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57. VUOSIKERTA  1/2015 (392) HELMIKUU 2015

Ruptuurikapinan eli vuoden 1656 taistelun muistoksi Karjalan kannaksen liiton
Raudun kirkkoaholle v. 1931 pystyttämä muistomerkki. Maalaus on taiteilija
Wladimir Tikhomirowin käsialaa Viipurista, taulun omistaa Markku Paksu.

Vapaussodan aikoihin 1917-1921 liittyviin tapahtumiin julkaistaan huhtikuussa
Suvannon seudun sukututkimuspiirin aktiivien toimittama kirja. SIVUT 8-9.
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Mikkeli helmikuussa 2015

Kyl mie niin mielein pahoitin...

kotiseutuneuvos

Viime vuonna tuli kuluneeksi 75
vuotta talvisodan alkamisesta ja
70 vuotta viimeisestä evakkoon
lähdöstä.

Itsenäisyyspäivänä järjestettiin
monia juhlia ja kauniita puheita
oli kuultavana. Mutta mainit-
tiinko niissä Karjala tai Karja-
lan antama uhraus? En kuullut.

Tositotta on, että kalleimman
uhrin antoivat ne soturit, jotka
menettivät henkensä tai tervey-
tensä puolustaessaan tätä maa-
ta ylivoimaista vihollista vastaan.

Olisin kuitenkin toivonut, että
juhlapuheissa olisi mainittu ne
420 000 tuhatta karjalaista evak-
koa, joiden kärsimyksillä ja
menetyksillä sinetöitiin tämän
maan itsenäisyys rauhansopi-
muksissa. Pakkoluovutettu Kar-
jala, alueet Petsamosta ja Sal-
lasta olisivat olleet näissä puheis-
sa mainitsemisen arvoiset. Niil-
lä sinetöitiin itsenäisyys.

Toinen syy mielein pahoitta-
miselle: Itsenäisyyspäivän juhlis-
sa oli pukuloistoa... mutta kar-
jalaiset kansallispuvut loistivat
poissaolollaan. Kansanedustajis-
ta lähes puolet on karjalaisjuu-
risia.

Olen aina ihaillut lappilaisia,
jotka ylpeänä kantavat oman
maakuntansa heimotunnusta it-
senäisyyspäivänä, vaik voip
vaan kuvitella, miten vari voip
olla neljäntuulen lakissa siinä
tungoksessa...

Linnan juhlat olisi oiva paikka
tuoda esille luovutettua Karjalaa
ja sen moni-ilmeistä historiaa.
Luulisi edes Karjalan Liiton pu-
heenjohtajan kantavan ylpeänä
heimotunnustaan, mutta ei
näkynt. Jennillekii voitas ostaa
Uuvekirko puku seuraavii juhlii...

Suuresti ihailemani valtioneu-

vos Riitta Uosukainen pyörähtel
sentää Jääske puvus ain sillo tällö...
Hää uskals tulla kaapista ulos!

Sit mie lopullisest mielein pahoitin
ja meinasi romahtaa: Julkisuuteen
ponnahti varsinainen mielenpahoit-
taja Väyrynen. Olin jo melkein saa-
nut mielenrauhan ja unohtanut sen
vanhan vainoojan, kunnes se taas
ponnahti esiin ilmoittautumalla seu-
raavan hallituksen ulkoministeriksi.

Politiikan toimittaja Ervasti kyllä
piikitteli hyvin ja kysyi, että etkö voisi
samalla ottaa pääministerin virkaa-
ki, siinähän se menis samalla.

Luojalle kiitos, että kunniapuheen-
johtajaa ei voida valita uudelleen pu-
heenjohtajaksi.

Väyrysellä on pokkaa, senhän me
tiedämme. Eräässä haastattelussa
hän kertoi, että hän ei ole ollut kos-
kaan suomettunut, vaan aina ajatel-
lut Suomen (Venäjän) etua. Toivot-
tavasti muistatte, kuinka hän ja Koi-
visto kaikin tavoin yrittivät estää
käytävää nk. Karjala-keskustelua.

Väyrynen näyttää olevan Putinin
kanssa samoilla linjoilla, että Ukrai-
nan tilanne olisikin lännen syytä, en
vain muista onko esimerkiksi Nato
koskaan hyökännyt itsenäisen suve-
reenin valtion kimppuun ja liittänyt
sen itseensä.

Väyrysen mielestä meitä pelotel-
laan tietoisesti Venäjän uhalla, jotta
saataisiin Naton kannatus kasvuun.
Hänen näköhavaintojensa mukaan
ilmatilaloukkauksiin syyllistyneet
koneet ovat vaan rahtikoneita mat-
kalla Kaliningradiin...

Väyrysen mukaan Krimin voisi
tunnustaa osaksi Venäjän autono-
mista aluetta. Nyt täytyy jäädä miet-
timään, että onko Putin tukemassa
Väyrysen valintaa... on jutut niin
PAKSUA.

Eipä ole ihme, että pääministeri on
huomauttanut kepulaisille: jäitä hat-

tuun. Ei kyllä käy Sipilääkää kateek-
si, kun porukassa on tämä viriili van-
hus.

Ahtisaari oli arvosteltu mies, mutta
monetkin hänen toimensa olivat kii-
tettäviä. Yksi parhaista oli ehkä se,
että valintansa jälkeen hän ”hyllyt-
ti” Väyrysen ulkopoliitisista tehtä-
vistä, se oli miehen teko se.

Turvallisuuspoliittiset ratkaisut
kuuluvat Suomen omaan päätöksen-
tekovaltaan. Suhtautumistamme so-
tilaalliseen liittoutumiseen ei määrää
Venäjä. Perustuslain mukaan se
kuuluu Suomen kansalle, mutta mie-
tin, onko se kuitenkaan järkevää,
kun kansaa manipuloivat Väyrysen
kaltaiset  menneisyyden haamut.

Ulkopoliittisessa päätöksen teos-
sa ja arvioissa sotilaalliseen uhkaan
luottaisin ennemminkin sotilasjohdon
arvioihin ja ylipäälikköön, jonka sa-
naan ja arvioihin olisi pitänyt luot-
taa myös 1938.

Arvoisa lukijani, toivotan hyvää al-
kanutta vuotta – toivokaamme,
että Väyrynen pysyy Lapissa ja rys-
sä Moskovassa, tänäkin armon
vuonna 2015.
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Rautulaisten lehti 1/2015 Isän puolen juureni sijoittuvat Rau-
dun naapuripitäjän, Metsäpirtin,
Saaroisten kylään. Isäni, Johannes
Saarinen, oli 3-vuotias perheen läh-
tiessä evakkoon. Ensimmäisenä si-
joituspaikkakuntana perheellä oli
Rauma, josta isäni tie vei aikuisena
Helsinkiin.

Lapsuudessani isäni ei halunnut
puhua evakkoon lähdön kipeistä
muistoista perheen kesken, ne hän
jakoi veljiensä kanssa. Onneksi kui-
tenkin mummoni, Anna Karhu, ker-
toi minulle ajoista Metsäpirtissä.
Olen syntynyt vuonna 1961 ja mum-
moni eli 98-vuotiaaksi, joten ennätin
aikuisiässäkin juttelemaan mummon
kanssa näistä asioista.

Näiden keskustelujen johdosta mie-
lessäni syttyi kiinnostus siirtokarja-
laisia juuriani kohtaan. Tähän men-
nessä olen osallistunut kolme ker-
taa sotahistoriaa käsitteleviin mat-
koihin Kannakselle. Ensimmäisen
matkan jälkeen isän ja minun välille
syntyi uusi yhteys, hän alkoi kertoa
karjalaisuudesta ja perheen evak-
koon lähdön jälkeisistä tapahtumis-
ta. Varsinaisia selviä muistikuvia
Saaroisten kylästä isällä ei ollut, kos-
ka hän oli hyvin pieni, kun perhe jou-
tui lähtemään sieltä. Hänen veljen-
sä olivat tuolloin vanhempia, joten
heillä oli muistoja enemmän.

Isäni kuoli vuonna 2007, joten hän
ei ennättänyt nähdä uuden työurani
alkamista kansanedustajana ja mi-
nisterinä eikä sitä, kun minut viime
vuonna valittiin Karjalan Liiton val-
tuuston jäseneksi. Tiedän, että isäni
olisi erityisesti jälkimmäisestä ylpeä.
Olen otettu tästä kunnianosoituk-
sesta ja odotan, mitä se työ tuo mu-

Hyvät Rautulaisten lehden lukijat
kanaan. Tunnen, että minulla on
myös sen kautta mahdollisuus yllä-
pitää siteitä mummoni ja isäni koti-
seutuun ja koko Karjalaan. Samal-
la saan myös mahdollisuuden toimia
karjalaisten edunvalvojana.

Lähiympäristössämme on meneil-
lään haastava ajanjakso. Sitä leimaa
vahvasti Itä-Ukrainan kriisi ja Ve-
näjän kansainvälisen oikeuden vas-
taiset toimet liittää osa itsenäistä
maata itseensä. Suomen on tehtä-
vä kaikkensa puolustaakseen kan-
sainvälistä oikeutta ja Euroopan
turvallisuusjärjestystä omaan itse-
näiseen puolustukseensa nojaten.
Se on pienen maan paras turva
maailman tyrskyissä.

Karjalaiset, jos ketkä, tietävät ne
traagiset seuraukset, jotka vahvem-
man oikeuden pakottaminen pie-
nempää vastaan saavat aikaan.
Sellaisessa maailmassa en toivoisi
enää kenenkään joutuvan elämään.

Lenita Toivakka (kok)
Eurooppa- ja

ulkomaankauppaministeri
Mikkeli
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Facebook kutsuu rautulaisia
jo satamäärin nettikeskusteluihin
Sappisen Virpi, juuret Kaskaalasta,
perusti Rautu-ryhmän facebookiin
helmikuussa 2011. Tänään olemme
siis kehittynyt nelivuotias.

Virpin kommentti syyskuulta 2011:
Hienoa, nyt meitä on jo kolme! Tätä
voi kutsua jo ryhmäksi ja jatkeena
hymiö heart.

Alekirjoittanut taisi olla numero 3.
Tätä kirjoittaessani jäseniä on 534
kpl jakautuen (tiedossa) 30 kylälle.
Jäsenistä löytyy evakkoja ja evak-
kojen jälkeläisiä useammassa pol-
vessa.

Rautuhan on entinen Suomen kun-
ta Karjalankannaksella Neuvosto-
liitolle 1944 luovutetulla alueella.
Kunnan pinta-ala oli 339,6 km² ja
sen asukasluku 5 989.

Tavoitteiksi on leikillisesti asetet-
tu osuuksia pinta-alasta ja Suomen
aikaisista asukkaista. Jäsen per
neliökilometri on saavutettu ja pian
saavutamme 10 prosenttia Raudun
asukasluvusta ja saamme sille yh-
delle asukkaalle parin. Mikä olisi
seuraava tavoite?

Pekka Intke: Onpa hienoa, että
ryhmässämme on näin paljon myös
nuoria rautulaisjuurisia. Toivoisin
näkeväni teidät kaikki ensi kesän
kihujuhlilla Raudussa. Nyt onkin
syytä ryhtyä varaamaan aikaa ja
hieman rahaa matkaa varten. Olisi
hienoa nähdä Teidät kaikki Rau-
dussa.

Jossain vaiheessa heräsi kysymys
ryhmän muuttamisesta suljetuksi.
Olisiko suljetussa ryhmässä muka-
vampi ja helpompi haastella? Ky-
selimme sitä jäsenistöltä ja saimme
palautteita, joista lähes kaikki olivat
avoimen ryhmän puolesta, mm.

– Olisiko kuitenkin niin, että ryh-
mään kuulumattomat rautulaiset löy-

tävät tämän helpommin, jos on
avoin. Meitä, jotka emme kuulu ak-
tiivisesti mihinkään Rautu-järjestöön
tai osallistu aktiviteetteihin on var-
maankin aika paljon.

– Mitäpä hävettävää tai salatta-
vaa meillä olisi?

– Ei täällä mitään niin salaista ole,
ettei kaverien kavereille uskaltaisi
näyttää.

– Suhteellisen uutena jäsenenä
olen sitä mieltä, että salaseuroja on
ihan riittämiin. Ei kuppikuntaisesta
salailusta perinteen vaalimisessa li-
säarvoa synny – eli vastustan sul-
kemista! Jos ei voi julkisesti kertoa
rautulaisia kiinnostavista asioista,
niin kannattaako kertoa ollenkaan?

– Ollaan vaan avoimia ja toivo-
taan mukaan mahdollisimman pal-
jon Raudusta kiinnostuneita ettei
rakas Rautumme jää unholaan.

– Kaikki mitä kirjoitetaan/julkais-
taan, niin siitä itse vastataan.

Yksi kommentti:
– Kokemukseni mukaan avoimet

ryhmät muuttuvat pikkuhiljaa sulje-
tuiksi!

Antakaa palautetta, mikäli halu-
atte muutettavan.

Facebook on yhteinen tiedotus-
kanava muiden joukossa. Tiedotta-
minen on nopeaa ja vuorovaikut-
teista, kommentoi – tykkää – jaa.

Tämän Fb-ryhmän hyödyntämi-
nen pitäjäseuramme toiminnassa saa
toivottavasti myös uuden ulottuvuu-
den yhdessä Rautulais ten lehden
ja www.rautu.fi -sivuston kanssa.

Keräsin ryhmän sivustolta muuta-
mia kommentteja:

– Juuret kiinnostavat, mukava
saada tietoa ja kuulla tarinoita.

– Kiinnostavaa kuulla rautulaisten
menneisyydestä ja nykyisyydestä.

Itse en ole Raudussa käynyt, mutta
isäni kertoi paljon tarinoita sekä
Raudusta että Valkjärvestä. Osa
sisälsi varmasti paljon liiottelua,
mutta sehän on monille meikäläisille
tyypillistä – ainakin itselleni!

– Monta asiaa jäänyt kirjaamatta,
monta asiaa jää uholaan. Hienoa,
että rautulaiset ja heidän jälkeläisen-
sä ovat löytäneet juurensa.

– Pitäis niin kovasti ottaa Olga-
tädiltä tietoa ylös, harmittaa kun
vasta iän myötä tämä suvun alku-
perä ja sukulaisuus on alkanut kiin-
nostaa. Mistä me ei tiedetä tai muis-
teta muuta kuin joitain nimiä. Olen
liittynyt näihin ryhmiin Rautu,
Metsäpirtti ja Juuret rajantakaisessa
Karjalassa siinä toivossa, että jotain
jostain löytyisi.

– Isäni perhe lähti evakkoon
Raudun Potkelasta talvisodan sytyt-
tyä 75 vuotta sitten. Tänään siivo-
simme pika-asutustilan asuinraken-
nuksen ullakkoa ja teimme löydön:
amerikkalaisen pakolaisavun ruoka-
laatikko (toivottavasti sisältöineen)
on jossain vaiheessa saatu mukaan.
Tietääkö joku jotain tarkemmin ame-
rikkalaisten ruoka-avusta sotapako-
laisille?

– Katselin noita kuvia ja suojelus-
kunnan kuvan kohdalla soitin äidil-
leni. Hänen porvoolainen isänsä oli
Raudussa taistelemassa kapinan

”Monta asiaa jäänyt
kirjaamatta, monta asiaa

jää uholaan. Hienoa,
että rautulaiset ja heidän

jälkeläisensä ovat
löytäneet juurensa”
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aikaan, kuten isäni rautulainen isä.
Ajatelkaa, he on saattanut olla par-
haita kavereita! Kuka olis silloin
tiennyt, että vaarini tie vie tänne, tälle
paikkakunnalle, jonne hän perusti
perheen ja isäni jatkosodan päätyt-
tyä päätyy tänne ja tapaa Gunnarin
tyttären, äitini... ja loppu on sitten
minunkin historiaani!

Lallukan perintö -dokumentin tii-
moilta:

– Olivat Lallukalta kysyneet mon-
tako prosenttia hän ottaa voittoa.
Tähän Juho oli vastannut että enhä
mie muuta ota ku yhen rosentin.
Minkä markalla ostan sen kahella
myön.

Terveiset rautulaisten pitäjäjuhlista.
Oli ”kuumat” juhlat. Monimuotoinen
ohjelma ja ne Sannan laulut aivan
huippukauniita.

Rautu Oi Rautu, olipa kaunis ja
haikea. Kuulin sen esimmäistä ker-
taa aivan silmät kyyneltyivät. Tuli
niin haikea olo.  

Sivulta saa hyödyllistä tietoa, moni
jäsen on löytänyt jopa sukulaisia sen
kautta. Itsekin olen saanut sokeri-
serkkuja = pikkuserkun lapsi, eli
kolmas serkku.

Molemminpuoleinen toivomus oli-
si, että Fb-jäsenet liittyisivät seuraan
tilaamalla Rautulaisten lehden ja
myös lehden tilaajat liittyisivät Fb-
sivustolle haastelemaan ja antamaan
nuoremmille polville perimätietoa.

Aurinkoista kevättä juurisille toivot-
taa

Seija Räty
yksi kolmesta ylläpitäjästä
Rautu fb-sivustolla ja yksi

pitäjäseuran hallituksen jäsenistä

”Itsekin olen
saanut

sokeriserkkuja”

RAUTULAISTEN
PITÄJÄSEURA ry

V U O S I K O K O U S
28.3.2013 klo 14.00

Rokkalan tallissa, Ratamonkatu 5, Mikkeli

Tervetuloa!                - Hallitus

RAUTULAISTEN LEHDEN
KEHITYSSEMINAARI

Mikkelissä la 28.3.2015 klo 12.00
Rokkalan tallissa, Ratamonkatu 5, MIKKELI

- Tule kertomaan mielipiteitäsi, antamaan
juttuvinkkejä, tuo valokuvia ja muuta

aineistoa tarjolle lehteen!

Ruokailua varten ilmoittaudu
Lissulle p. 050 330 9066 tai

e-mail: liisa@ateriapalveluahkeraliisa.fi

JOS HELMIÄ KYYNELEET OIS....
Mikkelin teatterissa lauantaina

7.3.2015 klo 13.00
Suuren suosion saaneena päätimme

uusia mahdollisuuden tulla näkemään
Helena Eevan elämästä kertovan tarinan...

     Varaa liput Markku p. 0405239645
     e-mail: pitajaseura@rautu.fi
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Pronssimitalilla kiitetyt vas. Sirkka-Liisa Helenius, Aila Pekkanen,
Ritva Rantala ja Eila Savolainen. Kuvat: Heikki Malkamäki.

Vas. Raili Lameranta, Laina Tiainen ja Kaarina Raatikainen.

Rautuseura ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidettiin keskiviikkona
5. päivänä marraskuuta 2014 Kar-
jalatalon Sortavalasalissa.

Läsnä oli 27 henkilöä. Kokouk-
sessa hyväksyttiin jäsenmaksun suu-
ruudeksi 22 euroa, josta Karjalan
Liitolle tilitetään 12 euroa.

Rautuseuran hallitukseen valittiin
Raili Lameranta puheenjohtajaksi,
Outi Ahponen varapuheenjohtajak-
si, Kaarina Raatikainen sihteeriksi
sekä muiksi jäseniksi Marja Johans-
son, Reino Pekkanen, Hannu Tuo-
mimaa, Varpu-Leena Sumsa ja Tyy-
ne Viljakainen. Seuran ulkopuolise-
na taloudenhoitajana toimii Veli
Vanhanen.

Seuran kunniajäseniä ovat Heljä
Pulli, Tyyne Viljakainen, Hemmo
Venesjärvi ja Erkki Pekkanen.

Tarinaillat jatkuvat joka kuukau-
den ensimmäinen keskiviikko: 4.2,
4.3, 1.4, ja 6.5 ja syksyllä: 2.9, 7.10,
4.11 ja 2.12 Karjalatalolla Helsin-
gissä.

Kokouksen jälkeen luovutettiin
Karjalan Liiton järjestötyössä ansi-
oituneille jäsenilleen myöntämät
ansiomerkit. Hopeinen Hannu Tuo-
mimaa, Reino Pekkanen, Varpu-
Leena Sumsa ja Raili Lameranta.
Pronssinen Outi Ahponen (3.12.),
Sirkka-Liisa Helenius, Aila Pekka-
nen, Ritva Rantala ja Eila Savolai-
nen.

Lisäksi luovutettiin Karjalaisseu-
rojen Tampereen piirin tuottama uu-
si ansiomitali Laina Tiaiselle karja-
laisen kulttuurin edestä toimimisel-
le.

Kaarina Raatikainen

Raili Lameranta jatkaa Rautuseuran
puheenjohtajana – ansiomerkkejä jaettiin
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Hopeamitalilla kiitetyt vas. Erkki Pekkanen, Raili Lameranta, Reino
Pekkanen, Varpu-Leena Sumsa ja Hannu Tuomimaa.

Syyskokoukseen otti osaa lähes 30 henkeä, ja runsasta osanottoa toivotaan myös maaliskuun kevät-
kokoukseen.

Rautuseura ry:n
kevätkokous ja

tarinailta

pidetään keskiviikkona
4.3.2015

klo 18.00 - 20.00
Helsingissä Karjalatalon

Sortavala-salissa.
Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
 Hallitus
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Suomen sotasurmaprojekti julkaisi
vuonna 2002 uhriluettelon vuosina
1914–1922 sotaoloissa surmansa
saaneista. Kun Suvannon seudun
sukututkimuspiirissä sitä joukolla tar-
kasteltiin, niin todettiin, että tiedot
eivät ole aivan aukottomia ja epä-
tarkkuuksiakin löytyi. Niinpä asiaa
päätettiin tarkistaa käytettävissä ole-
vista lähteistä pitäjien Metsäpirtti,
Vpl. Pyhäjärvi, Rautu, Sakkola ja
Vuoksela uhritiedot.

Vuosien 1917–1921 aikaiset ta-
pahtumat eivät juuri esiinny pitäjien
historioista kirjoitetuissa kirjoissa.
Kun niiden aineistoja etupäässä
1950-luvulla koottiin, niin tämä ajan-
jakso yleensä vaiettiin liian kipeänä.
Vuokselan ja Metsäpirtin alueilla ei

Kirja julkaistaan keväällä:
Suvannon seudun elämää
vuosina 1917–1921

näinä vuosina suoranaisesti taistel-
tu, mutta erityisesti Raudun veriset
tapahtumat heijastuivat laajalle ja
vaikuttivat myös naapuripitäjien elä-
mään. Sakkolassa taas pitäjän läpi
rakennettu rata ja Kiviniemen stra-
teginen sijainti tekivät siitä merkit-
tävän ja tavoitellun tukipaikan myös
taistelujen aikana.

Hankkeen edetessä työryhmälle
kertyi mielenkiintoista lisämate-
riaalia niin sotaisista tapahtumista
kuin eräiden niissä mukana olleiden
vaiheista sekä arjen elämästä.

Työryhmässä alettiin uskoa, että
aineisto saattaisi herättää laajem-
paakin kiinnostusta. Näkökulmaa
laajennettiin ja työn tulos ilmestyy
nyt huhtikuussa kirjana:

Suvannon seutu 1917–1921,
elämää ja ihmiskohtaloita.

Suvannon pitäjissä näiden vuosi-
en uhrimäärä on yhteensä 261 ih-
mistä. Heistä 105 kaatui taisteluis-
sa, 72 teloitettiin, surmattiin tai am-
muttiin, 60 kuoli sairauteen, vam-
maan tai heikkouteen ja 24 katosi.
Viimeisimmän ryhmän, lähes kym-
menesosan, kohtalo jää edelleenkin
tuntemattomaksi.

Ennen, aikana ja jälkeen
Historiallisten tapahtumien lisäksi
kirjan alussa kuvataan suojeluskun-
tatoiminnan alkuvaiheet sekä työvä-
enliikkeen kehittyminen Suvannon
alueella. Pitäjittäin on pyritty esittä-
mään mukana olleiden nimet.

Kauppias Kermisen talo Raudussa vapaussodan jälkeen.
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Kirjan toisessa osassa kuvataan
Karjalan Kannaksella tapahtuneita
sotatoimia vuonna 1918, erityisesti
Raudun taisteluja. Mukana olleiden
sodan molempien osapuolten hen-
kilöiden ja siviilien omakohtaiset
kertomukset antavat tuntuman, mitä
seudulla niinä aikoina on koettu.

Kirjan kolmannessa osassa tar-
kastellaan, miten elämä saatiin val-
tion toimin hallintaan ja miten nuori
tasavalta selvitteli sodan jälkipyyk-
kiä ja järjesti rajan takaa paennei-
den inkeriläistenkin elämää.

Noina vuosina elettiin Suvannon
alueella poikkeuksellisissa olosuh-
teissa. Arkielämään piti löytää uusi
kurssi, kun raja sulkeutui ja Pietarin
kauppa tyrehtyi. Murroksen keskel-
lä oli hätä leivästä ja toimeentulos-
ta. Levottomat olot, taistelut, pako-

laiset ja ryöstöretket rajan takaa
saattoivat elämän ahdinkoon, josta
selviäminen vei varmasti kauan.
Puhumattakaan niistä mielen haa-
voista, jotka uhrien omaiset joutui-
vat kantamaan.

Rautulaisille kirjaa tullaan esitte-
lemään ja jakamaan Rautuseuran ja
Rautulaisten pitäjäseuran kautta.
Asiasta myöhemmin kirjan valmis-
tuttua keväällä 2015.

Pekka Intke

”Levottomat olot, taistelut,
pakolaiset ja ryöstöretket

rajan takaa saattoivat
elämän ahdinkoon”

Suvannon seudun
sukututkijat

kokoontuvat lauantaina
18.4.2015

klo 13.00 - 15.00
Helsingissä Karjalatalon

Wiipuri-salissa.

Kokouksessa
julkistetaan oheinen kirja

ja kuullaan sen
tiimoilta alustuksia:

SUVANNON SEUTU
1917–1921
Elämää ja

ihmiskohtaloita

Tervetuloa!

Vapaussodan muistopatsas Raudussa.

Vapaussodan Raudun risti.
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Karjalan Liitto ja Metsästysmuseo:
Karjalaisia erätarinoita kerätään
Suomen Metsästysmuseo ja Karja-
lan Liitto järjestävät yhdessä Kupar-
saaren metsästysseuran aloitteesta
luovutetun Karjalan eräperinteen
keruun. Keruuhankkeen on tarkoi-
tus koota talteen vielä tavoitettavissa
oleva tieto luovutetun Karjalan met-
sästys- ja kalastustavoista sekä -
oloista, metsästäjistä ja kalastajista.
Tavoitteena on toimittaa julkaisu ke-
ruuseen saapuneen aineiston ja
Karjalan metsästystä koskevan ar-
kisto- ja tutkimusaineiston pohjalta.

Karjalalla oli vankka asema suo-
malaisessa eräperinteessä ja erän-
käynnin historiassa. Eränkäynti oli
tärkeä elinkeino ja harrastus.

Luovutettu Karjala oli riistamaan-
tieteellisesti mielenkiintoinen ja mo-
nimuotoinen alue. Raja-Karjalan
laajoissa erämaissa ja -järvissä riis-
taa oli runsaasti. Metsästys ja ka-
lastus olikin pitkään tärkeä sivu-
elinkeino syrjäisessä maakunnassa.

Metsästykseen ja kalastukseen
liittyvät vanhat perinteet elivät tal-
visodan aattona vielä vahvoina.
1800-luvulla alkanut kansaperinteen
keruu toi huomion kohteeksi myös
Raja- ja Itä-Karjalan luonnon ja sen
tarjoamat mahdollisuudet. Erä-
maitten suurpedot kiinnostivat mo-
nia metsästyksen harrastajia. Suur-
ten erämiesten kaanoniin ovat jää-
neet monet rajakarjalaiset erän-
kävijät, kuten Vornasen veljekset
ja runonlaulajina vielä paremmin
tunnetut Shemeikat.

Kannas puolestaan oli tiheästi
asuttua viljelysseutua. Sankkoja erä-
maita ei ollut, mutta esimerkiksi vesi-
linnuille oli hyviä pesimäalueita
Vuoksen vesistöalueella. Laatokan
ja Suomenlahden laajat vedet antoi-
vat kalaa sekä myös mahdollisuu-
den hylkeenpyyntiin. Kannas on
metsästyksen osalta vähemmän tun-
nettu Laatokan-Karjala, vaikka
metsästäjiä ja kalastajia oli silti var-

masti määrällisesti enemmän kuin
Karjalan pohjoisemmissa, harvem-
min asutuissa osissa.

Kalastus oli tärkeä elinkeino koko
luovutetussa Karjalassa. Kaikkia
suomalaiseen kalastuskulttuuriin
kuuluvia pyyntitapoja harrastettiin.
Luovutetun Karjalan sisälle mahtu-

Metsästäjä ilvessaaliineen. Kuvaaja J. Hämäläinen, Rautuseuran ar-
kisto.

vat niin avomeri-, järvi- kuin joki-
kalastus. Laatokkaan liittyvän ka-
lastusperinteen mielenkiintoisuutta
lisää järven laajuus.

Keruu on kaikille avoin ja siinä
vastaanotetaan muistitietoa sekä
kirjallisessa muodossa että haastat-
teluina. Vastaaja voi haastatella van-
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Ohessa joitain Karjalan eränkäyntiin liittyviä aihepiirejä,
joista tietoja pyydetään:
- Entisajan ansapolut eli puutikot, teeren pyynti kahalla,
   ketun pyynti käpälälaudalla, susien pyynti susiverkoilla
- Unohtumattomat jahdit ja kalastusmatkat
- Riistaeläinten esiintymistiheys
- Muistot ja tarinat tunnetuista metsästäjistä ja kalastajista
- Metsästysseuratoiminta
- Salametsästys
- Metsästys- ja kalastustaiat
- Jahtilaulut
- Jahtiryypyt
- Peijaiset
- Lasten eräleikit
- Riistakauppa
- Pyssysepät
- Kuvaukset kalastuksesta eri pyyntitavoilla eli ongella, verkoilla,
  suipuilla eli merroilla, rysillä, pitkäsiimalla, haavilla ja nuotalla
- Talvikalastus
- Riista- ja kalaruokien valmistus
- Hylkeenpyynti Laatokalla ja Suomenlahdella
- Kalastusveneet. Millaisia veneitä käytettiin?
  Esimerkiksi Laatokalla kalastaessa

hempiaan, isovanhempia tai suku-
laisia ja lähettää äänitteen keruu-
seen. Kirjallisten vastaustenkaan pi-
tuutta ei ole rajoitettu; sisältö on tär-
kein, ei tyyli tai oikeinkirjoitus.

Koska vielä elossa olevat Kan-
naksen erämiehet ovat jo hyvin iäk-
käitä, voi vastaus koostua perheen
tai suvun piirissä kulkeneesta muisti-
tiedostakin. Lisäksi vastaanotetaan
valokuvia. Myös keruun järjestävät
tahot voivat mahdollisuuksien mu-
kaan tehdä haastatteluja.

Järjestävät tahot Karjalan Liitto ja
Metsästysmuseo haluavat saapu-
neeseen aineistoon julkaisuoikeu-
den. Vastaajan antamat tiedot voi-
daan julkaista nimettömänä ja ilman
vastauksessa mainittuja henkilö-
nimiä. Vastaaja voi myös kokonaan
kieltää aineistonsa julkaisun, jolloin
vastaus tallennetaan yksinomaan
arkistoon tutkimuskäyttöön. Lähe-
tettyjä vastauksia tai tallenteita ei
palauteta, joten jokaisen kannattaa
ottaa niistä itselleen oma kopio tai
tallenne.

Oheiset aiheet ovat ohjeellisia
muistin virkistykseksi. Ne eivät mi-
tenkään sido kirjoittajaa. Kirjoittaa
voi kaikesta karjalaiseen metsästyk-
seen ja kalastukseen liittyvästä.

Keruun suojelijana  toimii Karja-
lan Liiton puheenjohtaja, kansan-
edustaja Marjo Matikainen-
Kallström. Kaikkien vastanneiden
kesken arvotaan Karjalan Liiton ja
Suomen Metsästysmuseon lahjoit-
tamia kirja- ja esinepalkintoja.

Lähetä vastauksesi otsikolla
”Kannaksen eräperinne”

Suomen Metsästysmuseo,
Tehtaankatu 23 A,

11910 Riihimäki
tai sähköpostitse
pekka.allonen@

metsastysmuseo.fi

Lisätiedot amanuenssi
Pekka Allonen
pekka.allonen@

metsastysmuseo.fi
p. 019-723 751
p. 045 170 1585

Eemil Meskanen Raudun Vehmaisten kylästä. Tunnistaako kukaan
haulikkomiestä koirineen? Kuva: Eemil Meskasen arkisto.
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Kanteletietokanta kaipaa tietoa ja kuvia
Suomen ainutlaatuisesta soittimesta
Viime vuonna alkoi kartoitus- ja tut-
kimushanke Suomen kanteleet,
jonka tavoitteena on kerätä tiedot
ja kuvat erityisesti Suomen vanhem-
mista kanteleista yhteiseen internet-
tietokantaan.

Hankkeen aktiivijäsenet tulevat
kartoittamaan museoiden kanteleet
ja yksityisiltä ihmisiltä toivotaan ak-
tiivisuutta omasta lähipiiristä
löytyvien kanteleiden tietojen
ilmoittamisesta tietokantaan. Erityi-
sesti toivotaan tietoja ennen vuotta
1970 rakennetuista kanteleista.

Tarkempi kuvaus hankkeesta ja 
ohjeistus kanteleiden valokuvaami-
seen ja mittaamiseen löytyy inter-
netistä osoitteessa

www.kanteletietokanta.fi.
Tiedot voi lähettää myös
postitse osoitteeseen:
Kanteleliitto,
Hämeentie 34 D,
00530 Helsinki.

Mikäli tiedossanne on kartoitus-
hankkeeseen sopiva kantele, mutta
haluatte jonkun muun tulevan kuvaa-
maan ja mittaamaan soittimen, voit-
te ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen

puhelimitse 0400 797 227
tai sähköpostitse
arja.kastinen@temps.fi

Arja Kastinen
MuT

Temps Oy
Leppämäentie 10
FIN-21800 Kyrö

arja.kastinen@temps.fi
www.temps.fi

Tietokannasta hyötyä tutkijoille ja kanteleharrastajille

Kanteleiden kartoitus- ja tutkimushankkeen tavoitteena on doku-
mentoida kaikki museoiden ja yksityiskokoelmien historialliset kan-
teleet sekä hankkia soittimista muu saatavissa oleva tieto.

Tiedot julkaistaan avoimena tietokantana internetissä kaikkien
halukkaiden saataville. Työn tulokset ovat välittömästi tutkijoiden,
soitinrakentajien, soittajien, soitonopettajien ja asianharrastajien käy-
tössä kotimaassa ja ulkomailla.

Ammattitutkijoiden avuksi haetaan runsasta joukkoa talkoolaisia,
jotka ryhtyisivät paikallisiksi tiedonantajiksi. Hankkeen työryhmän
jäsenet käyvät isoimmissa valtakunnallisissa tai alueellisissa
museoissamme. Talkoolaisilta toivotaan käyntejä erityisesti paikallis-
museoissa ja yksityisissä kodeissa.

Tutkimus- ja kartoitushankkeen toteuttavat suomalaisten kantele-
tutkijoiden ja -taiteilijoiden parhaat kyvyt dosentti, FT Hannu Sahan
johdolla.

Suomen kansallissoitin kantele on sekä historiallisen taustansa että
nykyisen monimuotoisuutensa takia yksi ainutlaatuisimmista soittimista
maailmassa. Erilaisia kanteleen kielimääriä, rakennustapoja, soitto-
tapoja ja musiikkeja on viime vuosikymmeninä löydetty historiasta ja
elvytetty, toisaalta keksitty itse uusia.

Keruuhankkeessa toivotaan ensisijaisesti tietoa historiallisista
kanteleista eli soittimista, jotka on tehty ennen vuotta 1970. Tietoja
otetaan vastaan myös ns. nykyajan kanteleista, jotka rakennettu vuo-
den 1970 jälkeen.

Suomen kanteleet -hankkeen sivusto avautui internetiin 1. marras-
kuuta 2014.

Muista myös internetsivut
www.rautu.fi

www.karjalanliitto.fi
ajankohtaista tapahtumatietoa
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Tänä vuonna tulee kuluneeksi 180
vuotta siitä, kun Suomen kansal-
liseepos, Kalevala, ilmestyi vuonna
1835. Se perustuu Elias Lönnrotin
(1802–1884) vuodesta 1828 alkaen
kokoamiin suomalaiskarjalaisiin
kansanrunoihin.

Elias Lönnrot  koosti runoelman
niistä kansanrunoista, joita hän mer-
kitsi muistiin runonlaulajilta kuudel-
la runonkeruumatkallaan vuosina
1828–1835 Suomessa ja Karjalas-
sa. Lönnrot antoi runoelmalleen ni-
meksi Kalewala taikka Wanhoja
Karjalan Runoja Suomen kansan
muinosista ajoista, ja päiväsi sen
Kajaanissa 28. päivänä helmikuuta
1835. Eepos jakautuu 32 runoon ja
siinä on 12 078 säettä.

Runoaineiston yhä karttuessa
Lönnrot alkoi työstää Kalevalasta
uutta, laajempaa versiota. Tämä
vuonna 1849 ilmestynyt Kalevala on
se, jota suomalaiset ovat tottuneet
kansalliseepoksenaan lukemaan. Se
sisältää yhteensä 50 runoa. Runot
ovat kalevalaista runoutta eli ne on
tehty kalevalaiseen runomittaan.

”Tuoll’ on neitoset kisassa,
kaunokaiset karkelossa.
Noilla Väinölän ahoilla,
Kalevalan kankahilla.”

Kalevalan juhlinta helmikuun 28.
päivänä johtuu siitä, että Elias Lönn-
rot päiväsi Vanhan Kalevalan esi-
puheen 28. helmikuuta 1835. Ensim-
mäisinä Kalevalan päivää ryhtyivät
viettämään juhlapäivänä 1865 Kei-
sarillisen Aleksanterin Yliopiston eli
nykyisen Helsingin yliopiston savo-
karjalaisen osakunnan ylioppilaat.

Epävirallinen liputuspäivä se on ol-
lut vuodesta 1950 lähtien. Vuonna
1978 se vahvistettiin viralliseksi
liputuspäiväksi, jolloin se vahvistet-
tiin asetuksella myös suomalaisen
kulttuurin päiväksi.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ra on Kalevalan ensimmäinen kus-

Kalevalaista juhlintaa 2015
Vuonna 1835 ilmes-
tyneen Kalevalan
kansiteksti.

tantaja. Seuran arkistoissa voi tu-
tustua Elias Lönnrotin Kalevalan
muistiinpanoihin ja käsikirjoituksiin.
Seuran kirjastossa voit tutustua Ka-
levalan erilaisiin laitoksiin ja kään-
nöksiin sekä Kalevala-tutkimuksiin.

Suomalaisen  Kirjallisuuden Seu-
ran kotisivuilla www.finlit.fi/
kalevala on laajasti tietoa Kaleva-
lasta mm. vuoden 1849 Kalevalan
teksti kokonaisuudessaan.

Kanteletar täyttää 175 ja Kaleva-
laisten Naisten Liitto 80 vuotta.
Vuosi 2015 on myös Kantelettaren
ja Kalevalaisten Naisten Liiton juh-
lavuosi.

Juhlavuosi on täynnä kaikille avoi-
mia kulttuuritapahtumia. Kanteletar
on tärkeä osa Kalevalaisten Nais-
ten Liiton vaalimaa perinnettä. Ka-
levalan ja Kantelettaren runous on
laulettua perinnettä parhaimmillaan.

Vuoden tavoite on esitellä moni-
puolisesti kalevalaista kulttuuriperin-
töä ja innostaa uusia jäseniä mukaan

kalevalaisten naisten toimintaan.
Juhlavuosi toteutetaan yhdessä Ka-
levalaisten Naisten Liiton omista-
man Kalevala Koru Oy:n kanssa.
Merkkivuoden korun, Välkkeen, on
suunnitellut Kalevala Korun kulta-
seppä Saija Saarela. Juhlavuoden
suojelija on Tasavallan Presidentin
puoliso Jenni Haukio.

Kalevalalla on ollut suuri merkitys
suomalaisen kansallistunteen luoja-
na. Se on myös vaikuttanut laajasti
taiteisiin ja tieteisiin ja vaikuttaa
edelleen nykysuomalaisenkin ajat-
teluun ja mielikuviin.

Kalevalan kuvitukseen on voi-
makkaimmin vaikuttanut aikanaan
Akseli Gallen-Kallela.

Nykyajan lapsetkin löytävät oman
Kalevalansa, kun lastenkirjailija ja
kuvittaja Mauri Kunnas julkaisi
Koirien Kalevalan 1992.

Taisto Virkki

”Nykyajan
lapsetkin

löytävät oman
Kalevalansa”
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Karjalan kannakselta, Räisälästä,
kotoisin olevan isäni, sekä evakko-
matkalta Ilmajoelta hänelle löyty-
neen pohjalaisäitini tyttärenä, kas-
voin perheessä, johon heidän lisäk-
seen kuuluivat isäni vanhemmat ja
siskot.

Karjalaisuus oli siirtolaiskodissani
läsnä jokapäiväisessä elämässä: ta-
voissa, murteessa, ruuissa – voi sa-
noa, että kaikessa olossa. Asian ym-
märtää nyt iän myötä paremmin,
lapsena siihen kasvoi.

Isoäitini oli vahva karjalaisnainen,
joka kasvatti minua elämään. Poh-
jalainen äitini, miniänä tässä per-
heessä, väistyi välillä taustalle. Täs-
sä yhteydessä pitää todeta, että hy-
väntahtoinen, iloinen äitini, omaksui
hänkin karjalaisuutta itseensä vuo-
sien saatossa.

Lapsuudessani Karjala oli tietyllä
tapaa sadun maailma, kun kuunteli
isovanhempien (lähinnä mummon)
ja isän tarinoita Karjalasta, sekä tie-
tysti myös sodasta. Välillä lapsen
mielessä kyllästymiseen asti.

”Sadun maahan”

Ensimmäinen matkani
juurilleni Karjalaan

Pusikoitunut kotitalon paikka Räisälän Hytinlahdessa.

 Nyt vanhemmalla iällä mietin
usein juuriani ja karjalaista taus-
taani. Kyllä karjalaisuus näkyy mi-
nussa lähinnä perinteen säilyttämi-
sessä, ruokakulttuurissa erityisesti,
piirakoita tulee leivottua ja karjalan-
paisti on pyhäruokaa.

Isäni sisko, kummitätini, oli minul-
le tärkeä, erityinen ihminen. Hän on
myös kylvänyt minuun karjalaisuutta
hauskasti huumorilla höystettynä.
Menneiden sukupolvien elämä sekä
koettelemusten ymmärtäminen on
myös karjalaisuuden näkymistä.

Sain osallistua viime kesänä en-
simmäistä kertaa Karjalan matkal-
le. Rautulaiset juuret omaavat tutta-
vamme, Olli Vesalainen perheineen
ja sukulaisineen, olivat järjestämäs-
sä matkaa. Tiedusteltuani matkas-
ta ja mahdollisuudesta tutustua
omiin juuriini Räisälässä varasin
matkan itselleni ja miehelleni. Sel-
visi, että voimme käydä Räisälässä,
vaikka se ei heidän alkuperäiseen
matkasuunnitelmaansa ihan kuulu-
nutkaan.

Matkamme Karjalassa alkoi Sor-
tavalasta, kävimme uskomattomalla
Valamon saarella ja jatkoimme mat-
kaa etelään seuraten Laatokan ran-
toja.

Ystävällismieliset Rautu-matkaa-
jat hyväksyivät poikkeaman reitiltä
Kaukolan läpi Räisälään. Saavuim-
me lopulta isäni ja isovanhempieni
synnyin- ja asuinsijoille. Kunhan en-
sin selvitimme surkean, huonokun-
toisen tien kaikki kuopat, ystävälli-
sen linja-autokuljettajamme sitkey-
dellä ja avustuksella.

Sain astua sille maaperälle, mistä
isovanhempani perheensä kanssa
lähtivät sodan jaloista. Löysin myös
kodin, (joka on siirretty naapuri-
kylään Unnunkoskelle), missä he
olivat asuneet. Se maaperä sekä
paikka jalkojeni alla oli ”pyhä”.

Se oli tunteikas matka sinne sa-
dun maahan. Matkatessamme ajat-
telin, että mihin iso naapuri tätä
maapalaa tarvitsi. Toisaalta... mi-
nuakaan ei olisi, jos sota ei olisi syt-
tynyt.
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Matkaseuruetta makkaranpaistossa ja kahvilla Leinikyläjärven ran-
nalla Raudussa.

K o t i t a l o  n a a p u r i k y l ä s s ä
Unnunkoskella.

Matkamme jatkui edelleen ete-
lään. Räisälän kirkossa kävimme
myös tutustumassa.

Ystävillemme rakkaaseen
Rautuun saavuimme lopulta.  Minä
sain vuorostani tutustua heidän
esivanhempien kotipaikkaan sekä
heille tärkeään muistojen uima-
rantaan Leinikkyläjärvessä.

Viipuri oli matkamme seuraava
yöpymispaikka kotiinpäin jo tultaes-
sa. Aamulla kotiinlähtöpäivänä
saimme kuljettajamme opastuksel-
la tutustua mieleenpainuviin taistelu-
paikkoihin Tali-Ihantalassa.

Kotiin saavuimme neljännen mat-
kapäivän iltana. Oli aika ryhtyä su-
lattelemaan matkan antia.

Matkan muistelot pidimme meil-
lä, Perttelissä, lokakuussa. Kaikki

matkalaiset saapuivat muisteloihin.
Kohokohdaksi tässä illassa muodos-
tui Olli Vesalaisen puhe, joka liittyi
hänen veljensä, Joukon, kaikin voi-
min kannattelemaan tahkon kiveen.

Nämä ihanat matkaystävämme
olivat täysin minulta huomaamatta
kaivaneet sen kiven sieltä isäni koti-
talon nurkalta, ja vauhdilla kantaneet
sen linja-autoon. Puhdistettuna sekä
nimilaatalla varustettuna he luovut-
tivat sen minulle siinä muisteluillas-
sa.

Kylmät väreet kulkivat pitkin sel-
käpiitäni tämän tahkonkiven myö-
tä, kun ajattelin sen historiaa sekä
käyttäjiä, isääni ja isoisääni. Näin
ainakin uskon. Se kivi matkasi tän-
ne siirtolaiskotiin Karjalasta, ja se
tulee saamaan kunniapaikan kodis-
samme.

Kaunis kiitos kaikille mukana ol-
leille muistorikkaasta Karjala-mat-
kasta!

                                                  
Kaija Tuomala
o.s. Lehvälampi

Hemmiläntie 39, 25370 Pertteli
puh. 0407649753

kaija_tuomala@suomi24.fi  

Karjalan Liiton naistoimikunnan
käsityökilpailun 2015 aiheena on
Vanhasta uudeksi ”tuunattu” teks-
tiili-, puu- tai metallityö tai muusta
materiaalista valmistettu työ. Kilpai-
lun ohjeet saa liiton toimistosta, lii-
ton jäsenlehdestä ja verkkosivuilta.
Kilpailu päättyy 31.3.2015.

Kilpailuun toimitetaan kuvaus esi-
neen aiemmasta käytöstä tai ulko-
muodosta: valokuvia, videokuvaa
tms., paperilla, cd- tai dvd-tallen-
nuksena sekä kuvaus ”tuunatusta”
versiosta. Kilpailija ei saa käyttää
suunnittelussa tai toteutuksessa
muiden apua. Kilpailutyö pitää olla
kilpailun päätyttyä osallistujan omis-
tuksessa.

Mikäli työ on kooltaan liian suuri
kuljetettavaksi, kuten esimerkiksi
verhoillut huonekalut, siitä pitää olla
selkeitä työkuvia. Pienehköt työt,
kuten asut, asusteet ja pienet esi-
neet toimitetaan piireihin arvioita-
viksi ja arviointinsa jälkeen piiri toi-
mittaa parhaat valtakunnalliseen kil-
pailuun 15.5. mennessä. Toivotta-
vaa on, että piiri arviointinsa yhtey-
dessä myös palkitsee kunkin sarjan
kolme parasta. Kilpailutöitä asete-
taan myös Hyvinkäälle Karjalan
Liiton kesäjuhlille näyttelyyn.

Alustava sarjajako:
A. Asu / asusteet
B. Käyttötekstiili /
    verhoiltu huonekalu
C. Koru / pikkutarvike
D. Työkalu /
    suurehko käyttöesine
E. Muu työ

Tuunaa
vanhasta
uutta

Osallistu
käsityö-
kilpailuun 2015:
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DNA-sukututkimus ja
Karjala DNA-projekti

DNA-sukututkimuksessa
on neljä kulmakiveä:

1) Lapsi perii geeninsä aina biologisilta vanhemmiltaan, puoliksi
kummaltakin. On kuitenkin sattumaa, kummalta tullut geeni mitäkin
asiaa ohjaa. Siksi esimerkiksi sisarukset eivät ole täysin toistensa
näköisiä.

2) Em. satunnaiseen perimään on kaksi poikkeusta, jotka ovat
elintärkeitä DNA-sukututkimukselle:

– poika perii Y-kromosominsa aina isältään, joka on perinyt sen
isältään, tämä isältään jne., aina hamaan ”Aatamiin” asti. Y-kromo-
somin DNA-testi kertoo siis suorasta isälinjasta.

– Sekä pojat että tytöt perivät solujensa mitokondriot (”voima-
laitokset”) aina äidiltään, joka on perinyt ne äidiltään, joka äidiltään
jne., aina hamaan ”Eevaan” asti. Tähän taas perustuu suoran äiti-
linjan DNA-tutkimus.

3) Lapsi perii geeninsä aina vanhemmiltaan, jotka taas ovat peri-
neet ne vanhemmiltaan jne. Siksi meidän geeneissämme on läpi su-
kupolvien valunutta suorien esipolviemme perimää. Yhtenevien
perimänosien perusteella etäisiäkin serkkuja voidaan tunnistaa DNA-
testissä.

4) Geenimutaatiot ovat sukulinjan ”korvamerkkejä”. Kun geeni
kopioituu vanhemmalta lapselle, sattuu satunnaisesti pieniä kopiointi-
virheitä, mutaatioita. Tämä hieman muuttunut geeni jatkaa taas kopi-
oitumista seuraaville sukupolville. Näin ko. mutaatiosta on tullut mu-
taation saaneesta lapsesta alkavan sukuhaaran ”korvamerkki”. Tuon
jälkeen korvamerkki seuraa kaikkia jälkeläisiä läpi sukupolvien.

Perinteinen sukututkimus on suosit-
tu harrastus luovutetusta Karjalas-
ta lähtöisin olevien keskuudessa.
Osittain se johtuu siitä, että me
emme enää asu sukumme juurilla.
Meillä ei ole koko ajan läsnä olevaa
kotiseutua, kotikontua, ei suku-
hautoja, ei suvun hallussa ammoi-
sista ajoista ollutta kotitilaa asut-
tavana tai vierailtavana. Sukututki-
mus ja kotiseutumatkat ovat meidän
keinojamme juurien tavoittamiseksi.
Ne ovat myös keinoja kiinnostuk-
sen siirtämiseksi uusille sukupolvil-
le.

Perinteinen sukututkimus perus-
tuu kirjallisiin arkistolähteisiin: kir-
konkirjoihin, henkikirjoihin, vero-
luetteloihin – joskus vielä vanhoja
muistavien tietoihinkin.

Tieteen edistysaskeleet ovat tuo-
neet perinteisen sukututkimuksen
rinnalle uuden mahdollisuuden:
DNA-sukututkimuksen. Sen arkis-
toa me kannamme koko ajan mu-
kanamme. Sukutiedot on arkistoitu
perintötekijöihimme. Ne selviävät
DNA-testissä, joka on nykyään jo-
kaisen ulottuvilla, kotoa käsin, koh-
tuuhintaan.

Mihin DNA-sukututkimus
perustuu?
Jokainen meistä on saanut perintö-
tekijänsä vanhemmiltaan hedel-
möityshetkellä. Perimä varastoi-
daan jokaisessa solussamme ole-
vaan DNA:han.

Samalla kun DNA on absoluutti-
sen yksilöllinen ”sormenjälki”, se
kertoo myös vanhemmistamme ja
esivanhemmistamme, joilta olemme
geenimme saaneet, sekä sukulai-
sistamme.

”Aatami” ja ”Eeva”
Afrikassa
Perinnöllisyystiede todistaa, että
kaikkien nykyihmisten juuret johta-
vat vain yhteen mieheen ja vain yh-
teen naiseen.  He elivät Afrikassa,
geneettinen ”Eeva” noin 180.000
vuotta sitten, geneettinen ”Aatami”
noin 70.000 vuotta sitten.

He eivät olleet maapallon ainoat
ihmiset elinaikanaan, eivät pariskun-
ta eivätkä edes eläneet samoilla
vuosituhansilla. Mutta he ovat aino-
at, joiden tytär- ja poikalinjat ovat

säilyneet nykypäivään asti. Olem-
me siis kaikki kaukaista biologista
sukua keskenämme. DNA-suku-
tutkimus kertoo, keiden kanssa olem-
me lähempää sukua, ennustaa, kuin-
ka läheistä ja hahmottaa, minkälai-
sen omat esi-isämme ja -äitimme
ovat maapallolla esihistorian hämä-
rässä vaeltaneet.

Maapallon valloitus
ja haploryhmät
Noin 50.000 vuotta sitten joukko
nykyihmisiä lähti liikkeelle Afrikas-
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Miessukujen reitit Suomeen.

ta. Nykyiset afrikkalaiset polveutu-
vat niistä, jotka jäivät sijoilleen. Liik-
keelle lähteneet tulivat ensin Lähi-
Itään, josta sitten levittäytyivät ym-
päri maapallon, vuosituhansien ku-
luessa.

Nyt astuvat geenimutaatiot ku-
vaan! Miesten ”Aatamilta” lähtöi-
sin oleviin Y-kromosomeihin alkoi
tulla satunnaisia pieniä muutoksia.
Myös ”Eevalta” lähtöisin olevaan
mitokondrion DNA:n sisältämään
perimään tuli pikku ”virheitä”.

Nämä jäivät aina pysyviksi ”kor-
vamerkeiksi” poika- ja tytärhaaroil-
le ja niiden uusille haaroille eri puo-
lilla maapalloa. Niiden perusteella
tiedemiehet jakavat nyt ihmiskunnan
isä- ja äitilinjoihin ja niiden alahaa-
roihin. Niitä kutsutaan haploryh-
miksi. Tiedemiehet ovat antaneet
mies- ja naishaploryhmille sekä mu-
taatioille kirjan- ja numerotunnukset.

Mutaatiot ja DNA-testi
DNA-testi tutkii, mitkä mutaatiot
meidän perimämme sisältää. Niiden
perusteella henkilö osataan sijoittaa
tiettyyn mies- tai naishaploryhmään.
Tiede on selvittänyt mutaatiolöydös-
ten perusteella myös eri ”mies- ja
naisklaanien” karkeat kulkureitit
maapallolla. Oma haploryhmäker-
too siis omien esi-isien vaellukses-
ta, reitistä ja ajoituksesta.

Mutaatiot ovat sukuhaarojen tun-
nusmerkkejä. Sukulaisilla on siis
samoja mutaatioita perimässään.

Kun DNA-testin tulosta verrataan
muihin tuloksiin, löydetään yhte-
nevyyksien perusteella geeni-
sukulaisia,  ”osumia”. Yhtenevyy-
den määrä ennustaa, kuinka monen
sukupolven etäisyydellä menneisyy-
dessä on elänyt viimeinen yhteinen
esivanhempi.

Kun osumat ovat ilmoittaneet,
missä heidän varhaisimmat esivan-
hempansa ovat asuneet, ne saatta-
vat antaa vihjeitä siitä, mistä oma
suku on tunnetuille asuinsijoilleen
tullut.

Suomen miesten haploryhmät
Suomalaisista miehistä yli 98 % kuu-
luu johonkin haploryhmistä N, I, R1a
tai R1b. Niiden viimeinen yhteinen
esi-isä oli ”F”, joka eli Lähi-Idässä
noin 35.000 vuotta sitten.

Haarautumisen jälkeen meidän
esi-isämme ovat  vaeltaneet omia
reittejään maapallolla ennen tuloaan
Suomen kamaralle. Suomi on asu-
tettu monena ajallisena kerrostuma-
na, eri suunnilta. Suurin mieshaplo-
ryhmä N (n. 60 %) on tullut Suo-
meen idästä, toiseksi suurin I (n. 30
%) lännestä.

Eri haploryhmät ovat vuosituhan-
sien aikana levinneet koko maahan,
mutta edelleen N-haploryhmä on
Itä-Suomessa yleisempi kuin koko
Suomessa keskimäärin, I-haploryh-
mä Länsi-Suomessa on yleisempi
kuin koko Suomessa keskimäärin.
Karjalainen miessuku voi kuulua
mihin tahansa näistä – tai johonkin
harvinaisempaan.

Suomen naisten haploryhmät
Suomen naiset ovat äitilinjoiltaan
”länsieurooppalaisempia” kuin mie-
het.

Runsaslukuisin äitilinja Suomessa
on haploryhmä H, johon kuuluu noin
40 % väestöstä. Se on yleisin hap-
loryhmä myös koko Euroopassa (44
%).

Toiseksi yleisin äitilinja Suomes-
sa on U (22 %). Tämä saamelaisil-
le tyypillinen haploryhmä on Suo-
messa selvästi yleisempi kuin muu-
alla Euroopassa. Seuraavina Suo-
messa ovat W (8%), V (6 %) ja J
(5%).

DNA-testin tilaus ja tulokset
Testi tilataan tutkimuslaitokselta
internetin välityksellä, ”verkko-
kauppana”.

Suosituin tutkimuslaitos Suomes-
sa (kuten koko maailmassa) on
amerikkalainen FamilyTreeDNA.
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Testivalikoimasta valitaan haluttu
testi ja maksetaan samassa yhtey-
dessä luottokortilla. Näytteenotto-
pakkaus saapuu postitse kotiin.
Näytepuikolla pyyhkäistään itse
posken sisäpinnasta sylkinäyte,
puikko suljetaan mukana tulleeseen
putkiloon ja palautetaan tutkimus-
laitokseen. Sylkinäyte sisältää
DNA:mme.

Kullekin asiakkaalle avataan oma
tulossivu, jossa tulokset (esim. hap-
loryhmä ja tiedot löytyneistä ”etä-
serkuista”) kerrotaan erilaisilla lis-
ta- ja karttatulosteilla.

Testi ei ole kertaluonteinen ”het-
ken huuma”. Näyte säilyy Family-
TreeDNA:n tietokannassa 25 vuot-
ta. Aina kun uusien harrastajien tes-
teistä löytyy ”osuma”, uusia tietoja
voi käydä katsomassa tulossivul-
taan. 25 vuoden aikana tämä uusi
tieteenala kehittyy (saadaan uusia
tietoja) ja harrastajamäärä jatkaa
kasvuaan (sukulaisosumat lisäänty-
vät).

DNA-testin tekijän ei tarvitse olla
geneetikko. Tulokset tulevat val-
miiksi tulkittuina, mutta toki niiden-
kin ymmärtämiseksi on hyvä hieman
tietää perinnöllisyyden lainalaisuuk-
sista. Muilta harrastajilta voi aina
kysellä.

Esimerkiksi isälinjan Y-DNA 67 -
testin listahinta FamilyTree-
DNA:ssa on 268 dollaria, Suomi
DNA-projektin kautta tilattuna mer-
kittävästi alempi (199 dollaria, n.
150 euroa).

Kokonaisperimää vertaava Fami-
lyFinder-testi (”serkkuhaku”) mak-
saa 99 dollaria (noin 75 euroa). Hin-
ta on monelle kertakustannuksena
merkittävä, mutta 25 vuoden har-
rastuksesta ei enää mitenkään koh-
tuuton (verrattuna moneen muuhun
harrastukseen).

Sukuseurat ja DNA
Monet karjalaisetkin sukuseurat
ovat jo hyödyntäneet DNA-suku-
tutkimusta.

Sukuseura on usein nimiperustai-
nen (”Vartiaisten  sukuseura”). Sii-
hen voi kuulua samannimisiä sukuja,
joiden todellista sukulaisuutta perin-
teinen sukututkimus ei ulotu toden-
tamaan. Silloin isälinjan DNA-tes-
tit kertovat, mitkä suvuista ovat to-
della sukua keskenään, saman kan-
taisän jälkeläisiä.

Projektit
Testin tehnyt voi halutessaan liittyä
erilaisiin, itseään kiinnostaviin pro-
jektiryhmiin.

Ryhmiä on olemassa esimerkiksi
tietylle haploryhmälle, tietylle maan-
tieteelliselle alueelle tai tietylle suku-
nimelle. Projektikohtaisissa tulos-
teissa jäsenet on eriytetty massas-
ta ja jaoteltu tarkemmin alaryhmiin.

Esimerkiksi Karjala DNA -projek-
tissa voi tarkastella samaan ala-
ryhmään kuuluvia karjalaisia geeni-
sukulaisia tai seurata oman luovu-
tetun pitäjänsä muita testin tehnei-
tä.

Projektien keskusteluryhmissä voi
esittää kysymyksiä, joihin muut ryh-
mäläiset vastaavat. Projektien ad-
ministraattorit tekevät korvaukse-
tonta vapaaehtoistyötä, omaan har-
rastukseensa liittyen.

Suomi DNA -projektissa on noin
4600 jäsentä. Suomi on DNA-har-
rastuksessa maailman kärkimaita.
Kun tilaa testin Suomi DNA -pro-
jektin internet-kotisivuilla olevan
linkin kautta, saa hinnoista mahdol-
lisen projektialennuksen ja liittyy
samalla automaattisesti Suomi DNA
-projektiin.

Karjala DNA -projekti
Suomessa on tehty akateemisia tut-
kimuksia eri haploryhmien jakautu-
mista maakunnittain. Viipurin lääni
– Luovutettu Karjala – puuttuu jou-
kosta. Sen nykyasukkaita tutkimal-
la ei vastausta enää saada. Luovu-
tetun alueen geenejä kantavat asu-
vat nyt hajallaan eri puolilla Suo-
mea.

Syyskuussa 2014 käynnistetty
Karjala DNA -projekti on tarkoitet-
tu harrastuksen rikastuttajaksi niille
DNA-testin tehneille, joiden tunne-
tut sukujuuret johtavat luovutetun
Karjalan alueelle. Projektin administ-
raattorit ja jäsenet antavat tarvitta-
essa neuvoja uusille jäsenille. Vuo-
den 2014 vaihteessa jäseniä oli noin
180.

Luovutetulla Karjalalla on oma,
mielenkiintoinen asutushistoriansa.
Pähkinäsaaren rauha v. 1323 jakoi
Karjalan 300 vuodeksi valtiollisesti
ja uskonnollisesti.

Näkyykö tämä pitäjäkohtaisissa
DNA-tuloksissa? Kun Ruotsi sai
1500–1600-lukujen taitteessa Käki-
salmen läänin haltuunsa sadaksi
vuodeksi, seurasi merkittäviä väes-
tönsiirtoja. Ortodoksinen kanta-asu-
jaimisto virtasi Venäjälle, tilalle siir-
tyi luterilaisia Savosta ja Viipurin
Karjalasta.

Näkyykö tämä Luovutetun Kar-
jalan DNA-tuloksissa? Nämä ovat
”yleisen” tason mielenkiintoisia ky-
symyksiä, joihin harrastajamäärän
kasvaessa Karjala DNA -projektis-
sa saadaan  – ehkä – vastauksia,
ainakin pohdiskeltavaa.

Sudenkuoppia?
DNA-sukututkimus kertoo biolo-

gisen sukulaisuuden varmasti. Sii-
henkin täytyy varautua, että muinai-
nen kirkonkirjaisä ei välttämättä ole-
kaan biologinen isä. Tieto sukulai-
suuden läheisyydestä ei kuiten-
kaan ole fakta, vaan aina tiedemies-
ten ennuste. Se perustuu mutaa-
tioiden keskimääräiseen tiheyteen.

Ei myöskään kannata kuvitella,
että DNA-sukututkimus korvaa pe-
rinteisen sukututkimuksen. Tässä ei
voi oikaista.

DNA-testi ei osaa piirtää totutun
kaltaisia sukupuita. Se ei ole auto-
maattinen vastaus, jos johonkin laa-
tikkoon ei ole löytynyt nimeä. Mut-
ta: se saattaa antaa perinteiselle su-
kututkimukselle viitteitä, mistä etsiä,
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se saattaa löytää yksittäisiä tunte-
mattomia sukulaisia ja -haaroja.
Joka tapauksessa se antaa tietoa
ajasta, jonne kirjalliset lähteet eivät
milloinkaan ulotu.

Kieliongelma?
Testin tilaus ja tulokset ovat englan-
ninkielisiä. Varttuneemmalle suku-
polvelle kielitaito ei ole samanlainen
”itsestäänselvyys” kuin nuorisolle.
Kannattaa tiedostaa, että omia jälki-

polvia voi käyttää apuna.
Ja testin voi tilata ja maksaa vaik-

kapa ylioppilas- tai rippilahjaksi
omalle tai sukulaislapselle. Testihän
kertoo silloin myös omasta perimäs-
tä. Tämä saattaa olla myös keino
nuoremman polven mielenkiinnon
herättämiseksi omiin juuriin, perin-
teisen sukututkimukseen ja suvun
entisiin asuinsijoihin.

Lisätietoa
Lisää suomenkielistä tietoa DNA-
sukututkimuksen perusteista ja käy-
tännöstä saa esim. tämän artikkelin
kirjoittajan kotisivuilta www.
kurrinsuku.net (lisätietoa voi kysyä
myös henkilökohtaisesti).

Karjala DNA -projektin
nettisivun osoite on:
https://www.familytreedna.com/
public/karjaladna.

Karjala DNA -projektiin voi tutus-
tua myös liittymällä Facebookissa
Karjala DNA-ryhmään, vaikka ei
ole testiä tehnytkään (löytyy haulla
Karjala DNA).

Ahti Kurri

Kirjoittaja on sukututkimus- ja
kotiseutuharrastaja, Hiitolan-Kurki-
joen sukututkimuspiirin puheenjoh-
taja, Karjala DNA -projektin admi-
nistraattori.

”Siihenkin täytyy varautua,
että muinainen

kirkonkirjaisä ei
välttämättä olekaan

biologinen isä”

Luovutetun alueen DNA-testeissä ilmoitettuja esi-isien asuinpaikkoja.

”Tämä saattaa olla myös
keino nuoremman polven

mielenkiinnon
herättämiseksi
omiin juuriin”
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Lottia Kannaksella 16. jakso

Vaaran ollessa ainaisena seuralai-
sena oppii elämään vain kulloinkin
käsillä olevaa hetkeä. En siis aja-
tellut matkaakaan vaaran kannalta,
vaan tervetulleena vaihteluna. En
hetkeäkään epäröinyt lähteä katso-
maan omaisiani, kun siihen kerran
nyt tarjoutui näin mainio tilaisuus,
ehkäpä viimeistä kertaa.

Olimme majoittuneet Mälkölään,
mutta en ollut pystynyt rauhoittu-
maan nähtyäni Kämärän tienviitan.
Olin jo useasti yrittänyt viestittää
kotiin olinpaikastani saamatta kui-
tenkaan vastausta. Koska paikko-
jen nimiä ei ollut lupa kertoa kirjeis-
sä, olin keksinyt mielestäni oivan
keinon. Mainitsin aivan kuin sivu-
mennen, että täällä asuu paljon
Kämärä-nimisiä. Eipä tietysti
kenttäpostissakaan tyhmiä oltu –
kirjeeni oli varmaan raakattu jo siel-
lä, tai sitten ne olivat kadonneet
pommituksissa.

Niinpä sitten lähdimme Kertun
kanssa kohti Säiniötä jo aamu-
hämärissä. Muita kulkijoita ei tiellä
juuri ollut, muonakuskit vain ajoivat
meitä vastaan. Siviilithän oli jo eva-
kuoitu pois sotaväen jaloista. Met-
sätaipaleet ja autioituneet talot vuo-
rottelivat pitkällä vaelluksellamme.
Pakkanen, joka keikkui 20–30 as-
teessa, nipisteli nenänpäitä ja käsiä.
Vaikka saimme välillä kyytiäkin,
aloimme olla tosi väsyneitä.

Me kaksi nuorta lottaa olisimme
olleet erinomainen saalis desanteille.
Meiltähän olisi voinut kiristää tieto-
ja esikunnan ja joukko-osaston si-
jainnista. Sitten meidät olisi eliminoi-
tu sotkemasta suunnitelmia. Näis-
sä ajatuksissa matka tuntui joutuvan
aivan liian hitaasti.

Ilmavaaraakaan ei sopinut vähek-
syä: lentokoneet tervehtivät meitä
monta kertaa. Mitä pitemmälle mat-
ka jatkui, sitä useammin jouduimme
etsimään suojaa maastosta. Säiniön
asemalta lähteviä junia pommitettiin

jatkuvasti ja siitä samasta sai lähi-
ympäristökin. Kun sinä vielä Viipu-
riin menevät koneetkin kevensivät
lastiaan, mylläkkä oli melkoinen.

Olimme kuitenkin päättäneet on-
nistua ja se kannusti meitä eteen-
päin. Kun seutu viimein alkoi käy-
dä tutummaksi, askelkin tuntui
kevenevän. Ja tulihan se Säiniö lo-
pulta näkyviin. Asema oli kovin kär-
sinyt pommituksissa. Bruunin ja
heidän kanalansa myös tunnistin,
mutta siellä ei kuitenkaan näkynyt
elonmerkkejä.

Olinko sittenkin tullut liian myö-
hään?  Sydämeni takoi yhä kiivaam-
min. Aivan vapisin jännityksestä, kun
kiiruhdin lähemmäksi kotiani. Rau-
hoituin vain nähdessäni, että kotini
oli säilynyt ehjänä. Mieleni teki ristiä
käteni ja kiittää Luojaa.

Yhtäkkiä kaikki tuntui niin kotoi-
salta. Kanalassa kuului kukko pa-
nevan kanoja järjestykseen, kuten
ennenkin. Sydämeni pamppaili niin,
että Kerttukin sen varmaan kuuli.
Vihdoin seisoin sillä ovella,  joka
kätki vastaukset moniin kysymyk-
siini. Ennen oven avaamista lähetin
vielä sydämestäni rukouksen:
”Hyvä Jumala, anna heidän olla
elossa!”.

Isäni istui pöydän ääressä vanhalla
paikallaan. Hän siis eli vielä. Mie-
leni teki itkeä ilon kyyneleitä, mutta
eivät nekään sotaan sopineet, joten
nielin ne kuin mitään ei olisi tapah-
tunut. Tähän asti minulla oli ollut
onni matkassa, mutta jotain puuttui
vielä: äiti, veli, siskot ja heidän lap-
sensa… En uskaltanut kysyä, vaan
päätin antaa isän itsensä kertoa so-
pivan hetken tullen.

Isä oli kovasti väsyneen ja van-
hentuneen näköinen, enkä sitä lain-
kaan ihmetellyt. Siviileillä ei ollut
muuta turvaa kuin perunakuopat.
Koska ne oli rakennettu perunoita
eikä pommeja varten, ne tarjosivat
lähinnä vain näkösuojan. Hän oli
saanut viettää päivänsä kellarissa,
jossa ei edes seisomaan sopinut, öljy-
lyhty ainoana seuranaan.

Säiniölle jääminen merkitsi selväs-
tikin itsemurhaa. Päätimme kuiten-
kin levätä hetken ja syödä päivän
ensimmäisen aterian. Pahimman
jännityksen lauettua nälkä olikin hir-
muinen. Haimme kanalasta munia
leivän, voin ja piimän jatkeeksi.
Käyntimme sattui pommitusten vä-
liin, joten söimme rauhassa ja hy-
vällä ruokahalulla.

Syötyämme isä hävisi ulos sanoen
käyvänsä kaupassa. Palatessaan
hänellä oli harmaat huopaset, jotka
hän ojensi minulle ääni värähdellen:
”Kun sinä nyt olet lähtemässä so-
taan, ota nämä, ettei jalkojasi palel-
la”.

Isällä ei ollut paljonkaan tietoja
muista perheemme jäsenistä. Ilmi
oli hakenut äidin polkukelkalla kau-
punkiin Helmin perheen luo, josta he
toivoivat helpommin pääsevänsä
evakkoon. Otto oli mennyt heitä aut-
tamaan eikä ollut vielä palannut. Ei
auttanut kuin odottaa ja toivoa, että
kaikki selvisivät hengissä tuossa tuli-
helvetissä.

Jos rintama tulisi Säiniölle asti, isä
jäisi ajamaan hevosta. Hän toisi
kaatuneita ja haavoittuneita ja veisi
täydennystä, niin kuin vapaussodas-

”Kun sinä vielä Viipuriin
menevät koneetkin
kevensivät lastiaan,

mylläkkä oli melkoinen”
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sakin. Minulla ei ollut sydäntä sa-
noa, ettei hän tähän sotaan kelpaisi
enää hevosmieheksikään, vaikka
olikin hyvän sotilaskoulutuksen saa-
nut. Jo kuusikymmentä täyttänyt
mies oli taistelunsa taistellut ja so-
tansa sotinut. Nuoremmat saisivat
astua hänen sijaansa.

Isä ei myöskään tiennyt, miten
paljon sodankäynti oli muuttunut
noista päivistä. Talvisodan alkaes-
sa oli tullut valtava määrä uusia asei-
ta, ilmavoimat, tankit ja paljon muu-
ta, mitä ei oltu vielä nähtykään.
Vapaussodassa oli taisteltu mies
miestä vastaan kiväärit kädessä.

Mutta taas oli tullut aika lähteä
isäni kodista, joka ei suojaa tarjon-
nut. Minun oli jatkettava yksin
kulkuani sillä tiellä, jonka kerran
Raudussa olin itselleni valinnut. Olin
kuitenkin saanut tavata isäni, joka
ei antanut minulle vain huopasia,
vaan myös tehtävän, jonka aioin
täyttää viimeistä piirtoa myöden.

Meeri Huuhka (Schadewitz)
Kirjoitus julkaistu aiemmin

numerossa 2/1998

”Minun oli jatkettava
yksin kulkuani

sillä tiellä,
jonka kerran Raudussa
olin itselleni valinnut”

”Hän toisi kaatuneita ja
haavoittuneita ja

veisi täydennystä,
niin kuin

vapaussodassakin”

Eeva Väätäiselle luovutettiin Nilsiässä 25.11.2014 Maan-
puolustusnaisten Liiton pronssinen ansiomitali (kuvassa).
Lisäksi hänelle luovutettiin 13.12.2014 Kuopiossa Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen pieni ansiomitali puualus-
talla ansiokkaasta toiminnasta vapaaehtoisen maanpuo-
lustuskoulutuksen hyväksi.

Eeva Väätäinen on rautulaisjuurinen, hänen äitinsä
Sanna Väisänen o.s. Monto on lähtöisin Raudusta Pot-
kelan kylästä Monnonmäeltä.

Kiitosta maanpuolustustyöstä
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KIHUJUHLAT
RAUDUSSA

31.7.-2.8.2015
reitit I:

Vark-Jor-M:li-Lpr-Rautu
II:

P:ki-M:li-L:pr-Rautu
III:

Riihimäki-Hyvinkää-H:ki
IV:

Heinola-Lahti-Kouvola

MATKOJA
RAUTUUN

2015
 Kotiseuturetki

Rautuun
5.-7.6.-2015

Reitti: Joroinen-P:ki-M:li-

Rastaan sukuseura ry
Sukutapaaminen Pieksämäellä la

21.2.2015 alkaen klo 12.
Hotelli Savonsolmu, Toikantie 9, Pieksämäki

Kaikki sukuun kuuluvat ovat tervetulleita,
ei velvoita sukuseuran jäsenyyttä.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja
Seija Räty, puh. 040 577 2728

tai seija.raty@pp.inet.fi.
Sitova ilmoittautuminen 15.2.2015
mennessä, kysy heti tilanteesta!
Mahdollisuus majoittumiseen,

varaus hotelliin, puh. (015) 22 350.
Rastaan sukuseura ry  - Hallitus

KIRKKOVENESOUTU
VUOKSEA PITKIN

LAATOKALLE 17.-19.7.2015
Viime kesän kokemusten perusteella
“uusitulla kalustolla“ toteutettava

 kirkkovenesoutu  17.–19.7.2015 Pulkan
Veijon rekisteröidyllä kirkkoveneellä ja
uusitulla trailer-kalustolla on tarkoitus

päästä soutamaan Äyräpäästä Kiviniemen
kautta Suvannolle ja siitä edelleen
Taipaleen jokea pitkin Laatokalle.

Alustava matkan hinta 340 euroa / hlö.
Ilmoittautuminen Pekka Intkelle 2.6.2015
mennessä p. 0452630365 tai s-postilla :

pintke@suomi24.fi

KUTSU RAUTU-
PILKKIKILPAILUIHIN

MIKKELIN HIETAJÄRVELLE
21.3.2015

RAUTU-pilkkikilpailut järjestetään Mikkelissä
Hietajärvellä 21.3.2015 kello 10.00 alkaen.

Kokoontuminen pitäjäseuran puheenjohtaja
Markku Paksun kotipihassa osoitteessa

Ihastjärventie 29. Autojen pysäköinti
Ihastjärven tien varteen.
Sarjat: Naiset, miehet ja

Kylien välinen joukkuekilpailu
(3 hengen joukkue)

Ennakkoilmoittautuminen Pekka Intkelle
18.3.2015 mennessä p. 0452630365 tai

s-posti pintke@suomi24.fi
Ilmoittautuminen paikan päällä mahdollista

15 min. ennen kilpailun alkua.
Kilpailusäännöt paikan päällä ja palkintojen

jako n. 30 min kilpailuajan päätyttyä.



Rautulaisten lehti  1/2015 23

Suvannon seudun väelle
tarjolla lukijamatka

17.-22.9.2015
KROATIA -SPLIT -

MAKARSKA Riviera

Hinta 990 euroa puolihoidolla.

Tilaa esite ja kysy lisätietoja:
Markku Paksu p. 040 523 9645

pitajaseura@rautu.fi
MATKA

ROKAN ANTIN
JALANJÄLJILLE

Lähde Sakkolasta kotoisin
olevan ”Rokan Antin”

jalanjäljille.
Seuraamme JR 8
taisteluvaiheita
vv. 1941–1944.

Matka kestää 3-4 päivää
ja ajankohta on viikolla 28.

Matkakohteina ovat
Syväri - Äänisen länsi-

puoleiset karjalaiskylät -
Petroskoi.

Matkanjohtajana Erkki
Ahvenainen. Päivämäärät
tarkentuvat myöhemmin.

Tiedustelut matkasta
suoraan Pulkan Veijolta

040 - 504 6730
s-posti veijo.pulkka@

tommola.inet.fi tai
veijo.pulkka@co.inet.fi

Tästä myöhemmin
lisää tietoa.

Orjansaaren
koulupiirin

tapaaminen
järjestetään 2.5.2015

Pieksämäellä.

Tarkemmat tiedot paikasta
ja kellonajasta sekä

ilmoittautumisohjeet
tulevat seuraavaan

Rautulaisten lehteen. 
Tervetuloa tapaamiseen!

- Riitta Korpiluoma ja
Pirkko Pätynen

Karjalan Liitto
75-vuotiaaksi
Karjalan Liitto perustettiin Helsingissä muutamia viikkoja talviso-
dan päättymisen jälkeen, 20.4.1940. Karjalan Liiton tarkoituksena
oli menetetyn Karjalan väestön elinolojen parantaminen.

Nyt 75-vuotiaassa liitossa on yli 400 jäsenyhteisöä ja niissä yli
30 000 henkilöjäsentä. Jäsenten ikäjakauma  on alle yksivuotiaista
yli 100-vuotiaisiin.

Karjalan Liitto on elinvoimainen kaikkien suomalaisten karjalai-
suuden foorumi. Jäsenyhteisöineen liitto edistää karjalaista kult-
tuuria, tuo esille karjalaisen identiteetin suomalaisuudessa ja yllä-
pitää vuorovaikutusta Karjalan alueeseen. Karjalan Liiton toimin-
ta-alueet ovat kulttuuri, historia ja karjalaiset juuret. Karjalan Lii-
ton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys.

Tänä vuonna liitto ja sen jäsenyhteisöt tuovat karjalaisuutta esil-
le karjalaisen sanankäytön teemalla.
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Suvun vanhin Meeri Virtanen, Kainuussa syntynyt,
Karjalassa kasvanut ja Hämeessä elänyt ja elää
edelleen Janakkalan Turengissa. Meeri Annikki
Kindt syntyi 22.8.1924 Kajaanissa, hän oli rau-
tulaisia ja on elänyt siellä lapsuutensa. Hän kuu-
luu Falkin sukuun, joka on ollut Raudussa aina
vuodesta 1655 lähtien. Tämä tieto on Mäkrän van-
himmassa rippikirjassa, johon on merkitty suvun
vanhin Juhana Falk, joka kuoli 104-vuotiaana.
Tästä jatkui Falkin suvun historia Raudussa. So-
dassa Rautu jäi Venäjän puolelle.

Meerin äiti Anna Mikontytär Kindt o.s. Falk oli
syntynyt vuonna 1900 Raudussa ja hän sai
puolisokseen Lohjalla vuonna 1899 syntyneen Ar-
vid Vilhelm Kindt’in, joka kuoli 1927 Raudussa.
Heille syntyi poika vuonna 1923 nimeltään Tuure
Arvid ja tytär Meeri Annikki. Veli Tuure Arvid kuo-
li jo 3-vuotiaana hinkuyskän jälkitautiin. Meeri An-
nikki vietti 90-vuotispäiviään vuoden 2014 elo-
kuussa Turengissa.

Äidin isä eli Meerin vaari oli Suvenmäen Osuus-
kassan hoitaja ja häntä kutsuttiin perhepiirissä
äijäksi. Raudun koulusta oli Venäjän rajalle viisi
kilometriä ja rajana oli joki, jossa oli vettä vain
nilkkoihin asti. Raudun lähellä rajalla oli Valkjärvi,
jonka Meeri muistaa hyvin karjan paimentamisesta.
Hän ja omaiset olivat karjaa paimentamassa ja
vasikka hyppäsi veteen, kun se näki Valkjärven toi-
sella puolella lehmiä. Mummo ja äijä eivät osan-
neet uida, niinpä he hakivat naapurin miehen
apuun. Naapurin mies otti Meerin syliinsä ja he
menivät järveen pelastamaan vasikkaa. Naapurin
mies joutui kyykistymään, jolloin Meerin takapuo-
li kastui. Meeri menikin tämän jälkeen naapurin
miehen selkään, jotta säilyisi kuivana, mutta niin

Elin Katariina Damski o.s. Suvimaa,  Raudun Su-
nikkalasta vietti 95-vuotista syntymäpäiväänsä
22.9.2014 Joroisissa 70-päisen omaisjoukon ym-
päröimänä.

Korkeasta iästä huolimatta runosuoni ei ole vie-
läkään tyrehtynyt. Alla viimeinen tuotos 13.6.2014:

Istumme omenapuun katveessa
aurinkosuojan alla
sitä me tässä ihmettelemme
mitä tapahtuu maailmalla
mut pilvet kulkee taivahalla
ja kaunista on kaikkialla
on nurmikko niin vihreää
ja varpunenkin oksalla visertää
sekä pääskyt korkealla kaartaa
ei kauniimpaa voi olla maailmalla
ei ainakaan aavikolla.

Elinin lapsenlapsi, filosofian tohtori Pekka Juha-
ni Damski täytti 50 vuotta 14.12.2014. Kiitokset
hienoista juhlista ja lämpimät onnittelut!
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vain naapurin mies joutui kyykistymään ja Meeri
kastui uudestaan. Naapurin mies heitti narun
Valkjärven puolelle ja vasikka saatiin pelastettua.

Meerin isän kuoltua hän muutti mummolaan
Raudun Tokkarin kylään. Äiti lähti työn perässä
maailmalle ja lupasi ottaa Meerin luokseen heti,
kun se olisi mahdollista. Äiti meni uuteen avioon
Juho Kustaa Heinosen kanssa ja Meeri siirtyi
Raudusta Riihimäelle elokuun 12. päivänä vuon-
na 1938 ollessaan 14-vuotias. Isäpuoli kuoli vuon-
na 1953. Äidin pitkäaikainen työpaikka oli Riihi-
mäen Panimo (32 vuotta). Meeri meni ompeluoppiin
ja koulutuksen jälkeen piti ryhtyä tekemään kaava-
piirustusta. Hänen virolainen opettajansa lähti Vi-
roon ja jäi sille tielleen, ja niinpä kaavapiirustus
jäi kesken ja Meeri meni töihin Riihimäellä Meijerin
maitokauppaan.

Täti Edla (Ella) asui Turengissa ja Meeri kävi
Turengissa kylässä ja niin hän muutti tätinsä luok-
se asumaan. Hän oli vähän aikaa töissä Karistolla,
jonka jälkeen hän siirtyi Kuumolan ravintolaan
tarjoilijaksi ja edelleen työväentalolle tarjoilijaksi.

Silloin rakennettiin sokeritehdasta ja sieltä kävi
paljon asiakkaita ravintolassa. Mestarina oli Sa-
kari Lietsa, joka järjesti kaikissa tapahtumissa
köydenvetoa. Köydenvetoon osallistunut Ahti Vir-
tanen tuli keittiöön pyytämään pesuvatia käsien-
pesua vartan ja Meeri antoi hänelle pesuveden ja
samalla sydämensä. Työväentalolla oli päivätanssit,
joissa hyvä tanssija Ahti Virtanen tanssitti tarjoili-
ja Meeriä väliajoilla.

Se oli rakkautta ensi silmäyksellä ja he menivät
3 kk:n päästä kihloihin ja Marian päivänä
22.3.1945 oli häät Turengin Työväentalolla. Meeri
ja Ahti muuttivat asumaan Ella-tädille. Ahti oli
Sokeritehtaalla töissä, josta hän siirtyi 1950-luvulla
Talovalmiste Oy:lle ensimmäisenä työntekijänä te-
kemään ”oman talonsa tiiliä”. He rakensivat oman
talon 1954, johon muutettiin lokakuussa samana

vuonna. Tällöin heillä oli kolme lasta ja nuorin oli
vatsassa. Meerin vatsa ei haitannut noin 30 kg:n
tiilien kantoa.

Heillä on neljä lasta; Markku Tapio (-47), Jarmo
Sakari (-48), Riitta Sinikka (-51) ja Tarja Inkeri (-
54). Ahti-puoliso poistui äkillisesti vuonna 1994.

Elämäntyönsä Meeri teki perheen parissa ja
Talovalmiste Oy:ssä. Rakennusaineteollisuudessa
tehtiin vuodesta 1978 lähtien lääkärintarkastus ker-
ran vuodessa ja Meeri sai jäädä eläkkeelle raskaas-
ta työstä 54 vuoden vanhana, jonka jälkeen hän
hoiti lastenlapsia aina 75-vuotiaaksi asti. Meeri toimi
aktiivisesti ammattiyhdistystoiminnassa ja työväen-
puolueen naistoiminnassa. Hän toimi ammattiosas-
ton sihteerinä noin 20 vuoden ajan.

Meeri ja Ahti kasvattivat lapsensa yhdessä rak-
kaudella ja sääntöjä noudattaen. Lapsia ei tarvin-
nut kuin katsoa, niin he tiesivät miten tuli toimia.
Myös Meerin äiti Anna hoiti lapsia muutettuaan
Meerin ja Ahdin perheen luokse jäätyään eläkkeelle
vuonna 1960. Hän oli ihana mamma ja eli aina vuo-
teen 1983 asti. Lapsista kasvoi kunnon kansalai-
sia. Lapsenlapsia Meerillä on 12 ja lapsenlapsen-
lapsia on 21 ja viidettä polvea on jo kolme lasta.

Yksi Meerin nuoruuden muistikuva Karjalasta
koskee pitkäaikaista presidenttiämme Urho Kekkos-
ta. Meeri istui Kajaanissa elokuvissa tulevan presi-
dentti Urho Kekkosen vieressä. Elokuvista sammui
valot ja Meeri alkoi itkeä ja niinpä Kekkonen kai-
voi taskustaan karkin ja antoi sen Meerille, jolloin
itkut loppuivat ja elokuvan katselu alkoi ”Urkki-
sedän” vieressä.

Meeri on suvun vanhin niin äidin kuin isänkin
puolelta. Meerin elämä jatkuu Turengissa hyvien
ystävien ja suvun ympäröimänä. Toivotamme onnea
ja elämän jatkumista hyvissä merkeissä.

Tietolähteenä Meerin haastattelu ja hänen lapsen-
sa Markku ja Tarja, kirjoittajana

Sirpa Autio

Sukua Meerin
90-vuotispäivillä.
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Marjatan muistolle

Marjatta Pussinen o.s. Raatikainen (25.08.1933 -
07.11.2014) syntyi Raudun (Sosnova) pitäjän Raa-
sulin kylän Aunelan talossa perheen toisena lap-
sena. Koti oli lähellä Venäjän rajaa rajaviskaalin
talon tuntumassa. Seutu on kaunista ja vehmasta,
varsinkin kesäisin vuokkoineen, ruusuineen, lehte-
vine lehmuksineen ja pähkinäpensaineen.

Lokakuun 10. päivänä 1939 nelilapsinen perhe
lähti reissulle, jolta ei ollutkaan paluuta kotikylään.
Kesällä 1942 eräänä sunnuntaina perheen äiti
halusi näyttää lapsilleen Aunelan talon, mutta raja
oli jo suljettu. Rajalla Raudun asemalla työskente-
levä isä joutui viemään perheensä takaisin Suo-
meen.

Sotakummilapset Irma, Marjatta ja Reino pala-
sivat Ruotsista pikkuveljensä Maunon iloksi Mänty-
harjulle rakennettuun uuteen kotiin. Evakkoper-
heessä ei vierastettu ruotsin kieltä. Perheeseen syn-
tyi vielä kaksi lasta – Kaarina ja Mauri.

Marjatta ja Reino Pussinen törmäsivät toisiinsa
Kotkassa, jossa he opiskelivat töitten ohella. He
avioituivat ja muuttivat miehen työpaikkaan – Met-
sähallitus – Pielisjärvelle ja Lieksaan. Kotitalo löy-
tyi Lamminkyläntien tuntumasta. Puut, pensaat,
kukat ja pihapiiri olivat perheen yhteinen harras-
tus. Tytöt kävivät Pielisjärven yhteiskoulun.

Karjalaisuus eli Mähkön Heikintiellä. Tehtiin ret-
kiä ”entisille elomaille” Rautuun ja Suojärvelle.
Reino innostui kyykästä ja Marjatta antautui iko-
ni-maalaukselle. Brahean Kriivareitten kesäleireillä
Savijärvellä puhuttiin sukujuurista. Moni kertoi
karjalaisista esivanhemmistaan.

Kesällä 1988 oli Sarkkilan Hovin avajaistapah-
tumana valtakunnallinen ikoninäyttely. Tohtori Au-
ne Jääskinen valitsi työt. Marjatta Pussinen sai
näytteille kaksi ikonia, joista toinen – Wladimirin
Jumalan äiti – palkittiin. Muistan Marjatan itkun
näyttelyn avajaisissa. Tuskin tajusin hänen tunteit-
tensa syvyttä.

Reino nukkui pois 7.12.2006. Marjatta myi ta-
lon ja muutti Lieksa-kotiin ja sieltä Partalanmäen
palvelutaloon, jossa hän siirtyi ”tuonpuoleisiin”
viime marraskuussa.

Sain tutustua heidän kodissaan karjalaisuuteen.
Näin, miten tehdään karjalanpiirakat, leivotaan
vatruskat, tsupukat ja suussa sulavat sultsinat.

Marjatan ikonien edessä opin tuntemaan kotiseu-
tunsa jättäneen ihmisen kyynelten suolaisuuden.
Rautu ja Suojärvi olivat keskeisiä muisteluskyliä.

”Emme unohda juuriamme koskaan”, kiteytti
Marjatta kohtalonsa.

Terttu Heiskanen-Timonen

Sisaren muistoja Marjatasta

Se pieni tytön tyllerö vierelläin oli sisareni Marjat-
ta, hän oli Iisakki ja Martta Raatikaisen toiseksi
vanhin lapsi. Suuret punaiset kukat loistivat flanelli-
mekossasi. Vaistosin läsnäolosi koko elämäsi ai-
kana; nyt olet poissa, Marjattaiseni.

En muista paljon leikkejäsi Raasulissa, mutta
Paakkasessa sukulaistalossa kävimme päivittäin,
koska siellä oli samanikäisiä.  Kesällä mummo käs-
ki meidän ”olottaa” lehmät Kak’aholle ja Tunkel-
mualle päin, ja näin teimme. Ajoimme ensin kotonta
kujasia myöten, sitten Pietari-Rautu-tien yli. Aurin-
ko paistoi, kiuru visersivät korkealla, kissankellot
ja päivänkakkarat kukkivat, perhoset sirosti levit-
tivät siipensä.

Vuonna 1939 tuuli kävi ilkeästi idästä, myös
Raasulin palteilla. Lokakuun aamupimeällä oli läh-
dettävä. Raudun asemalla alkoi mierontie. Pieksä-
mäki-Kotka-Elimäki-Haukivuori-Ruotsi-Kotka-
Kymi-Mäntyharju. Pielisjärvi ja Lieksa olivat si-
nun pysähdyspaikkasi.

Nuoruutemme vietimme Mäntyharjulla, josta isä
osti pienen tilan ja näin saimme oman kodin. Ei
ollut meillä vapaa-ajan ongelmia. Niittyharjun ki-
viset pellot tulivat hyvin tutuiksi, samoin justeeri
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SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 31.3.2015

mennessä, kiitos!
Lehti nro 2 / 2015

ilmestyy huhtikuussa
Rautulaisten lehden yhteystiedot:

Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ

puh. 040 730 2622
marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella?
Tee Rautulaisten lehden osoitteenmuutos:

Veijo Moilanen
puh. 040 848 2759,

sähköposti: lehtitilaus@rautu.fi

myös ja suokuokka, rautakanki ja ojalapio. Isä
oli vaativa työnjohtaja. Kello 7 työhön, sinä, minä,
Reino ja Mauno. Äiti tuli mukaan, kun oli lypsänyt
ja hoitanut lehmät. Meistä oli kaikki uutta ja mie-
luisaa, olihan oma koti.

Meitä tyttöjä aina työtä tehdessä laulatti ja nau-
ratti. Äiti joskus väsyi meihin; ”olkoa välillä hil-
jaa”. Mutta se oli nuoruus, mikä nauratti ja laulatti
ja kaunis Kallavesi silmien edessä. Oli sitä työtä
välillä liikaakin.

Perheestämme kolme lasta olivat myös sota-
lapsena Ruotsissa. Marjatta, Reino ja minä Irma.
Meille jäi kauniit muistot Ruotsista. Ystävyyssuhteet
kestivät lahden taakse vuosikymmenet, itselläni 70
vuotta.

Nuoruusaikaa muistelimme Marjatan kanssa mel-
kein joka kerta tavatessamme. Jäi kauniit muistot.

Olit työssä Kotkassa ennen avioitumistasi.
Miehesi löysit junasta välillä Kotka-Mäntyharju-
Nurmes. Kuljitte lomille junassa ja tutustuitte. Tu-
leva miehesi oli koulussa Kotkassa. Suojärven
musta kuluua ”ylen sankia bria” vei meidän Mar-
jatan. Pohjois-Karjalan salot odottivat marjasta-
jaa. Niinpä he avioituivat ja Reinon työpaikka oli
Pielisjärvi. Ka, hyvin piti siskoani. Tutuiksi tulivat
niin Ruunaankoski kuin neiti Siikakoski ja monet
muut paikat. Marjastettiin ja kalastettiin ja elämä
oli ihanaa.

Ostitte kesämökin Pielisen rannalta. Sinne veim-
me kerran talkoilla moottoriveneen, koska marja-
paikat muuttuivat jälleen rauhallisemmaksi – ja
myö tytöt saunoimme jälleen. Näistäkin muistoista
sisarta kiittäen!

Luojalta sait henkiset lahjasi, samoin kättesi tai-
don. Monet ovat ne kauniit esineet, jotka teit ja

jotka lämmittivät saajiaan. Kirjoittelit myös runo-
ja ja kertomuksia. Otit osaa monenlaisiin kulttuuri-
tapahtumiin. Pöytä oli aina koreana ystävien ja
sukulaisten nauttia, talo oli vieraanvarainen. Tyt-
täret tulivat perheineen mummin ja ukin luo, sylit
olivat auki lapsenlapsille.

Perhettäsi kohtasi kova isku 2006. Miehesi kuo-
li äkisti. Siitä alkoi sinunkin alaspäin menosi. Ra-
kas puoliso ja apusi oli poissa. Elämältä oli pudon-
nut pohja pois. Aloit yhä useammin toistaa sanoja
”turhuuksien turhuus”. Talonne myytiin pois, kun
et enää pystynyt olemaan yksin. Pääsit palvelu-
taloon, jossa oli turvallisempaa olla. Talot vaihtui-
vat, kuntosi mukaan. Tyttäret pitivät hyvää huolta,
sukulaiset ja ystävät poikkesivat.

Oli raskasta seurata sairautesi kehittymistä. Syys-
kuussa kävin viimeksi luonasi, et kyennyt enää pu-
humaan, mutta kyllä tunsit. Sydämessäni en olisi
halunnut antaa sinua pois, mutta järki sanoi; olem-
me viimeisellä suoralla.

Marraskuussa se sitten tapahtui. Tyttäresi oli tul-
lut vieraaksesi ja puhuimme puhelimessa. Hänen
oli tarkoitus yöpyä luonasi, kaikki oli hyvin. Tilan-
ne muuttui, kahden tunnin päästä tuli puhelu – olit
poissa.

Marjattaiseni, lintuseni, kasvinkumppanini –
kaipaan sinua niin. Rakkaudella sisaresi

Irma Salmikoski, Kotka
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