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Amerikassa käytetään miljoonia
dollareita tutkimukseen, voiko ava-
ruudessa tulla raskaaksi. Olettekos
hullumpaa kuullut? Eiköhän riittäisi
näperrellä lapsia ihan vaan täällä
maanpinnalla.

Afrikassa odottaa arviolta noin 4-
5 miljoonan ihmisen katastrofi ja
kuolema nälkään ja veden puuttee-
seen. Se, että maapallolla käytetään
rahaa hompän hömppään tuntuu
järkyttävältä, jo yhdellä miljoonalla
ruoka-apua saataisiin arviolta noin
50 tuhannelle hätää kärsivälle.

Ennustetaan, että viime vuosina
sotaa paenneitten pakolaistulvat
ovat vain esimakua siitä, mitä on
odotettavissa tulevaisuudessa.

Elisabet Rehn totesi aikoinaan,
että mikäli asevarustelu lopetettai-
siin maapallolta, voitaisiin sillä
ruokkia ja poistaa uhkaava nälän-
hätä koko maapallolta. Valitettavas-
ti näinhän ei koskaan tule tapahtu-
maan.

Maapallo tuntuu menevän vain
yhä hullumpaan suuntaan. Olen ai-
emminkin todennut, että kovin su-
rullista on, että vain kovin pienellä
osaa ihmisistä tällä pallolla on asiat
hyvin. Ilmastonmuutoksen torjumi-
nen on tietysti vain osa tavoista tor-
jua ja hidastaa lisääntyviä luonnon-
katastrofeja, jotka luultavasti muut-
tavat osan maapallon puoliskosta
asumiskelvottomaksi.

Kuka keksisi viisastenkiven, mil-
lä saataisiin maapallon päättäjät ja
ihmiset yleensäkin keskittymään
oleelliseen? Nyt tuntuu vain siltä, et-
tei inhimillinen hätä liikuta kuin vain
niitä, joilla on kovin pieni mahdolli-
suus vaikuttaa. Vanha sanonta pi-
tänee edelleenkin paikkansa:  oma
suu on lähempänä kuin toisten!

En liene ainut, jota maailman pa-
huus askarruttaa, tulee ehkä ky-

seenalaistettua Jumalankin olemas-
saolo. Miksi hän antaa kaiken kär-
simyksen kannettavaksi? Miksi
maailma on niin paha, sodat jatku-
vat ja inhimillinen hätä vain kasvaa.
Aleppossa lapset syövät lehtiä puis-
ta, kun ei ole muuta ruokaa.

Kuuntelin pääsiäisenä ortodoksis-
ta jumalanpalvelusta, sieltä sain osit-
taisen vastauksen: Ei ole tarkoitet-
tukaan niin, ettei olisi kärsimystä,
eivät lopu sodat eivätkä vainot ja
kärsimykset. Ne loppuvat vasta,
kun on Kristuksen toinen tuleminen,
silloin vasta saapuu rauha maan
päälle.

Mutta asiasta viidenteen… Kesä ja
Karjala kuuluvat yhteen. Kesä on
juhlien aikaa. Näyttävimpänä ja eh-
dottomasti suurimpana ovat tietysti
Karjalan Liiton kesäjuhlat 16.-18.6.
Jyväskylässä. Toivon mukaan sää
suosii juhlivaa karjalaista
kansaa…silloin se myös näyttävän
kulkueen, lippujen ja kansallispuku-
jen myötä parhaiten saavutti ehkä
paikalle saapuneet tynkäsuo-
malaisetkin.

Tasavallan presidentti oli juhlien
suojelija, juhlapuheen piti ulkominis-
teri Timo Soini, luulen että se oli
ensimmäinen persujen pitämä puhe
karjalaisissa juhlissa. Mielenkiinnolla
odotinkin sen kuulemista, mitä sa-
nottavaa Soinilla on Karjalasta
karjalaisille.

Monet muut juhlat odottavat. An-
netaan karjalaisuuden näkyä kukin
mahdollisuuksiensa mukaan myös
niissä.

Lämmintä kesää teille toivottaen,
teidän
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Lähde KIHUMATKALLE RAUTUUN
28.-30.7.2017

Reitit:
I  Joroinen-Mikkeli-Lappeenranta-Rautu
II  Pieksämäki-Mikkeli-Lappeenranta-Rautu
III  Hyvinkää-Helsinki-Vaalimaa-Rautu

Majoitusvaihtoehdot:
motelli Leinikylä - hotelli Rautu- hotelli Igora
hinnat:    255 e        300 e 350 e

Hinnat vahvistamattomat (riippuu ryhmän koosta),
hintaan sis:
majoitus 2 hlö/huone, puolihoidolla, kuljetukset
ja viisumi (omalla viisumilla -75 e)

OHJELMA

28.7. matkapäivä

29.7. aamupalan jälkeen mahdolliset kotikylät
klo 16.00 KIHUJUHLAT kulttuuritalolla
esiintyjinä mm. Sosnovon kansantanssiryhmä,
tangoprinsessa Sanna Pietiäinen,
toimittaja, kirjailija Reetta Paakkinen

klo 18.00 illalliset ja illanvietto ravintola Raudussa

30.7. klo 10.30 Jumalanpalvelus
pastori Eeva M. Monto
kukkatervehdykset Tikatsulla

LÄHEHÄ SIEKII KERAL!

Ilmoittautuminen 30.6.2017 mennessä Markulle
pitajaseura@rautu.fi

tai 044 925 9765

Karjalan
Liitolle uusi
puheenjohtaja
Karjalan Liiton liittokokous valitsi
22.4. uudeksi puheenjohtajaksi kan-
sanedustaja Pertti Hakasen
Sastamalasta. Hakasen sukujuuret
ovat Viipurin läänin Pyhäjärvellä.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajak-
si valittiin viestintäpäällikkö Kirsi
Juura Kouvolasta ja toisena vara-
puheenjohtajana jatkaa suunnitteli-
ja Eevaliisa Kurki Hyvinkäältä.
Juuran sukujuuret ovat Jääskessä
ja Kurjen Joutsenossa.

Liittovaltuuston puheenjohtajana
jatkaa ministeri Matti Puhakka
Enosta. Omasta toiveestaan halli-
tuksen puheenjohtajuuden jättänyt
espoolainen Marjo Matikainen-
Kallström jatkaa liittovaltuuston
toisena puheenjohtajana. Kolmas
puheenjohtaja on talousneuvos Mai-
ja-Liisa Lindqvist Lahdesta. Ma-
tikaisen ja Lindqvistin sukujuuret
ovat Viipurissa.

Liittokokouksessa hyväksyttiin
Karjalan Liiton strategia eli toimin-
nan ja talouden päälinjat vuosille
2017-2020.

Karjalan Liitto on karjalaisuuden
liitto, jonka toiminta-alueet ovat kult-
tuuri, historia ja karjalaiset juu-
ret. Kaiken toiminnan tavoitteena
on edistää karjalaisuutta ja sen elin-
voimaisuutta ja tuoda siten lisäar-
voa koko yhteiskunnalle. Karjalan
Liitto on kaikille karjalaisuudesta
kiinnostuneille tarkoitettu järjestö.
Avoimuus uusille toimijoille ja jäse-
nille sekä mahdollisimman monen
ihmisen kohtaaminen ovat liiton toi-
minnan kärjessä, uusia jäseniäkin on
vuosittain tullut. Karjalan Liitto on
noin neljänsadan yhteisön valtakun-
nallinen kattojärjestö. Jäsen-
yhteisöissä on henkilöjäseniä yh-
teensä noin 30 000.
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Asta iski heinäkuussa 30. päivän
vastaisena yönä 2010. Myrsky päät-
ti silloin ennätysmäisen helle-
kauden. Myrsky tuli erittäin rajuna
ukonilmana, johon liittyi syöksy-
virtauksia.

Ukkossolurypäs kehittyi Laatokan
kaakkoispuolella seitsemän maissa
illalla. Siitä myrsky lähti liikkeelle
luoteeseen. Kovat puuskat pyyhki-
vät syöksyvirtauksina, jossa lämmin
ja kylmä ilmamassa kohtasivat.

Asta tuhosi Raudun Tikatsun hau-
tausmaan puuston, myrskyn jälkei-
nen näkymä oli lohduton.

Tikatsu
”Varikselan kylän pappilaa sanot-
tiin Mustilanmäen pappilaksi. Kir-
kon ympärillä ollut hautausmaa täyt-
tyi pian ja uusi hautausmaa järjes-
tettiin noin 200 metrin päähän kir-
kosta pohjoiseen päin, Tikatsun
petäjikön reunaan. Sen kolme sivua
ympäröitiin kiviaidalla, neljännen
sivun jäädessä vapaaksi, odotta-
maan hautausmaan laajentumis-
ta”. Lähde Rautu.fi

Hävinneen kirkon ympärillä ollut
hautausmaa on nykyisin rakennet-
tu aivan täyteen, eikä siitä ole kuin
muisto jäljellä. Tikatsun hautausmaa
on kokenut vuosien saatossa lähes
saman kohtalon. Venäläisten asuin-
alue on ollut tunkemassa hautaus-
maa-alueelle ja osittain jo vallan-
nutkin sen. Sitkeiden neuvotteluiden
ansiosta hautausmaa saa ilmeisesti
tästä lähin olla rauhassa uudisraken-
tamiselta.

Tikatsuun on haudattu tuhansia
rautulaisia, mutta suomalaisia hau-
takiviä ei ole kuin yksi enää pys-
tyssä pääportin vasemmalla puolella
alueen reunalla. Sankarivainajien
kivi on pystytetty keskelle nykyistä
aluetta. Kivi on tuotu panssaries-

Raudun Tikatsu:
Talkoilla hautausmaa kuntoon

teestä ja on varsin vaikuttavan nä-
köinen askeettisuudessaan.

Toinen muistokivi on aivan
sisääntuloportin vieressä. Kivessä
on teksti: ”Tämä kivi on pystytetty
menneiden sukupolvien muistolle,
jotka ovat haudatut tähän Raudun
hautausmaahan. Jeesus sanoo:
Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Joh 11:25”.

Kivi on pystytetty 17.7.2003 en-
tisten rautulaisten toimesta.

Muutoin hautausmaalla vallitsee
venäläistyylinen aidattujen hautojen
näkymä. Toki hautoja ei kovin pal-
joa ole, koska venäläisillä on uusi
hautausmaa Sunikkalan tien varres-
sa.

Talkoolla siistiksi
Kun Asta myllersi suuret puut ku-
moon ja silloiset kihumatkalaiset
saapuivat paikalle, voi vain kuvitel-
la, kuinka sydämet ovat kääntyneet
rinnoissa. Vehreä hautalehto oli
kokenut hävityksen.

Hautausmaat ovat aina olleet
Karjalan heimolle tärkeitä, eikä täs-
tä luonnonmullistuksesta lannistut-
tu. Jokaisena kesänä aluetta on rai-
vattu, suuria runkoja viety sivum-
malle, kantoja yritetty poistaa,
nurmialuetta siistitty, hautoja
kohenneltu ja uusia istutuksia teh-
ty. Konevoimaakin on käytetty, kun
pelkkä hartiavoima ei yksinkertai-
sesti riitä.

Kun alue on pikkuhiljaa
siistiytynyt, ovat paikallisetkin alka-
neet pitää omaistensa hautoja kun-
nossa. Koska Tikatsuun viimeiset
suomalaiset on haudattu 40-luvulla,
on venäläisiä hautoja jonkin verran
samalla alueella.

Astan jälkeen valo pääsi lisään-
tymään ja alue pusikoitui nopeaan
tahtiin. Nyt ovat raivaussahat soi-
neet ja syksyisin kokot roihunneet,
joissa risukasoja on poltettu.
Orapihlaja on edelleen vitsauksena.

Nurmi kasvaa hyvin ja sitä leika-
taan lähes viikoittain.

Tikatsun pääportin näkymä ennen Astamyrskyä. Kuva Rautu.fi
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Kihut tulossa
Heinäkussa on Raudussa Kihut, jol-
loin Tikatsussa pidetään tilaisuuksia.
Silloin on paikat oltava kunnossa ja
alueen siisti.

Kevään ensimmäiset talkoot oli-
vat toukokuun alussa, jolloin reilu
kymmenen henkeä siivosi alueen
roskista ja korjasi kohentamista
vaativat paikat. Säkkitolkulla roskia
saatiin kasaan.

Aluetta raivattiin edelleen sahoilla
ja kasat jäivät odottamaan syksyn
polttoporukkaa.

Pääportti oli lahonnut alaosastaan,
ja sen kimppuun ryhtyi kolme
timpuria. Pari miestä korjasi portin
viereisen haudan reuna-aidan
edustuskuntoon. Lisäksi maali-
pensselit heiluivat muilla hauta-
aidoilla.

Portin vanhoista pilareista syntyi
nopean suunnittelun jälkeen kookas
risti sankarivainajien muistomerkin
vierelle. Kun portti ja risti vielä

Kartta 1930-luvulta. Kirkko ja hautausmaa Osminalammen vieressä, Tikatsu kirkolta pohjoiseen.

Porttitimpurit vas: Reijo Loponen, Mauri Köninki ja Lauri Maljanen.
Haravan kanssa Seppo Monto.
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maalattiin, kelpasi työn jälkeä ihas-
tella.

Alueella on edelleen suuria puun
runkoja pitkin pituuttaan ja tuulen-
kaatokantoja rumentamassa maise-
maa. Näiden raivaamisessa käyte-
tään konevoimaa ja tiettävästi kihui-
hin mennessä sekin työ on tehty.

Samalla kotipaikkoja
katsomassa
Talkooporukkaa oli matkassa sen
verran, että suunnitellut työt saatiin
kohtuullisessa ajassa tehtyä ja voi-
mia jäi vielä käydä muutamassa tär-
keässä paikassa.

Vielä matkapäivän iltana, ensim-
mäisen urakkarupeaman jälkeen
matkasimme Sirkiänsaarelle ja edel-
leen Viisjoelle vanhalle rajalle. Il-
lan hämyssä matkalla selvisi Mau-
ri Köningin papan kohtalonpaikka.
Ennen talvisodan syttymistä rajatie
oli miinoitettu ja kun partio meni
miinoitusta tarkistamaan, tapahtui
vahinko, jossa menehtyi kaksi mies-
tä paikalle ja Maurin pappa muuta-
man päivän päästä sairaalassa.

Toinen pysähdyspaikka oli Ilmi
Pesosen omenapuu. Puu lannoi-
tettiin ja hieman oksia leikattiin, sa-
toa odotellaan syksymmällä. Jos
vaikka viiniä siitä tehtäisiin Vakki-
lan lähteen veteen. Jalostaminen
edelleen Korleen Kirkkaaksi kävi
jonkin mielessä. Kuuden jumprun
pulloihin sitä sitten pakattaisiin ja
etiketti on jo suunnittelussa. Saas
nähdä, onko tätä jaloa ainetta jos-
kus olemassa? Ainakaan mielikuvi-
tuksen puutteesta ei voi moittia.

Vakkilan lähde katsastettiin toisen
päivän iltana. Edelleen patikointi-
matka on kohtuullisen pitkä, mutta
lyhyempi reitti on tiedossa. Hyvin
oli lähteen kunnostus onnistunut,
vesi oli kirkasta, raikasta ja kylmää.

Raasulin rajalla käytiin ilta-
hämärässä. Kaarina Raatikaisen
kotitalon tanhuvilta löytyi monta
mukaan otettavaa muistoa, tuntei-
kas hetki se oli.

Raasulin rajakaivokin katsastet-
tiin, syvyyttä sillä on paljon. Kaivolla
ollessa naapuritalon isäntäväki tuli
juttusille, ja venäjää, englantia ja viit-
tomakieltä käyttäen asiat selvisivät.
Vierailulle vaativat ja pihaansa asti
halusivat. Lahjankin meille antoivat.
Maastosta löytyneen rajamiehen
merkinantolampun saimme muis-
toksi.

Muistokiven luona maalattiin rautaisia hauta-aitoja.

Rajakaivolla on ilmeisesti syvyyttä 25 metriä! Vasemmalta Matti Ku-
parinen, koivun takana naapurin venäläinen rouva, Pekka Intke ja
Kaarina Raatikainen.

Talkoomatka oli monipuolinen,
saimme paljon aikaan Tikatsussa,
pääsimme käymään useissa uusis-
sa paikoissa ja jälleen kerran mat-
kalta sai muistoja, makoisia nauruja,
tunteikkaita hetkiä ja uuden matkan
odottamisen kaipuun.

Matkan kuvista on tehty video,
joka löytyy Youtubesta hakusanalla
”Talkoomatka Rautuun 2017”.

Markku Vauhkonen



Rautulaisten lehti 3/2017 7

RAUTU- RANTAONGINTAKILPAILUT
5.8.2017  SAAHKARLAHDELLA

Perinteinen rantaongintakilpailu pidetään Hannu Naumasen luotsaamana Saahkarlahdella
5.8.2017. Alueeseen voit tutustua myös lähellä sijaitsevan Niemilomat Oy:n verkkosivujen kautta,
osoite; niemilomat.fi. Pitkämatkalaisille tarvittaessa majoitusmahdollisuus todella viihdyttävässä
ympäristössä. Majoitusvaraukset tehdään suoraan Niemilomat -verkkosivujen kautta.

Ajo-ohje kilpailupaikalle; Varkaudesta n. 11 kilometriä Joensuun suuntaan (tie nro 23), jonka jäl-
keen vasemmalle Niemeläntie. Tien varressa opaste Niemilomat. Niemeläntieltä opastus perille.

Kisaa käydään miesten ja naisten sarjojen henkilökohtaisista mestaruuksista sekä kylien välisenä
joukkuekilpailuna. Joukkuekilpailussa huomioitiin kylien edustajien kahden parhaan yhteenlaskettu
saalismäärä.
Ennakkoilmoittautuminen 2.8.2017 mennessä Pekka Intkelle, p. 0452630365 tai
s-posti; pintke@suomi24.fi. Ilmoittautua voi myös paikan päällä.

Kokoontuminen  kello 10.00 mennessä osoitteessa Niemeläntie 124, Varkaus (Hannu Naumanen).
Kilpailuaika on 10.15 – 13.00, jonka jälkeen palkintojenjako noin kello 13.30.

Perinteiseen tapaan tarjolla grillimakkaraa, muurinpohjalettuja eri hillojen kanssa, mehua.

Tervetuloa viettämään mukavaa yhdessäoloa ja myös kilpailun tuomaa jännitystä,
vaikket itse kilpailuun osallistuisikaan.

Rannaltaongintakilpailun iloiset osallistujat 2016, jännitys tiivistyy ennen tulosten julkaisua.
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Kokoonnuimme aurinkoisena lau-
antaipäivänä 20.5.2017 Sali &
Keittiö -ravintolaan.  Paikalle oli
saapunut 21 osanottajaa.

Tervetulopuheen piti Tuija Ala-
talo o.s. Maisonen.  Puheessaan
hän huomioi koulupiiritapahtuman
ajankohdan, toukokuun lopun, ni-
menomaan orjansaarelaisten koulu-
laisten näkökulmasta. Olihan tapah-
tumassa vielä alkuperäisiä orjan-
saarelaisia koululaisia.  Tuija kertoi
myös omakohtaisia ensimmäisiä
kokemuksiaan 90-luvun alkupuolen
vierailuistaan Raudussa ja Orjan-
saaressa.

Koulupiiritapahtuma noudatti jo tu-
tuksi tulleita tapoja: lauloimme yh-
teislauluna Karjalaisten laulun, vie-
timme hiljaisen hetken poisnuk-
kuneiden muistolle ja esittelimme
jokainen itsemme.

S y n t y p e r ä i s i ä
orjansaarelaisia va-
semmalta oikealle:
Veikko Tukia, Jorma
P a r t a n e n , P e k k a
Partanen,Salli Ten-
hunen o.s. Kerminen,
Laina Salo o.s. Jan-
tunen ja Irja Jantu-
nen.

Orjansaaren koulupiiritapahtumaa
vietettiin Mikkelissä

Ilahduttavaa oli, että tapahtu-
maan oli saapunut uusia osanotta-
jia, mm. Veikko Tukian ja Pauli
Jantusen lastenlapset.   Toivotta-
vaa on, että heidän mukanaan
Orjansaaren koulupiiritapahtuma
jatkuu vielä pitkälle tulevaisuuteen.
Onhan se tietynlainen kunnianosoi-
tus isovanhempia kohtaan; kertoo
halusta vaalia heille tärkeää asiaa.

Rautulaisten Pitäjäseuran terveh-
dyksen toi puheenjohtaja Markku
Paksu.  Hän kertoi, että Sosnovoon
on valittu uusi kaupunginjohtaja,
Sergei Mikhailovitsh. Markku
kertoi jo tavanneensa hänet ja että
yhteistyö on lähtenyt lupaavasti
käyntiin.  Kaupunginjohtaja toivotti
kaikki rautulaiset tervetulleiksi
Kihujuhlille heinäkuussa.

Markku kertoi myös Tikatsun hau-
tausmaan kunnostus- ja siivouspro-

jektin jatkuvan tänä kesänä.  Pu-
heessaan hän mainitsi  Pietarin lä-
heisyyden näkyvän mm. tiestössä.
Orjansaarta halkoo nyt moni-
kaistainen moottoritie, joten maise-
ma on muuttunut aivan täysin aikai-
semmasta. Lopuksi Markku mainit-
si vielä kesän tapahtumista mm.
Karjalaisten kesäjuhlasta Jyväsky-
lässä. Kaikista tapahtumista löytyy
lisätietoa Rautulaisten lehdestä.

Ilahduttavaa oli, että Orjansaaren
koulupiirin seuraavasta tapahtumas-
ta kahden vuoden kuluttua sovittiin
myös. Siitä lähemmin Rautulaisten
lehden tulevissa numeroissa.

Kiitos kaikille osallistujille,

Päivi Väisänen
o.s. Maisonen
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... viime kevvään myöhää, kylmää
piisas ja pohjatuulta. Vapun aatton
sato luntakii sen verra, et moa
valkastu vähäks aikaa. Kovi sitkiäst
pit talvikaus puoliaa. Enne oltii usjast
vappun jo peltotöis, kerättii kivilöi
pellolt, lajiteltii siemenperunoi ja
lasettii kanat tarhaa.

Nyt justii ko mie täs kirjotan,
alkaat koivut tuos lähel vihertäm-
mää ja Suomen liput liehuut salois
joka puolel. On Kaatuneitten
muistopäivä. Uutislähetykses näy-
tettii Lappeerannast kuvvaa
sankarvainajiin siunaustilaisuuvest,
mis kolmenkymmenenkaheksan
kentilt löytyneen kaatuneen maalli-
set jäännökset siunattii. Vei  monta
vuoskymmentä, enne ko hyö peäsiit
siihe moaha, mitä olliit puo-
lustanneet nii suurel uhrauksel. Sitä
pittää vaa ihmetellä, et mikä on
antant heil voimaa tällasee
rohkeutee ja uhrimielee? Yks syy

Jäät lähtiit...
on varmast se, ko kaik tiesiit sen
veäryyvven, mitä viholline ol tehnt
ja tekemäs, ja se, et meil ol teäl oma
heimo, maa ja elämä – tänne ei vie-
raan pie tulla meitä käskemää.

Eikä mänt montaakaa päivää, ko
liput liehuit toistamissee koko moas
– presidentti Mauno Koivisto ol
siirtynt täst ajast tuonilmaisii. Heä
ol varmast  koko kansan arvostama
johtaja, lähtösi iha tavallisest koist,
pienist oloist. Mauno Koivisto ol
käynt nää sovat iha jokamiehe tasol
ja ase käes olt vihollista vastas, sillo
ko pienemmät keinot ei ennää aut-
taneet. Kyl mie lipun nostan Mau-
no Koiviston työl nii sovas ko
valtiomiehenäkkii, kyl heä on
paimentant meiä kansaa hyväst
aikannaa siel muihe kansoi joukos.
Ei täs ossoa muuta ko hiljentyy ja
toivoo, et nää meiän nykyset
johtajatkii löytäsiit yhteisymmärryk-
sen peätöksii teos.

Jeät lähtiit hittaast, ja nii lähtöö
käyntii tuo talouselämän  elpymi-
nekii, mut lähtöö kumminkii.
Paremmalt näyttää tilastoihekii
valos, mitä nyt julkisuuves näkkyy.
Ihmiset alkaat olla myönteisemmäl
mielel tulevaisuuve suhteen. Vienti
ulkomail ja Venäjän suuntaakii näyt-
tää jo paremmalt. On soatu issoi
laivatillauksii, puuta tarvitaa kovast
ja rakentaminekkii eistyy koko ajan.

Vastikkää nous kaks issoonosturii
tuonne kaupungin kattoi yli, tyhjii
tonttiloihe peäl. Kolmannel tontil
junttasiit peruspoalui moa sissää, et
kolke kuulu. Teitä ja siltoi
rakennettaa, koha ei voa ruveta lii-
an issoi halliloi tekemää. Eihä noihi
ennusteisii ja galluppiloihi oo ain
luottamista, mut kuitekii nyt näyt-
tää silt, et moan talouselämä vilkas-
tuu laskettuu enemmä tänä vuon.
Uotellaa täs hyväl mielel!

Paimpoika

Näyttely kertoo Karjalan merkityksestä Suomen historiassa – ennen itse-
näistymistä ja sotien jälkeen. Näyttelyn pääteemoina ovat karelianismi ja
evakkous. Kesänäyttely sopii erinomaisesti esimerkiksi karjalaisten kesä-
retken kohteeksi. Myös ruokaa on saatavilla ennakkovarauksella.
Näyttelyssä on esillä muun muassa
- Näytteitä Karjalan Liiton taidekokoelmasta (mm. Toivo Talven ja Tuu-
likki Pietilän, Aukusti Tuhka, Anja Luolajan-Mikkolan ja Väinö Raution
töitä).
- Karelianismin kauden esittely Taiteilijakoti Erkkolan kokoelmista.
- Karjalaisia kansallispukukuvia Lady Ostapeckin kuvakokoelmista.
- Evakkojen matkassa 1939-1945 -dvd-esitys, Juuret Karjalassa, tietoa
Karjalan historiasta, suvuista ja pitäjistä, karjalaisia kansallispukuja.
- Valokuvia Puolustusvoimien kuvakeskuksen kokoelmista.
- Luovutetun Karjalan pitäjä- ja sukutietoutta

SUOMEN ITSENÄISYYS JA KARJALA -kesänäyttely 28.6.-27.8.2017
Karjalatalolla Helsingissä. Avoinna keskiviikko-perjantaina klo 12-18.

Ravintola Karelia
avoinna tilauksesta.
Ruokailut vain ryhmille
(min. 16 hlö).
varaukset 4 päivää ennen.
p. 09 757 0077,
tilaukset@ravintolakarelia.fi
www.ravintolakarelia.fi

Karjalatalo, Käpylänkuja 1, 00610 HELSINKI
Varaukset ja lisätiedot, p. 044 730 0116, karjalatalo@karjalanliitto.fi.
VAPAA PÄÄSY!
Näyttelyn järjestää Karjalan Liitto ry, www.karjalanliitto.fi
www.facebook.com/karjalanliitto
Näyttelyä ovat tukeneet Karjalan Säätiö, Kirvu-Säätiö, Koivisto-säätiö,
Kurkijoki-Säätiö, Salmi-Säätiö.
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Edellisessä lehdessä oli kuva
Korleen kolinoista. Joitakin henki-
löitä Korleen kolinoiden kuvasta tie-
dän (ovat sukulaisia). Kuvassa sei-
somassa vasemmalta Toivo Pauk-
ku, Tommi (Tuomas?) Paukku. Äi-
din isäni Kustaa Paukun veljiä, ku-
ten haitarinsoittajan takana oikeal-
la istuva Matti Paukku.

Lasten takana eturivissä seiso-
massa toinen nainen vasemmalta
heidän sisarensa Kaisa (Katri?)
Paltia o.s. Paukku, toinen sisar Ma-
ria Paukku on neljäs nainen vasem-
malta eturivissä. Maria Paukun vie-
ressä Kustaa Paukun vaimo Anni
Paukku, hänen edessään lapsenlap-
si, joko serkkuni Helena Paukku tai
minä (riippuu siitä minä vuonna
kuva on otettu). Eturivissä oikealla
seisoo Inkeri Paukku ja hänen vie-
ressään äitini Irma Suhonen (o.s.
Paukku).

Pikkupojat haitarinsoittajan vie-
ressä, keskimmäinen valkopaitainen
lienee serkkuni Jari Paukku (Hele-
na Paukun veli, Kyösti Paukun lap-
sia ja Kustaa ja Anni Paukun lapsen-
lapsia). Hänen vieressään oikealla
lienee veljeni Olavi Suhonen. Po-
jista on vaikea sanoa varmasti, kei-
tä ovat, ja jos joku muu tunnistaa
heidät toisiksi, en väitä vastaan.

Korleen kolinoissa olen ollut mon-
ta kertaa, mutta valitettavasti vuo-
silukuja en muista, mukavaa on aina
ollut, sekä kotiseutumatkoilla Kar-
jalassa että Leivonmäellä, mum-
mon ja papan (Anni ja Kustaa Pau-
kun) kotona.

Päivi Paakkonen
o.s. Suhonen

Korleen väen
tunnistusta

Osa IV: Kansakoulun
käyntiäni Raudussa
1938-1939 ja sota-aikana
vuosina 1943-1944

Kotinavetan pohjapiirros /
eläinten sijoitus
Manu Heikkosen koulua käydessä-
ni keväällä 1944 piti eräällä kirjoitus-
tunnilla piirtää vihkoon kotinavetan
sisätiloista pohjapiirustus ja sijoittaa
navetan eläimet siihen. Meillä oli
navetassa lehmiä, vasikoita, lampai-
ta ja sikoja. Piirsin karsinat ja parret
sekä sijoitin eläimet niihin.

Sikakarsinoita oli emakkosialle ja
kasvatus- eli lihotussioille. Sota-ai-
kana eläimet piti visusti ilmoittaa
kansanhuoltoon. Kansanhuolto oli
kansalaisten elintarvikkeista ym.
huolta pitävä virasto. Tämä siksi,
että eläinten omistajat saivat tarvit-
semansa lihatuotteet omasta takaa
eivätkä näin ollen saaneet liha-
korttia.

Meillä oli emakko porsinut ja siitä
pahnueesta jätettiin yksi porsas il-
moittamatta kansanhuoltoon. Näin
saataisiin ylimääräistä possunlihaa
omaan käyttöön. Tätä possua kut-
suttiin mustaksi siaksi. Jätin tietysti
tämän mustan possun pois piirrok-
sen eläinten sijoittelusta, ettei vaan
mustapossu missään nimessä tulisi
ilmi.

Kun tulin illalla kotiin, olin vähän
ajatellut kiusata äitiäni ja Eeva-
siskoani. Kerroin heille navetta-
piirroksesta ja kiusallani sanoin
piirtäneeni yhden karsinan ja
kirjoittaneeni siihen ”mustasika”.
Äiti ja Eeva tuhahtivat: ”Et kai!”
Hetken heitä leikilläni kiusoiteltuani
kerroin asian oikean laidan, etten
tietenkään maininnut mustasta
possusta mitään.

Aikanaan possun kasvettua teu-
rastuskuntoon se kesäkuun alussa
teurastettiin ja lihat suolattiin isoon
puusaaviin. Neukkujoukkojen aloi-
tettua 9.6.1944 suurhyökkäyksen
kulkeutui sianlihasaavi hevos-
kärryissä Joroisiin asti. Maukasta ja
tarpeellista oli mustan possun liha
sota-aikana.

Pekka Partanen
kirjoittaja on syntynyt

Orjansaaressa v. 1930

Kannessa olevan
Raudun vaakunan selitys:

Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen
Seuran rekisteriin nu-merolla 275. Heraldinen vaakunaselitys: Hopea-
kilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja kultainen kol-
moisvuori.

Asiaperustelut: Raudun kumpuisia – muistoissa kullan-hohtoisia, kyp-
sän viljan maita, joita tulenlieskat rasittivat, esitetään Raudun vaaku-
nassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.
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Suomen Sotilas-lehden numerossa 18-19, vuonna 1919 julkaistiin juttu Raudusta ja 8:nnen jääkäripataljoonan
osanotosta sen valtaukseen.
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Historiaa: Raudun valloituksen 10-
vuotisjuhlia vietettiin 9.4.1928.
Oheiset kopiot Käkisalmen Sano-
mat -lehdestä ja aseman kuva
Rautuseuran arkistosta.

Heikki Malkamäki

Raudun valloituksen kymmenvuotisjuhlia
vietettiin huhtikuussa 1928
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Juhlajuna Raudun asemalla.
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Synnyin Raudun Kaskaalassa
16.5.1923. Meitä oli perheessä 10
henkeä ennen sotia. Isä Juho oli
ollut naimisissa ensimmäisen kerran
ja heillä oli kaksi tytärtä, Hilja ja
Elsa, silloin kun ensimmäinen vai-
mo kuoli. Mummo eli vielä silloin.
Äiti Anni oli myös ollut naimisissa
ja hänellä oli yksi poika Antti. Uu-
desta avioliitosta syntyi ensin Eino.
Sitten Aili, hän kuoli lapsena. Sit-
ten minä Esteri, Matti, Pentti ja
Anna.

Minä en muista kovin aikaisesta
lapsuudesta. Naapurit olivat lähellä
siellä Karjalassa, talot olivat tiiviisti
lähekkäin. Peltoja vähän talon lä-
hellä, niityt monen kilometrin pääs-
sä kylästä. Meillä oli hyvä leikki-
paikka, iso hiekkakuoppa noin 100
metriä talosta. Siellä oli isällä paja.
Hän oli sellainen joka työn osaaja.
Meillä oli myös todella hyvät mäen-
laskupaikat. Kasenmäki oli todella
iso. Muistan, kuinka ennen koulu-
ikää laskettiin mäkeä pienillä kel-
koilla.

Luosaksi sanottiin sellaista kos-
teikkoa. Niitä oli meidänkin kyläs-
sä monta. Siitosen luosa oli niitä
isoimpia. Sitten oli Sepänmatin
luosa, Kuparisen luosa, Notko-
laisten luosa. Korpelaisen luosaksi
sanottiin Siitosen luosan toista pää-
tä, koska siellä oli Korpelaisen
Antin talo ihan luosan rannassa.

Talvella, kun oli paljon lunta, niin
kuin siihen aikaan Kannaksella oli,
tehtiin teitä pelloille. Aidatut kujaset
kun tulivat niin täyteen lunta, ettei-
vät hevosen jalat löytäneet pohjaan
asti.

Kätkyttä ”liekuttamaan”
Anna syntyi joulun aikaan 1929. Sen
verran muistan, kun itsekseni ihmet-
telin, mitä siellä saunassa tapahtuu.
Joulun ajan sitten jouduin Annan
kätkyttä ”liekuttamaan”. Muistan
sitten kai olleen seuraava kevät, kun

Elämää Kaskaalan kylässä
pojat olivat ulkona ikkunan alla
käpylehmillä ja kivillä leikkimässä.
Minä välillä kävin ikkunasta vilkai-
semassa, kun teki mieli mukaan.

Silloin oli sellainen käsitys, että piti
jollakin tavalla heiluttaa, että lapsi
nukkuisi. Meillä oli hyvä, kun isä oli
tehnyt kätkyen, siinä lapsen selkä
oli suorassa, patjan päällä. Paljon
oli siihen aikaan käytössä sellaisia
puuhun kiinnitettyjä kangaspusseja,
siinä lapsen selkä painui pyöreäksi,
mikä saattoi olla syynä myöhempiin
selkäsairauksiin.

Villaa, pellavaa ja
”ärmäkkiä”
Olimme paljon ulkona, sillä meillä
oli siinä mielessä hyvä tilanne, että
meillä oli vaatteita tarpeeksi. Hilja
ompeli myös miesten vaatteita,
puserot ja työhousutkin. Miesten
alusvaatteet olivat useimmiten ko-
titekoista pellavaa. Talvella flanellia.

Myös muistan mummon paidan,
joka oli aika pitkä ja tehty pellava-
kankaasta. Päällysvaatteet talvella
olivat sarkaa. Kotona kudottua,
villalankaloimi ja villakude. Vähän
ohuempi miesten housu- ja pusero-
kangas oli ”ärmäkkiä”. Siinä
kankaassa oli pellava- tai
puuvillaloimi ja villakude. Kudottu
kangas pantiin vantturiin, johon li-
sättiin kuumaa vettä ja liikuteltiin
kammella kangasta, kunnes se ta-
vallaan huopui siellä. Isä oli itse teh-
nyt vantturin riihen luokse latoon,
ja muutkin kyläläiset saivat käyttää
sitä tarvitessaan.

Naisten ja lasten vaatteet ommel-
tiin kaupasta ostetusta kankaasta.
Siihen aikaan viljeltiin vielä vähän
vehnää. Kaupassa olivat vehnäjau-
hot puuvillakankaisissa valkoisissa
säkeissä. Niitä sai ostaa ja niistä
tehtiin alusvaatteita. Jonkun paidan
selässä saattoi olla komea SOK-lei-
ma.

Talvella oli myös naisilla ja lapsil-
la flanellipöksyjä. Lampaanvilla-
sukat olivat tytöillä pitkät. Myös pie-
nemmillä pojilla oli pitkät villasukat
ja liivit ja sukkanauhat. Minä en oi-
kein muista, minkälaisia päällys-
takkeja lapsilla oli.

Villapaitoja ja villatakkeja neulo-
tettiin konekutojilla. Kuopan Em-
ma teki näitä töitä meidän kylässä.
Piti olla taitava kehrääjä, joka osasi
kehrätä niin tasaista lankaa, että se
kulki koneessa. Myös ostolankaa oli
jo käytössä.

Olkien vaihto oli vaativa työ
Meillä oli asuttavana tupa ja saman
kokoinen huone. Ei sitä kamariksi
sanottu. Uuni oli siinä keskellä, perä-
puoli oli suunnilleen seinän tasolla
toisessa huoneessa.

Molemmat huoneet lämpisivät sa-
malla kertaa. Oli siinä väliovikin,
mutta en minä muista, että se olisi
ollut koskaan kiinni. Oven takana
uunin viereen jäi hyvä komero.
Muistan, että siellä minä aina vaih-
doin kouluvaatteet koulusta tultua-
ni.

Kyllä niitä sänkyjä oli joka nur-
kassa. Päiväksi työnnettiin toinen
puoli kasaan ja kansi päälle, niin tuli
istumapaikkoja. Kaksi kertaa vuo-
dessa vaihdettiin oljet patjoihin. Se
olikin tosi vaativa työ, että osasi
täyttää patjan niin, että siinä oli hyvä
nukkua. Oljenvaihdon jälkeen ensin
oli patja paksu, mutta sitten oljet
menivät ihan silpuksi ennen uusien
vaihtamista. Sängyssä ei saanut
päivällä ”peuhata”.

Esteri Loponen
o.s. Siitonen

”Isä oli tehnyt kätkyen,
siinä lapsen selkä

oli suorassa,
patjan päällä”
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Silppukone; kiitos Marjalle lahjoituksesta kotiseutumuseoon. Kuva: Pekka Intke.

Cd-levy Osmo Valkosen sävel-
lyksistä “Lauluja Raudusta” on
nyt myynnissä 20 euron hintaan.
Tilauksiin lisätään postituskulut.
Levyllä on 11 kappaletta:
Raudun nimi, Rajakansan tie,
Rajat Raudun maan I, Rautu
sydämessäin, Kevään valko-
vuokot, Tiiet sie mist’ joulu-ukko
tulloo…, Rautu, oi Rautu
kotomme juuret, Kanteleen-
soittajan iltalaulu, Muistoja
Raudusta, Pyhäaamu Karjalassa
ja Rajat Raudun maan II.
Tilaukset pitäjäseuralta.

Tilaa levy Raudun lauluista



Rautulaisten lehti  3/201720

Tahkorannan papan
elämäntarina jatkuu

Antti Huuhka.

Uusi lähtö kesäkuun
alussa 1944
Kesäkuun 9. päivä 1944 alkoi
rytäkkä. Kotiin tuotiin lähtömääräys
Impin päivänä 11.6.1944, ja kahden
päivän päästä lähdettiin. Isä vei ta-
varat Mäkrän kankaalle, ja Petä-
järven asemalta muu perhe nousi
junaan.

Martti, Impi ja Mirja pääsivät
matkustajavaunuun. Isä, äiti ja Vil-
ho matkustivat lehmien kanssa
härkävaunussa. Lehmiä oli viisi,
kantavana ollut hevonen ja emakko-
sikakin saatiin tuoda junassa. Impi
ja Martti tulivat Jäppilään evakkoon
henkilöjunassa.

Martti-veli kertoo Siirtokarjalaiset
Joroisissa kirjassa: Meidät vietiin
taas Pieksämäelle ja sieltä Jäppilän
Kinnarinmäelle. Oli kulunut viikko
tai kaksi, kun lähdin etsimään omaa
väkeä. Menin Pieksämäen rata-
pihalle kyselemään: Onko rautu-
laisten evakkojunia tästä mihin päin
lähtenyt ja tunsiko joku kenties
meidän perheen väkeä? Siellä sa-
noivat, että tästä lähti etelään
evakkojuna kohti Mikkeliä ja se ti-
puttaa vaunuja Kantalaan ja
Hiirolaan. Kuulin, että junassa pi-
täisi olla myös oma perheeni.

Nousin seuraavaan matkustaja-
junaan ja ensimmäisellä asemalla
Kantalassa hyppäsin pois ja siellä-
hän ne purkivat lehmiä ja tavaroita
vaunuista. Yhdessä lähdettiin Vir-
tasalmen kirkolle. Sieltä saatiin Tu-
jusen mökki asuttavaksi ja laidun
lehmille. Martti lähti hakemaan
Impiä ja Mirjaa Jäppilästä, joten
perhe saatiin taas kokoon. Vilho tuli
pari päivää myöhemmin Elisen-
vaaran pommitusten jälkeen Kan-
talaan, kun rata oli ennätetty korja-
ta.  Vilho pääsi tien toisella puolella
olevaan Summasen nahkurin liik-
keeseen töihin.

Sontakärreillä Virtasalmelle
Alle 16-vuotias Antti erkani muus-
ta perheestä Petäjärvellä. Antti lähti
53 hevosen kolonnan mukana
Petäjärveltä kohti Savoa. Hän ajoi
Rastaan Tommin hevosella.

”Minulla oli sontakärrit ja niissä
jauholoota istuimena ja toisilla oli
linjerirattaat”, Antti kertoo.

”Lotta oli mukana ja keitimme
aina välillä ruokaa. Hevosen sel-
kään laitettiin kaksi koivua maas-
toutumisväriksi. Kahdesti jouduim-
me suojautumaan metsään lento-
koneilta”.

Kaikki lehmät eivät mahtuneet
junakyytiin, niinpä ainakin 10 kilo-
metrin jono oli tien täydeltä lehmiä.
Lehmät eivät puskeneet, vaan ne-
kin osasivat kulkea sovussa.
Sakkolan jälkeen jatkoimme matkaa
Savonlinnan lähelle, missä olimme
kaksi päivää sateelta suojassa. He-
vosille niitimme heinää pelloilta ja
kastuimme. Savonlinnasta ajoimme
80 kilometrin matkan yhdessä päi-
vässä. Kaksi kertaa pysähdyttiin
hevosia juottamaan. Hevosen
kengitetyt jalat kestivät pitkätkin
matkat.

17-vuotiaana tuli
komennus Kannakselle
”Virtasalmelta läksin juhannuksen
jälkeisenä päivänä 1944 Pieksämä-
elle IS-kivääriä luovuttamaan.
Olimme asuneet sotatoimialueella,
jossa oli eri lait ja nyt oli aseen pois
luovuttamisen aika.

Aseen luovutusreissu jatkuikin
Kannakselle, kun en saanut poistua
Pieksämäen kauppalasta, vaan mi-
nut käskettiin Kannakselle kolmeksi
kuukaudeksi komennukselle. Sain
armeijan kamppeet ja seuraavana
päivänä meidät siirrettiin härkä-
vaunulla Parikkalaan pariksi päiväk-
si. Siellä lastattiin siirtolaisten tava-

roita junaan yöllä ja päivällä.
Majoituimme koululla”, Antti muis-
telee.

”Aamuvarhaisella kanat kotkotti-
vat koulun lähellä. Muille miehille
sanoin lähteväni tarpeilleni. Menin
ladon alle etsimään kananpesää ja
löysin sen. En kertonut muna-
kätköstä muille mitään. Pyysin
lottaa keittämään munia, jos käyn
niitä ostamassa. Hän lupasi keittää,
jos saisi kaksi munaa palkkioksi.
Otin pussin mukaan ja sanoin
lähteväni munan ostoon. ”Aiotko
ostaa paljonkin?”, tiedusteli lotta.
Kyllähän mie aika paljon niitä os-
tan. Kävin hakemassa rehulan alta
20 munaa, joista lotta sai kaksi ja
itse söin 18 munaa”, tarinoi Antti ja
kertoo, että seuraavana päivänä ei
tullut nälkä.

Parikkalasta siirryttiin Tainionkos-
kelle tehtaita evakuoimaan. Vah-
vuus oli yli sata miestä. Puolet ikä-
miehiä 1901-1902 syntyneitä, joiden
ei rintamalle tarvinnut enää lähteä.
Toinen puoli oli 17-vuotiaita. Eräs
tyttö pyysi kahta miestä heinätöihin.
Olimme toista viikkoa tytöllä heinä-
töissä. Tainionkoskella oli Vuoksen
rannalla sauna, jossa saunottiin vii-
tenä iltana viikossa ja uitiin
Vuoksessa. Tämän jälkeen menim-
me Kirvuun kolmeksi viikoksi heinä-
töihin ja ruista niittämään. Kirvusta
muutettiin Hiitolaan.
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Sirkiänsaari –
Huhti – Korlee

Lauantaina 8.7.2017
klo 12 alkaen

kokoonnutaan
kyläkokoukseen

Veikko ja Leila Koukosen
kotona. Tervetulleita ovat
myös muualta päin Rautua

polveutuvat.
Osoite: Lampipolku 1,

77570 Jäppilä
Ohjelma vapaamuotoista,
tuo mukanasi mitä keksit.
Ruokailua varten (à 20 e)

ilmoittautumiset
ruokavaliotietoineen:

Rauni Karjalainen
p. 0400 715 200

Tervetuloa!

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 verkkokaupasta
hintaan 25 euroa tai

jäsenhinnalla 20 euroa.

Aselepo tuli 4.9.1944 ja Hiitolasta
lähdettiin 22.9.1944 ja ajettiin
evakkotavaroita asemalle. Puituja
viljoja vietiin varastoon, joita var-
tioitiin asemalla. Hiitolasta jatkettiin
Immolan lentokentälle Imatralle ja
sieltä Pieksämäelle. Antti pääsi si-
viiliin 25.9.1944. Antti sai tuosta
Kannaksen koulutusjaksosta rinta-
matunnuksen.

Anjalaan siirryttiin Riitamaan
ja Rauhamaan kartanon tilalle
Uutena evakkopaikkana Anjalassa
oli kahden huoneen talo. Toisessa
huoneessa asui seitsemän hengen
Huuhkan perhe. Toisessa huonees-
sa asui Rastaan nelihenkinen per-
he. Tilalla oli myös navetta.

Kesällä 1945 käytiin tansseissa
Ahvion lavalla; seitsemän kilomet-
rin matka kuljettiin kävellen.

Sinä kesänä en tanssittanut
Kivirannan Ainoa kertaakaan
”Syksyllä tuli Köyrtanssit, jotka oli
Vastilan talolla. Niistä tansseista
läksin Ainoa saatille.

Köyrviikko oli palvelijoiden vuosi-
loma, joka oli viikon mittainen ja sitä
vietettiin marraskuun alussa. Sen
jälkeen en muualla suatilla käynyt-
kään, enkä tainnut käyvä sitäkään
ennen”, Antti tuumasi.

Perhe viljeli Anjalassa kaksi sato-
vuotta. Ensimmäisen vuoden vuok-
ra oli sovittu työnä:

110 tuntia per hehtaari työtä,
kokonaisvuokra 880 tuntia. Vuok-
ran maksu oli Antin työnä.

Toisena vuonna Antti oli samas-
sa talossa tuomarin palkkatyössä.
Toisen vuoden vuokra maksettiin
rahassa, ja Antti sai palkkaa 1100
mk vuodessa.

Marraskuussa tuli kuluneeksi 70
vuotta, kun 2.11.1946 köyrinä Aino
ja Antti ostivat kihlat Kotkan kau-
pungista. Ainokin vietti kyseistä
köyrviikkoaan ollessaan palvelijana
Kantolan talossa.

”Sain Ainoa hammeenhelme-
masta kiinni ja naimisiin mentiin

26.4.1947, aiemmin mainitulla tans-
sipaikalla Vastilan talolla. Häissä oli
toista sataa vierasta hyvän mat-
kaa”.

Joroisiin toukokuun
alussa 1947
Maanhankintalaki tuli voimaan
1945, ja sen perusteella ruvettiin
jakamaan maita siirtolaisille.
Huuhkan perheen sijoituspaikaksi
tuli Joroinen. ”Komia oli hiämatka,
kun toukokuun alussa 1947 tultiin
Inkeroisista Joroisiin.”

Tavaroita oli kolmessa vaunussa.
Yhdessä lehmät ja toisissa muita
tavaroita. Joroisten asemalla tava-
rat lastattiin Pentikäisen Einon kuor-
ma-auton lavalle.

Huuhkille oli varattu Kerisalon
saaresta Hämäläisen Viktorin ranta-
mökki. Hämäläisen rannassa oli
navetta ja kahden huoneen talo.
Toisessa huoneessa asuivat Tolpot
ja toisessa seitsemän henkeä Huuh-
kia. Vilho oli Virtasalmella Summa-
sen nahkuriliikkeessä töissä.

Rantapeltoja oli 1,5 ha, johon
kylvettiin viljat ja istutettiin peruna.
Antti kynti perunapeltoa hevosella,
jota  Aino talutti. Aino ei ole eläis-
sään nähnyt niin hyvää perunasatoa
kuin sinä kesänä. Martti-veli teki
peruna-auman, jossa peruna säilyi
hyvin.

Antti lähti 20.6.1947 sotaväkeen
Lappeenrantaan, ja Aino meni ko-
tiinsa Ruotsinpyhtäälle Vastilan ky-
lälle. Antti täytti ensimmäisenä
sotaväkiherätyksenään 20 vuotta.

Juha Romo

”Antti kynti perunapeltoa
hevosella,

jota  Aino talutti.
Aino ei ole eläissään nähnyt

niin hyvää perunasatoa
kuin sinä kesänä ”
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Lapsuusmuistoja Orjansaaresta:
Kotikylän kulttuuriharrastukset
Orjansaaren kylän kulttuuri liittyi
pääasiassa nuorisoseuran ja Mart-
tayhdistyksen toimintaan.

Nuorisoseura perustettiin Orjan-
saareen vuonna 1910 opettaja Antti
Rädyn aloitteesta. Kun nuoriso-
seuralle oli saatu hankittua palokun-
nan avustuksella oma talo ja sen
viereen urheilukenttä, tuli kylän
nuoriso innolla toimintaan mukaan.
Nuorisoseura  järjesti näytelmä- ja
opintokertotoimintaa. Myös iltamia
pidettiin jatkuvasti.

Pikkulotilla oli oikeat
lottapuvut
Suojeluskunnan lisäksi Rautuun pe-
rustettiin vuonna 1921 Lotta
Svärdin paikallisosasto ja vuonna
1933 tyttöosasto. Vuonna 1939
meitä pikkulottia oli 21, minäkin
mukaan luettuna. Saimme oikeat
lottapuvutkin valkoisine kauluksi-
neen. Meitä ohjasi alakoulun opet-
taja Kyllikki Tamminen, myö-
hemmin Kerminen mentyään nai-
misiin Veikko Kermisen kanssa.

Suojeluskunnan alainen poika-
osasto oli aloitettu jo vuonna 1928.
Muistan, että myös veljilleni olisi
tullut  Joka Poika -lehti. Pikkulotille
tuli myös oma pieni lehti, mutta sen
nimeä en enää muista.

Suojeluskunnat ja lotat osastoi-
neen kaikkineen täytyi sitten lak-
kauttaa vuonna 1944 rauhanehtojen
mukaisesti.

Matti-isän kirjat kiinnostivat
Meidän ”kotikulttuurissa” oli pieni
kirjahylly tuvan seinällä, ja virsi-
kanteleen teline samoin. Matti-isän
kammarissa oli iso lasiovinen kaap-
pi, jossa oli sisäpuolella oikein
kangasverhot, vihreät sävyltään.
Siellä oli myös ylähyllyllä kirjoja. Me
lapset kävimme vaivihkaa niitä jos-

kus tutkimassa. Meidän mielestä
mielenkiintoisin kirja oli
”Valkopukuinen nainen”.

Sokerina pohjalla Elli-siskon
Nyyrikki-lehti
Lehtiäkin meille tuli; Karjala, Maa-
kansa ja Yhteishyvä sekä kirkon
lehdistä Kotimaa ja Herätkää -leh-
det. Yhteishyvästä aina kilvan kat-
soimme poikien kanssa  Sattuman
Villen, Tommi Typykän ja Pekka
Puuhaaran sarjakuvat. Ja tulihan
meille vielä Marttayhdistyksen
Emäntälehti ja Kotiliesi, josta tietysti
piti ensimmäisenä katsoa takasivun
Kieku ja Kaiku. Ja sokerina poh-
jalla oli Nyyrikki-lehti, joka tuli Elli-
siskolleni.

Karjala-lehdestä muistan seuraa-
van viipurilaisen kultasepänliikkeen
runomuotoisen mainoksen: ”Kuules
Maija-kultaseni, mamma sanoi
näin: Kolmas talo asemalta kau-
pungille päin. Siinä kuulu kulta-
seppä, Aallon liike on. Kihlat siel-
tä halpaan hintaa ostaa jokai-
nen, sormeen sormuksen ja rin-
taan ketjun kultaisen...”

Musikaalinen isä opetti nuotit
Iltaisin meillä harrastettiin tietty
läksyjen ja lehtien lukua. Ja isä soit-
teli kanteleella etupäässä virsiä.
Hän oli nuorena ollut myös viulun-
soittaja ja käynyt oikein iltamissa
soittamassa tanssimusiikkia sen
ajan yhtyeessä. Hän opetti myös
minulle nuotit ennen kuin osasin
lukeakaan. Ensimmäiseksi opin soit-
tamaan ”Enkeli taivaan” ja sitten
muita lauluja laulukirjasta.

Kahdella työmiehellämme, Väinö
Naapilla ja Eino Korkalla oli ko-
meat lauluäänet, kun lauloivat isän
kanssa kanteleen säestyksellä. Lii-
sa-äidilläni oli kaunis sopraanoääni.

Sinne se jäi meidän rakas kannel-
kin palamaan kodin mukana. Sitä-
kin kaipasimme kovin. Jäivät kui-
tenkin ne mukavat koti-iltojen muis-
tot kanteleen soittoineen ja yhdes-
säoloineen tuvan pitkän pöydän ym-
pärillä.

Eeva Tenhunen
o.s. Partanen

”Jäivät kuitenkin
ne mukavat

koti-iltojen muistot
kanteleen soittoineen ja

yhdessäoloineen
tuvan pitkän pöydän

ympärillä.”
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Kerään tarinoita, etsin haastateltavia!
Kirjoitan väitöskirjaa suomalaisista
talvi-, jatko- ja Lapin sodan
uskomustarinoista ja yliluonnollisiksi
tulkituista sotakokemuksista.
Kerään itse koettuja, sota-aikana
kuultuja ja perimätietona siirtyneitä
muistoja.

Sodat 1939–1945 olivat inhimilli-
sesti katsoen herkkää ja tunteikasta
aikaa. Sota merkitsi pelkoa, epätie-
toisuutta, huolta, uhkaa ja hätää.
Toisaalta koettiin myös yhteisöl-
lisyyttä ja toivoa. Sota-aikana selit-
tämättömät kokemukset olivat ylei-
siä, ja moni ihminen on kokenut ou-
don kokemuksen tai kuullut
uskomustarinan juuri sotarintamilla,
kotirintamalla tai evakkotiellä. 

Haluan tutkia, kuinka sodan
uskomustarinat elävät tänä päivä-
nä, ja kuinka tarinat ja memoraatit
ovat siirtyneet seuraaville sukupol-
ville, sodan kokeneiden jälkeläisille.
Olen kiinnostunut tutkimaan, kuin-
ka sodan uskomustarinaperinteessä
näkyy vanha uskomustarinaperinne.
Kuka tarinoita kertoi? Milloin? Mis-
sä? Kenelle? Miksi? Millaisia oli-
vat kotirintaman tarinat? Kuinka eri
puolilta Suomea rintamille tulleiden

sotilaiden tarinat poikkesivat toisis-
taan? Missä sodan vaiheissa ker-
rottiin tarinoita? Asemasota?
Hyökkäysvaihe? Syntyikö sodassa
omia tarinatyyppejä?

Olen kerännyt uskomustarina-
perinnettä ja paikallistarinoita Kai-
nuussa yli kymmenen vuoden ajan.
Tutkimusaiheeni on noussut kentäl-
tä, kansan syvistä riveistä. Haas-
tattelemani ihmiset ovat halunneet
usein kertoa sota-ajan tapahtumia,
joita he eivät ole kyenneet järjellä
ymmärtämään. Asiat ovat vai-
vanneet heitä vuosikymmeniä. Van-
hoilla päivillä ihmiset ovat
muistelleet halukkaasti: ihmetelleet
selittämättömiä tapauksia, vaikka-
pa vihollista, johon eivät luodit pys-
tyneet tai kuinka unen haltija pelas-
ti hengen Tali-Ihantalan taisteluis-
sa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ra järjestää tutkimusaiheestani kan-
sallisen kilpakeruun syksyllä 2017.
Haastattelut aloitin jo keväällä 2017,
koska sodat omakohtaisesti koke-
neet ovat hyvin iäkkäitä. Haluan
kerätä koko Suomen laajuisen ai-
neiston. Liikun toiveiden mukaiseen

haastattelupaikkaan, ja otan myös
vastaan puheluita, kirjeitä ja
sähköposteja. Olen kiitollinen kai-
kista yhteydenotoista, jotka koske-
vat omia kokemuksia tai muilta
kuultuja tarinoita toisen maailman-
sodan uskomusolennoista, voimista
ja ilmiöistä. Suoritan haastattelut
kunnioittavassa hengessä ja Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran
keruuohjetta noudattaen. 

Kun perinteenkeruu on valmis,
sovellan tarina-aineistoa myös
tarinallisen luonto- ja kulttuuri-
matkailun kehittämiseen. Syntyy
seikkailu ja kaivattu uudenlainen
näkökulma sotiin.

Tutkimus on osa akatemia-
hanketta Lapland´s Dark Heritage.

 
FM

Satumaarit Myllyniemi
Sälinkääntie 291,
 04620 Mäntsälä

satumaarit.myllyniemi@gmail.com

puh. 040 511 7097
 

Puhukoon paatinen pylväs
Eläkkeellä oleva historian-
opettaja Anna Sirola on kirjoit-
tanut hiljattain julkaistun kirjan
”Puhukoon paatinen pylväs”.
Kirjaan on koottu vuoden 1918
vapaussodan sankarihautojen
muistomerkit ja vapaudenpat-
saat.

FM Anna Sirola on kartoittanut
teokseen kaikki vapaussodan val-
koisten sankarihautojen 360
muistomerkkiä, mukaan lukien
luovutetun Karjalan alueen. Mu-

kana on myös tiedot ja kuva
Raudun patsaasta. Raudussahan
käytiin Karjalan kannaksen kii-
vaimmat taistelut, kun Raudun
rautatieasema oli sodan molem-
mille osapuolille strategisesti tär-
keä.

Kirjassa on 414 sivua, joista
luovutettua Karjalaa käsittelee 47
sivua.

Kirjan on kustantanut Väylä-
kirjat.                             -MRT

Muista myös
internetsivut
www.rautu.fi

Tilaa
RAUTULAISTEN

LEHTI!

Oma pitäjälehti on myös
hyvä lahjavinkki sukulaisille

ja ystäville!
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Ote kirjasta Eros Jäske: Me
kestimme, vapaus  säilyi. Julkai-
sija Olokka Ky, Hämeenlinna
2003, jossa Raudun luterilaisen
seurakunnan kirkkoherra Paa-
vo Ismael Salo kirjoittaa hetkiä
juuri ennen talvisotaa ja heti sen
jälkeen. Teksti on otsikoitu seu-
raavasti:

EVAKKOPAPPI.
Kotona Raudussa
20.11.1939, klo 13.00

Rakkaimpani! Tervehdys taas
täältä. Elämä menee päivästä toi-
seen nyt jo vakiintunutta uomaan-
sa. Ennakoidaan, että nykyistä
aseellista rauhaa tulee kestämään
kauan. Se on rajaseutulaiselle vai-
keata. Työtä on ruvennut selviä-
mään kovasti. Joka päivä on harta-
ushetkiä ja juhlia, hengellisiä ja isän-
maallisia, joukoille ja osaksi
siviileillekin.

Toissa yönä satoi täällä ensi lu-
men, mutta rekikelejä ei vielä ole.

Karjala-lehden mukaan Viipurin
koulut alkoivat tänään toimintansa,
mutta Vanhassa Yhteiskoulussa
vain yläluokat. Sen mukaan Eeva
ei siis vielä käy koulua.

Terveiset teille kaikille! Jumala
kanssanne!

Paavo

Kotona Raudussa
26.11.1939
Rakkaimpani! Huomenna lähden
Savoon, joten en ehdi käydä teidän
luona. Nyt saan olla perillä ainakin
kaksi vuorokautta, vaikkakin poik-
kean kirkonkirjoja hakemaan.

Ensi sunnuntaina otetaan käyttöön
uusi virsikirja ja raamatun käännös.
Se aloitetaan pienellä juhlallisella
ennen Jumalanpalvelusta, jonka toi-
mittamisessa tahdon itse olla mu-
kana. Jääkää Jumalan huomaan!

Paavo

Evakkopapin muistelmia talvisodan tiimoilta

Rintamalla 2.12.1939
Rakkaimpani! Palasin eilen Savon
matkaltani. En päässyt enää kotiin.
Selitys radiouutisten mukaan: on
ollut tykistötoimintaa. Todellisuudes-
sa se on ollut jättiläisen ensi rynnis-
tys. Se on torjuttu. Siviiliväestö on
poissa kokonaan.

Olen nyt sotilaspappi. Mitä ihmet-
telen niin sitä, miten helposti voin
mukautua, samoin useimmat muut
ihmiset. Kuule rakas vaimoni. Me
olemme Jumalan kädessä. Kaikki
uusi syntyy kivulla niin kuin luon-
nollisessa syntymässä, niin muussa-
kin. Jumala kanssanne.

Paavo

Pieksämäellä 10.12.1939
Rakkaimpani! Olen nyt täällä pap-
pilassa. Minä olen ja sinä olet ja lap-
set, varmaan Eevakin, kaikki olem-
me olemassa. Ps. 118:17. Tällä
saan suurta ystävällisyyttä osakse-
ni.

Ainoakseni puvukseni jäi suo-
jeluskuntapuku, monot ainoiksi
kengiksi. Turkki on onneksi muka-
na. Nyt sain määräyksen toimia
evakoidun väestön sielunhoitajana

ja samalla Virtasalmen ja Jäppilän
kirkkoherran apulaisena. Kaikki on
tilapäistä, mutta mieliala hyvä.

Rautulaisilta jäi kaikki omaisuus
tulen ruoaksi. Olemme kaikki yhtä
köyhiä ja yhtä rikkaita.

Sydämellisin tervehdyksin.
Paavo

Virtasalmi,
pappila 21.12.1939
Rakkaimpani! Lähettämäsi paketti
on nyt Virtasalmella, josta haen sen
huomenna. Olen täällä joulun py-
hätkin, samoin kaikesta päättäen
uudenvuodenpäivän ja loppiaisen.

En ole tilaisuudessa järjeste-
lemään joululahjoja kellekään. Jä-
tetään tänä vuonna kaikki sellainen
kuin joululahjat syrjään. Mikko tuli
Jalolle tänne Raudusta Johannek-
sen ja Simo Kalevin kanssa. Varsaa
ei Mikko saanut kulkemaan. Se oli
karannut ja juossut kirkolta pappi-
laan ja jäi siten ryssille.

Siinä pakkoevakuoinnissa, mikä
Raudussa tapahtui sodan syttyes-
sä, on suurin osa pakolaisista viety
Jokioisiin. Saa nähdä, kumpaan
rautulaisten keskus muodostetaan,
Pieksämäelle vai Jokioisiin? Voikaa
hyvin. Olkoon joulunne rauhallinen.

Paavo

Raudussa talvisodan alkaessa kan-
saa oli palautunut sotatoimialueelle,
koska oletettiin, että sotaa ei syty.
Silloinen sisäministeri Kekkonen
antoi tähän luvan. Se maksoi kovan
hinnan rautulaisille, koska Rautu
tuhottiin ja poltettiin heti vihollisen
hyökkäyksen alkaessa ilman sodan
julistusta.

Jatkosodassa Karjalan kannas
saatiin vallattua takaisin syyskuun
alkuun 1941 mennessä ja välittö-
mästi tämän jälkeen koti-ikävä vai-

Kirkkoherra Paavo Ismael Salo.
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vasi karjalaisia ja tietenkin myös
rautulaisia.

Vuoden 1942 aikana entiset asuk-
kaat saivat luvan palata takaisin
mm. Rautuun, mutta siellä odotti
tuhoutunut ja raiskattu kotiseutu.
Koti oli kuitenkin kaikkein tärkein
asia rautualaisille ja seuraava piir-
ros osoittaa mihin he tulivat.

Kaksi sananlaskua, ruotsalainen
ja venäläinen, osoittavat selvästi,
mikä on ollut rautulaisille tärkein
asia maailmassa, olkoonkin, että
Rautu oli tuhottu ja raiskattu.

Mutta jo vuoden 1942 aikana
suunta alkoi kohdistua ylöspäin ja
tämä johtui tietenkin osaavista kä-
sistä ja rautulaisten kotiseutu rak-
kaudesta.

Pekka Hovilainen

Leipomista raunioilla.

”Vuoden 1942 aikana
entiset asukkaat

saivat luvan palata takaisin
mm. Rautuun,

mutta siellä odotti
tuhoutunut ja raiskattu

kotiseutu.
Koti oli kuitenkin

 kaikkein tärkein asia
rautualaisille ja

seuraava piirros osoittaa
mihin he tulivat”
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VEHMAIS-HAUKKALA
kyläkirja 30 euroa +

postituskulut
tilaukset:

pitajaseura@rautu.fi
puh. 044 925 9765
pintke@suomi24.fi

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella?
Tee Rautulaisten lehden osoitteenmuutos:

Veijo Moilanen
puh. 040 848 2759,

sähköposti: lehtitilaus@rautu.fi

Raudun Orjansaaressa syntyneen Veikko Tukian
suku täydentyi 1.3.2017 uudella jäsenellä, joka
oli Veikolle jo neljäs lapsenlapsenlapsi. Uusi su-
vun jäsen sai pääsiäispäivänä pidetyssä kasteti-
laisuudessa nimen Martta Hilma Sofia Puhjo. Ku-
vassa Veikon sylissä Martta vieressään Jorma Tu-
kia ja Jorman tytär Saila Puhjo sekä Martan sisa-
rukset Kerttu ja Iivari.

Kaukaiset Rautu-juuriset
Rautulaisia löytyy myös maapallon toiselta puo-
lelta eli kuvassa ovat vehmaislaisen Eemil Mes-
kasen tytär Eeva Malkamäki ja hänen poikansa
Pekka, joka on asunut Uuden-Seelannin Auck-
landissa jo yhdeksän vuotta.

Heille syntyi 9.3. tytär Leila, jota me isovanhem-
mat lähdimme tapaamaan. On se vaan kovin kau-
kana eli 10 aikavyöhykkeen takana ja matka kesti
heiltä kotoa meille kotiin yhteensä 29 tuntia, josta
21 tuntia oltiin lentokoneessa.

Heikki Malkamäki

NYT SAATAVANA SEURAAVAT
TUOTTEET
lahjaksi tai itsellesi

Osmo Valkosen uutuus cd-levy 20.00 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.
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Kainuussa syntynyt, Karjalassa kasvanut ja Hä-
meessä elänyt Meeri Virtanen poistui luotamme tam-
mikuun 15. päivänä tänä vuonna 92-vuotiaana
Turengissa.

Rautulainen Meeri Annikki Kindt syntyi
22.8.1924 Kajaanissa. Hän kuuluu Falckin su-
kuun, joka on ollut Raudussa aina vuodesta 1655
lähtien. Meerin äiti Anna Mikontytär Kindt o.s. Falck
oli syntynyt vuonna 1900 Raudussa ja hän sai
puolisokseen Lohjalla vuonna 1899 syntyneen Ar-
vid Vilhelm Kindtín, joka kuoli 1927 Raudussa.
Heille syntyi poika vuonna 1923 nimeltään Tuure
Arvid ja tytär Meeri Annikki. Veli Tuure Arvid kuoli
jo 3-vuotiaana hinkuyskän jälkitautiin.

Meeri siirtyi Raudusta Riihimäelle elokuun 12.
päivänä vuonna 1938 ollessaan 14-vuotias. Mee-
ri meni ompeluoppiin ja koulutuksen jälkeen piti
alkaa tekemään kaavapiirustusta. Hänen virolai-
nen opettajansa lähti Viroon ja jäi sille tielleen ja
niinpä kaavapiirustus jäi kesken. Hän muutti Ella-
tätinsä luokse Turenkiin 20-vuotiaana ja toimi työ-
väentalolla tarjoilijana. Köydenvetokisoihin osal-
listunut Ahti Virtanen tuli keittiöön pyytämään
pesuvatia käsienpesua varten ja Meeri antoi hä-
nelle pesuveden ja samalla sydämensä.

Se oli rakkautta ensisilmäyksellä ja he menivät
3 kk:n päästä kihloihin ja Marjan päivänä
22.3.1945 oli häät Turengin Työväentalolla. He
rakensivat oman talon 1954, johon muutettiin lo-
kakuussa samana vuonna. Heillä on neljä lasta

Rakkaamme suvun vanhin Meeri Annikki Virtanen
on poissa.
Sun muistosi Äiti ainiaan
jää kauniina mieleemme loistamaan.
Vaikka sydämesi kultainen väsyi pois,
emme hyvyyttäsi, lämpöä unohtaa vois.
Ja tiedämme sen keskellä kaipauksen,
olet helmassa Herrasi, Jeesuksen.

Kuvassa Meerin 90-vuotispäivillä hänen serkkun-
sa Martti ja Hannu Tuomimaa.

Markku Tapio (-47), Jarmo Sakari (-48), Riitta
Sinikka (-51) ja Tarja Inkeri (-54). Meeri ja Ahti
kasvattivat lapsensa yhdessä rakkaudella ja sään-
töjä noudattaen. Lapsia ei tarvinnut kuin katsoa,
niin he tiesivät, miten tuli toimia. Lapsista kasvoi
kunnon kansalaisia. Ahti-puoliso poistui äkillisesti
vuonna 1994.

Elämäntyönsä Meeri teki perheen parissa ja
Talovalmiste Oy:ssä. Meeri jäi eläkkeelle raskaas-
ta työstä 54 vuoden vanhana, jonka jälkeen hän
hoiti lastenlapsia aina 75-vuotiaaksi asti. Meeri
toimi aktiivisesti ammattiyhdistystoiminnassa ja työ-
väenpuolueen naistoiminnassa. Hän toimi ammat-
tiosaston sihteerinä n. 20 vuoden ajan.

Meeriä jäivät kaipaamaan: 4 lasta, 12 lapsen-
lasta, 23 lapsenlapsenlasta ja 4 viidennen polven
lasta sekä sukulaiset ja ystävät.

Kirjoittaja Meerin miniä
Sirpa Autio
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