viikkoa ennen
omia häitämme kuokalla pikku-
serkkuni Holttisen Liljan ja Sappisen
Vilhon häissä.

Häämme  oli tarkoitus viettää jo
helluntaina 28.5., mutta kevät-
kiireiden vuoksi hääpäiväksi päätet-
tiin 11. kesäkuuta. Vihkiminen ta-
pahtui Raudun kirkossa, meidät vihki
kirkkoherra Paavo Salo. Loposen
Pekan hääpaikalle noutamaan ti-
lattua taksia jouduttiin odottamaan,
koska taksi oli lähtenyt viemään

väkeä rajavartija Huhtamäen muis-
tomerkin paljastustilaisuuteen
Raasuliin.

Häitä vietettiin Aliskassa ja Sir-
kiänsaarella. Elvin sukulaiset oli kut-
suttu Aliskaan ja omat sukulaiseni
Sirkiänsaarelle. Lähdin puhemiesten
kanssa hakemaan morsiameni Sir-
kiänsaarelle ja Aliskassa joimme
tsajut. Nuoteet eli morsiamen saat-
tajat läksivät kanssamme morsian-
ta saattamaan ja hääjuhlat jatkuivat
sukujen yhteisenä meillä kotona.

Hääväki lähti Seurantalolle, jossa
oli järjestetty häätanssit, haitarin
soittajana Kauno Paakkinen Raa-
sulista. Tanssit talolla olivat alkaneet
ennen meidän sinne saapumista
kuokkavieraiden aloittamina. Polii-
si oli mennyt paikalle ja vieraat oli-
vat soittaneet suuta pilkaten polii-
sia, jolloin tanssit piti lopettaa polii-
sin toimesta. Itse emme ennättäneet
tanssipaikalle ennen tanssien loppu-
mista, joten häävalssi tanssittiin seu-
raavana päivänä. Häitä tanssittiin
häävieraiden kanssa. Elvi asettui
miniänä asumaan Sirkiänsaarelle
kotiimme.

Kertausharjoituksiin lähtö syksyllä
katkaisi yhteiselomme toistaiseksi.
Perheemme joutui lähtemään evak-
koon, määränpää oli Pieksämäki,
Niskamäki.

Varusmies- ja sota-aika
Varusmiespalveluksesta Kivinie-
mestä siirryin reserviin 1936 ali-
kersanttina. Syksyllä 1939 jouduin
veljeni Einon kanssa kertaus-
harjoituksiin, sisareni Sievi meni
lottatehtäviin Huhdin rajavartios-
toon.

Talvisodan ajan toimin jalkaväen
taistelulähettinä 7. RajaK, Rautu –
Sakkola – Kiviniemi. Sotavuosista
on saatuna 1940 Vapauden mitali 2
sekä Talvisodan muistomitali.

Välirauhan aikana Rautjärvellä
toimin värvättynä rajamiehenä.
Niskamäeltä muutimme Elvin kans-
sa Rautjärvelle, Raution taloon. Olin
Rajavartiolaitoksen palveluksessa
10.7.1940 alkaen. Palvelusopimuk-
sen päätyttyä siirryin siviiliin 31.5.
1941. Poikamme Raimo syntyi tam-
mikuussa 1941.

Rautjärveltä muutimme touko-

Sulo Kiuru on juuri täyttänyt sata vuotta.
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kuun lopulla 1941 Leivonmäen
Pihlasahoon. Kesäkuussa Eino ja
minä jouduimme taas reserviin, kut-
suntapaikkani Jyväskylä, Koulutus-
keskus 9.

Sisareni Sievi meni lottatehtäviin.
Juhannuksena 1941 alkoi sota. Elvi
ja Raimo sekä sisarukseni Heimo
ja Sylvi jäivät vanhempieni kanssa
Leivonmäelle. Kesäkuun 17. päi-
västä olin Jyväskylässä kertaushar-
joituksissa. Syyskuun 3. päivänä
siirryimme Riihimäelle, jossa perus-
tettiin ErP 21, ”Musta Nuoli”,
Pärmin pataljoona. Välittömästi pe-
rustamisen jälkeen siirryimme rin-
tamalle. Veljeni Heimo, täytettyään
18 vuotta, joutui sotaväkeen maa-
liskuussa 1943.  Siviili koitti syksyl-
lä 1944, marraskuun 1. päivä.

Jatkosodan aikana toimin
jalkaväessä taistelulähettinä, puoli-
joukkuejohtajana ja joukkue-
johtajana sekä komppanian vääpe-
linä vuodesta 1942. Rintama-aika
alkoi  Onkamuksesta ja päättyi
Ihantalaan.

Minulle myönnettiin vuonna 1941
Vapauden mitali 2, ylennys
30.11.1941 kersantiksi ja 1942 Va-
pauden mitali 1, ylikersantiksi
30.6.1942 ja vääpeliksi 30.6.1943,
1943 II lk Saksalainen Rautaristi ja
1944 Jatkosodan muistomitali.
Reservissä ylennys ylivääpeliksi
4.6.1968.

– Veljeni Eino s. 3.1.1917, kaatui
Salmissa, Tulemajärvellä 6.9.1941.
Hänet haudattiin kenttähautaan
Salmiin ja siirrettiin kesällä 1942
Leivonmäen kautta Rautuun. Yhtei-
set sankarihautajaiset olivat kesällä
1942.

Leivonmäki ja Joroinen
Isäni osti Leivonmäen Ikolasta ta-
lon, johon muutimme. Raivasimme
ja rakensimme kotia kylmälle pika-
asutustilalle Havumäelle. Tyttärem-
me Raija syntyi syyskuussa 1945.
Ikolasta muutimme syksyllä 1948
Havumäelle, Kiurulaan.

Vuonna 1952, toukokuulla,
”muuttolintujen tapaan”, muutimme
Joroisiin, Kollinjoelle. Ensin asuim-
me Jaakko Lajusen talossa, josta
käsin rakensimme ns. kylmää
Hakonotko-tilaa. Ensiksi valmistui
sauna ja -tuparakennus sekä väliai-
kainen navetta. Muutimme omaan
saunatupaan heinäkuulla 1952 ja
rakentaminen jatkui. Navetta-
rakennus valmistui 1953 ja 1954
marraskuulla pääsimme muutta-
maan omaan asuinrakennukseen.
Elokuussa 1955 syntyi nuorin lap-
semme, tytär Seija.

Vuonna 1975 luovutimme
sukupolvenvaihdoksella tilan
pojallemme Raimolle ja itse muu-
timme omistamaamme Hallanevan
tilasta lohkaistuun Viertola-kiin-
teistöön.

Vuoden 1988 syksyllä muutimme
Joroisten kirkonkylältä hankki-
maamme kerrostaloasuntoon ja siel-
lä elelimme Elvin kanssa viettäen
mukavia vanhuuspäiviä.

Kirkonkylälle muuton jälkeen olim-
me mukana järjestöjen toiminnassa,
mm. eläkeläisten senioritanssit,
seniorikuoro, Huru-Ukot -laulukuoro
ja osallistuimme yhdistysten järjes-
tämiin matkoihin. Toimin myös Jo-
roisten Eläkeliiton hallituksessa.
Harrastin myös kirjoittelua ja risti-
sanatehtäviä näön heikkenemiseen
saakka.

Luottamustehtävät
Raudussa olin perustamassa Voi-
mistelu- ja urheiluseura Alkua v.
1932 ja toimin siinä puheenjohtaja-
na vuodesta 1938 vuoteen 1940.

Leivonmäellä olin vuosina 1950-
1951 kunnanvaltuustossa, josta teh-
tävästä erosin Joroisiin muuton ta-
kia, sekä taksoituslautakunnassa

(verolautakunta) ja urheilulau-
takunnan jäsenenä.

Joroisissa toimin kunnan-
hallituksessa kahdeksan vuotta, vuo-
sina 1965-1972, toimien myös edus-
tajana eri lautakunnissa sekä mm.
kansanhuoltojaoston, Kansakoulun
johtokunnan ja Kolman piirikirjaston
johtokunnan jäsenenä, piirivalvojana
Lapinmäen, Kolman ja Hallamäen
piireissä sekä Vaalilautakunnassa,
Kolman äänestysalueen puheenjoh-
tajana vuosina 1966-1987.

Olin myös Joroisten Osuuskaupan
ja Osuuspankin hallintoneuvostossa,
Maamiesseuran rahastonhoitajana
sekä Eläkeliiton hallituksen jäsene-
nä.

Kutsuttuna kunniajäsenenä Jo-
roisten Keskustapuolueen Kolman
paikallisyhdistyksessä.

Lasten apu ja oma terveys
Satavuotias toteaa, että lapset ovat
olleet tärkeänä apuna vanhuudes-
saan; huolenpito lisääntyi Elvin kuo-
leman jälkeen. Ei ole tarvinnut yh-
tään yötä olla yksin, aina on yökaveri
löytynyt joko lapsista tai lasten per-
heistä.

Olen saanut elää suhteellisen ter-
veenä. Sota-ajan koettelemukset
unohtuivat ajan oloon lukemalla ja
työnteolla. Jalat veisivät vielä ko-
vasti, mutta näkö aiheuttaa hanka-
luuksia. Raskaasta työstäkö johtu-
nee, että henkeä on alkanut ahdis-
taa.

Mottona elämässämme on ollut:
eletään päivä kerrallaan, ei huo-
lita huomisesta, huominen tuo
tullessaan, mitä tuleva on.

Satavuotiaan syntymäpäivät
Lapset alkoivat pikkuhiljaa suunni-
tella ja järjestellä juhlaa, periaatteella
”jos Luoja suo”. Paikka varattiin ja
vieraat kutsuttiin. Juhlien odotus hie-
man jännitti; kuinka kunto kestää?

Syntymäpäivää vietettiin perheen,
viidessä polvessa, suvun ja kutsu-
vieraiden kera Joroisten seurakun-
tatalolla 6.4.2014.

Seija Räty

”Jatkosodan aikana
toimin jalkaväessä
 taistelulähettinä,

puolijoukkuejohtajana
ja joukkuejohtajana sekä
komppanian vääpelinä”
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Näytelmäkirjailijana tunnetun Lilli
Vuorelan syntymästä tulee tänä
vuonna kuluneeksi sata vuotta. Lilli
(Lijdia) Vuorela, o.s. Orlow, syn-
tyi Raudun Mäkrällä 23. elokuuta
1914. Hän kuoli Savonlinnassa 18.3.
2009 ja haudattiin Punkaharjulle
perhehautaan, jossa lepäävät myös
hänen miehensä Toivo Vuorela ja
äitinsä Sofia Orlow.

Kansakoulun ja kotitalouskoulun
käytyään Lilli Vuorela opiskeli lisäk-
si Kansanvalistusseuran kirjeopis-
tossa. Halua olisi ollut opiskeluun
enemmänkin, mutta maatalon aino-
alle tyttärelle se ei ollut mahdollis-
ta.

Avioiduttuaan rajavartioston pal-
veluksessa olleen Toivo Vuorelan
kanssa Lilli Vuorela asui pitkään
perheineen Suomussalmella. Siellä
hän kirjoitti romaanien, näytelmien
ja kuunnelmien lisäksi tuotteliaasti
novelleja ja jatkokertomuksia Kol-
miokirjan lukemistolehtiin. Hän oli
myös Rautulaisten lehden vakitui-
nen avustaja kirjoittaen ahkerasti
entiseen kotiseutuun liittyvistä ai-
heista.

Aviomiehen jäätyä eläkkeelle
Vuorelat muuttivat 1970-luvun alus-
sa Suomussalmelta Punkaharjulle.
Rautulaisten lehdessä 6/75 hän ku-
vasi kaipuuta pois kylmästä Kai-
nuusta lähemmäs lapsuuden maise-
mia ja kuinka niiden vastine löytyi:

”Ja ihme tapahtui: se paikka löy-
tyi täältä, Punkaharjun ihanan luon-
non keskeltä, Puruveden rannalta,
lämpimän maalaiskylän sydämestä.
Tuntui todellakin kuin olisi tullut ko-
tiin, kun tuli tänne kumpuilevien pel-
tojen, auringossa läimehtivien
viljasarkojen ja kesältä lemuavien
lehtimetsien keskelle… Ensimmäi-
set sanat: mie ja sie, olivat kuin kau-
kainen kaiku lapsuudesta, kuin side
joka ensimmäisestä hetkestä sitoi

Kirjailija Lilli Vuorelan
syntymästä 100 vuotta

meidät tähän uuteen paikkaan. Se
toi lähelle. Se kasvatti tunnon: olen
lähes omieni keskellä”.

Kirjailijan työ jatkui heidän kodik-
seen hankkimassaan entisessä
Lahdenkylän kansakoulussa, jossa
Lilli Vuorela kirjoitti monet näytel-
mistään. Niitä on esitetty niin tele-
visiossa kuin eri näyttämöilläkin.

Paikallista menestystä saavutti
Lilli Vuorelan näytelmä Siel’ koton’
Karjalas’, jota esitettiin pitkään Sa-
vonlinnan kaupunginteatterissa.
Kirjoitustyönsä lisäksi Lilli Vuorela
vaikutti paikkakunnan kulttuurielä-

mään mm. Punkaharjun kulttuuri-
lautakunnan jäsenenä. Kirjallisista
ansioistaan hänelle myönnettiin val-
tion taiteilijaeläke v. 1977.

Heimo Paakkinen

Lilli ja Toivo Vuorelan hautaristi Punkaharjun hautausmaalla.  Sulka-
kynä symboloi Lilli Vuorelan kirjailijanuraa ja kukka hänelle ra-
kasta puutarhaharrastusta. Toivo Vuorelan elämäntyötä kuvaa raja-
vartiolaitoksen tunnuskuva karhunpää.
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Varsinainen kalajuttujen aika on jo
ohi. Mutta kun olen kuunnellut tä-
män puolen savolaisten meheviä ja
vitsikkäitä kalajuttuja, muistui mie-
leeni eräs vanha Raudussa tapah-
tunut kalamatkani, joka mielestäni
on kertomisen arvoinen milloin ta-
hansa.

Tämä tapahtui kesällä v. 1919.
Tapahtumapaikka oli Raudun pitä-
jän Mäkrän kylässä. Jokainen van-
hempi rautulainen tunsi ”Kyttä-An-
tin”. Hänen oikea nimensä oli kyllä
Antti Ihalainen, mutta verratto-
man metsämiestaitonsa vuoksi sai
hän tämän kunnianimen. Hän oli
tarkka ampumaan lintuja ja muuta
metsänriistaa. Hän kasvatti ja opetti
koiria sekä oli herrojen oppaana
metsästysretkillä. Ilman häntä eivät
metsästysretket luonnistaneet, vaan
tulos oli laiha. Mutta paitsi metsä-
miehen ominaisuudet, omasi hän
myös hyvän kalamiehen vaistot. Sen
todistaa myös tämä kalamatka.

Olin hänen apumiehenään kesän
kuluessa vetänyt nuottaa Leinikylän,
Seppälän- ja Rautjärvessä sekä Sai-
janjoessa. Olimme saaneet kaloja
runsaasti. Usein oli nuotan perä
täynnä ahventa, särkeä, lahnaa ja
haukea. Eksyipä näiden joukkoon
muutaman kerran lohikin. Antti tunsi
kaikki lähiseudun hyvät kala-apajat
ja tiesi, miten nuotta oli laskettava,
ettei se tarttunut hakoihin. Usein oli
saalis niin suuri, ettemme kahden
miehen voimalla kyenneet sitä ko-
tiin kuljettamaan, vaan sain käydä
hakemassa hevosen. Onkimistakin
harjoitimme joskus huvin vuoksi.
Teimmepä erään onkimatkan Sai-
janjoelle, ja tästä matkasta on tar-
koitukseni tässä lähemmin kertoa.

Oli aurinkoinen ja lämmin kesä-
päivän aamu, kun me Kyttä-Antin
kanssa vaelsimme kohti Saijan-
jokea. Olimme päättäneet viettää
joella koko päivän, ja siksi olimme
ottaneet eväät mukaamme, Antilla
oli mukana mm. noin 5 litran

Eräs kalamatka Raudussa
vetoinen hinkki piimää täynnä, ja se
herätti minussa suurta hilpeyttä.
Laskin leikkiä sen kustannuksella.
Mutta Antti vain hymyili salaperäi-
senä.

Joelle tultuamme sijoitimme
eväämme ja muut liiat kamppeem-
me erääseen heinälatoon, ja aloim-
me ahventen narraamisen. Joki oli
toisin paikoin matala ja pohja vaa-
lean hiekan peittämä. Kalojen liik-
keet näkyivät siinä selvästi. Kun
näimme ahvenen joen pohjalla,
pudotimme ongen syötteineen hiljaa
sen eteen. Kun kala oli ottanut syö-
tin suuhunsa, nykäisimme kalan
maalle. Ellei heti nykäissyt kalaa
maalle, oli sen saaminen epävarma,
sillä usein se laski syötin suustaan
takaisin. Näin näkemisen avulla oli
saanti varmempi kuin kohon liikkei-
tä seuraamalla. Syvemmissä ja mu-
tapohjaisemmissa paikoissa oli pak-
ko seurata kohoa, kun ei nähnyt
kalojen liikkeitä.

Toverini päätteli auringon ja tuu-
len suunnasta, missä päin kalat mil-
loinkin oleskelivat ja mistä niitä pa-
remmin sai. Huomasin, ettei hänen
vaistonsa tässäkään pettänyt. En
yksinäni ollut milloinkaan saanut
kaloja niin runsaasti kuin nyt hänen
opastuksellaan. Enemmän hän nii-
tä kuitenkin sai kuin minä.

Siinä puolenpäivän korvilla me-
nimme ladolle ja söimme eväi-
tämme. Toverini tarjosi piimää mi-
nullekin palan painikkeeksi, ja
hyväähän se oli, mutta vain pienen
osan siitä jaksoimme kuluttaa.
”Viemme tähteen kotiin takaisin”,
sanoin leikilläni taas. ”Se voi lop-
pua kesken”, sanoi hän.

Ruuan päälle lepäsimme auringon
paisteessa ja otimme pienet unetkin.
Kun taas nousimme kalastustamme
jatkamaan, sanoi Kyttä-Antti:
”Näytän sinulle nyt erään pyynti-
tavan, jota joskus olen yksinäni ko-
keillut ja aina hyvällä tuloksella. Tu-
lehan auttamaan, niin kannetaan

tämä tynnyri yhdessä joen rantaan,
tuonne syvän kohdan reunalle”.
Ladon seinustalla oli tyhjä silli-
tynnyri. Olin jo ihmetellyt, kukahan
tuonkin oli tänne kuljettanut. Nyt
selvisi äkkiä sen kuljettaja ja samalla
sen tarkoitus.

Kuljetimme yhdessä tynnyrin ojan
partaalle, syvänteen reunalle. Joes-
sa oli mutka ja syvä, mutainen koh-
ta. ”Siinä on oikea kalojen pesäpaik-
ka”, sanoi toverini. Hän kaatoi osan
piimästä tynnyriin ja pyöritteli sitä
niin kauan, että kaikki piimä tarttui
tynnyrin seinämiin. Sitten asetti hän
sen veteen kumolleen, syvän koh-
dan yläpuolelle, niin että kalojen liik-
keet vedessä tynnyrin suun edus-
talla näkyivät. Tynnyrissä olleet pii-
mähiukkaset alkoivat hiljalleen va-
lua virtaa alaspäin, joutuivat syvän-
teeseen ja sen takana ollut mutka
käänsi ne takaisin päin joen keskel-
le, missä joutuivat vesipyörteeseen.

Vähän ajan kuluttua syntyi vedes-
sä liikettä ja elämää. Kaloja saapui
syvyydestä veden pinnalle ja lähel-
le sitä. Ne tavoittelivat kilvan piimä-
hiukkasia ja seurasivat valkoista
juovaa sen lähtöpaikalle, tynnyriin
saakka. Kun huomattavampi mää-
rä pieniä kaloja tai joku suurempi
kala oli mennyt tynnyriin, nykäi-
simme sen äkkiä pystyyn ja vedim-
me maalle. Sen suupuoleen olimme
sitoneet köyden sitä varten. Kaa-
doimme kalat ja veden maalle, voi-
telimme sisäpuolen uudelleen pii-
mällä ja laskimme sen taas veteen.
Näin jatkoimme tätä erikoislaatuis-
ta kalastustamme.

Välillä ongimme odotellessamme
kalojen menoa pyydykseen. Erittäin-
kin vesipyörteen kohta, jossa piimä-
hiukkaset pyörivät, oli niin hyvä onki-
paikka, että aina tarttui kala, ei muu-
ta kuin vetele ja vetele vaan.

Kerran sattui niin jännittävä tilan-
ne, että innosta melkein vapisimme.
Näimme miten pikkukalat äkkiä pa-
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kenivat ja syvyydestä nousi iso, lä-
hes metrin mittainen hauen vonkale.
Leukojaan liikutellen seurasi se val-
keaa piimäjuovaa aivan pyydyk-
semme eteen saakka. Siihen se kui-
tenkin pysähtyi, katseli sitä epäluu-
loisena ja painui äkkiä takaisin sy-
vyyteen. Harmittelimme aika lailla.

Näin kului tunti toisensa jälkeen.
Kalakasamme kasvoi kasvamistaan.
Ahventa, särkeä, salakkaa ja lahnaa
oli vieressämme huomattava mää-
rä. Ahvenia ja lahnoja oli joukossa
useita suurempiakin. Piimä loppui ja
aurinko painui Valkjärven pitäjän
puolella olevan metsän taa. Koko-
simme kalamme ja kamppeemme ja
lähdimme kulkemaan kotiimme
Mäkrälle. Meillä oli kaloja sen, min-
kä kantaa jaksoimme.

Kotiin kulkiessamme varoitteli to-
verini, etten tästä kalapaikasta ja
pyyntitavasta kenellekään mitään
puhuisi. Lupasin, ja lupaukseni olen
pitänytkin. Mutta nyt, kun Rautu on
jäänyt vieraalle ja Kyttä-Anttikin on
siirtynyt paremmille kalastus- ja
metsästysmaille, ei enää hyödytä
asian salaaminen. Voihan tästä joku
ottaa opikseen ja kokeilla, ovatko
kalat muuallakin maassamme yhtä
ahkeria piimälle kuin siellä Rau-
dussa olivat.

24.05. 5.00 Joroinen
5.45 Pieksämäki
7.00 Mikkeli
8.30 Lappeenranta L-asema
8.45 Viipurinportti ABC
11.00 Viipuri
RAUTU
Päivällinen Kuusaan motellissa
20.00 majoitus Hotelli Gerkon Viipuri

25.05. 8.-9.00 Aamupala
tutustuminen Viipuriin
ostos ja ruokailuaikaa
16.00 lähtö tynkä-Suomeen

Sitovat Ilmoittautumiset 20.04. mennessä
Seija Räty 040 5772728 tai seija.raty@pp.inet.fi

Matkan hinta 200,00 euroa
(ohjelma ja hinta alustava min. 30 hlö)
hinta sisältää
- majoitus 2 hlö huoneessa
- päivällisen Kuusaassa
- viisumin hankinnan
- kuljetukset

Rastaat Rautuun 24.-25.5.2014

Matkaa varten tarvitsemme seuraavat tiedot
8.5.2014 mennessä:

kopio passin kuvasivulta (mustavalkoisena) 1kpl passikuvia,
matkavakuutustodistus (pyydä tai tee vakuutusyht.)

viisumianomus kaavake täytettynä
(postitetaan sinulle ilmoittautumisen jälkeen )

MUKAVIA KESÄPÄIVIÄ KARJALASSA!

Rastaan suvun
kesäkokoontuminen

Mikkelissä 26.7.2014.

Lisää seuraavassa lehdessä.

Olen uudistanut
Mennun Hessu

-levyjä
nykykäyttöisiksi CD-R:ksi ja
toimitan niitä 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
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Viipuri ennen talvisotaa
Viipuri (venäjäksi Vyborg, saksaksi
Wiborg, ruotsiksi Viborg ) on perus-
tettu1293 ja se sai kaupunkioikeudet
1403. Aiemmin se kuului keskiajas-
ta alkaen Ruotsille, vuodesta 1710
Venäjälle, vuodesta 1812 Suomen
suuriruhtinaskunnalle ja vuodesta
1917 Suomelle.

Kaupungin keskusta sijaitsee saa-
rilla ja niemillä Viipurinlahden äärim-
mäisen perukan Suomenveden-
pohjan ja sen eteläpuolisen Viipurin-
lahden osan, Viipurista Uuraaseen
ulottuvan Suomenvedenselän välis-
sä. Kaupunkiin kuuluvana sen eli-
mellisenä osana oleva Viipurin lin-
na oli perustettu 1293, perustajana
oli Ruotsin marski Torkkeli Knuu-
tinpoika.

1920-1930 luvuilla Viipuriin liitet-
tiin paljon alueita naapureista, mm.
tärkeä ulkosatama Uuras (1936) Jo-
hanneksen kunnasta. Viipurin mlk
joutui luovuttamaan alueitaan lukui-
sia määriä, mm. Kolikkomäki, Talik-
kala 1924. Vuonna 1928 liitettiin
Viipuriin mm. Maaskolan esikau-
punki. Vuonna 1938 kaupunkiin lii-
tettiin osia Kärjen ja Karppilan ky-
listä.

Alueliitosten jälkeen Viipurin asu-
kasluku oli 74 403 1939, joista suo-
menkielisiä 93,6 %, ruotsinkielisiä
2,9 %, venäjänkielisiä 2,5 % ja sak-
sankielisiä 0,6 %. Viipuri oli siis Suo-
men kansainvälisin kaupunki.

Viipurissa vaikuttivat myös suo-
malainen, ruotsalainen, saksalainen,
ortodoksinen sekä juutalainen seu-
rakunta. Tärkeimmät lehdet olivat
suomenkielinen Karjala ja ruotsin-
kielinen Wiborgs Nyheter.

Viipuri oli myös koulukaupunki,
joista mainittakoon Viipurin
Teollisuuskoulu (per. 1898). Suoma-
lainen lyseo (1891), ruotsalainen
lyseo (1874), klassillinen lyseo
(1879), tyttökoulu (1881), ruotsalai-
nen tyttökoulu (1788), suom. yhteis-
koulu (1905), kauppakoulu (1887),

Viipuri talvisodassa

Toimenpiteet ennen sotaa
Suomessa ja Karjalassa oltiin opti-
mistisia ja oletettiin, etteivät venä-
läiset ole niin tyhmiä, että ryhtyisi-
vät hyökkäämään Suomeen. Oletet-
tiin Stalinin ja Molotovin tietävän-
sodan olevan niin kallista ja älytöntä,
etteivät ne hyökkää.

Tosin kesällä AKS, lotat ja suoje-
luskunnat organisoivat vapaaehtoi-
set linnoitustyöt ja sillä oli positiivi-
nen vaikutus maan puolustus-
tahtoon. Elokuussa 1939 pidettiin
Suomen suurimmat sotaharjoitukset
Karjalan kannaksella ja loppuparaati
pidettiin Viipurissa. Paraatin vas-
taanottivat sotamarsalkka Manner-
heim ja pääministeri Cajander.
Puhutaan Mannerheimin olleen niin
katkera Cajanderille ja hallitukselle,
että päivällisille hän ei osallistunut.

Elokuun 23. päivänä 1939 Saksa
ja Neuvostoliitto allekirjoittivat
hyökkäämättömyyssopimuksen, jos-
sa jaettiin Eurooppa allekirjoitus-

sahateollisuuskoulu (1921), meri-
koulu (1868).

Viipurin Uuraan satama oli Suo-
men kolmanneksi suurin Helsingin
ja Kotkan jälkeen. Kannaksen te-
ollisuuslaitokset sijoittuivat Viipuriin,
mutta mikään suuri teollisuuskau-
punki Viipuri ei ollut, mutta sen teol-
lisuus oli monipuolista pien-
teollisuutta.

Suurinta teollisuutta edustivat Val-
tion rautateiden konepaja (noin 600

Viipuri oli myös Suomen suurin varuskuntakaupunki,
jossa sijaitsivat seuraavat joukko-osastot:
2. Divisioonan esikunta (2. DE) (Viipurin linna)
Karjalan Kaartin rykmentti (KKR) Kenttätykistörykmentti 2 (KTR 2)
Ilmatorjuntarykmentti (ITR) Viestipataljoona (VP)
Huoltopataljoona (HuoltoP) Viipurin Komendanttivirasto (Vii. KV
Rannikkotykistörykmentti 2 (RT 2) Merivoimien alainen
Viipurin sotilasapteekki (Vii.SApt.) Viipurin sotasairaala (Vii.SS)
Taistelukoulu (TK) Kaasusuojelukoulu (Kss.K)
Sotameteorologinen keskusasema (SMKaS.)
Asevarikko 2 (AV 2) Muonavarikko 2 (MV 2)

henkeä) ja Viipurin Saha (noin 300
henkeä).

Tunnettuja viipurilaislähtöisiä ovat
mm. Kemppi, Starckjohan, Raute ja
Hackman&Co.

Viipurista oli kehittynyt vuoteen
1939 mennessä erittäin merkittävä
kauppa-, teollisuus- ja koulukau-
punki, koko itäisen Suomen pääkau-
punki. Lisäksi se oli merkittävä kan-
sainvälinen turisti- ja matkailu
kaupunki.

maiden kesken. Tästä alkoi pian le-
vitä tietoa myös suomalaisille. Tiis-
taina 10.10. oli ensimmäinen YH-
päivä eli yleiset harjoitukset ja 11.10.
alkoi suojajoukkojen keskitykset
mm. Karjalan kannakselle. Myös
viipurilaiset joukko-osastot alkoivat
kokoontua heille määrättyihin teh-
täviin, mm. KKR:stä muodostettiin
suojajoukkopataljoona I/2.Pr Kes-
ki-Kannakselle.

Lokakuussa oli myös kenttä-
armeija saatu kootuksi Kannakselle
ja linnoitustyöt jatkuivat. Sen sijaan
Taka-aseman työt jäivät pienemmäl-
le. Tällä linjalla Viipuri oli keskeisin
alue. Maailmansota syttyi, kun Sak-
sa hyökkäsi 1.9.1939 Puolaan ja 3.9.
Englanti ja Ranska julistivat sodan
Saksalle.

Kaupunginjohtajana oli varatuo-
mari Aarno Tuurna, apulaiskau-
punginjohtajana toimi insinööri Taavi
Siltanen ja toimittaja J. Aalto. Vii-
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purissa oltiin rauhallisia ja optimisti-
sia tulevaisuuden suhteen. Neuvot-
teluja Moskovassa seurattiin tark-
kaavaisesti luottamuksen ollessa
korkealla.

Sen sijaan Viipurin evakuointia
tehtiin hyvinkin rauhallisesti ja se
kostautui myöhemmin sodan sytty-
essä. Viipuriin alkoi palautua eva-
kuoituja asukkaita, kun neuvottelut
keskeytyivät Moskovassa marras-
kuun alussa ja oltiin odottavalla kan-
nalla, että ehkä sittenkin rauha jat-
kuisi.

Marraskuun 26. päivänä 1939 ul-
koministeri Molotov jätti nootin Suo-
melle, jossa todettiin suomalaisen
tykistön ampuneen puna-armeijaa
Mainilan kylässä aiemmin päivällä.
Suomi vastasi pikaisesti, mutta siitä
ei ollut apua, ja Neuvostoliitto sanoi
irti hyökkäämättömyyssopimuksen
vuodelta 1938 ja  katkaisi 29.11. dip-
lomaattiset suhteet.

Marraskuun 30. päivänä puna-ar-
meija ylitti maalla, merellä ja ilmas-
sa Suomen rajat klo 6.50 ilman
sodanjulistusta.

Talvisota
30.11.1939-13.3.1940
Suomalaisjoukot vetääntyivät pää-
vastarinta-asemalle (Mannerheim-
linja), Kyrönniemi-Kuolemanjärven,
Summan kylän, ja Leipäsuon kaut-
ta Muolaanjärveen, sieltä edelleen
Yskjärven, Punnusjärven ja Orava-
niemen länsipuolitse Vuoksen
pohjois rantaa pitkin Laatokkaan.
Pituus noin 130 km. Sieltä edelleen
väli-asemaan, Samolanlahti-Näykki-
järvi-Muolaanjärvi-Äyräpäänjärvi-
Salmenkaita (18.-17.2.) ja sieltä
edelleen Taka-asemaan, Viipurin-
lahti-Viipuri-Tammisuo-Tali-Vuoksi-
Räisälä-Käkisalmi (29.2.-13.3.).

Pommitettu Viipuri
Viipuria pommitettiin koko sodan
ajan, mutta pahimmat ilmapom-
mitukset olivat helmikuussa 1940.
Ensimmäinen tuhopoltto oli lauan-
taina 10.2.1940.

Jatkuvat pommitukset aiheuttivat
valtavia tuhoja ja paloja erityisesti
Havin kaupunginosassa, jossa oli
paljon puutaloja. Näissä pommituk-
sissa käytettiin ensimmäisen kerran
kasettipommeja (lentotynnyreitä).
Näissä pommituksissa tuhoutui pal-
jon korvaamatonta, mm. Viipurin
Nuorisoseuran toimitalo korvaamat-
tomine arkistoineen.

Suomalaisten taholta ei juuri pys-
tytty estämään vihollisen lento-
pommituksia, sillä vähäisten hävit-
täjävoimiemme käyttöä tarvittiin
muualla ja ainoa ilmapuolustus oli
ilmatorjuntatykistö, joka oli täysin
vajavainen.

Viipurin pahin ilmapommitus ta-
pahtui helmikuun 14. päivänä 1940.
Pommitus alkoi aamulla ja se koh-
distui Neitsytniemeen ja tuhosi mm.
kaupungin puhelinkeskuksen, vihol-
lisen pommikoneita oli ainakin 150.
Sinä päivänä Summa murtui. Pian
Viipuri alkoi olla kenttätykistön
tulituksen kohteena, koska vihollisen
kenttätykistön kantomatka ulottui
Viipuriin.

Ankarin Viipuriin kohdistunut
palopommitus tapahtui 18.2.1940 ja
se aiheutti sen, että huomattava osa
kaupungista tuhoutui. Viipurissa oli
kuoleman enteet. Tällöin tuhoutui
mm. Varuskunnan kirkko (Mikael
Agricolan hautakirkko). Sodan kau-
hu yltyi Viipuriin.

Viipurin evakuointi
Viipurin lääninhallitus käski 30.11.
evakuoida mm. Viipurin kaupungin.
Joulukuun lopussa oli väestöä eva-
kuoitu siten, että vuoden 1940 alus-
sa kaupungissa oli enää 16 000 asu-
kasta. Tammikuussa kaikki tarpeet-
tomat määrättiin poistumaan ja hel-
mikuun puolivälissä määrättiin kaik-
ki naiset poistumaan.

Vihollinen oli pommittanut rauta-
tiet, joten sen jälkeen jouduttiin kä-
velemään Tienhaaran ja myöhem-
min Simolan (50 km) asemille. Hel-
mikuun lopulla kymmenet evakkoon
lähteneet joutuivat vihollisten pom-

Uljaana liehuu sotalippu
tuhotussa Viipurissa. SA-kuva.

mikoneitten uhriksi kävellessään
evakkoon.

Tärkein arkistomateriaali saatiin
evakuoiduksi, mutta paljon yksityis-
omaisuutta jäi Viipuriin. Historialli-
sen museon ja Taidemuseon koko-
elmat saatiin lähetettyä Suomeen.
Samoin arvokkaat Stradivarius-viu-
lut.

Viipurin linnoittaminen
Viipurin linnoittaminen aloitettiin
25.9.1939 Taka-asemassa 150 va-
paaehtoisen linnoittajan voimin.
Marraskuun alussa töiden
kiirellisyysjärjestys oli seuraava:

1. panssariesteet
2. korsut
3. piikkilankaesteet
4. taisteluhaudat
Työt sujuivat hitaasti, koska maa

oli jäätynyt ja se oli kivikkoista.
Helmikuussa Lyykylänjärven ja
Viipurinlahden välillä oli työjoukkoja
linnoitustöissä 7 000 miestä ja siir-
tyivät 21.2. taakse linnoittamisvas-
tuun jäädessä taistelujoukolle.

Taistelu Viipurista
Stalinille oli erittäin tärkeää saada
Viipuri vallatuksi kokonaan ennen
rauhan tuloa, josta oli tehty yleis-
suunnitelma 1940. Viipurin valtaa-
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minen oli todella arvovaltakysymys
Stalinille.

Viipurin puolustuksen yleisjär-
jestelyt: Päävastuu lankesi II AK:n
komentajalle kenraaliluutnantti
Öhquistille ja joukot vetäytyivät
taka-asemaan Viipurin tasalle 23.2.

Viipurin puolustuksesta tuli vas-
taamaan 3.D (eversti Paalu ja 2.3.
eversti A. Kaila), esikuntapääl-
likkönä oli majuri H. Raikkala.

Viipurissa JR 7 (perustettu Hä-
meessä), komentajana eversti K.
Heiskanen sai tehtäväkseen ydin-
keskustan puolustamisen. Etulinja
määrättiin Ristimäen-Kangas-
rannan tasalle.

Rykmentin vastuualue jaettiin kah-
teen kaistaan siten, että vasemmal-
le ryhmittyi II/JR 7 (luutnantti T.
Inkilä) ja oikealle III/JR 7 (kaptee-
ni J. Hakanen), reservinä toimi I/
JR 7 (ratsumestari K. Alfthan). II/
JR 8:n tilalle saapui Kev.Os 3 (kap-
teeni Viisterä). Divisioonan oikeal-
la puolella oli satakuntalainen JR 8
(majuri S. Laaksonen). JR 7:n tuki-
patteristona oli Neitsytniemellä
KTR 3:n (eversti Heimolainen) I
patteristo (kapteeni U. Petäjä) ja JR
8:n tukipatteristona toimi II/KTR 3
(kapteeni A. Ilva).

Patteristojen tykit alkoivat olla
käyttökelvottomat ja ammuspula oli
krooninen. Tykistön, panssarien ja
ilmavoimien osalta vihollinen oli
murskaavan ylivoimainen. Viholli-
sen jalkaväellä oli vähintään kolmin-
kertainen ylivoima. Divisioonan oi-
kealla puolella sijaitsi JR 8 (majuri
S. Laaksonen). Kevyt Osasto 3
(kapteeni K. Viisterä) sijoittui
Sorvaliin ja Linnansaareen.

Divisioonan huolto sijaitsi Tien-
haarassa ja komentopaikka Linnan-
saaressa.

Viipurista oli tullut tuskan ja kuo-
leman kaupunki ja ennen niin iloi-
nen karjalaiskaupunki oli tuhoon tuo-
mittu.

Vihollisen taistelukäskyn numero
65 mukaan joukkojen oli vallattava
Viipuri ja Viipurinlahden länsiranta
2.3.1940. Tämä epäonnistui ja 7.

Armeijan komentaja, 2 luokan
armeijankomentaja Kirill A.
Meretskov  oli tyytymätön jouk-
kojen saavutuksiin. Uudessa taiste-
lukäskyllä numero 68 aamulla 6.3.
aloitettiin uusi hyökkäys Viipurin ja
Talin välisellä alueella, johon osal-
listuivat 34 AK (divisioonan komen-
taja K.P. Piuadyšev) ja 50AK (di-
visioonan komentaja F.D. Koro-
lenko) murrettava suomalaisten
puolustusasemat Tammisuolla ja
Repolassa, kierrettävä kaupunki
koillisesta ja saavutettava Saimaan
kanava.

JR 8:n puolustusalueella alkoi tais-
telu Kekälesaaren hallinnasta ja sii-
nä aiheutettiin raskaita tappioita vi-
holliselle, mutta omat tappiot olivat
myös raskaat. Reservejä ei ollut ja
saaresta jouduttiin luopumaan 3.3.
Samoin menetettiin Hevossaari, jon-
ka valtaaminen tuli kalliiksi viholli-
selle. Suurvallalla oli varaa tällaiseen
tuhlaukseen.

Kevyt Osasto 3 oli ryhmittynyt
puolustukseen Huhtialan-Kangas-
rannan alueelle. Päivä tuli kohtalok-
kaaksi Euran miehille, Kolikkomä-

ellä se menetti kaatuneina 29 soti-
lasta. Maaliskuun 4. päivänä vihol-
linen sai murron Huhtialassa, sitä
tukkimaan lähetettiin Kevyt Osas-
ton eskadroona vastahyökkäyksellä
Kolikkomäen rinteellä. Kolikkomäki
vallattiin takaisin ja välittömästi aloi-
tettiin linnoitustyöt.

JR 7:n kaistalla vihollinen keskitti
joukkojaan Liimatan pysäkin maas-
toon. Jokainen mies ties kohta al-
kavan taistelun Viipurista ja tiedet-
tiin itse Stalinin antaneen selvä-
sanaisen käskyn Viipurin valtaami-
sesta. Samaan aikaan Viipurinlah-
della syntyi uhkaava tilanne, kun
vihollisen 173.D (prikaatin-
komentaja Martsinkevitš) oli tun-
keutunut 8.3 Viipurin-Helsingin
maantielle.

Radiotiedustelu sai siepattua seu-
raavan viestin 8.3: ”Molotohvin 50-
vuotispäivänä valloitamme tänään
Viipurin ja tämä on sotaneuvoston
käsky.” Huolimatta vihollisen lukui-
sista hyökkäyksistä kaikki hyökkä-
ykset torjuttiin, mutta millä hinnal-
la! Joukot alkoivat olla lopussa, kaik-
ki joukkueen johtajat olivat kaatu-
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neet tai haavoittuneet ja näitä vä-
häisiä osastoja johtivat aliupseerit tai
ryhmänjohtajat. Krooninen ammus-
pula ja loppuun ammutut tykit hei-
kensivät puolustusta riipaisevasti.
Lisäksi 3.D sai käskyn ottaa haltuun
Rasalahden suunta ja estää viholli-
sen pääsy Tienhaaraan katkaise-
maan Viipuriin johtavia yhteysteitä.

Ratkaisutaistelut ja rauha
Päähyökkäys alkoi vasta 10.3. klo
8.30. voimakkaalla tulivalmistelulla,
vihollisen ryhmittäessä joukkojaan
Maaskolan kunnalliskodin maastoon
ja hyökkäys aloitettiin kahden pa-
taljoonan voimin.

Taistelut jatkuivat hautausmaan
maastossa, jossa kuolleitten luut ja
pääkallot kieriskelivät maassa. Vi-
hollisen tykistökeskitys oli murhaa-
va. Tukikohdan miehistö joutui ve-
täytymään, mutta vihollisia kaatui
satoja. Divisioona lähetti kaikille
rykmenteille puhelinsanoman, jossa
todettiin rauhanneuvottelujen alka-
neen Moskovassa. Siksi on tärke-
ää pitää asemat valloittamattomina.

Maaliskuun 12. päivänä suoma-
laiset vetäytyivät taistellen tukilin-
jalle, jolloin tilanne muodostui seu-
raavaksi: Tammisuon asema-Kar-
jalan esikaupunki-veturitallit-Kau-
punginsairaala-Patterinmäki-ulko-
ilmateatteri-Havinranta.

Viipurin viimeisten päivien puolus-
tuksesta vastasivat seuraavat osas-
tot: pääpuolustuslinjalla oikealta va-
semmalle Kev.Os. 3 (Viisterä), I/
JR 8 (Oksanen), I/JR 7 (Alfthan),
III/JR 7 (Hakanen), II/JR 7 (Söder-
holm). Puolustuksen yhtymä oli JR
7 (Heiskanen). Puolustava divisioo-
na oli 7.D (Kaila).

Viipurin valloittajaksi vihollinen
määräsi 7. D:n (Verzin) ja
hyökkäävinä osastoina olivat 257.
JR, 27. JR, 300. JR. Lisäksi
hyökkääviin osastoihin kuuluivat yli-
voimaiset panssarijoukot ja tykistö
sekä ilmavoimat.

Kaksi viimeistä päivää hämäläi-
set ja satakuntalaiset taistelivat kaik-
kensa antaen Viipurin ja Karjalan

puolesta. Onneksi puolustajan heit-
timet toimivat ammuspulasta huoli-
matta kiitettävästi aiheuttaen ryh-
mittyneelle viholliselle raskaita tap-
pioita. Samoin toimi ainoa panssa-
rintorjuntatykki.

Pääpuolustuslinjasta taisteltiin
aina rauhantekoon asti, josta tieto
saatiin 13.3. aamulla. Rauha saa-
tiin 13.3. klo 11.00, mutta hetken ku-
luttua saatiin tietää rauhanehdot:
koko Karjala ja Viipuri otettiin vä-
kisin pois, Salla ja Hanko jouduttiin
vuokraamaan. Liput laskettiin
puolitankoon ja ihmiset itkivät. So-
tilaat, jotka olivat antaneet kaikken-
sa, olivat katkeria.

Lipun lasku Viipurin linnassa
13.3. 1940 klo 15.15.
Kunniakomppania (Kev.Os. 3 kap-
teeni Viisterä) ryhdistäytyi ja IIAK:n
komentaja kenraaliluutnantti
Öhquist tarkasti osaston.

Tarkastuksessa oli mukana mm.
3.D:n komentaja eversti Kaila. Hän
tarkasti kunniakomppanian katsel-
len jokaista miestä silmiin ja tarkas-
tuksen jälkeen hän sanoi:

Sotilaat! Olemme pakotetut
muutaman päivän kuluessa luo-
vuttamaan Viipurin linnan, Poh-
jolan vapauden ikivanhan varti-
jan. Niin katkera kuin tämä ta-
pahtuma onkin, ei se voi tahrata
teidän, Viipurin urhoollisten puo-
lustajien kunniaa, sillä te olette
täyttäneet velvollisuutenne soti-
laana viimeiseen asti. Kun valta-
kunnan lippu nyt laskeutuu Py-
hän Olavin tornin salosta, niin se
laskeutuu yhtä puhtaana, kuin
on Suomen armeijan kunnia. So-
tilaat! Tämän tilaisuuden eläh-
dyttämänä tehkäämme kunniaa
Suomen lipulle ja vanhalle
uljaalle Viipurin linnalle.

Risainen lippu laskeutuu puoli-
tankoon ja vielä kerran nostetaan
huippuun ja sieltä se laskeutuu alas.
Tämän jälkeen kunniaosasto, vän-
rikki Paavo Paavola, ylikersantti
Eero Helminen ja sotamies Iivanai-
nen luovuttivat kokoon taitetun lipun

JR 7:n komentajalle eversti Heiska-
selle, joka luovutti sen 3. Divisioo-
nan komentajalle, eversti Kailalle,
seuraavin sanoin: Herra Eversti!
Viipurin puolustajat luovuttavat
tämän lipun siihen saakka, kun-
nes sitä jälleen tarvitaan.

Eversti Kaila luovutti lipun ken-
raaliluutnantti Öhquistille seuraavin
sanoin: Herra kenraali! 3. Divisi-
oona on täyttänyt tehtävänsä.
Vihollinen ei saanut vallatuksi
Viipuria.

Lippu poistui kunniavartion saat-
tamana pois Viipurista edelleen
sotamuseoon. Viipuri jäi yksinäise-
nä ja haavoitettuna odottamaan idän
ylivoimaisten joukkojen sisään-
marssia.

Rauhanteon jälkeen viimeiset suo-
malaiset poistuivat Viipurista
14.3.1940 klo 20. Viimeisinä päivi-
nä evakuoitiin mm. Viipurin hovioi-
keuden arkistot. Tervaniemen luo-
lan edessä laskettiin Suomen lippu
15.3.1940 klo 6.00.

JR 7:n tappiot olivat Viipurin tais-
teluiden aikana 70 kaatunutta, 236
haavoittunutta ja kaksi kadonnutta.
Kev.Os. 3:n tappiot olivat 13 kaa-
tunutta ja 26 haavoittunutta.

Viipuri, kaikille suomalaisille niin
tärkeä kaupunki, mutta karjalaisille
vielä niin rakas kaupunki oli pakko-
otettu pois Suomelta. Muistoja ei
voitu ottaa pois, ne jäivät ikuisesti
karjalaisille mieleen.

Pekka Hovilainen
Lähteet:
Talvisodan historia osa 2
Raunio, Kilin:
Sodan taisteluja 1, Talvisota
Lappalainen:
Viipuri toisessa maailmansodassa
Raevuori: Hyvästi Viipuri
Manninen: Miten Suomi valloitetaan
Järventaus: Suomi sodassa

Toim. huom:
Kirjoittajalla oli tekstissään muka-
na useampia karttoja, joita ei leh-
den sivumäärän rajallisuuden vuoksi
voitu julkaista.
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Rautuseura ry. kokoontui kevät-
kokoukseensa 12. maaliskuuta 2014
Karjalatalolle Helsingissä. Sääntö-
määräisiin asioihin kuului mm. toi-
mintakertomus vuodelta 2013. Seu-
raavana tästä lyhennelmä.

Vuosi 2013 oli Rautuseura ry:n 56.
toimintavuosi. Vuoden aikana ko-
koonnuimme tarinailtoihin kevät-
kaudella viisi kertaa ja syyskaudel-
la neljä kertaa pääsääntöisesti kuu-
kauden ensimmäinen keskiviikko.
Virkistystoimikunta on järjestänyt
kahvitukset ja arpajaiset, joihin jä-
senet ovat tuoneet arpajaisvoittoja.
Tarinailloissamme on seurusteltu,
muisteltu ja kerrottu tarinoita Rau-
dusta. Iltoihin on osallistunut keski-
määrin 24 henkilöä.

Sääntömääräinen kevätkokous
pidettiin 6.3.2013 Karjalatalon Sor-
tavalasalissa. Kokouksessa käsitel-
tiin sääntöjen määräämät asiat eli
vuoden 2012 vuosikertomus ja tilit.
Läsnä oli 23 henkilöä.

Sääntömääräinen syyskokous pi-
dettiin 6.11.2013 Karjalatalon Sor-
tavalasalissa. Läsnä oli 31 henkilöä.

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden
2014 jäsenmaksun suuruudeksi 22
euroa henkilö, josta 12 euroa

Rautuseuralla menossa 57. toimintavuosi
tilitetään Karjalan Liitolle. Yli 80
vuotiaille myönnettiin vapaajäse-
nyys. Lisäksi tehtiin henkilövalinnat
vuodelle 2014.

Rautuseuran hallitukseen vuonna
2013 ovat kuuluneet Raili Lame-
ranta  puheenjohtaja, Outi Ahponen
varapuheenjohtaja, Kaarina Raati-
kainen sihteeri, sekä Marja Johans-
son, Reino Pekkanen, Hannu Tuo-
mimaa, Varpu-Leena Sumsa ja Tyy-
ne Viljakainen. Ulkopuolinen talou-
denhoitaja on Veli Vanhanen.

Hallitus on kokoontunut kaksi ker-
taa Karjalatalolla.

Kunniapuheenjohtaja on Eros
Jäske ja kunniajäseniä ovat Erkki
Pekkanen, Heljä Pulli, Hemmo Ve-
nesjärvi ja Tyyne Viljakainen.

Rautuseura ry:n tilejä on pitänyt
Veli Vanhanen ja toiminnan-
tarkastajina ovat olleet Irma Nypelö
ja Erkki Pekkanen. Seuran toimin-
nasta on ilmoitettu yhdellä jäsen-
kirjeellä, Rautulaisten lehdessä,
Karjalassa ja seuran nettisivuilla
www.rautu.fi

Jäsenrekisteriä on pitänyt Heikki
Malkamäki. Vuonna 2013 jäseniä
oli 69 henkilöä.

Virkistystoimikunnassa ovat olleet

Eila Savolainen, Aila Pekkanen, Rit-
va Rantala ja Sirkka-Liisa Helenius.

Rautuseura ry. kuuluu järjestö-
jäsenenä Karjalan Liittoon ja jäsenet
Rautulaisten pitäjäseuraan silloin,
kun tulee Rautulaisten lehti.

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen
tapaamisissa mukana ovat olleet
Raili Lameranta ja Kaarina Raati-
kainen.

Seuran kevätretki tehtiin Mustiolle
ja Fiskarsiin, retkelle osallistui 19
henkilöä.

Osallistuimme rautulaisten
toimintailtapäivään Mikkelissä ja osa
oli mukana kihuilla Raudussa.

Karjalatalolla Perhe- ja suku so-
dan varjossa -seminaarissa ”Sota-
ajan arki lapsen silmin” kokemuk-
sistaan kertoivat Heljä Pulli ja Tyy-
ne Viljakainen.

Rautuseura ry:n puurojuhlan tuot-
to joulukuussa luovutettiin Karjalan
Liitolle Evakkoäiti-muistomerkki-
keräykseen.

Syntymäpäiviä ovat viettäneet
Erkki Pekkanen 80 v, Hannu Tuo-
mimaa 75 v, Sirkka-Liisa Helenius
75 v, ja Reino Pekkanen 70 v.

Kaarina Raatikainen

Karjalaiset kesäjuhlat kutsuvat

Lappeenrannassa, lehmusten kau-
pungissa juhlitaan Karjalan Liiton
66. Karjalaisia kesäjuhlia viikkoa en-
nen juhannusta 13.-15. kesäkuuta.

Juhlakansaa odottavat paitsi pe-
rinteiset karjalaiset piiroot ja uudem-
mat vedyt ja atomit, eteläkarjalai-
set kielkakkarat, sillä karjalaisten

juhlilla haastellaan suut makeaksi.
Onhan juhlien aiheena Karjalan Lii-
ton vuoden 2014 teeman mukaisesti
karjalainen sanankäyttö.

Juhlat järjestää Karjalan Liitto
yhteistyössä Lappeenrannan kau-
pungin, Karjala-lehden ja Karjalai-
sen Nuorisoliiton sekä Etelä-Karja-

lan Karjalaisseurojen piirin alueen
vapaaehtoisten kanssa. Jos haluat
osallistua juhlatalkoisiin, tervetuloa
mukaan!

Kesäjuhlille ovat tervetulleita kaik-
ki karjalaiset ja Karjalan ja karjalai-
suuden ystävät, sillä ”kuka se ny
yksinnää kehtaa rannass istuu,
porukass on paljo lustimpaa”.

Lisätietoja
Karjalan Liitto

Eevaliisa Kurki
eevaliisa.kurki@mbnet.fi

Mervi Piipponen
mervi.piipponen@karjalanliiitto.fi
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MATKOJA RAUTUUN 2014
RAUTU kotiseuturetki

6.-8.6.2014
Reitti 1: Joroinen-Pieksämäki-Mikkeli-

Lappeenranta-Viipuri-Rautu
Reitti 2: Hyvinkää-Helsinki-Viipuri-Rautu

hinta 325 e (vahvistamaton)
tied. Markku p. 040 5239 645

PIETARI sotahistoriaa
4-6.7.2014

Reitti: Mli-Lpr-Viipuri-Valkeasaari-Pietari
- Valkeasaari, Pietari sotamuseo

hinta 350 e (vahvistamaton)
ilm. Pekka p. 045 2630 365

VUOKSI-KIVINIEMI-TAIPALE
18.-20.7.2014

KIRKKOVENESOUTU
reitti: Joroinen-Mikkeli-Lappeenranta

hinta 350 e (vahvistamaton)
tied. Pekalta

KOTISEUTUMATKA RAUTUUN
15.-17.8.2014.

Reitti 1: Varkaus-Joroinen-Mikkeli-
Lappeenranta-Viipuri-Rautu

Reitti 2: Hyvinkää-Helsinki-Viipuri-Rautu
hinta 325 e (vahvistamaton)

ilm. Markku p.040 5239 645
  tied. myös e-mail pitajaseura@rautu.fi

               tai: pintke@suomi24.fi
  Pekka p.045 2630 365

Suvenmäen ja Raasulin
koulupiiri- ja kotiseutumatka

Rautuun 27. - 29.6.2014
Matkan aikana tutustutaan

Maanselän, Suvenmäen,
Kuusenkannan, Liippuan ja
Raasulin asuinpaikkoihin.

Reitti: Varkaus-Joroinen-Mikkeli-
Lappeenranta-Viipuri-Rautu.

Hinta 325 euroa

Yht.tiedot Pekka p. 0452630365
tai Markku p. 0405239645

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella?
Tee Rautulaisten lehden osoitteenmuutos:

Veijo Moilanen puh. 040 848 2759,
sähköposti: lehtitilaus@rautu.fi

Tilaa oma
RAUTULAISTEN LEHTI!
Hinta vain 27 euroa / vuosikerta

Sirkiänsaari-Huhti-Korleen
kyläkokous

Lauantaina 12.7.2014 alkaen klo 12
Mäntyniemessä,

os. Ihastjärventie 40 B, Mikkeli
Ohjelmassa alueen elämän ja tapahtumien
muistelua sekä haastelua. Tarjolla lounas,

jonka vuoksi ole hyvä ja ilmoittaudu:

Rauni Karjalainen, puh. 0400 715 200
Ilmi Pesonen, puh. 040 730 6166,
s-posti: ilmi.pesonen@gmail.com

Tervetuloa!
Kylätoimikunta

Matkoista saa ajankohtaista
tietoa myös internetistä

osoitteesta
www.rautu.fi/Kalenteri/matkat.htm
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Kirjoitus perustuu Antti Määttäsen
nuorimman pojan Jukka Määttä-
sen kansatieteen opintoihin kuu-
luneeseen haastatteluun. Vuonna
1978 tehdystä haastattelusta teks-
tintänyt Antero Määttänen.

Sarjan ensimmäinen osa julkais-
tiin lehdessä 1/2014, jossa kerrot-
tiin hieman tarkemmin myös Määt-
täsen suvusta.

Antin haastelut jatkuvat seuraa-
vissa numeroissa.

Määttäsen Antin muisteluksia
ajoilta ennen vapaussotaa

Sit myö mäntii toise kerra (Pieta-
riin), vietii heinäkuorma sinne, se oli
heinäkuuta viel, pellolt otettii heinät
suoraa ja pantii suoraa kuormaa,
tehtii se kuorma siin pihas, tiukal
polettii. Seinää vaste olliitt ne kärrit
laitettu nii et se perä tul oikei tiuk-
ka, ja joka puolelt polettii nii et soatii
mahollisimma paljo siihe kuormaa
mahtumaa. Se köytettii sit pitkipäi
ja poikipäi monnee kertaa ja tiukatti
viel köysii usseempaa otteesee.

Sit ko ne köyet ol sopiva tiukal, ni
Isä löi siihe sellasel teräväl seipääl
kolme neljä reikää sinne keskel
kuormaa ja pyörittel sitä seivästä,
et ne reiät vähä avartu. Sit siihe
pantii puolenkymment litraa vettä,
ihan kiehuvan kuumaa vettä niihi
reikii. Ni mie oattelin, mikä kumman
tarkotus tuol nyt sit on. Mut sil ol
semmone käytännön tarkotus et
kuivat heinät ko turposiit siint kuu-
mast veest, ni köyet itsestään tiuk-
keniit nii, et se ol varmast tiukka
paketti. Ei se painoo lisänt sanot-
tavast, ei sitä sen takkee olt pantu
sin, mut just sen tähe, et ko ol nii
pitkä matka, seitsemänkymment
kilometrii ja suurin osa matkast sitä
kivitietä, mikä tärryytti oikei, vaik
”linjaritha” niis kärrilöis olliit, etu ja
taka-akselis.

”Mitkä linjarit?”
No semmoset kaarevat jouset,

mitkä vähä vaimensiit niitä kivilöi ja
kuoppii. Se kuorma kesti paremmi
kasas sillo, ko köyet olliit tiukal. Mie
tuli kans huomaamaa yhe käytännö
jutun, et se ol tarpeellista, ko meilt
koatu kuorma yhe kerra enne rajan
ylittämistä siin Liippuanmäes. Se ol
hiekkamäk ja äskettäi ol olt kovat
satteet, ni ves tehnt sellasii syvvii
urrii siihe tiehe. Vaik siin kui varovast
ajo ja koitti kierteä niitä kuoppii ja
kivilöi, ni joka tapaukses siin käi nii
et se koatu koko kärri siihe tiel.

Sit se kärri ko ol semmone et siin
etpyörät keäntyit, ni ei siin käynt
kuinkoa. Ei mänt aisa poikki eikä
hevosel käynt kuinkoa, mut kuorma
män iha nuri sin. No sitä yritettii sit
nostoa, mut eihä myö soatu kahen-
kese sitä mihinkää. No, siin ol likel
paja, mist kuulu takomista, ni Isä
sano meä sin, on siel ainakii seppä,
voi olla muitakii miehii. Olha siel
sepän lisäks toinekii mies. Hyö tulliit
jelppaamaa sit ja soatii se kuorma
ylös sitte. Ihme kyl, se ol voa pik-
kuse kallellaa, ja sitä työnsiit sit, ni
se oiken, ei hajont kuitenkaa. Ei
tarvint käyä löysäämää ja tiukkaa-
maa uuvestaa.

Siint sit jatkettii matkaa ilman
kommelluksii. Mut ol siel kuorman
peäl hankala olla, ko se ol korkia
heinäkuorma, ni köysist pit koko
matka pitteä kii et siel kesti.

”No Pietariinko niitä heiniä sit-
ten vietiin?”

Pietarii vietii sinne rintkaa (?) niiko
sanottii, tori ol rintka nimeltää. Siel
sit ne lomu-(?)isännät – lomuks
mainittii noita kuorma-ajureita; eihä
sillo olt noita kuorma-autoja. Ni näil
kuorma-ajureil ol hirmu suuret he-
voset ja mahottoma suuret kärrit.
Lomu-isännäl voi olla usseempii
hevosii ja renkilöi, ja nää isännät sit
ostiit meiä heinii. Myö ajettii kärri
ens vaakaa ja hyö punnitsiit ens

kärrin ja kuorman. Sit ajettii pois,
purettii kuorma ja ajettii uuvestaa
vaakaa ja punnittii kärrit. Siin näky
sit se nettopaino mikä niit heinii ol.
Ja ne makso sit sen, mikä ol sovit-
tu.

“Myivätköhän nämä isännät
sitten nämä heinät edelleen?”

Ne syöttiit tietyst hevosil, ko niil
ol paljo hevosii itsellää. Ne rengithä
ajjoit tavaroi kapungil, kauppatava-
raa ja mitä sattu, iso kaupunk ko se
ol. Hevosiin ruokkimista varte ne
ostiit sitä heinää.

”No mites se oli se yksi juttu
siitä sokerin hausta?”

Niin, se oli sitten Venäjän vallan-
kumouksen jälkeen, kun raja oli
mänt jo kiinni. Sokerist ol sillo kova
puute nii Venäjäl ko Suomeskii. Se
ol sillo vähä ikävä tilanne, ko Suo-
mestkii kuskasiit salakuljettajat sillo
elintarvikkeita Vennäil, ko saivat
niist hyvä hinna siel. Kuka kuskas
jauhoi, kuka sokerii kuka mitäkii,
vaik ois tarvint Suomeskii. Usjast
nää salakuljettajat ollit viel näist
rajakylis, ko hyö tunsiit paremmi kaik
pienetkii polut, ei se muil oikei käynt
joutumatta kii.

Nehä käivät Suomen puolelt os-
tamas tarvikkeita, tehtailt ja myllyilt
ja kuskasiit sallaa raja yli ja saivat
sit hyvän voiton. Ykskii meiä suku-
laistalo ol siin rajan pinnas, ja hyö
tiesiit, et heiä noapur kuletti varmast
sokerii pimiän päite rajan yli, mut se
ei myö heil sokerii. Pelkeä tietys jos
heä myöp noapuril, ni asia voipkii
tulla ilmi. No, teä meiä suku-
laisisäntä ko tuns hyväst neä rajan-
takaset asukkaat, ni heä ehottikkii,
et miun tulla heil ko eihä teä soker-
noapur toas minnuu tunne. Teä
sukulaismies neuvo sit miul mite
männä sin noapurii ja sannoo voa,
et mie oon rajan takant, sen ja sen
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Samuli Määttäsen talo kirkonkylän kirkonmäellä.

Vasilin poika, ni teä noapur ko tuntoo
toas teän Vasilin, vaik ei se sinnuu
tunne. Heä neuvo sit et meät voa
täst meiä kohalt allaappäi iha siihe
rajaojal ja sit kulet siin vieres
noapurtalo kohal ja tuut sit rajalt päi
tähä noapurtalloo. Sit voa sanot ke-
nen poika sie oot.

Ni niihä mie mäni sit sinne sala-
kuljettajan talloo, mikäs se nyt ol-
kaa nimeltää… mikäs kumma se nyt
ol, no olkoo nimi mikä tahasa. Mie
kyselin isäntää, et miul ois asiaa. No
löytyhä se isäntä ja kysy et ”Mitäs
pojal on asiaa”? No, mie tuolt Kirja-
salon kyläst läksin et jos ois sokerii,
ko on sokerit on iha lopus. Siel
neuvoit, et täst talost vois soaha
sokerii”.

No, kenes poika sie uot”? No,
siinthä mie uon keskelt kyllää sen
Vasilin poika. Jos siul on ni pitäis
soaha par killoo, mut pannaa ne
kahtee er pakettii”. Miul ol sit mu-
kan kangaspussi, sellane
piikkopussi. No sil ol sit paperpus-
siloi, ni niihe myö sit mitattii. No, kyl
sil ol kaks loatikkoo, niiko siihe aikoa

olliit sokerit puuloatikois, kaks viien-
kymmene kilon tehtaan loatikkoo.
Se ol, peijakka, käynt iha tehtaalt,
Kotkast tai mist lie käynt hakemas.

”Kumma, että se oli saanut teh-
taalta noinkin suuren määrän”.

Tietyst heä makso siel hyvän hin-
nan, ja siel voi olla joku semmone,
mikä käytti henkilökohtasen etunaa
tällase välittämisen. Niist loatikoist
heä sit lapioi käsinee sokerpalat
pussiloihi, ne sokerit olliit semmosii
suurii palloi siihe aikoa. Punnittii sit
puntaril, niiko talois ain ol.

”Ne eivät olleet mitään säännöl-
lisiä paloja”?

Kyl ne ol, mut ei ne nii säännöllissii
olleet, ko nykyää, mut semmosii
kumminkii palloi ne olliit, ettei
toppasokerii kuitenkaa. Mie mak-
soin sitte, mut en nyt muista miten
paljo ne makso Venäjän rahas, ko
Vennäin rahhoa pit siihe olla. Nii mie
läksin sitte takasi. Läksin sitä sam-
moa suuntoa mitä olin tultkii. Teä
isäntä sano sit viel miul et, ”Muista
sannoo siel kyläl, et mie tuun ens
yön johokii aikoa, nähtäväst oam-

puolel yötä ja tuon nii paljo ko jak-
san kantoa...” No mie sanoin
”Hyvä on, kylhä mie sanon”. Mie
mänin sit toas sin notkoo, et se
sumu peitti miut ja sit kiersin ta-
kasi siihe sukulaistalloo. No,
onnistuha se reissu. Toisen pake-
tin annoin sit siihe, ko hyökii olliit
olt ilma sokerii pitkän aikaa. Olin
yötä siinä ja seuraavan oamun läk-
sin sit kottii.

”Ettei sinun tarvinnut sitten
ihan rajalle mennä”?

Ei tarvint, mut ei siint pitkältikää
olt, liekö olt vajaa pari sattaa metrii
rajalle matkaa siihe ojal. Se ol
sellane pikkune oja, melkei ko tuo
meiä viemär, ei paljo suuremp.
Hyppäämäl pääs yli iha hyväst. Se
salakuljetus ol muutamil raja-
asukkail nii tärkiä, ketkä ei muust
välittänneet ko siit mist sen rahan
sais, eikä siint, mikä se valtakunna
etu ois.

”Se salakuljetus ol
muutamil raja-asukkail

nii tärkiä”
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”Mitenkäs oli se tapaus, kun
nämä veljekset jakoivat peri-
määnsä pajarakennusta. Olikos
siinä tapauksessa jotain erikois-
ta?”

No olihan siin vähä. Näihe vel-
jeksiin isä ol pitänt pajjaa vuos-
kymmenät ja siinhä ne olliit oppineet
pojatkii. Mut sit ko isä kuol, ni pit
tietys jotekii jakkaa tää huusholli.
Hyö kutsuit nimismiehe jakamaa
isän perintöö. Yksmielisyytee siin ei
kuitenkaa päässeet sillo ensimmäisel
kerral, ni nimismies sanokii et,
”Riielkää nyt tarpeeksenna, ja sit ko
ootta selvil vesil, ni kutsukoa miut
uuvestaa”. Nii ne sit jonkii ajan
peräst olliit soaneet selviteltyy väli-
löitää, ni nimismies pyyvettii uu-
vestaa ja heä jako teän tilan.

No sit yhel veljeksel tul tään pa-
jan työkalut, ko heä meinas jatkoa
sitä työtä muual. Toisen veljeksel
toas tul tää pajarakennus. Teä kenel
jäi se pajakalusto ni laittokii sen oven
lukkoo ko sai sen omaisuuven ommii
nimmiisä. Mut sit toisel veljeksel,
kuka sai sen pajarakennuksen tul
mielee, et heähä tarvitsoo sitä ra-
kennusta muual ja alko purkamaa
sitä het paikal.

No, siihe aikoa ko rakennuksii
kattoo pantii eristykseks kattoo
sammalii, savviii ja moata, ni siinthä
tul semmone siivo ko heä peäst kaik
töryt sielt vintilt puttoomaa kaikkii
niihe pajakaluloihe peäl. Heä vei ne
seinät siint pois, mihi lie sit pys-
tyttänt. No siinthä tul sit toas
melkone käräjöinti näihe keske.

”Kumma juttu! Mikähän siinä
oli, kun he eivät osanneet jutella
keskenään. Oliko se pelkkää
kiusantekoa, vai mitä”?

Hyö olliit ain olleet riiois keskenää,
ni olha se heil tuttuu. Mite lie sit
lopult käynt tässäkii jutus, sitä mie
en kyl muista kuulleen. Teä tapah-
tukkii jo enne Vapaussottaa.

”Hyö kutsuit
nimismiehe jakamaa

isän perintöö”
Jatkosodan taistelutantereelle, ko-
tiinsa Rautuun, saapuneet naiset ja
iäkkäät miehet ovat jääneet vaille
ansaitsemaansa kiitosta. Liian myö-
hään minäkin olen havainnut oleva-
ni kiitollisuuden velassa heille lap-
suuteni ajan hoidosta.

Raudun nälkä ja leivänpuute toi-
vat rautulaiset kotikonnuilleen Kar-
jalan kannakselle, Suomen armeijan
eturintamajoukkojen rinnalle omaa
isänmaataan varjelemaan. Kotiseu-
dulleen omia maitaan viljelemään
tulleet naiset ja iäkkäät miehet tie-
sivät entisistä kokemuksistaan rys-
sän tavat, joten tykistötulituksen
sarjatkaan Palkealan mäen pelloille
eivät aiheuttaneet pakokauhua. Van-
hemmat lapset tosin innostuivat seu-
raamaan sitä, että räjähtivätkö kaik-
ki ammukset pudotessaan Palkealan
mäkialueen pohjoispuoliselle pelto-
alueelle. Yksi ammus jäi kuulemma
suutariksi.

Vanhemmat eivät näyttäneet
pelkoaan, joten lapsetkin käyttäytyi-
vät rauhallisesti.

Lentävä lähtö Raudusta
Kesäkuussa vuonna 1944 toteutui
kiireinen ja yllätyksellinen pakko-
lähtö Raudun kodeista. Sodan jyske
kuului omien puolelta Suvannon yli
ja Aliskan kylän suunnalta ryssän
tykeistä sekä Laatokalla olevista
vihollisen sotalaivoista.

Isoisältäni sain silloin rauhallisen
kehotuksen kyyristyä suuren petä-
jän juurelle, pää polvien väliin ja
katse maahan luotuna. Tuolloin al-
haalla lentävät maataistelukoneet
saapuivat puiden ylle näkö-
etäisyydelle. Vilkaisu lähimpänä len-
tävän koneen ohjaamoon osoitti oh-
jaajan tuijottavan ilmeettömänä suo-
raan eteensä. Ihmeellinen hattu
päässään hän oli keskittynyt var-
maan kaikkien näkyviinsä ilmesty-
vien ihmisten tappamiseen erot-
telematta lapsia, naisia tai vanhuk-

Raudun rintamalapset
sia kokardia kantavista sotilaista.

Koulutuksen historiaa
Jatkosodassa Raudun sotarin-
tamalla vanhimmat lapset kävivät
kansakoulua. Palkealassa kouluna
oli Jääskeläisen asuintalo.

Nykyinen Suomen opetusministeri
Krista Kiuru on saanut eteensä
komiteamietinnön, jossa lapsille ei
lukiossa opetettaisi laajasti yleis-
sivistäviä aineita. Historian jättämi-
nen pois lukion aineista vuonna 2016
olisi rautulaistenkin sukujuurien re-
pimistä ja kalevalaisen kulttuurin
väheksyntää. Onneksi Krista Kiu-
ru osaa ajatella omilla eikä puolu-
eensa aivoilla. Mikäli historian opis-
kelu poistetaan lukioista, niin ai-
kuistuvilta lapsilta puuttuu tieto oman
olemuksensa kehittymisestä ja yh-
teys aikaisempiin sukupolviin katke-
aa sekä tietämys, millaisten tapah-
tumien kautta itsenäinen Suomi on
syntynyt. Tämänkaltaistako Suo-
mea Raudussa taistelleet suomalai-
set sukupolvet lapsilleen ja lapsen-
lapsilleen haaveilivat?

Suomen hirveitä historiallisia ta-
pahtumia osattaneen nykyisin ker-
toa kasvaville lapsille heidän henki-
sen kehityksensä vaatimalla taval-
la. Tiedämme kyllä, että naiset ja
lapset joutuivat säälimättömän sur-
maamisen kohteeksi Karjalan kan-
naksella Raudussa ja Viipurissa riip-
pumatta siitä, olivatko ammuttavat
lapset ja naiset suomalaisten tai ve-
näläisten mukana taistelurintamilla
maaliskuussa 1918.

Saksalaiset lopettivat
toverien ja kaverien sotimisen
Krista Kiuru kuuluu siihen puoluee-
seen, joka jakoi vuoden 1918 tam-
mikuussa kahteen ryhmään, meihin
tovereihin ja muihin suomalaisiin.
Muut suomalaiset olivat vihollisia
me-tovereiden aloittaessa aseellisen
kapinan me-aatteen puolesta.
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Jotka eivät ole puolesta, ovat mei-
tä vastaan -asetelmalla alkavat
kaikki kapinat ja sodat. Suomen
eduskunnan kokoontuessa 1918
kapinan jälkeen, vain yksi Krista
Kiurun puolueen silloisista kansan-
edustajista saapui istuntoon, muut oli
ammuttu tai paenneet. Tuo yksi sel-
vinnyt oli omilla aivoillaan ajattele-
va toveri, joka ei ryhtynyt sotimaan
asein muita vastaan. Eläköön kau-
an hänen muistonsa ja aatteensa.

Nälkä on kaikkien
sotimisten perussyy
YK on julistanut vuoden 2014 per-
heviljelmien vuodeksi. FAO:n mu-
kaan maailmassa on nyt yli 500 mil-
joonaa perheviljelmää. Rautulaiset
naiset, vanhukset ja lapset viljelivät
suomalaisten omia perheviljelmiä
sotien aiheuttaman nälänhädän val-
litessa Suomessa.

Sodan jälkeen Veikko Vennamon
johdolla annettiin rintamamiehille ja
evakoille mahdollisuus ryhtyä
pienviljelijäksi valtiolta velkaa otta-
malla ja määräysten mukaista
pellonraivausta, rakentamista sekä
viljelyä toteuttamaan. Moni tarttui
leipänsä saamiseksi tähän tilaisuu-
teen saaden näin perheensä kera
niukan leivän peltotilkustaan ja
velanmaksurahat metsätöistä.

Nyt näitä ”maata maattomille” -
kokemuksia voitaisiin hyödyntää
YK:n toimesta Afrikassa ja muual-
la maailmassa.

Rahavarojen kerääntyminen
muutamille aiheuttaa sodat ja
nälät
Wall Streetilta johdettu maailman-
laajuinen suurviljely kartano-
talouksineen aiheuttaa vain nälän-
hätää ja nälän riuduttamien lasten
kuolemat. Nämä kuolemat ja nälän-
hädästä seuraavat sodat nostavat
sijoitusten tuottoja Wall Streetin
rahasijoittajille.

Tällaisesta markkinataloudesta
eroon pääsemiseksi on YK:n esille
nostama pienten perheviljelmien ai-
kaansaaminen ensiarvoisen tärkeä
yleismaailmallinen toimi.

Nälkä oli paavin sekä Suomen
presidentti Sauli Niinistön vuoden-

vaihteessa pitämien puheiden pää-
aihe. Puheissa jätettiin kuitenkin
esittämättä toimenpiteitä nälänhä-
dän poistamiseksi, tosin paavi pyysi
rukoilemaan.

Presidentti Tarja Halonen on nyt
saanut tärkeän tehtävän YK:lta.
Hän johtaa aavikoitumista estävää
työryhmää. Aavikoituminen aiheut-
taa nälkää varsinkin Afrikassa, jos-
sa pienviljely on miltei kokonaan
naisten työtä.

Toivon, että feminismillä ei aihe-
uttaisi kuitenkaan lisää afrikkalais-
ten lasten nälkäkuolemia. Toivon
entiselle Suomen presidentille me-
nestystä pienten perheviljelmien
kehittäjänä.

Ahti Hänninen

Helsinkiläinen koululainen Suomen sotahistoriaan tutustumassa
Juksovan kylän pellolla. Väinö Linna oli sotaretkellään majoitettuna
tähän kylään, siellä puolustusvoimat tarjosi leikattua konjakkia Man-
nerheimin syntymäpäivänä.

Haapasen Kotileipomo Mikkelistä
pääsi kisaamaan Suomen paras lei-
pomo -tittelistä televisiossa kevät-
talven aikana pyörineessä sarjassa.
Mukana oli 18 leipomoa eri puolilta
Suomea. Voittokahinoihin ei Rautu-
juuristen Haapasen veljesten yritys
päässyt, mutta kilpailu oli Kalle
Haapasen mukaan hyvä kokemus.

– Oikein hyvät tunnelmat jäi;
kuvauspäivänä tehtiin asiat, kuten ne

Leipomokisasta jäi hyvä maku suuhun
joka päivä leipomollamme tehdään.
Asiakkailta on tullut sataprosentti-
sesti positiivista palautetta.

Kisassa he leipoivat aurabriosseja
ja tuulihattuja, ja tietysti tuoma-
roitavana oli Haapasten tavara-
merkki, ruisleipä.

– Se oli tuomari Hans Välimäen
mielestä liian hapanta. Reseptiä ei
kuitenkaan muuteta, hyvää leipää se
on, myhäilee Kalle Haapanen.

Kilpailussa esillä olleista
leivonnaisista Haapaset leipoivat
ohjelman tv-esityksen jälkeen taval-
lista enemmän tuotteita, ja viisasta
olikin: menekkiin tuli selvä lisäys.

Parhaillaan Haapasen Koti-
leipomolla valmistellaan uusiin
tuotantotiloihin siirtymistä.

– Laitetoimituksia odotellaan.

Marjo Ristilä-Toikka
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Lottia Kannaksella 12. jakso
Uusi kotini ei suinkaan ollut mikään
linna, vaan ruskeanharmaa sotilas-
teltta. En ollut koskaan ennen näh-
nyt telttaa, en siviili- ja vielä vähem-
män sotilastelttaa, joten seisoin ai-
van sanattomana. Minua hakemaan
tullut lotta nosti vähän teltan lievettä
ja sukelsi sisään eikä minun autta-
nut muu kuin seurata perässä. Vas-
taani tulvahti lämmin pihkan-
tuoksuinen ilma, josta silmälasini
huurtuivat enkä pystynyt hetkeen
näkemään mitään.

Kun näköni oli vähitellen palautu-
nut ja tottunut öljylyhdyn luomaan
hämärään valaistukseen, huomasin
teltassa majailevan sotilaitakin. Sii-
tä sain toisen järkytyksen aiheen.
”Missähän me nukumme?”, yritin
tiedustella varovasti. Tytöt vain vil-
kaisivat poikia ja vaihtoivat silmä-
yksen keskenään ja siihen vastauk-
seen minun oli tyydyttävä.

Kahvi, jota oli pidetty lämpimänä
kaminan päällä, maistui taivaallisel-
ta kaiken jännityksen jälkeen ja ty-
tötkin näyttivät silmissäni enkeleiltä.
Olin antanut opettajien ruokava-
raston yhteiseen käyttöön ja sain nyt
vuorostani puolustuslaitokselta kui-
van muonan. Tällä kertaa siihen
kuului juustoa, voinappi, annos pala-
sokeria ja vanikkaa joku aseman
väli, sotilaskieltä käyttääkseni.

Olimme saaneet pienen hengäh-
dystauon, jonka käytimme
seurusteluun. Kaminan lämmittäes-
sä ihanasti toista kylkeä istuimme
kodikkaasti kahvimukeinemme ja
kyselimme toisiltamme menneen
yön kokemuksia. Minulla ei niitä juu-
ri ollut, koska olin nukkunut.

Niinpä tytöt sitten kertoivat yöl-
lisestä matkastaan ja sillä sattunees-
ta kommelluksesta. Joulukuinen yö-
ilma oli kohmettanut autonlavoilla
kuorman päällä istuneet jäätymis-
pisteeseen. Ei ollut mistä pitää kiin-
ni, koska lähtiessä ei ollut köyttä eikä
aikaa sitoa kuormaa. Kuoppaisilla
hiekkateillä kulki loputtomat jonot

jalkamiehiä ja ajoneuvoja. Ihmiset
tungeksivat kapealle sillalle päästäk-
seen edes väliaikaiseen turvapaik-
kaan, sillä oma henki oli jokaiselle
rakas.

Silloin sattui se, mitä oli pelätty;
yksi sotilaista putosi lavalta sillalle.
Koski kuohui alla eikä pysäyttää
saanut. Tämä aiheutti kauhua ja
hämminkiä, sillä eihän kukaan olisi
halunnut kanssamatkustajan murs-
kaantuvan jonon jalkoihin, kun pe-
lastus odotti jo sillan toisessa pääs-
sä. Hätähuutojen kaikuessa pimey-
dessä pudonnut oli kuitenkin saanut
otteen autosta ja nuorena ja voimak-
kaana vetänyt itsensä takaisin tur-
vaan. Niin jatkui pakomatka eikä
yhtään miestä menetetty.

Kaikki oli siis toistaiseksi ainakin
näennäisesti hyvin. Olimme ylittä-
neet sillan ja elimme vielä. Mitä
muuta olisimme osanneet elämältä
siinä vaiheessa toivoakaan? Lyhy-
en talvipäivän alkaessa hämärtyä
telttaan tuotiin päivän keittoannos
lämpölaatikossa. Savon Jääkäri-
rykmentti ei ollut meitä unohtanut,
joten pääsimme osallisiksi iki-iha-
nasta hernekeitosta, joka oli valmis-
tettu kenttäkeittiössä hauduttamalla.

Tuo ensimmäinen kenttäateriani
tiesi minulle kenttäaterioita vuosik-
si, sillä minut oli otettu valtion
muonavahvuuteen. Näin oli alkanut
toteutua lupaukseni, jonka olin an-
tanut itselleni vain vajaa vuorokau-
si sitten idän taivaalla riehuneiden
tulipalojen loimotuksessa. Nyt ei
enää kysytty, olinko mies vain nai-
nen, vaan jokainen kantoi kortensa

yhteiseen kekoon. Teimme kaikki
yhdessä työtä oman maamme ja sen
vapauden puolesta.

Kohta syötyämme päivä alkoi
kallistua iltaan. Ruokakin teki teh-
tävänsä ja alkoi raukaista. Mutta
miten järjestyisivät luonnolliset ilta-
toimet? Olihan sota eikä muka-
vuuksista ollut tietoakaan. Kaikki
järjestyy aikanaan ja niin tapahtui
nytkin. Siispä jonoon vain ja lumi-
seen metsään iltatoimia suoritta-
maan.

Sitten oli vielä käytävä nukku-
maan. Nukkumapaikkani, vai sa-
noisinko kotini, ei ollut turhan suuri,
kuten ei muidenkaan. Vääpeli tel-
tan esimiehenä oli saanut kunnia-
paikan teltan perällä ja vähän enem-
män tilaa niin kuin asiaan kuuluikin.
Me toiset saimme kylkemme alle
oman mittamme verran havuilla
päällystettyä isänmaata. Filtin toinen
reuna taitettiin lakanaksi ja toinen
peitteeksi, reppu asetettiin tyynyksi
ja niin oli kenttävuode valmis.

Avasin lottapuvun ylänapin, ettei
hengitys estyisi, laitoin vyön taskuun
ja kengät kuivumaan kaminan lähel-
le. Niin vietin ensimmäisen kenttä-
yöni havuvuoteella teltan oviaukon
vieressä. Kukaan teltassa ei häirin-
nyt uniani sinä yönä eikä tulevina-
kaan öinä.

Meeri Huuhka
(Schadewitz)

Kirjoitus julkaistu aiemmin
lehdessä nro 4/1987

Sarja jatkuu

”Nyt ei enää kysytty,
olinko mies vain nainen,

vaan jokainen
kantoi kortensa

yhteiseen kekoon”

”Saimme kylkemme alle
oman mittamme verran
havuilla päällystettyä

isänmaata”
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Vakkilan tyttö 80 vuotta

Isosiskoni Mirja Nykänen, Paavo ja Anna (o.s.
Jäske) Intken vanhin tytär, täytti 23. helmikuuta pyö-
reät 80 vuotta. Suurempia juhlia ei pidetty, vaan
perhepiirissä nautimme synttärikahvit Mirkun luo-
na Espoossa.

Kuvassa Mirja lapsineen, vasemmalta Tarja,
Marja-Leena, Raimo ja Marjut.

Ritva Rantala

Vilma Köninki täytti  kahdeksankymmentä vuotta
22.2.2014 Helsingissä. Hänen vanhempansa oli-
vat rautulaiset Anna (o.s. Röksä) ja Juho Köninki
Raudun Kuninkaanselästä. Perhe muutti 1923
Pyhäjärven Rantakylään, missä he asuivat evak-
koon lähtöön asti.

15 Div. hiihtokilpailut, kuva  ampumapaikalta Raudusta 15.3. 1942. SA-kuva.
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Siunaus toimitettu Kangasalan kirkossa 
lauantaina 8.3.2014.
Kiitos osanotosta.

Rakas puoliso ja äiti

On rakkaus uni ikuinen, 
sen juuret on mullassa Kannaksen,
ei syksyyn ei talveen se kuolla voi.
Kevät lempeni lehdossa aina soi.

Kaipaamaan jäivät
Kauko ja Mika
sukulaiset ja ystävät

23.4.1929
10.2.2014

Rautu
Kangasala

o.s. Pyykkö

Kerttu Kaija
ILONEN

Äitini Kerttu Ilosen muistolle

Kerttu oli syntynyt Raudussa 23.04.1929 ja nuk-
kui pois 10.02.2014 kotonaan Kangasalla.

Kertun isä syntyi Kivennavalla, Pyykönmäellä,
isoon perheeseen. Äiti Hetti syntyi Lipolassa.

Kerttu asui isänsä kodiksi ostamassa inkeriläisten
lasten orpokodissa Raudussa. Omaa perhettä Mar-
tilla oli vaimonsa Hetin ja Kertun lisäksi poika
Olavi ja tytär Saimi.

Vuonna 1939 sodan alkaessa Kerttu oli 10-vuo-
tias. Evakkomatka päättyi Pieksämäelle Paltaselle
hra Mannisen isoon taloon, mihin saapui muitakin
evakkoja. Manniset olivat erittäin ystävällisiä.

Rauhan tultua maaliskuussa Martti sai ostettua
Luopioisista myllyn ja sahan, mutta Hetti ja Saimi
eivät viihtyneet ollenkaan hitaassa ja rauhallises-
sa paikassa. Sitten tuli ilosanoma, että pääsee ta-
kaisin kotiin. Kaikki myytiin ja Raudussa alkoi
uuden myllyn ja kodin rakentaminen. Talo kun tuli
valmiiksi, niin jo kahden viikon jälkeen tuli uusi
lähtö ja taas Pieksämäelle Manniselle. Myöhem-
min perhe muutti Luumäelle.

Koulua Kerttu kävi Raudussa, Viipurissa,
Valkjärvellä, Lappeenrannassa, Pieksämäellä ym.
Opettaja olivat ankaria. Kerttu oli kiinnostunut
kielten opiskelusta ja oppi useita kieliä, mistä hä-
nelle oli suurta hyötyä ja iloa myöhemmin. Kerttu
opiskeli aikuisena venäjää yliopistossa ja toimi
osan aikaa opettajana Kangasalla.

1960-luvulla Kerttu kävi siskonsa Saimin kans-
sa Raudussa, Leningradista pääsi hyvin junalla
Rautuun ja asemalta kotiin oli kävelymatka. Talo
oli pystyssä, ja on vieläkin. Kerttu sanoi talossa
asuvalle mummolle, että isäni on muurannut tämän
uunin. Mummo suuttui ja sanoi, että Leningradin
työläiset ovat muuranneet sen. Mitä sitä väittele-
mään.

Miehensä Kaukon kanssa alkoi ns. Kivennavan
valtaus. Tutustuivat kunnan-, kulttuuritalon- ja
kanatehtaan johtoon sekä paikallisiin asukkaisiin.
Alkoi yhteistyö paikallisen johdon kanssa mm.
kirkkomaan erilaisten sopimusten teko, muisto-
merkkien suunnittelu ja neuvottelu Kivennavalle,
Siiranmäen muistomerkin pystytys. Näin syntyi yh-
teys ja molemminpuolinen vierailu. Kaikessa tässä
työssä on Kertulla ollut ratkaiseva osa Kaukon
kanssa. Kauko ideoi ja Kerttu toteutti, eikä vähi-
ten kielitaidon ja venäläisen sielun tuntemisen an-
siosta.

Kerttu kaipasi ja rakasti Rautua. Kivennavalla
ei käyty ilman Raudussa käyntiä. Vuonna 2012
Kerttu harva se ilta sanoi, että mentäis Rautuun.
Sukumatkamme vanhoille paikoille osui heinä-
kuulle ja Kerttu pääsi viimeisen kerran käymään
kotona.

Kerttu oli viimeiseen asti rautulainen ja karja-
lainen. Rautu on rautaa, sanoi Kerttu.

Mika Ilonen
Kirjoittaja on Kertun poika
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Airi Elise Annikki Urjo o.s. Ihalainen, syntynyt
28.7.1928 Raudussa, kuoli 28.3.2014 Joroisissa.

Helka Annikki Rastas-Balk s. 23.5.1956, kuoli
30.1.2014 Helsingissä. Helkan isä Sulo Rastas oli
kotoisin Raudun Korleelta.

Hilma Elina Kosunen, o.s. Husu, kuoli Pieksämä-
ellä 7.1.2014. Hän oli syntynyt 30.8.1921
Raudussa, jonne hänen vanhempansa Anna ja
Matti Husu olivat paenneet Venäjältä vallankumo-
usta.

Onnellisen lapsuuden jälkeen hän aloitti koulun
Käkisalmen yhteislyseossa. Käkisalmessa Hilma
osallistui ilta- ja vapaa-aikoinaan monipuoliseen
lottakoulutukseen. Talvisodassa hän toimi ilma-
valvontatehtävissä. Sodan jälkeen hän etsi perhet-
tään, jonka hän monien vaiheiden jälkeen löysi
Jäppilästä. Hilma jatkoi opintojaan Pieksämäen
yhteiskoulussa, mutta jälleen poikkeusolot katkai-
sivat koulunkäynnin.

Sodan alettua Hilma läksi lottatehtäviin Viipuriin
ja Karjalan kannakselle. Sodan jälkeen Hilma ta-
pasi tulevan miehensä Erkin. Naimisiin menon jäl-
keen he muuttivat Hilman vanhempien luokse Ko-
kemäelle, jossa heille syntyi tyttö. Mutta Erkin ko-
titila etsi isäntää ja he palasivat Jäppilään ja heil-
le syntyi vielä kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Hilma
teki raskaan työn maatalon emäntänä ja hän oli
kylän yhteyshenkilö järjestäen eri tilaisuuksia. Hän
toimi useita vuosia Jäppilän Sotaveteraaneissa eri
tehtävissä. Muistotilaisuudessa pastori Heikki Ho-
lopainen kertoi siunanneensa Hilman Raudun hie-
kalla, jota hän sai Pauli Rastaalta. Näin Hilma
pääsi tavallaan kotiseudullensa.

Hilma oli lempeä, iloinen ja vieraanvarainen.
Häntä jäivät kaipaamaan lapset, lapsenlapset, su-
kulaiset ja runsas ystävien joukko.

Ari Kosunen

Karjalan Liiton
Evakkoäiti

-muistomerkkihankkeen
keräystilin numero:

OKOYFIHH,
FI84 5789 5420 0253 68.

Keruuaika: 2.11.2012-31.10.2014
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