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Arkistolaiset olivat valinneet kattavan koosteen rautulaisia kiinnostavista lähteistä Raudun kevät-
tapaamiseen. SIVUT 6-7.

RAUTULAISTEN
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RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

Hyvää juhannusta ja mukavaa kesää!
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Mikkelissä kesäkuussa 2016

Venäjän kolme vihollistaRautulaisten lehti 3/2016

Nato, Nato ja Nato. Suomi on enää
ainoa Molotov-Ribbentrop sopimus-
maa, joka ei ole liittynyt Natoon, ja
sitä Kreml pelkää, että sekin vielä
karkaa käsistä, joten se pyrkii kaikin
tavoin uhittelemaan, miten epäter-
veellistä on liittymällä siihen rikkoa
hyvät ystävyyssuhteet (kysyisin:
mitkä hyvät).

Venäläinen kaverinikin (toveri) to-
tesi minulle näin. Toveri, jota olin pi-
tänyt suht täysjärkisenä, olikin Krem-
lin propagandan aivopesemä, eikä
ihme, valtion omistamat kanavat
suoltavat 24 tuntia lännen vastaista
propagandaa niin, että hirvittää. Luu-
len, että 90 prosenttia uskoo yksi-
puolisiin uutisiin.

Eräs venäläinen nainen totesi, että
Putin on heille Jumalan lähettämä
suojelusenkeli... HUH! Mie sanoin
hänel, jot se tei suojelusenkeli pakot-
taa meit liittymää Natoon, ko voip
olla, jot hyö Kremlis huomaavat, jot
Lappeenranta on liian lähel Viipurii,
ja se tarvii suojavyöhykkeen. Ja kun
niin käy, luulen, ettei Suomesta enää
löydy yhtään Naton vastustajaa.

Nyt kun Venäjä on niin Nato-
pelkoinen, olisi tuhannen taalan paik-
ka käyttää Nato-korttia Karjalan
palautukseen. Mikäli Venäjä palaut-
taa Neuvostoliiton ryöväämät alueet,
me emme liity Natoon. Tätähän eh-
dotti aikoinaan jo ilmavoimien ko-
mentaja R. Meriö. En kyllä jaksa us-
koa itsekään, että Suomen poliittiselta
johdolta edellämainittuun riittäisi roh-
keutta, sen verran Venäjäpelkoisia
täällä edelleen ollaan.

Rehellisyyden nimissä täytyy tode-
ta, että olen kyllä vähän kateelli-
nenkin venäläisille; jos meillä olisi
yhtä yltiöisänmaallinen presidentti
kuin Putin, Karjala olisi jo Suomea!

Venäjällä on nyt säädetty laki, jon-
ka mukaan jos joku epäilee tai arvos-
telee Neuvostoliiton voittoa suures-
sa isänmaallisessa sodassa, siitä seu-
raa sakkorangaistus. Näin voiton
kultti toimii ja Putin saa oikeutuksen

toimia niissä maissa, joissa venäläi-
siä asuu. Baltian maiden venäläiset
aivopestään ja he vaativat vapautta,
he, joita Kreml ei huolinut Neuvos-
toliiton hajotessa.

Baltian maiden onni on kuulua
Natoon, sillä Venäjä ei voi muuta kuin
Kremlin rahoittamalla propaganda-
koneistolla yrittää häiriköidä näiden
maiden sisällä, ja yrittää saada epä-
vakautta aikaan. Putinin hallintoon
täysin hurahtanut toverinikin kertoi
heidän pitävän Suomea Venäjän luon-
nollisena alusmaana. Siinä toivossa
Neuvostoliitolle aina uskollinen
kepun viimeinen kommunisti Väyry-
nenkin lienee perustanut oman puo-
lueen.... luultavasti toivossa, että vie-
lä pääse Terijoen hallituksen uudeksi
presidentiksi.

Surullisia, kovin surullisia, ovat Ve-
näjän epätoivoiset yritykset rakentaa
naapurimaista vihollisia siinä toivos-
sa, että oma alennustila ja totuus ei-
vät selviäisi alati kärsivälle kansalle.
Venäläinen toimittaja totesi: Venäjän
kansa on tällä hetkellä propagandan
läpitunkemaa, kuten Stalinin aikaan.

Mikäli suhteet olisivat normaalit, oli-
si se molempia maita hyödyttävä ja
elintasoa nostava, mutta kun ei, niin
ei. Kuten aiemminkin, totean: ihmi-
set voivat olla ihmisiä toisilleen poli-
tiikasta huolimatta.

Hyvät ystävät, toivon teille lämmin-
tä kesää, Karjalanmatkoja ja tapaa-
misiin viimeistään pitäjäjuhlissa tääl-
lä Mikkelissä!

Muuan karjalaisukko tuli Hämeeseen
valkoisella hevosella. Kun paikka-
kuntalaiset sen väriä ihmettelivät,
ukko selitti: se ol näät sil viissii, et nii
tul kiire Karjalast, jot maalaamattomal
hevosel pit lähtii....
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RAUDUN PITÄJÄJUHLAT MIKKELISSÄ
27.-28.8.2016

27.8. Rautulaiset Elojuhlat (Oktoberfestit)
Vanha Sotilaskoti, Jääkärikatu 9

28.8. Raudun evankelisluterilaisen kirkon 90-vuotisjuhla

- Juhlajumalanpalvelus Pitäjäkirkossa
- Jumalanpalvelus Mikkelin Ortodoksikirkossa

- Päiväjuhla Ammattiopistolla
Juhlapuhujana ministeri Lenita Toivakka

Tervetuloa!

Juhlatoimikunta

SUVANNON SEUTU 1917-1921
Elämää ja ihmiskohtaloita

Kirjaa saatavana hintaan
30 euroa / kpl + postituskulut.

Tilaukset:
Pekka Intke  p. 045 263 0365 tai

pintke@suomi24.fi

Markku Paksu p. 040 523 9645 tai
pitajaseura@rautu.fi
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Rautulaisten Pitäjäseuran osittain
sponsoroima talkoomatka Rautuun
27.-29.5.2016 sai liikkeelle 19
talkoolaista, jotka kaikki olivat val-
miita edessä oleviin haasteisiin.
Matkaan saimme mukaamme myös
kaksi Hovinkylä-seuran aktiivi-
jäsentä.

Heti ensimmäisenä päivänä saim-
me tuntumaa tulevien päivien haas-
teisiin, kun ajoimme suoraan Tikat-
sun hautausmaalle. Jo muutaman
minuutin kuluttua pysähdyksestä
alkoi kuulua raivaussahan ääni sa-
manaikaisesti, kun mukanamme
kuljetetuille surukuusille alkoivat
lapiomiehet valmistella istutuspaik-
koja. Vettä haettiin,  muistomerkki-
en edustoja kitkettiin ja alueella ole-
via roskia kertyi kymmeniä jätesäk-
kejä. Perjantai-illan aikana saimme-
kin Tikatsun hautausmaan näyttä-
mään kauniit puolensa, vaikkakin
siistittävää jäikin vielä seuraavalle
päivälle.

Illaksi ajoimme sitten Kivinie-
meen, jossa nautimme talkoopäi-
vällisen. Seuraavana aamuna star-
tattiin sitten Hovinkylään, jossa si-
jaitsee sakkolalaisten ja rautulais-
ten yhteisesti vuonna 1936 pystyt-

Talkoovoimin saatiin paljon aikaiseksi
Hovinkylässä, Tikatsulla ja Palkealassa

tämä Lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkki. Siellä talkoolaisia
odottikin useampi kohde, joista ket-
jun kiristys, roskien ja risukasojen
siirto sekä ruohikon leikkaaminen
toivat ryhtiä uljaan muistomerkin
äärelle. Kaikkea ei ehditty teke-
mään, mutta talkoolaiset olivat tyy-
tyväisiä töidensä tuloksiin ja oli aika
jatkaa matkaa seuraavaan kohtee-
seen.

Tikatsun hautausmaa siistiytyy, surukuuset odottavat istutusta.

Ketjujen kiristystä muistomerkin alueella.

Talkoolaiset lähdössä kohti seu-
raavaa kohdetta, Palkealaa.
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Talkoolaiset Sakkola-Rautu-lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkin
äärellä.

Seuraava kohteemme olikin Pal-
kealan hautausmaa.  Jälleen emme
voineet kuin ”jarrutella” talkoo-
laisten innokkuutta ryhtyä siisti-
mään aluetta. Hautausmaan tien-
varsi sai uuden ilmeen, Larin Paras-
ken muistomerkin ympäristö raivat-
tiin ja pian uusi kukka-asetelma
koristi muistomerkin edustaa.

Vielä kun hautausmaan portilta
saatiin pääkäytävä raivattua, alkoi
myös tämäkin alue saada arvois-
tansa ilmettä. Jälleen tyytyväisinä
aikaansaannoksiimme oli aika pa-
lata Tikatsun hautausmaalle.

Sinä aikana, kun suurin osa ahersi
Palkealassa, oli pieni porukka jää-
nyt Tikatsulle, jossa kannettavan
aggregaatin ja kulmahiomakoneen
katkaisulaikan voimalla katkottiin
vääntyneet ja rikkoutuneet hauta-
aidat. Jäljellä oli enää rautaromujen
poiskuljetus, surukuusten suoja-
puiden asettaminen ja muisto-
merkille istutettavat kukat. Vielä
siinä ehdittiin ajamaan ruohikkoakin
tasaiseksi.

Tekemämme kahden päivän ura-
kan kruunasi retkikeittimellä lämmi-
tetty talkoopäivällinen.

Työmme edellä luetelluissa koh-
teissa herättää toivottavasti myös
paikallisissa asukkaissa halun  yllä-
pitää ympäristöt siisteinä ja puis-
tomaisena – alueen historiaa kun-
nioittaen.

Paljon jäi vielä työtä myös teke-
mättä. Talkooväki oli jo kovasti ky-
selemässä syksyn talkooaikaa.
Nähtäväksi jää, onko pitäjäseuralla
resursseja toteuttaa talkoolaisten
toivetta syksyn matkasta – jäädään
kuulolle.

Pekka Intke

Palkealan tyytyväisiä
talkoolaisia.
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Kutsuimme mukaan rautulaisia Mik-
kelin maakunta-arkistoon ja sen jäl-
keen Hotelli Cumulukseen, jotta
solmisimme hyödyllisiä suhteita tois-
ten sukututkijoiden kanssa ja voisim-
me vaihtaa tietojamme tai saada
apua ongelmiimme.

Lisäksi kuulimme Raudun pitäjä-
seuran puheenjohtajan Markku
Paksun kuulumisia sekä saimme
tietoa Heikki Malkamäeltä
www.rautu.fi -sivustojen monipuo-
lisesta tarjonnasta, etenkin matkai-
lijoiden kartoista ja niiden antamas-
ta avusta kotiseutumatkoille.

Aloitimme päivän vierailemalla
maakunta-arkistossa, joka säilyttää
luovutetun alueen asiakirjoja eli
meille rautulaisille tärkeitä doku-
mentteja sukujemme menneestä his-
toriasta. Oppaamme Pentti Hiltu-
nen kertoi ensin Mikkelin maakun-
ta-arkiston historiaa, kuinka Viipu-
rin arkistosta saatiin siirrettyä
arkistoaineistoa turvaan sodan ja-
loista ja vähän myös arkistolai-
toksen tulevaisuudesta, jolloin koko
maan kaikki paperiaineisto siirtyy
Mikkeliin rakenteilla olevaan suu-
reen varastoarkistoon.

Arkistolaitoksen aineistoa on
digitoitu viime vuosien aikana ja ta-
voitteena on, että aineistot ovat näin
käyttäjien tavoitettavissa osin inter-
netin kautta tai ainakin arkistolai-
toksen toimipisteissä kautta maan.
Hakuja voi tehdä www.arkistot.fi -
sivustolta, jossa on erilaisia haku-
koneita, esimerkiksi Aineistot-
sivustolta pääsee Astia-verkko-
palveluun, joka toimii asiakirjojen
etsimisen ja myös tilauksen apu-
välineenä. Arkistojen Portti an-
taa tietoa asiakirjakokonaisuuksista
ja ohjaa tarvittaessa oikeiden asia-
kirjojen ääreen.

Karjala-tietokantasäätiö on Mik-
kelissä toimiva luovutetun alueen
kirkollisten asiakirjojen tallennusta

Vietimme onnistunutta
Rautulaisten kevätpäivää

tekevä yhteisö, jonka tuottamaan
hakukoneeseen pääsemme
internetissä http://www.karjalatk.fi/
katiha/index.php. Aineisto on va-
paasti käytettävissä vuoteen 1914
asti (kuolleiden osalta seurakuntien
lakkautukseen saakka) ja sitä
tuoreemmat tiedot voi katsoa Mik-
kelissä arkiston tutkijasalissa. Vali-
tettavasti tietokanta tulee jäämään
vajaaksi, koska sen rahoitus on lo-
pussa.

Saimme myös tutustua arkiston
holveihin, jonne yleisöllä ei ole joka
päivä mahdollisuus päästä. Suuret
nidokset tekivät vaikutuksen jokai-
seen ja niitä tuntui olevan paljon.
Nyt ymmärsimme, miksi arkistoissa
on luokitusjärjestelmä, koska oikean
aineiston löytäminen olisi muuten
mahdottomuus. Uuden varasto-
arkiston saaminen on varmasti ilah-
duttavaa, mutta mikä työ se tulee
olemaan, kun koko maan asiakirjat
sinne aikoinaan siirtyvät.

Tutkijasalissa oli meille varattu
rautulaista materiaalia nähtäville ja
innostuneesta tutkimisesta päätellen
ne olivat mielenkiintoisia. Valitetta-
vasti aikamme ei riittänyt varsinai-
seen tutkimuksen tekemiseen, vaan
se pitää jokaisen halukkaan tehdä
myöhemmin. Arkisto on avoinna
kesäaikaan ti-pe kello 9-16 ja osoi-
te sinne on Pirttiniemenkatu 8 A,
puhelin 029 533 7200. Mikkelissä
odottaa aulis ja osaava henkilökun-
ta.

Hotelli Cumuluksesta oli Markku
tilannut meille maittavan lounaan,
jonka jälkeen kevätpäivän osallistu-
jat saivat kertoa hieman itsestään
ja lauloimme onnittelulauluja
päivänsankareille.

Markku kertoi pitäjäseuran teke-
mistä hautausmaiden kunnostami-
sista ja tulevasta toiminnasta sekä
kehotti meitä osallistumaan matkoi-

hin, talkoisiin ja kesäjuhlaan.

Esittelimme jo julkaistua Vehmais-
Haukkalan kyläkirjaa ja kuulimme
Ilmi Pesoselta Sirkiänsaaren kylä-
kirjaprojektista, että se oli hyvässä
vauhdissa. Paikalla olevat sirkiän-
saarelaiset saivatkin pyynnön jää-
dä tapaamisemme jälkeen vielä
omaan kokoukseen kirjan tiimoilta.
Lisäksi työn alla on Potkela-
Savikkola-Vakkila -kyläkirja.

Olin koonnut monisteeseen listan
muistitiedon keräämisen avuksi kir-
joitetusta kirjallisuudesta, joista uu-
simpana Taina Ukkosen kirjoitta-
ma Muistitiedon keruuopas suku-
tutkijoille, Helsinki 2015.

En voi olla korostamatta, kuinka
tärkeää muistitietojen kerääminen
on, koska havahdumme yleensä lii-
an myöhään, että nyt ei enää ole-
kaan ketään, keltä kysyä. Jollei ole
ketään vanhempaa henkilöä kerto-
massa niistä vanhoista ajoista, niin
muistelkaa edes itse omaa lapsuut-
tanne ja nuoruuttanne!

Useat mukanaolijoista olivatkin tu-
tustuneet Raudun nettisivuihin, mut-
ta Heikki kertoi, mitä uutta sinne on
laitettu ja havainnollisesti näytti,
miten sieltä pystyy löytämään esi-
polvien asumia paikkoja ja miten
sitä tietoa voi hyödyntää kotiseutu-
matkoilla.

Vanhat alkuperäisasukkaat eivät
enää jaksa käydä kotiseutumatkoilla
näyttämässä paikkoja. Niinpä netti-
kartoissa on annettu koordinaatteja,
joilla voi päästä ainakin lähelle niitä
entisiä kotipaikkoja. Ne ovat nyky-
ään usein peltoina tai muuten vai-
keasti löydettäviä. Vanhojen Rau-
tulaisten lehtien numeroita on ko-
vasti luettu, mutta toivottiin myös
uudempia lehtiä sähköiseen muo-
toon netissä luettavaksi.
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Kahvitauon jälkeen minä pääsin
puhumaan sukututkimuksesta ja olin
laittanut pitkän listan monisteeseen
sukututkimuksen digitaalisia lähtei-
tä. Onneksi tieto oli kirjallisessa
muodossa, koska aika kului jälleen
nopeasti vanhojen asiakirjojen pa-
rissa.

Katsoimme voudin- ja läänintilejä,
sekä henkikirjoja, jotka ovat kirkol-
listen arkistojen täydentäviä lähtei-
tä, ortodoksisukujen tutkimuksessa
monta kertaa ainoita lähteitä, ja kun
haluamme tietoja 1700-lukua edel-
tävältä ajalta.

Valitettavasti aikamme ei enää
riittänyt erityispiirteiden selvitte-
lemiseen ja sukututkimuksessa
eteen tulevien ongelmien pohtimi-
seen. Toivottavasti mukanaolijat
saivat yhteystietoja, että voivat vaih-
taa tietojaan myöhemmin.

Heikki jäi vielä ”yliajalla” teke-
mään valokuvien skannausta, ja
sirkiänsaarelaiset aloittivat omaa
kokoustaan. Onneksi hotelli antoi
meidän olla vielä kokoustilassa.
Mielestäni meillä oli antoisa päivä.

Eeva Malkamäki

Arkiston syövereissä on runsaasti aineistoa.

Paksun Markku kertoi kesän näkymistä.

Meitä oli paikalla kolmisenkymmentä innokasta perinteen vaalijaa. Kuvat: Eeva ja Heikki Malkamäki.
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Sukujuuriltaan rautulainen tietokir-
jailija Reeta Paakkinen (s. 1979)
julkaisi viime vuoden lopulla toisen
tietokirjansa. Vapaana toimittajana
Suomessa, Isossa-Britanniassa ja
Turkissa työskennelleen Paakkisen
kirja Kuun ja tähden mailla. Elä-
mää Turkissa ja Kyproksella
(Atena 2015) kertoo nimensä mu-
kaisesti itäisen Välimeren arjesta ja
kulttuurista, mutta myös nyky-
historiasta sivuten paikallisten omia
evakko- ja pakokokemuksia Turk-
kia ja Kyprosta repineiden sotien
aikana.

Paakkisen rautulaisen, Suven-
mäeltä lähtöisin olleen isoisä Au-
kusti Paakkisen evakkotie päät-
tyi Jyväskylään. Reeta Paakkinen
opiskeli Lontoon yliopiston valtiotie-
teellisessä London School of
Economics & Political Sciencessä
nationalismin teorioita ja kansainvä-
listä lakia, keskittyen väestöjen
pakkosiirtoihin ja sota-ajan lainsää-
däntöön. Sittemmin hän on työsken-
nellyt toimittajana Financial Times
Busineksellä Lontoossa ja Hürriyet
Daily Newsillä Istanbulissa. Nyky-
ään hän kirjoittaa kolumnia Maail-
man kuvalehteen, avustaa Ulkopo-

Tietokirjailija tutkii, miten ihmiset
käsittelevät historiaansa

litiikka-lehteä ja toimii Turkin ja
Kyproksen politiikan ja kulttuurin
asiantuntijana.

Kuun ja tähden mailla -kirjassa
haastatellaan myös toista rautulais-
juurista henkilöä, Kyproksella
rauhanturvaajana ollutta pieksä-
mäkeläistä Seppo Intkeä. Kyp-
roksen sodasta kertovassa kappa-
leessa Intke kuvailee aamua, jolloin
suomalaiset rauhanturvaajat joutui-
vat turkkilaisten ja kreikkalaisten
ristituleen Turkin maihinnousun al-
kaessa kesällä 1974.

Kirjassa on useita hetkiä, jolloin
Paakkisen karjalainen tausta käy
lukijalle selväksi. Evakkojen jälke-
läinen on saanut perintönä vahvan
ymmärryksen siitä, miten oman ko-
din jättäminen heijastuu ihmisen ja
perheenjäsentenkin tunnemaail-
maan vielä sukupolvia myöhemmin.

Kirjan muutamassa kappaleessa
Kyproksen ja Turkin sodissa kotin-
sa menettäneiden ihmisten lapset
palaavat katsomaan perheittensä
entisiä asuinsijoja.

– Matkoilla koetut tunteet ovat
karjalaisillekin kovin tuttuja, Paak-
kinen toteaa.

Tällä hetkellä Reeta Paakkinen kir-
joittaa kolmatta tietokirjaansa, joka
käsittelee Karjalaan liittyviä asioi-
ta, suomalaisten tapaa käsitellä
omaa historiaansa jne. Tarkemmin
hän ei tulevasta teoksesta kuiten-
kaan vielä halua puhua.

Karjalassa Paakkinen on käynyt
useita kertoja, mutta tarkempi tu-
tustuminen Rautuun on vielä teke-
mättä.

– Rautussa en ole ajan kanssa
kierrellyt, mennyt ohi vain. Sekin
herätti kyllä vahvoja tunteita, ukki
kun oli itselleni kovin läheinen. Ha-
luan kyllä ensi kesänä käydä ajan
kanssa, tänä kesänä olen menossa

Suistamolle toisen isoisäni maille.
– Karjalassa olen siis käynyt Vii-

purin lisäksi äidinpuoleisen isoisäni-
kotipaikassa Suistamolla ja Käki-
salmessa, josta isän puoleinen per-
he lähti evakkoon. He asuivat Käki-
salmessa, vaikka ukki olikin Rau-
tusta kotoisin. Isoäiti taas oli Kiven-
navalta.

– Olen ¾-karjalainen, joten tämä
on se perintö, joka itselläni on eikä
muuksi muutu. Ei tule koskaan ole-
maan nyky-Suomen kartalla paik-
kaa, josta voisin osoittaa sukuni oi-
keasti olevan kotoisin historian-
pitkässä saatossa.

Reeta Paakkinen tekee vapaan toi-
mittajan töitä, kirjoittaa mm. Maail-
man kuvalehteen kolumnia. Ohes-
sa muutamia linkkeja Reetan työ-
hön.

http://www.maailmankuvalehti.fi/
2015/9/nakokulmat/termeista-
saivartelua

http://www.maailmankuvalehti.fi/
2016/4/nakokulmat/historiasta-
vaikenemisella-on-hintansa.

Seuraavalla sivulla otteita Reetan
kirjoituksista.

Marjo Ristilä-Toikka
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Ohjaaja Markku Pölönen ilmoitti
Facebookissa, että Yleisradio oli
antanut lopullisen kielteisen päätök-
sen TV-sarjalle, jota hän oli valmis-
tellut neljä vuotta. Sarja olisi kuvan-
nut Suomen asutustoimintaa 1945-
1952 kylmän tilan saaneen nuoren-
parin tarinan välityksellä. He
raivasivat pellot umpimetsään, ra-
kensivat talot, hoitivat lapset ja eläi-
met. He elivät sähköttömässä,
puhelimettomassa kodissa syvällä
köyhyysrajan alapuolella.

Evakkojen jälkeläiset eivät Ylen
päätöstä ymmärtäneet. Pölösen
päivitys jaettiin 1735 kertaa. Sadat
lupasivat tukea Pölösen Oma maa
-projektia toivoen, että heidän
perheittensä tarina noteerattaisiin
vihdoinkin osaksi yhteistä narra-
tiiviamme. Moni meistä kun huoma-
si jo peruskoulun historian tunnilla,
kuinka virallisessa kertomuksessa
keskitytään karttoihin ja etulinjaan.

Omien perheidemme kokemus
mainitaan koulukirjassa yhä useim-
miten yhdellä lauseella. Se riittää
kertomaan 430 000 ihmisen tarinan.
Muistan sen lauseen ulkoa: ”Siirto-
väen uudelleenasuttaminen oli so-
danjälkeiselle Suomelle suuri haas-
te”. Sen pituinen se.

Monet evakkojen jälkeläisistä ha-
luavat, että muut suomalaiset nä-
kisivät ja ymmärtäisivät – edes TV-
sarjan avulla – millaisissa tunnelmis-
sa meidän mummoloissamme elet-
tiin, mitä nollasta aloittaminen tar-
koitti arjessa ja miten Karjalan me-
netys heijastui jälkipolvienkin elä-
mään. Meille aihe ei ole vanhojen
kaivelua, vaan osa oman perheen
menneisyyttä. Moni meistä näki
mummolassa, kuinka isovanhemmat
piilottivat tuskansa työntekoon. Osa
yritti unohtaa kokemuksen vai-
kenemalla siitä, teeskentelemällä,
että elämä voi oikeasti alkaa nol-
lasta eikä se tunnu missään. Mutta
lapsikin aistii, kuinka hiljaisuus huu-
taa, kuten eräs ystäväni kommen-

Otteita Reetan kolumneista Maailmankuva-lehdessä
toi oman isänsä tapaa väittää, ettei
hän välittänyt koko asiasta.

Minä puolestani mietin seuraavaa:
Miten voisimme ymmärtää kansa-
na toisiamme, saati muualla
riehuvien sotien pitkäaikaisseuraa-
muksia, jälleenrakennuksen reali-
teetteja ja kehitysavun merkitystä,
jos osa meistä vieroksuu edelleen
sitä todellisuutta, jossa nämä asiat
toteutettiin omassa maassamme?

Oma selviytymistarinamme kiin-
nostaa edelleen satoja tuhansia sen
varjossa kasvaneita.

***

Joukko Karjalan evakkojen jälkeläi-
siä pohti Facebookissa, saako
evakkoja kutsua pakolaisiksi. Osa
oli sitä mieltä, että evakuointi oli
organisoitu pako, ja paenneet ihmi-
set maansisäisiä pakolaisia. Heidän
mukaansa termiä ”maansisäinen
pakolainen” voi nykypäivänä käyt-
tää evakko-nimityksen rinnalla, sil-
lä eihän kaikkia suomalaisia
tuolloisessa Itä-Suomessa evakuoi-
tu, osa pakeni itse. Osa suomalai-
sista ylitti paetessaan Ruotsin rajan.

Toinen joukko takertui termiin
pakolainen ja jätti huomiotta
tarkennuksen ”maansisäinen”. Tä-
män leirin kannattajien mielestä
evakkojen kutsuminen pakolaisiksi
on törkeä loukkaus. Joku huomaut-
ti, että pakolaisia on vain ulkomail-
la. Toinen totesi itseään pakolaiseksi
luonnehtineelle evakolle, että hänel-
le pitäisi antaa nyrkkiä nenään moi-
sen sanan käytöstä.

”Keskustelu” sotapaon termi-
nologiasta ei jatkunut, sillä palstan
ylläpito ilmoitti, että ”tässä ryhmässä
olemme evakkojen jälkeläisiä”. Sen
jälkeen se on poistanut pohdinnat.

Kansainvälisen lain mukaan kar-
jalaiset eivät olleet pakolaisia sanan
nykyisessä juridisessa merkitykses-
sä. Termi pakolainen (refugee) viit-
taa pakomatkallaan valtion rajan

ylittäneeseen ihmiseen. Oman ko-
timaansa sisällä paennutta ihmistä
kutsutaan kuitenkin ”maan-
sisäiseksi pakolaiseksi” (internal-
lydisplaced), jolla voi aivan hyvin
viitata myös Karjalan evakkoihin.

Väittely termeistä on kuitenkin
turhaa, sillä internetin keskustelu-
ryhmät eivät ole oikeussaleja ja jo-
kaisella on vapaus kutsua itseään
miksi haluaa. Arkikieli eroaa usein
oikeustieteellisestä terminologiasta.

Suomen kielessä monia muita ko-
deistaan paenneita ihmisryhmiä kut-
sutaankin pakolaisiksi, vaikka he
eivät sitä sanan juridisessa merki-
tyksessä ole. Esimerkiksi Kyprok-
sella saaren puolelta toiselle kesäl-
lä 1974 paenneista kreikkalaisista ja
turkkilaisista puhutaan Suomessa
usein pakolaisina, vaikka Kyprok-
sellakin kyse oli maansisäisistä
evakuoinneista.

Menneistä pitää saada puhua roh-
keasti myös nykyisillä termeillä.
Evakko on vahvasti historiaan sidot-
tu termi.

Monet maailman 26 miljoonasta
maansisäisestä pakolaisesta ovat
juuri nyt samanlaisessa tilanteessa
kuin karjalaiset olivat aikoinaan
Suomessa. Sotapako aiheuttaa mil-
tei poikkeuksetta post-traumaatti-
sen stressihäiriön, joka voi varjos-
taa perheen elämää sukupolvia myö-
hemminkin. Tunteet kotopuolta koh-
taan eivät muutu edes sen mukaan,
onko ihminen ylittänyt toisen valtion
rajan vai ei. Pakolaisten ja
evakkojen tuska tuntuu samalta.

Reeta Paakkinen

”Menneistä pitää saada puhua
rohkeasti myös nykyisillä

termeillä. Evakko on vahvasti
historiaan sidottu termi”
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Tänä vuonna Euroviisut voittanut kap-
pale kertoo vuonna 1944 eletystä elä-
mästä Neuvostoliiton sotilaiden
hyökättyä naapurivaltion asukkaiden
koteihin tappaen asujat ja eläväksi jää-
neet karkottaen kodeistaan. Lisäksi vie-
ras valtio kertoi olevansa syytön ih-
misten vainoamiseen ja karkotuksiin.

Euroviisujen isäntävaltio oli Ruotsi,
jonka mahtiarmeijan Venäjän keisari
Pietari I:n tuhosi Ukrainan alueella
Pultavassa 1700-luvun taitteessa. Uk-
raina koitui Ruotsin suurvallan pää-
tepisteeksi ja Ruotsin kuningaskin jou-
tui turkkilaisten sulttaanien hoivatta-
vaksi.

Ruotsi karkotti kodeistaan 1600-lu-
vulla kaikki Käkisalmen läänin alkupe-
räiset asukkaat ja Raudun taistelun jäl-
keisenä talvena antoi armeijan johdol-
le kirjallisen määräyksen tappaa kaikki
Käkisalmen läänin asukkaat lapsia ja
vanhuksia säästämättä. Tämä Tukhol-
massa tallella oleva tappomääräys ei
sureta nytkään Euroviisun isäntämaan
asukkaita.

Minua surettaa edelleen Krimin ta-
tarien kohtalo. Vuoden 1944 kesäkuus-
sa kotiini Raudun Palkealassa kohdis-
tui saman Neuvostoliiton armeijan
suuri hyökkäys, jonka toinen saman-
kaltainen sotatoimi oli yhtä aikaa käyn-
nissä Krimillä.

En sure sitä, että isoisäni joutui tuo-
maan minut nelivuotiaana läpi tuli-
meren. Kodistaan karkotetun karjalai-
sen kohtalo on edelleen syrjintää. Vain
vanhuksia en enää syrjitä, koska heitä
ei enää ole.

Satavuotiaan Suomen
kotiinsa suljetut
Juha Sipilän johtama hallitus saanee
toteutettua uusiin maakuntalääneihin
perustuvan Suomen kansalaisista huo-
lehtimisen lainsäädännöt valmiiksi Suo-
men 100-vuotisen olemassaolon kun-
niaksi. Karjalasta viimeistään kesä-
kuussa 1944 omasta kodistaan karko-
tetut suomalaiset ovat hallituksen laa-
timien ja eduskunnan hyväksymien la-
kien mukaisesti kotimaassaan asun-
toon suljettuja kruunun raakkeja, sillä
he ovat saavuttaneet 75 vuoden raa-
kiksi määrittelyn ikäajankohdan.

Kodeistaan karkotetut
Sotesairaalan johtava ylilääkäri voi

Sipilän lakien ja asetusten määräyksiä
noudattaen sulkea sairastuneen tai
vammaisen 75-vuotiaan tai vanhem-
man kotiinsa lukkojen taakse, sekä
jatkotoimena ottaa tällaisen henkilön
rahavarat sotesairaalan käyttöön. Oi-
keuden määräämä virallinen edun-
valvoja on se laillinen henkilö, joka
ottaa kotiinsa suljetun henkihieverissä
olevan sairaan pankkiasiat hoitoonsa.

Raudusta Mikkeliin matkalaukussa
siirretyt Raudun osuuskassan markat
eivät Euroopan Keskuspankin EKP:n
velkakirjoina nykyisen rautulaisen 75-
vuotiaan soteraakin kotioloja kohenna.
Virallinen edunvalvoja myy Raudusta
tulleen asunnon tilieurojen loputtua ja
ryhtyy myynnistä saatuja EKP:n velka-
kirjoja eli euron rahoja käyttämään
sotesairaalan laskujen maksuun. Laki-
en mukaan maksettava on, vaikka eurot
menisivät veroparatiisivaltioita hyö-
dyttämään. Itsenäinen 100-vuotias
Suomen valtiovalta on määrännyt Eu-
roopan keskuspankin velkakirjat, eurot,
Suomen kansalaisten maksuvälineeksi.
Itsenäisen Suomen Pankin velkakirjat,
markat, on mitätöity, joten Suomen val-
tiovalta on kykenemätön määräämään
suomalaisen henkilön omaan käyttöön
annettavaa rahan määrää.

Jatkosodan päätyttyä Suomen val-
tiovalta kykeni oikein oivalletulla lain-
säädännöllä ja Suomen markkojen kan-
salaisten velaksi annolla pelastamaan
koko kansakunnan romahtamisen ja
joutumisen veroparatiiseissa lymyä-
vien mafiarahoittajien työleiriläisiksi.
Perustan Suomen säilymiselle suoma-
laisilla loi vuoden 1945 syksyllä sää-
detty lakikokonaisuus, jota kutsuttiin
yleisesti maanhankintalaiksi.

Tuon maanhankintalain seuraukse-
na kaikki työkykyiset määrättiin töihin,
ja valtio järjesti työt työtä vailla olevil-
le sekä lainoitti kaikki rintamamies-
talojen rakentamiset ja maanostot val-
tion haltuunsa ottamista maista. Itse-
näinen valtio kykenee aina omalla
rahapolitiikallaan hoitamaan kansalais-
tensa tarpeet. Jokainen suomalainen
lienee nyt havainnut, että EU ja euro-
velkakirjat eivät kykene suomalaisia pe-
lastamaan kurjuudelta. Satavuotiaan

Suomen kotiinsa suljetut eivät myös-
kään Suomen pelastajaksi kykene, vaik-
ka 1944 vuonna Karjalasta karkotet-
tujen avulla suomalaiset saivat siedet-
tävät olot Euroopan Unioniin liitty-
miseen saakka.

Vankileirien saariston
nykyiset olot
Ryssäläisestä neuvostojen unionista
yritti Gorbatsov kehittää ihmisarvoista
valtiota Stalinin vainoista pelastuneille
kansakunnille. Ei onnistunut.

Jeltsin onnistui hävittämään valtio-
johtoisen suunnitelmatalouden kerta-
heitolla. Sovhooseissa ja kolhooseissa
työskennelleet ihmiset jäivät liian
äkkinäisessä muutoksessa täysin heit-
teille, oman onnensa nojaan. Syntyi
kaaos ja neuvostojen unionin aikana
kansantalouden hoitoon perehtyneet
ja koulutuksen saaneet vakoojat sekä
kansainvälistä kauppaa ymmärtävät
ryhtyivät rikollisin keinoin haalimaan
omalle ryhmälleen kansallista omai-
suutta.

Tämä isänmaallinen sota jatkuu
julmana edelleen tänäkin päivänä. Val-
taan päässyt mafiaryhmä tappaa sääli-
mättä vastustajia vankileirien saariston
alueella sekä ulkomailla. Laillista oike-
utta ei tässä isänmaallisessa sodassa
jaeta. Alueet jaetaan etupiireihin mafia-
ryhmän omasta toimesta kotimaassa ja
ulkomailla.

Näin on tehty esimerkiksi Georgiassa,
Krimillä, Ukrainan länsiosassa. Virolta
on otettu Narvajoen ja Laukaanjoen
välinen alue, Japanilta Sahalinin saa-
ret, Suomelta kalastajasaarennot, Nor-
jan ja vankileirien saariston välinen
Suomelle määritelty merialue Karjalan
ja Kuusamon alueiden lisäksi. Tätä lu-
etteloa voisi jatkaa, mutta tällaisen
ruununraakin käsissä ei riitä voimia.

On erittäin surullista, että Supon re-
kisteröimä Vladimir Putin, sukujuu-
riltaan Tverin alueen karjalainen, joh-
taa vaikutusvaltaisinta venäläistä ma-
fiaa.

Ahti Hänninen
Uusikaupunki 27.5.2016



Rautulaisten lehti  3/2016 11

Suomi on torjuntavoittojen maa
Historia on täynnä paradokseja,
kokovoltteja. Esimerkiksi Suomi taisteli
viime sodissa suurvaltaa vastaan ja jäi
tappiolle, mutta voitti sittenkin. Tätä
kuvaa Matti Koskimaan sotahisto-
riallinen teos Suomen kohtalon ratkai-
sut 1939-1944.

Koskimaa on kirjoittanut useita
sotahistorioita, ja tämä viimeisin on
enemmän kuin niiden summa. Armei-
jassa paljon viljeltyihin lillukanvarsiin
Koskimaa ei takerru, vaan keskittyy
olennaiseen. Monet viime aikoina esil-
le nostetut sotaongelmat jäävät sivuun,
kuten hermonsa menettäneiden kohte-
lu, kiistellyt teloitukset jne. Ne ovat tär-
keitä asioita, mutta ne eivät ratkaisseet
maan ja kansan kohtaloa.

Suomi säilyi itsenäisenä, koska Neu-
vostoliiton armeija ei päässyt tavoit-
teiseensa. Historia kirjoitetaan yleen-
sä voittajan ehdoilla. Koskimaa  kirjoit-
taa torjuntavoittajan näkökulmasta.

Näkemyksensä Koskimaa taustoittaa
ensimmäisestä maailmansodasta, Ver-
saillesin rauhasta saakka. Sodan ja sii-
hen johtaneiden syiden näin perus-
teellinen kartoitus on poikkeuksellista
alan historiateoksissa.

Koskimaalla on selvät sävelet. Jat-
kosodan taustan osalta ehkä liiankin
selvät: Sadat Neuvostoliiton pommiko-
neet hyökkäsivät Suomen siviili-
kohteisiin 25. kesäkuuta 1941, ja Suo-
mi joutui sotaan. Mauno Jokipiin tut-
kimusta Jatkosodan synty ei mainita
kirjallisuusluettelossa. Suoraviivaisesti
todetaan, että Suomi ei ollut liitossa
Saksan kanssa, sillä mitään sopimusta
ei ollut millään paperilla. Turhaan Sak-
sa vaati yhä uudestaan Suomea sitou-
tumaan liittosuhteeseen.

Ylipäällikkö Mannerheim otti tor-
juntavoiton myös Saksan vaatimista
operaatioista, kuten hyökkäyksestä
Leningradiin ja Muurmannin radalle
Sorokkaan.

Suhteellisuudentajuinen Pentti
Haanpää nimitti jo sodan aikana sak-
salaista ”takuumieheksi”. Minusta
kytköstä luonnehtisi parhaiten avo-
liiton ja  avioliiton välinen vissi ero.
Suhteissa on oltu, muttei sitouduttu.

Saksan apua käytettiin kuitenkin

suureen tarpeeseen. Viljaa, panssari-
nyrkkejä, Lento-osasto Kuhlmey jne.
Mutta pienenpientä se oli verrattuna
siihen ”LendLease” -apuun, jota Neu-
vostoliitto sai Yhdysvalloista: kymme-
niätuhansia lentokoneita ja panssari-
vaunuja, satojatuhansia kuorma-auto-
ja, vetureita, sotatekniikkaa, varustei-
ta... Siitä avusta vaietaan, kun itä-
naapuri juhlii Voiton päivää.

Kesän 1944 taisteluita Koskimaa on
käsitellyt paljon, ja nyt hän arvioi tais-
teluja kesästä 1941 alkaen. Suomalais-
ten hyökkäyksen menestyksen hän
tekee selväksi, mutta sen kääntöpuoli,
armeijan uupumus, jää pohtimatta.

Talvisodan hoitaa Petteri Jouko ru-
tiinilla, mutta vailla Koskimaan jyhkeää
otetta, jota jäin kaipaamaan.

Perinteistä sotahistoriaa on moitittu,
koska se keskittyy strategiaan ja ope-
raatioihin, armeijakuntien, divisioonien
ja pataljoonien johtamiseen ja toimin-
taan. Täytyy tietää, mitä merkitsee alis-
taminen ja ryhmittyminen, painopiste,
syvyys, viivytys...

Koskimaa käsittelee näitä asioita ja
osoittaa siten, että suomalaisia johdet-
tiin taisteluissa taitavasti. Hän kuvaa
myös, kuinka vaativaa johtaminen oli
karmeissa kriisitilanteissa. Torjunta-
voittoja edelsivät viivytysvoitot, jot-
ka nyt korostuvat.

Välillä patteristot ja erilliset patal-
joonat vilisevät silmissä, mutta hel-
pompaa lukijoilla on kuin silloisilla
komentajilla.

Ja meidän aikammehan hokee stra-
tegioita ja operaatioita. Nyt niihin so-
pii perehtyä Koskimaan kirjasta!

Hermostua ei saanut, ja kaaosmai-
sessakin tilanteessa piti säilyttää ote.
Tunnustusta saavat E. Mäkisen ja A.-
E. Martolan kaltaiset eleettömät johta-
jat, mutta myös Aadolf Ehrnroothin
intensiivisyys ja Erkki Raappanan
innovaatiokyky Ilomantsissa.

Huomattavan perinpohjin Koskimaa
selvittää Aunuksen Ryhmän taistelut
ja II Armeijakunnan tien vaikeuksista
voittoon Loimolan ja Ilomantsin suun-
nilla 1944. Vahva vihollinen torjuttiin,
ja Ilomantsissa kaksi neuvostodivisi-

oonaa  motitettiin ja tyrmättiin kesän
1944 taistelujen loppuvetona.

Koskimaa myös arvostelee suoma-
laisten komentajien ratkaisuja. Esimer-
kiksi talvisodan Suomussalmen voit-
taja Hj. Siilasvuo ei Vuosalmen suur-
taistelussa 1944 ollut parhaimmillaan.

Kaikki ei mennyt nappiin. Mutta met-
sissä harhailijat ja ”ei niille mitän mah-
da” -huutelijat eivät ratkaisseet sotaa.
”Kannaksen halki juoksua” on hoettu
paljon, mutta kesä-heinäkuussa 1944
muodostui Karjalan kannaksen poikki
pitävä rintama, jota  Neuvostoliiton ar-
meijat eivät pystyneet murtamaan.

Neuvostojoukoilla oli tulivoimaa ja
ylivoimaa. Suomen Armeijalle tulvi asi-
akkaita Venäjänmaalta ruuhkaksi asti,
mutta naapurin heikkoutena oli yhä
kaavamainen toiminta ja epärealistiset
tavoitteet, toteaa Koskimaa.

Nyt kesän 1944 ratkaisutaisteluista
on kulunut jo yli 70 vuotta. Torjunta-
voitto on kiistämätön tosiasia. Mutta
koville se otti meilläkin. Helppoja tor-
juntavoittoja ei ole.

Suomen armeija säilytti taistelu-
kykynsä. Kirjailija Paavo Haavikko on
huomauttanut, että sodanjälkeisinä
vuosina ”armeijan yrmeys” hillitsi Neu-
vostoliiton halua puuttua Suomen asi-
oihin.

Tykistö on Koskimaan sydämenasia,
ja hän tarkastelee sen käyttöä myös
kriittisesti. Onneksi kaikki saatiin toi-
mimaan 1944 torjuntataistelujen aikaan.
Tykistökenraali V. P. Nenosen kehit-
tämät ampumamenetelmät olivat maa-
ilman parhaat, ja korjausmuunnin on
suuri suomalainen keksintö.

Kirjailija Paavo Haavikko on omistanut
Nenoselle runon: ”Eikö suurinta/  mu-
siikkia/ maailmassa/ ole tykkien jyly,/
kun ne pysäyttävät/ vihollisen/ syn-
nyinmaan/ porteilla.”

Vesa Karonen

Matti Koskimaa:
Suomen kohtalon ratkaisut.
Talvisota ja jatkosota 1939-1944.
538 s. Docendo.
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Kotini oli Raudun Orjansaaren ky-
lässä. Touhukas isäni, Matti Par-
tanen, oli hankkinut myös toisen ti-
lan Potkelasta. Potkelan tila oli
karjatila ja sinne vietiin lehmät tal-
ven ajaksi, koska siellä oli nähtä-
västi suuremmat heinävarastot.

Potkelaan oli matkaa Orjan-
saaresta noin 10-11 kilometriä. Siellä
oli palkattu karjanhoitaja lypsämäs-
sä ja hoitamassa karjaa. Lisäksi
yksi työmies tai vanhempi veli he-
vosen kanssa olivat siellä auttamas-
sa ja viemässä maidot asemalle, jos-
ta ne kuljetettiin junalla Valiolle.

Kesäksi lehmät tuotiin taas Or-
jansaareen ja Potkela jäi siksi aikaa
tyhjilleen, paitsi tietysti peltotyöt teh-
tiin sielläkin ajallaan. Potkelan kuk-
kulat olivat kauniita kesällä, kun yksi
kukkula oli vihreänä, toinen kasvoi
kullankeltaista vehnää, kolmas vaa-
leankeltaista kauraa, neljäs rehevää
sokerijuurikasta. Sokerijuurikasta
oli alettu viljellä joitakin vuosia en-
nen sotaa, kun Antreaan oli perus-
tettu sokeritehdas.

Lehmien tultua Orjansaareen al-
koi meidän lapsien kesätyö, paimen-
taminen. Olin aina paimenessa vel-
jeni Oton kanssa. Hän oli syntynyt
vuonna 1922 ja oli minua neljä vuot-
ta vanhempi. Yksin ei olisi lasket-
tukaan paimentamaan niin isoa
karjalaumaa.

Orjansaaren laidunpaikat
Orjansaaressa lehmien laidunpaikat
olivat Kermisen niityllä, alaniityllä
ja Tukianpellon lehdossa sekä jos-
kus myös Lauhansaarekkeilla.

Alaniitty oli aivan Saijanjoen var-
rella. Sinne ajettiin lehmät ensin
maantietä ojanmäkeä alas. Ennen
ojansiltaa kääntyivät kujaset vasem-
paan alakylälle ja monen mutkan
jälkeen johtivat viimein pienen met-
sikön läpi alaniitylle.

Lapsuusmuisto Orjansaaresta
Pikkuinen paimen nyt kenkäsi jalkaan...

Kermisen niitylle taas lähdettiin
päinvastaiseen suuntaan Kiven-
navalle päin. Ohitettuamme Osuus-
kaupan, Jantusen talon ja Kermi-
sen entisen kartanon, käännyimme
Oravan talon kohdalta oikealle läh-
tevälle tielle, joka kulki Tukianpellon
ja lehdon ohitse alas Kermisen nii-
tylle. Niittyä kutsuttiin Kermisen
niityksi, koska se oli ostettu Kermi-
siltä. Niitty ei ollut ihan Saijanjoen
varrella, vaan siinä välissä oli jon-
kun muun niitty.

Aurinkokello näytti ajan
Monia muistoja on paimenajoilta.
Olihan se raskastakin joskus, kun
piti joka aamu nousta niin aikaisin
ylös, vaikka oli niin nukuttanut.

Oli oma taitonsa hoitaa paimenen
tehtäviä ja osata ajaa lehmät välillä
kotiin päivälypsylle, vaikka meillä ei
ollut edes kelloa. Keväällä poikineet
lehmät lypsettiin silloin kolme ker-
taa päivässä. Pojat tekivät aurinko-
kellon, joka oli hyvä apu, jotta osat-
tiin lähteä oikeaan aikaan kotia koh-
ti. En muista, miten pilvisinä ja
sateisina päivinä osattiin toimia.
Ehkä lehmät itse tiesivät, koska oli
aika lähteä lypsylle.

Johtaja ja apulaisjohtaja
Lehmät opittiin tuntemaan yksilöi-
nä. Ruusu oli joukon johtaja, van-
hin ja ruskea käyräsarvinen. Kun
Ruusu tuli keväällä Potkelasta hy-
vin hoidettuna ja hyvässä kunnos-
sa, sen ruskehtavat kupeet kiilsivät
ja niissä oli himmeitä aivan kuin
ruusunkukan kuvioita.

Kun toiset lehmät puskivat ja ko-
ettelivat voimiaan, Ruusua ei ku-
kaan uskaltanut uhkailla, vaan se
kulki aina ylväänä joukon etunenäs-
sä Lilla, ”apulaisjohtaja”, vierellään.
Lilla oli kirjavampi ja sillä oli suorat
sarvet. Vaikka se oli isompi kuin

Ruusu, se ei koskaan halunnut omia
johtajuutta Ruusulta.

Lehmilläkin oli omat parinsa ja
ystävänsä. Karjamme oli ennen
sotaa parittain: Ruusu ja Lilla, Lah-
ja ja Lauha, Nelly ja Railikki, Impi
ja Inga, Immetär ja Ilona, Lemmik-
ki ja Leivo, Kyyttö ja yhden lehmän
nimeä en enää muista.

Välillä kotiin huilille
Kun lehmät olivat päivällä kotona
lypsettävänä, me paimenet ehdim-
me ruokailla ja käydä vonkalla ui-
massa, jos oli kuuma päivä. Sitten
oli taas aika lähteä iltapäiväksi
paimeneen.

Eeva Tenhunen
o.s. Partanen
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Kuusen taimii
Täs käikii nyt nii, et meiä perreen
pit lähtii tuon metsäpuole hommii.
Asja ol neät sillei, et ko myö pari
vuotta sit tehtii pien aukia tuon met-
sää, ni suunniteltii nii, jot ei
jätetäkkää sitä luonno hotteisii, voa
pannaa uuvet  puut tulemoa hetko
keritää. No, nii ko mie uon jo
kertontkii, ni sielt kerättii latvukset
pois jo koht hakkuu peräst, oksii sin
ei kyl paljo jeäntkää, mut pittäähä
sitä jottai jeähäkkii sin moaha
mätänemmää.

Sit viime syksyn siel käi kone
mätästämäs se moan. Se ko siin
talve aikan painu, ni siint tul oikei
hyvä alusta uuvel puutaimel lähtii
kasvamoa. Syksyl tilattii taimet
yhistykselt ja jeätii kevättä uot-
telemmoa.

Talv mänkii siin sukkelaa ja ko
kevätkii ol aikases, ni taimet tulliit
jo toukokuu alkupuolel. No miulko
ei olt näitä istutusputkii eikä kuokkii,
ni pit hakkii lainaks metsäyhtiölt ja
viel sukulaispojaltkii. Myö ko soatii
ne puihe alut völjättyy sin auko reu-
naa, ni tietyst sitä pithet koittoa mite
teä homma kävvy. Kylhä mie olin
näht sivust, mut en itse tehnt. Kyl
se käi hyväst – kyl olliitkii keksiniet
oikianlaiset vehkeet tähä hommaa;
ei tarvint kumartuu eikä pahast
hikkoillakkaa. Polkas voa putken
moaha tarpeeks syväl, otti piene,
terhaka kuusetaimen sivultoa
vakast ja tipahutti putken läpi
moaha. Sit voa nost putken yllää ja
polkas muutama kerra taime
ympärilt moata tiiviimmäks ja
siinheä olkii sit jo uus puun alku

asuinsijoilloa varmast seuroavat
vuoskymmenet. Kuka hänet sit koa-
toakaa ja minkälaisii tarkotuksii, sitä
ei tiije.

Koivun taimet olliitkii sit jo vähä
työläämpii istuttoa. Niil ko pit tehä
tila kuoka kans; ens koapasta se
kuntta pois siint kohalt, sit tehä
kuokal kuoppa mihi teä uus tulokas
sijotettii ja toas polkastii moa
ympärilt tiiviiks.  Mut jokahine meist
tieteä neä meiä moat, kui kivisii ne
onkaa, ni soattoa arvata, et siin pit
koittoa usiamma kerra, enne ko sen
taimepaika löys. Käi viel sillei, et
yhest lainakuokast katkes vars, ko
kuoka terä sattu kivvee nii kovast.
Jutus ol viel ihmeellistä sekkii, et
varre toises peäs ol voa hentone
naisihmine – mite heä liekii sillei sitä
kivvee kolahuttant? Mut kyl pittää
sannoo, et siin sorvatus varreskii
männiit puun syyt melkei poikittai,
et kehnoha se ol alkujoa.

No, kaik män kuitekii hyväst,
soatii uus metsä kasvamoa, eikä
kellekää käynt mittää haaverii, jos
ei sitä kuokan vartta oteta lukkuu.
Teä ol oikei mukava homma ko viel
ilmatkii suosiit. Ol ruoka- ja juoma-
puolta tarpeeks. Joku suur sota-
peällikkö on sanont, et ”Armeija
marssii vatsallaan”, ja kylhä heä ol
siin iha oikias, ei sitä etteepäi
peästäs, jos ruokahuolto ei toimis.

Sit käi viel sillei, et yhten päivän
ko oltii siel rintees, ni keske kaike
miu poikain soitti Pietarist. Heä ol
siel työmatkal ja sano et hänel on
huomen melko vappaa ohjelma, et
heä lähtöökii käymää Rauvus. No,

mietietyst siint paikast koitin neu-
voo hänel mite sin kirkol männää
asemalt, ja mist kohalt sin meiä
entisel paikal keännyteä. Ja nii hä
siin sit käi, et heä kiipeäs katsomoa
niitä maisemii, mis häne äijääsä
isäkii ol moata keäntänt ja sattoo
korjant. Heä olkii meiä lapsist
ainuva, kuka ei siel olt viel käynt.

Ko myö sit perästpäi hoasteltii, ni
kyl se ol hänelkii jonkuulaine
merkkipoalu matkan varrel. Kuka
on alkujoa rautulaine ja käyp siel
ensimmäise kerra, ni kylhä siin tun-
tuu, et nii ko sellane ympyrä
sulkeentus, nii ko ois tehnt pitkän
matkan ja tult entisil jälillee takasi.

Vaik siin iessäis ois kui paljo uusii
talloi ja katuloi, ni väkiste sitä
aatteloo, et millasta teä maisema on
olt sillo kaua aikoa sit? Sillo ko viel
ajettii hevospelilöil ja ihmiset käveliit
siel töissää ja elliit kaikes rauhas
keskenää.

No, sit ko myö soatii istutushom-
ma tehtyy, ja kulettii sitä polkuu
kottiipäi, ni käk kukku siel rintee peäl
jossakii. Mie kannoin niitä viimesii
kolikkeita mukannai ja oattelin, et
kylhä siin männöö erinäisii vuosii,
enne ko nuokii taimet tulloot nii van-
koiks, et niihi voip käk lentää sijoil-
lee. Mut kasvaatha ne ja tuuhettuut
aja kans.

Paimpoika

Osallistu Rautulaisten lehden tekoon!
Hyvä Rautulaisten lehden lukija! Osallistu sinäkin yhteisen pitäjälehtemme
tekoon: laita tarinoita, muistikuvia, nykykuulumisia, tunnelmia, näkökulmia,
ajatuksia karjalaisuudesta ja valokuvia lehdessä julkaistavaksi.
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Näin näyttäydyt kansallispuvussa
Pukeudu kansallispukuun, niin sinut
huomataan varmasti! Kerran huol-
toasemalla mies oli jo istunut au-
toonsa, mutta nähtyään vilauksen
liehuvasta Metsäpirtti-puvun hel-
muksesta hän suorastaan hypähti
ulos autosta ja tuli kysymään, mi-
hin koreuteen olin pukeutunut.
Hauska kohtaaminen, puku huo-
mattiin.

Kansallispuvut ovat uusintoja ta-
lonpoikaisväestön 1700- ja 1800-lu-
vuilla käyttämistä, alueillaan tyypil-
lisistä perinteisistä juhlapuvuista.
Vuosien varrella asiantuntijat ovat
tarkentaneet pukuja ja museoiden
aineistojen pohjalta on valmistettu
myös uusia pukuja. Muotivirtausten
mukaan kansallispukujen hameet
ovat lyhentyneet tai pidentyneet.
Nyt suositaan pitkiä leveitä hamei-
ta, jotka lienevät lähinnä vanhoja
esikuviaan.

Joitakin aikoja sitten Karjalan Liit-
to on asiantuntijoiden kanssa laati-
nut ohjeet milloin, missä ja miten
kansallispukuun sopii pukeutua.
Kesäjuhlien kynnyksellä on ehkä
paikallaan muistuttaa mieliin, miten
arvokkaita asuja tulee käyttää.

Kansallispukujen käytöllä osoite-
taan maan ja kotiseudun perinne-
kulttuurin arvostamista, yhteistun-
toa ja omaa juhlatunnelmaa. Kan-
sallispuku soveltuu juhlapuvuksi
esimerkiksi perhe-, koulu-, kotiseu-
tu- ja perinnejuhliin sekä muihin
juhlaviin tapahtumiin, vaikkapa
ylioppilasjuhliin tai vihkipuvuksi.

Kuten on nähty, kansallispuku
sopii myös itsenäisyyspäivän vas-
taanotolle, presidentinlinnaan. Kan-
sallispuvussa voi osallistua kirkol-
lisiin juhliin kuten häihin, ja tumma-
sävyinen puku sopii myös hautajais-
asuksi.

Tanhu- ja pelimanniryhmät ja kuo-
rot käyttävät kansallispukuja esiinty-
misasuinaan. Tarjoilijakin voi siihen
pukeutua, jos puvun käyttö sopii ti-
laisuuden luonteeseen tai jos esi-

merkiksi ”oma väki” hoitaa juhlan
tarjoilun.

Asiantuntijoiden mielestä kansal-
lispuku ei ole asiallinen asu, kun
esitellään entisajan karkeita töitä,
eikä se sovi esimerkiksi ravintolan
tarjoilijan työasuksi. Puvun käyttä-
jältä odotetaan tervettä harkintaa
milloin ja mihin tilaisuuksiin hän
kansallispukuisena menee, ja se yllä
tulisi myös käyttäytyä puvun arvon
mukaisesti.

Asiantuntijat tähdentävät, että
kansallispuku on kokonaisuus, joten
siihen pukeuduttaessa tulee käyttää
kaikkia sen osia, kuten päähinettä,
sukkia, kenkiä ja koruja. Sään mu-

kaan asua voi täydentää kostulilla
tai viitalla. Käsilaukku on parasta
unohtaa, sopivampi on tuohesta val-
mistettu sangallinen naperkka.

Kansallispuvun voi valita joko
oman tai vanhempien kotiseudun tai
synnyinseudun mukaan. Myös muut
perusteet tai mieltymys ovat yhtä
hyväksyttäviä valintaperusteita.
Kesän juhlissa saadaan toivottavas-
ti ihailla runsaasti värikkäitä hul-
mahtelevia helmoja ja sarkahousuja.

Ilmi Pesonen

Lähde: Karjalan Liitto, Ohjeita
kansallispuvun käyttäjälle.

Rautu-Sakkola-kansallispuvussaan Irma Nypelö Rautu-juhlilla Mik-
kelissä 2012. Kuva: Marjo Ristilä-Toikka.
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29.-31.7.2016
reitti: Pieksämäki-Mikkeli-
Lappeenranta
hinta 325 (vahvistamaton)
sis: kulj, viisumin, maj/ph

KUTSU RANNALTAONKIMISKILPALUIHIN
MIKKELIN SIKOLAMMELLE 9.7.2016

Rautulaisten Pitäjäseura järjestää suosiota saaneen RAUTU-pilkkikilpailujen jatkeeksi
rannaltaonkimiskilpailun Mikkelin Vehmaskylässä  Sikolammen rannalla

lauantaina 9.7.2016 klo  10.00 alkaen.
Syötteinä sallitaan madot, toukat tai mikä tahansa, jonka luulee kaloille kelpaavan.

Ajo-ohje :
1. Tultaessa Juvalta päin Kielkallion jälkeen tien viitta oikealle Remojärvi,

Vehmaskylä ajetaan n. 6 kilometriä, jonka jälkeen opastus.
2. Tultaessa Mikkelin suunnalta tien viitta oikealle Rämälä, Vehmaskylä,

jota ajetaan n. 10 km ja sitten oikealle Pyöryläntie.
Pyöryläntietä ajetaan n. 5 km, jonka jälkeen opastus.

Ajoneuvoille on varattu pysäköintipaikka Kuparisen sorakuopalla,
jossa kokoontuminen.

Sarjat: Naiset ja Miehet sekä
Kylien välinen joukkuekilpailu ( 3 hengen joukkue)

Ilmoittautuminen  7.7.2016 mennessä  Pekka Intkelle
p. 045 263 0365 tai s-posti pintke@suomi24.fi

Kilpailusäännöt paikan päällä ja palkintojen jako n. 30 min kilpailuajan päätyttyä.
Kilpailuaika klo 10.30 – 12.30

Paikan päällä tarjolla mehua, lettuja ja makkaroita.
Tule mukaan, vaikket onkisikaan, haastellaan muuten mukavia!

12.-14.8.2016
Pruasniekat Palkealassa
uudella kirkolla.
reitti: avoin vielä
hinta 325 (vahvistamaton)
sis: kulj, viisumin, maj/ph

Tiedustelut Markku
e-mail:
pitajaseura@rautu.fi
puh: 044 925 9765

MATKOJA RAUTUUN kesällä 2016 VIIPURIIN
8.-9.7.2016
Matkan hinta 190 e
sis. maj. kulj. ja viisumi
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Lottia Kannaksella 19. jakso

Kun käsky oli käynyt, oli vain läh-
dettävä, halusi sitä tai ei. Sukupol-
vellemme varattu murhenäytelmä
oli katsottava loppuun, vaikka se
joskus tuntuikin ylivoimaiselta.
Tämä ei koskenut ainoastaan mei-
tä nuoria, vaan koettelemus oli koko
kansan yhteinen. Mitenkähän näy-
telmä päättyisi, kyselimme itsel-
tämme ja toisiltamme. Siihen ei ku-
kaan pystynyt vastaamaan.

Viimein ehdimme kuorma-auton
koppiin ajatuksinemme. Tuulilasin
läpi näkyivät pakkassään synnyttä-
mät luonnonihmeet. Kimaltavat
jääkiteet häikäisivät silmiämme,
mutta se ei herättänyt meissä mi-
tään tuntemuksia.

Yritimme keksi murhenäytelmälle
viimeisiä, ratkaisevia vuorosanoja.
Samalla rukoilimme, ettei auto
kääntyisi koti-Suomeen päin. Olim-
me mielestämme jo tarpeeksi
perääntyneet, enää ei olisi varaa
luovuttaa sentinkään vertaa. Ym-
märsimme toki, että kuljimme armei-
jan edessä. Joka metri, minkä ar-
meija perääntyisi, oli luovutettu vi-
holliselle.

Yleensä niin sanavalmis kuskim-
mekin istui ihan hiljaa ja keskittyi
vain ajoonsa. Uskalsimme sentään

kysyä syytä muuttoomme. Hetken
mietittyään Marttinen puhkesi pu-
humaan.

Komentajan mielestä olimme ai-
van liian lähellä rintamaa. Jos olisi
jotain liikehdintää tai sattuisi repeä-
mä, olisimme vaarassa jäädä jalkoi-
hin eikä meillä lotilla ollut aseitakaan.
Varmuuden vuoksi komentaja oli
halunnut lähettää meidät turvaan.
”Ei siellä ainakaan vielä mitään
murtumaa ole tullut, olkaa vain kai-
kessa rauhassa”, kuului vielä ääni
oven raosta auton kaartaessa takai-
sin tielle.

Talosta, jonka pihaan Marttinen oli
meidät jättänyt, ja naapuristakin,
tultiin meitä ihmettelemään kuin oli-
simme olleet sirkusseurue. Kaikki
naiset ja melkein miehetkin oli
evakuoitu. Taloon oli jäänyt ainoas-
taan isäntä kouluikäisen poikansa
kanssa ja naapurin kaksi keski-ikäis-
tä miestä.

Miehet olivat lupautuneet hoita-
maan useamman talon lehmät.
Kaikki muut eläimet oli jo viety pois.
Lehmiä oli pakkasella vaikea kul-
jettaa, kun vielä rehuakin oli koto-
na. Niinpä miesten oli syytä jäädä
tilannetta seuraamaan. He uskoivat
niin kuin mekin, ettei rintama sinne

asti tulisi. Suomen miesten par-
haimmisto oli vihollista vastassa eikä
antaisi periksi tuumaakaan. Tajun-
taamme ei mahtunut, että voisi käy-
dä toisinkin.

Sydän pamppaillen odotimme,
hyväksyttäisiinkö meidät. Olimme
ehtineet tottua armeijan huolen-
pitoon ja autioihin taloihin ja pel-
käsimme tuntemattomia siviilejä.
Pelkomme oli aiheeton, meidät otet-
tiin riemuiten vastaan. Kukaan mie-
histä ei osannut kunnolla lypsää,
joten me lypsytaitoiset tytöt olimme
sydämellisesti tervetulleita. Sen-
aikaisen työnjaon mukaan lyp-
säminen oli sitä paitsi miesten ar-
voa loukkaavaa.

Saisimme majoittua talon tupaan,
ja jos hoitaisimme lypsyn, saisimme
toimittaa kaiken oman tarpeen yli
jäävän tuoton joukko-osastomme
miehille. Tällainen tarjous nostatti
ilonkyyneleet silmiimme. Saimme
tilaisuuden tehdä työtä koko
tarmollamme yhteisen asian puoles-
ta.

Intoa uhkuen tartuimme lypsy-
ämpäriin, vaikka sekin välillä oli kuin
kilpajuoksua kuoleman kanssa.
Teimme työtämme öljylyhdyn
himmeässä valossa ja ulkona liik-
kuessamme olimme maalitauluna
lentokoneista ammutuille luodeille.
Aamuisin naapurin navetasta pala-
tessamme saimme seuraksemme
koneet, jotka ilmestyivät kuin linnut
haaskalle kärttämään osaansa.

Kerrankin olimme palaamassa

Rautulaisen lotta Meeri Huuhkan kirjoitussarja jatkuu. Aiemmin hänen
kirjoituksensa sodan kokemuksistaan julkaistiin 1980-luvun lopussa. Tuol-
loin Meeri kirjoitti saaneensa paljon palautetta ja kannustusta, kun kertoi
sodan tapahtumista ja kauhuista tuleville sukupolville:

”Katsoin raskaaksi velvollisuudekseni välittää tuntoja sukupolville, jot-
ka eivät sodasta mitään tiedä. Toivon, että he oppisivat sopimaan asioista
neuvottelemalla eikä sotimalla. Sodassa kärsivät kaikki osapuolet.”

”Rintamalottana näin ehkä sodan varjopuolet korostuneemmin kuin ko-
tirintamalla palvelleet. En halua, että me lotat jäämme historiaan vain lan-
genneina naisina. Kun joka päivä katsoo kuolemaa silmästä silmään, luon-
nolliset nautinnot työntävät pakostakin taka-alalle. On osattava pitää mies
vain työtoverina.”

”Olkaamme siis onnellisia vapaassa maassa ja vapaina kansalaisina.
Antakaamme kiitoksemme niille miehille ja naisille, jotka katsoivat tämän
maan puolustamisen arvoiseksi.”
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Sävel: Heili Karjalasta

Ylpeä olla saan mä synnyin Karjalaan
hyvät sydängeenit sieltä sain

hei sydängeenit parhaat sieltä löysin
löysin geenit niin hyvät kestävät.

Mutta rinnassain pien on pistos vain
vaarallista ei se olla voi

rytmihäiriöitä silloin tunnen
nehän kuuluu tähän elämään.

Hei sydängeenit parhaat sieltä löysin
löysin geenit niin hyvät kestävät.

Sydän jyskyttää tää on elämää
minuutissa se sata kertaa lyö
tää on elämää, tää on elämää
vielä enemmän se työssä lyö.

majapaikkaamme käsissämme kak-
si täyttä maitoämpäriä. Kahlasimme
juuri umpihangessa peltoaukealla,
josta meidän oli tarkoitus oikaista
valtatielle, kun lentolaivue saavutti
meidät kuin olisimme sopineet ta-
paamisesta ennalta. Koneet kurva-
sivat niin alas kuin pystyivät ja an-
toivat konekiväärin laulaa synkkää
ja yksitoikkoista papatustaan. Sillä
kertaa luodit saivat tyytyä vain
rei’ittämään lunta ympärillämme.

Yritimme keksi keinoa, miten suo-
jautua koneiden joka-aamuisilta
lähestymisyrityksiltä. Senaikaisissa
lantanavetoissa käytettynä lumipu-
ku olisi ollut kertakäyttötavaraa. Se
ei olisi koskaan ehtinyt kuivua pesun
jälkeen. Neuvokkaina tyttöinä otim-
me lähtiessämme kainaloomme
lakanan, jonka alle oli helppo kyyris-
tyä ämpäreineen odottamaan vii-
meistä vapauttavaa luotisuihkua.

Lypsyjen välit menivät mukavas-
ti karstatessa, kehrätessä ja neulo-
essa joululahjoja rintamalle. Mitään

mestareita emme olleet niissä töis-
sä, mutteivät laatuvaatimuksetkaan
olleet kovin korkeita. Riitti, että su-
kat ja lapaset lämmittivät pakkasel-
la, vaikkeivat niin tasaisesta lan-
gasta olleetkaan.

Päivät venyivät viikoiksi ja joulu
– rauhan juhla – lähestyi. Rauhas-
ta ei vain ollut tietoakaan. Sen osoit-
tivat meille desantit, jotka laskeu-
tuivat samalle pellolle, jossa aamul-
la olimme odotelleet viimeistä läh-
töä lakanan alla. Olimme mieles-
tämme sen verran etäällä, että saa-
toimme katsella heitä talomme ulko-
rapuilta.

Kun kaikki olivat hypänneet ko-
neesta kieppumaan taivaan ja maan
välille, seurasimme laskuvarjojen
aukeamista. Miehet näyttivät aset-
tuvan taiteelliseen muodostelmaan,
josta olisi voinut vaikka maalata tau-
lun. Oli jännittävää seurata heidän
liitelemistään aina vain alemmaksi.
Heti jalkojen koskettaessa maata
desantit vapauttivat itsensä varjoista

ja pyrkivät metsän suojaan. Olim-
me ylpeitä, kun olimme saaneet
katsoa noin harvinaista näytöstä
aitiopaikalta.

Emme tyhmyyksissämme ym-
märtäneet, ettei 300-400 metrin
matka merkinnyt mitään tuollaises-
sa tilanteessa. Uteliaisuudellamme
olimme vaarantaneet sekä oman
että kaikkien muiden turvallisuuden.
Desanteilla oli varmaan hyvä tilai-
suus seurata ympäristöään alastulo-
matkallaan. Jos tuo partio nyt päät-
täisi yllättää meidät hämärän tultua,
olisi parasta olla valmistautunut
muuttamaan täältä ikuisuuteen.

Jatkuu…

Meeri Huuhka
(Schadewitz)

Kirjoitus on julkaistu
aikaisemmin 5/1988

Laulu sydämelle Mutta rinnassain pien on pistos vain
vaarallista ei se olla voi

rytmihäiriöitä silloin tunnen
nehän kuuluu tähän elämään.

Hei sydängeenit parhaat sieltä löysin
löysin geenit niin hyvät kestävät.

Sydän kohisee läpät aukeaa
veri virtaa laskimoita kauas pois

mutta takaisin mutta takaisin
se valtimoita myöten tulla voi.

Mutta rinnassain pien on pistos vain
vaarallista ei se olla voi

rytmihäiriöitä silloin tunnen
nehän kuuluu tähän elämään.

Hei sydängeenit parhaat sieltä löysin
löysin geenit niin hyvät kestävät.

Heimo Kiuru
Joutsa / Leivonmäki

Heimo on runoillut oheiset laulun sanat
Joutsan sydänyhdistyksen kilpailuun
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Vertaansa vailla oleva naisten va-
paaehtoinen panos Suomen puolus-
tuksen asialla alkoi jo hieman en-
nen Vapaussotaa 1917, kun naiset
ryhtyivät avustamaan maan sisäi-
sen järjestyksen ylläpitoon perustet-
tujen suojeluskuntien huoltotoi-
missa. Nämä avustavat toimet kä-
sittivät mm. muonittamista suo-
jeluskuntien harjoituksissa ja
majoituksissa, varusteiden huollos-
sa, sanitääritoimissa ja viestitysteh-
tävissä.

Aseelliseen toimintaan lotat eivät
silloin eivätkä myöhemminkään osal-
listuneet. Myöhemmin sota-ajalta
on voitu nähdä kuvassa lotta täh-
täämässä kiväärillä tai pistoolilla.
Nämä kuvat ovat kuitenkin pelkäs-
tään poseerauskuvia. Jatkosodan lo-
pulla Helsingin ilmapuolustuksen
valonheitinlotille jaettiin italialaisia
romukiväärejä itsepuolustukseen
desanttien öisten hyökkäysten va-
ralta, mutta vain harva lotta osasi
niillä ampua eikä tositilanteita tul-
lut.

Vapaussodan jälkeen toiminta jat-
kui paikallisesti ilman esikuvia tai
sääntöjä. Puhuttiin milloin suojelus-
kuntien alaosastoista, milloin niiden
naisjaostoista jne. Lotta Svärd -nimi
esiintyi ensimmäisen kerran Riihi-
mäen osastossa marraskuussa 1918.

Pian ilmeni tarvetta muodostaa
paikallisosastoille valtakunnallinen
kattojärjestö yhteisine toiminta-
tapoineen ja sääntöineen. Voidaan
sanoa, että Lotta Svärd-järjestö sai

Lotta Svärd –
”vapaana syntynyt, käskystä kuollut”

jokseenkin lopullisen muotonsa jo
1921, jota vuotta pidetään järjestön
syntymävuotena. Samoihin aikoihin
saatiin järjestöä koskeva ohjesään-
nöstö.

Myöhemmin muut pohjoismaat ja
Viro ottivat mallia Suomesta kehit-
täessään omia vastaavia järjestö-
jään.

Jäsenyys ja ulkoiset
tunnusmerkit
Lotaksi pääsi 17-59-vuotias hyvä-
maineinen nainen kahden henkilön
suosituksesta. Lottalupauksen an-
taminen tarkoitti eräänlaista lotaksi
vihkimistä. Se tapahtui yleensä juh-
lallisesti kirkossa. Lisäksi oli vain
jäsenmaksua maksavia kannatus-
jäseniä, jotka olivat yleensä jo var-
sinaisen lottaiän ylittäneitä.

Jäseneksi liittyvä oli tietoinen hä-
neltä edellytettävistä työ- ym. vel-
vollisuuksista. Järjestö ei ollut viih-
tymistä varten. Toisaalta järjestöllä
oli vetovoimaa paitsi aatteellisuuten-
sa vuoksi myös siksi, että se tarjosi
käytännön toimintaa ja harrastus-
mahdollisuuksia.

Lottatyössä käytettiin univormua.
Se oli harmaata puuvilla- tai villa-
kangasta. Hame oli melko pitkä,
helma 25 cm maasta mitattuna.
Myöhemmin sota-aikana helman
sallittiin olevan 5 cm lyhyempi.
Kengät ja sukat olivat mustat tai
tummat. Kauluksen päällä oli val-
koinen irtokaulus ja ranteissa val-
koiset irtokalvosimet. Kaulassa leu-

an alla oli v. 1921 vahvistettu lotta-
merkki. Se oli tyylitelty sininen ha-
karisti, jonka kulmissa olivat heral-
diset ruusukkeet.

Lottapuvusta eivät kaikki pitäneet:
joidenkin mielestä se oli kesällä kuu-
ma ja talvella kylmä ja helma epä-
käytännöllisen pitkä. Ulkopäähi-
neenä oli kesällä suojeluskunta-
mallinen ”verikauha” ja talvella ar-
meijamallinen turkislakki. Kokar-
deina olivat paikallisten suojelus-
kuntien kokardit, mutta Jatkosodan
aikana siirryttiin armeijan kokardei-
hin.

Myös muusta vaatetuksesta an-
nettiin ohjeet. Työtehtävien mukai-
sesti käytettiin esiliinaa ja pääliinaa
ja likaisemmissa töissä työn vaati-
mia työ- tai suoja-asuja.

Lottajärjestön henki oli kristillis-
isänmaallinen ja käyttäytymissään-
nöt olivat nykykatsannossa varsin
tiukat. Käyttäytymisen piti olla mal-
likelpoista. Lotat eivät saaneet lotta-
pukua käyttäessään tupakoida eikä
käyttää alkoholia. Kosmeettisia ai-
neita ei tullut käyttää silmiinpistä-
västi. Puvun käytöstä ja tervehti-
misestä annettiin erinäisiä määrä-
yksiä. Tässä ei ole mitään ihmeel-
listä, sillä univormupukuinen henki-
lö edustaa aina järjestöään ja uni-
vormujen käytöstä on annettu oh-
jeita aina ja kaikkialla.

Järjestöllä oli yhteiskuntapoliit-
tisesti oikeistolainen leima, muttei
oikeistoradikaalinen. Maltillisuudes-
ta kertoo mm. se, että johtohenki-

”Ilolla ja ylpeydellä ajattelen Suomen lottia ja heidän osuuttaan
sodassa – heidän uhrimieltään ja uupumatonta työtään eri aloilla,
mikä on vapauttanut tuhansia miehiä tulilinjoille. Heidän jalo hen-
kensä on kannustanut ja tukenut armeijaa, jonka kiitollisuuden ja
arvonannon he täysin ovat saavuttaneet.”

Ylipäällikkö Mannerheim 14.3.1940.
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löihin kuulunut, Lotta-lehden päätoi-
mittaja Hilja Riipinen vapautettiin
tästä tehtävästä mielipiteidensä vuok-
si ja kuulumisestaan Isänmaalliseen
Kansanliikkeeseen eli IKL:ään.
Myöhemmin sodan aikana myös
vasemmistolaisesti ajattelevat saat-
toivat liittyä lottajärjestöön.

Tehtävät ja organisaatio
Lotta Svärdin tuli toimia kiinteässä
yhteistyössä suojeluskuntajärjestön
kanssa sen itsenäisenä tuki- ja sisar-
järjestönä. Suojeluskuntajärjestö
kytkettiin lailla puolustusvoimiin v.
1927.  Myöhemmin Talvi- ja Jatko-
sodan aikana lotat kuuluivat yhdes-
sä suojeluskuntajärjestön kanssa
kotijoukkojen komentajan alaisuu-
teen.

Lottien organisaatio oli yhtenevä
suojeluskuntien kanssa. Lotilla oli
Keskusjohtokunta ja kaikissa 22
suojeluskuntapiireissä toimivat
myös lottien piirijohtokunnat. Pai-
kallisosastoissa, joita oli enimmillään
noin 700, olivat paikallisjohtokunnat
samoilla paikkakunnilla kuin suoje-
luskuntien paikallisosastotkin olivat.

Jo 1920-luvulta lähtien lotat sijoi-
tettiin taitojensa ja osin
toivomustensa mukaisesti neljään
jaostoon, joissa heidän katsottiin
parhaiten palvelevan järjestön tar-
koitusperiä. Jaostot olivat:

* Lääkintäjaosto
* Muonitusjaosto
* Varusjaosto
* Keräys- ja kansliajaosto

Lääkintäjaoston lotat työskentelivät
sairaanhoitajien apuna sotasairaa-
loissa, ensiapuasemilla ja sairas-
junissa, valmistivat sidetarpeita,
huolsivat sairaalavälineitä ja järjes-
telivät sidontapaikkoja. Kenttä- ja
sotasairaaloissa he rohkaisivat po-
tilaita keskusteluilla, kirjoittamalla
heidän puolestaan kirjeitä ym. Ras-
kasta oli toimiminen kaatuneiden
evakuoimiskeskuksissa eli
KEK:eissä. Vielä on syytä mainita
eläinlääkintälotat.

Vuonna 1935 lotat hankkivat kah-
deksan kenttäsairaalan varustuksen
puolustusvoimille.

Muonitusjaosto oli suurin jäsen-
määrältään. Nimensä mukaisesti
sen lotat hoitivat muonituksen rau-
han aikana suojeluskuntien ja osin
puolustusvoimien harjoituksissa.

Suuri ponnistus oli kesällä 1939
Kannaksen vapaaehtoisten linnoit-
tajien muonitus samoin kuin välirau-
han aikana Salpalinjan rakentajien
muonitus.

Talvisodan aikana mm. leivottiin
armeijalle 100 000 kg leipää vuoro-
kaudessa. Siviilituotanto ei olisi tä-
hän kyennyt. Raaka-aineet saatiin
keräyksin ja armeijalta. Luonnolli-
sesti pyrittiin hoitamaan kenttä- ja
sotasairaaloiden, sairasjunien ja
kanttiinien muonitusta. Lähes kai-
kille lienee tullut tunnetuksi muoni-
tuslottien toiminta Talvisodan evak-
kojen ruokailujen järjestämisessä
mm. rautatieasemilla.

Jaostojaon lisäksi lotat luokiteltiin
sen mukaisesti, kuinka heitä voitiin
omien valmiuksiensa mukaisesti
käyttää näissä tehtävissä. Alussa oli
jako toimenlottiin ja huoltolottiin.

Jatkosodan aikana otettiin käyt-
töön nimike kenttälotta, puheessa
usein rintamalotta. Toimenlotat oli
sijoitettu etukäteen nimettyihin teh-
täviin. Kenttälotat sitoutuivat ole-
maan komennuksella sotatoimialu-
eella.

Varusjaosto hankki nimensä mukai-
sesti varusteita suojeluskunnille ja
armeijalle, kunnosti niitä ja perusti
pesuloita. Varusjaoston lotat siivo-
sivat ja desinfioivat Jatkosodan ai-
kana venäläisten jäljiltä siivottomiksi
jääneitä paikkoja.

Keräys- ja kansliajaosto hoiti va-
rainkeräyksen ja jakoi aineellista
apua sitä tarvitseville, mm. tuhan-
sille evakoille. Jaoston tehtäviin
kuuluivat myös toimisto- ja viesti-

Lääkintälottia kenttäsairaalassa. SA-kuva.
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työt. Näitä olivat esikuntien toimis-
totöiden lisäksi kenttäposti-, puhelin-
välitys-, sähkötys- ja kaukokirjoitus-
työt, ilmavalvonta, säähavainnot yn-
nä muut tehtävät.

Koulutus
Yhtenäinen ja tehokas toiminta vaati
luonnollisesti koulutusta. Keskitet-
ty koulutus alkoi 1922. Lottaohjaa-
jakoulutus ja piirikurssit alkoivat
vuodesta 1923. Tuusulasta tuli kes-
kuskoulutuspaikka, ensin Suojelus-
kuntain päällystökoulussa. Syvä-
rannan oma opisto hankittiin 1936
em. päällystökoulun läheisyydestä.
Kurssien pituudet olivat 1-2 viikkoa
ja kurssien sisällöt jaostojen tehtä-
vien mukaisia. Myös liikuntaa sisäl-
tyi kursseihin.

Vuoteen 1938 mennessä oli lää-
kintäjaosto peruskouluttanut 8 596,
muonitusjaosto  15 535, varusjaosto
1 406  sekä keräys- ja kansliajaosto
5 050 lottaa, yhteensä siis 30 587
lottaa.

Johtohenkilöille annettiin jatko- ja
täydennyskoulutusta. Lisäksi oli esi-

Muonituslottia kesällä 1941. SA-kuva.

Lotat eivät työtä pelänneet. Pyykillä Itä-Karjalassa Jatkosodan aikana. SA-kuva.

merkiksi neuvontapäiviä ja lotta-
päiviä. Vuosina 1940-1943 koulutet-
tiin 36 413 lottaa. Vuosien 1939 ja
1944 ajalta ei ole luotettavaa tietoa,
mutta koulutusta oli tuolloinkin, vaik-
ka sotatapahtumien rajoittamana.

Varainhankinta
Alkuvuosina varoja hankittiin lähin-
nä arpajaisilla, myyjäisillä, lehdillä,
merkeillä, iltamilla ja rahankeräyk-
sillä. Myöhemmin kehittyi muoni-
tus- ja ravintolatoiminta, kioskit,



Rautulaisten lehti  3/2016 21

kahvilat ja retkeilymajat, jotka tuot-
tivat hyvin. Vuonna 1938 paikal-
lisosastoilla oli 251 liikeyritys-
tä.Varojen hankinnan painopiste
siirtyi keräyksistä liiketoimintaan.
Myös lahjoituksia saatiin jonkun
verran.

Lottien erään oman tokaisun mu-
kaisesti kerjääjistä oli kehittynyt lii-
kenaisia. Voisi lisätä, että myös tai-
tavia. Tuloksia on nähtävissä vielä
nykyisinkin, kuten tämän kirjoitus-
sarjan lopussa mainitaan.

Lotat puolestaan lahjoittivat suo-
jeluskunnille vuosina 1921-1938
varusteina, elintarvikkeina ja raha-
na kaikkiaan lähes 43 milj. mk asi-
anomaisten vuosien rahana lasket-
tuna. Nykyrahassa summa on noin
15,5 milj. euroa. Melkoinen summa,
kun nykyisin lähes jokainen aatteel-
linen järjestö elää julkisten avustus-
ten varassa.

Sodan ajalta ei ole tarkkoja luku-
ja lottien rahalahjoituksista, mutta
ne olivat silloin jopa suurempia kuin
rauhan aikana. Jatkosodan aikana
tilitettiin lottakanttiinien voittovaroja
divisioonille jaettavaksi nykyrahassa
noin 14,2 milj. euroa. Sosiaalista
apua jakaville järjestöille lahjoitet-
tiin keräysvaroja v. 1943 nykyra-
hassa noin 1,7 milj. sekä ja sotilai-
den ja kenttälottien hyväksi runsas
1 milj. euroa.

Marsalkka Mannerheim lottien parissa. SA-kuva.

Lottatyö oli vapaaehtoista eikä
heille maksettu palkkaa. Talvisodan
aikana komennuksella oleville lotille
maksettiin päivärahaa 10 tai 18 mk
(vertailun vuoksi: sotamiehelle 5 ja
alikersantille 10 mk). Huhtikuusta
1942 ryhdyttiin maksamaan 600-
1 400 mk:n kiinteää kuukausipalk-

kaa, mutta koettujen epäoikeuden-
mukaisuuksien vuoksi tästä luovut-
tiin ja v. 1943 alusta lukien siirryt-
tiin jälleen päivärahaan, joka oli sil-
loin 15 tai 30 mk.

Jatkuu...

Veikko Vaikkinen
Espoo

Kymmenes valtakunnallinen Evakkovaellus järjestetään lauantaina
9.7.2016 Urjalassa. Tapahtuma on kaksinkertainen juhla. Ensimmäisen
Evakkovaelluksen järjestämisestä tulee kuluneeksi 10 vuotta ja Urjalan
Karjalaseuran perustamisesta 70 vuotta. Urjalan Karjalaseura juhlistaa
vuosipäivää järjestämällä Evakkovaelluksen.

Kuvitteelliset evakkomatkat ovat tärkeä keino hoitaa juuria, käydä läpi
kokemuksia, muistoja ja muistella. Lähtökohtana on mm. se, miten lapset
joutuivat lähtemään evakkotielle.

Vuoden 2016 vaelluksen reitti on noin kuuden kilometrin mittainen.
Matka alkaa Urjalan kunnantalon pihalta, jonne myös palataan kuljettua
halki kauniin hämäläisen maiseman.

Evakkovaellus taivalletaan
Urjalassa 9.7.2016 TULEEKO LEHTESI

OIKEALLA
OSOITTEELLA?

Ilmoita osoitteenmuutoksesi
Veijo Moilanen

p. 040 848 2759 tai
lehtitilaus@rautu.fi

Huom! Osoite ei vaihdu vain
postiin ilmoittamalla
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POTKELA  –  SAVIKKOLA
– VAKKILA

KYLÄKIRJAN VALMISTELUA

Mikäli olet kiinnostunut asiasta, ota yhteyttä
Markku Vauhkoseen
p. 0442703585 tai

s-posti markku.vauhkonen@vml.fi

tai Pekka Intkeen
p. 0452630365 tai

s-posti pintke@suomi24.fi

Karjalaiset
kesäjuhlat

Jyväskylässä
16.-18.6.2017

VEHMAIS-
HAUKKALA

kyläkirja
30 euroa +

postituskulut

tilaukset:
pitajaseura@rautu.fi
puh. 044 925 9765

pintke@suomi24.fi
puh. 0452630365

SIRKIÄNSAARI – HUHTI – KORLEEN
KYLÄKOKOUS

lauantaina 3.9.2016 alkaa klo 13.00
Paikka: Mikkeli, Mäntyniemi, Ihastjärventie 40 B

Ohjelmassa
- lounasruokailu

- haastelua
- valokuvien kertomaa:

- ota kuvat ja tarinat mukaan
- muisteluksia tai sukulaisilta kuultua

Järjestelyistä vastaa Korleen kylän puolesta
Tuomo Rastas.

Ilmoittaudu 22.8. mennessä:
Rauni Karjalainen, puh. 0400 715 200,

s.posti: rauski38@gmail.com

Tuomo Rastas,
puh. 0505 430 400

Tervetuloa!

Katso
ajankohtaiset

kuulumiset
internetsivuilta

www.rautu.fi
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Rautulaisten kevätpäivien päät-
teeksi pitivät sirkiänsaarelaiset pala-
veria uutta kyläkirjaa varten.

Työn alla on myös Potkelan, Sa-
vikkolan ja Vakkilan kyläkirja.

Vehmais-Haukkalan kirja julkis-
tettiin viime syksynä.

Lisäksi vanhoja rautulaisia kuvia
skannattiin taas kertaalleen.

Kyläkirjojen
kokoaminen
jatkuu

Alkukesän kuvia Raudusta
Pietisen Kaukon omenapuu lupaa
hyvää satoa Sirkiänsaarella.
Kannaksella yllättää matkaajan
tuon tuostakin metsässä valkoi-
sena pilvenä loistava omenapuu,
entisen kodin merkkinä.
Kuvat kaikki 21.5.2016 otettuja,
kuvaajana Ilmi Pesonen.
Kuvassa alla Kuolemanlaak-
sossa valkovuokossa veren pu-
naa.
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Lastenhoitaja Seija o.s. Loponen ja metsäteknik-
ko Paavo Punkari viettivät kultahäitä. Seija on
syntynyt Raudussa Sirkiänsaarellä ja Paavo on
syntynyt Lahdenpohjassa ja asunut Jaakkimassa.
Heidät on vihitty Inkeroisissa 29.5.1966. Nykyi-
nen asuinpaikka Huittinen. Onnittelevat

Matti ja Esa perheineen

85 vuotta on täyttänyt 23.3.2016 Irma Raita Sal-
mikoski o.s. Raatikainen kotonaan Kotkan Kar-
hulassa. Irma on syntynyt Uuraassa, josta perhe
muutti Raudun Raasuliin vuonna 1932 Iisakki Raa-
tikaisen kotitilalle.

Karjalaisuus ja rautulaisuus ovat näkyneet Ir-
man arjessa, toiminta Tavastilan karjalaisseurassa
ja rautulaisten kokoontumiset ja tapaamiset,
kotiseutumatkat rakkaalle kotikylälle Raasuliin
Karjalankannakselle ovat vuosittain olleet kesän
kohokohtia. Vanhoihin kotikylän ihmisiin hän pi-
tää yhteyttä edelleenkin ja sitten kysytään ”muis-
tat sie tai miten se ol?”

Syntymäpäiväänsä Irma Salmikoski vietti omais-
ten ja laajan ystäväpiirin seurassa.

Kaarina Raatikainen

Irma Salmikoski keskellä, poikansa Jari Salmi-
koski oikealla ja veljensä Mauri Raatikainen va-
semmalla puolella.

Irma Salmikosken 85-
vuotissyntymäpäivillä
Karhulassa 26.3.
Virallinen merkkipäivä
oli 23.3. Kuvassa ovat
Irma sekä Vuokko
Kvick juhlapäivänä
Irman kotona. Kuvan
lähetti Reino Mörsky
toivottaen paljon on-
nea ja armorikkaita
vuosia eteenpäin.

Tilaa
RAUTULAISTEN

LEHTI!

Oma pitäjälehti on
myös hyvä
lahjavinkki

sukulaisille ja
 ystäville!
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Raudun rautaiset naiset, sisarukset ja Lotta-tytöt
Sanna Väisänen o.s. Monto ja Selma Salo o.s.
Monto saivat Tasavallan presidentin myöntämät Val-
koisen Ruusun Ritarikunnan kunniamerkit kulta-
ristein kansallisessa veteraanipäivän juhlassa
Joutsan Leivonmäellä 29.4.2016.

He ovat lähtöisin Potkelan kylästä Monnonmä-
eltä ja toimivat Lotta-tehtävissä pääosin varusja-
ostossa sota-aikana. Nykyisin sisarukset asuvat
Joutsassa.

”Minä olen pikkulotta, Lotta lapsonen
isänmaa on mulle rakas,
vaikka vähäinen on sen kansa,
se on aina minun kansani.
Minä toimin pienin
voimin synnyinmaalleni.” (Pikkulottalaulu)

Eeva Väätäinen,
Sannan tytär

Neljä polvea Karppoloita Raudun
Vakkilasta. Viljo Karppolan tytär
Sirpa (oik.), hänen tyttärensä
Henna (vas.) ja Hennan vauva
Luka.

Rautulaisten Pitäjäseuran jäsen nuorimmasta päästä
sai ristiäisipäivänään 3.4.2016 nimekseen Elias Eino
Edvin Intke. Eliaksen isoisovanhemmat olivat ko-
toisin Vakkilasta, edesmenneet Stepan Intke ja
Kuusenkannasta Aini Intke o.s. Komi. Kuvassa on-
nelliset Eliaksen vanhemmat Sami ja Heini.
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Helkan muistolle
Helka Sutinen o.s. Kuparinen syntyi 13.1.1928, ja
nukkui pois 17.3.2016 tyttäriensä läsnäollessa.
Helka on syntyisin Raudun Vakkilan kylästä, Ku-
parisen mäeltä, josta joutui lähtemään talvisotaa
pakoon 1939. Vanhemmat veljet olivat jo armei-
jan touhuissa, kun hän aloitti äitinsä Helmi Ku-
parisen ja nuorempien sisarustensa kanssa
evakkotaipaleen.

Helkan pitkän elämän varrelle mahtui paljon iloa
ja monenlaista tapahtumaa. Perheen Helka perusti
Pieksämäelle Vilho Sutisen kanssa ja Kukkaro-
mäessä syntyi ja kasvoi neljä tytärtä. Kukkaromäki
oli Helkan asuinpaikkana ihan loppuun asti.

Tässä pieni runo, jolla arvuuteltiin ”Kuka mah-
taa olla kyseessä?” Helkan 80 vuotissyntymäpäi-
villä. Runosta kuvastunee Helkan monipuolinen ja
virkeä elämä, hieman historiaa ja harrastuksia.

Kuka mahtaa olla kyseessä?
80 pisteen vihje
Kauas kotoaan on Karjalasta kulkenut,
eikä niitä muistoja ole mielestään sulkenut.
Vakkilassa oli Toivolan talo,
sen ikkunasta loisti kodin valo.
Sukujuuret Koukosten ja Kuparisten,
melkein vanhin on hän sisarusten.
70 pisteen vihje
Juuret jäivät sinne kauas Rautuun,
täytyi totutella uuteen kotiseutuun.
Monta oli kylää ja taloa,
kunnes löytyi omaa koloa.
Tolvalassa, Mikkelin puolella,
uutta kotia tehtiin huolella.
60 pisteen vihje
Lopulta Kukkaromäkeen tie johti,
Villen kanssa tulevaisuus hohti.
Tyttäriä neljä aikuisiksi laittoi,
elämän taivalta rauhassa taittoi.
Vieläkin asuu pirteänä siellä,
kotonansa Metsäkouluntiellä.
50 pisteen vihje
Kisat, pelit kaikki kilpailut,
loikat, heitot, lentopalloilut.
Hiihdot, juoksut mitä vaan,
kunhan vain urheillaan.
Seuraa kaikki lajit telkusta aina,
ja Urskilla lentistä sunnuntaina.

40 pisteen vihje
Hällä kohteena kesäisten mökkiretkien,
on paikka Hyviänniemen hyvien hetkien.
Siellä Kalliorannassa auringossa saa maata
ja onkia melkein keskellä Saimaata.
Tosin joskus loma touhuksi vaihtuu,
silloin harava heiluu ja hiki haihtuu.
30 pisteen vihje
Helpompi on kohta arvoitus
kun kuuluu tämä huudahdus:
“Karjalasta kajahtaa!”
hän melkein karjahtaa.
Tai sitten lähes puhellen:
“Karjalaa mie muistelen.”
20 pisteen vihje
Koti Kukkaromäessä siisti ja puhdas,
emäntä sen hyvin on touhukas.
Suora on nurmen nukka,
siin ei rehota voikukka.
Lenkille ehtii säässä kuin säässä
nuoremmat hoi, tehkääpä perässä.
10 pisteen vihje
Nyt on jo arvauksen aika,
ja avautuu vastauksen taika.
Ikinuorta Helkaa tässä tarkoitan,
ja onnea kovasti hälle toivotan.

Viimeinen rivi olkoon nyt tässä:
ja häntä kovasti mä muistan.

Helkaa lämmöllä muistaen

Markku Vauhkonen ja Riitta
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Rakas serkkuni, Kalevi Salo, syntyi 4.5.1945 Selma
ja Vilho Salon esikoispoikana Kihniössä. Hänen
äitinsä Selma (o.s. Monto) on syntynyt Raudussa
Monnonmäellä Potkelan kylässä. Kalevi kävi vai-
monsa Aunen kanssa muutama vuosi sitten koti-
seutumatkalla Karjalassa äitinsä synnyinkodissa.
Siellä oli mukana yhtä aikaa pikkubussillinen lähi-
sukua, mm. hänen enonsa Kari Monto ja muuta-
mia serkkuja. Karjalaiset juuret tulivat ihan konk-
reettisesti tutuiksi.

Kalevi asui lapsuutensa ja nuoruutensa Joutsassa
Ruokorannalla. Hän oli erittäin lahjakas yleisur-
heilija ja hiihtäjä. Pikajuoksussa hän saavutti
monta piirinmestaruutta Joutsan Pommissa. Met-
sästys oli toinen hänelle mieluisista harrastuksis-
ta. Sitä harrasti koko lapsuusperhe ja näin tämä
siirtyi sukupolvelta toiselle. Kalevilla ja Aunella
on kaksi lasta, Jouni ja Elina sekä Jounilla kaksi
poikaa, Aku ja Kalle. He kaikki ovat innokkaita
metsästäjiä ja ammattilaisia metsästyskoirien kou-
luttamiseen.

Kalevi opiskeli sekä sähköasentajaksi että me-
tallialan ammattitutkinnon. Hänen viimeinen ja
vaativin työpaikkansa oli olla työnjohtajana
Kumeralla. Kalevi oli erittäin innovatiivinen esi-
mies. Hän kehitteli itse ratkaisuja moniin
ongelmallisiin tilanteisiin työssään. Hän osasi teh-
dä metallista mitä vain ja vielä jäi joitakin ideoita
toteuttamattakin.

Kalevin ja Aunen perhe asui suurimmaksi osak-
si työhistorian ajan Vihtijärvellä. Siellä Kalevi pal-
veli myös vapaapalokunnassa auttaen ihmisiä hä-
dän hetkellä. Myös kylän yhteisissä touhuissa hän
oli aktiivinen ja kehitteli kylälle erilaisia tapahtu-
mia.

Viisi vuotta sitten Aune ja Kalevi muuttivat
Nilsiään minun lähinaapurikseni Syvärin järven
rannalle. Sinä aikana meistä tuli todelliset ystä-
vät. Kalevi oli minulle enemmän kuin veli ja
Aunesta on tullut minulle sisko. He yhdessä raken-
sivat uuden talon, ulkorakennuksen ja laittoivat
kauniin pihan. Kalastus oli heille mieluinen har-
rastus: talvella verkot antoivat kuhia ja kesällä
vetouistelulla sai kalaa milloin vain halusi.

Nilsiäläiset oppivat tuntemaan Kalevin hieno-
tunteisena ja auttavaisena ihmisenä. Hän piti yllä
kylän latua ja oli aktiivisesti mukana erilaisissa
talkoissa. Hänen huumorinsa ilahdutti kaikkia ja

hänen iloinen persoonansa teki lähtemättömän ja
mukavan muiston ihmisille.

Kalevin kuolema tuli yhtäkkiä metsästysretkellä
omien lasten ja lastenlasten läsnä ollessa.
Elvytykset eikä pelastushelikopterin tuoma
lääkärikään voinut häntä enää herättää. Aamua-
jossa metsästetty jänis oli Kalevilla viimeisenä saa-
liina. Hän kuoli rakkaan harrastuksensa parissa
ja rakkaittensa ympäröimänä luonnon keskellä.

Kalevilla on oheisessa valokuvassa Jeri, lintu-
koira, jonka elinpäivät päättyivät vähän ennen
kuin isännällä itsellään. Toinen koira, jäniskoira
Lysti jäi kaipaamaan isäntäänsä ja on nyt Aunen
tukena ja lohduttajana.

Eeva Väätäinen

Tenho Loponen, s. 13.4.1933 Raudun Vepsan
kylässä, kuoli 11.4.2016 Pieksämäellä.
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