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60. VUOSIKERTA  2/2018 (411) HUHTIKUU 2018

Raudun pilkkikisoissa nuorten sarjalaiset sai-
vat kaikki palkinnoksi Rautu on rautaa -
hupparin, vasemmalta Aino Pirhonen, Elina Nau-
manen, Hanna Naumanen ja Erik Naumanen.
SIVUT 8-9.

Raasulin rajakaivo, kuva Museovirasto, huomaa rajapylväät. Kaivo ei ollut katettu vielä 1920-
luvulla. Kuvan tyttö on Toini Penttilä. SIVU 10.

RAUTULAISTEN
LEHTI

RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA
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Mikkelissä huhtikuussa 2018

kotiseutuneuvos

Venäjä on uhka itselleen
Venäjän presidentin vaaleissa nuo-
ret jättivät äänestämättä, koska ei-
vät halunneet olla kannattamassa
nykyistä hallintoa. Toki siellä on pal-
jon ns. Putinin opetuslapsia, joita
taktisesti koulutetaan Venäjä on
Suuri ja Voittamaton -aate-
maailmaan, jota Hitler käytti 1930-
luvulla Saksan ja maailman herruu-
den saavuttamiseksi.

Putinin seuraavalla kuusivuotis-
kaudella yksi tavoitteista on lisätä
puolustusta. Täysin epäselvää on,
että ketä vastaan Venäjän täytyy
puolustautua; luulen, ettei maapal-
lolta löydy yhtään valtiota, joka ha-
luaisi hyökätä Venäjälle. Ei liene
ketään, joka haluaisi sotkea käsiään
paskaan!

Sota on täysin mahdollista lähi-
alueillamme. Tuntuu siltä, että Ve-
näjä odottaa vain tilaisuutta
ampuakseen ”mainilanlaukauksen”
taas jossain päin. En luottaisi min-
käänlaisiin ”kahdenvälisiin suhtei-
siin”, joita Suomen ulkopoliittinen
johto painottaa turvallisuutemme
takuiksi. Niistä ei mielestäni ole
mitään todellista konkreettista näyt-
töä.

Toki eihän siinä mitään pahaakaan
ole, että kuitenkin mahdollisimman
paljon yhteyttä pidetään mm. Nii-
nistön puolelta. Venäjällä yleensä-
kin kaikki tapahtuu ns. hyväveli-
järjestelmällä: joku tuntee jonkun ja
asioilla on taipumus järjestyä juuri
tuttavuuksien  ja suhteiden kautta.

Istun juuri tätä kirjoittaessani
Nuijamaalla Suomen tullissa. Olen
jonottanut jo lähes tunnin. Kaistoja
on auki vain yksi, ja venäläisiä tu-
risteja on paljon palaamassa Venä-
jälle. Tullin pitäisi saada nopeasti li-
sää henkilökuntaa rajaliikenteen
joustavaan toimintaan. Yllättävää
on, että Venäjän tulli toimii nyky-
ään paremmin kuin Suomen puolel-
la.

Venäläisturistien määrä on lisään-
tynyt todella merkittävästi ja Suo-
men lähialueiden täällä tynkä- Suo-
men puolella kannattaisikin nyt pa-
nostaa venäläisiin matkustajiin. So-
takorvaukset kannattaisi nyt ottaa
takaisin, mahdollisimman hyvin täs-
sä muodossa!

Ja sitten yllättäen pääsinkin ryös-
tetylle alueelle ja Viipuriin...

 Olettekin ehkä kuulleet, että
Hovinkylässä olevan lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkin tie-
oikeus ei ollutkaan voimassa, joka
vuonna 2000 oli virallisesti sovittu
ja mitattu.

Muistomerkin edessä oleva tontti
on nyt tullut myyntiin, ja vielä rekis-
teröimätön joukko, group Hovinkylä,
on hankkimassa rahaa sen tontin
ostamiseksi, jolloin tieoikeus siten
toteutuisi. Olemme saaneet jo huo-
mattavan summan rahoitusta ton-
tin hankintaan, mutta vielä puuttuu
muutama tuhat. Mikäli haluat olla
mukana, se on vielä mahdollista.
Lue ilmoitus seuraavalta sivulta leh-
dessämme.

Onko sitten maan osto Venäjältä
mahdollista? Vuonna 2011 Putin al-
lekirjoitti lain, jonka mukaan maan-
osto Venäjältä ulkomaalaiselle on
mahdollista myös pakkoluovutetun
Karjalan osalta tietyiltä alueilta.

Käkisalmen piiriin kuuluvat
Sakkola, Rautu ja Metsäpirtti kuu-
luvat niihin, joista maanhankinta on
mahdollinen.

A lähehä siekii mukkaa...
kiusaaha se on pienkii kiusa...:)
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VUODEN 2018 MATKOJA RAUTUUN

Kevään talkoomatka Rautuun
17.-20.5. Mahdollisuus osallistua

  myös Taipaleenjoen 200-vuotisjuhlaan!
tied: Pekka / Markku

Kotiseuturetki Rautuun 8.-10.6.2018
Reitti: Joroinen-P:mäki-M:li-L:pr
Majoitus: hotelli Rautu, ph
tied: Markku pitajaseura@rautu.fi
044 9259765

Kotiseuturetki Rautuun 27.-29.7.2018
Matkan aikana luento vapaussota 1918  Raudussa/ taistelupaikat

Majoitus: hotelli Rautu, ph

tied: Markku,  044 9259765
pitajaseura@rautu.fi

Pekka  pintke@suomi24.fi, p. 045  2630365

Rajalla rauhatonta

Kaino Tuokon
kirjoittamaa kirjaa myy

Rautulaisten pitäjäseura ry.
Hinta on 20 euroa.

 Tilaukset: Markku
puh. 044 925 9765

Pekka puh. 045 263 0365

pitajaseura(ät)rautu.fi tai
pintke(ät)suomi24.fi

  OSALLISTU ja osta
pala KARJALAA!

Sakkolan Hovinkylässä
lahjoitusmaa talonpoikien
muistomerkin viereinen
  tontti on myynnissä,

1200 neliötä.
  Perustettu group

Hovinkylä aikoo
  hankkia tontin hintaan

15 700 euroa,
  hinnasta puuttuu vielä

6700 euroa.
  Pääset osalliseksi tontista,
vähimmäissijoitus on 100 e,
  ylärajaa ei ole määritetty..:)

Tämä on ainutlaatuinen
tilaisuus!

Toimi nopeasti ja tee varaus:
pitajaseura@rautu.fi

  Karjala takaisin -terveisin

Markku Paksu
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Rautulaisten pitäjäseuran vuosiko-
kouksen yhteydessä 17.3.2018 luo-
vutettiin seuran puheenjohtaja
Markku Paksulle Tasavallan pre-
sidentin viime itsenäisyyspäivänä
myöntämä Suomen Leijonan Rita-
rikunnan ansioristi.

Seuraavassa hän kertoo tuntojaan
ja ajatuksiaan.

Markku, sait viime itsenäisyys-
päivänä, itsenäisyyden sadan-
tena juhlavuotena merkittävän
tunnustuksen työstäsi karjalais-
ten ja erityisesti rautulaisten ja
heidän jälkeläistensä hyväksi.
Se perinteinen kysymys kuu-
luu, miltä tämä sinusta tuntuu?

– Upealta, varsinkin kun tun-
nustus on tullut korkealta taholta.
Koen, että tässä on arvostettu en-
nen kaikkea karjalaista kotiseutu-
työtä yleensä, vaikka varsinainen
merkki tuli nyt minun kohdalleni. En
tietenkään kiellä mielihyvää siitä,
että vuosikymmeniä tekemäni työ
ja siihen uhraamani aika on nyt näin
huomioitu.

Olet toisen polven rautulainen
tynkä-Suomessa. Kerro lyhyesti
suvustasi.

– Isäni puoleinen suku on asu-
nut yli 300 vuotta Sakkolassa
Raajussa, joka myöhemmin tuli ku-
lumaan Metsäpirtin pitäjään. Sieltä
pappani isä muutti Rautuun 1800-
luvun lopulla. Äitini on savolainen.

Miten ja koska sait karjalaisten
ja rautulaisten perinnetyöhön
sellaisen kipinän, joka tuli mer-
kitsemään sinulle elämäsi tär-
keää sisältöä?

– Voi sanoa, että noin 14 vuo-
den ikäisenä, kun jo tuolloin alka-
neen työelämäni vuoksi muutin asu-

Tunnustuksen saaminen korkealta taholta
on ilahduttanut Markku Paksua

maan lähemmäs työpaikkaa mum-
mon ja papan luokse Mikkeliin. He
olivat aitoja kannakselaisia mur-
teineen ja tapoineen. Muistan esi-
merkiksi pappani viljelemän sanon-
nan: ”Tääl tehhää näin, mut näin
myö tehtii Karjalas”. Toki jo sitä en-
nen aloin ymmärtää, että sukumme
on jostain muualta, vaikka ympäris-
tön kanssa samoja suomalaisia
olimmekin.

Missä kaikessa olet ollut mu-
kana ja milloin?

– Leipätyöni olen tehnyt kau-
pan alalla alkaen harjoittelijasta ja
myyjästä päätyen itsenäiseksi yrit-
täjäksi 1994. Karjalan perinne-
työssä olen ollut monessa mukana.
Tässä voisi mainita vaikkapa
Rautulaisten pitäjäseuran useat
luottamustoimet ja seuran puheen-
johtajuuden vuodesta 1994 alkaen.
Samoin Rautulaisten lehden
päätoimittajuuden vuodesta 1993
alkaen. Lisäksi olen hoitanut
luottamustoimia muissakin karjalais-
ten yhdistyksissä.

– Yksittäisinä suurina projekteina
voisin mainita Larin Parasken uu-
den hautamuistomerkin saamisen
Raudun Palkealan hautausmaalle,
Raudun ev.lut. hautausmaan muis-
tomerkin sinne haudatuille vainajille
ja samalle hautausmaalle pystyte-
tyn muistomerkin sinne haudatuille
suomalaisille sankarivainajille.

– Yhteydenpito venäläisiin viran-
omaisiin mukaan lukien nykyisen
Raudun (Sosnovon) johdon, on vaa-
tinut jatkuvaa työtä, samoin kuin esi-
merkiksi hautausmaan kunnossapi-
to. Tässä siis päällimmäiset. Var-
maankin tämän tyyppisistä asioista
sain kotiseutuneuvoksen arvonimen
2009.

Mitkä asiat ovat olleet tässä
työssäsi kohokohtia?

– Ainakin se, että olen saanut
tutustua ja tehdä työtä satojen, ellei
tuhansien rautulaisten ja karjalais-
ten kanssa ja tutustua heihin. Ko-
hokohtana muistuu mieleeni myös
Larin Parasken muistomerkin jär-
jestely ja teettäminen neuvosto-
aikana. Kaksi vuotta kestänyt pro-
jekti oli vaativa, mutta myös tyydy-
tystä tuottava.

Ja mitkä vaikeimpia? Onko
koskaan tullut niin sanotusti us-
kon puute?

– Uskon puutetta alkoi tuntua
silloin, kun Tikatsun hautausmaan
vainajille pystytetty ensimmäinen
muistomerkki oli rikottu. Pystytet-
tiin toinen merkki, jonka senkin
Asta-myrsky kaatoi 2010 pannen
samalla koko hautausmaa-alueen
hyrskyn myrskyn.

– Kovaan vääntöön jouduin
Sosnovon kaupunginjohtajan kans-
sa silloin, kun hautausmaa-alue ai-
ottiin ottaa muuhun käyttöön. Eikä
helppoja hetkiä olleet nekään, jol-
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loin uuden vallan alussa rikolliset
tulivat vaatimaan suojelurahoja ja
neuvotteluja vauhdittaakseen pani-
vat pistoolit pöydälle.

Olet tehnyt Rautuun ja yleensä
luovutettuun Karjalaan satoja
matkoja, joista useimmat ovat
olleet vetovastuullasi. Oletko
yhtään pitänyt lukua matkojesi
määrästä?

– Onhan niitä ollut noin 400 ja
lisää tuntuu tulevan. Toissa kesänä-
kin olin kotona Mikkelissä vain kaksi
viikonvaihdetta.

Syntyperäiset rautulaiset ovat
nykyisin katoava luonnonvara.
Miten näet tulevaisuuden Kar-
jalan ja Raudun kotiseutu-
työssä?

– Vielä pari vuotta sitten tule-
vaisuus näytti kovin huolestut-
tavalta, mutta nyt näen asiat
valoisempina. Sille emme mitään
voi, että syntyperäiset rautulaiset
ovat katoamassa, mutta uusia su-
kupolvia asia näyttää kiinnostavan,
kunhan he ensin ovat selvinneet
opiskeluistaan, työelämään sijoittu-
misestaan ja perheiden perustami-
sesta. Sen jälkeen alkaa tulla aikaa
myös vaikkapa kotiseututyölle ja
juurien selvittämiselle.

– Kaiken aikaa on muistettava,
että perinne- ja kotiseututyö muut-
taa muotoaan ja siihen tulee uusia
yhteydenpitokanavia. Perinneta-
pahtumien sisällönkin tulee samal-
la muuttua. Se, mikä elähdytti
syntyperäisiä, ei ehkä elähdytä
myöhempien polvien rautulaisia.

Mistä et vapaaehtoisesti luovu?
– Tiivistetty vastaus on, että itse

voi lähteä Raudusta, mutta Rautu
ei lähde minusta. Kaiken minkä olen
tehnyt tässä, on osa minua ja en
voisi kuvitella toisin toimineeni.

– Toinen asia, josta en luovu, on
uskoni Jumalaan sellaisena kuin sen
koen.

Kiitoksia Markku haastattelusta ja
vielä kerran parhaimmat onnittelut
kunniamerkin vuoksi.

Veikko Vaikkinen

Kotiseutuneuvos Markku Paksu ja ansiomitalin haussa vaikuttanut
Veikko Vaikkinen. Kuvat: Markku Vauhkonen.

”Uuden vallan alussa
rikolliset tulivat vaatimaan

suojelurahoja ja
neuvotteluja vauhdittaakseen
panivat pistoolit pöydälle”

”Perinnetapahtumien
sisällönkin tulee
samalla muuttua.
Se, mikä elähdytti

syntyperäisiä,
ei ehkä elähdytä

myöhempien polvien
rautulaisia ”

Tilaa
RAUTULAISTEN

LEHTI!

Oma pitäjälehti
on myös hyvä

lahjavinkki
sukulaisille ja ystäville

Muista myös muut
Rautu-tuotteet
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Rautulaisten pitäjäseuran perinne-
päivää ja vuosikokousta vietettiin
Mikkelissä, Wanha Rokkalan tallil-
la lauantaina 17.3.2018 alkaen klo
10. Perinnepäivään saapui reilut 40
rautujuurista ja -ystävää.

Tilaisuuden avasi pitäjäseuran pu-
heenjohtaja Markku Paksu ja toi-
votti tilaisuuteen saapuneet lämpi-
mästi tervetulleiksi. Markku kertoi
pitäjäseuran toiminnasta, jäsen-
kehityksestä ja juurien kiinnostuk-
sesta. Lehden tilaajamäärä on ollut
hienoisessa laskusuunnassa alkupe-
räisten rautulaisten vähenemisen
johdosta, mutta sosiaalinen media
on nousukierteessä. Facebookin
Rautu-ryhmässä on reilut 900 jä-
sentä. Nuoret ja miksei vanhemmat-
kin ryhmäläiset hakevat tietoa su-
vustaan ja niiltä seuduilta, josta suku
on lähtöisin. Pitäjäseuran suurin
tapahtuma kuluvalla vuodella on
pitäjäseuran 70- ja lehden 60-vuo-
tisjuhla.

Eeva Malkamäki ja Ilmi Pe-
sonen kertoivat työn alla olevista
kirjaprojekteista, ja Eeva valotti
myös tutkimansa Loposten suvun
vaiheita. Materiaalia oli nähtävillä.

Rautu-valokuvia oli nähtävillä ja
Heikki Malkamäki skannasi nii-
tä tulevaa Rautu kuvina -kirjaa var-
ten. Kuvia otetaan vastaan edel-
leen.

Markku Vauhkonen oli koon-
nut tilaisuutta varten kaksi pätkää
noin 30 vuotta sitten kuvatuista
haastatteluista, jotka videot kat-
soimme suurella mielenkiinnolla.

Liisa Rouhiainen poikansa
Aaron kanssa oli loihtinut tilaisuu-
teen maukkaan lihasopan, joka li-
sukkeineen nautittiin seuran
tarjoamana.

Perinnepäivä ja vuosikokous kutsui
kymmeniä Rautu-ystäviä yhteen

Tilaisuudessa juhlistettiin myös
puheenjohtaja, pitäjäneuvos Mark-
ku Paksua itsenäisyyspäivänä saa-
mansa Suomen Leijonan Ritarikun-
nan Ansioristin johdosta.

Vuosikokouksessa käsiteltiin vuo-
sikokoukselle kuuluvat asiat. Koko-
uksen puheenjohtajana toimi Heik-
ki Malkamäki ja sihteerinä Seija
Räty.

Todettiin seuran ja lehden talou-
dellisen tilanteen olevan hyvän.
Rahastonhjoitajana on toiminut
Pekka Intke ja kirjanpidon on hoi-
tanut Veijo Moilanen.

Menneen vuoden toiminnasta
poimittua:

Pitäjäseura on järjestänyt
kotiseutumatkoja Rautuun ja eri
puolille Karjalankannasta jäsenistön
toiveiden mukaisesti, esimerkiksi
laskiaisriehan ja pitäjäseuran
pilkkikilpailut Leinikylässä, talkoo-
matkoja sekä kotiseutumatkoja.
Kihujuhlat järjestettiin Raudussa
28.-30.7.2017. Juhliin osallistui yli
100 henkilöä. Juhlien majoitus-
järjestelyissä tukeuduttiin kolmeen
eri majoituspaikkaan, joka aiheutti
ylimääräisiä järjestelyjä. Iltajuhla
pidettiin Hotelli Raudussa. Sunnun-
tain jumalanpalveluksen jälkeinen
juhlakulkue Tikatsun hautausmaal-
le saatiin toteuttaa ainoastaan lippu-
kulkueena, muu juhlaväki liikkui
paikallisten viranomaisten vaati-
muksesta linja-autolla.

Juhlien järjestelyä tuki Rauta-Sää-
tiö.

Talkoomatkoilla kunnostettiin ja
siistittiin Tikatsun ja Palkealan hau-
tausmaan ympäristöä sekä Sakko-
lan pitäjän Hovinkylän alueella ole-
vaa lahjoitusmaatalonpoikien muis-
tomerkkiä.

Raudun evankelisluterilaisen kir-
kon pienoismalli valmistui keväällä
Toivo Valkosen ja Jaakko
Toitturin toimesta. Pienoismalli on
ollut valmistumisen jälkeen yleisön
nähtävillä Mikkelin Tuomio-
seurakunnan tiloissa, Karjalan Lii-
ton kesäpäivillä Jyväskylässä sekä
Joroisten ja Pieksämäen kirjastos-
sa.

Pitäjäseura järjesti myös piirakka-
kurssin, johon osallistui kolmisen-
kymmentä henkilöä. Kurssi sai suu-
ren innostuksen ja kehotuksen kurs-
sin järjestämiseksi uudelleen. Oh-
jaajina olivat Anneli Kuparinen ja
Anja Himanen.

Rantaongintakilpailut pidettiin
Varkauden Saahkarlahdella, muka-
na noin 30 onkijaa. Perinteiseen
puurojuhlaan osallistui reilu 100 hen-
kilöä. Puurojuhla pidettiin Mikkelis-
sä vanhalla upseerikerholla Aija
Lyytikäisen emännöimänä.

Pitäjäseura osallistui lisäksi seu-
raaviin tapahtumiin ja toimintaan:
Jämijärveläisten sankarivainajien
vaiheet, Suvannon seudun pitäjä-
yhteisöjen, Suvannon Seudun suku-
tutkijoiden sekä Karjalan Liiton toi-
mintaan.

Tulevasta toiminnasta toimintasuun-
nitelmasta poimittua:

Pitäjäseura järjestää kotiseutu- ja
sotahistoriallisia matkoja esimerkiksi
seuraavasti:

Talkoomatka Rautuun
17.-20.5.2018 sekä
syys-lokakuussa
Kotiseutumatka Rautuun
8.-10.6.2018
Raudun taistelut 1918
27.-29.7.2018
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Toimintakauden aikana valmistuu
vuoden 1656 Raudun taistelun muis-
tomerkin pienoismalli sekä valmis-
tellaan Palkealan ortodoksikirkon
valmistumista sekä ”Rautu kuvina”
-kirjaa, valmistumisaikatauluna ke-
vät 2019.

Pitäjäseuran päätapahtuma, pitä-
jäseuran 70- ja Rautulaisten lehden
60-vuotisjuhla, järjestetään
kaksipäiväisenä 18.-19.8.2018 Mik-
kelissä.

Nyt pidetyn perinnepäivän ja
10.3.2018 järjestettyjen pilkkikisojen
lisäksi tulossa ovat:

Rannaltaongintakilpailut
4.8.2018 Joroisissa
Piirakkakurssi
1.9.2018 Mikkelissä
Perinteinen puurojuhla
24.11.2018 Mikkelissä

Henkilövalinnat,
pitäjäseuran hallitus 2018
Markku Paksu, puheenjohtaja

Pekka Intke, varapuheenjohtaja
Jäsenet:

Seija Räty
Päivi Väisänen
Matti Loponen

Aija Lyytikäinen
Ville Kopakkala
Minna Haukka

Mira Heinikangas
Pentti Lemmetty
Seppo Ramstedt

Raudun pitäjäseuran
päätapahtuma,

pitäjäseuran 70- ja
Rautulaisten lehden 60-vuotisjuhla,

järjestetään kaksipäiväisenä
18.-19.8.2018 Mikkelissä

Pitäjäseura osallistuu aktiivisesti
seuraaviin tapahtumiin ja toimin-
taan:

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen
ja sukututkijoiden toiminta, Karja-
lan Liiton kesäjuhlat Kouvolassa
15.-17.6. 2018, Kaiken kansan kar-
jalainen päivä Savonlinnassa
26.8.2018 sekä Karjalan Liiton toi-
mintaan.

Panostetaan edelleen jäsen-
hankintaan ja kannustetaan jäsenis-
töä osallistumaan seuran toimintaan
sekä lehden toimitukseen. Kartoi-
tetaan koulupiirien ja kylä-
toimikuntien yhteystietoja ja toimin-
taa.

Kooste:                    Seija Räty

Kokouksen sihteeri ja pj.

Kokouksen osanottajia. Kuvat: Markku Vauhkonen.
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Edelliset pilkkikisat pidettiin
Raudussa Leinikylän järvellä, nyt
kisojen paikka oli kesäonginnastakin
tuttu Unnukan Saahkarlahti.

Hannu Naumasen kodin ranta
oli varsin sopiva paikka kisoja pi-
tää, kaloja saatiin sen verran pal-
jon, että palkinnot oli helppo jakaa.

Paikalla oli yli 30 kisailijaa, erityi-
sesti ilahdutti nuorten osallistuminen
ja innokkuus tulla vaikkapa tätä
kautta Raudun pitäjäseuran toimin-
taan.

Sarjoja oli kaikkiaan neljä: nuoret,
naiset, miehet sekä joukkuekisa
kaksimiehisin joukkuein.

Sää suosi kisoja ja mukavan leppoi-
sa pikku pakkanen ei haitannut eikä
viimakaan puhaltanut. Aurinkoa ei
juurikaan nähty, mutta sen verran
valoa oli jäänkin alla, että pienet
ahvenet ja särjet saivat vainun onki-
joiden syöteistä. Näytti matala ran-
nan puoli tuottaneen suurimmat
saaliit, syvemmältä ei kannattanut
yrittää. Muutama onnekas kertoi
saaneensa lähes kaikki kalat samas-
ta reiästä. Kalojen perässä ei siis
tarvinnut juosta eikä reikiä porailla
liikaa.

Naisten paras oli Laila Nykä-
nen, Vepsa, kaloja 540 g. Nuorten
sarjan voitti Hanna Naumanen,

Pitäjäjäseuran pilkkikisoissa
ilahduttavasti nuoriakin mukana

Raasuli, 470 g. Tällä tuloksella olisi
pärjännyt hyvin muissakin sarjois-
sa. Miesten ykkössija meni tasa-
tuloksella 775 g jaettavaksi, koska
Reijo Onikki, Kuusenkanta, ja
Matti Huuhka, Raasuli, saivat täs-
mälleen saman tuloksen. Kalojen lu-
kumäärää ei laskettu.

Kylistä paras oli Raasulin Riento,
Matti Huuhka ja Kari Avikainen,
yhteensä 1475 g. Loput tulokset ju-
tun lopussa.

Kiitos Hannu Naumaselle ja hä-
nen vaimolleen, että saimme kisat
niin hienolla paikalla pitää. Muista
hyvistä järjestelyistä vastasi pitäjä-
seura, makkaraa, kahvia ja taisipa
olla talon omaa pullaa tarjolla kil-
pailun jälkeen.

Kisoja jatketaan, ja seuraavaksi
on vuorossa kesäonginta, jonka
paikkakin on jo tiedossa: Joroisten
veneranta eli satama. Siellä on mai-
niot laiturit ja paljon tilaa viuhtoa
vapojen kanssa. Ja kalantulo on
varmaa. Tästä tapahtumasta on tar-
kemmin seuraavissa Rautulaisten
lehdissä. Joroisten satamaan on to-
della helppo tulla ja nyt tehdään
osallistujaennätys, se on varmaa.

Markku Vauhkonen

Kilpailun nuorin Erik Naumanen.

Nuorten sarjan voittaja Hanna
Naumanen. Kuvat: Markku
Vauhkonen.
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Rautu-pilkkikilpailu 10.3.2018
    
SARJA NAISET     
Nimi Kylä Saalis
Laila Nykänen Vepsa 540
Päivi Hännikäinen Sunikkala 525
Satu Laukkanen Sirkiänsaari 225
Anja Himanen Maanselkä 125
Riitta Sutinen Vakkila 120
Ida Sundman Maanselkä 60
Kati Pirhonen Haukkala 3. reikää
Hilkka-Helena Falck Variksela 1. reikä
Seija Räty Sirkiänsaari 1. reikä
    
SARJA NUORET   
Nimi Kylä Saalis  
Hanna Naumanen Raasuli 470
Elina Naumanen Raasuli 125
Aino Pirhonen Haukkala 86
Erik Naumanen Raasuli 70

SARJA  MIEHET   
Nimi Kylä Saalis  
 
Matti Huuhka Raasuli 775
Reijo Onikki Kuusenkanta 775
Kari Avikainen Raasuli 700
Aki Hännikäinen Sunikkala 650
Seppo Hännikäinen Sunikkala 530
Mauri Jäske Vakkila 520
Hannu Naumanen Raasuli 500
Seppo Nykänen Vepsa 465
Matti Kuparinen Vakkila 460
Markku Vauhkonen Vakkila 450
Kari Falck Variksela 300
Esko Naumanen Raasuli 175
Niko Intke Variksela 100
Jarkko Naumanen Raasuli 95
Pekka Intke Kuusenkanta 50
Heimo Kiuru Sirkiänsaari 25
Markku Paksu Vehmainen yritys

KYLIEN VÄLINEN  
Raasulin Riento (Matti Huuhka, Kari Avikainen) 1475
Sunikkalan Sisu (Aki Hännikäinen, Päivi Hännikäinen) 1190
Vepsän Virkijät (Laila Nykänen, Seppo Nykänen) 1005
Vakkilan Veikot (Mauri Jäske, Matti Kuparinen) 980
Kuusenkannan Kairaajat (Reijo Onikki, Pekka Intke) 825
Varikselan Veikot (Kari Falck, Niko Intke) 400
Maanselän Riento (Anja Himanen, Ida Sundman) 185
Haukkalan Hurmos (Aino Pirhonen, Kati Pirhonen) 86
Sirkiänsaaren Samoilijat (Heimo Kiuru, Seija Räty) 50
Vehmaisten Voitto (Markku Paksu)   - 

Kiitos Hannu Naumaselle ja hänen vaimolleen
kilpailun järjestelyistä.

Miesten voitto meni tasan: Matti Huuhka (vas.)
ja Reijo Onikki.

Palkintojen ja-
kaminen on aina
iloinen tapahtu-
ma. Ida Sund-
mania onnitte-
lemassa  Pekka
Intke.
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Vanha sanonta ei kirvestä kai-
voon lienee useimmiten viisautta,
mutta tietyissä tilanteissa se saat-
taakin olla ihan järkevä teko. Näin
ainakin tuumaili Arvid Monto
Raudun Potkelan kylästä.

Elettiin talvisodan alkuhetkiä
(marraskuu 1939) ja evakkoon läh-
tö oli Arvidilla edessä, perhe oli jo
mennyt. Palattuaan ilmavalvonta-
tehtävistä Raudun kirkolta pikapi-
kaa kotiin Monnonmäelle Arvid ha-
lusi katsoa, voisiko vielä tehdä jota-
kin. Navetassa olevalle possulle
päätti sitten järjestää aikaistetun
joulun ja vei possuparalle säkillisen
jyviä. Seuraavaksi Arvid nappasi
mukaansa laatikollisen valokuvia.

Lähtötohinoissaan huomasi nur-
kassa kirveen; mitäpä tehdä kir-
veelle? Pitkään pohdintaan ei ollut
aikaa ja äkkiä syntyi ajatus heittää
kirves kaivoon. Tuumasta toimeen,
ja niin mulahti kirves syvyyksiin,
hyvään säilöön odottamaan aikoja
parempia.

Arvidin kaivo oli käsin kaivettu,
18 metriä syvä, hirsikehikoin tuet-
tu. Samanmoinen kaivo on ollut
myös rajakaivo Raasulissa, sen sy-
vyys oli jopa 21 metriä. Niistä ei vesi
loppunut koskaan, näin kirves oli ve-
den valtakunnassa turvassa koti-
tanhuvilla. Siispä joskus on tilanteen
niin vaatiessa syytä heittää kirves
kaivoon. Poikkeus vahvistaa sään-
nön.

Rautu vallattiin takaisin syksyllä
1941 ( 15. divisioona, Hersalon mie-
het), ja valmistelut asukkaiden  pa-
luusta alkoivat. Kevät 1942 oli
toiveikasta paluumuuton aikaa. Luja
usko tulevaan auttoi jaksamaan,
yötä myöten ahkeroitiin pelloilla ja
rakennuksilla. Toukotöilläkin alkoi jo
olla kiire. Sotilaat, jotka olivat osal-
listuneet Raudun takaisinvaltauk-
seen, antoivat korvaamatonta apu-
aan sekä peltotöissä että monen-

Kirves kaivoon on joskus hyvästä...
laisissa korjaus- ja uudisrakennus-
hommissa.

Palattuaan Monnonmäelle Arvid
muisti kaivossa odottavan kirveen.
Ilman aikailuja kaivo tyhjäksi, tik-
kaat kaivoon, kirves ylös ja työ-
käyttöön. Ja töitähän piisasi, uutta
piti rakentaa tuhotun tilalle. Arvidin
talo oli kuin ihmeen kaupalla säily-
nyt  pystyssä, mutta sisällä oli täysi
myllerrys ja kaikki irtain viety.

Asevelitalkoilla rakennettiin
Rautuun lukuisia taloja tuhou-
tuneiden tilalle, myös Monnonmä-
elle rankentuivat ainakin Paavo
Monnon talo (Takala) ja Vanha-
sen talo (Maljamäki) sekä Jussi
Monnon talo (Onnenkukkula).

Kesällä 1944 suurhyökkäyksen
alettua rautulaiset joutuivat toista-
miseen  jättämään kotinsa, nyt lo-
pullisesti.

Aluksi venäläiset  pitivät Arvidin
taloa sotasairaalana, myöhemmin
talo annettiin asuttavaksi sodassa
kunnostautuneelle soturille ja hänen
vaimolleen  Jekaterina (Katja)
Nikolajevnalle. Tämä Katja-muo-
ri toivotti aina entisen Monnonmäen
väen ystävällisesti tervetulleeksi
Linnamäen tilalle ja kertoili mielel-
lään talon kuulumisia.

Arvidin muuraama leivinuuni oli
saanut purkutuomion, leipomukset
kun hoiti kolhoosi, ei yksityinen ta-
lous. Surullisen kohtalon koki myös
Arvidin kelpo kaivo, se oli täytettä-
vä kivillä viranomaisten käskystä,
koska oman kaivon pitäminen ei ol-
lut sopivaa.

Rosvojakin talo veti puoleensa.
Kävivät useaan otteeseen ja veivät
mukanaan mitä vain irti saivat.
Kahdesta sodasta selvinnyt talo tu-
houtui 2010-luvulla tulipalossa, ta-
lon paikalla on enää pelkät rauniot.

Kirveelle sitä vastoin kuuluu hy-
vää, se pääsi mukaan toiselle
evakkomatkalle ja pitää nykyisin

kortteeria Joutsassa Kari Monton
huushollissa pirtin puolella, hyväs-
sä terässä valmiina uusiin haastei-
siin.

Niin on aika mennyt, enää on vain
muistot ja vanhemman polven ker-
tomukset jäljellä silloisesta elosta
noilla Karjalan mailla. Näitä muis-
toja voimme taas verestää tulevilla
kotiseutumatkoilla.

Tapaamisiin Karjalassa,

Seppo Monto
isän puolelta

Potkelan poikii

Kari Monto ja kaivokirves.

Itse päätähti, kirves
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Asevelitalo
Takalaa
rakennetaan.
Salo
kirveen
varressa.

Tilaa kirja itsenäisyyden
alkuvuosilta:

SUVANNON SEUTU
1917-1921

Elämää ja ihmiskohtaloita
Kirjaa saatavana

hintaan 30 euroa / kpl
+ postituskulut.

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



Rautulaisten lehti  2/201812

Tällä kertaa tässä on muistoja
Orjansaaren palveluista. Kauppoja
Orjansaaressa oli vain yksi, mutta
sen lisäksi kiertävät kauppiaat kul-
kivat talosta taloon myymässä tuot-
teitaan. Niistä haluan nyt kertoa.

Kitsas karamellikauppias
Karamellikauppias kulki hevosella
tukkukauppiaana karamellilasti
kuormassaan. Orjansaaren läpi-
kulkumatkallaan hän yöpyi aina
meillä, ja sai hevosensa ja kallisar-
voisen kuormansakin suojaan. Hän
oli lihava ja isovatsainen mies. Muis-
tan, kuinka meitä kerran nauratti,
kun hän lepäsi selällään tuvan sän-
gyssä ja meidän valkoinen Mikki-
kissa hyppäsi hänen ison mahansa
päälle nukkumaan.

Äiti vähän valitteli jälkeenpäin,
kun kauppias ei koskaan antanut
yhtään karamelliä meille lapsille,
vaikka aina sai yösijan meidän ko-
dista. Mutta meidän isälläpä oli aina
anispussi taskussaan, ja silloin täl-
löin sai jokainen lapsi aniskarkin.

Kerran, kun tämä kauppias oli
meillä yötä, niin sattui aamuruokana
olemaan kaurakiisseliä. Sitä tarjot-
tiin hänellekin. Kauppias maistoi,
mutta ei huolinut. Äidin piti laittaa
hänelle muuta puuroa. Oli vähän
sellainen jörön tuntuinen koko mies.

Ladka, mukava
laukunkantaja
Hänen oikea nimensä oli joku Vla-
dimir, mutta kutsuimme häntä aina
Ladkaksi. Hän oli laukunkantaja
eli niin sanottu laukkuryssä. Me
emme kuitenkaan koskaan häntä
haukkuneet sillä nimellä, meille hän
oli Ladka.

Kunnioitimme tätä pienikokoista,
vanhalta näyttävää mukavaa mies-
tä, joka kulki talosta taloon raskas
laukku selässään. Joskus hän oli

Lapsuusmuistoja Orjansaaresta:
Pelasi se palvelu ennen vanhaankin

meilläkin yötä. Kun näimme hänen
kääntyvän maantieltä meidän pi-
haan, huutelimme äidille: ”Ladka
tulloo, Ladka tulloo”.

Oli jännittävää seurata, kun Ladka
aukaisi laukkunsa. Se oli kuin pieni
piironki, jossa oli päällekkäin eri
kokoisia laatikoita. Alimpana oli isoin
ja syvin laatikko, jossa oli kankaita,
huiveja yms. Päällimmäinen laatik-
ko oli ihan matala. Siinä oli kaikkea
pientä tavaraa; nappeja, neuloja,
tukkapinnejä jne. Kaikki hyvässä
järjestyksessä.

Kun hän oli esitellyt kaikki tava-
ransa, ja kuka oli ostanut mitäkin,
hän kokosi taas laukkunsa. Kaikki
laatikot loksahtivat nätisti päällek-
käin. Lopuksi hän sitoi laukkunsa
nahkaremmillä selkään sopivaksi
kantamukseksi.

Olen usein ajatellut Ladkaa. Oli-
ko hän vielä elossa, kun sota alkoi
ja mitä hänelle tapahtui?  Missä hän
silloin asui, mistä asti hän laukku-
aan kantoi? Rauha hänelle.

Huivikauppias
omalta kylältä
Huivien ja nenäliinojen kutoja löy-
tyi omalta kylältä. Hän oli Anni
Ravakko, leski ja kahden pojan
yksinhuoltaja.

Anni kutoi liinoja ja huiveja omas-
sa mökissään ja kävi niitä kauppaa-
massa myös muissakin kylissä. Ne
olivat niin kauniita, luonnonval-
koisista ja värillisistä ohuista pum-
pulilangoista kudottuja. Myös pie-
niä pöytäliinoja meni kaupaksi. Niis-
sä oli erilaisia ruutuja ja raitoja.

Kyyrölän pojat
Kyyrölän pojat ajoivat aina pihaan
hevosella – joskus kahdellakin he-
vosella – kauppaamaan savi-
ruukkuja, kissankuppeja, kukko-
pillejä, kukkaruukkuja ja muita sa-

vesta valettuja astioita ja esineitä.
Oli yksivärisiä, koristeltuja, lasee-
rattuja ja laseeraamattomia. Tava-
rat olivat hevoskuormassa hyvin
pakattuina heiniin.

Emännät kilvan ostivat uusia
ruukkuja, kun entiset olivat halkeil-
leet. Saviastiat eivät olleet ikuisen
vahvoja, mutta kestivät aikansa ja
niissä oli hyvä paistaa ruokia uunis-
sa. Me lapset saimme joskus kukko-
pillit.

Jatketaanpa vielä jutustelua ja
muistelua Orjansaaren palveluista ja
kiertävistä kauppiasta.

Kalakauppiaalta
verskii hailii
Kalakauppiaat eivät muistaakseni
ajaneet useinkaan pihaan kuormi-
neen, vaan huutelivat maantieltä
kovalla äänellä: ”Emännät, verskii
hailii ostamaan”. Ja emännäthän
juoksivat kilvan hailia (silakoita) ja
kuoreita ostamaan – jos vain oli ra-
haa, sitä kun ei aina ollut.

Olihan se vaihtelua, kun sai välil-
lä kalaruokaa. Liisa-äiti tykkäsi
paistaa hailia vartaassa hiilloksella.
Joskus meille ostettiin isompi erä
kurvia (kuoreita). Ne olivat halpoja
ja niitä kuivatettiin ja hienonnettiin
kanoille ruoaksi. Jotkut kyllä teki-
vät ihmisillekin kurvipiirakkaa. Kis-
sat niistä myös erityisesti tykkä-
sivät.

Kalakauppiaat ajelivat näitä Laa-
tokan ja Suomenlahden välisiä
maanteitä pitkin ja kauppa kävi.

Suutaripalvelut
Suutari oli usein kutsuttu kotiin te-
kemään parkituista nahoista per-
heelle kenkiä, etupäässä saappaita.

Lapsista oli jännittävää seurata
suutarin työskentelyä. Hän otti mit-
taa jalasta sellaisella paperi-
suikaleella ja teki siihen kynällä
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merkintöjä. Pikilangan teko oli
myös mielenkiintoista puuhaa, sa-
moin nahkojen leikkely terävällä
nahkaveitsellä. Kengänkannat ja
pohjat naulattiin pienillä puu-
nauloilla.

Viimeisin suutari taisi meillä olla
Vanhasen Iivari. Hän oli linnassa
oppinut suutarin taidon. Muistan,
kun minulle luvattiin, että Iivari saa
tehdä minulle oikein remmikengät
kesäksi. Ja niinhän Iivari tekikin.
Mutta voi harmi, Iivari laittoi rem-
min napituksen kengän sisäsyrjälle.
Sekös minua harmitti, kun ne eivät
olleet oikeitten remmikenkien näköi-
set.

Tavallisesti saimme kesäksi – äi-
tienpäivän aikoihin – kangaskengät,
joissa oli ohut kumipohja ja nauha-
kiinnitys. Ne kestivät vain sen yh-
den kesän. Muistan, kun yhtenä
kesänä sainkin Kiviniemen markki-
noilta tuodut ruskeat sandaalit. Se
oli oikea onnen päivä! Ja viimeise-
nä keväänä ennen sotaa sain Kivi-
niemen markkinoilta hienot mustat
lakeerikengät.

Onttosen Helena,
siemenkauppias
Aikaisin keväällä tuli Palkealasta
kotoisin oleva Onttosen Helena
siemeniä kauppaamaan. Hän kulki
talosta taloon myös muissa pitäjissä,
kuten Valkjärvellä, Metsäpirtissä,
Sakkolassa ja jopa Pyhäjärvellä ja
Kiviniemessä asti.

 Äiti osti Helenalta aina juuri-
kasvien, kaalin ja kukkien siemenet.
Meistä lapsista oli mielenkiintoista
seurata, kun Helena taitteli siemen-
pussin jostakin paperista. Siemenien
mittana oli joko teelusikka tai ruoka-
lusikka, jolla mitattiin montako lusi-
kallista kukakin halusi eri siemen-
lajeja. Niin hyvin jäi mieleen se
siemenpussin taittelu, että osaan
itsekin sen edelleen tehdä.

Helena oli 13 lapsen äiti. Kun hä-
nen miehensä alkoi sairastella, hän
keksi tämän siemenhankkeen vai-

kean taloudellisen tilanteen tueksi.
Hänellä oli aina matkojen aikana
kova huoli perheestään. Hän oli
sanonutkin:

”Topostha se katkera pala on
toisenkii kerran olt kulkus (kurkus-
sa)”.

Hän tilasi siemenet Helsingistä,
pakkasi laukkunsa ja aloitti tämän
homman jo vuonna 1918 ja jatkoi
sitä vielä sodan jälkeenkin.

Helena oli meidän kaukainen su-
kulainen, samoja Orjansaaren Par-
tasia, omaa sukuaan Tuomas Par-
tasen tytär Miitronmäeltä. Tehdes-
säni sukututkimusta sieltä tuli
Helenakin perheineen sukupiiriini.

Helena oli monitoiminainen. Hän
toimi myös pyhäkoulun opettajana
20 vuotta. Ennen kaikkea hänen ni-
mensä jää historiaan kansanperin-
teen kerääjänä. Tätä työtä hän teki
21 vuoden ajan alkaen vuodesta
1936. Hänen miehensä, Juho
Onttonen, oli ”lauluseppä”. Juho
lauloi ja Helena pani myös ne muis-
tiin.

Helena kuoli vuonna 1957 Mik-
kelin maalaiskunnassa. Hänestä on
pitkä artikkeli Raudun historiassa,
s. 378. Kannattaa lukea.

Eeva Tenhunen
o.s. Partanen

Karjalan Liiton naistoimikunta on
valinnut vuoden 2018 ruoan ja
leivonnaisen. Vuoden ruoka on
riistapata ja vuoden leivonnainen
on hätäpulla.

Riistapata
500 g hirvenlihaa
500 g poron paistia
500 g peuran paistia
150 g pekonia
2-3 rkl sipulikuutioita
voita
suolaa
pippuria
laakerinlehtiä
vettä
lihalientä
halutessa punaviiniä 1 dl

 
Leikkaa lihat pieniksi suikaleiksi.
Ruskista lihat pannulla voissa ja
laita pataan. Lisää mausteet,
sipulikuutiot, vesi ja lihaliemi.
Hauduta uunissa n. 1½ tuntia
miedossa lämmössä. Halutessa
lisää viimeiseksi punaviiniä.

Hätäpulla
1  kananmuna
1 dl sokeria
1 tl (vajaa) suolaa
¼ dl  öljyä
3,5 dl maitoa
7,5 dl  vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta tai soodaa

Vatkaa kananmuna, sokeri, suo-
la ja öljy kevyesti. Lisää ensin
kylmä maito sekaan ja sen jäl-
keen jauhot, joihin leivinjauhe (tai
sooda) on sekoitettu.

Paista paksuhkosta taikinasta
pikapullia kuumalla paistinpan-
nulla voi-öljy-seoksessa molem-
min puolin. Lisää sokeria päälle
ja nauti!

 

Riistapata ja hätäpulla
vuoden karjalaiset ruoat
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Pienteollisuus
Karjalan kannaksella
Teollisuustoiminta kehittyi Kannak-
sella nopeasti, koska se johtui pit-
kälti hyvistä teollistumisen lähtökoh-
dista. Tärkeimmän voimalähteen
teollisuudelle muodosti Vuoksen vir-
ta, etenkin ylä- ja keskiosiltaan. Toi-
nen tekijä oli Kannaksen maantie-
teellinen asema kauttakulku-
alueena; sieltä oli hyvät meri- ja
mannermaayhteydet, joihin myös
teollistuminen vaikutti.

Viipurin kaupunki ympäristöineen
oli Kannaksen keskeisin alue. Sen
kautta kulkeutui pääosa Pohjois-
Karjalan teollisuuden valmistamia
tuotteita maailman markkinoille Vii-
purin Uuraan sataman kautta, joka
oli Suomen kolmanneksi suurin sa-
tama Helsingin ja Kotkan jälkeen.

Kannaksen teollisuuslaitokset si-
joittuivat pääosin Viipurin kaupun-
kiin, sillä siellä oli 1938 yli neljännes
kaikista Viipurin läänin teollisista
toimipaikoista. Silti Viipuria ei voi
luonnehtia suureksi teollisuus-
kaupungiksi, sillä vuonna 1925 eri
teollisuuslaitoksien työntekijöiden
osuus oli vajaa 10 prosenttia, kun
esimerkiksi Lappeenrannassa se oli
18, Kotkassa 23, Sortavalassa ja
Käkisalmessa se oli 16 prosenttia.

Pakkoluovutetun Karjalan teollisuus

Viipurin teollisuus oli monipuolis-
ta pienteollisuutta, jossa vaatetus-
teollisuus edusti neljännestä, raken-
nusteollisuus viidennestä, puu-
teollisuus 15, ravinto- ja nautinto-
aineteollisuus 13, konepajat 12 pro-
senttia kaikista teollisista työpaikois-

ta. Ohessa mukana Segejeffin pa-
nimon olutmainos, isoisäni oli työs-
kennellyt tässä yhtiössä myynti-
miehenä.

Kaupungista löytyi mm. suurteol-
lisuutta, VR:n konepaja, jossa työs-
kenteli noin 600 henkeä ja Viipurin

Pakkoluovutetun Karjalan kartta, Seppo Rapo.

”Segejeffin panimon olutmainos, isoisäni oli
työskennellyt tässä yhtiössä myyntimiehenä”
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Saha Oy:n Verkotniemen Saha, jos-
sa työskenteli noin 300 työntekijää.
Sergejeffin tupakkatehtaalla työs-
kenteli noin 150 henkeä. Siellä val-
mistettiin Olympia-, Petsamo- ja
Työ -merkkisiä savukkeita.

Tärkein teollisuuden ala oli puun-
jalostusteollisuus. Sahat muodosti-
vat Kannaksen suurteollisuus-
haaran.  Kannas tuotti vuodessa
yhteensä 80 000 standarttia saha-
tavaraa (noin 374 000 m3). Tunne-
tuimpia sahoja olivat:

- Suursaaren- ja Pölläkkälän Saha
(omistaja A. Ahlström)

- Honkalahden Saha (Hackman
Oy)

- Verkotniemen Saha
- Pekonlahden Saha
- Perkjärven-, Savikon-, Inkilän-

ja Kuolemanjärven sahat (Viipuri
Oy)

- Vuoksen Saha (Käkisalmi)
Kannaksella sijaitsi myös  pape-

ri- ja sellutehtaita:
- Enso, Kaukas, Nurmi, Hovin-

maa.
- Jööski, Gutzeitin sellutehdas

(omistaja valtio) ja paperitehdas
- Keskimääräinen vuosituotanto

oli noin 44 000 tonnia.
Karjalan Kannaksen toinen kau-

punki Käkisalmi ja Hiitolan-

Raasulin välinen rautatie avattiin
1917 ja se aloitti kehityksen Käki-
salmessa.

Vuonna 1931 Käkisalmeen perus-
tettiin Waldhofin sulfiittiselluloosa-
tehdas. Saksan tärkeimpiin paperi-
teollisuusyhtiöihin kuulunut Waldhof
oli jo Liivinmaalla suurilla Pärnun
selluloosa- ja paperitehtailla (perus-
tettu 1899-1900) jalostanut niin Laa-
tokan kuin Venäjän Karjalan met-
siä.

Tämä käytäntö jatkui myös Käki-
salmessa, koska yhtiö hankki raa-
ka-aineensa osittain Aunuksesta,
josta ne kuljetettiin Syväriä ja
Laatokkaa pitkin tehtaalle. Tehtaan
saavutettua tuotantonsa se oli täl-
löin Karjalan suurin sellun tuottaja;
vuonna 1938 tuotanto oli noin
100 000 tonnia vuodessa.  Wald-
hofin tehtaan ansiosta Käkisalmen
väkiluku kasvoi nopeasti ja talviso-
dan alla se oli Suomen neljänneksi
eniten teollistunut kaupunki. Itse
tehdas sijaitsi kaupungin ulkopuolel-
la, jolloin Käkisalmi säilytti maineen-
sa ”kukkivien omenapuiden kau-
punkina”.

Kannaksella suurin pyöreän puu-
tavaran vientisatama sijaitsi Koivis-
tolla, siellä oleva Maksalahden sa-
tama.

Teollisuus
Laatokan Karjalassa
Karjalan radalla, joka rakennettiin
Viipurista Antrean, Kirvun, Hiitolan,
Kurkijoen ja Jaakkiman kautta Sor-
tavalaan ja sieltä edelleen Joensuu-
hun, oli tämän alueen teollistumi-
seen ratkaiseva merkitys. Aikana
ennen vapaussotaa tärkein vienti-

Viipurin Uuraan satama ennen sotia.

Waldhovin sulfiittiselluloosatehdas.
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maa oli Venäjä, jona aikana teolli-
suus kehittyi suotuisasti. Paperi ja
selluloosa vietiin Venäjälle.

Vapaussodan jälkeen raja sulkeu-
tui Suomen ja Venäjän välillä, ja se
tietenkin aiheutti suuria ongelmia ko.
teollisuudelle. Syntynyt nousu-
suhdanne edesauttoi näitten tuottei-
den vientiä länteen, mutta 1930-lu-
vun alussa syntynyt lama aiheutti
konkurssiaaltoja  ja työttömyyden li-
sääntymistä.

Laman aikana Viipurin läänissä
teollisuuslaitosten vararikkoja oli 77,
joista 15 tuli Laatokan Karjalan
osalle. Pulavuosina selvisivät aino-
astaan vakavaraisimmat yhtiöt ja
niiden tuotanto alkoi nousta 1930-
luvun jälkipuoliskolla. Laatokan
Karjalassa teollinen tuotanto jakaan-
tui seuraavasti:

- selluloosateollisuus 20%
- paperiteollisuus 11%
- sahateollisuus 32%
- metalliteollisuus24%
- kivi- ja tiiliteollisuus   7%
- muu teollisuus   6%
Laatokan Karjalassa koko teolli-

suudesta sijaitsi neljännes 1939.

Karjalaiset kauppamiehinä
Karjalaiset ovat aina olleet tunnet-
tuja kauppamiehiä. Viipurin kaupun-
ki oli koko itäisen Suomen ehdoton
kauppapaikka. Sen asema perustui
erinomaisiin yhteyksiin, niin vesitse,
kuin rautateitse, maanteitse ja meri-
yhteyksiin.

Väestömäärät
Viipurin läänissä:
1930 1940
Viipuri
51 000 64 400
Hamina
3 900   4 500
Kotka
16 800 22 100
Lappeenranta
3 800 13 400
Käkisalmi
2 600   4 500
Sortavala
 4 500   4 200
Yhteensä
82 700           113 100

Suomenkielisillä kauppahuoneilla
oli myöhemmin vankka asema, esi-
merkiksi Hackman&Co, vieras-
kielisistä mainittakoon ruotsin kieli-
nen Ferd. Alfhan ja venäjänkielinen
F.R. Sergejeffin pojat ja kumpp.
Oy.

Viipurissa vaikuttivat mm. Valio
ja Hankkija, Oy Starckjohan&Co,
Häkli, Lallukka. Vuonna 1933 Vii-
purin läänin vähittäiskauppa-
verkosto oli seuraavanlainen: yksi-
tyisiä maakauppoja oli 1300, osuus-
kauppoja 800, osakeyhtiöiden kaup-
poja 100 ja avoimen yhtiöiden kaup-
poja 30, eli yhteensä 2200 kauppaa.
Melkoinen osa niistä oli keskittynyt
Viipuriin.

Menetetty Karjala oli hyvin tär-
keä Suomen teollisuudelle ja kau-
palle, puhumattakaan maataloudes-
ta, niiden menetykset olivat erittäin
raskaita Suomella.

Pekka Hovilainen
Lähde: Nevalainen, Sihvo,

Karjala, historia,
kulttuuri ja kansa
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Juhana Kanninen oli Orjasaaren
kotimme monivuotinen työ-
miehemme, poikamies, inkeriläinen.

Hän oli tullut Suomen puolelle
isänsä ja veljensä kanssa
inkeriläisten kapinan aikana tai sen
jälkeen. Heillä oli oma pieni talo
Raasulin kylässä, mutta Juhana
asusteli ja työskenteli meillä vuosi-
kausia. Heidän isänsä oli kadonnut
Raasulissa ja löytyi paljon myöhem-
min surmattuna metsästä risukasan
alta. Tekijää ei saatu selville. Niin
veljekset jäivät kahden eikä kum-
pikaan mennyt koskaan naimisiin.

Juhana oli meille kuin rakas per-
heenjäsen. Muistan, kun hän ker-
ran osti minulle kauniin kiiltokuva-
kortin, kuulemma kiitokseksi siitä,
kun juoksin aina kutsumaan häntä
saijua juomaan. Hän oli kova saijua
juomaan, siinä meni kupponen jos
toinenkin. Juhana oli käynyt armei-
jan Venäjällä ja osasi jonkun verran
venäjän kieltä ja opetti meillekin
muutamia sanoja, jotka muistan vie-
läkin.

Juhana oli vielä Lavolassakin
meillä töissä sodan jälkeen, kun rai-
vattiin uudisviljelmää sinne Jorois-
ten sydänmaalle. He olivat Matti-
isäni kanssa kuin veljekset, tulivat
niin hyvin juttuun. Juhanan Tahvo-
veli oli Pieksämäellä evakkotalossa
töissä, ja kun Tahvo sairastui,
Juhanakin muutti sinne. Se oli hyvä

Lapsuusmuisto Orjansaaresta:
Juhana, nii nikkenää...

talo heidän asua. Tahvo kuoli en-
nen Juhanaa, vaikka oli häntä mon-
ta vuotta nuorempi.

Juhana kertoi, kun kävi meillä vie-
railulla Pieksämäeltä käsin, että hän
sanoi isäntäväelle, kun tuli jo van-
haksi eikä jaksanut enää niin tehdä
töitä, että hän lähteekin tästä van-
hainkotiin. Mutta isäntä ja emäntä
tykkäsivät niin Juhanasta, etteivät
laskeneet häntä. Emäntä sanoi, että
ole vaan tässä tupasilla heidän nuo-
rimman lapsen kanssa, joka oli ”ilta-
tähti”. Ja Juhana kertoi pilke silmä-
kulmassa, että he tekivät isännän
kanssa suullisen testamentin toisil-
leen. Isäntä lupasi, että jos hän kuo-
lee ensin, Juhana saa emännänkin.
Leikkiähän se oli, mutta todellisuu-
dessa Juhana testamenttasi sääs-
tönsä heille.

Myöhemmin kävi niin, että Juha-
na putosi sängystä ja katkaisi jal-
kansa. Kävimme siskoni Ellin
kanssa katsomassa häntä Pieksä-
mäen sairaalassa. Hoitaja kertoi,
ettei se jalka ota parantuakseen, luut
eivät enää luudu yhteen. Sitten Ju-
hana kuoli. Olimme Ellin kanssa
hänen hautajaisissaan. Isäntäväki
piti Juhanalle hyvät lähtiäiset.
Emäntä kertoi meille, että Juhana
oli hänelle parempi kuin oma isä.

Muistan yhden tapauksen, kun
Juhana oli Lavolassa. Siihen aikaan
tuli uusi verolaki eli ns. vanhanpojan

vero. Kun Juhanallekin tuli tällainen
verolappu, oli hän ensin hyvin tuoh-
tunut, koska koki, ettei työmiehen
palkasta ollut mitä ottaa. Hän uh-
kasi, että ”mie ko miän ja sanon niil
jot tulkoot ottamaa miult sarv tai
mulpäitä!” No, sitten Juhana nuk-
kui yön yli ja mietti asioita. Seuraa-
vana iltana hän ilmoitti ruokapöy-
dässä, että ”kyl mie mänenkii ja
maksan sen veron mielellää, ko tiäl
vappaas Suomes on nii hyvä as-
suu”.

Juhana oli vielä silloin Lavolassa,
kun menin naimisiin vuonna 1949.
Ja kun asuin perheeni kanssa jo
Varkaudessa, Juhana kävi meillä
Pieksämäeltä käsin kylässä. Oli
päivän, pari ja lähti sitten Lavolaan
ja sieltä takaisin Pieksämäelle. Hä-
nellä oli tapana sanoa puhuessaan
melkein jokaisessa lauseessa ”nii
nikkenää”. Se oli Juhanan puhees-
sa sellainen pieni, piristävä maus-
te.

Näitä vaatimattomia, mutta suu-
ria ihmisiä on joukossamme elänyt.
Kunnioituksemme heille.

Eeva Tenhunen
o.s. Partanen

”Kyl mie mänenkii ja
maksan sen veron mielellää,

ko tiäl vappaas Suomes
on nii hyvä assuu ”

Karjalaiset kesäjuhlat 2018 viete-
tään Kouvolassa viikkoa ennen ju-
hannusta. Luvassa on kokonainen
viikonloppu karjalaista laulua,
haastelua ja mukavaa ohjelmaa.
Karjalaisuus näyttäytyy kaupungil-

Karjalaiset kesäjuhlat vietetään Kouvolassa 15.-17.6.
la eri tapahtumissa, joista näyttävin
on suuri juhlakulkue halki kaupun-
gin keskustan.

Karjalaisia kesäjuhlia vietetään
nyt 70. kerran. Juhlapaikkakunnaksi
valittu Kouvola toivottaa karjalaisen

heimon ja kaikki alueen asukkaat
tervetulleiksi paitsi Kouvolaan myös
vanhaan Viipurin lääniin.

Tervetuloa 70. Karjalaisille kesä-
juhlille! Lisätietoa Karjalan Liiton
nettisivujen kautta.
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Tiedämme aika hyvin, mitä kaikkia
heimoveteraanit ovat kokeneet elä-
mässään, sodanjälkeisessä Neuvos-
toliitossa. Se sijaan heidän vaimon-
sa ovat jääneet aivan liian vähälle
huomiolle. Alikersantti Aleksanteri
Laitisen Lilja-lesken tarina lienee
aika tyypillinen kuvaus näistä
urheista, miehensä rinnalla seiso-
neista ja siten myös ”kansan vihol-
lisiksi” leimatuiksi naisista. Liljan
kohtalon jakoi lähes 30 000 inkerin-
suomalaista, joista suurin osa oli
naisia ja lapsia.

Lilja Laitisen muistelmia ovat
muokanneet Maija Aittokallio ja
VH.

Oliko lapsuutta ollenkaan?
Lilja Laitinen, o.s. Niemeläinen,
syntyi Inkerin Kaukolan kylässä
28.2.1928. Hän muistaa asioita
kirkkaasti aina 1930-luvun alkupuo-
lelta lähtien. Perhe oli jo ennen
Liljan syntymää leimattu
”kulakeiksi”, kaksi hevosta ja neljä
lehmää oli otettu valtiolle. Perhee-
seen syntyi kymmenen lasta, joista
Lilja oli kolmas. Suuri perhe eli puut-
teessa. Lapset hakivat ruoan-
tähteitä ruokalasta. Ohikulkevat
sotilaat antoivat pieniä perunoita,
joita lapset paistoivat uunin päällä.

Öiset miesten vangitsemiset oli-
vat tavanomaisia. Liljan isäkin van-
gittiin, mutta vapautettiin, kun per-
he oli suuri ja köyhä. Lapsen mie-
leen jäi kuitenkin käynti isää tapaa-
maan Toksovan aseman vanki-
kopissa.

Heimoveteraanin lesken tarinaa:
Liljan elämä oli raskasta työtä

Kylän ”komunassa” oli kolme
suurta härkää, ja kun ne oli pääs-
tetty vapaaksi, puskivat ne Nie-
meläisten taloa niin, että katto pu-
tosi ja koti näin tuhoutui. Uusi koti
saatiin Rappulan kylästä, missä Lilja
jatkoi koulunkäyntiään. Opetus
muuttui kuitenkin kokonaan
venäjänkieliseksi. Suomalaiset opet-
tajat ja papit vangittiin.

Talvisodan syttyessä isä vietiin ar-
meijaan. Äiti kävi työssä kolhoosissa
ja sai palkkaa luontaistuotteina, jos
tuli hyvä sato. Rahapalkkaa ei mak-
settu.

Koulumatkoilta Lilja muistaa so-
dan kajon taivaalla. Sanoivat, että
Suomi hyökkäsi Venäjää vastaan.
Talvisodan päätyttyä isä sai työtä
Toksovan leipätehtaalta. Hän alkoi
heti rakentaa uutta kotia. Lilja kävi
koulua Toksovassa.

Pian alkanut uusi sota muutti kui-
tenkin täysin perheen elämän. Sak-
salaiset miehittivät Länsi- ja Etelä-
Inkerin. Suomalainen väestö siirret-
tiin Hatsinan kautta Viroon ja en-
nen pitkää Suomeen.

Toksovassa isännöivät venäläiset.
Siellä oli huutava ruokapula. Koko-

Lilja, kuvissa taustalla Lilja ja Aleksanteri sekä poika Toivo.

”Ohikulkevat sotilaat
antoivat pieniä perunoita,

joita lapset paistoivat
uunin päällä”
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naisia perheitä kuoli nälkään. Päi-
vän leipäannos oli 125 gr, ja sekin
sisälsi runsaasti kuusen kuorta. Lil-
ja muistaa, miten veitsi oli ensin
kastettava kuumaan veteen, muu-
ten se ei pystynyt kuivaan leipään.

Kuoleman tie
Syksyllä 1941 Leningrad joutui
piiritykseen. Ainoa suoni mantereel-
le, joka nimitettiin ”elämän tieksi”,
kulki Laatokan yli.

27.3.1942 kyläläisille annettiin 24
tuntia aikaa valmistautua lähtöön.
Kukin sai ottaa mukaansa vain pie-
nen nyytin. Heidät sullottiin härkä-
vaunuihin, joiden käymälänä oli rei-
kä lattiassa. Vaunuun mahdutettiin
aina 40 henkilöä. Nälkä oli verot-
tanut jo Niemeläisenkin perhettä
niin, että jäljellä oli vain kolme las-
ta: Reino s. 1925, Einari s. 1927
ja Lilja. Lähtöpäivänä oli Liljan vuo-
ro käydä Leningradissa isän luona
hakemassa ruokakortit. Äiti ei kui-
tenkaan lähettänyt ainoaa tytärtään,
vaan Einarin, koska poikia oli vielä
kaksi jäljellä. Juna lähti ja näin Ei-
nari jäi erilleen perheestä. Kului
vuosia, kun Lilja sai tietää, että yh-
deksän päivää myöhemmin lähetet-
tiin Leningradista myös suomalai-
set, virolaiset ja saksalaiset miehet-
kin kohti tuntematonta määrän-
päätä.

Liljaa ihmetyttivät matkan varrella
vapaasti kulkevat vuohet ja lampaat,
kun kotona oli jo syöty kissat, koi-
rat, jopa lapsia. Äiti ei uskaltanut
päästää tytärtään yksin ulos pelä-
ten, että hän joutuu nälkäisten ruu-
aksi.

Reino-veli sairastui veriseen ri-
puliin. Kun muut matkalaiset vaih-

toivat asemilla vaatteilla hapan-
kaalia ja punajuurta, yritti Liljan äi-
tikin mennä vaihtamaan kaalia sai-
raalle pojalleen. Juna lähti liikkeelle
ennen kuin äiti palasi, ja niin Lilja
joutui jatkamaan matkaa ilman äi-
tiä.

Nälkä ja sairaudet verottivat noin
puolet matkalaisista. Matka eteni
hitaasti, kun joka asemalla oli py-
sähdyttävä jättämään pois vainajia
vaunuista.

Välietappina oli Kanskin kaupun-
ki. Hätääntynyt äiti etsi lapsiaan ja
niin uskomattomalta kuin se tuntuu,
hän löysi heidät koululta, jonne mat-
kalaiset oli majoitettu. Hän oli yh-
deksän päivää etsinyt ja matkusta-
nut eri kulkuneuvoilla, mm. tavara-
junissa. Poika kuoli heti äidin tultua
majapaikkaan.

Oleskelu Kanskissa jäi lyhyeksi.
Viiden kuukauden kuluttua heidät
vietiin laivaan, joka suuntasi kohti
Jenisei-joen rantoja noin 2000 kilo-
metriä pohjoiseen.

Tuomitut kuolemaan
Jäämeren rannalla
Matkalla Inkerinmaalta Siperiaan
menehtyi lähes puolet matkalaisista.
Neuvostovallan tarkoituksena oli
lopettaa toinenkin puoli Siperiassa.

Seudulla, jonne laiva jätti matkus-
tajat, ei ollut mitään rakennuksia, se
oli pelkkää tundraa, joten ”koteina”
olivat teltat – kenelle sattui tuuria –
ja maakuopat, kymmeniä ihmisiä
telttaa tai kuoppaa kohden.

Nuoret lähetettiin metsätöihin,
raskaaseen työhön niissä olosuh-
teissa. Puut kaadettiin ja rungot
katkottiin metrin mittaisiksi
pölkyiksi, jotka oli kannettava olka-
päällä metsästä rantaan. Kerran
Lilja jäi kaatuvan puun alle, mutta
pelastui kuin ihmeen kaupalla. Lumi
suojasi tyttöä pahimmalta, mutta
muutaman kuukauden sairaala-
matkan tapaturma aiheutti.

Kesäisin Liljan, kuten muidenkin
nuorten, työnä oli kalastus. Nuotta

oli 300 metriä pitkä, ja kummallakin
puolella oli kahdeksan nuorta. Ka-
lastajat eivät saaneet itse pitää ka-
loja; jos he halusivat osan saaliis-
taan, se oli syötävä elävänä venees-
sä.

Liljan mielessä on elävästi päivä,
jolloin hän toisen tytön kanssa oli
hukkua. Muut nuoret olivat lähte-
neet viemään saalista ja hakemaan
eväitä majapaikalta, kun nousi kova
myrsky. Tytöt pääsivät pelastautu-
maan saareen. Myrskyä kesti vii-
kon, ja sinä aikana he olivat ilman
suojaa, ruokaa ja juomaa. Joen
vedenkin myrsky oli myllertänyt
juomakelvottomaksi. ”Näin monta-
kin kertaa Luoja oli minut pelasta-
nut”, muistelee Lilja.

Seudulla kasvoi paljon tatteja,
mustikoita ja lakkoja. Liljan äiti ei
ollut enää työkuntoinen, mutta
sairaanakin hänen oli ansaittava
marjastamalla päivän annoksensa.
20.8.1943 hän lähti viimeisen ker-
ran marjoja poimimaan. Siltä mat-
kalta hän ei palannut, ja vieläkään
tytär ei tiedä hänen kohtaloaan.
Äidin mukana katosivat myös kaik-
ki perheen dokumentit, joita äiti aina
kuljetti pussissa kaulallaan.

Aleksanteri Laitinen
Suomea puolustamassa
Samaan aikaan, kun Lilja kaatoi
metsää, kalasti ja taisteli hengissä
säilymisestä Siperiassa, Aleksanteri
Laitinen, juuri 20 vuotta täyttänyt
inkeriläisnuorukainen, taisteli Kar-
jalan kannaksella, melko lähellä
Liljan kotikylää. Alikersantti Alek-
santeri Laitinen oli kotoisin Spank-
kovan seurakunnasta.

Satojen inkeriläisten ikä-
toveriensa kanssa hän oli liittynyt
ErP 6:een ja taisteli sen 1. komp-
paniassa Suomen armeijan ase-
puvussa ja suomalaisella aseella
varustettuna Inkerin kansan histo-
rian julminta vihollista, neuvosto-
systeemiä vastaan.

Sodan viimeisillä hetkillä hän sai

”Kokonaisia perheitä
kuoli nälkään.

Päivän leipäannos oli 125 gr,
ja sekin sisälsi runsaasti

kuusen kuorta. ”



Rautulaisten lehti  2/201820

osuman jalkaan ja joutui sota-
sairaalaan. Hoito jäi kesken, kun
hänet luovutettiin Neuvostoliittoon.

”Laptit” jalassa
kohti Inkeriä
Vuoden 1946 aikana liikkui huhuja,
että nuoret vapautettaisiin, mutta
virallinen ilmoitus siitä tuli vasta
seuraavana vuonna. Lilja ja hänen
aikaisemmin sairaalassa tapaa-
mansa Katri Talja saivat luvan läh-
teä etelään. Heillä ei ollut vaatteita,
ei ruokaa eikä rahaa. Kengätkin
olivat kuluneet loppuun ja pajun-
kuoresta oli Lilja tehnyt itselleen
”laptit”. Evästä he saivat kahden
viikon laivamatkalle vain muutaman
päivän annoksen.

Krasnojarskiin saapuessaan tytöt
joutuivat ensiksi täisaunaan. ”Niitä
oli mahdottoman paljon”, muistelee
Lilja. Mutta minne mennä oudossa
ympäristössä rahattomina, nälkäisi-
nä? Katrilla oli yksi vaihtoleninki.
Se vaihdettiin torilla kolmeen
”lepjoshkaan” – lettuun.

He pysäyttivät hevosella ajavan
vanhan miehen ja saivatkin häneltä
yllättävän paljon apua: mies vei hei-
dät kotiinsa, jossa oli vaimo ja
tataarilainen apulainen. Mies oli
Kanskissa viljan vastaanottajana.
Kun tytöt olivat saaneet ruokaa ja
levänneet, mies pani heidät autoon,
joka kuljetti viljaa sovhoosista
vastaanottopaikalle.

Matkaa sovhoosiin oli 90 kilomet-
riä. Siperiassa, jossa kylien välillä
on joskus satoja kilometrejä, tämä
matka oli todella lyhyt. Sovhoosis-
sa ensimmäiset tyttöjen tapaamat
suomalaiset, jotka tulivat heitä pu-
huttelemaan, olivat – aivan usko-
matonta – Katrin veli ja täti! Suku-
laiset olivat joutuneet hajalleen jo
silloin, kun heidät tuotiin Leningra-
din seudulta Länsi-Siperiaan Novo-
sibiskin kaupunkiin ja siitä kauem-
mas. Joka asemalle, eniten suurien
jokien rannoille, jätettiin vaunuja. Ja
sitten proomuilla kuljetettiin jopa

Jäämeren rannoille. Liljan sukulais-
ten löytymiseen kului 27 vuotta. He
asuvat edelleen Siperiassa.

Oltuaan pari viikkoa Katrin suku-
laisten luona Lilja sai työtä kontto-
rin siivoojana ja oman komeron
asunnokseen. Pari vuotta myöhem-
min Lilja kuuli Katrin vierailta, että
hänen entisellä kotipaikallaan asuu
suomalaisia. Vähitellen vieraille
muistuivat nimetkin: Liljan isä uu-
den naisen kanssa ja Einari-veli.
Lilja otti vapaata työstään ja lähti
katsomaan, miten isä vuosien ku-
luttua suhtautuisi tyttäreensä.

Perille tultuaan hän kohtasi isän-
sä jo asemalla. Kun hän tiedusteli
mukana matkustaneelta rouvalta,
asuuko tämä ehkä Kajavien naa-
purissa – Lilja yöpyisi Kajavilla –
niin edessä kulkeva mies sanoi:
”Täällä on monia Kajavia”. Lilja
tunsi heti isänsä äänen. Oli pimeää
ja tytär ei nähnyt miestä, mutta ky-
syi vielä hänen nimeään. Mies ki-
rosi ja kysyi, mitä asiaa tytöllä on
hänelle. ”Tämä on isä”, vakuuttui
tyttö. Isäkin tunnisti hänet.

Veli Einari tuli isää vastaan ja ta-
pasi näin myös sisarensa ja kuuli
äitinsä ikävästä kohtalosta. Molem-
mat miehet olivat työssä hiili-
kaivoksella, ja sinne työhön halusi

Liljakin. Se jäi kuitenkin vain
aikomukseksi, kun Karjalasta tuli
ryhmä 30-luvulla Suomesta Neu-
vostoliittoon loikanneita suomalaisia
värväämään nuoria metsätöihin
Karjalaan. Se oli ainoa alue, jossa
suomalaisia otettiin vastaan ja työ-
tä riitti. Ja mikä tärkeää, Karjalas-
ta oli huomattavasti lyhyempi mat-
ka koti-Inkeriin.

Työ Tsalnaa ympäröivissä metsis-
sä oli rankkaa. Pienoisrautatie oli
kyllä kuljetusta varten. Vapaa-
päivinä käytiin Petroskoin torilta
ostamassa metsäeväiksi läskiä, lei-
pää ja teetä.

Kaikesta huolimatta elämä pikku-
hiljaa järjestyi ja Siperiassa raskaa-
seen työhön tottunut nuori nainen
kesti. Liljalta puuttui vain elämän
ystävä, puoliso.

Aleksanteri
pakkotyöleirille
Vankijuna Suomesta kuljetti Alek-
santeri Laitisen – voi sanoa suoraan

Lilja kuvattuna Suomen vuosi-
naan.

Puoliso Aleksanteri vankileiri-
aikana.

”Vapaapäivinä käytiin
Petroskoin torilta ostamassa

metsäeväiksi läskiä,
leipää ja teetä.”
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pakkotyöleirille – kuulustelut ja tuo-
mioistuin eivät kestäneet pitkään.
Hänen tuomionsa oli kymmenen
vuotta vankeutta.

Mutta kun sotahaavaa ei Suomes-
sa saatu hoitaa loppuun, se rupesi
pian mätänemään. Kylmyys, nälkä
ja lääkkeiden puute vain heikensi-
vät tilannetta. Miehen paino laski
jopa 50 kiloon. Pelastuksena oli
pääsy töihin vankilan keittiöön.

Ilmeisesti terveystilanne vaikutti
siihen, että Aleksanteri joutui kär-
simään tuomiotaan ”vain” lähes
seitsemän vuotta, ja hänet päästet-
tiin kuolemaan piikkilankojen ulko-
puolelle.

Vapauduttuaan hän oli ensin men-
nyt Viroon siellä asuvien vanhem-
piensa luokse, mutta karkotettiin
sieltä välittömästi. Olipa vielä käy-
ty varmistamassa, että ”se viholli-
nen” oli lähtenyt. Näin kohtalon tie

vei Aleksanterin Karjalan Tsalnaan,
jossa asui Lilja. Vuonna 1952 Alek-
santeri ja Lilja solmivat avioliiton.
Pariskunta asti vanhan talon, purki
sen ja rakensi Tsalnaan oman ta-
lon.

Aleksanterin jalka oli niin huonos-
sa kunnossa, että hän ei kyennyt
mihinkään raskaisiin töihin, vaan ne
jäivät Liljalle. Aluksi Lilja oli kolmi-
vuorotyössä, mutta se kävi hänelle
liian raskaaksi, varsinkin kun hän ei
voinut yövuorojaksoina päivällä
nukkua. Hän hakeutui keinosie-
mentäjäkurssille ja sai työtä Inkerin-
maalta Hatsinan seudulta. Hän piti

työstään ja sovhoosin johto piti hä-
nestä, niin että pariskunta sai hoi-
toonsa koko karjanhoidon. Siitäkin
tuli kuitenkin ongelmia: Lilja ei saa-
nut apulaista ja ympärivuoro-
kautinen työ, kotityöt ja invalidin
hoito veivät hänen voimansa. Täl-
löin elettiin jo vuotta 1968. Lilja oli
tuolloin 40-vuotias ja kovan elämän
läpikäynyt. Aleksanteri oli häntä viisi
vuotta vanhempi.

Pariskunta osti talon Käkisalmen
piiristä entisestä Raudusta, ja elä-
mä jatkui. Toivottua muuttoa Suo-
meen ei Aleksanteri kerinnyt toteut-
taa, ja vuonna 1996 jäätyään les-
keksi Lilja muutti Mikkeliin yksin.

Tarinan loppuvaiheet jatkuvat
seuraavassa lehdessä.

Lilja Raudussa Larin Parasken patsaan paljastustilaisuudessa.

”Pariskunta osti talon
Käkisalmen piiristä
entisestä Raudusta,

ja elämä jatkui ”
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Irja Rastaan muistoloi Raudusta ja evakkotaipaleelta,
osa II: Hupaisia juttuja ja vähemmän...
Irja Rastaan, ent. Hakola, o.s. Ras-
tas, muistelut jatkuvat osalla II.

Kauko ottaa komennon
Pääsimme asumaan pieneen punai-
seen taloon, jossa oli ennen ollut
kyläkauppa. Taloa kutsuttiin Mörs-
kyn Matin taloksi. Tässä talossa
asuessamme sattui monta hupaisaa,
ja myös vähemmän hupaisaa, jut-
tua.

Isä oli aina ollut vieraissa töissä,
ja nyt alkoi äitikin käydä naapureita
auttamassa, milloin missäkin. Oli
pakko, elämisen ehto, olihan meitä
viisi henkilöä ruokapöydässä. Kau-
ko otti kotijoukot, Ellin ja minut,
komentoonsa. Kauko oli silloin vii-
den vuoden ikäinen, minä kolme ja
Elli vuoden vanha. Kävihän äiti päi-
vällä kotona laittamassa ruokaa ja
katsoi, että kaikki oli kunnossa,
mutta Kauko juoksi harva se päivä
naapuriin äidin luokse kertomaan,
jos sattui jotakin harmillista. Silloin
äiti juoksi helmat hampaissa eli kii-
reesti apuun. Vähitellen Kauko pani
meidät järjestykseen. Näin alkoivat
hänen vastuunsa ja huolensa.

Kerran kun äiti tuli illalla kotiin,
Kauko ja minä istuimme puu-
sohvalla, mutta Elliä äiti ei nähnyt
missään. Silloin pelästyin. Elli oli
pieni tytön tyllerö, kova nukkumaan.
Hän oli mennyt keittiön tiiliuunia
vasten istualleen nukkumaan ja ve-
tänyt oven suojakseen.

Äiti ja isä tekivät päivätyön jäl-
keen vielä kotona töitä. Äiti ompeli,
kutoi kangaspuilla, karstasi ja keh-
räsi villat ja kutoi sukkaa, lapasta
ynnä muuta. Isä puolestaan teki
suutarintöitä ja kaikki tarvekalut
kauhasta lähtien. Meillä lapsilla oli
aina kotona tehdyt kengät ja vaat-
teet. Kaupasta ostettiin vain soke-
ri, suola, kahvi ja joitakin mausteita

sekä hiiva. Äitihän leipoi aina illal-
la, että meillä olisi syömistä päiväl-
lä, kun olimme keskenämme.

Valokuvassa
Jouluna saimme Ellin kanssa lahjak-
si hienot nuket, joilla oli oikein osto-
päät, kuttaperkkaa. Vaikka äiti oli
ne itse tehnyt, olivat ne meistä kaik-
kein kauneimmat nuket maailmas-
sa ja niitä vaalittiin. Mutta seuraa-
vana kesänä, kun olin jättänyt oman
nukkeni pihamaalle, litisti meidän
vasikka sen pään rikki. Totta kai
minä itkin ihan hurjasti, ja suru hel-
litti vasta sitten, kun äiti osti ja ompeli
uuden pään nukkeen kiinni.

Valokuvaaja Halonen tuli otta-
maan meistä perhekuvaa. Hänellä
oli pitkät viikset, joita hän punoi ylös-
päin sormillaan. Isä pani keittiön
ikkunaan tumman saalin, ettei au-
rinko valaisisi ja että tulisi hyvä taus-
ta. Meidät lapset nostettiin pöydän
päälle istumaan, äiti ja isä asettui-
vat pöydän kahta puolen. Juuri kun
Halonen väläytti, saali putosi
ikkunalta. Meidän ei tarvinnut kuin
vilkaista äidin päälle, kun me saim-
me jalat allemme ja juoksimme ulos,
isä perässä. Olimme jo oppineet,
että kun äiti suuttui, oli parasta häi-
pyä, vaikka itsessä ei olisikaan syy-
tä. No, olihan se saali isän asetta-
ma.

Äiti otti viistuumanaulat ja hakkasi
saalin niin kovasti kiinni, että
ikkunalaudat helisivät. Nyt saali
pysyi ja saatiin kuvat.

Isä paistaa räiskäleitä
Meillä ei ollut paljon tavaroita, mutta
ne mitä oli, olivat aina järjestykses-
sä ja omilla paikoillaan. Edes
siivouspäivänä meillä ei ollut kaa-
osta. Siksipä, kun ensimmäisen ker-
ran pääsin äidin mukana naapuriin,

jossa äiti pesi naapurin pyykkiä,
minä sain melkein shokin. Olihan
siellä viisi lasta ja emäntä aina ki-
peä – mutta se sotku ja sekamels-
ka heti eteisestä alkaen! Sitä tun-
netta oli vaikea pitää sisällään, ja
olinkin koko päivän äidin kanssa
ulkona pyykillä.

Jo aivan pienenä oppi tietämään,
kun meni pihaportista sisään, että
millainen emäntä talossa on. Meillä
piti olla maton ripsutkin suorana lat-
tialla, kun äiti tuli työstä kotiin.

Mörskyn Matin taloon kuului vä-
hän maata, johon saimme laittaa
perunaa ja juurikkaita kasvamaan.
Koko talvi syötiin oman maan anti-
mia. Keväällä äiti otti sianporsaan,
jota syötettiin kesä ja syksyllä pan-
tiin pyttyyn. Oli meillä vasikkakin
vähän aikaa, mutta koska sitä oli
hankala pitää, vaihtoi äiti sen mai-
toon, voihin ja muuhun tavaraan.
Kanoja meillä oli muutama.

Kun äidillä oli pitkä työpäivä naa-
purissa, tuli isä tuli aikaisemmin
kotiin ja paistoi meille räiskäleitä.
Silloin me herkuttelimme, ja oli mu-
kavaa.

Ensimmäinen tomaattini
Vuoden 1932 tienoilla isä valittiin
seuratalon vahtimestariksi ja äiti
kahvilanpitäjäksi. Ja taas me muu-
timme. Raudun seuratalo oli raken-
nettu hirsistä, ja minusta se näytti
hirvittävän suurelta. Suurihan se
olikin verrattuna tavalliseen taloon
ja meidän aikaisempiin asuntoihin.

Se oli ensimmäinen talo Raudussa,
johon kokoontuivat kaikki seurat.
Sitä käyttivät voimisteluseura,
näytelmäkerho, laulukuoro, Martat
ja Raudun maamiesseura. Seura-
talolla pidettiin kertausharjoitukset,
reserviläiset koottiin aina sinne.
Siellä pidettiin kokoukset ja yleen-
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Valokuvaaja Haapanen tuli ottamaan meistä perhekuvaa. Isä pani keittiön ikkunaan tumman saalin,
ettei aurinko valaisisi ...”. Vasemmalta Kauko, Elli ja Irja.

sä kaikki, mikä pitäjässä oli juhlan
arvoista, tapahtui seuratalolla.

Presidentti Kyösti Kallion näin,
kun hän tuli Rautuun maamies-
seuran maatalousnäyttelyyn. Äiti
voitti silloin kurpitsankasvattajien
kilpailun suurimmalla kurpitsallaan.
Silloin myös ensimmäisen kerran
maistoin tomaattia, jonka maku oli
minusta ihan kauhea.

Ensimmäisen elokuvan näin kuu-
den vuoden ikäisenä seuratalolla.
Kauko, Elli ja minä istuimme ensim-
mäisellä tuolirivillä ja meistä tuntui,
että kaikki ihmiset, jotka elokuvas-
sa olivat, tulivat suoraan päälle.

Elämän koukeroita
Asuntona meillä oli tupa eli keittiö,
jossa oli valtava puuhella ja sen alla
paistinuuni. Uunin vieressä oli
vesisäiliö, jonka vesi lämpeni samal-
la, kun hellassa paloi puita. Äiti erot-
ti verhoilla yhden nurkan kaikkien
maakuupaikaksi.

Isän verstas suutarinkoneineen ja
muine työkaluineen oli vasemmas-

sa nurkassa, sitten oli ruokapöytä
jakkaroineen ja toisessa nurkassa
kaksi piironkia. Kesällä saimme
nukkua pienessä kammarissa, joka
oli tehty näyttelijöiden vaate-
huoneeksi.

Tuvassa pidettiin kaikki kokouk-
set, näytelmäharjoitukset ja jos
jonkunlaiset kissanristijäiset. Meil-
lä oli siten aina ”tupa täys”, kuten
sanotaan.

Seuratalolla asuessamme opin
tuntemaan ihmisluonnetta ja elämän
eri koukeroita, olimmehan me lap-
set aina kaikessa mukana, myös
kertausharjoituksissa. Silloin tuli
suuri määrä sotilaita seuratalolle
asumaan, isot kenttäkeittiöt muka-
naan. Hevosia oli paljon. Me lapset
olimme pakin kanssa soppajonossa.
Äiti, joka oli itsekin lotta eli naispuo-
linen suojeluskuntalainen, paistoi
muiden lottien kanssa vehnästä päi-
västä päivään.

Sadepäivinä
Seurataloon kuului parisen hehtaa-

ria maata. Talo oli mäen päällä, ja
vesi piti hakea noin puolen kilomet-
rin päästä Kaarssonin kaivosta
mäen alta. Suuriin juhliin vettä tuo-
tiin hevosilla ja tiinuilla, mutta muu-
ten se oli itse haettava. Voi niitä
vedenhakureissuja ja äiti-parkaa! Ei
siis ihme, että kun vähänkin näytti
siltä, että vesisade alkaa, niin juok-
simme äkkiä panemaan kaikki tiinut
ja saavit rännin alle. Sadepäivinä
äiti aina pesi seuratalon lattiat, mon-
ta sataa neliötä, harjan ja lipiän
kanssa.

Lähinaapurimme oli noin parin
sadan metrin päässä. Pienessä pu-
naiseksi maalatussa talossa asui
Raudun vanhan kirkkoherran leski,
rouva Järveläinen. Talon toisessa
päässä asui hänen tyttärensä Sirk-
ka ja poikansa Onni. Tästä per-
heestä tuli lapsuuteni aurinko, sillä
heiltä opin niin käytännön kuin ih-
mismielen asioita.

Äitinsä muistelmia on
kirjoittanut

Marja Hakola
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Karjalan Kaartin rykmentin edeltäjät
vapaussodassa, osa IV
Everstiluutnantti Sihvon
ryhmän hyökkäys
Sihvolla oli käytettävissään hyökkä-
ystä varten ainoastaan 2. rykment-
ti, joka muodostui:

- IV pataljoona (V. Salminen)
Lottolassa

-V pataljoona (Närvänen)
Oravalassa

- X pataljoona (Heimolainen)
Seitsolassa

- VI pataljoona (V. Hämäläinen)
Haannila - Lanan välillä

- XI pataljoona (A. Pelkonen)
Orasta Kääntymälle

Yhteensä 2100 miestä ja muita
tykistöosastoja. Punaisten perään-
tymistie oli katkaistu Kilpeenjoella,
jolloin punaiset joutuivat saarretuksi
Viipuriin. Sihvon ryhmä sai hyök-
käyskäskyn aivan liian myöhään,
jolloin ryhmä joutui taisteluihin pu-
naisten jälkijoukkojen kanssa. Huh-
tikuun 26. päivänä Sihvon ryhmä
siirtyi Juustilaan saaden yhteyden
Wilkmanin ryhmään. Tämän jäl-
keen Sihvon ryhmän osastot jatkoi-
vat etenemistään kohti Hovinmaata.
Hovinmaan valtauksen jälkeen val-
lattiin Nurmen aseman seutu.

Sihvon ryhmä esti omalla
kaistallaan punaisten pakoyritykset
Viipurista.

Wilkmanin ryhmä ja
Viipurin valtaus
Kenraali Wilkman jakoi ensiksi rin-
taman kolmeen osaan:

Rintamaosa A. Päällikkönä evers-
ti von Cole. Myllyjärven etelä-
kärjestä Iitinkiven tienristeykseen ja
edelleen Pilppulan kylän kautta
Kämäräjärven koilliskulmaan.

Rintamaosa B. Päällikkönä evers-
tiluutnantti Jernström. Kämärä-
järven pohjoiskulmasta Alusjärven
etelärantaan.

Rintamaosa C. Päällikkönä ma-
juri Savonius. Alusjärven etelä-
kulmasta maantietä pitkin
Muolaanjärveen ja sieltä edelleen
Äyräräpäänjärvestä Vuokseen
laskevaa jokea Vuokseen asti.

Ennen varsinaista hyökkäystä
Viipuriin Wilkmanin ryhmän
jääkäripataljoonat vallanneet
Kämärän aseman, valloituksen hoiti
III pataljoona (E.B. Schauman)

Muuta: jääkäripataljoonat valmis-
tautuivat Viipurin hyökkäykseen.
Kenraali Wilkman antoi seuraavan-
laisen käskyn hyökkäyksestä Viipu-
riin.

Vihollisen asemat ovat seuraavat:
Joutseno - Kavantsaari - Näätälä -
Lyykylä - Pienpero - rautatiease-
mat Kämärä ja Galitsina - Muolaa
- Kuusa.

Punaisilla oli Viipurissa vahvat
joukot sekä erinomaiset puolustus-

asemat. Suurin osa punaisten joh-
toa, diktaattori Mannerin johdolla
pakenivat 25.4. laivalla Viipurista
Pietariin. Edvard Gylling jäi Vii-
puriin paeten sieltä kaupungin an-
tautumisen jälkeen Venäjälle.

Punaisia oli Viipurissa noin 7000
henkilöä, myös eversti Svetsh-
nikov toimi siellä puolustuksen
suunnittelijana. Taistelu Viipurista
alkoi 24.4.1918, kun eversti Ulrich
von Coler (Wilkmanin ryhmä) ko-
mensi joukkonsa (viisi pataljoonaa
toisesta jääkäriprikaatista) hyökkä-
ykseen kohteena olleen Talin ase-
maa. Mutta hän eteni liian nopeasti
ja hätäisesti, ja  hänen osastonsa
torjuttiin Papulan lahden itäpuolel-
le. Hän ei huolehtinut  muitten osas-
tojen yhteistoiminnasta, jolloin pu-
naisten puolustuslinjan murtaminen
kaupungin laidalla epäonnistui.

Samoin jääkärieverstiluutnantti
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Jernströmin ja jääkärimajuri
Savoniuksen  osastot epäonnistui-
vat, kiitos von Colerin itsepäisyyden
ja jääräpäisyyden. Punaisten tuli oli
niin tarkkaa, että eteneminen ei tul-
lut kysymykseen. Kun vielä 27.4.
onnistui suuri joukko punaisia
murtautumaan saartorenkaasta
(noin pari tuhatta henkilöä) ja pa-
kenemaan Koiviston tietä pitkin.

Hyökkäys kaupunkiin onnistui
vasta 28.4. valkoisten mittavan

tykistökeskityksen jälkeen.  Tulituk-
sessa tuhoutui mm. punaisten
ammusvarasto. Varsinkin Kolikko-
mäen kaupunginosa kärsi näissä
keskityksissä. Jernströmin joukot
etenivät Patterinmäelle 29.4. ja täs-
sä toivottomassa tilanteessa punai-
set ryhtyivät antautumaan. Aamul-
la 29.4. valkoiset joukot marssivat
Viipuriin ja ottivat noin 6000 van-
kia, kaatuneina 600 henkilöä.

Samoihin aikoihin Sihvon ryhmä

3. Karjalan rykmentin valtasi Lap-
peenrannan ja Savitaipaleen. Ken-
raalimajuri Wilkmanin itäarmeija oli
valloittanut Viipurin.Viipurin taiste-
luiden lopputilanne selviää alla ole-
vasta kartasta.

Taistelut Karjalassa alkoivat laan-
tua ja Viipurin valtauksen kunniak-
si siellä pidettiin voitonparaati 1.5.,
johon osallistui  mm. kenraali Man-
nerheim. Vapaussodan voiton pa-
raati pidettiin Helsingissä 10.5.1918
ja siihen osallistui 1800 sotilasta
Karjalan kannakselta.  Mainitta-
koon, että 3.5. Sihvo ylennettiin
everstiksi.

Karjalan vapaussota alkoi olla lop-
puun suoritettu ja mm. kolme Kar-
jalan rykmenttiä oli suorittanut teh-
tävänsä kunnialla ja ne olivat kärsi-
neet raskaita tappioita – unohtamat-
ta Karjalan suojeluskuntia.

Toukokuun 10. päivänä kuor-
mattiin Viipurissa aiemmin mainitut
osastot ja määränpäänä oli Helsin-
ki, jossa nämä osastot osallistuivat
vapaussodan voitonparaatiin
16.5.1918. Puhuessaan voiton pa-
raatissa Mannerheim totesi päivä-
käskyssään 19.5: Muistoksi siitä
suuresta uhrautuvaisuudesta, jota
Vapaussodan ensipäivistä alkaen
Pohjanmaan ja Karjalan väestö on
osoittanut ja myös pysyväiseksi tun-
nustukseksi siitä valtavasta osas-
ta, jota Saksasta palanneet jääkärit
ja niiden opettamat joukot ovat
näytelleet tässä sodassa , olen minä,
Suomen senaatin suostumuksella,
päättänyt muodostaa kolmesta Poh-
janmaan rykmentistä ja kolmesta
Karjalan rykmentistä kaksi uutta
kaartin rykmenttiä, edellinen nimel-
tään Suomen Valkoinen Kaarti ja
jälkimmäinen Karjalan Kaarti sekä
ensimmäiselle jääkärirykmentille
nimeksi Kaartin Jääkärirykmentti.

Näin Suomen sotilaallinen ja po-
liittinen johto antoi suurkiitoksen
karjalaisten toiminnasta ja sen toi-
minnan ratkaisevasta toiminnasta
vapaussodassa. Karjalan Kaarti oli
syntynyt 16.5.1918. Osastojen jää-
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tyä paraatin jälkeen Helsinkiin, niis-
tä muodostettiin Karjalan Kaartin
Rykmentiksi (majuri Kuula), joka
muodostui kolmesta pataljoonasta ja
konekiväärikomppaniasta.

Heinäkuun 9. päivänä rykmentin
vahvuus oli seuraava: 31 upseeria,
127 aliupseeria ja 1093 miestä. Li-
säksi kaartiin perustettiin soittokun-
ta 4.7.1918.

Elokuun lopulla 1918 kuormattiin
etukomennuskunta Karjalan kan-
nakselle (jääkärikapteeni Sihvo-
nen) ja kohta saapuivat loput osas-
tot, jotka sijoittuivat seuraavasti:

I P Vammelsuuhun, II P Terijoel-
le ja III P Kellomäen alueelle.
Tämä johtui siitä, että raja oli rau-
haton ja pakolaisia alkoi saapua Ve-
näjältä (esim. Kronstadtin kapina).

Siirron yhteydessä oli ylipäällikkö
päiväkäskyllä muuttanut joukko-
osaston nimeksi Karjalan Kaartin
Rykmentti ja se liitettiin rauhan ajan
2. Divisioonaan. 2. Divisioonaan
kuuluivat 1930-luvulla seuraavat
joukko-osastot:

2. Divisioonan esikunta
(2. DE) Viipuri
Karjalan Kaartin Rykmentti
(KKR) Viipuri
Tampereen Rykmentti
(TR) Lahti
Keski-Suomen Rykmentti
(KSR) Kouvola
Jääkäripataljoona 2
(JP 2) Valkjärvi
Kenttätykistörykmentti 2
(KTR 2) Viipuri
Ilmatorjuntarykmentti
(ITR) Viipuri
Viestipataljoona
(VP) Viipuri
Huoltopataljoona
(HuoltoP) Viipuri
Viipurin komendanttivirasto
(Vii.KV)    Viipuri
Syyskuun 14. päivänä Karjalan

Kaartin Rykmentti siirtyi Viipuriin,
jossa se koulutti maanpuolustajia
seuraavat 21 vuotta.

Karjalan Kaartin Rykmentti kou-
lutti Viipurissa maanpuolustajia ja

Rautu-
huppareita

nyt
myynnissä

aina
kokoon

XXXL asti:
tilaukset

Markku tai
Pekka

Osallistu Rautulaisten
lehden tekoon!

Hyvä Rautulaisten lehden lukija! Osallistu sinäkin
yhteisen pitäjälehtemme tekoon:

laita tarinoita, muistikuvia, nykykuulumisia,
tunnelmia, näkökulmia, ajatuksia karjalaisuudesta

ja valokuvia lehdessä julkaistavaksi.

koulutustaso oli erinomainen, jossa
sotilaat oppivat tuntemaan tulevan
päähyökkäysalueen, ja näiden kou-
lutustaso opittiin tuntemaan talviso-
dan raskaissa taisteluissa. KKR:stä
muodostettiin YH:ssa 1939 I/2.Pr,
jossa se täytti velvollisuutensa isän-
maan puolustamisessa talvisodassa
Keski-Kannaksella.

Pekka Hovilainen

Lähteet:
Vapaussodan historia,
osat IV, V ja VI
Karjalan sotahistorian toimikunta:
Karjala vapaussodassa osat I ja II
Hannula:
Suomen vapaussodan historia
Susitaival: Ahvola
A. Sihvo: Muistelmani I
P. Kilkki: Karjalan Kaartin
Rykmentti 1918-1939
Aunesluoma, Häikiö:
Suomen vapaussota 1918,
kartasto ja tutkimusopas
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Muista myös
internetsivut
www.rautu.fi

Juuri julkaistussa kirjassaan Kan-
naksen rautainen ihme (Gummerus)
tietokirjailija, VTT Esa Seppänen
kuljettaa lukijoita pitkin 1870 raken-
nettua Pietarin junanrataa.

Valmistuttuaan raideyhteys vai-
kutti mullistavasti kannaslaisten elä-
mään. Se tarjosi talonpojille mah-
dollisuuden kaupantekoon metropo-
lin toreilla ja toi varakkaita pietari-
laisia, ”kesävenäläisiä”, rakennut-
tamaan huviloita Kannakselle.

Aikamatkaoppaana kirjassa toimii
Esa Seppäsen isä, tunnettu Karja-
lan Kannaksen kuvaaja ja Tulen-
kantajiin kuulunut kirjailija Unto
Seppänen.

Matka alkaa kirjailija Unto Sep-
päsen työhuoneelta Kouvolan kau-
punginkirjaston alakerrasta. Sieltä
matkataan Viipurin kautta Kannel-
järvelle, Pietariin ja takaisin Kou-
volaan. Ajallisesti matkaa tehdään
150 vuotta, 1800-luvun lopulta
1950-luvulle.

Kirjailija Unto Seppänen kutsui
rataa rautaiseksi sillaksi ja loi teok-
sissaan tarkkaa ja värikästä kuvaa
1800-luvun lopun Kannaksen väes-
tön ja ”kesävenäläisten” yhteiselos-
ta. Kannaksen rautaisessa ihmeessä
Unto Seppäsen henkilökuvat syven-

tävät hänen poikansa Esan tutkivaa
historiankirjoitusta. ”Tämä kirja on
palanen Suomen ja Venäjän
naapuruushistoriaa”, Esa Seppänen
kuvaa.

Esa Seppänen on kirjoittanut tois-
takymmentä historiallista tieto-
teosta. Hän on Venäjä-tuntija ja toi-
mi upseeriurallaan mm. presidentti
Urho Kekkosen adjutanttina.

Kannaksen rautainen ihme –
Aikamatkalla Unto Seppäsen kans-
sa, 247 sivua.

Tutkija matkaa Pietarin radalla
Kaipuu kotiin
Olet eloni
muistoissa
ainiaan.
Rakkain ja kallein
Karjalanmaa.
Muistot sieltä
kultaa sydämeni on –
kaipuuni ikävä
loppumaton.
Et sydämestäni koskaan
lähde sä pois –
voi kun sotaa
koskaan ei ollutkaan ois.

Kauniit hetket
Helmet nuo kauneimmat.
Elämän hetkistä on –
ne muistoissa mukanamme
polullamme kulkee.
Säilytän niitä kalleimpana
aarteenani missä vain kuljen.

Runot:
Eila Utter,
isä Seemi Loponen Raudusta
äiti Mirjam Loponen
o.s. Kuokkanen Suojärveltä

www.karjalanliitto.fi
ajankohtaista

tapahtumatietoa

Vuoden 2018 teemana Karjalan
Liitossa on Karjalan luonto ja ym-
päristö. Teemaan liittyen kootaan
digi-taalisia luontokuvia, jotka esit-
televät Karjalan eri osia. Näyttely
toteutetaan joko sähköisenä tai
printtikuvista tehtynä näyttelynä.

Valokuvat voivat esittää mm. ve-
sistöjä, peltoja, maaperää, mäkiä ja
vaaroja, metsiä, kasvillisuutta ja eläi-
miä. Myös rakennettu luonto eli

Karjalan luonto -aiheesta tulossa
lainattava, kiertävä valokuvanäyttely

kaupunkipuistot voivat olla kuvan
aiheina. Näyttelyyn valitaan enin-
tään 60 kuvaa. Kuvien toivotaan
olevan viimeisen kolmen vuoden
ajalta. Näyttelyyn valitaan kuvia eri
vuodenajoilta. Kuvia odotettiin
16.4.2018 mennessä, mutta halut-
taessa voinee vielä kysyä, pääsisikö
mukaan.

Näyttelystä on tavoitteena tehdä
lainattava kiertonäyttely. Valokuva-

näyttelyä toteuttavat Karjalan Liit-
to ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten
Liitto. Lisätietoja:
Karjalaisten Pitäjäyhdistyksen Lii-
ton hallituksen jäsen Tea Itkonen,
tea.itkonen@artea.fi,
p. 040 557 4223,
Karjalan Liitto, Mervi Piipponen,
mervi.piipponen@karjalanliitto.fi;
p. 09 7288 1714.
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