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59. VUOSIKERTA  1/2017 (404) HELMIKUU 2017

RAUTULAISTEN
LEHTI

RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

Talvella kotona
Karjalassa.
Kuva Aune
Toivosen
albumista.

Nuoren polven rautujuurisia:
Tinja Hännikäinen sai viime
vuonna Rauta-Säätiön stipendin
valmistuttuaan palopäällystön
koulutusohjelmasta insinööriksi,
ja takana on myös varusmies-
palvelus. Sivu 6-7.
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Mikkelissä helmikuussa 2017
Rautulaisten lehti 1/2017 100-vuotias

kotiseutuneuvos

Nyt herää kysymys, elääkö keskuu-
dessamme yhtään Raudussa syn-
tynyttä satavuotiasta? Mikäli
tiedossasi on edellämainittu henki-
lö, ottaisithan pikaisesti yhteyttä mi-
nuun tai lehtemme toimitukseen.

Monin eri tavoin tullaan kuluvana
vuotena juhlimaan satavuotiasta it-
senäistä Suomea. Kriittisiä arvos-
teluja on jo kuulunut, pitääkö Suo-
men satavuotisjuhlallisuudet raken-
taa sodan ympärille; eikö olisi jo aika
tulla poteroista ylös...

Jään miettimään, että minkähän
teeman ympärille se sitten raken-
tuisi, jos poissulkisimme oman his-
toriamme. Suomen poliittinen joh-
tohan on jo ehkä tarkoituksellakin
unohtanut Karjalan, pitäisikö muu-
kin historia samoin ”unohtaa”.

Karjalan ja muiden pakko-
luovutettujen alueiden näkyvyyden
satavuotisjuhlien yhteydessä soisi
saavan mahdollisimman paljon huo-
miota. Satavuotiaalle Suomelle juuri
Karjala on antanut eniten, Rau-
dussa käytiin vapaussodan ratkaisu-
taistelut. Pakkoluovutettu Karjala
yhdessä Petsamon ja Sallan kans-
sa oli hintana, kun itsenäisyys seu-
raavan kerran lunastettiin.

Karjala ansaitsisi ehkä eniten ra-
kennettaessa tulevan vuoden juhlal-
lisuuksia. Toivoisin näkeväni kaikki
pakkoluovutetun Suomen kansallis-
puvut vuodenlopun linnan juhlissa.
Aionkin olla yhteydessä tästä pre-
sidentin kansliaan.

Kuka elää se näkee, pystyykö
Suomi säilyttämään itsenäisyyten-
sä jatkossa seuraavat toiset sata
vuotta.

  Ennusteet eivät juuri nyt vaiku-
ta kovin ruusuiselta. Trumpin val-
taan nousu on herättänyt keskuste-
lua myös Suomen asemasta. Etu-
piirit jaetaan, jolleivat ole jo jaetut.
Pahimmassa tapauksessa Suomi on

jälleen yksin, kuten -39. Suomen
suurruhtinaskunta voi vielä olla
mahdollinen....

Kaiken huomion kiinnittyessä
Trumpin huseeraamiseen, on Venä-
jä jo käyttänyt tilaisuutta hyväkseen
jatkamalla taistelujen tukemista
Ukrainaa vastaan.

Vanha sanonta on, jot tulevaa tautii
ei piä sairastaa...
jotenka viettäkäämme alkanutta
karjalaista satavuotisjuhlavuotta ja
eritoten muistaen rakastamaamme
RAUTUA!
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RAUTULAISTEN MAALISRIEHA JA
RAUTU-PILKKIKILPAILUT 17. - 19.3.2017

Rautulaisten Pitäjäseura järjestää Suomi 100-vuotta teeman kunniaksi 17.-19.3.2017
maalisriehamatkan Rautuun. Matkan aikana järjestetään samalla

RAUTU-pilkkikilpailut Leinikylän järvellä.

Tapahtuman yhteydessä on mahdollista laskee persmäkkee Leinikylässä, lasketella tyylikkäästi
Igoran laskettelurinteillä, hiihdellä omilla kotimaisemilla eräsuksilla tai viettää muuten vaan

keväinen päivä Raudussa. Suunnitelmissa on, että lauantai-illaksi tullaan Viipuriin,
jossa ostosaikaa on sitten sunnuntaiaamupäivä.

Matkareitti; Kuopio – Leppävirta – Varkaus – Joroinen – Mikkeli – Lappeenranta – Viipuri
Reitin varrelta otetaan kyytiin ilmoitusten mukaan.

Hinta omalla viisumilla 230 euroa/hlö ja ryhmäviisumilla 305 euroa/hlö.

Ilmoittautumiset 28.2.2017 mennessä
Markku Paksulle p. 044 925 9765 tai s-posti pitajaseura@rautu.fi

tai Pekka Intkelle p. 0452630365 tai s-posti pintke@suomi24.fi

LÄHEHÄ SIEKII KERAL!

MATKOJA
RAUTUUN

kesällä 2017

RAUTU 9.-11.6.2017

RAUTU 28.-30.7.2017
(Kihumatka )

Tiedustelut:
Markku / Pekka

MUKAVIA
KESÄPÄIVIÄ
KARJALAS!

Suvannon seudun
sukututkimuspiiri

kokoontuu
lauantaina 18.3.2017

klo 14.00-17.00
Helsingissä Karjalatalon

Laatokkasalissa.

Kello 13.00–14.00 on vapaata

keskustelua ja

tietojen vaihtoa.

Kokoontumisen isäntinä

toimivat sakkolalaiset.

Kaikki alueen historiasta ja

sukututkimuksesta

kiinnostuneet

ovat tervetulleita avoimeen

tapaamiseen.

Kotiseutumatka Rautuun
14. - 16.7.2017-

erityiskohteina Raasuli -
Liippua, toki muuallakin

käydään.

Suunniteltu matkareitti
Kuopio - Suonenjoki -
Pieksämäki - Mikkeli -
Lappeenranta - Nuijamaa -
Rautu.

Matkan arvioitu hinta 330 -
350 euroa/hlö, sis viisumin,
matkat ja majoituksen. 
Suunniteltu majoitus hotelli
Igorassa. Tiedustelut
matkasta ja
ilmoittautuminen; Iris
Mauravaara p. 0409308546 tai
iris.mauravaara@gmail.com
tai Pekka Intke p. 0452630365
tai s-posti pintke@suomi24.fi
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Jäsenmaksu 2017
Maksa viimeistään 1.3. Rautuseura
ry:n jäsenmaksu 10 euroa ja halu-
tessasi vapaaehtoinen Karjalan Lii-
ton jäsenmaksu 15 euroa, siis yh-
teensä 25e/hlö seuran tilille tai
Railille tarinaillassa.

Maksa vain 10 euroa, jos olet lii-
ton jäsenmaksun suorittanut toisen
seuran kautta. Seuran vapaajäsenet
(yli 80-v.) voivat halutessaan mak-
saa kannatusjäsenmaksun 10 euroa.

Pankkitiedot:
Saajan tilinumero:
FI25 1309 3000 2047 84 (Nordea)
Saaja: Rautuseura ry
Viesti:Oma nimi ja osoite, 2017
jäsenmaksu/kannatusmaksu
Eräpäivä 1.3.2017

Rautuseuran ry:n vuosikokoukses-
sa 2.11.2016 valittiin seuran uudek-
si varapuheenjohtajaksi Kaarina
Raatikainen ja hallituksen jäseniksi
Varpu-Leena Sumsa ja Outi Ah-
ponen Raili Lamerannan jatkaes-
sa seuran puheenjohtajana.

Rautuseuran hallitus 2017:
Raili Lameranta, puheenjohtaja
Kaarina Raatikainen, varapuheenjohtaja
Outi Ahponen (2016-18), sihteeri
Irja Jantunen (2017-19)
Reino Pekkanen (2015-17)
Varpu-Leena Sumsa (2016-18)
Hannu Tuomimaa (2015-17)
Tyyne Viljakainen (2017-19)

Rautuseuran emännät 2017:
Sirkka-Liisa Helenius
Aila Pekkanen
Ritva Rantala
Eila Savolainen
Ota yhteys emäntiin halutessasi
osallistua tarinaillan tarjoiluun.

Tarinaillat jatkuvat entiseen ta-
paan Karjalatalon Sortavala-salis-
sa joka kuun ensimmäisenä keski-
viikkona klo 18-20.

Tänä vuonna tarinailtojen teemat
käsittelevät Suomen itsenäisyyden
100-vuotistapahtumia sekä Suomen
ja Raudun historiaa. Satavuotiaan
Suomen ensimmäisessä tarina-
illassa 4.1. kertoi Osmo Tuokko
Raudun arjesta vuonna 2017.

Ota yhteyttä Rautuseuran halli-
tuksen jäseniin, jos sinulla on toivo-
muksia tai ideoita tarinaillan pu-
heenaiheiksi tai muita toiveita
ohjelmaksemme, niin yritämme to-
teuttaa niitä mahdollisuuksien mu-
kaan.

Rautuseuran toimintaa vuonna 2017

Rautuseura ry:n tapahtumakalenteri 2017:
- helmikuun tarinailta 1.2. (Kaarina Raatikainen lukee
  isänsä muistiinpanoja sotavuosilta 1939-40.)
- maaliskuun tarinailta 1.3. (Rautuseuran kevätkokous)
- huhtikuun tarinailta 5.4.
- ”Tuntematon sotilas” 8.4. – teatteriretki Mikkeliin
  (ilmoittautumiset Kaarinalle)
- toukokuun tarinailta 4.5.
- Kihut Raudussa 28.-30.7.*
- syyskuun tarinailta 6.9.
- lokakuun tarinailta 5.10. (Rautuseura ry:n 60-vuotiskahvitilaisuus)
- marraskuun tarinailta 1.11. (Rautuseura ry:n syyskokous)
- joulukuun tarinailta 13.12. (puurojuhla)

* Tarkemmin Kihuista Rautulaisten lehdessä, internetissä
www.rautu.fi -sivustolla ja Facebookin Rautu-ryhmässä.

Rautuseuralla myynnissä:
- Raudun historia (38 e)
- Rautu ja rautulaiset III (38 e)
- toim. Liisa Kiesiläinen:
  Ei missiä muual (5 e)
- Kapteeni Metsola, rautulaisten
  ja sakkolalaisten päällikkönä (20 e)
- Kaino Tuokko: Rajalla rauhatonta (20 e)
- Pöytästandaari 25 e
- Raudun vaakuna 38 e
- Suvannon seutu 1917 -1921
  (30 e, jäsenille 25 e)
Tuotteita voit ostaa tarinailloissa
tai tilata Raililta, jolloin hintaan
lisätään postituskulut.

Tilaa
RAUTULAISTEN LEHTI!

Oma pitäjälehti on myös hyvä lahja-
vinkki sukulaisille ja ystäville!

Jäsenrekisteriä hoitaa Heikki
Malkamäki (tiedot@rautu.fi tai
heikki@visido.fi), joten ilmoita Hei-
kille muuttuvat yhteystietosi.
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”Oikee tulloo suuhui
hyvämakuseks ko haastellaa!

Tuutha siekii mei kans?”

Rautuseura ry:n hallitus

Yhteystietoja:
Puheenjohtaja Raili Lameranta,
Yläkiventie 6 B 24, 00920 Helsinki
puh. 050 364 4213, sähköposti:
raili.lameranta@pp.inet.fi

Varapuheenjohtaja
Kaarina Raatikainen,
Steniuksentie 10 A 2, 00320 Hki
puh. 040 737 7631, sähköposti:
kaarina.raatikainen@gmail.com

Sihteeri Outi Ahponen,
Ojalankatu 4, 05830 Hyvinkää
puh. 040 73 06 125, sähköposti:
outi.ahponen@gmail.com

Rautuseura ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään

ke 1.3.2017 klo 18. tarinaillan yhteydessä
Karjalatalon Sortavala-salissa (2.krs)

Käpylänkuja 1, Helsinki

Tervetuloa mukaan!             Hallitus
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Rauta-Säätiö onnittelee rautulais-
juurisia valmistuneita, jotka hakivat
apurahaa vuonna 2016. Stipendi
myönnettiin seuraaville:

Anttilainen Marjut, Helsinki
Heiskanen Emmi, Kuopio
Hännikäinen Petra, Lahti
Hännikäinen Tinja, Joutsa
Ilola Aku, Puuppola
Intke Heli, Kuopio
Janatuinen Suvi, Kauniainen
Kolli Eino, Lahti
Koponen Riia, Kajaani
Korpela Helena, Helsinki
Korpiluoma Anni, Joensuu
Koski Ida, Helsinki
Koskinen Elisa, Heinola
Koukonen Juho, Lahti
Kääriäinen Veli Pekka, Joensuu
Lappalainen Eevastiina, Mikkeli
Maczulskij Kaisamari, Mikkeli
Niittyaho Kirsi, Helsinki
Niittyaho Mikko, Lahti
Nikkinen Antti, Valkeala
Ossi Ilkka, Pornainen
Ossi Jenna, Pieksämäki
Paksu Pauliina, Helsinki
Pietiäinen Sini, Pornainen
Pärssinen Sari, Heinola
Rummukainen Liina-Maija, Savonlinna
Sappinen Teea, Karkkila
Sappinen Tommi, Espoo
Siitari Suvi, Mikkeli
Silvonen Jenna, Lahti
Tapani Karoliina, Helsinki
Tervamäki Pekka, Kempele
Velling Tuomas, Helsinki
Veräjäntausta Heidi, Lahti
Vuorinen Viivi, Orimattila

Onnittelut
valmistuneille!

Viime vuonna stipendin saanut
Tinja Hännikäinen on tomera
nuori nainen, joka on käynyt armei-
jan ja opiskellut sen jälkeen palo-
insinööriksi. Hänen sukunsa on isän
puolelta Raudun Potkelasta.

– Sukumme asui Potkelan kyläs-
sä, Hännikäisenmäellä, Kivelän ta-
lossa. Simo ja Varpu olivat isoiso-
vanhempani, heidän poikansa Mik-
ko oli pappani. Simo joutui aikanaan
lähtemään sotaan ja talvisodan al-
kupäivinä tykinammusten osuessa
Potkelaan pelloille lähtivät Varpu ja
Mikko sotaa karkuun, ensin Piek-
sämäelle ja monien vaiheiden kaut-
ta päätyivät myöhemmin Konne-
vedelle, Tinja kertoo.

– He kuitenkin lähtivät takaisin
Rautuun joko 1941 tai 1942, isäni
ei ollut vuodesta täysin varma. Simo
pääsi sodasta 1943 ja vuonna 1944
he päätyivät Joutsaan. Samalla ti-
lalla olen asunut pienestä saakka
perheeni kanssa. Isäni mukaan oli
piirun verran lähellä, ettei meistä
keskiuomalaisen sijaan tullut poh-
janmaalaisia, sillä Simolle oli tarjot-
tu tilaa myös Pohjanmaalta, mutta
hän ajatteli alueella olevan tulva-
riskejä ja piti Keski-Suomea turvalli-
sempana valintana.

Myös Tinjan mummo Hilkka oli
Raudusta kotoisin.

– Mutta uskoakseni he tapasivat
Mikon kanssa vasta Joutsassa.
Hilkka ja Mikko saivat kaksi lasta,
isäni Timon ja tätini Ullan (nyk.
Lankia). Sukuni vanhimmista en
muista paljonkaan, sillä olin alle kak-
sivuotias Mikko-papan kuollessa.

– Hilkka-mummon muistan par-
haiten, sillä olin jo 17-vuotias hänen
kuollessa 2008. Pienempänä teim-
me yhdessä paljon töitä maatilal-
lamme ja toisinaan olimme mummon
luona myös hoidossa isosiskojen ja
veljien kanssa. Mummon luona ei-

Tinjasta tuli armeijan
jälkeen paloinsinööri

vät perinteisesti tarjoilut loppuneet
kesken, vaan hän muisti kyllä tarjo-
ta aina erilaisia leivonnaisia ja
piirakoita.

Parhaiten karjalaisuus onkin ehkä
näkynyt mummon luona.

– Mummo leipoi usein pakastimet
täyteen peruna- ja karjalanpiirakoita
ohuella ruistaikinapohjalla ja opetti
meitä lapsenlapsiakin. Isäni on ker-
tonut jonkin verran papan ja iso-
isoisän kertomia tarinoita, mutta
ymmärrettävästi osa niistä on hy-
vinkin raskaita. Osittain tästä syys-
tä perheessämme ei ehkä ole pe-
rinteitä pidetty vahvasti yllä vuosi-
en aikana. Ehkäpä vahvimmat pe-
rinteet ovat olleet tilojen jääminen
perheen pojalle, samoin uskon
pikkuveljeni jäävän pitämään tilaa
tulevaisuudessa.

– Tosin kyllä niitä hauskoja
tarinoitakin löytyy, vaikka suuri osa
onkin surullisempia sota-ajoilta.
Yksi hauskimmista ja kekseliäisyyt-
tä osoittavasta oli mielestäni se, kun

Tinja Hännikäinen suoritti
varusmiespalveluksen vuonna
2010.
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pappani ystävineen salakuljetti pir-
tua rajan yli. He toivat reessä kaik-
kia muita tavaroita, jota rajavalvoja
sitten kävi tarkastamassa, eikä kos-
kaan löytänyt mitään. Jujuna olikin
ohuen ohut naru reen perään kiin-
nitettynä, jolloin valvojan mennes-
sä takaisin sisälle lämmittelemään,
tulivat viinat muutaman kymmenen
metrin perässä naruun kiinnitetty-
nä huomaamattomasti rajan yli.

Tinja Hännikäinen sanoo, että van-
hempansa ovat opettaneet olemaan
ylpeitä karjalaisuudesta ja juuris-
tamme, Karjalan viiri liehuukin
salossa toisinaan.

– Parhaiten karjalaisuus ja perin-
teet säilyvät yllä, kun ihmiset ehti-
vät pysähtyä kuuntelemaan ja ker-
tomaan tarinoita. Itseä harmittaa,
ettei nuorempana ymmärtänyt ky-
syä ja kiinnostua suvun historiasta.
Paljon jäi varmasti kuulematta
mummon tarinoita, jotka olisi var-
masti halunnut kuulla.

– Onneksi näin ”vanhempana” on
ehtinyt kiinnostumaan historiastaan.
Yleisesti on ajateltu karjalaisten ole-
van avoimia ja iloisia ihmisiä, ehkä
sekin on periytynyt meillekin, joiden-
kin erikoisten murresanojen lisäk-
si. Montaa asiaa ei ehkä ole osan-

nut ajatella ”karjalaiseksi perinteek-
si”, koska ne ovat olleet elämässä
itsestään selviä. Esimerkiksi käden-
taidot ovat periytyneet, tosin ei mi-
nulle... Mummo teki upeita raanuja,
mattoja ja ryijyjä, mutta myös lapa-
set ja villasukat valmistuivat käden-
käänteessä.

– Isäni ja pikkuveljeni ovat enem-
män perehtyneet historiaan ja osal-
listuneet joihinkin tapahtumiin. Sa-
moin tätini on kertonut joitakin tari-
noita ja selvittänyt historiaa ja su-
kua jonkin verran.

Tinja ei ole toistaiseksi vieraillut
Raudussa, mutta tahtoisi kyllä.

– Yhteisellä matkalla olisi mielen-
kiintoista käydä, mutta opiskeluai-
kana tuli oltua tietysti lähes kaikki
vapaa-aika töissä, kun tällaisia mat-
koja on järjestetty. Tämän kesän ta-
voitteena olisi päästä osallistumaan
ainakin joihinkin tapahtumiin.

Tinja valmistui keväällä 2016
Pelastusopistosta palopäällystön
koulutusohjelmasta paloinsinööriksi,
tosin palotarkastajan ja palomes-
tarin töitä hän oli Keski-Suomessa
ehtinyt tehdä koulun ohella jo use-
amman vuoden.

– Viime elokuussa muutin Kot-
kaan tekemään viransijaisuutta ja

hakemaan lisää tietoa ja oppia alu-
eiden eroista ja alueellisista riskeis-
tä. Pelastus- ja turvallisuusala on
aina kiinnostanut minua. Lopullisen
kipinän sain alalle vuonna 2010 käy-
dessäni varusmiespalveluksen Keu-
ruulla suojelukomppaniassa ja saa-
desani koulutuksen raskaspelastus-
ryhmän ryhmänjohtajaksi. Eli siis
käytännössä puolustusvoimien palo-
mieheksi, hän summaa.

Tinja tietää, että jossakin vaihees-
sa odottaa varmasti paluu kotoiseen
Keski-Suomeen, mutta toistaiseksi
hän on viihtynyt Kotkassakin.

– Vapaa-aika menee pitkälti palo-
kuntaan liittyvissä asioissa, kaupun-
gista riippumatta. Kuulun päivätyöni
lisäksi vapaapalokuntaan sekä Kot-
kassa että Joutsassa. Viikonloput
vietän usein Joutsassa ja siellä on-
kin kohtalaisen paljon tehtävää, sil-
lä puolivakinainen palokunta hoitaa
alueen tehtävät yksin.

– Silloin kun ehdin, käyn lenkkei-
lemässä ja uimassa, talvisin minut
voi löytää myös jääkiekkopelejä
seuraamasta tai laskettelurinteestä.
Ja kaikki ylimääräinen aika tulee
vietettyä ystävien ja perheen kans-
sa milloin missäkin päin Suomea
reissussa.

- MRT

Isovanhemmat Hilkka ja Mikko
Hännikäinen, molemmat Rau-
dusta kotoisin. Tinja kotimaisemissaan Keski-Suomessa, Joutsassa.
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Vuosi sitten lääkäriksi valmistunut
Emmi Heiskanen kertoo juu-
ristaan ja ajatuksiaan karjalaisuu-
desta.

– Isoäitini, ”mummini”, Senni Hok-
kanen (o.s. Partanen) oli kotoisin
Raudun Orjansaaresta. Heillä oli iso
perhe ja sisaruksia oli yli kymme-
nen. Talvisodan ensimmäisenä päi-
vänä he joutuivat lähtemään evak-
koon ja päätyivät lopulta Etelä-
Savoon Kangasniemelle, jossa
mummini myöhemmin tapasi isoisä-
ni.

– Mummini valitettavasti kuoli
vuonna 1999, jolloin olin itse vasta
10-vuotias. Näin ollen en kovin pal-
joa mummista muista. Hänellä olisi
varmasti ollut paljon kerrottavaa
Karjalasta ja sodanaikaisesta elä-
mästä, mutta pienenä tyttönä en
ymmärtänyt sellaisia asioita kysel-
lä.

Tarinat evakkomatkasta ovat kui-
tenkin jääneet mieleen.

– Suomalaiset sotilaat koputtivat
marraskuun viimeisen päivän aa-
muna ovelle ja sanoivat, että nyt on
lähdettävä. Perheen nuoremmat
lapset ja mummini äiti olivat jo läh-
teneet aiemmin, mutta mummini ja
hänen isänsä olivat vielä jääneet hoi-
tamaan karjaa. Lähtö oli nopea,
eikä mummini ymmärtänyt ottaa
mukaan mitään muuta kuin ko-
rillisen omenia. Hevosilla lähdettiin
kohti länttä, ja taaksepäin katsoes-
sa kotitalo oli jo tulessa.

Emmi toteaa, että kokemuksensa
karjalaisuudesta nojautuu vahvasti
näihin evakkotarinoihin ja sodan
aikaisiin tapahtumiin.

– Karjalaisuus edustaa minulle
vahvoja juuria, suurta suomalaista
sisua ja huikeita selviytymistarinoi-
ta. Historian lisäksi karjalaisuus

näyttäytyy perheessäni lähinnä
ruuassa. Vähintään jouluna on pöy-
dästä ehdottomasti löydyttävä
karjalanpaistia, ja karjalanpiirakoita
syödään paitsi juhlissa, myös usein
arkena.

– Virpominen oli puolestaan erit-
täin tärkeää lapsena, jolloin en to-
sin edes tiennyt sen olevan alunpe-
rin karjalainen tapa. Äiti on kerto-
nut, että etenkin mummille virpo-
minen oli hyvin tärkeää. Muistankin,
miten mummi käytiin aina erikseen
virpomassa, eikä tämä jäänyt yhte-
näkään pääsiäisenä tekemättä.

– Olen ymmärtänyt, että suku on
karjalaisille tärkeä. Valitettavasti
oma sukumme on käynyt vähiin,
mutta muistan, että varsinkin aiem-
min sukuun pidettiin paljon yhteyt-
tä ja isojakin sukujuhlia järjestettiin.
Toivoisin, että läheiset välit säilyisi-
vät jäljellä oleviin sukulaisiin, eten-
kin omiin vanhempiini ja sisareeni
perheineen.

Karjalaiset ovat jo aikalailla sekoit-
tuneet muihin ”heimoihin” ja hajaan-
tuneet ympäri Suomea, mikä luon-
nollisesti tekee karjalaisuuden jat-

Emmi Heiskanen lääkärien valajuhlassa viime lokakuussa.

Suvun evakkokertomukset ja sota-
kokemukset ovat tärkeitä nuorelle lääkärille
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kumisesta haasteellista.
– Uskon kuitenkin, että karjalai-

suus ja karjalaiset tavat siirtyvät
seuraaville sukupolville, mikäli niitä
muistetaan pitää esillä. Itse aion
mahdollisille tuleville lapsilleni ker-
toa karjalaisista juuristani kaiken,
mitä tiedän. Haluaisin opettaa hei-
tä arvostamaan juuriaan ja suvun
historiaa. Haluaisin, että he ymmär-
tävät, että oma turvallinen koti ja
itsenäinen isänmaa eivät ole itses-
täänselvyyksiä.

– Rauta-säätiön tapaiset säätiöt
ja yhdistykset ovat varmasti myös
omiaan karjalaisuuden jatkumisen
kannalta!

Emmi ei ole valitettavasti pääs-
syt käymään Raudussa, mutta van-
hempansa ovat käyneet siellä muun
suvun kanssa kerran.

– Olisin tuolloin halunnut lähteä
mukaan, mutta olin kuulemma
siskoni kanssa vielä liian pieni ja
nuori lähtemään, joten meidät jätet-
tiin kotiin. Ehkäpä jonain päivänä
pääsen sinne vielä itsekin.

– Mummini ehti sisarustensa
kanssa käydä kotipaikallaan use-
ammankin kerran, ja tuliaisina noil-
ta reissuilta tuotu karjalanruusu ko-
ristaa mökkipihaamme edelleen.

Emmi Heiskanen asuu tällä het-
kellä Kuopiossa aviomiehensä kans-
sa. Harrastuksiin kuuluu musiikkia
huilun ja saksofonin soiton muodos-
sa, tosin saksofonin soitto on mui-
den kiireiden vuoksi viime aikoina
hieman jäänyt.

– Pidän luonnosta ja liikunnasta,
ja olemmekin pyrkineet joka vuosi
käymään mieheni kanssa vaellus-
reissulla. Matkustelu on myös lähel-
lä sydäntäni, tosin lomien vähyys on
tuonut tähän omat rajoitteensa. Pai-
kallisessa vapaaseurakunnassa vie-
tämme melko paljon aikaa ystävi-
emme kanssa.

Hän valmistui lääkäriksi vuosi sit-
ten helmikuussa 2016, ja sai tämän
johdosta Rauta-säätiön stipendin.
Hän ei tarkkaan tiedä, miksi valit-
sin juuri lääkärin ammatin.

– En muista, että olisin koskaan
mitään muuta ammattia tosissani
pohtinut, ja jo peruskoulusta saak-
ka oli selvää, että tätä haluaisin
”isona” tehdä. Lääketiede yhdistää
sopivasti ihmisten kohtaamisen
luonnontieteiden kanssa, joista olen
aina ollut kiinnostunut. Lääkärinä
joudun päivittäin haastamaan itseä-

ni, ja oppiminen jatkuu koko uran
läpi. Ehkä tämä on yksi suurista
syistä juuri tähän ammatinvalintaan.

– En ole juuri koskaan päästänyt
itseäni sieltä, mistä aita on matalin,
ja olen aina halunnut oppia asioista
lisää. Myös johtajuus kiinnostaa.
Tässä ammatissa yhdistyvät kaikki
nuo puolet.

Valmistumisensa jälkeen hän on
työskennellyt terveyskeskuslääkä-
rinä parissakin eri terveyskeskuk-
sessa.

– Tällä hetkellä olen töissä
yliopistosairaalan päivystyksessä.
Työ on rankkaa, mutta erittäin opet-
tavaista. Pian siirryn muutamaksi
kuukaudeksi jälleen tuttuun terveys-
keskukseen, minkä jälkeen aloitan
toden teolla erikoistumisen aneste-
siologiaan ja tehohoitoon. Haastei-
ta siis riittää.

– Suuret kiitokset vielä stipendistä!
Haluaisin samalla välittää kiitokset
pikkusiskoni Anna-Maija Tam-
men puolesta, joka valmistui
sairaanhoitajaksi vuonna 2015 ja sai
tuolloin saman stipendin.

- MRT

Vanha suku-
kuva: Emmin
mummin sisa-
ruksia perhei-
neen.
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Täs käi nii, et mie tapasin tuolt hylly
perukoilt Unto Seppäsen Evakko-
kirjan. Se ol piileskent siel toisiin
takan ties kui pitkää. Oliha mie sen
lukent sillo nuorempan, mut nyt ol
aika lukkii uuvemma kerra.

Seppänehä ol kanneljärvisii ja heä
osas kyl hyväst kuvata pitäjääsä ja
erikoisest oman kyläsä ihmisiin
tuntoi. Alusha siin eletää viel rau-
hallista aikoa, mut sit ko alkaat
linnotustyöt Kannaksel, ni heiäkii
kyläs elämä muuttuu ja pilvii alkaa
kerrääntymmää rauhallissee arkisee
elämää, ja sottaa jo ennustellaa.

Kirjas on nii kovi hyväst kuvattu
Kuultavaise kylän ihmisiin elämää,
nuoriin ja vanhoin. Ja sitä, mite
kovast hyö olliit kiintyneet kot-
seutuusa, ja kasvaneet sen maise-
maa monnii sukupolviin myötä. Sen
takkee ei monetkoa soattaneet
käsitteä, et pitäis jätteä neä nii tutut
tanhuat, talot, pellot, metsät ja kala-
paikat.

Peähenkilöiks kirjas nousoot Aat-
tolan talon ihmiset; Isäntä Aatto,
häne vaimonsa Ulla, kaks tytärtä
Elvi ja Sirkka, sekä ainut poika
Arvo. Aatto-isäntä on vankka kar-
jalaismies, joka on mones asjas
mukan pitäjän elämässä. Jos jossa-
kin on pulma ja tehtävä peätöksii,
ni usjast Aatolt soatii hyvät neuvot.
Tärkiä hahmo kirjas on viel
Mannosen Pekka, lehtimies peäkau-
pungist, mil on kesäpaikka siin
Kuultavaise kyläs. Teä Pekka on
varmastkii Unto Seppäsen hahmo,
kertoja täs kertomukses.

Ko nää linnotustyöt Kannaksel
alkaat ja väkkee alkaa kertymää, ni
miehil ol varattu majapaikkoi kouluil
ja seuratalol. Kuitekii Aatto-isäntä
mietti, et monet talot voisiit sijottoa
linnottajjii asumaa, jos on vappaita
tilloi. Ja näihä siin käyp; siin syn-
tyykii sit jo tuttavuuksii puoli ja toi-
si. Tulloo esil jo läns- ja itäsuoma-

Linnottamista

laine ihmine. Erlaisii ollaa, mut
kuitekii soppeuvuttaa hyväst
keskenää. Ko kaik tietäät, mitä
varte teäl ollaa.

Sit ko itäne taivas  alkaa purer-
tammaa, ni kaik muuttuu. Sotilaita
liikkuu kyläteil ja äänet alkaat kuulu-
maa rintamalt hyvi likkeelt. On lähet-
tävä. Rekkee ei kerkii ottamaa pal-
jo mittää; sen mikä kiirees mielee
juolahtaa. Asemal, junnaa ja pois
tykkilöihe kumust. Kaikist raskaim-
man tehtävän joutu hoitamaa Aat-
to! Kaik kylän talot ol määrätty
poltettavaks, ettei viholline vois
käyttää niitä hyväksee. Siihe tehtä-
vää ol meärätty pien osasto pio-
neerijoukoist, mut Aatto joutu ole-
maa mukan täs vaikias tehtäväs.

Heä hyvästel talosa, tuppaasa sei-
nät, aitat ja pihapiirin ja läks viime-
sen asukkaana kylästää
tavottammaa muuta perettää. Hä-
ne poikasa Arvo ol jo lähtent rinta-
mal. Kylheä perreesä sit viimei
yhytti, ettäält Hämmeest, mut poi-
kaasa ei ennää tavant, heä ol joutunt
jo sovan uhriks iha kottiisa likel.

Tää kirja on kerrottu voimakkaal
tunteel ja kotseuvun rakkauvel.
Tyyliltää sitä vois pittää vaik vähä
vanha-aikasenkii, mut ehkä just sen
takkee tulloot nää kaik tapahtumat
nii likel. Siin lukija seuraap
matkalaisii mukan itsekkii ja on niis
tuntemuksis mukan, millo kylmäs
härkävaunus, tuntemettomal ase-
mal, tai vieraan talon ovel. Vaik siel
evakkotaipaleel hyö kokkiit kaiken-
laista kohteluu, ni kuitenkii jaksoit
ain toivoo parempaa aikoa. Yks apu
selvitä tylystkii vastaanotost ol se
karjalaine luonteenlaatu; ikäväskii
nähtii usjast se valosamp puol. Ja
matkan varrel kyl sattu vaikeihe
paikkoi lisäks hyvvii ja ymmärtä-
väisii ihmisii, mut uusii paikkoihi
asettumine vei hyvi pitkää.

Sit myöhemmi ko alueet ol jo val-
lattu takasi, ni Aattokii läks entisel
kotseuvullee katsomaa, mitä siel on
jälel. Heä tuns kovast syyllisyyttä
siint, et heä ol auttant siin talloin
polttamises. Yks sauna ol  viel
pystys ja siin heä yöpy. Illal lask ver-
kon rantaa, ilma venettä, kahlas

Linnoituskiviä Ruokolahdella elokuussa 2012.
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kylmää vettee. Nost oamusil kalat
päivän ruuaks, mut sai silt reissult
kuolemantauvin, tul sairaana taka-
si eikä ennää peäst kotseuvullee.

Teä kirja on nyt Suomen
juhlavuoten vahva muistutus siit, et
millasii vaiheita kansakunnan vai-
heis on olt. Teä ois hyvä lukkii myös
kaikkiin nuorempiinkii, kenel nyt on
jo kiinnostusta mite tähä päivää on
tultu. Ja teä kirja ois luettava senkii
takkee, et se liittyy hyvi läheisest
Väinö Linnan Tuntemattomaa, on
nii ko yks osa siint, näyttää sovast
sellasta puolta, mitä ei kaik tunne.

Se pannoo myös oattelemmaa
tuota pakolaisasiaakii vähä uuelt
kantilt. Se näyttää samal, mite laa-

jasydämine ihminen voi omas
hädässääkii olla. Nii ko yks teän kir-
jan peähenkilö, kotseutusa luovut-
tant Aatto sannoo, ko hänel paho-
teltii siirtolaisii ossaa:

”Eihän meidän kohtalomme ole
niinkään surkea.Ajatelkaahan, että
saamme asua, oleskella ja liikkua
omassa maassamme ja sen kansa-
laisten parissa silloin kun miljoonit-
tain ihmisiä horjuu mutana vierait-
ten kansojen jaloksissa niin Euroo-
passa kuin Aasiassakin”.

                  (Seppänen, Evakko)

Nyt ollaa toasii uuves ajanjaksos jo
pitkält, mut kovi tutult tuntuut nuo
ongelmat, mitä on tänä päivänkii.

Vuos kerrallaa männää etteepäi
tätä epävarmoa aikoa. Valtio-
peämiehii vaihtuu ja näkökannat
muuttuut. Mellakkoi ja räjähyksii on
melkei joka päivä. Yhteisymmärrys-
tä ei voa taho syntyy sit millää, vaik
miettijöi on vaik mite paljo.

Toivos on kuitekii hyvä elleä, siint
ei pie luopuu, vaik mite kehnolt
näyttäs. Toivos elettii myökii karja-
laiset sillo evakkoaikan, ja sen kans
onnistuttii etteepäi. Siin toivos
usjemmat, et viel peästäs takasii
kotkonnuil. Nii ei uo kuitenkaa
käynt. Mut uuvet askelii sijat on
kaikil löytyneet teält muust Suo-
mest.

Paimpoika

Lapsuusmuistoja Orjansaaresta: ”Assistentti”
Karjanhoito ja -ruokinta alkoi Rau-
dussa kehittyä parempaan suuntaan
1900-luvulla ja sen seurauksena
maidon ja voin tuotanto lisääntyi.
Raudussa olevat hovit olivat aloit-
taneet maidon viennin Pietariin ja
talonpojat seurasivat perässä.

Lainaus Raudun historiasta: ”Ha-
vainnollisen kuvan karjanhoi-
dossa koetusta murroksesta tar-
joaa maamiesseuran vuosikerto-
muksen maininta vuodelta 1904:
’Kyläkarjakko on palvelukses-
samme toista vuotta. Ämmät
kaipauksella muistelevat karja-
kon toimesta navetan seiniltä
hävinneitä maitohyllyjään, leh-
mien pitkiä häntiä, pörröistä kar-
vaa ja lantaisia reisiä. Kuper-
keikan on tehnyt entinen ruokin-
tajärjestelmäkin.’ Kaikessa lyhy-
käisyydessään tämä elävä kuva-
us osoittaa vakuuttavasti, että
uusi aika ja uudet tavat olivat pe-
siytymässä rautulaisiin navet-
toihin”.

Vuonna 1925 oli maamiesseuran
toimesta myös Orjansaareen perus-

tettu sonniosuuskunta ja siitossonni
Sippo oli ostettu Otto Tuppurai-
selta Pohjois-Karjalasta. Näin al-
koi jalostustoiminta.

Jo aiemmin, vuonna 1921, Rau-
tuun oli perustettu Raudun tarkas-
tusyhdistys ja se piti tarkkaa kirjan-
pitoa jäsenkarjojen tuotosta ja laa-
dusta. Kaikki talot eivät liittyneet
tähän yhdistykseen, siinä oli vain 20-
26 taloa koko pitäjästä. Kotini,
Matti Partasen tila, kuului tähän
yhdistykseen.

Yhdistys oli palkannut tarkas-
tuskarjakon, joka kiersi ympäri pi-
täjää siihen kuuluvissa taloissa ja
teki kokeet lehmien maidosta. Täs-
sä virassa ehti olla sotaan asti seit-
semän eri henkilöä, joukossa yksi
mieskin. Viimeiset tarkastuskarjakot
olivat nimeltään Hilma Puputti ja
Aili Toiviainen. Hilma Puputti
asuikin meidän yläkerran huonees-
sa.

Näitä tarkastuskarjakoita kutsut-
tiin ”assistenteiksi”. Meistä lapsis-
ta oli tietysti jännää, kun assistentti
tuli taloon laukkuineen ja vehkei-

neen. Assistentin tultua lehmistä
täytyi ottaa maitonäytteet, jotka
assistentti laittoi sellaisiin koe-
putkiloihin ja lehmän nimi tietysti
siihen. Sitten hän pani ne putkilot
sellaisen pyöreän ”häkkyrän” lai-
doissa oleviin koteloihin. Kun kansi
oli asetettu ”häkkyrän” päälle, as-
sistentti alkoi kammilla pyörittä-
mään sitä laitosta hirveätä vauhtia.
Työ piti hoitaa käsivoimin, ei ollut
silloin sähköä. Siten saatiin jokaisen
lehmän maidon rasvaprosentti sel-
ville. Ja me lapset tietysti seurasim-
me  toimitusta silmät suurina.

Vuonna 1921 oli perustettu myös
maidonmyyntiosuuskunta ja se sai
Voinvientiosuusliike Valion kanssa
aikaan maidon välityksen ja vas-
taanoton Raudun asemalle. Valiolla
oli suuri keskusmeijeri Viipurissa.
Myös meiltä vietiin hyvin jääh-
dytetyt maidot Valioon – hevoskyy-
dillä tietenkin, ”kuksinat” eli
maitotonkat vaan kuormaan.

Eeva Tenhunen
o.s. Partanen
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Tuhatvuotinen Rautu oli nykyisen
satavuotiaan Suomen synnyin-
juurta. Suomalaiset rautulaiset asui-
vat tuhat vuotta sitten kansainväli-
sen vesiväylän varrella omassa it-
senäisessä ”korleelaisessa” yhtei-
sössään hyödyntäen Laatokalta
Kiovan kautta Mustallemerelle joh-
tavia jokireittejä sekä Tverin koh-
dalla Volgaan yhtyvää vesitietä.
Tämä kauppatie haarautui Kaspi-
anmeren kautta Kiinan ja Rooman
valtakuntien välille muodostunee-
seen kaupankäynnin valtaväylään,
Silkkitiehen.

Kosovosta liikekannalle lähtenei-
den slaavilaisten ja Tukholman lähi-
vesistöjen äärellä asuneiden ger-
maanien yhteistyönä linnoittama
jokireitti Kiovasta Laatokalle toi
suomalaisille Raudun korleelaisille
valtavan mahdollisuuden luoda ku-
koistava, omaperäinen kulttuuri kau-
pankäynnin turvaamissa elinoloissa.
Rautulaiset olivat osa tätä karjalai-
suutta, jota jatkuvasti 800-luvulla
syntynyt Ruotsin germaanivaltio
yritti sotimalla hävittää.

Siihen aikaan Krimin niemimaalle
asettunut tataariheimo oli mahtava
Itä-Rooman sekä Rooman ja ara-
bimaiden tärkeä kauppakumppani.
Ehdottomasti tärkein tataarien vä-
lityskaupassa olivat orjat, joita joki-
reittien kautta tuotiin Krimille. Or-
jia myytiin myös takaisin vasta-
virtaan slaaveille tai keille tahansa,
jotka maksoivat sopivan kauppa-
hinnan tataareille. Kaupankäynti se
oli, joka kannatti taloudellisesti jo
tuhat vuotta ennen Suomen valtiol-
lista syntyä, ja kaupankäynti pitää
100-vuotiaan Suomen suomalaiset
tuhdisti ruokittuina, lämpiminä ja
omissa kodeissaan viihtyvinä.

Karjalanpiirakka, ruisleipä, lämmin
karjalanpaisti, pääsiäisenä mämmi
ja juhlaherkku pasha ovat suoma-
laista terveellistä juhla- sekä perus-
ruokaa, jota arvostetaan terveelli-

Rautu 1000 vuotta – Suomi 100 vuotta
senä ruumiin ja hengen mainiona
ylläpitäjänä. Kaikki tuo suomalainen
ruokakulttuuri on tullut Karjalan
kautta ja levinnyt yli Suomen ja ul-
komaille, kaikkialle, mihin suomalai-
set suvut ovat asettuneet asumaan
uuteen ympäristöön.

Karjalainen tapa- ja ruokakult-
tuuri on luonut vankan perustan
100-vuotiaalle Suomelle ja sen suo-
mensukuiselle pääväestölle. Itä-
Rooman valtiosta Kiovan kautta
jokireittejä pitkin kulkeutunut kult-
tuuriaines on Karjalassa muotoutu-
nut nykysuomalaiseen muotoonsa,
johon Uralin takaa vaeltaneet kan-
sat ovat tuoneet piirteitä, joita emme
enää osaa helposti selvittää.

Tataareilta olemme saaneet päi-
visin käytettävää koristetaidetta.
Vanhassa Karjalassa paljon käyte-
tyn käspaikan monentyyppisten ku-
vioiden joukossa on tataarien luo-
ma kirjontakuvio. Käspaikka on
liinavaate, jota pidetään ikonin yllä
koristepeitteenä. Käspaikan kuviot
eivät liity olennaisesti mihinkään
uskontoon. Tataarien käspaikka-
kuviossa on nähtävänä kuvitteelli-
nen elämänpuukuvio. Elämänpuu on
vanhan norjalaisten viikinkien uskon
perustekijä, josta elämä syntyy.

Karjalainen kulttuuri onkin juuril-
taan kansainvälistä, vaikka ruotsa-
laiset germaanit suhtautuivat suo-
malaisiin pakanauskoisina tolloina
pyrkien tappamaan ja hävittämään
kaikki karjalaiset väärin uskovina.

Näin tapahtuikin 1200-luvulta al-
kaen. Ahvenanmaalta alkanut suo-
malaisten kalantilaisten alistaminen
tapahtui ensimmäisenä hävitys-
tekona, jonka jälkeen lounainen osa
suomalaisten asuttamaa merenran-
tamannerta oli germaanien kohteen.

Saariston ja merenrannikon alku-
peräisasuttajat joutuivat Upsalan
vatikaanilaisten ja Sigtunan ku-
ninkaanlinnassa pääpaikkaa pitävi-
en Ruotsin valtion sotajoukkojen
kohteeksi sekä roomalaiskatollista

kristinuskoa levittävien Upsalan
piispojen opetuslapsiksi.

Manner-Suomeen Vatikaanin paa-
vi nimitti ensimmäisen roomalaiska-
tolisen piispan, jonka asemapaikka
sijaitsi silloisen Ruotsin Itämaa-kun-
nan Nousiaisissa. Täältä myöhem-
mät roomalaiskatolisten piispan-
linnat siirtyivät nykyisen Turun lähi-
seuduille. Liedossa sijainneen piis-
panlinnan tuhosivat maan tasalle
ruotsalaiset, koska kuningas vaih-
toi Ruotsin valtionuskonnon Luthe-
rin protestien mukaiseksi. Tätä
reformaatiota Suomen piispat muis-
televat järjestämällä tapahtuman
500-vuotisjuhlia Suomen 100-
vuotisjuhlavuonna 2017.

Upsalan piispan kasvattipoika
Adler Salvius oli Ruotsin uskon-
sotien ansiosta rikastunut kuninkai-
den talousmiehenä 1600-luvulla.
Adler Salvius sai Raudun henkilö-
kohtaiseksi verotusalueekseen aa-
teliseksi nimittämisen yhteydessä.
Salviukselle Raudusta hyötyminen
jäi lyhytaikaiseksi, vaikka hän ehti
eläessään saada ruotsalaiseksi kau-
pungiksi nimitetyn Taipaleen kalas-
tajakylän Laatokan rannalta lisuk-
keena Rautuun liitettäväksi.

 Ruotsin mahti Raudussa päättyi
1600-luvun puolivälissä Raudun
taisteluun venäläisiä vastaan. Tämä
taistelun laukaisi todellisen ja täy-
dellisen kansanmurhan kuningas
Kaarle X Kustaan toimiessa käs-
kevänä suomalaisten karjalaisten
tappamisessa. Naisia, lapsia ja van-
huksiakaan ei saanut jättää henkiin.
Näin todellinen ruotsalainen sote-
uudistus pantiin toimeen koko Käki-
salmen läänissä.

Nykyisin Suomessa piispojen valta
lepää samalla perustalla kuin 1000
vuotta sitten. Piispat määräävät sii-
tä, mitä papit saavat tehdä valtion
virkaa hoitaessaan, ja kuka saa toi-
mia pappisvirassa sekä kenen kans-
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sa hoitaa virkatehtäviään. Suomen
valtiovalta on laatinut sellaiset ny-
kyisin voimassa olevat lait, joita
mitkään äänestyksellä valitut kirk-
kovaltuustot eivät pysty muutta-
maan.

Suomalaisten yksituumaisuus
sotimalla itsenäistymisessä johti
kaksi suurta ryhmää suomalaisia
vastakkain. Toinen ryhmä taisteli
uskonto nikkarinaan ja toinen ryh-
mä kansainvälinen aate tapparana.
Sotiminen johti tasapeliin, jonka
Saksan sotajoukot ratkaisivat us-
konveljiensä hyväksi. Näin syntyi
Suomi-niminen tasavalta, jonka
kätilönä oli Kangasniemen kartanon
tyttären avioliitossa synnyttämä,
Ukko Pekaksi kutsuttu P. E. Svin-
hufvud, savonkielellä Vinhuti.

Rautulaiset joutuivat pakenemaan
koti-Raudustaan viimeistään kesä-
kuussa 1944, jolloin minäkin olin
pakenevien joukossa. Vietin synty-
mäpäivääni evakkojunassa var-

maankin suomalaisten sotilaskar-
kureiden sylissä, täytin silloin neljä
vuotta.

Ukko Pekka toivoi rauhaa Sak-
san ja sitä vastaan sotivan liittouman
välille vielä viimeisinä elinvuosi-
naan. Tällöin Suomikin olisi pääs-
syt irtaantumaan idän ja lännen val-
tioiden Suomelle julistamasta sodas-
ta. Ukko Pekan käynti Vatikaanis-
sa paavin puheilla ei toteuttanut tuo-
ta toivetta.

Maailman mahtavin sotilasliitto ei
kuitenkaan kyennyt repimään alas
kristityn Suomen kansan siniristi-
lippua kunniapaikalta pääkaupunki
Helsingistä. Suomenlinnan lippu-
tangoissa siniristilippu liehuu edel-
leen ja on kaikkien kansalaisten
nähtävänä joka ikinen päivä. Ukko
Pekan toimin tehtiin suomalaisille
valtio, jossa suomalaiset voivat nyt
hyvin vielä 100 vuoden jälkeen syn-
tymästä.

Suomen hallituksen puheenjohta-
jana P. E. Svinhufvud julisti muille
valtioille Suomen itsenäistyneen
eroamalla Venäjästä. Tämän tosi-
asian Ukko Pekka kävi itse ilmoit-
tamassa Venäjästä irtautumassa
oleville Neuvostovenäjän kansan-
komissaareille, heidän neuvostol-
leen joulukuussa 1917. Saksa ja
muut suurmaat seurasivat tätä esi-
merkkiä tunnustaen Neuvosto-
venäjän itsenäiseksi valtioksi.

Nyky-Suomessa alkuperäinen
hallituksen puheenjohtajan tehtävä
on jaettu kahden henkilön hoidetta-
vaksi. Tasavallan presidentti Sauli
Niinistö ja pääministeri Juha Si-
pilä ovat tällä hetkellä ne kaksi hen-
kilöä, joiden tehtävänä on Suomen
itsenäisyyden ylläpito ja julistaminen
suomalaisten johtovirassa. Suomen
alkava uusi 100-vuotiskausi on hy-
vissä käsissä.

Ahti Hänninen

RAUTULAISTEN PERINNEPÄIVÄ
JA PITÄJÄSEURAN VUOSIKOKOUS 1.4.2017

Rautulaisten Pitäjäseura perinnnepäivä ja vuosikokous järjestetään
Mikkelissä 1.4.2017  Wanhalla Rokkalantallilla, Ratamonkatu 5.
Perinnepäivä alkaa kello 10.00. Tilaisuudessa tarkoituksena on koota tietoa
Raudun pitäjän alueella entisten rautulaisten jälkeensä jättämistä rakenteista
ja paikoista. Ohjelmassa on:
Raudun evankelisluterilaisen kirkon pienoismalli, joka on myös esitteillä.
Pienoismallia ovat rakentaneet Toivo Valkonen ja Jaakko Toitturi
ja he kertovat pienoismallin suunnittelusta ja rakentamisesta.
Lisäksi ohjelmassa on sukututkijoita palvelevaa informaatiota
sotapäiväkirjoista  ja elämästä Raudussa vuonna 1917.

Pitäjäseura tarjoaa lounaan klo 12.00

Pitäjäseuran vuosikokous pidetään perinnepäivän jatkoksi
kello 13.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään
yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.

TERVETULLOO IHASTELEMAAN KIRKKOAMME!
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Hajoitti sota heimon,
ei tuo mieltä maahan lyönyt

vierahille vainioille,
rakensi kotinsa korpeen,

Luoja lastansa avitti

Nämä uudisraivaajien kunniakirjan
sanat kertovat tunnelmista
siirtolaisväestön keskuudessa hei-
dän hakiessaan keinoja pureutua
elämän arkeen uusilla asuinsijoilla.
Näin myös Joroisissa. Näitä uudis-
raivaajia ei enää kovin monta ole
joukossamme.

Ensimmäinen yritys Karjala-
seuran perustamiseen Joroisiin teh-
tiin 28. joulukuuta 1945. Adolf Mä-
kisen johdolla valittiin 18-jäseninen
johtokunta, joka koostui 13 entisen
pitäjän alueelta. Seuran puheenjoh-
tajaksi valittiin maisteri V. Nurk-
kala.

Toiminta ei lähtenyt käyntiin ja
seura jäi rekisteröimättä. Ehkä suu-
rin tekijä oli se, etteivät karjalaiset
olleet vielä sijoittuneet lopullisille
asuinpaikkakunnilleen.

Myöhemmin Joroisista tuli pääasi-
assa rautulaisten sijoituskunta. Kar-
jalaisia sijoittui Joroisiin eri tietoläh-
teiden mukaan 1300-1500 henkeä.
Väestön lisäys oli merkittävä 6000
asukkaan kunnassa.

Maahankintalain nojalla peruste-
tuista siirtoväen viljelystiloista, joita
oli Joroisissa yhteensä 110 tilaa, tuli
93 rautulaisten omistukseen ja näis-
tä oli kylmiä tiloja 61 kpl.

Varmaan ”kylmä tila” ei kerro
kovin paljon tämänpäivän nuorem-
mille ihmisille. Perheelle annettiin
lunastettavaksi metsästä alue, johon
hän sai rakentaa kotinsa ja raivata
peltonsa. Kyseessä ei ollut mikään
loma-asunto, vaan koko perheen
toimeentulo oli revittävä tuosta met-
säpalstasta ja uudisrakennusten
ympärille raivatusta pellosta.

Joroisten Karjalaiset viettivät 70-vuotisjuhlia
Joroisten Karjalaisten uusi perus-

tava kokous pidettiin 20.11.1946
Joroisten Säästöpankin talossa ja
sen kokouksen perusteella rekiste-
röitiin yhdistys ”Joroisten Karjalai-
set ry” yhdistysrekisteriin.

Yhtenä puuhamiehenä ja ensim-
mäisenä puheenjohtajana toimi
Raudun osuuskaupan entinen joh-
taja Kaarlo Asomaa. Asomaa oli
poikamiehenä innokas seuratoi-
mintamies ja niin seura lähti ripeäs-
ti käyntiin.

Ainakin yksi alusta saakka mu-
kana ollut, Lea Kassinen, oli mu-
kana juhlistamassa 70 toiminta-
vuotta saavuttanutta Karjalaseuraa.

Siirtokarjalaisten edunvalvonta
näytteli alussa merkittävää osaa
seuran toiminnassa. Seuralla oli
neuvontatoimikunta, joka auttoi
monella tavoin siirtolaisia asioiden
hoidossa, ennen kaikkea ohjaamal-
la avuntarvitsijat oikeiden tietoläh-
teiden äärelle.

Siirtokarjalisten edunvalvonnasta
mainittakoon kunnalliselämä. Kar-
jalaiset asettivat alkuvuosina Joroi-
sissa omana ryhmänään ehdokkai-
ta kunnallisvaaleihin. Edokkaiden
valintakokouksessa vuonna 1953
äänestettiin ehdokkaista. Ääniä sai
26 henkilöä ja äänestäjiä oli 54
siirtokarjalaista. Eli joka toinen
osanottaja oli valmis ehdokkaaksi.

Toinen tärkeä alue oli kulttuuri ja
huvitoiminta. Kulttuuritoiminnalla oli
kaksi päätavoitetta. Pitää yllä hen-
kistä vireyttä ja karjalaista kultuuria,
sekä hankkia varoja seuran toimin-
taan.

Juhlia ja iltamia järjestettiin usei-
ta vuodessa. Yleisöä oli tilaisuuk-
sissa satamäärin, olihan seuran jä-
senmäärä suurimmillaan 360 jäsen-
tä. Ohjelma suoritettiin pääosin seu-
ran omien jäsenten voimin, mutta oli
myös vierailevia tähtiä Karjalan
Liiton johdosta ja mm. ylijohtaja

Veikko Vennamo kävi rohkaise-
massa siirtoväkeä ottamaan osaa
vahvasti paikalliseen toimintaan.

Kaarlo Asomaa oli kynämies ja
luopui seuran puheenjohtajuudesta
kahden vuoden jälkeen toimien seu-
ran sihteerinä kymmenen vuotta.

Puheenjohtajana toimi 14 vuotta
Eemil Meskanen. Hän teki mit-
tavan päivätyön seuran hyväksi.
Hän oli puheenjohtajuuden lisäksi
seuran varapuheenjohtajana yli 20
vuotta.

Eemil Meskasen jälkeen tuli seu-
ran puheenjohtajaksi toinen Eemil,
Eemil Pyöttiö, joka veti seuraa 12
vuotta. Heidän lisäkseen seuran
puheenjohtajina ovat toimineet: Ot-
to Olkkonen, Onni Äijö, Väinö
Kukkonen, Martti Huuhka pe-
räti 18 vuotta, ja Arvo Paukkunen.
Edellä olevat ovat jo poistuneet kes-
kuudestamme. 2000-luvulla ovat
pj:na toimineet Antti Huuhka,
Valtteri Hyvönen, Armas Komi
ja nykyisin seuraamme vetää seu-
ran ensimmäinen naispuheenjohtaja
Seija Räty.

Seuran pitkäaikaisena sihteerinä
toimi Reino Pessi 36 vuoden ajan.
2000-luvun alusta Milja Komi toi-
mi sihteerinä 15 vuotta. Nyt sihtee-
rinä aloitti Päivi Romo.

Joroisten Karjalaisten toiminnan
vilkkain kausi oli 1947-60, jolloin
seuran toiminnassa oli useita kym-
meniä aktiivisesti toimivia jäseniä ja
toimihenkilöitä, jotka kokivat ennen
kaikkea kultuuririennot sydämen-
asiakseen.

Seuran budjetti oli suurimmillaan
1957 yli 316 000 markkaa ja
tuloskin yli 50 000 markkaa. Seu-
ran lippu vihittiin käyttöönsä Karja-
laisten kesäjuhlilla Helsingissä
1960.

Vuonna 1949 keskusteltiin oman
toiminanjohtajan valitsemisesta seu-
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ralle. Naisjaosto perustettiin 1955.
Seuran omien toimitilojen hankintaa
on pohdittu kolme eri kertaa, vii-
meksi 2000-luvulla, jolloin vireillä oli
uuden toimintakeskuksen rakennus-
hanke. Hankkeen julkistamistilai-
suus sattui huhtikuun ensimäiselle
päivälle!

Karjalaseurat olivat ympäri Suomea
pystyttämässä Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkkejä. Tälläinen
muistomerkki on Joroisten kirkko-
maalle pystytetty vuonna 1956.
Muistokivessä on teksti:

”Karjalan multahan
jäivät rakkaaseen

Sukupolvet töineen toiveineen
Mut uskon ristin ja kanteleen
He lahjaksi jättivät lapsilleen.”

Muistomerkin hankintaa karjalais-
perheiden lisäksi olivat tukemassa
Rautasäätiö, Joroisten Osuuspank-
ki, Joroisten Osuuskauppa ja Jorois-
ten seurakunta.

2000-luvulla on seuran toiminta ol-
lut vireää. Vuonna 2002 pidettiin
Rautulaisten pitäjäjuhlat Joroisissa.
Kaksipäiväisissä juhlissa osanotta-
jia oli noin 500 henkeä.

Seuran 60-vuotisjuhlat v. 2006
Kerisalon seurapirtillä kokosivat yli
satapäisen yleisön ja juhlapuhujana
oli kultuuriministeri Tanja Karpela.
Varkauden lehti kuvasi etusivullaan
puolensivun kasvokuvalla juhlapu-
hujan ja kyllä Tanjaa kelpasi katsel-
lakin. Samana juhlavuonna oli Rai-
ta Karpon juhlakonsertti Joroisten
kirkossa.

Seuran pikkujoulut, joita on vie-
tetty 25 kertaa peräkkäin Huuto-
kosken Pesseillä on kerännyt 50-60-
päisen osanottajajoukon  vuosi vuo-
den jälkeen.

Karjalan Liiton maratoneilta ja
mestaruushiihdoista ovat Anneli ja
Pekka Lantto tuoneet kultaa ja
kunniaa monien vuosien ajan.

Tällä hetkellä seuralla on yli 80
maksanutta jäsentä. Toiminta on
painottunut tarinatuokioihin, kult-
tuuritapahtumiin ja yhteisesti toteu-
tettuihin kulttuurimatkoihin.

Lopuksi lainaus Joroisten Karjalais-
ten 25-vuotisjuhlien tervehdys-
puheesta Eemil Pöyttiön sanoin:

”Me olemme kuin matkalaisia,
jotka olemme nousseet polulla
ylävälle paikalle, josta voidaan näh-
dä ensin sinne, josta läksimme,

Rautulaisten lehdet
ennen vuotta 2001 on

skannattu ja
laitettu nettiin
www.rautu.fi  =>

Rautulaisten lehti =>

Vanhat lehdet  tai

suoraan http://

www.rautu.fi/Lehti/

skannit.htm

Tilaa kirja itsenäisyyden alkuvuosilta:
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

voimme silmäillä tarkemmin paik-
kaa ympärillämme, ja koska olem-
me korkealla paikalla, tarkastella
millaista maastoa on edessämme.
Läksimme karjalasta, olemme olo-
suhteiden pakosta kotiutuneet tän-
ne Joroisiin”.

Puhuja jatkoi: ”Suomen lippu hul-
muaa tuossa puhtaana ilman lisä-
värejä ja kuvioita. Niitä yritti tulla
siihen, mutta kun voimat ja sisu ei-
vät riittäneet vastustamaan, annoim-
me Karjalan pantiksi. Tuossa toises-
sa lipussa olevat värit punainen ja
musta kuvastavat heimomme koh-
taloita kautta aikojen.”

Tuosta juhlasta, josta lainatut koh-
dat olivat, on kulunut 45 vuotta,
mutta nuo ajatukset eivät ole haa-
listuneet mielistämme. Karjalaisuus
ja karjalainen kulttuuri on edelleen-
kin vaalimisen arvoinen elämänta-
pa, jonka siirtäminen tuleville suku-
polville on iloinen tehtävämme.

Tämän historiikin myötä menneet
siirtokarjalaiset sukupolvet toivovat
virkeitä vuosia karjalaisuudelle ja
Joroisten Karjalaseuralle!

Armas Komi
4.9.2016
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Osa III: Suojeluskunnat –
”Kaikki isänmaan puolesta”
Jäsenmäärä
Alla olevassa kuviossa on esitetty
suojeluskuntien jäsenmäärä eräinä
vuosina 1918-1941. Määrä väheni
1920-luvun alkupuolella aiemmin
kerrotuista syistä. 1930-luvun lopul-
la oli melko voimakasta kasvua.
Vuosien 1943-44 luvuista ei ole
tarkkaa tietoa, kun sodan johdosta
rauhanaikainen toiminta oli hiipunut
suojeluskuntalaisten pääjoukon ol-
lessa armeijan palveluksessa. Sään-
töjen mukaan henkilö ei saanut olla
yhtä aikaa armeijan palveluksessa
ja suojeluskunnassa.

Suojeluskuntien talous
Suojeluskunta-aate perustui vapaa-
ehtoisuuteen. Siitä myös seurasi,
että siihen kuuluvat tekivät järjes-
tön eteen työtä mahdollisuuksiensa
mukaan ilman korvausta. Mutta ra-
haakin tarvittiin. Koska suojeluskun-
nat oli lailla liitetty monin
velvollisuuksin osaksi tasavallan
puolustusvoimaa, valtion budjettiin
oli osoitettu määräraha suojeluskun-
tien avustamiseksi, kuten edellä on
todettu. Määrärahan suuruus vaih-
teli vuosittain 1930-luvulla 20 ja run-
saan 26 miljoonan euron välillä

nykyrahaksi (”ostovoimaksi”) muu-
tettuna. Siitä käytettiin palkkauksiin
40-46 %, koulutukseen 37-39 %,
taisteluvälineiden hankintaan 10-28
%. Lisäksi tästä rahasta maksettiin
kiinteistö- ja hallintomenoja.

Suojeluskuntien tulot kannatus-
jäsenmaksuista, lahjoituksista
(esim. Lotta Svärd -järjestöltä)
omista iltama- ym. tilaisuuksista ja
kuntien avustuksista vaihtelivat vuo-
sittain 6 ja 13 milj. euron välillä. Li-
säksi oli lahjoituksia yliesikunnalle
ja piireille koulutusta varten.

Tarkkoja tietoja suojeluskuntajär-
jestön vuosittain käyttämistä raha-
määristä on lähdeaineiston puutteen
vuoksi vaikea saada, mutta eräiden
tunnuslukujen kautta niiden voidaan
arvioida olleen nykyrahassa suu-
rusluokkaa 40 milj. euroa. On kui-
tenkin huomattava, etteivät toimin-
nan kaikki menot kulkeneet järjes-
tön kassan kautta, vaan jäsenistö
hankki itse pukimia, henkilökohtai-
sia aseita, ampumatarvikkeita ja
muita henkilökohtaisia varusteita
omalla kustannuksellaan.

Vapaaehtoisuuden voima näkyi
myös suojeluskuntatalojen rakenta-
misessa. Monet harjoitustalot ra-

kennettiin jopa suurimmalta osin
talkootöin. Suojeluskuntatalojen
määrä nousi 1930-luvulla runsaa-
seen 250:een.

Nykykatsannossa suojeluskunnat
olivat yhteiskunnalle kustannus-
tehokas tapa hoitaa osaa maanpuo-
lustuksesta. Suojeluskuntajärjestön
vuosittain saamat valtion avustuk-
set 1930-luvulla vaihtelivat 10 pro-
sentin molemmin puolin valtion
puolustusbudjetista laskettuna. Val-
tion kokonaisbudjetista laskettuna
avustukset vaihtelivat 0,8:n ja 1,8
prosentin välillä.

Liiketoiminta
Suojeluskuntain varusteiden ja
aseistuksen hankkiminen sekä jul-
kaisutoiminta laajeni ajan mittaan
niin, että se muodosti kohtuuttoman
työn ja byrokratian yliesikunnan
virkatyönä hoidettavaksi. Siksi kat-
sottiin tarpeelliseksi muodostaa-
erillisiä yhtiöitä em. asioiden hoita-
miseksi ja myös ulkopuolisten tulo-
jen saamiseksi.

Vuonna 1927 perustettiin yhtiöt
nimeltä Suojeluskuntain Ase- ja
Konepaja Osakeyhtiö (SAKO),
Suojeluskuntain Kauppa Osakeyh-
tiö – Handels Aktiebolag (SKOHA)
ja Suojeluskuntain Kustannus Osa-
keyhtiö. Kaikkien näiden yhtiöiden
koko osakepääoma oli suojeluskun-
tajärjestön omistuksessa.

Sako keskittyi lähinnä aseiden ja
patruunoiden tuotantoon. Sotien ai-
kana tehtaan toiminta laajeni Riihi-
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mäeltä myös Tampereelle ja sen
tuotannolla oli suuri merkitys maan-
puolustukselle. Alkuvaikeuksien jäl-
keen tehdas tuotti voittoa kaikkina
suojeluskunnan vuosina ja oli suu-
rimmillaan Jatkosodan aikana. Sa-
kon toiminta on jatkunut sotien jäl-
keen eri omistajien hoidossa.

Skohan myymälöissä oli kaupan
paitsi suojeluskunta-, myös urhei-
lu-, retkeily- ja metsästystoimin-
nassa tarvittavia tavaroita. Skohan
toiminta laajeni useille paikkakun-
nille. Se tuotti voittoa kaikkina jär-
jestön elinvuosina.

Kustannusyhtiö julkaisi mm.
suojeluskuntain viikoittain ilmesty-
vää Hakkapeliitta -lehteä. Lehden
levikki nousi alkuvuosien 20 000:sta
kolmekymmentäluvun lopulla
43 000:een. Jatkosodan vuosina leh-
teä painettiin n. 90 000, mutta sil-
loin lehteä jaettiin myös ilmaiseksi
rintamajoukoille.

Suojeluskuntapojat –
Sotilaspojat
Suojeluskuntajärjestöön liittymisen
alaikäraja oli 17 vuotta, mutta alus-
ta alkaen oli selvää, että vapaaeh-
toista maanpuolustuskasvatusta täy-
tyisi antaa myös nuoremmille pojil-
le, jotta näillä olisi mahdollisuus
hankkia suojeluskuntalaiselta vaa-
dittavia perustaitoja jo ennen 17
vuoden ikää.

Suojeluskuntapojista muodostui
järjestö, jossa parhaimmillaan Jat-
kosodan aikana oli laskentatavasta
riippuen 60 000-70 000 jäsentä.
Sotilaspoikien ikä oli 12-16 vuotta.
Heillä oli omat univormunsa.

Poikia varten suunniteltiin oma,
varsinaiseen suojeluskuntatoimin-
taan valmistava koulutusohjelma.
Ohjelma sisälsi mm. liikuntaa,
kenttäpalvelusta, laulua, ammun-
taa pienoiskiväärillä ja isänmaan
historiaa. Maastoleikkien avulla
pojat harjoittelivat liikkumista maas-
tossa, taktisen ajattelun kehittämis-
tä, ryhmän yhteistyötä, suunnistus-

taitoa sekä lihaskuntoa ja kestävyyt-
tä.

On korostettava, ettei poikia val-
mennettu lapsisotilaiksi, vaikka kou-
lutuksen eräät elementit viittasivat
myöhemmin aikuisiällä tarvittaviin
sotilaallisiin taitoihin.

Suojeluskuntapoikien nimike muu-
tettiin syksyllä 1941 sotilaspojiksi,
koska monet vierastivat edelleen
sanaa suojeluskunta. Sotilaspoika-
toiminnassa kuka tahansa poika
voisi harjoitella maanpuolustuksen
perusteita nimeltään neutraalissa
järjestössä.

Sotilaspoikien tehtäväkenttä ja
muuttui vaativimmaksi sota-aikana.
He toimivat muun muassa lähet-
teinä, väestönsuojelussa, ilmaval-
vonnassa ja vanhemmat jopa de-
santtien torjunnassa. Eräissä ta-
pauksissa sotilaspojat osallistuivat
apujoukkoina myös ilmatorjuntaan,
mikä oikeastaan oli jo sotatoimi,
vaikkakin kotirintamalla.

Sotien aikana pojat vapauttivat
tuhansia miehiä rintamalle hoitaes-
saan miesten kotirintamatehtäviä.

Jatkuu...

Veikko Vaikkinen

Suojeluskunta-
talot olivat usein
tyylikkäitä. Täs-
sä 1939 valmis-
tunut Parikka-
lan suojeluskun-
nan talo, nykyi-
sin kunnantalo.

Raudun suojeluskuntatalon rauniot 3.9.1941. SA-kuva.



Rautulaisten lehti  1/201718

Viipuri talvisodassa, osa II
Jatkoa joulukuun lehdessä 6/2016
aloitettuun kirjoitukseen.

Taistelu Viipurista
Stalinille oli erittäin tärkeää saada
Viipuri vallatuksi kokonaan ennen
rauhan tuloa. Puna-armeijan suun-
nitelma oli sivun alalaidassa olevan
kartan mukainen. Se oli todella ar-
vovaltakysymys Stalinille.

Viipurin puolustuksen
yleisjärjestelyt
Päävastuu lankesi II AK:n komen-
tajalle kenraaliluutnantti Öhquis-
tille ja joukot vetäytyivät  taka-ase-
maan Viipurin tasalle 23.2.

Viipurin puolustuksesta tuli vas-
taamaan 3. D (eversti Paalu ja 2.3.
eversti A. Kaila), esikunta-
päällikkönä oli majuri H. Raikkala.
Viipurissa JR 7 (perustettu Hä-
meessä), komentajana eversti K.
Heiskanen sai tehtäväkseen ydin-
keskustan puolustamisen. Etulinja
määrättiin Ristimäen - Kangas-
rannan tasalle.

Rykmentin vastuualue jaettiin kah-
teen kaistaan siten, että vasemmalle
ryhmittyi II/JR 7 (luutnantti T.
Inkilä) ja oikealle III/JR 7 (kapteeni
J. Hakanen), reservinä toimi I/JR
7 (ratsumestari K. Alfthan). II/JR
8:n tilalle saapui Kev. Os 3 (kap-
teeni K. Viisterä). Divisioonan oi-
kealla puolella oli satakuntalainen
JR 8 (majuri S. Laaksonen). JR
7:n tukipatteristona oli Neit-
sytniemellä KTR 3:n (eversti Hei-
molainen) I patteristo (kapteeni U.
Petäjä) ja JR 8:n tukipatteristona
toimi II/KTR 3 (kapteeni A. Ilva).

Patteristojen tykit alkoivat olla
käyttökelvottomat ja ammuspula oli
krooninen. Tykistön, panssarien ja
ilmavoimien osalta vihollinen oli
murskaavan ylivoimainen. Viholli-
sen jalkaväellä oli vähintään kolmin-
kertainen ylivoima. Divisioonan oi-

Puna-armeijan Viipurin operaation yleissuunnitelma 1940.

Helmi-maaliskuun sotatoimet Kannaksella.
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kealla puolella sijaitsi JR 8 (majuri
S. Laaksonen). Kevyt Osasto 3
(kapteeni K. Viisterä) sijoittui
Sorvaliin ja Linnansaareen.

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

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

Vihollisen taistelukäskyn numero
65 mukaan joukkojen oli vallattava
Viipuri ja Viipurinlahden länsiranta
2.3.1940. Tämä epäonnistui ja 7.
Armeijan komentaja, 2 luokan ar-
meijankomentaja Kirill A. Me-
retskov oli tyytymätön joukkojen
saavutuksiin.

Uudessa taistelukäskyllä numero
68  aamulla 3.3. aloitettiin uusi hyök-
käys Viipurin ja Talin välisellä alu-

3. divisioonan ryhmitys Viipurissa illalla 3.3.1940..

eella, johon osallistuivat 34 AK (di-
visioonan komentaja K.P.
Piuadyšev) ja 50 AK (divisioonan
komentaja F. D. Korolenko): mur-
rettava suomalaisten puolustus-
asemat Tammisuolla ja Repolassa,
kierrettävä kaupunki koillisesta ja
saavutettava Saimaan kanava.

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

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

ellä osasto menetti kaatuneina 29
sotilasta. Maaliskuun 4. päivänä vi-
hollinen sai murron Huhtialassa, sitä
tukkimaan lähetettiin Kevyt Osas-
ton eskadroona vastahyökkäyksellä
Kolikkomäen rinteellä. Kolikkomäki
vallattiin takaisin ja välittömästi aloi-
tettiin linnoitustyöt.

JR 7:n kaistalla vihollinen keskitti
joukkojaan Liimatan pysäkin maas-
toon. Jokainen mies tiesi kohta al-
kavan taistelun Viipurista ja tiedet-
tiin itse Stalinin antaneen selvä-
sanaisen käskyn Viipurin valtaami-
sesta. Samaan aikaan Viipurinlah-
della syntyi uhkaava tilanne, kun
vihollisen 173. D (prikaatinkomen-
taja Martsinkevitš) oli tunkeutu-
nut 8.3 Viipurin - Helsingin maan-
tielle.

Radiotiedustelu sai siepattua seu-
raavan viestin 8.3: ”Molotohvin
50-vuotispäivänä valloitamme tä-
nään Viipurin ja tämä on sotaneu-
voston käsky”.

Huolimatta vihollisen lukuisista
hyökkäyksistä kaikki hyökkäykset
torjuttiin, mutta millä hinnalla!

Joukot alkoivat olla lopussa, kaikki
joukkueen johtajat olivat kaatuneet
tai haavoittuneet ja näitä vähäisiä
osastoja johtivat aliupseerit tai ryh-
mänjohtajat.

Krooninen ammuspula ja loppuun
ammutut tykit heikensivät puolus-
tusta riipaisevasti. Lisäksi 3. D sai
käskyn ottaa haltuun Rasalahden
suunta ja estää vihollisen pääsy
Tienhaaraan katkaisemaan Viipuriin
johtavia Yhteysteitä.

Jatkuu...
 Pekka Hovilainen

”Viipurista oli tullut
tuskan ja kuoleman kaupunki

ja ennen niin iloinen
karjalaiskaupunki

oli tuhoon tuomittu”
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Osa III: Kansakoulun käyntiäni Raudussa
1938-1939 ja sota-aikana vuosina 1943-1944
Koulumatkoistani
Koulumatkaa minulla oli Potkelasta
Keripataan noin neljä kilometriä.
Aamuisin kävelin kouluun, mutta il-
tapäivällä koulun loputtua meillä
pojilla oli tapana kirkonkylässä odot-
taa rintamalle päin kulkevia sotilai-
den kuorma-autoja ja niiden kyytiä.
Autoliikenne oli aika vilkasta. Sota-
hommat tarvitsivat monenlaista kul-
jetusta.

Lapsia oli koulussamme Palkea-
lasta asti, matkaa heillä oli yli kym-
menen kilometriä ja he kulkivat va-
kituisesti aamuin illoin sotilaiden
kuorma-autojen kyydissä. Aika hy-
vin sotilaat ottivat meitä koululaisia
kyytiinsä. Olihan sotilaiden ja sivii-
lien välit hyvät ja yhteishenki pela-
si. Etupäässä olimme kuorma-au-
ton lavalla kuorman päällä, mutta
joskus harvoin pääsi ohjaamoonkin,
kun sinne vain sattui sopimaan.
Lavakyydissä ollessamme kun tu-
limme kodin tienhaaraan, koputim-
me ohjaamon peltikattoon ja niin
autokuski pysäytti auton.

Kerron tässä nyt pari koulukyytiä,
jotka erityisesti ovat jääneet mielee-
ni.

Eräänä talvisena iltapäivänä kou-
lusta tullessani olin kirkolla yksin
odottamassa kyytiä. Olin ollut jos-
sain asialla, luultavasti postissa, jon-
ka aikana toiset pojat olivat jo saa-
neet kyydin. Maantiematkaa kotii-
ni Potkelaan oli pari kilometriä. Pian
tulikin kuorma-auto, jossa oli kuljet-
taja yksin ja auton lavalla oli yksi
iso kivi. Kivi oli kuution-puolentois-
ta kokoinen. Se oli hyökkäysvaunun
estekivi ja matkalla VT-linnoitus-
työmaalle, joka tarkoittaa Vam-
melsuu – Taipale puolustuslinjaa.

Tätä puolustuslinjaa suomalaiset
rakensivat. Hyökkäys- tai panssa-
rivaunujen esteeksi tehtiin neljä kivi-

riviä ennen piikkilankaestettä  ja
bunkkereita. Kun kuljettaja, mieles-
täni jo iäkkään puoleinen sotilas, oli
yksin autossa, pääsin ohjaamoon tai
koppiin, niin kuin sitä silloin kutsut-
tiin. Kuljettaja oli kolmen neljän-
kymmenen ikäinen ja tuntui van-
hanlaiselta, olivathan sotilaat taval-
lisesti kaksikymmentä tai hieman
ylöspäin.

Kun tulimme kotini tiehaaraan,
sanoin kuljettajalle, että jäisin tässä
pois, olemme kotini tiehaarassa.
Kuljettaja, joka oli hyvin ystävälli-
nen, sanoi, että lähde nyt minun
kanssani viemään kiveä puolustus-
linjan työmaalle. Minua ei tarvinnut
kahdesti pyytää, vaan ilman muuta
lähdin mukaan. Ajella köröttelimme
maantietä muutaman kilometrin.
Käännyimme sitten metsään rai-
vatulle sotilasautotielle, jota ajoim-
me ehkä kilometrin, puolitoista.

Välillä huonoilla maapohjilla oli
ns. lankkuteitä, jossa auton pyörien
raiteiden kohdalle oli laitettu kol-
men-neljän tuuman paksuisia lank-
kuja rinnakkain, ettei raskas kuor-
ma-auto uppoaisi. Viimein tulimme
puolustuslinjan työmaalle, jossa au-
tonkuljettaja vekslasi ja peruutti
auton paikkaan, johon kivi piti pu-
dottaa. Autossa ei ollut kippiä, vaan
työmaalla olleita useita sotilaita tuli
auton lavalle rautakankien kanssa.
He kampesivat yhtä aikaa nytkyttä-
en kiveä pois autosta. Kivi oli parin

lankun kappaleen päällä auton-
lavalla, se helpotti kiven pudottamis-
ta. Viimein kivi pudota mätkähti
maahan ja paluumatkamme pääsi
alkamaan. Minä jäin nyt kodin tie-
haarassa pois ja ystävällinen auto-
mies lähti hakemaan uutta kiveä.

Toinen mieleeni jäänyt
autokyyti
Olin jälleen kerran odotuspaikassa
Raudun kirkonkylässä kiviaidan
kohdalla päässyt sotilaiden kuorma-
auton kyytiin palatessani koulusta
kotiin. Auton ohjaamossa oli kuljet-
tajan lisäksi toinen sotilas, joten kii-
pesin lavalle kuorman päälle.

Auto kulki tavallista hitaammin ja
varovaisesti. Etenkin ylämäissä tun-
tui, että lasti oli painavaa tavaraa.
Lastina oli pitkulaisia, mustia puu-
laatikoita, joissa oli metalliset
sulkijasalvat ja päällä jotain nume-
rosarjoja. Katsellessani laatikoita
totesin ja ymmärsin, että tämä kuor-
ma-auto oli lastattu tykin ammuk-
silla. Ne olivat matkalla rintama-
linjan tykkiasemalle noin kymmenen
kahdentoista kilometrin päähän.
Minä poika istuskelin vain ammus-
tai kranaattilaatikoiden päällä.

Kun kotini tiehaaraa ennen oli
mäentöyry, jossa auton nopeus oli
aivan kävelyvauhtia, hyppäsin pois
kyydistä, ettei autoa tarvinnut py-
säyttää. Heilautin vain kättäni kii-
tokseksi kyydistä.

Pekka Partanen

”Minä poika
istuskelin vain

ammus- tai
kranaattilaatikoiden

päällä”

”Lapsia oli koulussamme
Palkealasta asti, matkaa heillä
oli yli kymmenen kilometriä

ja he kulkivat vakituisesti
aamuin illoin sotilaiden

kuorma-autojen kyydissä”
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Ilmari Aatos Sappinen, syntyjään Raudusta Huhdin
kylästä, s. 07.02.1922, täytti 95 vuotta.

Niilo Johannes Vaskelainen, s. 10.2.1932 Keripata,
Rautu, kuoli 15.1.2017 Tampereella.

Reino Äikäs, s. 13.7.1928 Rautu, Palkealan kylä,
k. 23.11.2016 Mäntyharju.

Hyvät Orjansaaren koulupiiriläiset,
taas on kaksi vuotta kulunut! 

Vietämme koulupiiritapahtumaamme
tällä kertaa Mikkelissä.

Kokoonnumme Sali & Keittiö
-ravintolaan osoitteeseen

Lähemäenkatu 1,  50170 Mikkeli,
lauantaina 20.5. 2017 klo 12.00.  

Iltapäivämme alkaa maukkaan
lounaan nauttimisella ja

jatkuu perinteiseen tapaan –
toistemme kanssa seurustellen,
menneitä muistellen ja saattaapi

mukana olla jokunen
ohjelmanumerokin mielemme iloksi.

Koulupiiritapahtuma päättyy
klo 16 mennessä.

Buffetlounaan hinta on 28 e/henkilö
sisältäen alkoholittomat ruokajuomat.
Sitovat ilmoittautumiset (ravintolan

pyynnöstä  ruokamäärien vuoksi)
viimeistään 30.4.2017

Päivi Väisänen
puh. 050-5242280,

sähköposti:
paivi55vaisanen@gmail.com tai

Tuija Alatalo
puh. 0500-345974,

sähköposti: tuija.alatalo@mypoy.fi. 

Ruoka-aineallergioista
pyydetään mainitsemaan

ilmoittautumisen yhteydessä.

Tervetuloa Mikkeliin,
Tuija ja Päivi

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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Maija Tiusanen 95-vuotiaaksi
Maria (Maija) Tiusanen, o.s. Haukka vietti loppi-
aisena 95-vuotispäiväänsä Ristiinassa läheisim-
pien sukulaisten ja ystävien kanssa. Maija syntyi
Raudun Huhdin kylässä 6.1.1922 Mikael (Mikko)
ja Anna Haukan esikoisena. Millainen lie sää ol-
lut 95 vuotta sitten, mutta nyt loppiaisena oli
napakka pakkanen, joka siivitti Maijan pitkää ja
vaiherikasta elämäntaivalta.

Maija vietti lapsuutensa maalaistalossa ja kävi
kansakoulun Sirkiäsaarella. Hänen sisarensa Lyyli
syntyi vähän ennen kuin koulu alkoi, joten Mai-
jan ensimmäisen luokan aloitus hieman viivästyi,
kun piti hoitaa pikkusisarta vanhempien tehdessä
töitään. Koulumatkat sujuivat talvella hiihtäen ja
muuten kävellen. Maija olikin varsin kova hiihtä-
jä ja hän osallistui hiihtokilpailuihin hyvällä me-
nestyksellä.

Lapsuuden kesinä hän mm. paimensi sekä omia
että naapureiden lehmiä. Iän karttuessa hän aut-
toi maatalon töissä ja ehtipä avustamaan erilai-
sissa pidoissa, joita kylällä oli. Talvisodan alka-
essa hän oli erillään vanhemmistaan ja pakeni
erään naisopettajan ja tämän lasten kanssa
Raudusta. He myöhästyivät Raudusta lähteneestä
junasta ja joutuivat kävelemään Petäjärven ase-
malle asti päästäkseen junaan. Tällöin neuvosto-
liittolaiset sotakoneet lensivät aivan sivuitse, mut-
ta eivät kuitenkaan ampuneet heitä.

Perhe oli hajallaan. Vanhemmat päätyivät
Jokioisiin Maria-mummon ja Feodor-äijän kans-
sa, Maija Pieksämäelle ja Lyyli-sisar joutui Kat-
ri-tätinsä perheen kanssa Juvalle, koska hän oli
sodan syttyessä ollut Metsäpirtissä tätinsä luona
käymässä. Melkoista hankaluutta tuotti oman per-
heen löytäminen, kun talo, johon Maija oli sijoi-
tettu, piti radiota auki vain sen hetken, kun uuti-
set tulivat. Näin ollen vei aikaa ennen kuin selvisi,
että vanhemmat etsivät häntä. Maija sai lopulta
tiedon perheen sijoituspaikasta, ja hänkin pääsi
sinne.

Perhe oli asettunut asumaan tilapäismajoi-
tukseen maalaistaloon, jonka isäntä oli sodassa.
Maija auttoi talon emäntää talon askareissa ja
navettatöissä. Talvisodan aikana Jokioisissa syn-
tyi myös Maijan pikkuveli Pentti.

Evakkotaival jatkui Kangasniemelle, sillä paluu-
ta kotikylään ei ollut. Kangasniemellä ollessaan

Maijan syntymäpäivillä otetussa kuvassa Pentin
vaimo Tuija, Maija ja Pentti. Pentti ja Tuija vietti-
vät kultahääpäiväänsä lokakuussa.

perheen Feodor-äijä kuoli. Hänen vävynsä Kauri
Läpikivi kävi hautaamassa hänet Rautuun, kun se
silloin oli mahdollista.

Kun sota oli päättynyt ja kotiin ei todellakaan
ollut paluuta, niin Mikko-isä onnistui saamaan lo-
pullisen asuinpaikan Etelä-Savosta Ristiinan pi-
täjästä, jonne he muuttivat v. 1946. Myös Mikon
Nikolai-veli asettui heidän luokseen asumaan.

Maija sai Kangasniemellä ollessaan Juhani-po-
jan, joka oli kuin Pentin pikkuveli heidän pienes-
tä ikäerosta johtuen.

Maija tapasi Ristiinassa tulevan puolisonsa Erk-
ki Tiusasen, joka asui naapurissa pientilalla. He
menivät naimisiin kesällä 1949 ja sen jälkeen
aloittivat rakentaa omaa tilaa Maijan vanhempi-
en maalle.

Maija joutui koville 1960-luvulla, kun Erkki sai-
rastui vakavasti, mutta kuin ihmeen kaupalla Erkki
selvisi vaikeasta leikkauksesta ja elämä jatkui.
Maija hoiti pientä karjatilaa ja Erkki kävi muual-
la töissä. He lopettivat maatalouden pidon 1980-
luvun lopulla. He ehtivät viettää kultahää-
päiväänsä mm. Raudun kotiseutumatkalla 1999.
Erkki sairastui tuon vuoden lopulla ja menehtyi
seuraavana keväänä.

Maija asusti yksikseen omassa kodissaan aina
syystalveen 2012 asti, mutta päätti lopulta muut-
taa Ristiinan kirkonkylälle vanhustentaloon, jos-
sa edelleen asuu. Pojanpoika Jukka on hoitanut
Maijan asioita, ja hän on käynyt perheensä kans-
sa Maijan luona lähes viikoittain, sillä Jukan ja
Miran lapset ovat Maijalle kaikki kaikessa.

Maija on ollut ahkera käsitöiden harrastaja.
Hän on tehnyt kaikenlaisia käsitöitä sukista ja
matoista seinävaateisiin ja muihin sisustus-
tavaroihin, joista myös läheiset ja tuttavat ovat
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saaneet osansa. Hänen luonaan ehti vuosikausia
kokoontua kansalaisopiston käsityökerho, jossa
erilaiset käsityöt ja askartelut syntyivät.

Maija on elänyt tähän mennessä suvun
vanhimmaksi, vaikka terveys koettelee.

Kun Pentti ja Tuija viettivät kultahääpäivää lo-
kakuussa, niin Maija totesi, että hänen ja Erkin
lisäksi kultahääpäiviään ovat ehtineet viettää myös
vanhemmat Mikko ja Anna sekä isovanhemmat
Feodor ja Maria.

Minna Haukka
Pentin tytär

Matti Juhani Kaukonen syntyi 27.12.1935 Raudun
pitäjän Maaselän kylässä. Hän menehtyi äkillisesti
30.11.2016 vakavan sairauskohtauksen seurauk-
sena.

Matti oli Anna ja Uuno Kaukosen kolmesta lap-
sesta vanhin. Sodan syttyessä v. 1939 Matti oli alle
neljävuotias. Äijä, isänisä kuljetti meidät äitimme
kanssa Raudun asemalle, mistä evakkotaival joh-
ti Pieksämäen Surnuinmäkeen. Siellä syntyi myös
nuorin veljemme Mikko, hän kuoli v. 2001. Isäm-
me joutui rintamalle ja hän oli monissa kovissa
taistelupaikoissa talvi- ja jatkosodassa, kuten
Äyräpäässä ja Siiranmäessä. Sodan päättyessä
hän palasi luoksemme Pieksämäelle.

Seuraava asuinpaikka oli Joroisissa, mistä
perheemme sai maatilan Järvikylän Rantahovilta,
mihin nykyinen kotitalo rakennettiin. Talon val-
mistumisvaiheessasinne asettuivat sinne myös iso-
vanhempamme Matti ja Liisa Kaukonen. Ranta-

hovin kylästä muodostuikin siirtolaisten asuttama
tiivis yhteisö.

Matti kävi koulunsa Joroisten Kolmalla ja Lapin-
mäellä. Heti aikuistuttuaan hän ryhtyi kuorma-au-
ton kuljettajaksi.

Matti avioitui v. 1958 Sirkka Loposen kanssa,
jonka suku on myös kotoisin Raudusta, Kuusen-
kannasta. He saivat neljä tytärtä sekä vuosien ku-
luessa yksitoista lastenlasta ja kaksi lapsenlasten-
lasta.

Vanhempiemme luopuessa tilanhoidosta Matti
perheineen lunasti maatilan omakseen. Vanhem-
pamme saivat hyvän huolenpidon ja asuivat omas-
sa kodissaan elämänsä loppuun saakka. Tilalla
oli karjaa, mikä työllisti Sirkan täysipäiväisenä
emäntänä. Myöhemmin tilalla erikoistuttiin teolli-
suusperunan viljelyyn. Matti teki kolmivuorotyötä
35 vuoden ajan Varkaudessa Alhströmin, sittem-
min Enso Gutzeitin tehtailla, pääasiassa veturin-
kuljettajana eläkkeelle siirtymiseensä saakka.
Työtä riitti tunteja laskematta. Matti ja Sirkka eh-
tivät myös tehdä lomamatkoja kiireisinä työ-
vuosinakin.

Matti oli kätevä käsistään ja hän ymmärsi tek-
nisten laitteiden päälle. Tämän vuoksi hänellä oli
taito korjata itse kaikki koneet ja laitteet purkaen
kaiken ensin osiin, jos tarve vaati. Myös kirves-
miestaidot olivat hänellä hallussa ja työn jälki oli-
kin ensiluokkaista.

Matti ehti nauttia eläkepäivistä yli 20 vuoden
ajan. Eläkepäivinään hän kunnosteli tilan raken-
nuksia ja laitteita pitäen kaiken kunnossa, kalasteli
kesäisin ja talvisin sekä tärkeimpänä, vietti aikaa
läheistensä kanssa, jotka olivat hänelle kaikki
kaikessa. Matti oli seurallinen ja hän nautti siitä,
kun ympärillä oli elämää. Kokoonnuimmekin yh-
teen lukuisia kertoja. Hänellä oli positiivinen elä-
mänasenne ja vastustamaton huumorintaju. Hän
auttoi aina muita ja oli kiinnostunut pienistäkin
asioista.

Kotipaikalla Karjalassa kävimme useita kerto-
ja. Juuret ja suvun historia ovat kulkeneet vah-
vasti elämässä mukana siirtyen tyttärille ja lasten-
lapsille.

Matti ja Sirkka opettivat myös lapsensa kunni-
oittamaan vanhempia ja se näkyi heidän luonaan
käydessä. Heidän kotinsa oli meille kaikille tur-
vapaikka, minne oli aina hyvä tulla.

Matin poismeno jätti korvaamattoman tyhjän pai-
kan ja suunnattoman ikävän.

Kirjoittaja on Matin sisar

Sirkka-Liisa Helenius
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Mennyt vuosi 2016 alkoi synkällä viestillä. Ker-
roit tammikuussa, että sinulla on vakava sairaus.
Tämä surullinen viesti pysäytti miettimään elämän
jatkuvuutta ja koko elämänkaarta. Heti tammikuun
alusta alkoi valmistautuminen tulevaan. Kävin vie-
mässä kynttilän Raudun Kuusenkannan kum-
puavalle peltoaukeamalle, sinun syntymäsaunasi
paikalle. Silloin oli kaunis ja kirkas pakkasaamu,
auringon kajo teki tuloaan lumisen peltoharjan-
teen, ”palteen” takaa. Tuleva menettämisen tuska
loi kuitenkin ikävän varjon kaiken kauniin ylle.

Synnyit 13.7.1935 Raudun Kuusenkannassa,
Anna Maria ja Matti Loposen yhdeksäntenä lap-
sena. Sisaruksistasi Anna, Väinö, Toivo, Rauha,
Aila ja Irja olivat syntyneet jo aikaisemmin. Rau-
han jälkeen syntyneistä kaksospojista toinen syn-
tyi kuolleena ja Veikko kuoli kahdeksan kuukau-
den ikäisenä. Kuusenkannassa asui myös mummo,
isäsi äiti Anna o.s. Paakkinen. Myös äitisi äiti Ma-
ria, jota kutsuttiin ”kylänmummoksi”, oli toivottu
vierailija.

Karjalan Kuusenkannan kotinanne oli tyypilli-
nen pieni maalaistalo, jossa oli tupa ja pari kam-
maria. Lisätilaa antoi kesäkäytössä oleva ”sula-
na”. Pihapiiriin kuuluivat myös navetta, sauna ja
kellari. Vietit varhaislapsuutesi sisarustesi kanssa
leikkien ja pieniä askareita tehden. Anna-äiti ja
mummo hoitivat karjaa ja muita elämisen kannal-
ta tärkeitä taloustöitä. Isä Matti kävi vieraassa
työssä hankkimassa lisätienestiä. Hän oli taitava
puuseppä ja hallitsi hirsirakentamisen ja puusepän
työt. Hän valmisti mm. ruumisarkkuja sekä esimer-
kiksi Suvenmäen koulun ikkunat pokineen.

Lokakuussa 1939 rauha järkkyi ja tuli äkkilähtö
evakkoon pois alkavan talvisodan alta – olihan
kotipihalta rajalle vain viisi kilometriä. Evakko-
matkasi alkoi Raudun asemalta härkävaunuissa
selässäsi Anna-äidin yöllä ompelema uusi reppu,
jossa olivat lapselle välttämättömät tarvikkeet.
Matti-isä tuli myöhemmin perässä tuoden hevosel-
la muita tärkeitä tavaroita.

Evakkokotinne oli Antti ja Mirjam Häkkisen ko-
tona Pieksämäen Mataramäessä. He ottivat vie-

Äidilleni Seija Mirjam Onikille,
o.s. Loponen

raat avosylin vastaan. Pikkusisko Sirkka syntyi
neljäntenä evakkopäivänä; oli siinä vanhemmille
sisaruksille ihmettä kerrakseen. Talon Antti-isän-
tä oli sodassa, josta hän kävi kerran lomalla. Si-
nusta tuli heti hänen ”lemmikkinsä”.

Toinen evakkokotinne oli Nykäsillä Kangasnie-
men Kutemajärvellä. Se oli myös ihana paikka, ja
Albin-isäntä ja Hilja-emäntä ottivat avosylin
evakot kotiinsa. Lapset saivat leikkiä vapaasti.
Pikkusisko Sirkasta tuli tämän talon isännän ”lem-
mikki” ja hän sai syödä talon pöydässä. Sitten
evakkopaikkaan saapui ilouutinen Hämeestä: siel-
tä oli löytynyt Loposten evakkolehmä Toivikki,
joka toi kaivattua lisää ruokatalouteen.

Vuonna 1942 jatkosodan aikana Loposet palasi-
vat takaisin Rautuun. Talo oli poltettu, mutta na-
vetta ja sauna olivat kuitenkin tallella. Matti kun-
nosti saunasta kaksi pientä huonetta asunnoksi
ja rakensi saunan yhteyteen ”sulanan”. Talviaika
oli vaikeaa kylmässä sauna-asunnossa.

Lasten koulumatka oli viisi kilometriä Vepsän
kouluun, sillä Suvenmäen uusi koulu toimi
sotasairaalana. Koulumatka tehtiin jalan, mikä oli
lapsista pelottavaa sota-aikana. Kerroit yhdestä
Komin Maijan kanssa tekemästäsi koulumatkasta,
jolloin tien laidassa istui kaksi vierasta miestä. Te
kysyitte: ”Ootteks työ desantteja?”. Miehet eivät
vastanneet, mutta kyllä he olivat olleet desantteja.
Desantit olivat todellinen uhka rajaseudulla. Myös
teidän sauna-asuntonne ”sulanasta”  he olivat
eräänä yönä varastaneet ruokatarvikkeita.

Raudun Kuusenkanta v. 1936. Takana vasemmal-
ta: Väinö, Anna, Toivo ja Rauha, keskellä vasem-
malta: Matti, Anna ja Maria. Edessä vasemmalta:
Irja, Seija (sylissä) ja Aila.
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Kesä 1943 oli muuten huoletonta aikaa lapsille,
sillä nämä saivat leikkiä taas normaalisti ja juok-
sennella niityillä sekä hevos- ja lammashaassa.

Kaikki muuttui jälleen 1944. Kesäkuussa sinä
ja Sirkka lähditte sotalapsiksi Ruotsiin, jonne Aila-
siskonne oli mennyt jo maaliskuussa sairautensa
takia hoidettavaksi. Velipojat Väinö ja Toivo oli-
vat sotarintamalla omilla tahoillaan. Muut Lopo-
sen perheestä siirtyivät evakkoon Otto ja Hilma
Putkosen kotiin, Virtasalmen Kaipalanmäelle.

Sotalapsipaikkasi oli Ruotsin Malmössä,
Heleneholmin kartanossa, joka toimi pitoravinto-
lana. Ruotsin kotiasi pitivät Hanna ja Gerhard
Rosander. Heillä ei ollut omia lapsia, joten valloitit
heti heidän sydämensä, ja sinusta tuli Rosanderien
lapsi. Vietit parasta lapsuusaikaasi Mamman ja
Papan kanssa Heleneholmissa. Harrastit pianon
soittoa ja balettitanssia. Rosandereilla oli auto ja
kesämökki järven rannassa, mikä kaikki oli sinulle
kuin satua, jota muistelit vielä viimeisinä elin-
päivinäsikin, kun katselimme äitienpäivänä eloku-
vaa ”Äideistä parhain”. Kertasimme viimeisenä
keväänäsi paljon Ruotsin sotalapsiaikaa – kiitos
siitä, että sain elää mukana muistoissasi! Vuonna
1947 heinäkuussa oli viimeinen evakkoon lähtösi,
tällä kertaa Ruotsista. Se oli sinulle, Mammalle ja
Papalle raskasta aikaa, sillä lämmön ja rakkau-
den täyttämä yhteenkuuluvuus päättyi yllättäen. Oli
Suomeen paluun aika.

Toukokuussa 1946 Loposet siirtyivät Joroisten
Järvikylän kartanoon, jossa he asuivat niin kau-
an, kunnes saivat rakennettua Järvikylän maista
lohkaistulle Veromäen tilalle navetan, joka toimi
myös ensiasuntona. Samana syksynä Loposet häm-
mästyivät, kun eräänä kauniina syyskuun päivä-
nä 1946 postinkantaja toi yllättäen Sirkan kotiin
sotalapsimatkaltaan. Aila-sisko oli tullut jo aiem-
min lokakuussa 1945 takaisin Suomeen.

Sinä palasit Suomeen heinäkuussa 1947. Et
osannut sanaakaan suomea palatessasi ja kum-
mastelit paikkaa, johon sinut oli tuotu. Sanoitkin
olevasi Hanna Rosanderin tytär Ruotsista.
Ihmettelit suuresti sitä, että asuitte yhdessä eläin-
ten kanssa. Kerroit minulle, että nähdessäsi na-
vettarakennuksen vajan pariovet, kuvittelit, että
niiden takana olisi sellainen suuri sali kuin Hele-
neholmissakin oli ollut – ei ollut.

Jouluksi 1948 valmistui uusi talo, jossa vietit
nuoruusvuotesi sisarustesi ja vanhempiesi kans-
sa. Järvikylän mailta lohkaistuilla tiloilla asui
muitakin Raudun evakkoja. Sattuma oli tuonut
yhden hiitolalaisen evakkoperheenkin, Ranta-
hovin Onikit, vapaaehtoisen kaupan kautta naa-
puriin. Sieltä löytyi nuoruuskaverisi Asser, jonka
kanssa viihdyit. Ystävyys syveni ja menitte kihloihin
2.11.1955 sekä naimisiin 23.6.1956.

Sotalapsena
Ruotsin
Malmön
Helene-
holmissa
Hanna, Seija
ja Gerhard.

Seija sai
harrastaa

balettiakin.
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Siitä alkoi sinun ja isän yhteinen taival
Rantahovilla. Minä synnyin esikoisena tammikuus-
sa 1957. Seuraavana syntyivät Kari 1958, Tuija
1961, Petri 1965, Mika 1967 ja Jani 1997. Työ
oli aluksi kovaa ja elämä tiukkaa. Muutama leh-
mä, hevonen, kanat ja sika antoivat välttämättö-
män toimeentulon. Vuosien varrella sinä ja isä sait-
te tilan kannattavaksi ja elämä helpottui. Tammi-
kuussa 2000 koit yhden kovimmista menetyksistä,
kun isä nukkui pois syövän uuvuttamana. Yli 50
vuotta kestänyt yhteinen taipaleenne oli päättynyt
– aivan liian aikaisin.

Sinun oli vaikea päästä Asser-isämme poisme-
non yli ja ikävöit häntä loppuun asti. Viimeiset vuo-
det asuit Joroisten kirkonkylässä kirkkoa vasta-
päätä olevassa kerrostaloasunnossa. Sieltä käsin
pidit vahvasti lankoja käsissäsi ja toimit maailmal-
le hajonneen perheesi kokoavana voimana. Sinul-
ta saimme aina tietää, mitä missäkin tapahtui. Lop-
puvuosina kerrostalon asukkaista tuli sinulle voi-
maa antavia läheisiä ystäviä – kiitos heille kaikil-
le!

Mainen matkasi päättyi 18.6.2016. Siunaus-
tilaisuus pidettiin perjantaina 1.7.2016 Joroisten
siunauskappelissa läheisten läsnä ollessa. Sinut
siunasi viimeiselle matkallesi Anu Ylitolonen tutul-
la mullalla, jonka olin hakenut Raudun Kuusen-
kannasta syntymäsaunasi paikalta. Tämä syntymä-
paikan multa yhdessä Kuusenkannan kotipihalta
keräämäni päivänkakkarakimpun kanssa olivat
minun viimeiset jäähyväiseni sinulle.

Äitini puolesta haluan kiittää myös hänen
sotalapsisiskojaan Ailaa ja Sirkkaa. Olitte kas-
vaneet yhteen yhteisten kokemustenne kautta ja
tuitte toisianne sekä hyvinä että vaikeina hetkinä.
Kiitos myös Marille, Anna-siskosi tyttärelle, hyväs-
tä huolenpidosta!

Sinua jäivät kaipaamaan kuusi lasta, 13 lasten-
lasta, lapsenlapsenlapset sekä lukuisat sukulaiset
ja ystävät.

Enää et äiti kysy, miltä Kuusenkannassa näyt-
tää, mutta olet muuten ”palteilla” läsnä.

Jo Karjalan kunnailla lehtii puu,
jo Karjalan koivikot tuuhettuu,
käki kukkuu siellä ja kevät on,
vie sinne mun kaihoni pohjaton.

Poikasi
Reijo

Tahkorannan pappa,
Antti Aarne Huuhka

Antti Aarne Huuhka syntyi 21.6.1927 Raudun
Raasulissa ja kuoli 24.11.2016 Joroisissa. Hän oli
vahvasti mukana Joroisten Karjalaseuran toimin-
nassa ihan elämänsä loppuun saakka. Hänet siu-
nattiin haudan lepoon 17.12.2016.

Muistotilaisuudessa Antin elämäntaipaleesta ker-
toili hänen Martti-veljensä vävy Juha Romo. Ohes-
sa otteita puheesta.

Antti Huuhka tuli 10 vuotta sitten sunnuntaina
8.10.2006 iltasajulle meille. Olimme useaan ker-
taan suunnitelleet, että Antti kertoisi lapsuus- ja
nuoruusvuosistaan ja kirjaisin niitä muistiin. Ilta
vierähti mielenkiintoisten tarinoiden parissa aina
puolille öin saakka. Samana syksynä teimme An-
tin, anoppini Eilan ja puolisoni Päivin kanssa
kiertoajelun Huuhkan perheen tilapäisille sijoitus-
paikoille Pieksämäelle, Haukivuorelle ja Virta-
salmelle. Oppaanamme Haukivuorella toimi
sukulaismieheni Seppo Tiihonen. Antin kertomus-
ten lisäksi olen koonnut asioita muun muassa
useista keskusteluista, monista lehtileikkeistä sekä
Armas Komin kirjasta Siirtokarjalaiset Joroisis-
sa.

Antin vanhemmat Anna Pekantytär Pietiäinen ja
Juho Huuhka oli vihitty 1913. Pariskunta sai kah-
deksan lasta, joista neljä ensimmäistä kuoli lap-
sena. Eloon jäivät Impi s. 1923, Vilho s. 1925, Antti
s. 1927 ja Martti s. 1929. Lapsikuolleisuus 1800-
luvun lopulla ja vielä sata vuotta sittenkin oli suur-
ta. Anna-äiti oli puolestaan ainoa eloonjäänyt seit-
semästä sisaruksesta, joten äidin puolelta ei lähi-
sukua ollut. Huuhka-nimisiä isän puolen ensim-
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mäisiä serkkuja oli ainoastaan kolme.
Isä Juho tuli kotivävyksi Pekkolan tilalle 4,5 km

päästä Lempaalan kylästä. Anttia harmitti kovasti
se, ettei isältä tullut tietoon, missä isänsä lapsuu-
denkoti tarkalleen sijaitsi. Antin isä Juho oli syn-
tynyt 1886. Hän oli ollut tsaarin armeijan välskäri.
Raudun pitäjä oli merkittävä sianlihan tuottaja ja
Juho porsitusneuvoja. Juho oli myös kirvesmies.

Antin lapsuuden koti oli Pekkolan tila Raudun
pitäjän Raasulin kylässä. Venäjän rajalle oli mat-
kaa pari kilometriä ja kodin viereisellä tontilla si-
jaitsi 1920-luvulla rakennettu Raasulin koulupiirin
koulu. Tilalla oli 10,5 ha peltoa ja 40 ha metsää.
Talo eli omavarastaloutta. ”Se oli huono talo, joka
ei saanut omalta tilalta kaikkea tarpeellista”, ker-
toi Antti. Tilalla oli 5-6 lehmää, mulli, hevonen,
kaksi emakkoa ja kantakirjakarju. Karjun luo
tuotiin emakoita siitettäväksi. Karju hoiti tehtävän-
sä niin hyvin, että erään talon emakko oli osannut
vanhasta muistista kulkea omia aikojaan karjun
luo tultuaan uudemman kerran kiimaan. Lehmät
vietiin tien yli ylös mäelle metsälaitumelle. Naapu-
rin poika Pentti Tuokko opetti Antin paimen-
pojaksi. Metsälaitumella oli useamman talon leh-
mät, ja pojat olivat niitä paimentamassa.

Raasulista lähtö 1939
Lähtövalmiudessa oltiin ja maattiin kaksi viikkoa
vaatteet päällä. Torstaiaamuna 12.10.1939 klo
4.00 lähdettiin talsimaan 10 km matkaa asemalle.
Lapsista nuorin eli Martti oli 10 v. vanha ja Antti
pari vuotta vanhempi.

Raudun asemalla tuli olla klo 7.00. Matkaan
lähtivät vanhukset, naiset ja lapset. Isä jäi lehmi-
en kanssa jälkijoukkoon. Mukaan sai ottaa vain
vaatteet ja kahden päivän muonan. Isä teurasti
ennen lähtöään sianporsaan ja paistoi sen matka-
evääksi. Isä Juho oli lähdettäessä 53-vuotias ja
äiti 45-vuotias. Isä luovutti myymällä lehmät val-
tiolle Vainikkalassa. Usko takaisin paluuseen oli
vahva, koska parhaan lehmänsä hän myi yhteen
taloon sillä ehdolla, että saa ostaa sen takaisin
samalla hinnalla, kun palataan Kannakselle. Leh-
mä haettiinkin myöhemmin takaisin.”Pari päivää
myöhemmin 14.10.1939 tulimme junalla Pieksämä-
elle. Impi lähetti kortin kotiin, jonka isä ennätti
saada. Kortista isä sai tietää, että meidät löytää
Pieksämäeltä. Junamatkalla nukuimme härkä-
vaunussa. Nurkimmainen nojasi seinään ja aina
seuraava hänen kylkeään vasten. Pieksämäen
asemalta siirryimme keskuskansakoululle, missä
vietimme ensimmäisen yön”, Antti kuvaili evakko-
matkaa.

Mataramäkeen Kinnuselle
16.10.1939 perhe siirtyi 25 kilometrin matkan teu-
rastamon autolla Mataramäkeen, Pieksämäeltä
lounaaseen. Kinnusen talon tupaan majoittui 17
henkeä. Joulua oli viettämässä 30 henkeä. Teu-
rastettiin sika, josta talon emäntä antoi jokaiselle
perheelle lihaa ja tappaiskeittoa.

Huuhkan perhe asui talossa puoli vuotta kevää-
seen 1940. Mataramäessä Antti oli yläkoulun kol-
mannella luokalla.”Pahvin päällä laskettiin tiellä
mäkkee, vaikka oli 40 astetta pakkasta. Meitä oli
12 lasta ja Impi oli meistä vanhin. Tiellä laskemi-
nen kiellettiin, kun tie tuli niin jäiseksi, etteivät
hevoset päässeet mäkeä ylös ja mäenlasku siirtyi
viereiselle pellolle. Meillä ei ollut rahanpuutetta.
Äidin isä Setä-Pekko oli tehnyt äidille vakuutuk-
sen, jonka rahat 3.000 mk oli saatu juuri ennen
kotoa lähtöä”, Antti-setä muisteli.

Niskamäkeen Vauhkosille
Naarajärvelle tehtiin lentokenttää talvisodan jäl-
keen. Isä kävi töissä Naarajärvellä lentokenttä-
työmaalla. Perhe muutti Niskamäkeen Vauhkosel-
le. Isä oli ollut lentokenttätyössään kortteerissa
Vauhkosella ja sai puhuttua majoituksen perheel-
leen. Kuusi henkeä ja tavarat mahtuivat hevos-
kuormaan. Pieksämäen yläristiltä matkattiin taksi-
kyydillä Niskamäkeen. Taksi oli niin ahdas, että
Vilhon piti riisua kengät jalastaan, ennen kuin
jalat mahtuivat autoon sisälle.

Niskamäessä Antti kävi viimeisen vuoden kan-
sakoulua. Evakoita oli kyläkoulussa niin paljon,
että koulua käytiin kahteen löysiin. Koulu alkoi
yhdeltä, ja kuudelta päästiin pois.

Antti oli luokkaa ylempänä Martti-veljeä, vaik-
ka olikin kaksi vuotta vanhempi. ”Miulta jäi yksi
luokka välliin Raasulissa, kun olin paimen-
poikana. Lääkäri antoi lapun, että olin sairas,
vaikka taisin olla heittiö. Niskamäestä kävimme
hiihtäen Pieksämäellä.

Kerrankin sanoimme Masan kanssa lähtevämme
kouluun ja hiihimmekin Naarajärvelle. Sukset
laitoimme Vangasjärven päässä tien varressa ole-
van talon kuusiaitaan ja jatkoimme jalan Pieksä-
mäelle markkinoille. Lainattiin rahhaa talosta ja
ostimme markkinoilta suksvoiteita ja taijettiin
juuva sajutkin. Ei ne kotona sanoneet mitään ja
maksovat lainamme takasin.

Niskamäen Vauhkosen pihassa oli liiteri, jonka
alta etsimme kanan pesiä”, Antti turinoi.

Antin värikkäitä elämänvaiheita saadaan lukea li-
sää seuraavissa numeroissa.
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