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Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta 2017!

Kummisedän sylissä oleva Eevert kastetaan
Vakkilan lähteen vedellä. Kummitädit avustavat.
Perhetapahtumia, sivut 24-27.

Liisa Loponen-
Joro talvisissa

maisemissa
Raudun

Vehmaisissa.
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Mikkelissä joulukuussa 2016
Rautulaisten lehti 6/2016 Joulumieltä, valon odotusta...

kotiseutuneuvos

Hyvät ystävät, vuoden pimein aika
on jälleen elettävänä, päivät pime-
nevät nopeasti. Vanhat ihmiset sa-
noivat ennevanhaa, jot ei uo ko kaks
pimmeetä vastakkai.

Aina yhtä suloinen joulu tuo kui-
tenkin, ainakin symbolisesti, valoa
elämäämme. Tokihan joulu vuosi-
kierron päättyessä myös kääntää
meidät kohti valoa, kevättä ja Kar-
jalaa kohti. Valoa on siis tunnelin
päässä, (yritän ajatella positiivises-
ti, vaikkakin  inhoan jäätä ja lunta,
ja mielestäni jää kuuluu ainoastaan
grogilasiin.:)

Vaikkakin nykyajan joulu on pul-
lollaan hömpän hömppää, herättää
se sanomallaan useimman kristityn
ihmisen. Jouluna muistuvat mieleen
lapsuuden ihanat joulut, ja joulu tuo
mieleen jo edesmenneet perheen-
jäsenet, ystävät.

Harva pysyy kyynisenä suhtees-
saan jouluun. Ei turhaan joululau-
lussa lauleta Ne kaikki kauniit muis-
tot nyt palaa mieleeni....

  Kristityille ihmisille tärkein sano-
ma joulussa on kuitenkin ilosanoma
Jeesuslapsen syntymästä, syntyen
ihmiseksi pelastamaan ihmisen pa-
huuden keskeltä, joutuen kärsimään,
olemalla vainottu, kidutettu, hyl-
jeksitty ja varmasti myös rasismin
kokeneena puolustaesaan ihmisyy-
den oikeuksia, kuten niin moni tä-
mänkin päivän pahassa maailmas-
sa, jossa niin pienellä osalla maa-
pallon väestöstä on asiat hyvin.

Jouluna ehkä aavistuksen omai-
sena toteutuu Jeesuksen opetus:
rakasta lähimmäistäsi niin kuin itse-
äsi. Tämän opetuksen soisi toteu-
tuvan useimmitenkin kuin vain jou-
luna.

En halua olla enkä ole moraalin
vartija (kuten Ruben Stiller), mutta
suunnattomasti minua ärsyttää se,
että useimmiten se kaikki kaunis ja
hyvä on jo joulupäivänä mennyttä,
ihmisen raadollisuus ponnahtaa esil-

le, materia saa vallan, ale on alka-
nut, kaikki kauniit ajatukset on muis-
to vain.

Mielenrauha... ja vielä, minnuu
kiukuttaa se joululaulu, jossa ulis-
saan ylitunteellisesti että: mummo
mitä kuuluu sinne teille, me kesällä
taas tullaan pohjoiseen.... Mänisvät
hitossa käymää mummon luon jos-
kus joulunakkii....

Pekkasen Viki kävi Raudun ase-
mankylän koulua. Opettaja näytti
uskontotunnilla uskontokirjasta ku-
via kertoessaan Jeesus-lapsen syn-
tymästä selittäen, että Jeesuksen
vanhemmat olivat niin köyhiä, että
Jeesus-lapsi syntyi paljaille oljille.
Viki katseli kuvaa ja totesi; A köyhii
olliit, mut valokuvvaa pit vaa pääs-
sä.

Rakkaat ystäväni, toivon teille vä-
littämistä, läheisyyttä ja lämpöä tä-
näkin jouluna ja lopuillaan olevana
armonvuonna 2016.
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”Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajah-
taa”. Näillä sanoilla alkaa Helmi
Auvisen sanoittama ”Joulun kellot”
-kappale.

Tänä syksynä olemme soittaneet
kirkon kelloja Aleppon ja Syyrian
sodan uhreille sekä samalla vetoo-
muksena rauhan puolesta. Kirkon
kellot ovat soineet maanlaajuisesti
niin meillä Suomessa kuin kautta
koko Euroopan. Kaukaisimmat
osallistujat kellojen soittamiseen
ovat olleet Australia ja Yhdysval-
lat.

Kirkon kellojen soiton tarkoituk-
sena oli herättää ihmiset huomaa-
maan sodan aiheuttamat inhimilliset
ja kansalliset kärsimykset. Kellojen
soittaminen oli yksi tapa tuoda myös
esille hyvää sanomaa rauhasta ja
sovituksesta, ja tämä hyvä sanoma
levisi kautta koko maailman.

Kun nyt kirjoitan tätä puhetta,
maa on peittynyt kauniiseen, valkoi-
seen lumivaippaan. Lunta sataa,
joulukausi on avattu eri puolilla Suo-
mea, jouluvaloja ja kynttilöitä syty-
tetään koteihin ja kauppoihin, jou-
luun valmistautuminen on alkanut.

Mielikuvaan joulusta meillä liittyy
olennaisena osana hiljentyminen ja
rauhoittuminen. Useissa kodeissa

Hiljaa, hiljaa joulun kellot kajahtaa!
on rauhoituttu juhlimaan itsenäi-
syyspäivää katsellen paraateja ja
linnanjuhlia. Monen jouluperinteisiin
kuuluvat joulurauhan julistuksen kat-
sominen sekä joululaulujen laulami-
nen kirkoissa. Osa odottaa maltta-
mattomana hiihtoladuille pääsyä ja
ulkoilua kirpeässä pakkassäässä.
Jokaisen mielessä löytynee suunni-
telmat jouluruokien suhteen.

Kaikki edellä mainitut kiteytetään
ajatukseen täydellisestä joulusta.
Kuitenkin, osalle, joulu tuo muka-
naan huolia niin talouden, ajan kuin
tekemisen suhteen. Joulunsanoma
rauhasta ja ilosta voi kadota jouluun
liittyvien valmisteluiden alle. Huoli
siitä, onko varaa ostaa riittävän hy-
viä lahjoja, paine siitä, onko aikaa
riittävästi kaikkeen aktiviteettiin, joi-
hin on mielessään jo valmiiksi sitou-
tunut, kiire ja ajanpuute siitä, en-
nättääkö kaiken tehdä valmiiksi
joulupöytään, voivat osaltaan estää
jouluilon syntymisen sydämeen.

Kaiken kiireen ja hälyn keskellä
on hyvä välillä huokaista ja miettiä,
mikä joulussa on tärkeintä.

Jouluna kirkon kellot soittavat sa-
nomaa Jeesus-vauvasta, joka syn-
tyi vaatimattomiin oloihin ja jonka
elämä oli vaatimatonta. Jeesus ei

omistanut lukuisia vaatekertoja eikä
hän tehnyt ulkomaanmatkoja. Jou-
luna me muistamme Jeesusta, jon-
ka elämä päättyi väkivaltaisesti ja
inhimillisesti ajatellen liian nuorena,
ja silti jonka elämää emme ole vie-
läkään voineet unohtaa.

Jeesuksen elämässä oli jotain ai-
nutlaatuista; hän toi mukanaan sa-
noman rauhasta. Sanoman rauhas-
ta, joka ylittää kaiken ymmärryk-
semme ja joka kattaa kaiken ole-
vaisen, niin luomakunnan, Luojan ja
kaikki ihmiset.

Tänä jouluna me voimme kirkois-
sa hiljentyä seimen ääreen ja me
saamme muistella Jeesus-vauvaa,
Rauhantuojaa. Parhaimmillaan
voimme kokea seimen äärellä sy-
vää rauhaa, lohtua, iloa ja luottamus-
ta tulevaan. Jouluna nimittäin kir-
kon kellot soittavat sanomaa rau-
hasta ja ilosta, joka on luvattu kai-
kille kansoille, ja jokaisen meidän
sydämeen. Kuulkaamme siis joulun
kellojen sanomaa!

Joulurauhaa kaikille toivottaen

Eeva-Maija Monto
pastori

Tilaa kirja: 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. 044 925 9765
tai pitajaseura@rautu.fi

Seija Räty p. 040 577 2728
seija.raty@pp.inet.fi

Talvisodan
Erillinen

Pataljoona 6:n
(ErP 6) perinneyhdistys

järjestää
Keljan taistelun
muistojuhlan

Ruoveden seurakunta-
talolla 27.12.2016

klo 13. alkaen.
Ohjelma 20 euroa,

 sis. ruokailun.
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Rautulaisten puurojuhlassa haasteltii
Rautulaisten puurojuhlassa 26.11.
2016 kuului jälleen tuttu puheen-
sorina, kun tutut ja tuntemattomat
tapasivat jälleen toisensa. Mikkelin
vanhalla kasarmialueella Varuskun-
takerholla järjestetty tilaisuus koko-
si yli sata rautulaista ja rautujuu-
rista. Ilahduttavaa oli runsas nuor-
ten ja lasten osallistuminen puuro-
juhlaan.

Tervetuliaissanoissaan varapu-
heenjohtaja Pekka Intke kertasi
pitäjäseuran toimintaa kuluvana
vuotena. Toiveeksi tulevaisuudelle
hän asetti, että jokaiselta kylältä
löytyisi jokin konkreettinen paikka,
jonka kunnostaminen ja siten muis-
tojen vaaliminen vanhempien ja iso-
vanhempien synnyinsijoilla saisi
uutta nostetta myös nuorten kes-
kuudessa.

– Meillä on jo nyt syntynyt lukui-
sia uusia paikkoja vaalia rautulai-
suutta ja entisen kotiseudun kau-
neutta. Miksemme kunnostaisi Sir-
kiäsaarella vielä kasvavia omena-
puita, Raasulin raja-aseman raja-
miesten kaivoa, Vakkilan kylän läh-
dettä, Kaskaalaan istutettuja tam-
mipuita, Tungelmajoelle istutettuja
ruiskaunokkeja ja monia muita siellä
olevia kohteita meille kaikille tuttu-
jen Tikatsun hautausmaan, Palkea-
lan hautausmaan tai Lahjoitusmaa-
talonpoikien muistomerkkien lisäk-
si. Toivon, että nykyiset koulupiirit
ja kylätoimikunnat etsisivät kukin
alueiltaan kohteita, joita voitaisiin
kunnostaa muistuttamaan tuleviakin
sukupolvia juuristamme.

Karjalaisten laulun jälkeen pidettiin
hiljainen hetki kuluneen toiminta-
vuoden aikana poisnukkuneille.

Jouluhartauden piti Mikkelin
Tuomiokirkkoseurakunnasta seura-
kuntapastori Taru Kettunen ja
jouluruuan siunasi Mikkelin orto-
doksisen seurakunnan edustaja isä
Pekka Jyrkinen.

Rautulaisjuurinen Aija Lyytikäi-
nen oli loihtinut tarjolle maittavan
ja runsaan jouluaterian, jonka anti-
mia päästiin nauttimaan iloisen
puheensorinan lomassa. Juttua tun-
tui riittävän niin Raudun historiasta
kuin myös tulevistakin tapahtumis-
ta. Joulun perinteitä ja tarinoita siir-
tyi samalla myös nuoremmillekin
sukupolville. Kuvaavaa tilaisuudes-
sa oli se, että mukana oli perhe-
kuntia jopa neljännessä sukupolves-
sa.

Ruokailun päätteeksi laulettiin
yhdessä joululauluja Pentti Lauan-
teen johdolla. Samalla kuultiin myös
impilahtelaiset sukujuuret omaavan
Pekka Jyrkisen pitämä puhe elä-
mästä ja kuolemasta, joka löytyy
seuraavalta aukeamalta.

Kaikki hyvä päättyy aikanaan, niin
myös yhteinen puurojuhlamme.

Iloisin mielin jäimme odottamaan
tulevaa joulua ja uutta vuotta 2017.
Tuolloinhan Itsenäinen Suomi täyt-
tää 100 vuotta. Tosin Raudun maa-
laiskunta oli perustettu aiemmin to-
dennäköisesti jo 1860-luvun loppu-
puolella. Raudun osalta kunnan-
kokouksen pöytäkirjat ovat säily-
neet vain vuodesta 1874 lähtien.
Meillä on siis paljon perinteitä
vaalittaviksi myös tulevanakin vuon-
na.

Pekka Intke

Puurojuhlan pöytä on katettu.
Kuvat: Markku Vauhkonen.

Pentti Lauanne laulatti yleisöä
jouluisiin odotuksiin.

”Iloisin mielin jäimme odottamaan
tulevaa joulua ja uutta vuotta 2017.

Tuolloinhan Itsenäinen Suomi
täyttää 100 vuotta”
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Kalevi Laitsaari lapsenlapsenlapsen kanssa.

Puurojuhlaan osallistuttiin yli sadan hengen ja parhaimmillaan neljänkin sukupolven voimalla.

Nuorissa on rautulaisten tulevaisuus. Eino
Savikkomaa Helmi Kuparinen, Lempi Kupa-
rinen ja Riitta Sutinen, alkujaan Raudun
Kuparisia. Äitinsä jo edesmennyt Helka Su-
tinen o.s. Kuparinen.
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Hiljattain ilmestyneen tutkimuksen
mukaan suurimpia suomalaisia
uhkia ovat työttömyys, yhteiskun-
nan kyvyttömyys muutokseen, kan-
sakunnan jakautuminen, sotilaalli-
sen jännityksen kiristyminen Suo-
men lähialueella, palvelujen keskit-
tyminen keskuksiin, ilmaston-
muutos, väestön ikääntyminen ja
terrorismi.

Lisäksi joka neljäs uskoo Suomen
ajautuvan lähitulevaisuudessa so-
taan. Esitetyt visiot ovat pelottavia.
Presidentti Paasikivi opetti aikoi-
naan meitä suomalaisia, että on
katsottava yhtä aikaa eteen ja taak-
se sekä tunnustettava tosiasiat. Ai-
kamme ongelmat ja kriisit ovat poh-
jimmiltaan kaikki moraalisia, joihin
vastaus ei löydy hyvinvointiyhteis-
kunnan tapaisesta jakamisesta,
vaan henkisiä ja aineellisia arvoja
luovasta työstä, vastuuntunnosta ja
eettisyyden tavoittelusta. Tästä me
karjalaiset olemme hyvä esimerk-
ki.

Eräässä suomalaisessa runoko-
konaisuudessa, joka sisältää 33
runomittaan kirjoitettua kahdeksan
säkeen mittaista runoa, käsitellään
ihmiselämän keskeisiä teemoja: su-
vaitsevaisuutta, rakkautta ja kiitol-
lisuutta. Eino Leino kirjoitti tämän
huikean runoelman ”Hymyilevä
Apollo” vain 20-vuotiaana, ja mis-
tä se alkaa – se alkaa äidin ja lap-
sen välisestä rakkaudesta.

Näin lauloin ma kuolleelle äidillein
ja äiti mun ymmärsi heti.
Hän painoi suukkosen otsallein
ja sylyhinsä mun veti:
”Ken uskovi toteen, ken unelmaan –
sama se, kun täysin sa uskot vaan!
Sun uskos se juuri on totuutes.
Usko poikani unehes!”

Rautulaisten puurojuhlassa:
Elämme, siis kuolemme

Ja mihin tämä runoelma päättyy. Se
päättyy kiitokseen ja kiitollisuuteen.

Oi kiitos sa Luojani armollinen
joka hetkestä, jonka ma elin,
kun annoit sa ruumihin tervehen
ja syömen mi sykähteli,
kun annoit sa tervettä kättä kaks,
kaks silmää sieluni ikkunaks,
ja hengen herkän ja avoimen
joka tuutia tuulosen.

Sua kiitän mä Luojani armollinen,
kun annoit sa kodin hyvän,
soit äidin niin hellän ja herttaisen
ja taaton niin tarmoa syvän,
kun annoit sa myös pari ystävää
ja ne hyvää, en pyydä ma enempää,
ja annoit sa armahan isänmaan,
jota kyntää ja rakastaa.

Ja kiitospa vihdoin viimeinen,
kun laulun lahjan sa annoit,
kun riemut ja murheet lapsosen
näin sävelten siivillä kannoit,
sen sulta, sulta ma yksin sain
ja sulle siitä ma vastaan vain
ja leiviskästäni tilin teen,
miten käytin mä kanteleen.

Tällaisen runoelman edessä meille
tulee hyvä ja nöyrä mieli. Runoel-
man kiitossäkeissä Eino Leino to-
teaa, että jokaisella meillä tulisi olla
pari hyvää ystävää. Eino Leinon
hyvä ystävä läpi elämän oli kangas-
niemeläinen runoilija Otto Manni-
nen. Yhdessä he viettivät kesäyötä
Otto Mannisen kotona Kangasnie-
men Hokassa ja saunoivat Puulan
rannalla. Tuossa hetkessä syntyi
suomalaisen runouden ehkä kau-
nein säe Eino Leinon kynästä:

Hiljaisuus minun himoni,
haikeus minun haluni,
ilta tumma tuttavani,
ystäväni yö sanaton.

Elämme vuoden pimeintä aikaa. Jo
roomalaiset juhlivat joulukuun lopul-
la voittoa pimeydestä, sol invictus.

Meille kristityille joulun valona on
Vapahtajamme Jeesus Kristus.
Häntä kutsutaan Valkeuden
Auringoksi. Joulu on rakkauden juh-
la. Se on matka uudelleen lähim-
mäistemme rakastamiseen ja heis-
tä huolehtimiseen. Tällä matkalla
voimme asettaa tänä päivänä itsel-
lemme kysymyksen, mikä on elä-
män tarkoitus. Minulla on siihen
kolme hyvää vastausta.

17-vuotias lukiolainen Juhani Aho
kuvaisi sitä näin kauniisti:

1. Kesäyö Pohjolassa on viileä ja
tyven. Kaikki on sopusointua. Valo
ja pimeä liittyvät toisiinsa. Päivä ei
paista yhdestä paikasta, vaan tuol-
ta ylhäältä. Joka esineellä on oma
loistonsa. Et missään näe varjoja,
kiihkoa ei ole. Tuommoinen olisi elä-
mäni olevan. Sen tulkitsijoiden, tun-
teiden, tulisi olla puhtaiden kuin
laulurastaan sävelet.

Isälläni suonenjokelaisella kulttuu-
ripersoonalla ja kansakoulunopetta-
jalla oli tapana ennen kuolemaansa
opettaa meitä jälkikasvua rajakarja-
laisella sanonnalla:

2. Vot on tiäll´ mualimassa hyvä
eliä, ku jaksaa kod´van gorua tsirp-
pua.

Parhaan vastauksen elämän tarkoi-
tuksesta olen kuitenkin kuullut mun-
kin suusta pyhiinvaellusmatkalla
Kreikan Athos-vuorella:

3. Jos kuolet ennen kuin kuolet,
et kuole, kun kuolet.

Pekka Jyrkinen
rehtori, pastori
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– Saimme tämänvuotiseen Kuulut-
ko sukuuni -tapahtumaan Vantaan
Hiekkaharjuun kaikkien aikojen suu-
rimman kävijämäärän, iloitsee
tapahtumatoimikunnan puheenjoh-
taja Eeva Hasunen.

17. kertaa toteutetun, Suomen
suurimman sukututkimus-
tapahtuman järjestäjänä toimi Van-
taan Seudun sukututkijat ry yhteis-
työssä Karjalan Liiton ja Sukuseu-
rojen Keskusliiton kanssa.

Kävijöitä oli kaksipäiväisessä ta-
pahtumassa yhteensä noin 3000
henkeä. Näytteilleasettajia oli 90.
Erityisen runsaasti kävijöitä oli liik-
keellä ensimmäisenä tapahtuma-
päivänä lauantaina. Luennoista
300-paikkaisen juhlasalin keräsivät
täyteen dosentti, Suomen  Suku-
historiallisen Yhdistyksen toimin-
nanjohtaja Kari-Matti Piilahden
aihe Köyhä, vaivainen, huutolainen
– köyhäinhoidosta ja sosiaaliturvas-
ta. Ja toisena Hiitola-Kurkijoki
sukututkimuspiirin vetäjän ja Kurki-
joki-seuran puheenjohtajan, Karja-
la DNA-projektin administraattori
Ahti Kurrin luento  Geneettisen
sukututkimuksen perusteita – lyhyt
oppimäärä, tietoa asiaa
tuntemattomille ja aloittelijoille.
Kummatkin luennot tarjosivat
kokeneemmillekin sukututkijoille
hyviä tärppejä omien tutkimusten
jatkamiseen. Samaa voi sanoa
muistakin luennoista ja näytteille
asettajien osastojen annista.

Tapahtuman luentojen ja tieto-
iskujen kirjo tarjosi aamusta iltaan
edellä mainittujen lisäksi tietoa mm.
sukututkimuksen aloittamisesta,
henkikirjoista,  sukukirjan tekijän ja
kustantajan yhteistyöstä sekä suku-
seuran toimivaksi saamisesta.

Näytteilleasettajien joukossa oli-
vat myös Suvannon seudun sukutut-
kimuspiiri ja muutamat sen kat-

Pirkko Peltonen ja Raimo Tuimala, joilla juuria Raudussa, Sakkolassa
ja Metsäpirtissä.

Kuulutko sukuuni -tapahtumassa
annettiin tärppejä sukututkijoille

tamalla alueella vaikuttaneiden su-
kujen sukuseurat. Kyselijöitä, niin
sukututkimusta vasta aloittelevia
kuin siinä jo pidemmälle ehtineitä
 riitti mukavasti kumpanakin päivä-
nä, kertoivat vuokselalaisjuurinen
Jyrki Warvas ja pyhäjärveläistä su-
kua oleva Esko Simonen. Viimemai-
nitun keräämät tiedot vanhoista
kartoista innostivat erityisesti kävi-
jöitä.

Muutamassa vuodessa on perin-
teisen, pääosin arkistoihin perustu-
van sukututkimuksen rinnalle nous-
sut  DNA-tutkimus, josta luennoi
Ahti Kurri. DNA-tutkimuksessa on
kolme perustestiä 1) isälinjan tutki-
mus 2) äitilinjan tutkimus 3)
”serkkuhalu” kaikista sukulinjoista.

Ahti Kurria lainaten: ”DNA sisäl-
tää ihmisen perimän, geenit, jotka
lapsi saa biologisilta vanhemmil-
taan. DNA-sukututkimus antaa
vastauksia periaatteessa kahteen
kysymykseen. 1) Tutkimus kertoo
henkilön esihistoriasta. Se kertoo,
mihin ihmiskunnan alkuhämärässä
syntyneeseen ”klaaniin” ja sen
sukuhaaroihin henkilön suora isälinja
ja suora äitilinja kuuluvat. Tutki-
muksen myötä selviää, minkälaisen

vaelluksen esivanhemmat ovat maa-
pallolla tehneet, ennen kuin on pää-
dytty nykyisille asuinsijoille. 2)Tut-
kimus löytää geenisukulaisia, kun
DNA-näytettä verrataan muiden
testin tehneiden näytteisiin, jotka
ovat tutkimuslaitoksen tietokan-
nassa. Samalla tutkimus antaa en-
nusteen siitä, kuinka läheistä sukua
kukin vertailussa löytynyt DNA-
sukulainen on. Ennuste kertoo,
kuinka monta sukupolvea sitten hen-
kilön ja kunkin ”osuman” viimeinen
yhteinen esivanhempi on elänyt.”

Lisätietoja DNA-tutkimuksesta
kaipaava löytää sitä runsaasti Kar-
jala DNA-projektin adminis-
traattorin Ahti Kurrin kotisivuilta
www.kurrinsuku.net

Kaarina Pärssinen
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Osa II: Kansakoulun käyntiäni Raudussa
1938-1939 ja sota-aikana vuosina 1943-1944
Vaikka sotatantere, rintamalinjat,
olivat noin 15-20 kilometrin päässä,
niin koulutyö sai toimia suht’ rau-
hallisesti, vaikka sodan äänet kuu-
luivatkin päivittäin. Talon, jossa tä-
män kevätlukukauden 1943 kävin
koulua, omisti Säde-niminen perhe.

Opettajan nimeä en enää muista.
Mielestäni hän oli opettajana mel-
kein mitään sanomaton. Ei ollut ko-
vinkaan karismaattinen persoona,
vaikka hänkin varmasti yritti par-
haansa. Kunnioitettavaa kuitenkin
oli, kun hän uskaltautui sotatoimi-
alueelle koulua pitämään. Oli se
hänen osaltaan isänmaallinen teko.

Kevätpuolella talvea 1943, kun
pääsiäinen oli ovella, opettajamme
oli päättänyt pitää koulua myös
kiirastorstaina. Tuona aikana pidet-
tiin kiirastorstaita sellaisena pitkän-
perjantain aattona, ettei  koulua nor-
maalisti pidetty. Kun me pojat olim-
me hieman oppositiossa tätä nuorta
naisopea kohtaan, teimme välitun-
nilla yksissä tuumin päätöksen, et-
tei tulla kiirastorstaina kouluun. Niin
teimmekin ja ainakin suurin osa po-
jista oli tuona päivänä omin lupinensa
poissa koulusta.

Pääsiäisen jälkeen ensimmäisen
koulupäivän aamuna, ennen varsi-
naisen koulutyön alkua, opettaja
vaati meiltä pojilta jokaiselta selityk-
sen, miksei kukin tullut tuona päi-
vänä kouluun. Minä vuorollani sa-
noin syyksi sen, että kiirastorstai on
tavallaan pääsiäispyhiin kuuluva
päivä ja kotonani oltiin sitä mieltä,
että se ei ole sopiva koulupäivä. En
kylläkään ollut kotona puhunut mi-
tään, että kiirastorstai olisi koulupäi-
vä ja omin lupineni jäin koulusta
pois. Asiasta ei puhuttu eikä kysel-
ty opettajankaan puolelta enää sen
jälkeen mitään. Ei koko jupakasta
tullut meille pojille mitään jälki-
seurausta.

Koulumenestyksestä ja keväällä
saamastani kolmannen luokan todis-
tuksesta en muista lähemmin, mut-
ta kuitenkin siirryin seuraavaksi
kouluvuodeksi 1943-44 kansakou-
lun viimeiselle luokalle eli yläkoulun
neljännelle. Kouluahan oli tuona ai-
kana alakoulu 1-2 luokat ja yläkoulu
1-4 luokat, eli kuusi vuotta yhteen-
sä.

Syksyllä 1943 syyskuun 1. päivä-
nä aloitin samassa Raudun Keri-
padan kylässä kansakoulun viimei-
sen luokan. Nyt koululuokkani oli
toisessa maalaistalossa. Koulun
meininki olikin nyt aivan toista.
Opettajana oli pätevä kansakoulun
miesopettaja Manu Heikkonen.
Hän oli jo niin vanha, ettei tarvinnut
olla sotapalvelussa. Hän oli jo en-
nen sotaa ollut Raudussa opettaja-
na. Hänen opettajavaimonsa Olga
Heikkonen oli jo eläkkeellä. Manu
Heikkosella olivat opetuksen ohjat
tomerasti käsissä.

Nytkin maalaistalon tuvassa oli
oppilaita useita kymmeniä, muis-
taakseni nelisenkymmentä, sillä
paluumuuttajia oli tullut lisää. Pul-
petit olivat samanlaisia venäläisiä
sotasaalispulpetteja, mustia ja epä-
mukavia. Pulpetteja oli tuvassa kol-
messa rivissä. Ahtauden vuoksi sii-
täkin pulpettirivistä, jossa istuin, oli
toinen sivu seinässä kiinni ja samas-
sa pulpetissa meitä oli kolme poi-
kaa. Oli tavallisen ahdasta.

Innostuin koulukäynnistä tällä vii-
meisellä kansakoululuokallani. Mie-
liaineistani ykkönen oli laskento.
Muistan kevätlukukaudella 1944
meillä olleen viidet laskennon ko-
keet, joista kaikista sain täyden
kympin. Olin keväällä todistuksen
saatuani hieman pettynyt, kun sain
laskennosta vain yhdeksän, vaikka
odotin tietysti kymppiä. Manu Heik-
konen oli luultavasti sen sortin opet-

taja, ettei jaellut ihan hevillä kymp-
pejä.

Kouluruokailu oli jälleen velli tai
puuro niin kuin edellisenä lukuvuo-
tena. Keittäjänä toimi eläkkeellä
oleva Manu Heikkosen opettaja-
vaimo Olga, joka keitti vellit oman
asuntonsa puolella ja toi keitto-
kattilan luokkaan, jossa ruoka jaet-
tiin oppilaille ja syötiin pulpeteissa.

Liikuntapuoli oli nytkin välitunti-
liikuntaa. Talven aikana laskettiin
suksilla tai muuten liukuen, kuka
mitenkin aivan koulun vieressä ole-
vasta mukavasta rinteestä.

Niin tuli talven jälkeen kevät ja
lumet sulivat. Kun käsitöitä ei voi-
nut tilanpuutteen ja tarvikkeiden
sekä puutyövälineiden puutteen ta-
kia talvella pitää, oli meille pojille
keväällä yksi päivä puukäsitöitä.
Jokainen teki kirvesvarren. Minä-
kin toin kotoa kirveen ja puukon
puutyövälineiksi. Talon halkovajasta
jokainen poika valitsi sopivan, mie-
leisensä koivuhalon, josta alettiin
kirveellä veistää kirvesvartta. Työ-
kaluina oli vain edellä mainittu kir-
ves ja puukko. Työkin tehtiin ulko-
na, kuka minkin pölkyn päällä tai
seinustalla. Aikaa siinä meni, mutta
Manu kierteli jokaisen pojan luona
ja jakeli hyviä neuvoja ja ohjeita.

Alkoihan se viimein kirvesvarsi
löytyä koivuhalon sisältä. Puukolla
vuoltiin kirveen veiston jälkeen. Ei
ollut minkäänlaista höylänpuolta
eikä edes puuraspia, jolla olisi
silotellut kirveen vartta. Koska sota
oli rikkonut ulkorakennuksen ikku-
nalaseja, ulkoseinustalta otettiin
särkyneen ikkunalasin kappaleita ja
lasinsirpaleen kantilla siloteltiin puu-
työtulosta, joka silottuikin aika mu-
kavaksi. Puutyötä oli vain tämä yksi
päivä ja tehdyn kirveenvarren opet-
taja Manu arvioi. Sen perusteella
tuli päästötodistukseen käsityö-
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Nyt saatavana
uutuus:

Rautu-
huppari,

hinta
35 euroa

NYT SAATAVANA SEURAAVAT TUOTTEET
lahjaksi tai itsellesi

Osmo Valkosen uutuus cd-levy 20.00 euroa

2017 KALENTERI RAUDUSTA 12.00 euroa

SUVANNON SEUTU 1917-1921 30.00 euroa
Elämää ja ihmiskohtaloita

 RR-III uusinta painos 25.00 euroa

RAUTU-huppari (kaikki koot) 35.00 euroa

RAUTU ON RAUTAA T-paita 15.00 euroa

RAUTU muki 10.00 euroa

 RAUTU isännänviiri 50.00 euroa

Tilaukset: pitajaseura@rautu.fi
pintke@suomi24.fi

p. 044 925 9765
p. 045 263 0365

Tilauksiin lisätään postituskulut.

numero. Yllätyin aikatavalla, kun
sain käsityönumeroksi yhdeksän.
En aivan itse odottanut näin hyvää
numeroa. Taisin mielessäni antaa
opelle anteeksi sen laskennon yh-
deksän, kun sain hyvän käsityö-
numeron.

Tytöt tekivät samana päivänä
omia käsitöitään pojista väljenty-
neessä tupaluokkahuoneessa. Hei-
tä opetti näissä käsitöissä Olga
Heikkonen, miesopettajan eläkkeel-
lä oleva opettajavaimo. Siitä, mitä
tytöt tekivät, ei minulla ole tietoa:
ilmeisesti neulomista, virkkaamista
tai muuta sellaista.

Kevään lähestyessä alkoi sota-
puolella hieman vilkastua, se vaikutti
osittain koulutyöhönkin. Venäläisten
lentotoiminta oli selvästi vilkastunut.
Kun suomalainen ilmatorjuntapat-
teri oli koulutalosta vajaan kilomet-
rin päässä, niin erään kerran väli-
tunnin aikana alkoi ilmatorjunta-
patteri ampua venäläiskonetta.
Meidän ulkona olleiden oppilai-
denkin oli kiireesti etsittävä ilma-
suojaa, etupäässä näkösuojaa vihol-
lisen lentokoneilta.

Kevään aikana tuli myös koululle
määräys, että oppilaille oli tehtävä
suunnitelma suojautumisesta mah-
dollisen viholliskoneiden pommituk-
sen varalta – olivathan koulutalot
aukeilla paikoilla. Meilläkin oli suoja-
paikat kellari ja perunakuoppa. Tus-
kin kaikki olisimme niihin mahtu-
neetkaan – olihan meitä oppilaita
nelisenkymmentä. Onneksi tällais-
ta tilannetta, että olisi pitänyt men-
nä suojapaikkaan, ei tullut.

Koulu loppui taas toukokuun vii-
meisenä päivänä 1944 ja alkoi ke-
säloma. Mitä se toi kohta tullessaan
on jo aivan toinen asia.

Jatkuu...

Pekka Partanen
s. 1930 Orjansaarella
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Nuoriso tietää ja tuntee juurensa

Rautulaisten juhliin Mikkelissä elo-
kuun lopulla osallistui myös muka-
va joukko sukujen nuoremman pol-
ven edustajia. Lauantai-illan juhla-
arpajaisissa pääpalkinnon, ensi ke-
sän matkan Raudun kihu-juhlille
voitti Jouni Purhonen, joka ohes-
sa kertoo terveisiään lehden lukijoil-
le. Samoin kuulemme myös serk-
kunsa Oprin kuulumisia.

Jouni Purhosen edesmennyt isoisä
– siis äitinsä isä – oli Veikko Pie-
tiäinen, joka oli kotoisin Raudusta.

– Vaariksi minä olen häntä aina
kutsunut. Enpä itse ole Raudussa
vielä kertaakaan käynyt, mutta joi-
takin tarinoita vaarini lapsuudesta
on tainnut jäädä mieleeni.

– Ainakin vaarini kertoi siitä, mi-
ten he koulussa askartelivat mitä

askartelivat, mutta pääpaino opis-
kelussa taisi olla pesäpallon pelaa-
misessa. Sittemmin vaarini ja hei-
dän koko perheensä lähtivät evak-
koon sodan alta.

– Vaarini palasi Itä-Karjalaan sit-
ten jatkosodassa, nuorena sotilaa-
na. Sotatie vei Neuvostoliiton puo-
lelle aina Suomenlahden pohjukkaan
saakka.

– Sodan jälkeen vaarini perhe
asettui Savoon, Mikkeliin, jossa äi-
tini Ritva Pietiäinen (nykyään
Purhonen) sitten aikanaan syntyi,
kun Veikko-vaari ja Toini olivat toi-
sensa löytäneet ja perheen perus-
taneet. Äidilläni on kolme veljeä,
Timo, Pekka ja Ilkka. Opri on Il-
kan tytär ja siis minun serkkuni.

Jouni Purhonen kuvailee, että kar-

jalaisuus ja rautulaisuus ovat hänelle
kuin historian havinaa.

– Ensi kesänä pääsen näillä nä-
kymin käymään Raudussa ensim-
mäistä kertaa ja tarkoituksena on
Ilkka-enoni kanssa tutkia myös sitä
mainitsemaani vaarin sotatietä. Asia
kiinnostaa tietysti perheeni mennei-
syyden näkökulmasta, mutta myös
ammattini puolesta.

Työkseen Jouni Purhonen tekee
sotilaan töitä – hän on siis upseeri.

– Sotilasarvoni on kapteeni ja
aselajini on viesti- tai nykyään oi-
keammin johtamisjärjestelmäase-
laji. Käytämme termiä ”viesti-
upseeri” työssämme.

Kiinnostuksena sukunsa historiaa
kohtaan on herännyt aivan viime
vuosina.

– Taitaa olla niin, että iän karttu-

Jouni, Opri ja Eemeli.
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essa nämä asiat tulevat tärkeäm-
miksi. Omaa perhettä minulla ei ole,
mutta isovanhempieni historian ha-
luan tuntea ja välittää aikanaan
eteenpäin. Tänä kesänä päädyin
meidän sukuseuramme hallitukseen
ja odotan mitä jännittävä siitä seu-
raa, Purhonen toteaa.

Opri Pietiäinen on siis Jounin
serkku, ja mukana Rautu-juhlia
vietti hänen umpisavolainen mie-
hensä Eemeli Viljakainen.

Mitä kuuluu Mikkelissä asuvalle
pariskunnalle?

– Olen 23-vuotias agrologi ja
työllistyin tieisännöinnin pariin yrit-
täjäksi. Eemeli on 27-vuotias raken-
nusinsinööri ja niin ikään töissä Mik-
kelissä. Minun ja Jounin vaari Veik-
ko Pietiäinen oli kotoisin Raudun-
kylältä, hän kuoli 92-vuotiaana rei-

lu vuosi sitten.
– Karjalaisuus on ollut hyvin mer-

kittävä osa sukuamme, tästä var-
maan parhaiten kertoo se, että pi-
din Toini-mummoamme pitkään ai-
tona karjalaismummona, vaikka hän
onkin savolainen! Hän leipoo kyllä
niin täydellisiä karjalanpiirakoita, et-
tei uskoisi, vakuuttaa Opri.

– Olen käynyt muutamilla Karja-
lan matkoilla erilaisten porukoiden
kanssa ja Eemelikin on päässyt yh-
delle reissulle mukaan; lupasi läh-
teä toistekin. Mieleenpainuvia reis-
suja on ollut monta.

– Vaarinkin kanssa ehdin yhdelle
bussimatkalle, hän esitteli silloin
synnyinseutujaan. Erään toisen ker-
ran olimme reissussa pienellä po-
rukalla ja matka taittui pikkubus-
silla. Mukana oli isän serkku, jolta
saimme vähän erilaista näkökulmaa
Viipuriin arkkitehtuurin kannalta.

– Näillä näkymin seuraavalle
reissulle lähdemme Pietiäisen suku-
seuran matkassa ensi vuonna, kun
Raudussa on kihujuhlat. Mieli teki-
si myös tehdä jonkinlainen maise-
ma- ja kulttuurimatka.

– Yksi varhainen muisto karjalai-
suuteen liittyen on ekaluokan tie-
noilta, kun opettaja laittoi reissu-
vihkon välityksellä kotiin postia, että
ryssä-sanan käyttöä voisi hieman
kotona rajoittaa. Muilta osin opet-
taja kyllä oli kielelliseen kehityk-
seeni tyytyväinen...

Opri tuumaa, että karjalaisuus on
hänelle ennen kaikkea luonteen-
piirre.

– Sitä tyypillistä iloa, vilkkautta ja
vieraanvaraisuutta. Hyvää ruokaa,
hauskoja juhlia ja perinteitä. Ja var-
sinkin sellaista yhteisöllisyyttä, jota
soisi enemmän nykypäivänä olevan.

- MRT

Syyskuinen juhla Sakkolan ja Raudun lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkillä oli lämminhenkinen
suomalaisten ja venäläisten yhteinen kylätapah-
tuma Hovinmäellä. Kiitos kaikille juhlan onnistu-
miseen vaikuttaneille ja mukana olleille.

Juhlittua muistomerkkiä ja ympäristöä olimme
kunnostaneet pitkän aikaa. Suuren kiitoksen an-
saitsevat monissa talkoissa mukana olleet rau-
tulaiset. Ilman teidän ahkerointejanne tehokkaiden
työkoneiden kanssa olisi juhlapaikkamme ollut
risukkoinen datshojen takapiha.

Järjestäjien ja omasta puolesta

Soini Hartikainen

Tuleeko karjalanpiirakasta
tai karjalanpaistista

Suomen kansallisruoka?
100-vuotias Suomi saa herkullisen syntymä-
päivälahjan. Karjalanpaisti ja karjalanpiirakka
ovat 12 finalistin joukossa, kun Suomelle va-
litaan kansallisruokaa.

ELO, Suomalaisen ruokakulttuurin edistä-
missäätiö, ja Maa- ja metsätaloustuottajain
keskusliitto MTK ry järjestivät alustavan ää-
nestyksen, jossa reilusti yli 1000 erilaista suo-
malaista ruokaa sai ääniä. Kansanäänet ja
raadin äänet laskettiin yhteen ja tuloksena
saatiin 12 kansallisen ruoka-aarteen listaus.
Ne tulevat saamaan ensi vuonna sesongin
mukaisen nimikkokuukautensa. Nämä 12
aarretta ovat finaalissa, josta yksi valikoituu
kansanäänestyksen jälkeen kansallisruoaksi!
Voittaja julkistetaan 19.1.2017.

Voit käydä äänestämässä Suomen
kansallisruokaa osoitteessa:

http://www.elo-saatio.fi/
kansallisruoka_finalistit
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Rauta-Säätiö jakaa vuosittain sti-
pendejä karjalaisjuurisille valmis-
tuneille. Yksi heistä on nuori luokan-
opettaja Enni Loponen, joka on
kiinnostunut juuristaan. Ehkä joskus
edessä on vielä ensimmäinen
Rautu-matkakin.

– Olen juuriltani rautulainen –
pappani Pentti Loponen on syn-
tynyt Raudussa Vehmaisten kyläs-
sä kahdeksanlapsiseen perheeseen
ollen kyseisen perheen vanhin lap-
si. Perhe joutui kahdesti lähtemään
evakkoon Karjalasta. Tiet elämäs-
sä veivät perheen lapsia lopulta eri
suunnille, ja perheen lapset asuvat
nykyään eripuolilla Suomea – tai
Ruotsin puolella. Isovanhempani
asuvat nykyään Savonlinnassa, jos-
sa myös äitini on syntynyt ja viettä-
nyt lapsuutensa.

– Omasta lapsuudestani saakka
olen erittäin suurella mielenkiinnol-
la kuunnellut pappani tarinoita Kar-
jalasta ja evakkomatkoista. Tämä
herätti kiinnostukseni Suomen his-
toriaa kohtaan, onhan se kosketta-
nut omia lähisukulaisiani aivan eri-
tyisellä tavalla. Jo lapsena luin kir-
joja Suomen sotiin liittyen – ja myö-
hemmin opiskeltuani opettajaksi
Helsingin yliopistossa ja siirryttyäni
työelämään on historia oppiaineista
edelleen minulle se mieluisin. Koen,
että kiinnostukseni historiaa kohtaan
juontaa juurensa nimenomaan
pappani kertomista tarinoista, tote-
aa Enni.

Hän on syntynyt Helsingissä.
– Käytyäni peruskoulun siirryin

helsinkiläisen Ressun lukion kautta
Helsingin yliopistoon opiskelemaan
kasvatuspsykologiaa. Tämä mais-
teritutkinto toi minulle luokanopet-
tajan pätevyyden. Sivuaineenani
opiskelin esimerkiksi yleisen valtio-
opin politiikan tutkimusta ja sosiaali-

psykologiaa – kiinnostus yhteiskun-
nallisia aineita kohtaan on aina kul-
kenut opettajaopintojeni rinnalla.
Opiskeluaikanani asuin puoli vuot-
ta myös Hollannissa, ja suoritin pie-
nen osan opintojani paikallisessa
korkeakoulussa.

Enni Loponen kokee, että karja-
laiset juuret näkyvät hänen tavas-
saan  hahmottaa Suomea ja suoma-
laisuutta.

– Huomasin tämän erityisesti
asuessani ulkomailla ja tutus-
tuessani ihmisiin eri puolilta maail-
maa. Kiinnostavaa on, että puhu-
essani Suomesta muille ihmisille,
tulen helposti määritelleeksi Suo-
mea ja suomalaisuutta sen histori-
an kautta. Suomen historia koetaan
ulkomailla ja ulkomaalaisten keskuu-
dessa kiinnostavana, ja jopa jollain
tavalla myös mystisenä ”Talviso-
dan ihmeeseen” ja ”Karjalan mene-
tykseen” liittyvien tarinoiden vuok-
si.

– Olen viettänyt lukuisia tunteja
keskustellen Suomen historiasta ul-
komaalaisten ihmisten kanssa.
Olenpa myös itse opetellut karjalan-
piirakoiden leipomisen – minulta

kysyttäessä suomalaisten perinne-
ruokaa tulivat nimittäin mieleeni vain
karjalanpiirakat.

Ennistä olisi äärimmäisen mielen-
kiintoista päästä vierailemaan jos-
kus Karjalassa, ja erityisesti sukunsa
juurilla Raudussa.

– Toivon voivani toteuttaa tämän
vierailun joskus. En ole siis päässyt
aiemmin vierailemaan sukuni koti-
paikassa.

Entä mitä tuumit siitä, millaista
olivat opettajan työt taannoin ja nyt?

– Uskon, että opettajana toimimi-
nen Raudun Karjalassa ja 2010-lu-
vun Suomessa on erilaista. Pappani
kertoi, kuinka he olivat joutuneet
jatkuvasti käymään koulussa kyse-
lemässä, oliko opettaja jo palannut
takaisin kouluun sodasta.

– Tilanne nykyään on luonnolli-
sesti huomattavan erilainen, vaikka
koen, että tietyt piirteet ovat opet-
tajan ammatissa säilyneet samana.
Opettajia arvostetaan, ja tietääkse-
ni tilanne on ollut tällainen myös ai-
emmin.

– Olemme opettamieni luokkien
kanssa varsinkin Suomen itsenäi-
syyspäivän kynnyksellä jutelleet it-
senäisyydestä, ja siihen liittyvistä
mielikuvista. Lähes poikkeuksetta
jokaisen luokan keskusteluun nou-
sevat tarinat Suomen sodista, ja
myös Karjalasta. Täällä Helsingis-
säkin minunkin luokallani on useita
oppilaita, jotka tietävät sukunsa ole-
van lähtöisin Karjalasta. Nämä ta-
rinat kiehtovat lapsia. Näin sukujen,
perheiden ja koko Suomen historia
pysyy elävänä, ja vaikuttaa myös
jälkipolvien näkemyksiin suomalai-
suudesta, sanoo Paloheinän ala-as-
teen opettajana toimiva Enni Lopo-
nen.

- MRT

Karjalaisuus ja historia kiinnostavat
nuorta luokanopettajaa
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A miun pitkii tilata aika täs syksyl
tuon silmälääkäril. Joha miul on la-
sit olleet vaik kui monta vuotta, mut
nyt käi pien haaver niihe kans.
Toine sanka män iha lopullisest
poikki. Se ol mänt lintallee jo aika-
semmikii – millo puont lattial, millo
jeänt turvavyön all.

Mie olin sitä jo liimantkii pika-
liimal, mut nyt en ennää mahtant sil
mittää. Vaik linssilöihe takkeeha
miu peäasias pit sin tarkastuksee
männä. No, leäkär katso minnuu
silmii monenlaisii laitteihe läpi ja
sano, et ”Se on teä siun vuosmalli
sellane, et ei täst nyt ennää nuoren
miehen näkköö soaha, mut kyl sie
viel näil valoil ajokortinkii soat.

”No mie siihe, ”et kyl se riittää
miul. Ja viel ko tuon Läns-Savonkii
soapo amul katsottuu, ni oikei on
hyvä”.

Jos nää lasit oisiitkii ainuvat apu-
laitteet ni iha hyvä, mut ko ei. Sit
pittää olla viel kuulolaite korvas, et
soap jottai selveä, mitä vastapelur
sannoo, ja toiset kuulokkeet viel
koton televisioo katsois. Kylhä näist
uutisiin lukijoist ja muist puhujista
soap selveä, mut näytelmät ja elo-
kuvat tahtoot olla vähä vaikia seu-
rata. Se on kumma ko nykyää
puhhuut nii huolimattomast ja suusa
sissää, et se männöö joskus vähä
sellaseks sopotteluks. Tietyst siin
koitetaa puhhuu hyvi tuollasta joka-
päivästa kieltä, mis sanoist usjast
jeäp jottai pois, alust tai lopust. Mut
sit jos kuulo alkaa olla jo vuosii
painamoa, ni joskus se sanoma jeäp
arvoamise varraa.

Eikä siin viel kaik, sit viel ko tuon
purukalustookii on pitänt panna
varaossii  vuosii mittaa, ni on siin
akkiloimista näihe kolikkeihe kans.
Mut näihe kans kuitenkii selvitää.
Kävelykepinkii mie oon tehnt
valmiiks, ko metsäs kulkiissain löy-
sin nii  sopivan  vänkkyräpuun, et

Silmälasit ja
muita kolikkeita

siinol jo kahvakii ihan valmiiks
mallattu. Mites siin vanhas arvo-
tukses sanotaakaa: ”Aamun neljäl-
lä, päivän kahdella, illan kolmella
jalalla, mikä se on”? Ihmisen
elinaikanaha sitä ensiks männää
konttoammal, sit kahel jalal ja
viimeseks pietää keppii kolmanten.

No se siint, mie kävin silmä-
leäkäris ja näyti reseptii optikol. Heä
toas mittail aikaasa ja sano et kahe
viikon peräst hyö soittaat ja sit soap
tulla kokkeilemmaa. No miehä jäin
sit uottelemmaa uutta näkköö.

Täs meiän lehen viime numeros
olkii toas monta juttuu täst meiä
elämäst, vanhast ja nykysest. Tuo
ol nii mukava lukkii, mite Kuparise
Matti ja kumppanit löysiit sen enti-
sen lähteen sielt Vakkilast.
Vuoskymmenet olliit piilottanneet
sen nii, et hyö meinasiit jo luopuu
etsimisest. Sit viimein kuitekii on-
nistu.

Sielt löyty viel vanhoist kehikoist
jälkii, ja miehet tietyst raivasiit pai-
kan nii ko enshättää. Löytää sit seu-
raavan kerra sin helpommi. Mut nyt
siel taas virtaa  kirkasves. Varmast
siin tul miehil monta asjaa mielee ja
tuntemuksii rintaa. Kyl niis
maisemis on paljo muistoi, mitkä ain
joskus pöyhöväät esil milloiha
oikiast, millo muute vaa muistin
perukoilt aatoksii.

Miul sattu kans sillei vuosii sit, et
käytii kans siel entise kottalon
tanhuvil. Talloo siin ei olt, mut pien
mökki, mis asustel melko iäkäs pa-
riskunta. Hyö ottiit vastaa, nii ko
vanhat ystävät, panniit pöyän
koriaks. Siin selkis sit, et hyö olliit
löytäniet perunamoastaa vanhan
avvaimen. Se ol heil tallel ja hyö
antoit sen miul iha välttämättä. Se
ol aika kookas ja kovast ruostunt.
Tul iha mielee, et oisiks se olt aita
avvain, minkä kans miu mummoin
on joskus mänt aittaa vakka kai-
nalos jauhoi hakemaa..?

Voipha se olla niikii, et se on
joutunt sin heiä perunamoaha jälest
päi, ja on iha jonkuu toise ihmise
avvain. Miul se on kuitekii sellane
esine, mil peäsöö välist mänemää
ajas toakseppäi. Tuosha mie piän
sitä lasin takan koapis ja siin ko
ohimännes vilkasoo sitä, ni muistaa
hyväst, et mistpäi sitä on kotosi.
Kylhä mie tiien nii hyväst, et monet
meist on soaneet sielkäyessää
sellasii tuntemuksii, mitkä ain sys-
säävät etteepäi ja vahvistaat om-
moa käsitystä itsestään. Ja nii ko
teä lähe virtaa siel Vakkilas nyt
uuvestaa, ni samalviisii meiäkii elä-
mä teäl jatkuu kaikist moailman
rettelöist huolimatta.

Ko joulukii on iha ovel ja mie viel
sain ne uuvet silmälasitkii.

Paimpoika



Rautulaisten lehti  6/201614

Suomessa joulupukin Lapissa jatkui-
vat suomalaisten sotilaiden sotatoi-
met joulun jälkeenkin vielä tammi-
kuussa 1945. Lahjaksi Suomi sai
viholliselta poltetut kodit ja tyystin
hävitetyn suomalaisten rakentaman
joulupukin maan.

Lapin sotatoimien päättyessä vi-
hollinen oli saatu ajettua Norjaan.
Suomen voitto vihollisesta oli ennen
kaikkea vasemmiston yhteistyön
ansio, kuuluihan koko vasemmisto
puoluetasolla sosialidemokraatti-
seen puolueeseen. Tämä aseveli-
yhteistyö päättyi heti sodan päätyt-
tyä Lapissa.

Vaalit pidettiin kahden keskenään
kilpailevan vasemmistopuolueen
syntymisen jälkeen, koska sosiali-
demokraatit eivät hyväksyneet yh-
teistä vaaliliittoa SKDL:n kanssa ja
Suomen Aseveljien Liitto lakkautet-
tiin 25.1.1945, samoin tapahtui suo-
malaisten koulutukselle upseereiksi
Niinisalossa, jossa opiskelleiden
upseerikurssi keskeytettiin.

Tammikuun lopulla pääministeri
J. K. Paasikivi vaati Suomen so-
danaikaisia poliitikkoja vetäytymään
muihin tehtäviin. Nykyisin kunnal-
lisvaaleihin, maakuntavaaleihin ja
eduskuntavaaleihin valmistautuville
äänestäjille Suomen Yleisradio tv-
lähetyksissään toitottaa vasemmis-
topropagandaa tuutin täydeltä. Hel-
lä Wuolijoki, valtiopetoksesta van-
kilasta suoraan Yleisradion johtoon
valittu aloitti stalinistisen kommunis-
tipolitikoinnin Yleisradion ohjelmis-
tovalinnoillaan. Äänisen aallot -
laulelmakin kiellettiin Suomen Yleis-
radion ohjelmistoon kuulumatto-
mana, Stalinin liehakointia sekin.
Hella Wuolijoen lapsenlapsi Erkki
Tuomioja on Suomen ministerita-
son poliitikko, joka on ollut isoäitin-
sä uskollinen punalipun heiluttaja
tähän päivään saakka.

Rautulaisuus elää rakentaen
100 vuotta täyttävää Suomea

Raukat joutuvat lähtemään
Suomesta rajojen taakse
Kainuun maakuntalaulussa neuvo-
taan nasevasti, että raukat menisi-
vät rajojen taa, koska meidän on uu-
deksi rakennettava Suomen maa.

Talvisota ja varsinkin jatkosota
tekivät suomalaisista todellisen näl-
kämaan kansalaisia, joten Nälkä-
maan laulu sopi silloin koko Suomen
kansallislauluksi.

Maan uudeksi luominen alkoi heti
jatkosodan päätyttyä pääministerik-
si nousseen Paasikiven hallituksen
oivallisen lainsäädäntötyön tulokse-
na. Hallituksessa olivat molemmat
vasemmistopuolueet, Maalaisliitto
sekä kokoomustaustainen pääminis-
teri Paasikivi, joka suhtautui jyrk-
käsanaisesti hänen hallitukselleen
osoittamiin asioihin maan rakenta-
miseen uudeksi raunioista.

Pankkimiehenä hän tiesi, että it-
senäinen valtio voi määrätä kansa-
laiset töihin ja rakentamaan sillä ta-
valla kuin valtio määrää, koska val-
tion pankista eivät rahat lopu kos-
kaan itsenäisen maan valtiovallan
käytöstä.

Silloin ei edes Suomi ollut EU:n
jäsenvaltio, joten Euroopan Keskus-
pankin taloushallinnon ohjausta ei
tarvittu sotkemaan itsenäisen Suo-
men rahataloutta.

Suomen puolustus oli uuden Paa-
sikiven hallituksen alusta alkaen
noin kaksi vuotta presidentin tehtä-
vät saaneen marsalkka Manner-
heimin kyvykkyyden varassa, oli-

han hän samalla puolustusvoimain
ylipäällikkö, kuten nykyinen presi-
denttimme Sauli Niinistö, joka
muisti mainita puhuessaan Turkin
viranomaisille, että Suomi voisi esi-
tellä ainutlaatuisen laillisia menetel-
miä, joilla suomalaiset työskenteli-
vät omien rajojen sisällä ja menes-
tyksellä selvisivät sodasta ja nälän-
hädästä. Tämä samantyyppinen lail-
linen menetelmä sopisi nykyisille
Turkille ja muillekin valtioille.
Maapeite on kyllin rikas arabimais-
sa kuten Afrikassakin, joten kansa-
laiset voivat saada ruokansa ja toi-
meentulonsa omassa maassaan
lähtemättä nälkää pakoon jopa Suo-
meen saakka.

Talven 1945 lumien alettua sulaa
ja kun kylvötyöt käynnistyivät, sai
Paasikiven hallitus valmiiksi ja voi-
maat suomalaiset raunioista ylös
nostaneen lainsäädännön. Tuo suo-
malainen oma työntekomalli sisäl-
tyi Maanhankintalakiin, jonka va-
semmisto ja Maalaisliitto junailivat
Paasikiven ollessa nyrkinlyöjänä
pääministerinä toimiessaan. Tästä
lainsäädännöstä voivat kaikki maa-
ilman hallitukset ottaa esimerkillis-
tä oppia kansalaistensa omassa
maassa kotonaan viihtymisen oival-
tamiseksi, jolloin vain raukat lähti-
sivät Välimeren yli rajojen taakse.

Ahti Hänninen

”Maan uudeksi luominen
alkoi heti

jatkosodan päätyttyä
pääministeriksi nousseen

Paasikiven hallituksen
oivallisen lainsäädäntötyön

tuloksena”

”Suomalaiset työskentelivät
omien rajojen sisällä

ja menestyksellä
selvisivät sodasta
ja nälänhädästä”
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Rastaan
sukuseura

järjestää matkaa
Pietariin

jääkiekko-otteluun
Hinta 220 euroa,

oma viisumi /
290 euroa, ryhmäviisumilla,

aika 17.-19.2.2017.

Hinta sisältää:
matka bussilla Mikkelistä,
majoitus 2 hh, aamupala,

lippu otteluun.
Hotelli Moskova, ruokailu

omakustanteinen.
Mukaan otetaan
myös kavereita.

Lisätietoja ja
ilmoittautumiset

Eija Eronen 040 913 7292
Seija Räty  040 577 2728

Tuomas Rastas 050 5430 400

Sitovat ilmoittautumiset
viimeistään 10.1.2017.

Karjalainen ruokakirja
on ilmestynyt!

Karjalan Liiton
naistoimikunnan 40-
vuotisjuhlajulkaisuna

ilmestynyt uusi karjalainen
ruokakirja kertoo karjalaisten
ruokien reseptejä pohjautuen

etupäässä vuoden ruokiin
ja leivonnaisiin.

Kirjaa voi ostaa Karjalan
Liiton verkkokauasta
hintaan 25 euroa tai

jäsenhinnalla 20 euroa.

Karjalan Liiton puheenjohtajisto on
valinnut Vuoden karjalaiseksi kirjak-
si Veljet Viipurista -teoksen, joka on
Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain
Seura Pamauksen 125-vuotishisto-
riateos.

Teollisuuden- ja liikkeenharjoitta-
jain Seura Pamauksen historiateos
Veljet Viipurista on komea kerto-
mus karjalaisjuuristen miesten toi-
mista isänmaan hyväksi. Teos ei pel-
kästään kerro Pamauksen histori-
asta, vaan yleensä Viipurin liike-elä-
mästä ja yritystoiminnasta sekä kar-
jalaisista liikemiehistä.

Pamaus-seuran puheenjohtajia
ovat olleet muun muassa kultasep-
pä Wilhelm Porthan, kauppaneu-
vos Juho Lallukka, tukkukauppias

Vuoden karjalainen kirja kertoo
Viipurista ja karjalaisista liikemiehistä

Nyt tilattavissa
Suvannon seutu
-kalenteri 2017

  Hinta 12.00 euroa
 Tilaukset:

pitajaseura@rautu.fi
       tai  p: 0449259765

Jaakko Häkli, tukkukauppias Wil-
liam Otsakorpi, kaupunginjohtaja
Arno Tuurna. Kaikkiaan puheen-
johtajia 125 vuoden aikana on ollut
16.

Seura tukee karjalaislähtöisiä op-
pilaitoksia ja kulttuuritoimijoita
apurahoin sekä lahjoituksin, muun
muassa monet karjalaislähtöiset ur-
heiluseurat ovat saaneet avustusta
Pamaukselta.

Helsinkiin kotiutuneen herra-
seuran 2010-luvun aktiivisessa toi-
minnassa on yhä henkinen side Vii-
puriin ja menetettyyn Karjalaan.
Heillä on  viipurlaine meininki.

Vuoden karjalaiseksi pitäjäkirjaksi
nimettiin teos Näin Muolaa jäi
elämään.

Mikkelin Teatteri
8.4.2017
klo 13.00

 Väinö Linnan
TUNTEMATON

SOTILAS

 Suomen
100-vuotisesitys

rautulaisille!

Varaa liput
Pekalta tai
Markulta
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Vehmainen 15. divisioonan esikunta- ja
harjoitusalueena vuosina 1941-1944, osa II

Asemasota päättyy
venäläisten aloitettua
suurhyökkäyksen Karjalan
Kannaksella kesällä 1944
Tultaessa kesään 1944 tilannetta
Raudussa ja 15. Divisioonan vas-
tuualueella kuvaavat seuraavat ot-
teet divisioonan ylläpitämistä sota-
päiväkirjoista.

Yleistilanne
Edessä rintamavastuussa vasem-
malla JR 57, jaettuna kolmeen
kaistaan MÄKI, MURATTU, JÄR-
VI ja sen oikealla puolelle JR 15,
jaettuna kolmeen kaistaan VASKE-
LA, VEIKKOLA, KARHULA.
Divisoonan reservinä oleva RjP 2
ja I/JR 57  Raudussa alueilla Suven-
mäki-Li ippua-Suur-Porkku-
Palkeala linnoitustöissä.

Divisioonan vasemmalla puolella
oli 15. Prikaati vastuualueenaan
Metsäpirtti-Laatokka.

Divisioonan oikealla puolella oli
kenr.maj. Aarno Blickin 2. Divi-
sioona Kivennapa-Ohta-Siiranmäki.

Raudun kunnallishallintoa johti
kunnanpäällikkö Matti Pulakka,
poliisijohtajana Jalmari Paksu,
työvoimapäällikkö Arvo Syrjälä,
metsäasiantuntijana Otto Pekka-
nen, rahastonhoitajana Jooseppi
Sipponen sekä jäseninä Tuomas
Kähäri ja Ville Pietiäinen. Kan-
sanhuollon johtajana oli Tuomas
Pietinen.

Jatkoa asemasodan vaiheista, osa
I julkaistiin elokuun 2016 lehdessä.

Tilannekatsaus 31.5.1944
Hersalon esikunnassa
Vehmaisten hovin mailla
olevassa komentokorsussa
Vihollisen lentotoiminta; 6 lentoa
(19 konetta), ei pommitustehtäviä.

Silantojärvi – JR 57
Kaistat:
”Mäki” - Oma tiedustelupartio

”TAPPI-tukikohdan edessä vihol-
linen kaivaa yksipuoleista tst-hau-
taa 400 m:n päähän asemistamme,
ei miinoituksia. Päivän aikana
tulittanut kiivaasti asemiamme.

”Murattu” - Vihollinen uusissa
kaivetuissa tst-haudoissa. Raskas
tulivalmistelu asemiimme.

”Järvi” - Illalla kuului Valkialan
maastosta juopuneiden sotilaiden
laulua ja haitarinsoittoa.

Kapsujärvi – JR 15
Kaistat:
”Vaskela” - Häirittiin krh:lla ja jv-

aseiden tulella vihollisen työ-
osastoja, jotka kaivoivat suoria tst-
hautoja Lempaalanjärven ranta-
kukkulan ja rautatiekaistaleen
maastossa sekä tkk:n ”Kärki”,
”Notko” ja ”Metsän” eteen paikoi-
tellen varmistusosastojen suojaami-
na. Työt keskeytyivät oman tulituk-
semme ajaksi, mutta jatkuivat
tulituksen päätyttyä. Kaivannot tällä
hetkellä monen sadan metrin pääs-
sä asemistamme. Klo 06.55 havait-
tu vihollisen tähystyspallo ja 5 juna-
havaintoa.

”Veikkola” -  Vihollisen PST-tykki
tkk ”KUMMUN” edessä lisäksi
nähty käsirysyä kahteen otteseen
vihollisen työosastoissa. Tst-hauto-
jen kaivaminen jatkuu.

”Karhula” - Pieni kulo tkk
”RÄMEEN” alueella syttynyt vi-
hollisen VJ-luodeista.

Tykistö ilmoittanut;  Klo 20.44
Lempaalasta Lavosenmäelle 37
kuorma-autoa ja Ryyppömäen
suunnalta 10 kuorma-autoa.

Klo 21.15 Lempaalasta Murolan
suuntaan yli 30 kuorma-autoa, joi-
den joukossa kaksi hyökkäysvaunua
tai rynnäkkötykkiä, pysähtyivät
Kurolaan.

Klo 21.35 ajoi Miiskulasta
Lempaalaan kautta pohjoiseen 45
kuorma-autoa, joiden joukossa 20
joko hyökkäysvaunuja tai rynnäkkö-
tykkejä. Pysähtyivät Murolaan joen
laaksoon, osa jatkoi myöhemmin
Penniönmäen maastoon. Koska ei
ole nähty poistuvan, tykistö ampu-
nut alueelle.

Tilannekatsaus 8.6.1944,
Hersalon komentokorsu
Lentotoiminta; 6 lentoa
(19 konetta), ei pommitustehtäviä.

Silantojärvi – JR 57
Kaistat:
”Mäki” - Päivän aikana tulittanut

kiivaasti asemiamme. Klo 01.00-
1.25 vihollisen gramofoni-lähetys:
”Maihinnousu ja Eisenhoverin
päiväkäsky”. Sanottiin, että Hitler
määrää suomalaiset hyökkäämään
Pietariin, ja lopuksi kysyttiin ”Millä
suomalaiset keskittävät joukkoja
Kannakselle?” Illan aikana viholli-
sen rautatietykki tulittanut asemia.

”Murattu” - Raskas tulivalmistelu
asemiimme, lisäksi ammuttiin pro-
paganda-ammuksia.Vihollinen mie-
hittänyt syöksyhautansa.

”Järvi” - Työosastot syventä-
mässä syöksyhautoja. Illalla propa-
gandalähetyksiä. Päivän kuluessa 5
autokolonnaa Lempaalan ja Kieron
välillä.

”Illalla kuului
Valkialan maastosta

juopuneiden sotilaiden
laulua ja haitarinsoittoa”
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Kapsujärvi – JR 15
Kaistat:
”Vaskela” - Vihollisen työryhmät

syventämässä syöksyhautoja, Vi-
hollisen tähystyspallo Vuoleen suun-
nassa. Kolme junahavaintoa.

”Veikkola” - Padon maastossa
työosastot korjasivat tst-hautoja.
Vihollisen tykistö ampunut ase-
miamme kohti.

”Karhula” - Vihollisen 6-miehinen
tiedustelupartio tkk ”Tulen” edes-
sä. Pieni kulo tkk ”RÄMEEN” alu-
eella syttynyt vihollisen VJ-
luodeista. Kello 21.30-22.30  kuu-
lunut autojen surinaa ja ajoneuvo-
jen kolinaa Piusaan maastossa.

Ilmatoiminta: Päivän kuluessa
neljä lentoa, 18 konetta.

Tilannekatsaus 9.6.1944
klo 06.45,
Hersalon komentokorsu
Silantojärvi – JR 57
Kaistat:

”Mäki” - 150 maastopukuista
miestä, joukossa upseereita
karttalaukuista, kiikareista ja
koppalakeista päätellen. Myös pa-
rilla erittäin komeat punokset olka-
päillään. Tähystivät kiikareillaan
etumaastoa. Häirittiin tykistön
tulella. Vihollisen gramofoni-
lähetyksestä ei saatu selvää.

”Murattu” - Havaittu 25-30
maastopukuista miestä tkk
”Munan” edessä. Oma krh ja jv-
aseeet ampuivat. Valituksista pää-
tellen osa mennyt miinoitteeseem-
me.

”Järvi” - Oma krh häiritsi viholli-
sen kiivasta tulitusta. Seitsemän
autoa tulessa etelästä Lempaalaan.
Vihollinen pommitti tkk:a.

Kapsujärvi – JR 15
Kaistat:
”Vaskela” - Krh häirinnyt viholli-

sen asemia. Kello 06.00 tuli viholli-
sen 30 konetta ja hetkisen kuluttua
37 konetta lohkon yläpuolelle am-
puen asemiamme konekivääreillä ja
pikatykeillä.

”Veikkola” - 11 viholliskonetta
kierrellyt kaistan yläpuolella tulittaen
asemiamme kohti.  Vihollisen tykis-
tö ampunut asemiimme.

”Karhula” - Klo 01.15 aloitti vi-
hollisen tykistö ja heittimistö 10 min.
tuli-iskuaan, jonka jälkeen 60-mie-
hinen vihollisosasto aloitti hyökkä-
yksen savun suojaamana tkk ”Te-
räkseen”. Omat joukot torjuivat
hyökkäyksen käyttäen myös
käsikranaatteja. Omat tappiot; Ltn
Mela I/KTR 2 haavoittui vatsaan.

Aamupäivän aikana vihollisen
tulenkäyttö voimistui ja lento-
toiminta vilkastui. Aamupäivän ai-
kana 40 viholliskonetta pommitti
Raudun aseman seutua, jolloin sin-
ne majoitetusta linnoitusraken-
nuspataljoonasta kaatui 13 ja haa-
voittui 35, joukossa 11 naista.

”Sinne majoitetusta
linnoitusrakennus-

pataljoonasta kaatui 13
ja haavoittui 35,

joukossa 11 naista”

Päivän kuluessa kaikilla kaistoilla
käytiin kiivasta taistelua painopis-
teen ollessa JR 15 alueella.

Divisoonan komentajan käsky
Matti Pulakalle: Aloittakaa Raudun
asukkaiden evakuointi välittömästi
takarajana 12.6.1944. Kuljetus-
tukea antaa divisioonan auto-
komppania. Kaikki siviilit evaku-
oitava Petäjärven asemalle, josta
junakuljetus sisä-Suomeen.

Tämän jälkeen alkoi rautulaisten
viimeisin evakkomatka.

Pekka Intke
Kirjoitus on luettavissa myös

Vehmais-Haukkalan kyläkirjasta

Tienrakennusta Vehmaisista rajalle. SA-kuva.

Eversti Niilo Viktor Hersalo.
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Osa II: Suojeluskunnat –
”Kaikki isänmaan puolesta”
Suojeluskuntalaisten koulutus
Suojeluskuntajärjestön koulutuksen
tarkoituksena oli jäsenten maan-
puolustuskelpoisuuden kehittäminen
ja valmentaminen sodanaikaisiin
tehtäviin. Koulutuksen kokonais-
järjestelystä ohjeistuksineen vasta-
si yliesikunta.

Aluejärjestelmän käyttöönotto
merkitsi myös sitä, että sodan syt-
tyessä ei enää olisi puhtaita suo-
jeluskuntajoukkoja, vaan suojelus-
kuntalaiset kuuluisivat armeijan
omiin yksiköihin. Tämä vaikutti
koulutukseenkin.

Alokaskoulutusaika sijoittui 17-21
ikävuoden välille, siis ajanjaksoon,
jolloin nuorukainen ei vielä ollut ar-
meijan asevelvollisena. Alokaskou-
lutuksen määrä oli yhteensä 14 vrk.
Sen jälkeisen suojeluskunta-
sotamieskoulutuksen tarkoituksena
oli antaa sellaiset taidot, että koulu-
tetulla olisi valmius omaksua armei-
jan palveluksessa saatava koulutus
ja että koulutettua voitaisiin jo en-
nen hänen varusmiespalveluaan
käyttää sodan aikana yksinkertai-
sissa tehtävissä. Sotamieskoulutus
annettiin 155 tuntia käsittävillä kurs-
seilla. Koulutus sisälsi paljon sul-
keis- ja avojärjestyksen harjoittelua,
”äksiisiä”, jota kohtaan ei aina tun-
nettu suurta halua.

Asevelvollisuutensa vakinaisessa
väessä suorittaneille pyrittiin anta-
maan täydennyskoulutusta silmällä
pitäen heidän tehtäviään kenttä-
armeijassa. Aliupseerikoulutus oli
saatava vastaamaan armeijan aliup-
seerikoulutusta siten, että heidän
ylentämisensä armeijan aliupseeri-
arvoihin suoraan olisi mahdollista.

Laajinta oli luonnollisesti jalkavä-
en taistelukoulutus. Jalkaväkikou-
lutuksen lisäksi oli tykistö-, rannikko-
puolustus-, pioneeri-, ilmatorjunta-
ja viestikoulutusta.

Koulutukseen sisältyi runsaasti
käytännön maastoharjoituksia. Nii-
den koko vaihteli yksittäisten suo-
jeluskuntien pienistä, joitakin kym-
meniä miehiä käsittävistä harjoituk-
sista piirien tai yliesikunnan järjes-
tämiin sotaharjoituksiin. Suurimpiin
saattoi osallistua tuhansia suojelus-
kuntalaisia sekä lottia huoltotehtä-
vissä.

Kaikkiin osa-alueisiin kuului tär-
keänä ammunnan harjoittelu samoin
kuin kotiseudun puolustamisharjoi-
tukset kotijoukkotoiminnan muodos-
sa. Kenttäkelpoisuuden nostami-
seen tähtäsi myös varsinaisesta
koulutuksesta erillään oleva erittäin
laaja urheilutoiminta, josta voidaan
mainita esimerkiksi ammunta, hiih-
to, maastojuoksu, suunnistus, voi-
mistelu ja pesäpallo. Suojeluskunta-
urheilun kehittämisessä Lauri
”Tahko” Pihkalan (1888-1981)
panos oli ylitse muiden.

Suojeluskuntajärjestö halusi kou-
luttaa myös omia upseereita omaan
toimintaansa. Upseerikoulutus kesti
kaikkiaan 60 vuorokautta. Tällöin
koulutettava saavutti suojeluskunta-
upseerin arvon, joka ei ollut suoraan
rinnastettavissa armeijan reservi-
upseeriarvoon. Pelkän suojelus-
kuntaupseerin tutkinnon suoritta-
neille varattiin myös tilaisuuksia
suorittaa puolustusvoimien reser-
viupseerikoulussa reserviupseerin
tutkinto.

Suojeluskuntaupseeriston tasoon
kohdistui aika ajoin ennen Talviso-
taa vähättelyä reserviupseeriston,
mutta myös aktiiviupseeriston tahol-
ta. Kuitenkin suojeluskuntaupseerit
ylennettiin sodan alettua reservi-
vänrikeiksi. Heidän tasoaan ei ole
syytä vähätellä, sillä kaikilla oli ta-
kanaan runsaasti harjoitusta ja en-
nen kaikkea maanpuolustustahtoa.

Niille vapaaehtoisille suojeluskun-
taupseereille, jotka olivat armeijan
reserviupseeritutkinnon suorittanei-
ta, koulutus oli lähinnä harjoitus-
luontoista jatkokoulutusta joko
maastossa tai esikuntatasolla. Se oli
samalla tietoista kertausharjoitus-
koulutusta armeijan omien kertaus-
harjoitusten niukkuuden korvaami-
seksi.

Vakituisesti palkatuilta vanhem-
milta suojeluskuntaupseereilta edel-
lytettiin armeijan aktiiviupseeri-
tutkintoa. Tämän ohella heille voi-
tiin antaa jatkokoulutusta Suojelus-
kuntain päällystökoulussa. Se koor-
dinoitiin armeijan koulutuksen kans-
sa ja armeija alkoi järjestää myös
eräitä omia päällystökurssejaan
Tuusulassa. Vakinaisessa palveluk-
sessa olevien vanhempien suojelus-
kuntaupseerin koulutuksen tuli vas-
tata armeijan vastaavissa asemis-
sa olevien upseereiden koulutusta.
Siksi monet suojeluskuntaupseerit
täydensivät koulutustaan puolustus-
voimien sotakouluissa aina sota-
korkeakoulua myöten.

Puvut ja sotilasarvot
Puku oli harmaata sarkaa. Siihen
kuului asetakki, saapashousut (up-
seereilla myös suorat housut), saap-
paat, pieksut tai puolikengät
säärikääreineen sekä jääkäri-
mallista ”verikauhaa” muistuttava
lakki. Lakin kokardissa olivat kun-
kin suojeluskuntapiirin värit.
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Hihamerkkinä olkavarressa oli kan-
kainen kilpi omine suojeluskunta-
piiriväreineen. Kilvessä oli iso S-
kirjain ja sen päällä pystyssä kolme
havunoksaa. Pukuun kuului myös
päällystakki.

Hieman myöhemmin otettiin käyt-
töön kenttäpuku, jonka kanssa voi-
tiin käyttää myös suoria housuja.
Kenttäpuvun asetakki oli väljäleik-
kauksinen suurehkoine kaulus-
käänteineen. Sen kanssa ei yleen-
sä käytetty päällystakkia.

Kesäpukuun kuului khakinvärinen
tai ruskeanvihertävänharmaa puse-
ro, yleensä saapashousut, saappaat
ja venelakki.

Upseerit saattoivat käyttää myös
koppalakkia.

Aliupseerien sotilasarvot ja arvo-
merkit olivat alikersantista vääpeliin
samat kuin puolustusvoimillakin lu-
kuun ottamatta sitä, että arvo-
merkkien kulmat osoittivat alaspäin.
Arvomerkit olivat hihamerkkejä.
Aliupseerit olivat kaikki vapaaehtoi-
sia ilman palkkaetuja.

Upseeriarvoja oli vain yksi: suoje-
luskuntaupseeri. Upseerien eri luo-
kat ja niitä vastaavat merkit olivat
määritelty virka-aseman perusteel-
la. Vapaaehtoisten suojeluskunta-
upseerien virka-asemia olivat esi-
merkiksi joukkueen johtaja, komp-
panian päällikkö tai pataljoonan ko-
mentaja. Hihamerkkeinä olivat si-
niset vaakasuorat viivat, joiden lu-
kumäärä ilmaisi virka-aseman.

Vakituisesti palkattujen upseerei-
den hihamerkeissä virka-asemaa
merkitsivät sinisten poikkiviivojen
lisäksi joko siniset tai kullanväriset
tähdet ja ylimmissä neljässä astees-
sa lisäksi vaakunaleijona. Merkit
poikkesivat täysin puolustusvoimi-
en arvomerkeistä ja olivat niitä
epäloogisempia. Palkatun upseeris-
ton virka-asemista mainittakoon
esimerkiksi aluepäällikkö, piiripääl-
likkö, sotilasohjaaja, osastopäällik-
kö, sotilastarkastaja, jaostopäällik-
kö ja esikuntapäällikkö.

Upseereiden kauluslaatoissa tai
takinkäänteissä oli lisäksi havun-
oksa ja he käyttivät ”rähinärem-
millä” varustettua päällystövyötä.

Oikeistoradikaalisiailmiöitä
suojeluskunnissa
Suojeluskunnat joutuivat 1930-luvun
alussa muutamia kertoja kyseenalai-
seen tilanteeseen. Vuoden 1930
kesällä Lapuan liikkeen organisoi-
ma talonpoikaismarssi sai myötä-
kaikua suojeluskuntalaisissa, sillä
tuolloin enemmistö suojeluskunta-
aktiiveista oli vapaussotureita.

He epäilivät käymänsä vapaus-
taistelun tulosten vaarantuvan kom-
munismin avoimen kapinanliet-
sonnan seurauksena. Suojeluskun-
tien yliesikunta oli korostanut, ettei
suojeluskunta ole järjestönä osalli-
sena marssissa ja jokainen siihen
osallistuva suojeluskuntalainen te-
kee sen omalla vastuullaan yksityis-
henkilönä ilman univormua.

Kesällä 1930 suojeluskuntalaisia
osallistui omavaltaisesti Lapuan liik-
keen järjestämiin kommunistien
kyydityksiin ja pahoinpitelyihin. Val-
takunnallista huomiota herätti enti-
sen tasavallan presidentti K.J.
Stålbergin kyyditys Helsingistä Jo-
ensuuhun syksyllä 1930. Kyydi-
tyksiin osallistuneiden selville saa-
mista ja rankaisemista haittasi usein
se, että poliisi ja tuomioistuinlaitos
suhtautuivat heihin kovin ymmärtä-
väisesti.

Kevättalvella 1932 suojeluskun-
talaisia sekaantui lähempää tai kau-
empaa Mäntsälän kapinaksi nimet-
tyyn tapahtumaan. Heitä oli kuiten-
kin vain noin yksi prosentti kaikista
suojeluskuntalaisista ja he tottelivat
ylipäällikkönsä käskyä luopua jatko-
aikeistaan. Lieviä rangaistuksia, lä-
hinnä määräaikaisia erottamisia
suojeluskunnasta, jaettiin noin 50
suojeluskuntalaiselle. Lisäksi järjes-
tö itse teki erinäisiä virasta erotta-
misia ja henkilösiirtoja.

Helatorstaina 1933 Tampereella
aseettomat suojeluskuntaupseerit
poistivat sosialidemokraattien puo-
luekokouksen punaliputuksen
tangoista Hämeenkadulta.

Suojeluskuntapiirin päällikkö A.
Pajari perusteli tointa pahempien
mellakoiden ennaltaehkäisemisellä.
Tilanne oli erittäin räjähdysaltis mm.
siitä syystä, että muutamia päiviä
aikaisemmin vasemmistolainen
kaupunginjohto oli kieltänyt liputuk-
sen Tampereen valtauksen 15-
vuotismuistojuhlalta. Pajari ja seit-
semän muuta tuomittiin järjes-
tysrangaistukseen oikeudettomas-
ta virkatoimesta.

Em. tapahtumat olivat sellaisia,
että niiden varjolla saattoivat poliit-
tiset vastustajat hyökätä suoje-
luskuntia kohtaan pitkään. Talon-
poikaismarssiin osallistui 30 000
miestä, josta noin 12 000 oli samal-
la suojeluskunnan jäseniä.

Suojeluskuntalaiset olivat olleet
marssin järjestelyissä mukana ja
heidät oli valittu kuriin tottuneista ja
hieman iäkkäämmistä miehistä. On
sanottu, että juuri suojeluskuntalais-
ten läsnäolo varmisti sen, että mars-
si sujui arvokkaasti ja hyvässä jär-
jestyksessä.

Lapuan liikkeen järjestämät
kyyditykset loppuivat laajojen kan-
salaispiirien vastustukseen ja koko
järjestö lakkautettiin v. 1932. Mänt-
sälän tapahtumiin sekaantui
omavaltaisesti joukko intomielisiä tai
puolijuopuneita suojeluskuntalaisia
eikä improvisoidulla ”kapinalla” olisi
muutoinkaan ollut minkäänlaisia on-
nistumisen mahdollisuuksia. Tam-
pereen helatorstain tapahtumissa
on taas muistettava, että syytä oli
niin sysissä kuin sepissä.

1930-luvun loppua kohti yhteis-
kunnalliset vastakkainasettelut
lievenivät eikä valtakunnallista huo-
miota saaneita tapauksia esiintynyt.

Jatkuu...

Veikko Vaikkinen
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Viipuri talvisodassa, osa I

Viipuri ennen talvisotaa
Viipuri (Vyborg, saksaksi Wiborg,
ruotsiksi Viborg ) on perustettu1293
ja se sai kaupunkioikeudet 1403.
Aiemmin se kuului keskiajasta al-
kaen Ruotsille, vuodesta 1710 Ve-
näjälle, vuodesta 1812 Suomen
suuriruhtinaskunnalle ja vuodesta
1917 Suomelle.

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

1920-30-luvuilla Viipuriin liitettiin
paljon alueita naapureista, mm. tär-
keä ulkosatama Uuras (1936) Jo-
hanneksen kunnasta. Viipurin mlk
joutui luovuttamaan alueitaan lukui-
sa määriä, mm. Kolikkomäki, Ta-
likkala 1924. Vuonna 1928 liitettiin
Viipuriin mm. Maaskolan esikau-
punki. Vuonna 1938 kaupunkiin lii-
tettiin osia Kärjen ja Karppilan ky-
listä. Alueliitosten jälkeen Viipurin
asukasluku oli 74 403 v. 1939, jois-
ta suomenkielisiä 93,6 %, ruotsin-
kielisiä 2,9 %, venäjänkielisiä 2,5 %
ja saksankielisiä 0,6 %. Viipuri oli
siis Suomen kansainvälisin kaupun-
ki.

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

Viipuri oli myös koulukaupunki,
joista mainittakoon Viipurin Teolli-
suuskoulu (per. 1898), suomalainen
lyseo (1891), ruotsalainen lyseo
(1874), klassillinen lyseo (1879),
tyttökoulu (1881), ruotsalainen tyttö-
koulu (1788), suom. yhteiskoulu

(1905), kauppakoulu (1887), saha-
teollisuuskoulu (1921), merikoulu
(1868).

Viipurin Uuraan satama oli Suo-
men kolmanneksi suurin Helsingin
ja Kotkan jälkeen. Kannaksen te-
ollisuuslaitokset sijoittuivat Viipuriin,
mutta mikään suuri teollisuuskau-
punki Viipuri ei ollut, mutta sen teol-
lisuus oli monipuolista pien-
teollisuutta. Suurinta teollisuutta
edustivat Valtion rautateiden kone-
paja (noin 600 henkeä) ja Viipurin
Saha (noin 300 henkeä). Tunnettu-

2. Divisioonan esikunta (2. DE) (Viipurin linna)
Karjalan Kaartin rykmentti (KKR) Kenttätykistörykmentti 2 (KTR 2)
Ilmatorjuntarykmentti (ITR) Viestipataljoona (VP)
Huoltopataljoona (HuoltoP) Viipurin Komendanttivirasto (Vii. KV)
Rannikkotykistörykmentti 2 (RT 2) Merivoimien alainen
Viipurin sotilasapteekki (Vii.SApt.) Viipurin sotasairaala (Vii.SS)
Taistelukoulu (TK) Kaasusuojelukoulu (Kss.K)
Sotameteorologinen keskusasema (SMKaS.)
Asevarikko 2 (AV 2) Muonavarikko 2 (MV 2)

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

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

Viipuri oli myös Suomen suurin
varuskuntakaupunki, jossa sijaitsivat
seuraavat joukko-osastot:

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

Tosin kesällä AKS, lotat ja suoje-
luskunnat organisoivat vapaaehtoi-
set linnoitustyöt ja sillä oli positiivi-
nen vaikutus maan puolustus-
tahtoon.

Elokuussa 1939 pidettiin Suomen
suurimmat sotaharjoitukset Karja-
lan kannaksella ja loppuparaati pi-
dettiin Viipurissa. Paraatin vastaan-
ottivat sotamarsalkka Manner-
heim ja pääministeri Cajander.
Puhutaan Mannerheimin olleen niin
katkera Cajanderille ja hallituksel-
le, että päivällisille hän ei osallistu-
nut.

Elokuun 23. päivänä 1939 Saksa

ja Neuvostoliitto allekirjoittivat
hyökkäämättömyyssopimuksen,
jossa jaettiin Eurooppa allekirjoitus-
maiden kesken. Tästä alkoi pian
levitä tietoa myös suomalaisille.

Tiistaina 10.10. oli ensimmäinen
YH-päivä eli yleiset harjoitukset ja
11.10. alkoivat suojajoukkojen kes-
kitykset mm. Karjalan kannakselle.
Myös viipurilaiset joukko-osastot al-
koivat kokoontua heille määrättyihin
tehtäviin, mm. KKR:stä muodostet-
tiin suojajoukkopataljoona I/2.Pr
Keski-Kannakselle.

Lokakuussa oli myös kenttä-
armeija saatu kootuksi Kannakselle
ja linnoitustyöt jatkuivat. Sen sijaan
taka-aseman työt jäivät pienemmäl-
le. Tällä linjalla Viipuri oli keskeisin
alue. Maailmansota syttyi, kun Sak-
sa hyökkäsi 1.9.1939 Puolaan ja
3.9. Englanti ja Ranska julistivat
sodan Saksalle.
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Kaupunginjohtajana oli varatuo-
mari Aarno Tuurna, apulaiskau-
punginjohtajana toimivat insinööri
Taavi Siltanen ja toimittaja J. Aal-
to. Viipurissa oltiin rauhallisia ja
optimistisia tulevaisuuden suhteen.
Neuvotteluja Moskovassa seurattiin
tarkkaavaisesti luottamuksen olles-
sa korkealla. Sen sijaan Viipurin
evakuointia tehtiin hyvinkin rauhal-
lisesti ja se kostautui myöhemmin
sodan syttyessä. Viipuriin alkoi pa-
lautua evakuoituja asukkaita, kun
neuvottelut keskeytyivät Moskovas-
sa marraskuun alussa ja oltiin odot-
tavalla kannalla, että ehkä sittenkin
rauha jatkuisi.

Marraskuun 26. päivänä 1939 ul-
koministeri Molotov jätti nootin Suo-
melle, jossa todettiin suomalaisen
tykistön ampuneen puna-armeijaa
Mainilan kylässä aiemmin päivällä.
Suomi vastasi pikaisesti, mutta sii-
tä ei ollut apua, ja Neuvostoliitto sa-
noi irti hyökkäämättömyyssopi-
muksen vuodelta 1938 ja katkaisi
29.11. diplomaattiset suhteet.

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

Talvisota
30.11.1939-13.3.1940
Suomalaisjoukot vetäytyivät pää-
vastarinta-asemalle (Mannerheim-
linja), Kyrönniemi-Kuoleman-
järven, Summan kylän, ja Leipäsuon
kautta Muolaanjärveen, sieltä edel-
leen Yskjärven, Punnusjärven ja
Oravaniemen länsipuolitse Vuoksen
pohjoisrantaa pitkin Laatokkaan.
Pituus noin 130 km. Sieltä edelleen
väli-asemaan, Samolanlahti-
Näykkijärvi-Muolaanjärvi-Äyrä-
päänjärvi-Salmenkaita (18-17.2) ja
sieltä edelleen Taka-asemaan, Vii-
purinlahti-Viipuri-Tammisuo-Tali-
Vuoksi-Räisälä-Käkisalmi (29.2-
13.3).

Pommitettu Viipuri
Viipuria pommitettiin koko sodan

ajan, mutta pahimmat ilmapommi-
tukset olivat helmikuussa 1940. En-
simmäinen tuhopoltto oli lauantaina
10.2.1940.

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

Suomalaisten taholta ei juuri pys-
tytty estämään vihollisen lentopom-
mituksia, sillä vähäisten hävittäjä-
voimiemme käyttöä tarvittiin muu-
alla, ja ainoa ilmapuolustus oli ilma-
torjuntatykistö, joka oli täysin vaja-
vainen.

Uljaana liehuu sotalippu
tuhotussa Viipurissa
Viipurin pahin ilmapommitus tapah-
tui helmikuun 14. päivänä 1940.
Pommitus alkoi aamulla ja se koh-
distui Neitsytniemeen ja tuhosi mm.
kaupungin puhelinkeskuksen, vihol-
lisen pommikoneita oli ainakin 150.
Sinä päivänä Summa murtui. Pian
Viipuri alkoi olla kenttätykistön tuli-
tuksen kohteena, koska vihollisen
kenttätykistön kantomatka ulottui
Viipuriin.

Ankarin Viipuriin kohdistunut
palopommitus tapahtui 18.2.1940 ja

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

Viipurin evakuointi
Viipurin lääninhallitus käski 30.11.
evakuoida mm. Viipurin kaupungin.
Joulukuun lopussa oli väestöä eva-
kuoitu siten, että vuoden 1940 alus-
sa kaupungissa oli enää 16 000 asu-
kasta.

Tammikuussa kaikki tarpeettomat
määrättiin poistumaan ja helmikuun
puolivälissä määrättiin kaikki naiset
poistumaan. Vihollinen oli pom-
mittanut rautatiet, joten sen jälkeen
jouduttiin kävelemään Tienhaaran
ja myöhemmin Simolan (50 km)
asemille. Helmikuun lopulla kym-
menet evakkoon lähteneet joutuivat
vihollisten pommikoneitten uhriksi
kävellessään evakkoon.

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

Viipurin linnoittaminen
Viipurin linnoittaminen aloitettiin
25.9.1939 Taka-asemassa 150 va-
paaehtoisen linnoittajan voimin.
Marraskuun alussa töiden kiireelli-
syysjärjestys oli seuraava:
1. panssariesteet
2. korsut
3. piikkilankaesteet
4. taisteluhaudat

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

Jatkuu...

Pekka Hovilainen
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Lapsuusmuistoja Orjansaaresta:
Pikku-Eevan oppivuodet
Uskonnollisuus kuului läheisesti
Partasen perheen elämään. Mat-
ti-isäkin oli jättänyt iltamien peli-
mannihommat pois. Hän oli kuiten-
kin kunnallisissa asioissa aktiivisesti
mukana ja melkein joka päivä lähti
kirkonkylälle kokouksiin.

Pyhäpäivä muistettiin
aina pyhittää
Matti-isä ja Liisa-äiti kävivät kir-
kossa melkein joka sunnuntai. Kirk-
komatka tehtiin talvella reellä ja
kesällä kirkkokiesseillä. Minäkin oli
usein mukana. Silloin meillä ei ollut
vielä radiota, josta olisi voinut kuun-
nella jumalanpalvelusta.

 Sunnuntait vietettiin rauhallises-
ti, pyhäpäivää kunnioittaen. Silloin
ei tehty kuin välttämättömät työt.
Eläimet tietysti piti hoitaa ja kesällä
oltiin tietty pyhänäkin paimenessa.
Mutta hevoset ja työmiehet saivat
levätä. Peltotöitä ei tehty sunnun-
taina. Vasta sodan jälkeen lepo-
päivän viettäminen ja kunnioittami-
nen pääsivät rappeutumaan.

Naapurin Liisan
pyhäkoulussa
Lapsille pidettiin sunnuntaisin pyhä-
koulua. Äitikin oli ollut aikaisemmin
pyhäkoulunopettajana, mutta ennen
sotaa meille piti pyhäkoulua naapu-
rin Liisa Huuhka. Häntä sanottiin
Suutarin Liisaksi. Varmaankin hä-
nen edesmennyt miehensä oli ollut
suutari ammatiltaan.

Myös Liisan muut lapset olivat
kuolleet, paitsi nuorin Elina. Hän oli
vammainen eikä siitä syystä ollut
käynyt koulua, mutta osasi kyllä lu-
kea, äitinsä oli opettanut. Vaikka
Elinan ääni oli vähän epäselvä, hä-
nellä oli hyvä nuottikorva ja hän lau-
loi meidän muiden pyhäkoululaisten
kanssa.

En koskaan nähnyt Elinan liikku-
van paljoakaan tai tekevän mitään.

Hän yleensä vain istui sängyssään.
Elina joutui olemaan paljon yksi-
nään, kun äiti hoiti yksin pientä ti-
laa ja puutarhaa. Meidän isä auttoi
heidät sitten sotaa pakoon. Vei hei-
dät hevosella asemalle, josta pääsi-
vät eteenpäin Pieksämäelle turvaan.

Radiotorvesta kuului
Markus-sedän ääni
Miitronmäellä, August Partasella,
oli jo radio ja siellä kävimme kuun-
telemassa Markus-sedän lasten-
tuntia. Se radio oli kamarin puolel-
la. Emme sitä nähneet, mutta ka-
marin oven yläpuolella oli sellainen
torvi, josta kuului radion ääni tu-
paan. Meitä oli tuvan penkillä pitkä
rivi kylän lapsia kuuntelemassa
hiirenhiljaa sitä ihmettä.

Kova into
koulunpenkille
Aloitin koulunkäynnin jo kuusi-
vuotiaana. Olin niin innokas pääse-
mään kouluun, että Orjansaaren ala-
kansakoulun opettaja, Kyllikki
Tamminen, otti minut ”sivuoppi-
laaksi”. Siitä syystä kävin alakoulua
kolme vuotta. Olin vähän opettajan
lellilapsi. Alakoulussa oli noin 18-20
oppilasta.

Yläkoulua kesti neljä vuotta ja
opettajana oli Antti Pyykkö. Ylä-
koulussa oli noin 48-50 oppilasta, ja
yksi opettaja hallitsi nämä neljä
luokkaa. Uskonto- ja piirustustunnit
olivat yhteiset.

Lukujärjestys on laadittu niin, että
kun kahdella ensimmäisellä luokal-
la oli kirjoitusta tai laskemista, niin
kahdella ylemmällä luokalla oli his-
toriaa, maantietoa tai luonnontietoa.
Näin yksi opettaja pystyi opetta-
maan jopa 50 oppilasta. Tyttöjen
käsitöitä opetti Rauha Pekkanen,
joka oli mennyt naimisiin orjan-
saarelaisen kanssa.

Sota keskeytti
jatkokoulun
Keväällä 1939 sain kansakoulun
päätökseen ja päästötodistuksen.

Jatkokurssi, joka oli kaksivuoti-
nen, alkoi syksyllä, mutta se kes-
keytettiin sodan takia. Kävin sitten
jatkokoulun Joroisten Sydänmaalla
vuosina 1940-1942. Jatkokoulu käy-
tiin iltatunteina kaksi kertaa viikos-
sa. Opettajana oli Lempi Leski-
nen.

Eeva Tenhunen
o.s. Partanen

”Lukujärjestys on
laadittu niin, että kun

kahdella ensimmäisellä
luokalla oli kirjoitusta

tai laskemista,
niin kahdella ylemmällä
luokalla oli historiaa,

maantietoa tai luonnontietoa”
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Seinäkalenteri noudattaa perinteistä tyyliä eli
sisältää taas vanhoja kuvia Raudusta.
Kalenteri on A4-kokoinen ja siinä on

kuvan lisäksi yksi kuukausi kullakin sivulla.

Seinäkalenteria myy
Rautulaisten pitäjäseura ry

hintaan 12 euroa sisältäen postikulut.

Tilaukset: Markku Paksu puh. 044 925 9765
pitajaseura@rautu.fi

Myös Rautuseuran tilaisuuksissa kalenteria on
tarjolla ja sitä myy pj. Raili Lameranta,

puh. 050 364 4213

Rautulaisten seinäkalenteri
vuodelle 2017

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri

kokoontuu
lauantaina 21.1.2017

klo 14.00-17.00
Helsingissä Karjalatalon

Laatokkasalissa.

Kello 13.00–14.00
on vapaata keskustelua

ja tietojen vaihtoa.

Kokoontumisen isäntinä
toimivat metsäpirttiläiset.

Kaikki alueen historiasta
ja sukututkimuksesta

kiinnostuneet
ovat tervetulleita

avoimeen tapaamiseen!

Hyvää joulun aikaa
orjansaarelaiset,

varatkaapa kalentereistanne
aika lauantaina

20.5.2017
klo 13.00. 

Vietämme perinteistä
koulupiiritapahtumaa
Mikkelissä ravintola

Sali ja Keittiössä
os. Lähemäenkatu 11. 

Sitä odotellessa
mukavaa talvea,

Päivi Väisänen
ja Tuija Alatalo
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Kirsti Koistinen muistelee:
Navetan seinää vasten seisottiin

– Kun sota alkoi, lentokoneet lensivät ihan pääl-
lä. Meidät komennettiin navetan seinää vasten
seisomaan, ei saanut liikkua. Kahdella hevosella
sitten lähdettiin evakkoon.

Perheen pienin, Risto, putosi kärryiltä. Naapu-
rit näkivät sen ja luulivat, että Risto sai osuman,
muistelee evakkoon lähtöä vastikään 90-vuotta
täyttänyt Kirsti Koistinen o.s. Loponen. Kirsti on
syntynyt Raudussa Kaskaalan kylässä Paavolan
talossa. Hänen vanhempansa olivat Elisa o.s.
Korpelainen ja Emil Loponen.

Lehmiä ajettiin Sakkolan Petäjäjärven asemal-
le. Päivä piti odottaa metsässä, että pimeyden tur-
vin saatiin eläimet vietyä junan vaunuun.

– Ropina kävi, kun ammuttiin. Minä olin silloin
13-vuotias. Vanhemmat naiset rukoilivat ja painoi-
vat minun päätäni kivien väliin, että kun edes tuo
lapsi säästyisi.

Viljasäkkejä ei saanut ottaa junaan. Isä-Emil veti
ne puukolla auki. Hän oli kyläpäällikkönä johta-
massa evakuointia ja tuli myöhemmin perheen pe-
rässä Jokioisiin. Ei ollut tarkkaa tietoa, missä ta-
lossa perhe oli, mutta isä tunsi pihalla leikkivän
pojan Ristoksi ja sillä tavalla perhe löytyi.

Isä puuhasi 21 rautulaisisännän kanssa Some-
rolla olevan Kaurakedon kartanon oston ja muu-
timme sinne. Siellä asuttiin semmoisessa työmiesten
asunnossa, jossa oli iso leivinuuni asuntojen vä-
lissä. Kun molemmat emännät aukaisivat uunin-
luukun yhtä aikaa, he saattoivat nähdä toisensa.
Äiti vaihtoi siellä kauppiaan rouvalta meille voilla
vaatteita. Kun palattiin Karjalaan jatkosodan tul-
tua, myyjä osti Kaurakedon takaisin.

– Kun palattiin Karjalaan, koti oli poltettu, sa-
vupiippu vain törrötti raunioista. Kerttu-sisko ja
isä menivät ensin. Asuivat Lemolassa ja rakensi-
vat taloa uudelleen.

Kun kesäsota alkoi, isä pani oven lukkoon ja
avaimet taskuun. Ensimmäinen talo poltettiin, mutta
tämä uusi ilmeisesti siirrettiin muualle.

Riittävän kauas
– Meidät sijoitettiin Pieksämäelle, mutta isä sanoi,
ettei me sinne jäädä, vaan mennään niin kauas,
ettei heti tarvitse lähteä. Niin mentiin ensin Li-

minkaan. Sieltä isä kulki polkupyörällä Pulkkilat
ja Piippolat etsimässä uutta kotia. Revonlahden
Lahtirannalta löytyi sitten Kallion tila, jonka Emil
osti. Vanhimmat pojat Pentti, Bernhard ja Paavo
ojittivat suopellot lapioimalla. Niemelle istutettiin
tattaripelto, jota paikalliset kummastelivat.

Sodan takia Kirsti joutui käymään keskikoulun
neljässä eri paikassa; Kangasniemellä, Somerolla,
Valkjärvellä ja Raahessa. Sitten hän kävi emäntä-
koulun, kotitalousneuvoja- ja asuntolanhoitaja-
kurssin ja päätyi asuntolanhoitajaksi Enontekiön
Hettaan. Sieltä löytyi puoliso, Rajavartiossa työs-
kennellyt Savon poika, Unto Koistinen. Lapissa vie-
rähti 25 vuotta. Eläkkeelle päästyään  Kirsti per-
heineen muutti Ouluun vanhemmilta perittyyn ta-
loon. Puolison kuoleman jälkeen taloa asuu Kirstin
poika Mika Tarja-vaimonsa ja Kasimir-poikansa
kanssa. Kirsti asuu samalla kadulla rivitalo-asun-
nossa.

Porolla koulutielle
– Aluksi kaikki oli Hetassa hyvin alkeellista. Asun-
tolassa oli 20 alakoululaista. Koulu alkoi syyskuun
alussa, mutta lapset tuotiin porokyydillä vasta, kun
lumi tuli. Mm. Näkkälään ja Palojärvelle ei ollut
tietä. Lapset lukivat asuntolassa läksyjä pienen öl-
jylampun valossa. Vedet piti kantaa sisään ja ulos,
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Kirsti muistelee Lapin ajan alkutaivalta.Alkuun
saamelaiset lapset olivat Lapin puvuissa, mutta vä-
hitellen vaatteet vaihtuivat.

Kun Kirsti meni itse kouluun Raudussa, hän osasi
lukea. Kaksoset, Pentti ja Benhard opettelivat
tavaamista pirtin pitkän pöydän ääressä ja Kirsti
nuorempana oli kuunteluoppilaana pöydän toisel-
la puolella. Opettaja oli Lyydia Koskivaara. Hän
sanoi, että tämä tyttö pitää panna seminaariin,
hänestä tulee opettaja.

Miesopettaja oli Eetu Karhunen. Kerran pojat
oli omenavarkaissa Sojakan talossa, me tytöt kat-
seltiin tieltä, mutta kaikki meidät siitä seisotettiin.
Kertotaulu opetettiin niin, että sitä mukaa kun osa-
si, pääsi ulos leikkimään. Poikia harmitti, kun ty-
töt pääsivät ensiksi.

Liike on lääkettä
Kirsti on ikäisekseen hyvässä kunnossa. Hän on
pitänyt mielessä tätinsä Emilia Hallikaisen, o.s.
Korpelainen, neuvon ”muista, kun jäät eläkkeel-
le, että liikut!”. Hän käy seurakunnan kerhossa,
jumpassa, kaupassa. Eteisessä on kävelysauvat.

Kun ystävät eivät jaksa tulla Kirstiä tapaamaan,
hän menee heidän luokseen. 90-vuotispäivänään
hän kävi karussa Hetassa. Tapasi siellä vanhoja
tuttujaan. Surullista oli, että monet Luppokodissa
olevat eivät enää tunteneet. Mutta Lapin vetovoi-
ma oli yhä olemassa.

– Kun siellä käy, niin kuume nousee, Kirsti sa-
noo.

Perheellä on mökki Nunnasessa kalavesien ja
marjapaikkojen äärellä.

Lapin ihmisistä Kirsti sanoo, että ovat vähän kuin
karjalaiset, ottavat omakseen, kun tutustuu. Ja
karjalaisuus, mitä se on?

– Kun olin seurakunnan kerhossa Lapin takki
päällä, sanoin, että tämmöisiä me karjalaiset ol-
laan, väännytään mihin vaan.

Marja-Leena Keinänen

Raudun Kuninkaanselältä lähtöisin oleva Vilho
Viskari täytti 90 vuotta 17. lokakuuta Mikkelin
Anttolassa. Pirteää äijää juhlittiin koko suvun
voimin. Kuvassa merkkipäiväsankari puolisonsa
Hilkan kanssa.

Liisan
kuvamuistoja

Liisa Loposen, nyk.
Joro, kuvamuistoja.
Kansikuvassa Liisa
pikkutyttönä kotona
Raudun Vehmaisis-
sa.
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Eevertin ensikosketus
Raudun luontoon

Lokakuussa 2016 vietimme kahdeksannen lapsen-
lapsemme, Eevert Esko Edvard Kauppisen risti-
äisiä. Eevertin isän äidin äiti Anna Nikolaintytär
o.s. Jäske oli kotoisin Raudusta Vakkilan kylästä,
tsasounan naapurustosta ja Eevertin isän äidin isä
Veikko Kilpinen vaikutti Raudussa Pyykön sahal-
la.

Ristiäisistä teki erityisen ihanat se seikka, että
Eevert kastettiin vedellä, joka oli tuotu viime ke-
säkuisella Raudun-matkalla Vakkilasta, Kuparisen
lähteestä, siis esi-isiemme maisemista!

– Kastevedestä sydämellinen kiitos Matti ja An-
neli Kupariselle sekä koko sille miesporukalle,
joka vaivojaan säästämättä löysi tuon vuosikym-
meniä piilossa pysytelleen lähteen.

Samalla toivotamme tuolla kesäkuun alun
Raudun-matkalla mukana olleille ja kaikille muil-
lekin rautujuurisille rauhaisaa joulunaikaa ja
onnellista uutta vuotta!

Toivottavasti tavataan taas ensi kesänä matkan
merkeissä. Jospa Markku, Pekka ja muut asiaan
vaikuttavat jaksaisivat vielä meitä ilahduttaa jär-
jestämällä näitä koskettavia kotiseutumatkoja.

Terveisin kaikista lastenlapsistaan onnelliset
Eevertin isovanhemmat

Riitta ja
Tarmo Kauppinen

Eevert ja vanhemmat, Elina ja Esko Kauppinen.

Tilaa
RAUTULAISTEN LEHTI!

Oma pitäjälehti on myös hyvä lahjavinkki
sukulaisille ja ystäville!

Kuka
tunnistaa?
Albert ja Liisa Pek-
kasen albumista
löytyneelle vanhalle
valokuvalle kaivataan
tietoja.

Kuka tunnistaa,
mikä paikka ja henki-
löt ovat kyseessä?
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Vieno-tädin muistolle
Vieno Katariina Rundqvist (s. Sorvali) kuoli
Joutsan terveyskeskuksessa 28.9.2016. Hän oli
syntynyt 4.5.1927 Raudun Sirkiänsaaressa. Vie-
no oli nuorin ja viimeinen Maria (s. Sorvali) ja
Dimitri Sorvalin kahdeksasta lapsesta.

Hän kertoi lapsuudestaan Karjalassa ja ras-
kaasta evakkotaipaleestaan haastattelussa, joka
tehtiin talvella 2014. Lapsuudestaan hän kertoi,
ettei perheen nuorimpana joutunut tekemään pal-
jon kotitöitä. Itse tehty räsynukke oli mukana
kotileikeissä, joita hän kertoi leikkineensä naa-
purin Saimin kanssa tallin nurkassa. Pääsiäisen
hän muisti iloisena juhlana. Silloin liekottiin eli
keinuttiin ulkona ja laulettiin ”kaiken maailman
laulut”. Myös kananmunien värjääminen väriä-
päästävien kankaiden sisällä keittämällä oli jää-
nyt hänen mielensä, samoin tietenkin koulunkäyn-
ti, jonka hän aloitti Matti Pusan talossa.

Vieno oli vain 12-vuotias, kun sota katkaisi tur-
vallisen lapsuuden Sirkiänsaarella, keskeytti kou-
lunkäynnin ja erotti lapsuudenystävistä. Hän ker-
toi, että äiti oli hänen tukensa ja turvansa ja ai-
noa, mihin hän saattoi luottaa raskaalla matkal-
la. Lapsena koetut tapahtumat ja ikävä Karjalaan
leimasivat hänen elämäänsä loppuun asti.

Hän teki muutaman kotiseutumatkan Karjalaan

ja näytti tärkeät paikat meille nuoremmille. Sieltä
hän toi myös hiekan, jolla hänen arkkunsa sine-
töitiin viimeiselle matkalle.

Evakkomatka kulki Jokioisten ja Kangasniemen
kautta Luhangan Tammijärvelle, jonne lähes koko
kymmenhenkinen perhe asettui asumaan. Siellä hän
avioitui luhankalaisen Aaretti Rundqvistin kanssa
ja teki elämäntyönsä maatilan emäntänä Ojalan ti-
lalla, jossa sai toiveidensa mukaan elää elämänsä
loppuun saakka.

Sairaus heikensi hänen fyysistä vointiaan pikku
hiljaa, mutta henkisesti hän oli virkeä loppuun saak-
ka.

Vienoa jäivät kaipaamaan lapset Kari-Pekka ja
Päivi, kuusi lastenlasta ja kaksi lastenlasten lasta
sekä sisarten lapset.

Maija Stenvall
kummityttö

Veelis Viljami Siitonen syntyi 30.7.1932 Raudun
Kaskaalassa, ja kuoli 18.7.2016 Lahdessa.

Heikki Kalevi Sappinen syntynyt 29.6.1945 Mik-
keli, kuoli 18.10.2016 Varkaudessa, juuret
Raudun Palkealassa.

Rautulaisten lehdet ennen vuotta
2001 on skannattu ja

laitettu nettiin
Lehdet löytyvät osoitteesta: 

www.rautu.fi  => Rautulaisten lehti

=> Vanhat lehdet  tai suoraan http:/

/www.rautu.fi/Lehti/skannit.htm

www.karjalanliitto.fi
ajankohtaista tapahtumatietoa
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