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kokoelmista.

Tiedonkulku on muuttunut ja nopeutunut siitä ajasta, josta tässä lehdes-
sä yleensä on paljon juttuja. Ennen posti kulki harvoin ja se haettiin sieltä 
aseman tai kirkonkylän postitoimistosta, sanomalehtiä tilattiin ja puhelin 
toimi muutamissa taloissa. Eipä kai silloin niin kiire ollutkaan, elämänryt-
mi oli rauhallista. Sainoissa pakistiin paikkakunnan asiat ja laajemmatkin 
tapahtumat. (sainoi = teetupa)

Noista ajoista on tultu kauas. Sosiaalinen media kokoaa nykyihmiset 
Kaiken Kansan Sainoihin setvimään samoja asioita kuin silloin ennen 
sotia Hinkkasen Sainoissa Raudun kirkolla. Tieto on lisääntynyt ja sitä on 
tulvimalla. 

Nykyajan mahdollisuudet välittää tietoja vaikkapa Raudun entisaikojen 
oloista ja elämästä ovat erinomaiset. Kuvia on helppo ottaa, säilyttää ja 
jakaa. Tekstien ja vaikkapa äänitallenteiden esittäminen isollekin joukolle 
on yksinkertaisen helppoa. Videoista puhumattakaan. Välineet ovat siis 
olemassa ja käytössä. Samalla vaivalla esimerkiksi kuvan lataaja saavuttaa 
yhden tai tuhansia henkilöitä, hienoa ja helppoa. Yhdessä on mahdollista 
syventyä kunkin aiheen yksityiskohtiin vaikkapa kysymyksin tai tuomalla 
lisää tietoa omista muistoistaan. 

  
Tämä ihmemaa on yli tuhannen jäsenen Rautu-ryhmä Facebookissa. 

Sosiaalista mediaa on myös paljon parjattu ja haukuttu, varmasti aihees-
ta. Jonkin vuoden Facebookissa olleena en ole Rautu-ryhmässä koskaan 
törmännyt asiattomuuksiin, riitoihin tai typeriin kannanottoihin. Keskus-
telu on varsin korkeatasoista, oikeaa tietoa lisäävää ja jopa innostavaa. 
Rautu-ryhmä on suljettu, jäseneksi hyväksytään, kun vastaa kysymyksiin 
omista Rautu-taustoistaan. Ilmeisen varmasti rautulaiset haluavat myös 
ryhmässään olla samaa perhettä, vaalia perinteitä ja löytää uusia sukulaisia. 
Tärkein lienee se, että ollaan yhdessä, vaikka fyysisesti ollaankin hajallaan 
aina ulkomaita myöten.

Facebook on joillekin peikko ja periaatteen vuoksi siihen ei voi liittyä. Jo-
kainen tehköön mielensä mukaan. Itse kyllä kovasti liittymistä suosittelen. 
En suosittelisi, jos Rautu-ryhmässä olisi sitä yleisen Facebookin tyhmää 
pöhinää jonninjoutavuuksista. 

Jatketaan Rautu-ryhmässä asialinjalla sitä edelleen kehittäen, jäseniä 
on nyt 1083. Tiedän, että on sellaisiakin jäseniä, jotka osallistuvat vain 
Rautu-ryhmän toimintaan ilman muun Facebookin seuraamista. Myös he 
saavat sieltä jatkuvasti ajankohtaista tietoa tulevasta, historian tieto Rau-
dusta paranee ja erilaisten rautulaisten tapahtumien seuraaminen vaikkapa 
jälkikäteen on mahdollista. 

 Markku Vauhkonen 
toimittaja 

Rautulaisten lehti

Kaiken Kansan Sainoi

Pieksämäellä huhtikuussa 2019
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Tehopari Toivo Valkonen ja Jaakko Toitturi ovat 
jälleen saaneet valmiiksi yhden rautulaisen pie-
noismallin. Rautulaisten perinnepäivillä Mikkelissä 
esiteltiin Vakkilan Tšasounan pienoismalli. 

Vakkilan Tšasouna on ollut Palkealan seurakun-
taan kuuluva profeetta Eliaan muistolle pyhitetty 
pienehkö tšasouna. Kokoa oli 45m² ja lisäksi kym-
menen neliön avoeteinen. Hirsinen rakennus oli 
katettu päreillä ja ulkovuoraus tehty laudoista. 
Vakkilan Tšasounaan siirrettiin irtaimistoa saman 
Palkealan seurakunnan Petäjärven Tšasounasta ja 
viimeksi Vakkilan Tšasounassa tehtiin korjauksia 
1939. Alun perin Tšasouna valmistui 1901 Pyhän 
Synodin varoilla. 1930 luvulla Tšasouna oli jostain 
syystä pois käytöstä, tämä tieto pohjaa valokuvaan, 
jossa näkyy tšasounaa käytetyn heinävarastona. 

Vakkilan Tšasounan kohtaloksi tuli hävitä sodan 
melskeisiin. Vielä Talvisodan jälkeen se oli pystyssä, 
vaurioitunut ja osin riisuttu. Sittemmin koko raken-
nus on hävinnyt, vain olettamuksia on olemassa 
hirsien nykyisestä paikasta. 

Palkealan seurakunnan viimeinen pappi oli Paavo 
Rajamo. 

Nykyisin Vakkilassa Tšasounan paikalla on me-
tallinen risti ja pieni muistolaatta. Paikalle pääsee 
helpoiten jalkaisin Raudun keskustasta vajaan parin 
kilometrin taivalluksen jälkeen. Tie vie lähes perille 
asti. 

Pienoismalliksi
Ennen kuin pienoismallia päästiin tekemään, saatiin 
tärkeät piirustukset Mikkelin maakunta-arkistosta. 
Rakentamisen Jaakko Toitturi aloitti viime syksynä. 

Vaikka pienoismalli näyttää yksinkertaiselta, vaati 
sen tekeminen tarkkuutta ja näppäryyttä. Pärekat-
toon miehet tekivät puolen millin paksuisesta koi-
vuviilusta noin 5600 pientä pärettä, jotka yksitellen 
liimattiin kattoon. 

Pienoismallin metallisiin yksityiskohtiin, ikkunoi-
hin ja kupoliristeihin saatiin tarkkuutta käyttämällä 
leikkaamisessa laser -tekniikkaa. Keskikupolissa on 
sisällä neljä pientä kelloa, ovissa korukaupasta löyty-
neet hopeiset ristit, perustukset ovat timanttileikat-
tua kiveä. Tarkkuutta ja yksityiskohtia löytyy paljon.

Pienoismallin väritys on siniharmaa, pärekatto 
olisi Toivon mielestä saanut olla tervattu, mutta  
käytännön syistä tervaamisen sijaan päädyttiin 
maalaamaan se.

Seuraava hanke?
Toivo Valkonen kertoi miettivänsä jo seuraavaa 
projektia. Vaikka Jaakko on jo lopettamassa nämä 
askareet, niin saattaa hänenkin innostuksensa herä-
tä. Toivo sai käsiinsä Raudun aseman piirustuksista 
kopiot ja tiedon, että alkuperäisetkin on helposti 
järjestettävissä. Jäämme siis odottamaan, milloin 
mahdollisesti valmistuu yksi Suomen rataverkon 
lähes suurimman asemarakennuksen pienoismalli, 
Raudun aseman pienoismalli. 

Vakkilan 
Tšasouna

Kauniisti elivät täällä he kerran, 
peltojen keskellä pelossa herran.
Helisi kantele, hyrisi rukki, 
ikkunan alla pihlaja kukki.

Yrjö Jylhä -39, Kiirastuli

Toivo Valkonen ja uusin pienoismalli.

Markku Vauhkonen teksti ja kuvat
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”Rautulaisten lehden tilanne on saman tyyppinen 
kuin monella muulla pitäjälehdellä. Kivijalkarakkaus 
on hiipumassa ja tilaajakunta pienenee”, sanoi Pitä-
jäseuran puheenjohtaja Markku Paksu alkusanoiksi. 
Kivijalkarakkaudella hän tarkoittaa sellaista rau-
tulaisen perinteen vaalimista, joka on ollut hyvin 
voimakasta, koska lehden tilaajakunnassa on ollut 
tähän asti paljon alkuperäisiä rautulaisia. Nyt tämä 
tilanne pikkuhiljaa muuttuu ja toisen sekä kolman-
nen polven rautulaiset ovat yhä enemmän lehden 
lukijakuntaa. 

Lehden tilaus on edullinen tapa liittyä ja kuulua 
Pitäjäseuran jäseneksi. Kolmella kympillä saa kuusi 
lehteä ja jäsenyyden koko perheelleen. Lehden ti-
lauskanta on liikkunut tuhannen tilaajan tietämillä, 
mutta julkaisutoiminnan jatkumisen vuoksi uusia 
tilauksia ja lukijoita tarvitaan. 

Mitä uutta kuuluu?
Lehden toimittamisen osalta muutos tapahtui 
hieman äkisti, kun edellinen toimittaja Marjo Risti-
lä-Toikka menehtyi sairaskohtaukseen. Tarkoitus oli 
vaihtaa toimittajaa aiemmin sovitusti nyt huhtikuun 
lehteen mutta korkeammat voimat päättivät toisin. 
Tämä on siis toinen uuden toimittajan Markku 
Vauhkosen kokoama ja taittama lehti. 

Lehden ulkoasu ja luettavuus on yksi tekijä 
houkutella lukijaa tutustumaan lehteen. Tilaaja 
tutkailee sivut tarkkaankin, mutta satunnaisen lu-
kijan mielenkiinnon herättämisessä on jo kovempi 
haaste. Nykyään mustavalkoinen lehti on harvi-
naisuus, värikkyydellä ei siis voi kilpailla. Sisältö ja 
kuvat ovat avainasemassa, kun herätellään lukijan 
mielenkiintoa. Parasta olisi, että lehden ilmestyttyä 
kotiin, sen lukisivat kaikki. Toki teinin saaminen 
kiinnostumaan vaikkapa Vepsan Innon nuorisoseu-
ran toiminnasta sata vuotta sitten, voi olla hyvinkin 
ylivoimaista. Toisaalta, jos sen samaisen teinin saisi 
jollakin opin houkuteltua vaikkapa edes yhden ker-
ran käymään entisessä Raudussa isomummolassaan, 
luulisi mielenkiinnon heräävän. Tässäpä on haastet-
ta niin lehden tekoon kuin koteihinkin. 

Rautulaisen perinteen jatkajana lehdellä on mer-
kittävä asema. Lehden kautta kerrotaan menneistä 
ajoista ja tapahtumista, kuin myös tulevasta toimin-
nasta. Nuorten saaminen mukaan on jatkumisen 
kannalta tärkeintä. Omista juuristaan kiinnostumi-
nen ei välttämättä ala kaksikymppisenä tai pitkään 
aikaan senkään jälkeen, mutta takuuvarmasti se 
kiinnostus joskus herää. Tämän heräämisen ai-
kaistamisessa riittää työtä niin Pitäjäseuralla kuin 
Rautulaisten lehdelläkin.

Perinnepäivä ja vuosikokous
Mikkelissä Wanhalla Rokkalan tallilla pidettiin Rautulaisten Pitäjäseuran vuosiko-
kous sekä Perinnepäivä, jonka teemana oli Rautulaisten lehden kehittäminen ja 
sosiaalinen media tiedottamisessa.

Perinnepäivässä käsiteltiin Lehden ja tiedottamisen asioita, Markku Paksu alustaa.

Markku Vauhkonen teksti ja kuvat
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Sosiaalinen media
Tästä onkin helppo jatkaa sosiaalisen median pariin. 
Toisen ja kolmannen polven rautulaiset käyttävät 
kiitettävästi Rautu-ryhmää Facebookissa. Myös Rau-
dussa syntyneiden osuus ryhmässä on huomattava. 
Oman rajoituksen tuo tietenkin välineiden, älykän-
nykän, tabletin tai tietokoneen puuttuminen. Tämä 
nykyajan nopea tiedonvälityskanava vastaa monen 
sitä käyttävän rautulaisjuurisen tarpeisiin saada tie-
toa ja päästä osallistumaan rautulaisuuden ympärillä 
tapahtuviin toimintoihin. Toki täytyy mainita, että 
taas on vielä uudempi sovellus: Instagram, jossa 
varsinkin nuoret viihtyvät. Sitä kanavaa ei vielä ole 
Rautu avannut.

Facebook-ryhmä on kasvanut jatkuvasti ja kasvaa 
koko ajan, nyt jäseniä noin 1100. Siellä mielenkiin-
toa pitää yllä monet erilaiset julkaisut ja keskustelut. 
Kuvia ladataan, niistä keskustellaan, kerrotaan kuvi-
en taustoihin liittyviä tietoja ja samalla saadaan uutta 
tietoa. Yllättävän paljon uusia sukulaisuuksia on 
selvinnyt, kun kuvista löytyykin yhteisiä esivanhem-
pia. Toisaalta vanhat maisemat tulevat esiin, työn 
tekoa näkyy myös kuvissa, entisajan pukeutuminen 
on hienosti esillä, yhteisöllisyys erilaisten seurojen 
ja yhdistysten toimintana sekä paljon elämiseen 
liittyviä kokemuksia niin arjessa kuin juhlassakin.

Rautu-ryhmä on tällä hetkellä suurin joukko 
rautulaisia, jotka ovat muutaman hiirellä tehdyn 
klikkauksen päässä.

Rautu -sivusto
Pitäjäseuran ylläpitämä kotisivusto Rautu.fi on face-
book-ryhmää vanhempi ja edelleen erittäin hyvin 
palveleva tietopankki. Kaikki pysyvämpi tieto löytyy 
sieltä. Täällä on myös mainio mahdollisuus selvittää 
niin oman kuin tuttunsakin kotipaikan sijainti, ha-
kea tietoa kirjoista, katsella karttoja, tehdä ostoksia 

ja paljon muuta. Voi lukea Rautulaisten lehden koko 
yli 60- vuoden aikana julkaistut lehdet. Rautu sivuil-
la on tietenkin tulevat tapahtumat esillä ja mikäli 
tarvitsee yhteystietoja vaikkapa Rautasäätiöön, niin 
sieltä ne löytyvät.

Rautu.fi sivusto näyttää olevan paikka, josta etsivä 
löytää sellaistakin, mitä ei tiedä olevankaan.

Yksi tärkeä asia: Kun muutat ja osoite vaihtuu, 
pitää Rautulaisten lehden osoite muuttaa Veijo Moi-
lasen osoitetiedostoihin suoraan, lehtitilaus@rautu.
fi. Mikäli tätä uutta osoitetietoa ei tule, menee lehti 
edelleen vanhaan osoitteeseen, mutta kirjepostissa 
kulkevan lehtilaskun posti kääntää automaattisesti 
uuteen osoitteeseen. 

Kokousväkeä oli mukavan paljon, yli kolmekymmentä 
henkilöä. Tässä ollaan väliajalla, ruokailua odottamassa. 

Pirja Hyyryläinen opiskelee Jyväskylän yliopistossa etno-
logiaa ja antropologiaa. Hän on tutkinut karjalaisuutta 
sosiaalisessa mediassa. Gradu on nimeltään Digikunnailla. 
Hänen juttunsa tästä aiheesta on sivuilla 8-9.
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Vuosikokous
Pitäjäseuran vuosikokous oli sillä tavoin tavanomai-
nen, että suuria muutoksia ei tapahtunut. Pitäjäseu-
ran puheenjohtajana jatkaa Markku Paksu ja varalla 
Pekka Intke, Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä 
Reijo Onikki, Matti Loposen luopuessa hallituksen 
jäsenyydestä.

Toimintasuunnitelmassa on paljon tapahtumia. 
Nämä ovat tämänkin lehden toimintakalenterissa 
nähtävänä. Toimintasuunnitelmaa lisättiin syys-
kuussa pidettävä tervankeittokurssi.

Kokoukselle kerrottiin, että Rautu-Sakkola kan-
sallispukua ei ole koskaan virallisesti tarkastettu. 
Hallitus sai tehtäväkseen käynnistää selvityksen 
Sakkolalaisten kanssa, kuinka asiassa pitäisi edetä. 

Pitäjäseuran talous perustuu lehden tilausmaksu-
jen kautta tuleviin jäsenmaksuihin, oman toimin-
nan tuottoihin ja saatuihin toiminta-avustuksiin. 
Talous on vakaa, tulot ja menot riittävän lähellä 

Vuoksela-seurasta oli paikalla Seppo Komonen, hän onnit-
teli Raudun Pitäjäseuraa sen täytettyä 70 vuotta. Varsinai-
nen merkkipäiväjuhla oli viime kesänä.

Pienoismalleja oli enemmänkin esillä: Palkealan kirkko ja 
1656 taistelun muistomerkki.

Rautulaisten Pitäjäseuran Hallitus

Markku Paksu  puheenjohtaja
 
Pekka Intke  varapuheenjohtaja

Seija Räty    sihteeri
Minna Haukka
Mira Heinikangas
Ville Kopakkala
Pentti Lemmetty
Aija Lyytikäinen
Reijo Onikki
Seppo Ramstedt
Päivi Väisänen

toisiaan ja toimintaa voidaan jatkaa hyvin entisen 
laajuisena. Lehden julkaisutoiminta hoidetaan sen 
oman budjetin mukaan. Lehden kustannuksista 
suurin erä tulee painatuksesta ja postituksesta.

Jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 30 euroa, joka 
siis tulee suoritettua, kun tilaa lehden. Samalla on 
koko perhe jäsenenä. Mikäli haluaa, voi samalla 
laskulla maksaa kannatusjäsenmaksun 10 euroa. 
Kannatusjäsenmaksu on vapaaehtoinen. 

Perinnepäivään ja vuosikokoukseen osallistui 
reilut 30 rautujuurista.

Vakkilan Tsasounan pienoismalli.
Pienoismallit kiertävät eri tapahtumissa ympäri Suomea. 
Joutsa on yksi paikka myöhemmin tänä vuonna. 
Vuosikokouksen ilmoitusasiakohdassa pohdittiin, saatai-
siinko pienoismallit näytteille seuraavan kerran 28.4. Piek-
sämäen Uudessa kirkossa, kun siellä pidetään Karjalaisen 
kansan messu Karjalaisten Mikkelin piirin kirkkopyhän 
yhteydessä.
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Karjalan Liitto on karjalaisyhteisöjen valtakunnallinen 
keskusliitto, joka ylläpitää karjalaisuutta ja karjalaista kult-
tuuria. Karjalan Liiton johto tapaa valtionjohtoa vuosit-
tain teemoilla, jotka koskevat luovutetun Karjalan alueen 
matkailua sekä alueen hautausmaita ja muistomerkkejä. 
Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja 
elämänmyönteisyys. Toiminta-alueet ovat kulttuuri, his-
toria ja karjalaiset juuret.

Karjalan Liitto avustaa jäsenyhteisöjä jakamalla Opinto-
keskus Siviksen tukea piireille. Rahalliset tuen avulla piirit 
ja seurat voivat järjestää omalla alueellaan tapahtumia, 
kursseja, luentotilaisuuksia ym.

Karjalan Liittoon kuuluu lähes 400 jäsenyhteisöä, joista 
15 piiriä eri puolilla maata, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten 
Liitto KPYL, Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto KSYL ja Pää-
kaupunkiseudun karjalaisyhteisöt Pääsky. Karjalan Liiton 
piireihin kuuluvat Karjala-seurat, KPYL:iin pitäjäseurat, 
KSYL:iin sukuseurat ja Pääskyyn kuuluu pääkaupunkiseu-
dulla toimivia yhteisöjä.

Henkilöjäsenet ovat pääasiassa Karjala-seuran, pitäjäseu-
ran tai sukuseuran jäseniä. He maksavat liiton jäsenmaksun 
oman seuransa kautta. Karjalan Liiton jäsenmaksu on 20 
euroa vuodessa. Esimerkiksi seuran vuosittainen jäsenmak-
su voi olla 15 euroa, ja mahdollinen piirin maksu voi olla 
2 euroa, jolloin esimerkkitapauksessa jäsenen maksama 
maksu on 37 euroa vuodessa. Jäsenmaksut vaihtelevat 
seurasta riippuen.

Mitä liiton jäsenmaksulla saa?
Konkreettisesti liiton jäsenmaksulla saa neljä kertaa vuo-
dessa Karjalan Kunnaat -jäsenlehden, jonka saa joko pai-
nettuna tai verkkolehtenä. Yhden lehden hinta on 8 euroa. 
Lisäksi jäsenetuna on Karjala-kortti, jolla saa alennuksia 
mm. kesäjuhlien pääsymaksuista.

Monella seuralla on omia jäsenetuja, jotka ovat seura-
kohtaisia.

Mikä on Karjalan Liitto?
Suurin jäsenetu liiton jäsenenä on mahdollisuus vaalia 

karjalaisuutta. 

Karjalan Kunnaat -jäsenlehti
Liiton jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa, helmikuussa, 
toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa, Karjalan Kun-
naat -jäsenlehden. Lehti toimitetaan kaikille niille, jotka 
ovat maksaneet Karjalan Liiton jäsenmaksun. Karjalan 
Kunnaat -verkkolehti on vaihtoehto painetulle julkaisulle.

Lehti käsittelee karjalaista kulttuuria ja ajankohtaisia 
karjalaisia asioita, sekä kertoo jäsenkuntaa koskevista 
aiheista ja tulevista tapahtumista.

Ilo kuulua karjalaisiin!

www.karjalanliitto.fi

Jäsenmaksuasiaa

Arvoisa Rautulaisten lehden tilaaja.
Oletkin jo saanut lehden tilauksesta las-

kun, hinta vuodelle 2019 on 30 euroa. Lehti 
on jäsenlehti ja sisältää siis Pitäjäseuran 
jäsenyyden.

Mikäli joku haluaa kuulua pitäjäseuraan 
ns. kannatusjäsenenä on se mahdollista 
maksamalla 10 euron kannatusjäsenmaksun.

Kauttamme on myös mahdollista kuulua 
Karjalan liittoon, laskussa on mahdollista sil-
loin maksaa myös liiton jäsenmaksu 20 euroa.
Tällöin saat kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän 
liiton Karjalan kunnaat jäsenlehden, sekä 
Karjalakortin johon kuuluu alennuksia liiton 
tapahtumissa yms.

Mikkelin Squashia edustava Viivi Paksu voitti oman 
ikäluokkansa Suomen mestaruuden alle 13-vuotiaiden 
sarjassa. Viivin sukujuuret ovat Raudun Vehmaisissa. 

Nuorten SM-kisat pidettiin tammikuussa Espoossa. Kisa 
oli ollut tiukka ja aikaisemmista kisoista tutut vastustajat 
saivat tällä kertaa kokea Viivin ylivoimaisuuden. Hän 
voitti kaikki vastustajansa neljässä ottelussa puhtaasti 3-0 
häviämättä koko kisoissa yhtään erää. 

Mikkelissä squash ei ole niinkään tyttöjen laji ja Viivin 
harjoitusvastustajat ja harjoittelukumppanit ovat useim-
miten poikia. Liekö tämä ja hyvä valmennus viemässä 
Viiviä rohkeasti eteenpäin, tähtäin taitaa olla jo Euroopan 
mestaruuskisoissa, kunhan ikää vain tulee lisää ja sarjat sitä 
kautta aukeavat. Maajoukkueen valmennuspiirissä Viivi jo 
on. Viivi harrastaa squashin lisäksi tennistä.

Rautulaiset onnittelevat uutta Suomen mestaria.

Uusi rautulainen Suomen 

mestari

Kuva MV
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Sosiaaliseksi mediaksi kutsutaan internet-pohjaisia 
viestintäympäristöjä. Tutuimmat ja käytetyimmät 
sovellukset lienevät Facebook, Instagram ja Twitter.

Karjalaiset ja karjalaisorganisaatiot ovat ahkeria 
sosiaalisen median eli somen käyttäjiä. Esimerkiksi 
Karjalan Liitto ry ja Karjalainen Nuorisoliitto ry 
viestivät aktiivisesti somen kautta. Karjala-lehti on 
myös näkyvästi esillä.

Facebookin pitäjäryhmät
Useimmilla luovutetun Karjalan pitäjillä on omat 
Facebook-sivustonsa, kuten Raudullakin on omansa. 
Kirjoitushetkellä 20.3.2019 ryhmässä on 1 076 jäsen-
tä ja sinne liittyy uusia jäseniä viikoittain. Pitäjäryh-
mien lisäksi Facebookissa on lukuisia karjalaisuuteen 
liittyviä ryhmiä, kuten Siirtokarjalaisten jälkipolvet, 
Wanhat karjalaiset ruoat ja Karjalaiset sanonnat ja 
lausahdukset. Myös sukututkimukseen keskittyviä 
ryhmiä löytyy.

Oman sukuni juuret ovat Raudussa Vepsan kyläs-
sä, Valkjärvellä ja Jaakkimassa. Olen kaikkien kol-
men pitäjän Facebook-ryhmän jäsen. Jotta ryhmiin 
pääsee liittymään, on ensin liityttävä Facebookin 
jäseneksi. Koska useat pitäjäryhmät ovat suljettuja 
tai jopa salaisia, pitää liittymiseen pyytää lupa ryh-
män ylläpitäjältä eli moderaattorilta. Minultakin 

ylläpitäjä kysyi ensin, miksi haluan liittyä ryhmään, 
ja mikä on kytkökseni Rautuun.

Ryhmän avoimuus, suljettuus ja salaisuus tarkoit-
tavat, millä tavoin ryhmään voi osallistua. Avoimen 
ryhmän keskusteluja voi seurata ja niihin osallistua 
kuka tahansa Facebookin jäsen. Suljetun ryhmän 
keskusteluja voi seurata kuka tahansa, mutta keskus-
teluihin ei voi osallistua. Salaista ryhmää taas ei edes 
löydä hakutoiminnalla, vaan sinne voi päästä jäse-
neksi vain niin, että joku jo ryhmässä oleva kutsuu.

Yhteisöllistä muistamista ja 
jakamista
Yhteistä pitäjäryhmille, joissa olen mukana, on 
mielestäni yhteisen karjalaisen kulttuuriperinnön 
vaaliminen, yhteydenpito, sukujuurien tutkiminen 
ja perinteensiirto. Ryhmiin tallennetaan muistoja, 
kertomuksia, vanhoja ja uusia valokuvia Karjalaan 
jääneistä kotipaikoista sekä videoita kotiseutumat-
koista. 

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa etnologiaa ja 
antropologiaa. Karjalaisuuteni on minulle tärkeä 
osa identiteettiäni, joten graduaihetta miettiessäni 
karjalaisten Facebook-yhteisöt olivat luontainen 
valinta. Halusin selvittää, miltä karjalaisuus näyt-
tää Facebookissa sekä karjalaisorganisaatioiden että 

Karjalaisuus sosiaalisessa mediassa

Rautu-ryhmän aloitusnäky-
mä tablet -koneella.
Ryhmä on suljettu ja siinä 
on nyt lähes 1100 jäsen-
tä. Jäseneksi pääsee liit-
tymällä Facebookiin sen 
sovelluksella, sen jälkeen 
hakemalla jäsenyttä ja vas-
taamalla muutamaan taus-
takysymykseen. Kysymyk-
sillä selvitetään hieman 
rautulaisuuteen liittyviä 
taustoja. Hyväksymisen 
tekee sivujen ylläpitäjä.  
Sivuilla on jatkuvasti uutta 
tietoa tulevista, julkais-
taan valokuvia entisestä 
Raudusta, matkoista ja 
tapahtumista. Kuvien ja 
videoiden kautta avautu-
vat keskustelut syventävät 
Rautu-tietoutta kaikille. 

Mie sometan, tulisik siekii mukkaa?
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ryhmien jäsenten näkökulmasta. Pro graduni Digi-
kunnailla. Karjalaisuus Facebook-ilmiönä valmistui 
viime syksynä ja se palkittiin vuoden parhaana 
kansatieteellisenä graduna.

Digitaalinen karjalaisyhteisö ja 
perinteensiirto
Opinnäytteeni päätelmät ovat, että Karjalan Liitto 
ry ja Karjalainen Nuorisoliitto ry ovat ottaneet di-
giloikan hyödyntäessään sosiaalista mediaa moder-
nissa perinteensiirrossa. Ne käyttävät viestinnässään 
perinteisiä karjalaisuuden symboleita, esimerkiksi 
karjalanpiirakkaa, kyykkää ja kansallispukuja, mutta 
modernin välineen avulla. Mielestäni tämä on tule-
vaisuuteen katsomista ja nuorempien sukupolvien 
huomioimista.

Haastattelin karjalaisryhmän perustajaa ja jäseniä. 
He edustivat toista ja kolmatta siirtokarjalaisten jäl-
kipolvea. Heille ryhmät merkitsivät erilaisia asioita: 
perustaja halusi luoda keskusteluympäristön, jossa 
voi toteuttaa karjalaisuuttaan omalla tavallaan, ja 
johon tallentuu tietoa tuleville sukupolville, jä-
senet taas halusivat mm. lisää tietoa suvustaan ja 
kotipaikoistaan. Kolmannen sukupolven edustajille 
ryhmät olivat myös vahvistaneet heidän karjalaista 
identiteettiään.

Kaksi haastateltavistani asui ulkomailla. Toinen 
heistä kertoi, että koki tärkeäksi, että pystyi osal-
listumaan karjalaiseen yhteisöön, vaikka asui ulko-
mailla. Ryhmiin tallennetut muistot, sanonnat ja 
kertomukset toivat hänelle vahvasti mieleen rakkaat 
karjalaiset isovanhemmat. 

Päätelmissäni totean, että digitaaliset karjalais-
yhteisöt toimivat ylirajaisina muistin paikkoina ja 
mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman 
osallisuuden karjalaisyhteisöön. Ne, jotka eivät 
syystä tai toisesta pääse Karjalaisille kesäjuhlille 

tai matkustaa kotiseudulle Karjalaan, voivat tehdä 
virtuaalimatkan katselemalla valokuvia ja videoita 
sekä osallistumalla keskusteluihin.

Kannattaako Facebookiin liittyä?
Facebook on ollut valtavan suosittu yhteisöpalvelu. 
Yhtiönä se on kompastellut tieto- ja yksityisyy-
densuojien kanssa myydessään käyttäjiensä tietoja 
kolmansille osapuolille. Silti sillä on palveluna omat 
hyvät ominaisuutensa, joita sen kilpailijoilla ei ai-
nakaan vielä ole. Ryhmät ovat yksi niistä edelleen 
hyvistä puolista.

Jos aikoo liittyä Facebookiin, kannattaa muistaa 
säätää tilinsä yksityisyysasetukset mahdollisimman 
tiukoiksi. Se vie hetken aikaa, mutta tuo ainakin 
mielenrauhaa. Jos Facebook ei ole tuttu entuudes-
taan, kannattaa kysyä apua tuttavalta, sukulaiselta 
tai vaikkapa lähikirjastosta. Monissa kirjastoissa on 
ilmaisia tapahtumia, joissa voi asiantuntijoilta kysyä 
apua internetiin liittyvissä asioissa.

Mielestäni Facebookiin kannattaa liittyä, koska 
siellä voi osallistua tai pelkästään seurata karjalai-
suuteen liittyviä keskusteluja. Suosittelen lämpimästi 
myös Rautu-ryhmää. Ryhmää ylläpitää muutama 
aktiivinen jäsen, jotka ovat työpanoksellaan luoneet 
aarrearkun mm. valokuvien ja videoiden muodossa.

Digitaalinen maailma ei korvaa kasvokkain tapah-
tuvia kohtaamisia, mutta se on arvokas lisä. 

Mie sometan, tulisik siekii mukkaa?

Pirja Hyyryläinen
pirja.hyyrylainen@gmail.com

Graduni voi lukea internetissä osoitteessa:
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59612
Se löytyy myös googlettamalla hakusanalla: 
Digikunnailla.
 

Kuinka liityn Facebookiin?

Voit luoda Facebook-käyttäjätilin seuraavasti:
Siirry osoitteeseen www.facebook.com/r.php.

Anna nimesi, sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi, salasana, syntymäai-
kasi ja sukupuolesi. Salasana voi olla oma helposti muistettava tai monimut-
kainen ohjelman tarjoama vaikea salasana.

Klikkaa Luo käyttäjätili.

Tilin luominen edellyttää myös, että vahvistat sähköpostiosoitteesi tai matka-
puhelinnumerosi. Saat vahvistuskoodin viestinä sähköpostiisi tai puhelimeesi. 

Pyydä Rautu-ryhmän jäsenyyttä, vastaa kysymyksiin ja hyväksynnän jälkeen 
aloita osallistuminen. Kysy tarvittaessa apua ryhmässsä jo olevalta. 
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Pitkä tausta
Suomalaisia ja suomensukuisia yhteisöjä oli asunut 
Venäjän puolella ikimuistoisista ajoista saakka. Nuo-
rin tällainen oli Inkerinmaalle 1600-luvulta lähtien 
muodostunut inkerinsuomalaiset. Yleensä nämä 
yhteisöt saivat elää rauhassa venäläisten kanssa ta-
poineen ja kielineen. Uskontokaan ei ollut ongelma, 
koska kaikki olivat ortodokseja lukuun ottamatta 
edellä mainittuja Inkeriin muuttaneita Suomen 
luterilaisia. Heilläkään ei isompia uskonriitoja ollut 
ortodoksiväestön kanssa.

Suomessa kiinnostus rajantakaisiin heimokan-
soihin virisi 1800-luvun kuluessa kansallisromantii-
kan myötä. Etenkin suomenkielisen sivistyneistön 
keskuudessa alkoi vallata alaa käsitys, että Suomi ja 
suomalaisuus on muutakin kuin vain autonomisen 
suuriruhtinaskunnan rajojen sisällä olevaa. Itäraja 
alettiin nähdä historian luonnottomana oikkuna. 
Luonnollisena nähtiin sellainen Suomi, johon kuu-
luisi koko Karjala Vienaa myöten. 

Kun Suomi itsenäistyi, bolshevistinen Venäjä oli 
heikko ja kävi raskasta sisällissotaa useilla suunnilla, 
alettiin Suomesta käsin valmistella vapaaehtoisia 
joukkoja avustamaan aseellisesti sukulaisheimojen 

vapautusliikkeitä lähinnä Aunuksen ja Vienan alu-
eilla sekä Viron vapaussodassa.

Alun perin ajatus ei ollut vieras edes punaiselle 
puolelle. Punaisten kansanvaltuuskunta oli helmi-
kuussa 1918 neuvotellut venäläisten kanssa Itä-Kar-
jalan luovuttamisesta sosialistiselle Suomelle, mutta 
tuloksetta. Valkoisella puolella koettiin, että oli tullut 
aika siirtyä sanoista tekoihin.

Retkikunnilla ei menestystä
Suomalaisten avustusretket eivät saavuttaneet pysy-
vää menestystä Viron vapaussotaa lukuun ottamatta. 
Vapaaehtoisjoukot olivat pieniä, heikosti aseistautu-
neita ja huolto puutteellinen. Näiltä retkiltä puuttui 
Suomen valtion ja armeijan tuki, vaikka valtiovalta 
nämä toimet tiesi ja hiljaisesti hyväksyi. Lisäksi pai-
kallinen väestö ei ollutkaan kaikkialla innostunut 
suomalaisten tulosta, vaan kävi taisteluun suoma-
laisia vastaan yhdessä venäläisten ja Suomesta paen-
neiden punaisten kanssa. Lokakuussa 1920 solmitun 
Tarton rauhansopimuksen jälkeen suomalaisten oli 
vähitellen vetäydyttävä näistä retkistä, jotka päät-
tyivät vuoteen 1922 mennessä.

Vuosina 1918-1922 Suomen itärajan tuntumassa Venäjän puolella nousi monia 
suomalaisten tai suomensukuisten heimojen vapautusliikkeitä Neuvostovenäjän 
alaisuudesta. Niihin osallistui myös suomalaisia vapaaehtoisia ja ne saivat pe-
räti heimosotien leiman. Heitä elähdyttivät jopa unelmat yhteisestä ja suuresta 
Suomesta. Tähän liikehdintään kuuluu myös 1919-1920 tapahtunut inkeriläisten 
kansannousu, joka kosketti Rautuakin.

”Kirjasalon tasavalta”

- Inkerinsuomalaisten 

vapaudenhalun ilmentymä 

100 vuotta sitten

Tasavallan loppu. Lipun lasku 5.12.1920.
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Liikehdintä alkoi Inkerissäkin
Venäjällä tapahtuneen 1917 maaliskuun vallanku-
mouksen seurauksena Inkerissä syntyi oma-aloitteis-
ta toimintaa taloudellisen ja sivistyksellisen itsehal-
linnon puolesta, koska uskottiin uuden hallinnon 
vapaamielisyyteen. Radikaaleimmat suunnittelivat 
jopa Suomeen liittymistä. Takaisku tuli kuitenkin 
lokakuun vallankumouksen seurauksena. Uusi bols-
hevikkihallitus ryhtyi pystyttämään raa’alla tavalla 
neuvostojärjestelmää Inkeriin ja tukahduttamaan 
kansallisia vapautushaaveita. 

Inkeriläisten pettymykseksi itsenäistyneen Suo-
men valtionhoitaja Mannerheim piti epärealisti-
sena Inkerin tai edes sen osan liittämistä Suomeen. 
Suuren Venäjänmaan miljoonakaupunki Pietari 
alueen venäläisine asukkaineen olivat tekijä, joka 
oli otettava huomioon. 

Inkerinsuomalaisten eduselimeksi perustettu 
Inkerin Väliaikainen Hoitokunta ei luovuttanut, 
vaan toiveet kohdistuivat länteen Viroon, joka kävi 
paraikaa vapaussotaansa Neuvosto-Venäjää vastaan. 
Yhteinen vihollinen yhdisti inkerinsuomalaisten ja 
virolaisten intressit. Niinpä Viro ja edellä mainittu 
hoitokunta päätyivät sopimukseen, jonka mukaan 
inkerinsuomalaisista muodostettiin Viron armeijan 
pataljoona. Sitä käytettiin Länsi-Inkerin suunnalla 
taistelussa neuvostovaltaa vastaan yhdessä venä-
läisen vastavallankumouksellisen yhtymän kanssa. 
Vaikka Suomen hallitus ei halunnut olla mukana 
hyökkäyksessä Neuvosto-Venäjää ja Pietaria vastaan, 
se salli inkeriläisten vapaaehtoisten kulun Suomen 
kautta Viroon. 

Inkeriläinen pataljoona joutui pian vakaviin nä-
kemyseroihin yleishyökkäystä johtaneen venäläisen 
valkokenraali Aleksandr Rodzjankon kanssa. 
Hän ei halunnut kuullakaan Inkerin kansallisista 
tavoitteista ja Suomenkin itsenäisyys oli hänelle 
vain ohimenevä ilmiö. Tämäkin lienee vaikuttanut 
pataljoonan huonoon menestykseen ja sen toiminta 

päättyi lopullisesti Viron ja Neuvosto-Venäjän väli-
seen rauhansopimukseen kesäkuussa 1920.

Inkeriläisten nousu Karjalan 
kannaksella
Pohjois-Inkeristä Karjalan kannaksen eteläosassa oli 
Suomen itsenäistyttyä tullut rajamaakunta, jolla oli 
merkitystä bolshevikeille Pietarin puolustamisessa. 
Ilmapiiri kiristyi ja rajalla oli rauhatonta aseellisiin 
kahakoihin saakka. Salakuljetustakin harjoitettiin 
kaikkine lieveilmiöineen. Bolshevikit puhdistivat 
Pohjois-Inkeriä vastavallankumouksellisista aineksis-
ta ja miehiä pakko-otettiin puna-armeijaan. Muun 
muassa Kirjasalossa syntyi yhteenottoja, ja venäläiset 
karkotettiin sieltä.

Aseiden puuttuessa ei laajempaa kansannousua 
Pohjois-Inkerissä vielä syntynyt, mutta sekasortois-
ten olojen vuoksi pakolaisia alkoi virrata Suomeen. 
He perustivat Suomessa heinäkuussa 1919 Poh-
jois-Inkerin väliaikaisen toimikunnan. Päämääränä 
oli taistella autonomisen Inkerin puolesta, joka ken-
ties mahdollistaisi ”suursuomalaisen” liittovaltion 
Suomen, Viron ja Karjalan kanssa. 

Suomen hallitus myönsi pakolaisille luvan järjes-
täytyä sotilaallisesti itsepuolustusta varten ja antoi 
heille aseistusta. Toivo heräsi. Pieni vapaajoukko 
kasvoi ja sai koulutusapua suomalaisilta. Suomen 
vapaussodassa 1918 Raudun rintamalla palvellut 
yltiöpäinen everstiluutnantti Georg (Yrjö) Elfven-
gren hankkiutui joukon johtajaksi. Hän aloitti 26. 
heinäkuuta 1919 hyökkäyksen 580 miehen voimalla 
tavoitteena vapauttaa Inkeri ”bolshevismin hirmu-
vallasta”. Innostus levisi sotilaisiin. 

Selvää oli, ettei hyökkäys näin pienellä, heikosti 
koulutetulla ja varustetulla joukolla onnistunut. 
Se ulottui vain 10-15 kilometrin syvyyteen rajasta 
Lempaalan ja Miikkulaisen suuntiin. 

Koska Elfvegrenin hyökkäys oli aloitettu ilman 
virallisen Suomen toiveita, raja suljettiin ja in-

keriläisten avustaminen 
kiellettiin. Elfvengrenin 
oli pakko peräytyä Kir-
jasaloon, jossa joukko 
elokuun alussa ryhmittyi 
puolustukseen. 

Bolshevikeille ei kyse 
ollut muusta kuin yhdestä 
lukuisista talonpoikais- eli 
kulakkikapinoista, joita 
noina vuosina oli pitkin 
koko valtakuntaa. Elfven-
gren vapautettiin vapaa-
joukon päällikkyydestä, 
mutta inkeriläistoimikun-
ta antoi hänelle tehtäväksi 
ottaa yhteyksiä ulkoval-

Elfvegrenin hyökkäykset Kirja-
salosta Kuivasiin ja Vuoleelle 
1919.
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toihin vapaustaistelun edistämiseksi. Toimikunta otti 
nyt nimekseen Pohjois-Inkerin toimikunta, jonka 
puheenjohtajaksi tuli aktivistihenkinen kansanedus-
taja ja opettaja J.P. Kokko Raudusta.

Suomalainen reserviluutnantti Elja Rihtniemi 
otti vapaajoukon johdon ja järjesti sen uusiksi. Sen 
alipäälliköiksi haalittiin suomalaisia vapaaehtoisia ja 
pian koko joukko käsitti tuhatkunta miestä. Aseistus-
ta saatiin Suomen armeijalta, sillä inkerinsuomalais-
ten puskurin merkitys ymmärrettiin hallitustasolla. 

Toimikunta kutsui lokakuussa Elfvengrenin 
takaisin ja Rihtniemi sai väistyä. Elfvengren oli 
tehnyt salaisen sopimuksen venäläisen valkoken-
raali Nikolai Judenitshin kanssa hyökkäyksestä 
Pietariin. Vastineeksi hän sai huomattavan summan 
rahaa, jolla hankittiin miehistölle kipeästi kaivattua 
varustusta. Suomalaiset aktivistit eivät pitäneet yh-
teistyöstä venäläisten kanssa, mutta Elfvengren otti 
apua sieltä, mistä sai. 

Uusi yrityskään ei tuottanut tulosta
Tekemänsä sopimuksen mukaisesti Elfvengren 
aloitti hyökkäyksen 21. lokakuuta 1919 Suomen 
armeijan kiellosta huolimatta. Eteneminen jatkui 
Lempaalan itäpuolella olevalle Kuivasin (Kuivaisten) 
rautatieasemalle ja Metsäpirtin Tapparista Vuoleelle. 
Ampumatarpeet kuitenkin loppuivat ja vihollinen, 
jonka joukossa oli runsaasti suomalaisia punaisia, oli 
voimakas. Reilun viikon taistelujen jälkeen joukko 
oli palannut takaisin lähtöasemiinsa. Tappiot eivät 
kuitenkaan olleet kovin raskaat. 

Hyökkäys lisäsi inkeriläisten kärsimyksiä. Suomeen 
saapui pakolaisina yli 8 000 henkilöä kauempaakin 
Inkerin alueelta. Heitä tuli myös Rautuun. Bolshevi-
kit kostivat pakolaisille polttamalla heidän talojaan. 
Puheenjohtaja Kokko ja sota-asiainhoitaja Paavo 
Tapanainen erosivat Pohjois-Inkerin toimikunnasta.

Elfvengren erotettiin komentajan tehtävästä, mut-
ta tuolloin Pohjois-Inkerin tilanne oli jo aseellisesti 
rauhoittunut. 

Pohjois-Inkerin rykmentti majoittui Kirjasaloon 
ja osaksi Rautuun. Majoitus tapahtui yksityistalois-
sa, sillä kasarmeja ei ollut. Pääasiallisesti se suoritti 
varuskuntapalvelua ja rajan vartiointia. Sitä ei hajo-
tettu, koska pelättiin venäläishyökkäystä. Suomen 
hallitus jopa myönsi sille helmikuussa 1920 kuukau-
sittaisen määrärahan. Inkerinsuomalaisen joukon 
asema virallistui, vaikka he eivät olleet Suomen 
kansalaisia. Rykmentti alistettiin Karjalan kannaksen 
rajakomendantille. Nyt taisteluvahvuus oli 1 667 
miestä, josta 280 oli suomalaisia heimosotureita. 
Kesällä rykmenttiä supistettiin kotiuttamalla van-
himpia ja nuorimpia ikäluokkia sekä muodostamalla 
jäljelle jääneistä Pohjois-Inkerin Erikoisapataljoona. 
Komentajaksi nimitettiin suomalainen jääkärikap-
teeni Jussi Sihvo.

Vähitellen huomattiin, että tavoitteita ei tulla 
saavuttamaan. Inkerin vapauttamispyrkimykset jäi-
vät taka-alalle ja toiveet itsehallinnosta haihtuivat.

Kirjasalon tasavallan loppu
Inkerin lippu laskettiin lopullisesti Kirjasalossa aa-
mulla 5. joulukuuta 1920 pidetyssä surujuhlassa, 
jossa suomalainen jääkärieverstiluutnantti Erik 
Heinrichs puhui. Lopuksi laulettiin inkeriläisten 
kansallislaulu Nouse Inkeri ja Porilaisten marssi sekä 
laskettiin alas Inkerin lippu. Kapteeni Sihvo antoi his-
toriallisen käskynsä: ”Pohjois-Inkerin Erikoispatal-
joona. Marssi nyt Suomen puolelle!” Marssirivistön 

Pohjois-Inkerin sotilas Georg Elfvengrenin hankkimassa 
univormussa, joka oli harmaata sarkaa tummansinisine 
hihakääntein, kauluksin ja olkalapuin. Ase on venäläinen 
Mosin-Nagant m/91, ns. kolmen linjan (7,62 mm) kivääri. 

Rautulaiset Antti Pönniö ja Aarne Bäck Inkerin armeijassa, 
Kuva Rautuseura / L. Pekkanen.
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kärkeen asettui lippuvartio, joka kantoi suruharsoon 
verhottua Inkerin lippua. Kirjasalon siviilit seurasivat 
murheellisina marssirivistön jäljessä karjoineen ja 
muine omaisuuksineen Kivennavan Lipolan kylään. 
Pohjois-Inkerin Erikoispataljoona hajotettiin lopul-
lisesti Suomessa, ja viimeisestäkin vapaan Inkerin 
sotilaasta oli tullut pakolainen. 

Tämä tiesi loppua myös Inkerin kansannousulle. 
Inkeriläisten uudet kärsimykset alkoivat myöhem-
min Stalinin vainoissa.

Mikä oli ”Kirjasalon tasavalta”
Kirjasalo oli 30 neliökilometrin alue Raudun ja 
Kivennavan pitäjien välissä Venäjän puolella ns. 
Kirjasalon mutkassa, jonka raja teki Suomeen päin. 
Kirjasaloon kuului viisi kylää ja 400 vakinaista 
asukasta. Maastoon merkittyjä rajoja ei ollut eikä 
tarvittu. Kirjasalo käytti Inkerin lippua (keltaisella 
pohjalla punareunainen sininen risti) ja julkaisi 
omaa postimerkkiä. Rahana oli Suomen markka. 
Kirjasalolla oli kunnanvaltuusto ja sanomalehti 
Kirjasalon Sanomat, jota julkaisi Pohjois-Inkerin 
hoitokunta. Hoitokunta julkaisi myös Pohjois-In-
kerin postimerkkejä. Hymninä käytettiin Inkerin 
kansallishymniä Nouse Inkeri.

Tarton rauhassa 1920 Suomi luovutti Kirjasalon 
Neuvostoliitolle, joka taas ilmoitti takaavansa Inke-
rinmaan kulttuuriautonomian. Lupaus ei kuitenkaan 
toteutunut. 

Myöhemmin 1930-luvulla Valkeasaaren, Lem-
paalan, Vuoleen ja Miikkulaisen inkeriläisasutus 
hävitettiin Stalinin vainoissa.

Heimosotien historiassa Pohjois-Inkerin joukko-
jen vaiheet olivat pitkät. Sinnikkyydestä huolimatta 
inkerinsuomalaisten tavoitteet jäivät saavuttamatta. 
Kansansirpaleen voimavarat eivät riittäneet muutta-
maan historian kulkua, vaan Inkerin suomalaisyh-
teisön osaksi tuli tuhoutua lopullisesti muutamia 
vuosikymmeniä myöhemmin. 

Veikko Vaikkinen

Kirjoitus perustuu pääasiassa filosofian tohtori 
Jussi Niinistön kirjaan Heimosotien historia 1918-
1922. SKS, 2.painos 2016.

Pohjois-Inkeri Karjalan kannaksella. ”Kirjasalon tasavalta” 
on ympyröity alue Raudun ja Kivennavan välillä ns. Kirja-
salon mutkassa.
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Uusi aikakausi alkoi v. 2018 Sakkolan Hovinkylän 
Hovinmäellä. Puuhaporukan tavoitteet toteutuivat 
ja uusi kausi on tosiasia, eikä toivottavasti vähäisin. 
Aiempia kausia ovat muinaisen Petäjärven Hovin 
ruotsalaisvallan 1500–1600 vuosisadat, venäläisten 
lahjoitusmaat 1700–1800 vuosisadat, supisuomalais-
ten perintötilallisten omistajuusvuodet 1874–1944 ja 
sen jälkeiset nykymiehittäjien vuosikymmenet, kun-
nes 2018 alkaen me muutamat kymmenet alueen 
juuriset henkilöt olemme ostaneet ”Pala Karjalaa” 
-tontin osuudet esivanhempiemme maisemista ja 
saaneet komeat osuuskirjat. Aika näyttää, millaise-
na kannakselaisen kulttuurin hallintokeskuksena 
Hovinmäki nyt tulee toimimaan.

Sitkeä kotiseutuneuvos Markku Paksu selätti 
paikallisen byrokratian kymmenien sakkolalais- ja 
rautulaisjuuristen rahoittajien valtuuttamana ja vi-
rallinen tontin kauppa rekisteröitiin. Lähtökuopissa 
ollut rautulaisten iskuryhmä Pekka Intken johdolla 
raivasi tontin ryteiköt. Nähtiin koko ostos kunnolla, 
toki samaisen tontin läpi oli kuljettu Lahjoitusmaa-
talonpoikien muistomerkille. Alue oli aikaisemmin 
etupiha entisen Petäjärven Hovin, myöhemmin 
Petäjärven Emäntäkoulun päärakennuksen ja puis-
ton välillä. Siinä olivat nuoret emännänalut, mm. 
tunnettu Tyyne-Kerttu Virkki kirmailleet.

Pitkään mietitty
Tulkoon tässä nyt mainituksi, että tontin hankinta ei 
ollut pikainen päähänpisto. Jo noin 15 vuotta sitten 
lähdimme Sakkola Säätiön pj Hannu J. Paukun, sekä 
Käkisalmen rajoonin maankäyttövirkailijan ja tulk-
ki-Topin kanssa etsimään hyvää tukikohtaa. Paikkoja 
oli kolme: Lapinlahdessa Riiskan rajalla nykyisen 
mökkilomakeskuksen rannalla, Ojaniemessa iso-
vanhempieni Pajamäen pihalla Suvannon palteella 
ja Sakkolan kansakoulun naapurissa Kasakkamäellä. 

Historian havinoita Hovinmäeltä
Tarjouksia emme saaneet, eikä asia silloin edennyt.

Tämä historiallinen uusi aikakausi on laajempi 
kuin ”Pala Karjalaa” tontin omistaminen ja kehittä-
minen. Olimme jo monena vuonna yrittäneet tontin 
omistaja Nikitiniä saada neuvotteluun tyhjän tontin 
vuokraamisesta tai ostosta mutta asia ei edennyt.

Jäseneksi Hovinmäki ry:een
Sitten tuli tietoomme, että melkein naapurissa ole-
van Tjukinin valmis datsha olisi myynnissä. Innos-
tuimme ja vuoden 2018 keväällä luulimme kaupan 
syntyvän. Perustimme kaupan tekoa varten suoma-
laisen yleishyödyllisen, aatteellisen, rekisteröidyn, 
yksityishenkilöiden yhdistyksen Hovinmäki ry:n 
toimimaan hyväntekijänä kannakselaisuudessa ja 
pienien omistuksien hallinnoimisessa. Yhdistyksen 
hallituksen puheenjohtajana toimii yksityishenkilö 
Hannu J. Paukku.

Tjukinin datshan vuokra ja hinta nousivat viime 
tingassa mahdottomiksi. Minun mielestäni on-
neksemme, koska saimme saman aikaisesti tiedon 
Nikitnin tyhjän tontin olevan vihdoin myytävänä. 
Se kauppa onnistui.

Nyt otamme mielellään vastaan jäsenyysanomuk-
sia sekä osuuksien omistajilta että perinnetoimin-
nasta muuten kiinnostuneilta: soini.h@gmail.com, 
tai 0400 207844. Pyrimme pitämään mahdollisim-
man pienet jäsenmaksut. Liittymisen kertamaksu 
10 euroa, vuosijäsenyys tai kannattajajäsenyys 10 
/15 euroa vuodessa. Vastaanotetaan vapaaehtoisia 
lahjoituksia. Hallitus päättää jäsenasioista talven 
kuluessa. Tervetuloa tekemään historiaa joukolla.

Jatkosuunnitelmat
On kyselty, saisiko vielä ostaa osuuksia tontista. 
Selvitämme talven kuluessa kuinka tässä edetään. Lä-
hettäkää yhteystietonne sihteeri Soini Hartikainen, 
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soini.h@gmail.com tai 0400 207844. Samalla toivon, 
että kerrotte ideoita, miten tontin käyttöä kehitet-
täisiin. Tavoitteena on tehdä talkoilla kelvollinen 
jalankulkutie vanhuksillekin sopivaksi tontin läpi 
muistomerkille asti. Tien kustannuksista ja käytöstä 
on sovittava pitäjäseurojen kanssa. Jatkosuunnitel-
mat mahdollisten rakennusten tekemiseksi tontil-
lemme ovat auki. Tontilla on jo kunnallistekniikan 
valmiudet.

Tontti on suorakaiteen muotoinen, noin 22m x 
55m kooltaan. Toinen kapea pää on kohti Hovin-
järven ilta-aurinkoa ja toinen portteineen rajoittuu 
alueen tiehen. Molemmin puolin tonttia on aitojen 
takana rakennetut datshat. 

Edellä olevilla tiedoilla toivon, että mahdollisim-
man monet Karjalan ystävät osallistuisivat kans-
samme kehittämään tätä heimolaistemme toivomaa 
tukikohtaa nykypolville ja tuleville sukupolvillem-
me sopivaksi. Samalla toivomme mahdollisimman 
monien osallistuvan talkoohommiin porukkaret-
killämme, joita pyrimme edullisesti tekemään. 
Niillä luonnollisesti jatkamme myös jo vuodesta 
2000 kunnossapitokohteena ollutta Lahjoitusmaa-
talonpoikien muistomerkin ja sen tontin huoltoa. 
Muistomerkki ympäristöineen on Sakkola Säätiön ja 
Raudun Pitäjäseuran yhteisesti hallinnoimia.

Lopuksi
Vielä tekee mieleni kertoa yksi asia viime vuodesta: 
Yhdistyksen hallitus kävi syyskuussa kiittämässä 
Petrovskoen kunnan johtajaa Blumia hänen avus-
taan tontin hankinnassa. Samalla kävimme ensim-
mäisen kerran hallituksena yhtaikaa tontillamme, 
joten otimme kuohujuomaa tontin kunniaksi ja 
onneksi, minkä tulkki Helena Teppana ikuisti va-
lokuvana. 

Markku Paksu järjesti yllätyksen ripustamalla 
kaulaani mustassa matonkuteessa riippuvan porttien 
suuren avaimen. Erikoista asiassa oli se, että olin 7 
vuotta aiemmin saanut sen sellaisenaan Nikitiniltä 
Pietarista. Aidat oli puretut, joten jätin avaimen 
lukon sisäpuolelle. Harmitti, kun avain oli kadon-
nut. Se löytyi Markun taskusta ja sitten kaulastani. 
Ymmärsin, että olin näin kunnianimitetty tontin 
ensimmäiseksi ”Portinvartijaksi”. Hiveli itsetuntoa-
ni, tehtävänkuvausta ei vielä sovittu. Toistaiseksi 
se roikkuu kotini seinällä, kunnes tarvitaan. Kiitän 
kunniasta.

Ystävyydellä, Soini Hartikainen, ”porttivahti” 

Kuva vas: Petäjärven emäntäkoulun päärakennus, jonka 
pihamaalle osuu Pala Karjalaa- tontti. Emäntäkoulu aloitti 
toimintansa 1924 entisen Petäjärven hovin rakennuksissa.
Uuden tontin läpi kuljetaan Sakkolan - Raudun Lahjoi-
tusmaatalonpoikien muistomerkille. Kuva Museovirasto, 
Karjalan Liiton kokoelma.

Kuva oik: Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki on tontin 
vieressä. Talkooryhmä Antti Nieminen ja Toivo Valkonen 
on saanut nurmikot leikattua ja paikat huollettua syksyllä 
2018. Kuva MV

Ensimmäisen kuvan Emäntäkoulun 
päärakennus on ollut tämän kuvan 
oikean laidan suunnalla.
Pala Karjalaa- tontti on raivattu, kah-
den aidan ja tien rajaama alue. Kuva 
on muistomerkiltä päin, kuvassa 
takana näkyy kylätie. Muistomerkille 
tulevaa kulkureittiä on suunniteltu 
vasempaan reunaan aidan varteen 
nykyisen polun kohdalle.
Tontilla on kunnallistekniikka. Puus-
ton harvennus ja horsmien alta löy-
tyneiden romujen raivaaminen on 
varmaan seuraavan talkooreissun 
ohjelmassa. Tontti kaipaisi myös 
parkkialueen, ettei ahtaalle kylätielle 
tarvitse autoja jättää.  Kuva MV.
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Karjalan kannaksen maisemat olivat hyvin lumisia, tiet 
sulivat mutta metsissä ja osin peltoaukeillakin oli lunta 
vielä riittävästi. Mukana meillä oli sukset, pulkat, onget, 
kairat ja reipas mieli.

Pitäjäseuran terävä kärki kävi samalla matkalla neuvot-
teluja Kuolemanlaaksoon tulevan muistokyltin asioista. 
Kuolemanlaakso sai nimensä melko tarkalleen 101 vuotta 
sitten siellä tapahtuneen Raudun taistelun loppunäytök-
sen vuoksi. Nyt venäläiset ovat pystyttämässä paikalle 
muistolaattaa, kylttiä, jossa ainakin kahdella kielellä 
selvitetään tapahtumia. Tämän tekstisisällön luomisessa 
neuvottelijamme halusivat olla mukana, jotta tapahtu-
mien historian tuntijatkin voisivat muistokyltin luona 
seisoa ja punastelematta tekstin lukea. 

Ulkoilua
Varsinainen ulkoilupäivä aloitettiin pilkkireissulla. Onkia 
oli sen verran mukana, että ainakin itsensä tunsi härnä-
tyksi, kalat olivat melkoisen vaisuja. Taisivat onget olleet 
viritetyt suurille ahvenille, joita Sirkiänsaaren Valkjär-
vestä ei löydetty. Aikaa jäällä oli noin tunti. Venäläisten 
pilkkiryhmä oli tiukasti yhdessä paikassa, niin sanottuja 
ootto-onkia oli pitkin rantoja haukia varten. Naapurin 
asiantuntijat taisivat narrata niitä ootto-onkien syöttika-
loja, särkiä. 

No, joka tapauksessa ongittiin, jääkin kesti paikka 
paikoin. Kahvinkeittoryhmän palaaminen jäälle ei ihan 
onnistunut kuivin jaloin. Mieleenpainuvin hetki oli 
kuitenkin saada kuksasta vastakeitettyä pannukahvia Sir-
kiänsaaren Valkjärven jäällä, leivoksena Karjalan piirakka. 

Osa porukasta piipahti onkihetken aikana vanhalla 
rajalla Koskitsassa. Ai niin, nyt pitääkin mainita jo vakio-
käytännöksi muodostunut pysähdys Palkealan mäellä. 
Siinä taas huudettiin kolminkertainen eläköön-huuto 
Isänmaalle. 

Keilailua
Testasimme Igoran keilahallin. Hyvä, helppo ja edullinen 
liikuntamuoto. Halli löytyy Igoran jäähällin -2 kerrokses-
ta, siellä pohjalla on muitakin pelipaikkoja, kokeilimme 
keilailua. Tiskille ilmoittautuminen, nimet tulostaulua 

varten, rata- ja kenkien vuokra vajaa 1000 ruplaa tunti, 
ei muuta kuin kolistelemaan. Meitä oli viiden miehen 
ryhmä, kisahan siitä tietysti tuli oitis. Kone laskee pisteet 
valmiiksi, näin on helppoa saada paremmuus selville. Kei-
lailu on siitä mukava laji, että onnistumisia tulee väkisin 
ja epäonnistumisia heti kun luulee jotain osaavansa. 

Igoran moottorirata näyttää olevan valmistumassa, 
joku tiesi, että jo tänä vuonna olisi valmis. Seuraamme 
tilannetta ja viimeistään Kihuilla heinäkuussa asia selviää. 
Jos nyt jotain tämä kiinnostaa. 

Mäkeen suksin ja sivakoin
Muutama pari suksia oli mukana ja ne olivat tarpeen, 
kun yksi matkalaisista kävi hakemassa kotimailtaan siu-
naushiekat äskettäin poisnukkuneen omaisensa siunaus-
tilaisuuteen.  Tämä aamutuimaan tehty retki lienee ollut 
mieleenpainuva, hiihdellä aamuhämärässä pitkin Vakkilan 
peltoja, kaivaa esi-isien kotipihan hietaa astiaan, jatkaa 
Vakkilan Tsasounan kummun kautta takaisin hotellille. 

Iltapäivällä kokoonnuimme hotellin viereen Osmina-
lammen rantatyöräälle. Siellä oli hyvä laskea pulkkamäkeä, 
pitkiä liukuja saatiinkin. Rinteeseen kuivanut pälvi, siihen 
kaatunut honka ja nopea nuotion teko. Makkaran paisto 
nuotiolla on niin suomalaista kuin olla osaa. 

Maisema on monesta valokuvasta tuttu, Osminalam-
men yli on kuvattu Mustilanmäen pappilaa ja peltomaise-
maa. Nyt puusto on kasvanut ja pappila hävinnyt. Lampi 
on paikallaan, Sumpulan suuntaan ei juurikaan näy.

Talvisia ulkoilumahdollisuuksia Raudussa on paljonkin, 
ne keskittyvät paljolti Igoraan. Siellä luistelu on mahdol-
lista hallissa, laskettelu onnistuu Pirholanmäen rinteessä, 
hiihtolatuja kiertelee ympäristössä. Kunnollisilla suksilla 
voi tietysti muualla kokeilla sitä umpihankihiihtoa omille 
kotitanhuville. ”Tien kulkija tien on vanki, vapaa vain on 
umpihanki.”

Maalisriehaa ei riehumalla vietetty. Ainoa, joka reisulla 
riehui, oli hotellin artisti lauantai-iltana kello 20.30-23.07. 
Meillä oli huone kovaäänisen sisällä, anteeksi yläpuolella. 
Menin onneton pakoon huoneeseen tätä artistin esitystä. 
Se oli virhe, korvatulpat eivät eristä vuoteen tärinää, lat-
tioiden huojumista eikä katosta tippuvia rippeitä. Aivan 
kauheaa. 

Paluumatkan Viipurin käynnistä sen verran vielä, että 
kuljimme pienellä porukalla Ruutikellariin syömään. Reitti 
meni Tuomiokirkon vierestä ja kellotornin kunnostus 
alkaa olla valmis. Kuparinen katto kiiltelee, valkoiset sei-
nät hohtavat, niitä paljastuu peittojen ja telineiden takaa 
vähitellen. Kellot odottavat kumajamista, viisarikellot 
näyttävät aikaa kultaisine viisarineen moneen suuntaan. 
Hieno siitä tornista näyttäisi kuoriutuvan. 

Rautu maaliskuussa
Pitäjäseuran maalisrieha-matkalla oli 
kaikkiaan 17 osallistujaa. Matkan teema 
oli ulkoilla maaliskuun lopun Raudussa. 

Melkein koko porukka Osminalammen rannalla. 

Markku Vauhkonen teksti ja kuva
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Talvisodan päätymisen jälkeen asuimme vielä kesän 1940 
evakossa Saunaselän talossa Jäppilässä. Meidän karjastam-
me, 14 lypsävästä, tuotiin talvisodan jälkeen Jäppilään 4 
lehmää; Lahja, Lauha, Nelly ja Railikki. Osa lehmistä oli 
hävinnyt Hämeeseen ja osan Matti-isä myi. Näitä neljää 
lehmää paimensimme sitten Jäppilän metsissä.

Veljet ja Elli-sisko säilyivät talvisodasta ehjinä ja hen-
gissä. Veljistä Eino, Toivo ja Olavi kotiutettiin kesään 
mennessä, mutta Otto-veli jäi vielä suorittamaan asevel-
vollisuuttaan. Samoin Elli oli vielä lottana. Isot veljet kä-
vivät Pieksämäellä jossain töissä. Ja heinää tehtiin joukolla 
naapurikylässä, josta isä oli vuokrannut heinämaata. Sieltä 
saatiin elämille heiniä tulevaa talvea varten.

Uusi koti Sydänmaan kylän 
kainalossa
Kesällä isä alkoi etsiä meille uutta kotipaikkaa. Ensin kotia 
etsittiin Hämeestä, mutta sitten löytyikin Lavola-niminen 
tila Joroisten Sydänmaan kylän kainalosta. Tilaan kuului 
vain 3 hehtaaria kivistä peltoa, vanhat harmaat rakennuk-
set ja savusauna. Isä kuitenkin mieltyi tilaan metsän takia. 
Peltoahan voi raivata lisää ja uudet rakennukset rakentaa 
myöhemmin. Ja niin kaupat tehtiin.

Syksyllä tuli sitten muuttopäivä. Toiset menivät hevo-
silla tavaroiden kanssa, loppujoukko ja lehmät Liisa-äidin 
kanssa jalkapatikassa Jäppilästä Joroisiin. Matka kesti kaksi 
päivää. Yövyimme Huutokoskella eräässä talossa, jonka 
navettaan saimme lehmät yöksi. Korvaukseksi annoimme 
talonväelle ilta- ja aamulypsyn maidot.

Muistan, kun Jäppilästä kulkiessamme oli maantien 
ojiin heitelty näkkileipiä, jotka olivat sitten sateessa lion-
neet. Olivat varmaankin armeijan vanhoja leipiä, muuta 
selitystä emme niille keksineet. Lehmät söivät näitä herk-
kuja vatsansa täyteen ruohon lisäksi.

Olimme onnellisia päästessämme oman orren alle vuo-
den evakkoajan jälkeen. Pieneen harmaaseen navettaan 
sopi juuri neljä lehmää sekä hevoset Manu ja Varpu, jotka 
olivat olleet liian nuoria sotaan otettaviksi. Muut hevoset 
– Kalle, Puura ja Polle – otettiin sotaan ja sinne ne olivat 
menehtyneet. Vanha Piku-tammamme oli jo ennen sotaa 
päästetty ”autuaammille maille”.

Arki rakentui vaatimattomista 
lähtökohdista
Näin pääsimme aloittamaan uutta elämää uusissa olo-
suhteissa. Hyvin vaatimattomista lähtökohdista se alkoi. 
Ei ollut liikaa tavaroita levitellä, mutta pääasia oli, että 
olimme sittenkin omassa kodissa. Seuraavana talvena 
oli myös kovat pakkaset. Äiti sanoikin tyytyväisenä, että 
oma on hyvä, vaikka onkin hatarampi, saa panna vaikka 
yöllä uunin lämpiämään. Ja niin hän tekikin kovalla pak-
kasella, kun tuli kylmä. Aamulla oli sitten mukavampi 
herätä aamukorvikkeelle ja päivän askareihin, kun tupa 

oli lämpimämpi.
Aluksi meillä ei ollut kirnuakaan, vaan voin teimme 

ämpärissä käsivoimin. Vatkasimme koivunvarpuvispilällä 
kermaa niin kauan, että siitä tuli voita. Sitten se pestiin 
usealla vedellä ja suolattiin. Separaattori taisi jo meillä 
tuolloin olla, isä oli saanut sen jostakin ostetuksi. 

Isä hoiti vielä siirtoväen huoltotehtäviä ja siitä syystä 
jäi vielä Jäppilään seuraavaksi vuodeksi. Kävi vain välillä 
kotona Sydänmaalla. Isot veljet kävivät jossakin metsätöis-
sä ja puita ajamassa. Olavi-veli puolestaan ajoi hevosella 
Jäppilästä tekemiämme heiniä eläinten rehuksi. Se oli 
joka kerta pitkä reissu. Äiti aina valvoi ja odotti lämpimän 
korvikkeen ja ruoan kanssa myöhään yöhön, kun Olavi 
tuli heinäkuorman kanssa kotiin. Eläimille oli juhlaa, kun 
saivat hyviä heiniä. Välillä kun olivat saaneet vain olkia 
ja ruumenia. Tuntui pahalta, että Railikki-lehmämme 
piti teurastaa meille ruuaksi talven ajaksi, mutta onneksi 
vasikasta oli kasvamassa uusi lehmä tilalle.

Kanssakäymistä ja tutustumista 
kylän väkeen
Koulu pääsi Sydänmaalla alkamaan syksyllä 1940. Veljet 
Huugo ja Pekka aloittivat kansakoulun ja minä jatkoko-
ulun. Opettajana oli Lempi Leskinen, kartanon rouva. 
Lavolan tilamme olimme ostaneet juuri näiltä Leskisiltä.

Tutustuimme vähitellen Sydänmaan kylän väkeen. He 
olivat mukavia, lupsakoita savolaisia. Olavi-veli oli pesuees-
tamme vilkkain luonteeltaan. Hän sanoi kerran äidille, että 
hän on jo syönytkin melkein joka talossa Sydänmaalla. 
Kertoi, että kun hän meni tutustumaan taloon ja jos olivat 
syömässä, niin hän vain pyysi tuomaan lautasen hänelle-
kin. No, äiti tähän, että ”Voi sinnuu!”.

Iltamia pidettiin Lahnalahden naapurikylän seuranta-
lolla. Olavi oli kova käymään tansseissa ja hän kertoikin 
aina äidille, jos oli käynyt saattamassa jotakin tyttöä kotiin. 
Me muut lapset emme olleet niin avomielisiä.

Joulu uudessa kodissa 
Muistan sen ensimmäisen joulun Lavolassa parhaiten. Lai-
toimme joulukuusen, mutta meillä ei ollut minkäänlaisia 
koristeita. Löytyi kuitenkin mustaa rihmaa ja valkoista 
pumpulia. Ja niin minä pujottelin rihmaan pieniä pum-
pulipalloja ja ripustin niitä kuusen latvasta alaoksille asti 
ympäri kuusta. Se oli minun mielestä kaikkien aikojen 
kaunein joulukuusi.

Tummuneen uunin kupeet ja seinät sen ympärillä val-
kaisimme sellaisella liitujauhovellillä. Mattoja meillä ei 
ollut eikä niitä silloin saanut kaupoistakaan. Ensimmäiset 
matot teimme ompelemalla käsin vanhoista vaatteista 
leikattuja tilkkuja viljasäkkikankaaseen. 

Ja niin joulu saapui matalaan majaamme!

Eeva Tenhunen, o.s. Partanen

Lapsuusmuistoja Orjansaaresta

Evakkotaipaleelta oman orren alle
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Kilpailukutsussa oli rehvakkaasti Rautu-pilkkikilpai-
lu. Näillä Savon leveysasteilla ei rautua juurikaan 
esiinny, eikä nieriääkään, joten rautulaisten tal-
vionginnan paremmuus ratkaistiin oikeastaan sär-
kikaloilla. Maaliskuun puolivälin lauantai vietettiin 
leppoisissa merkeissä. Paikalle oli saapunut lähes 50 
rautulaista. Joroisten miehet Mauri Jäske ja Matti 
Huuhka vastasivat kilpailujärjestelyistä, Pitäjäseuran 
puolesta Seija Räty huolehti tarjoamisista ja Pekka 
Intke oli kilpailun johtaja. Palkintoja oli varsin 
sunsaasti. Lisäksi oli erikoispalkintona Joroisselän 
ahvenista tehty kalakukko.

Pilkkikilpailu pidettiin miesten, naisten ja nuorten 
sarjoissa, sekä kylien välisenä kisana, jossa kunkin 
kylän kahden eniten saaneen yhteistulos huomi-
oitiin. 

Jäällä
Joroisselkä oli kilpailualueena. Jäätä piisasi ja liik-
kuminen oli turvallista. Kelikin suosi, pilvinen sää, 
hieman tuulta eikä mitään satanut kuin vasta kotiin 

Pilkillä Joroisissa
Rautulaisten Pitäjäseuran jo perinteeksi 
muodostunut talvitapahtuma oli Jorois-
ten venesataman rannassa. 

lähdön aikoihin. Lähes koko pilkkiväki kasaantui 
venesataman liepeille yhteen paikkaan. Aikaisemmat 
reiät kielivät kalapaikasta mutta pohjan lähellä liik-
kuviin kaloihin ei meinattu saada alkuun tuntumaa 
lainkaan. Kilpailussa sallittiin kaikki kalat ja kun 
lahnoja alkoi pikkuhiljaa nousta, pääsi kisa käyntiin. 
Samassa paikassa paikallisen metsästysseuran miehet 
vetivät jäälle yli puolikiloisia lahnoja siimat vinkuen. 

Rautulaisten välineet taisivat alkuun olla ahvenia 
varten, ennen kuin pienemmät koukut ja varovai-
sempi onkimistyyli huomattiin ottaa käyttöön. 
Lahnan nykäisy oli olemattoman heikko, vain pieni 
siiman värähdys. 

Ahveniakin nousi mutta pääosin kalat olivat lah-
noja. Eniten kalaa nosti Reijo Onikki, lähes kolme-
kiloa reilussa parissa tunnissa. Naisten sarjassa Toini 
Erosen onkitaito oli ylivertainen, melkein kaksi ja 
puolikiloa. Nuorten sarjan osallistujilla oli myös 
kova tohina jäällä ja kilpailun johtaja julisti heidät 
kaikki voittajiksi, näin siinä sarjassa tulikin tasapeli.

Kilpailun jälkeen punnittiin kalat, syötiin gril-
limakkaroita, juotiin kahvia ja teetä, seurusteltiin 
ja jaettiin palkinnot. Erityisen mukavaa oli se, että 
paikalla oli paljon väkeä, aivan nuoresta neljännen 
polven rautulaisesta Raudussa syntyneisiin tervas-
kantoihin. 

Markku Vauhkonen teksti ja kuvat

Nuorten sarjassa  kaikki olivat mestareita ja kaikki saivat 
palkinnon.

Naisten mestari Toini Eronen, Mäkrä. Palkinnoksi bvali-
koitui kalakukko

Miesten mestari Reijo Onikki, Kuusenkanta, veteli avan-
nosta lahnoja melkein kolme kiloa.

Kalapaikalla oli tungosta. Yhtäaikaa taisi olla kolmet kisat 
Joroisselällä. 
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Naiset    
       

     Nimi  Kylä  Saalismäärä 
1  Toini Eronen Mäkrä  2400 
2  Anja Himanen Maanselkä 1250 
3  Tarja Sundvall Maanselkä 925 
4  Meri Vaskelainen Keripata 415 
5  Päivi Hännikäinen Sunikkala 375 
6  Emma Lallukka Haapakylä 360 
7  Minna Damski Sunikkala 315 
8  Hilkka-Helena Falck Maanselkä 200 
9  Raili Hyvönen Mäkrä  140 
10 Anja Lemmetty Huhti  160 
11 Pirjo Kuparinen Vakkila  20

Lisäksi mukana olleita      
   Anneli Kuparinen Vakkila    
   Seija Räty  Sirkiänsaari    
   Kati Pirhonen Haukkala    
   Seija Avikainen Raasuli       

Nuoret 
   
 Nimi  Kylä  Saalismäärä 
1 Mette Osmala Sirkiänsaari   
1 Kaisa Koskeloinen Keripata   
1 Eetu Valjakka  Maanselkä   
1 Väinö Valjakka Maanselkä   
1 Aapo Valjakka Maanselkä   
1 Eetu Pirhonen Haukkala   
1 Tea Osmala  Sirkiänsaari   
1 Topi Osamala Sirkiänsaari   
    Yhteensä  440  

Miehet    
  Nimi  Kylä  Saalismäärä  
1  Reijo Onikki  Kuusenkanta 2965 
2  Matti Huuhka Raasuli  2135 
3  Hannu Naumanen Raasuli  965 
4  Kari Lallukka Haapakylä 925 
5  Kari Avikainen Raasuli  920 
6  Raimo Vaskelainen Keripata 470 
7  Mauri Jäske  Vakkila  415 
7  Pekka Siitonen Vakkila  415 
9  Timo Damski Sunikkala 320 
10 Pekka Lantto Palkeala 290 
11 Esko Naumanen Raasuli  230 
12 Jouko Räty  Sirkiänsaari 215 
13 Matti Kuparinen Vakkila  110 
14 Matti Lemmetty Huhti  85 
15 Matti Onttonen Palkeala 75 
16 Kari Falck  Maanselkä 30 
Lisäksi mukana olleita       
   Markku Vauhkonen Vakkila    
   Pekka Intke  Kuusenkanta      
   Mikko Hyvönen Mäkrä    
   Viljo Karppola Vakkila 
   Armas Komi   Suvenmäki
  

Kylien välinen 

 Nimet   Yhteistulos  
1 Raasulin Riento
 Matti Huuhka
 Hannu Naumanen 3100  

2 Kuusenkannan kalastajat 
 Reijo Onikki
 Pekka Intke  2965  

3 Mäkrän Mahti 
 Toini Eronen
 Raili Luoma  2540  

4 Maanselän Tarmo 
 Anja Himanen
 Tarja Sundvall  2175  

5 Haapakylän Tammi 
 Kari Lallukka
 Emma Lallukka  1285  

6 Keripadan Kisa 
 Raimo Vaskelainen
 Meri Vaskelainen 885  

7 Vakkilan Veikot 
 Mauri Jäske
 Pekka Siitonen  830  

8 Sunikkalan Sisu 
 Timo Damski
 Minna Damski  635  

9 Raudun Nuorisoseura 
 nuorten yhteistulos 440  

10 Sirkiänsaaren Samoilijat 
 Jouko Räty
 Mette Osamala  370  

11 Palkealan Ponnistus 
 Matti Onttonen
 Pekka Lantto  365  

12 Huuhin Hurjat  
 Anja Lemmetty
 Matti Lemmetty 245  

13 Haukkalan Hurmos  
 Kati Pirhonen
 Eetu Pirhonen useita reikiä ja nykyjä  

Rautu-pilkkikilpailun tulokset  16.3.2019
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Kymmenen kysymystä Raudusta

Pieni kokeilu. Laitetaan kysymyksiä Raudusta. Tämä 
pieni tietovisa sai alkunsa maalisriehassa, jossa kilpailtiin 
Rautu-aiheisilla kysymyksillä. Kisasta kehkeytyi vilkas kes-
kustelu ja tätä halutiin kokeiltavaksi lehdenkin palstoille.
Oikeat vastaukset sivulla 23.

1. Raudussa ei ollut sairaalaa. Kunnanlääkäri hoiti potilaita 
niin kotikäynneillä kuin kunnanlääkärin talossa. Viimeisin 
kunnanlääkärin talo tehtiin tiilestä puisen tilalle, koska
a) haluttiin näyttää Sakkolan suuntaan Raudun rikkautta
b) edellinen paloi ja samalla meinasi palaa koko kirkon-
kylän keskusta kirkkoineen
c) saatiin niin edullinen tarjous muurari Loposen yhtiöltä

2. Raudussa oli useita voimistelu-ja urheiluseuroja 1925. 
Maanselän Tarmo, Vepsan Into ja voimistelu- ja urheilu-
seura:
a) Mäkrän Kehitys
b) Mäkrän Terä
c) Mäkrän Sovinto

3. Mitä olivat tai ovat puolpielava ja potskapytty?
a) vaalea hiivaleipä ja hapankaali 
b) sokerileivos ja maitoon keitetty ryynipuuro
c) sulhanen ja hevosen syöttöallas

4. Raudussa on paikka nimeltään Tököttimetsä. Mitä 
tökötti on?
a) koivun tuohesta kuivatislaamalla tehtyä tervaa
b) kuusen kylkeen tehdystä viillosta saatavaa pihkaa
c) aladobin toinen nimi

Karjalaisseurojen Etelä-Hämeen piirin alueelle asu-
tettiin jatkosodan jälkeen noin 73 800 luovutetun 
Karjalan evakkoa, joista valtaosa oli Antrean, Muo-
laan ja Vuokselan sekä osin Kivennavan kunnista. 
Etelä-Hämeen piirin väki valmistautuu nyt vuo-
rollaan toivottamaan karjalaisen heimon Karjalan 
Liiton kesäjuhlille 14.-16.6.2019 Hämeenlinnaan.

Karjalaiset kesäjuhlat® alkavat perjantaina 14.6. 
Hämeen linnassa pidettävällä seminaarilla jatkuen 
illalla yhteislaulutilaisuudella sekä keskikaupungilla 
vietettävällä klubi-illalla. 

Lauantaina15.6. aukeaa karjalainen tori Hämeen-
linnan urheilupuistossa vierekkäin sijaitsevilla Ele-
nia Areenalla ja Säästöpankki Areenalla. Halleihin 
sijoittuvat sekä torimyyjät että pitäjien edustajat 
ja lisäksi muun muassa Kyyrölän savenvalajat ja 
muut käsityöläiset ovat esittämässä työnäytöksiään. 
Lauantaina on urheilupuiston alueella myös lasten 
omaa ohjelmaa, piirakkakilpailu, kyykkä-kisa, muut 

5. Jos rautulainen nousi junaan suurella Raudun asemalla, 
hän saattoi matkustaa
a) Käkisalmen kautta Savonlinnaan
b) Valkjärven kautta Viipuriin
c) Raasulin kautta Leningradiin

6. Raudun korkein kohta on
a) Palkealan mäki
b) Liippuan mäki
c) Kivisyrjä

7. Raudun rotuporsaita kaupattiin pitkin poikin koko 
suomen rataverkkoa. Junat lähtivät säännöllisesti porsas-
vaunuineen. Porsaskauppias oli
a) Pitkävirsu
b) Parisniekka
c) Maaslitsa

8. Minkä järven ranta ei yllä Raudun alueille?
a) Valkjärvi
b) Suvantojärvi
c) Laatokka

9.  Raudun viimeinen kirkko tuhoutui, koska
a) se paloi Talvisodan alkupäivinä
b) se tuhoutui pommituksissa Talvisodan alussa
c) suomalaiset räjäyttivät sen Talvisodan alussa

10. Raudun Pitäjäseuran järjestämä Kihujuhla on tänä 
vuonna
a) Raudussa
b) Mikkelissä
c) Hämeenlinnassa

urheilutapahtumat sekä kesäjuhlien avajaiset. Iltaoh-
jelma tansseineen ja klubi-iltoineen on puolestaan 
kaupungin keskustassa.

Sunnuntai 16.6. alkaa jumalanpalveluksilla ja 
myös karjalainen tori avautuu jälleen urheilupuis-
tossa, jonne perinteinen lippukulkue johdattaa 
keskipäivällä väen päiväjuhlan viettoon.

Eri majoitusmahdollisuuksia Hämeenlinnan kau-
pungin alueella tarjoavat Sokos Hotelli Vaakuna, 
Hotelli Scandic Hämeenlinna City ja Hotelli Scandic 
Aulanko. Huonevarausten yhteydessä tulee mainita 
tunnus ”Kesäjuhlat 2019”. Lisätietoja: Päivi Paija 
puh. 044 0161340 tai Jukka-Pekka Hämäläinen puh. 
050 555 3467

Tervetuloa Hämeenlinnaan kesällä 2019!

Harri E. Hatakka
markkinointivastaava
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Reitti I: Varkaus-Joroinen- Mikkeli-Lappeenranta 
Reitti II: Pieksämäk-Mikkeli- Lappeenranta
Reitti III: Jyväskylä-Leivonmäki-Joutsa-Heinola-Lahti- Helsinki-Porvoo-Vaalimaa

Majoitusta jäljellä ainoastaan hotelli Igorassa 2 hlö/huone ja mökit 4 ja 6 hlö

Matkan hinta: Igora majoituksella 325-350 euroa 
sisältää: majoitus puolihoidolla, viisumin hankinta ja kuljetus. 
Omalla viisumilla alennus -68 euroa
Tiedustelut ja ilmottautuminen: pitajaseura@rautu.fi  tai  044 925 9765

Ohjelma: Kihujuhlat Igorassa, jossa Ilta Kannaksella -konsertti, sunnuntaiaamun Jumalanpalvelus 
kulttuuritalolla yms.

Iltajuhlaan toivomme pukeutumista -30 luvun tyyliin.
Asu kuitenkin vapaa, mutta pakollinen.

Pidempi Kihumatka 5 päivää
Reitti IV: 5 pv Pertteli-Helsinki-Porvoo-Vaali-
maa-Viipuri-Käkisalmi-Konevitsa-Rautu
tiedustelut Olli Vesalainen puh: 040 032 5364

JA EIMUUTA KO 

KIHHUUMAA !!

Kihujuhlille Rautuun 26.-28.7. 2019

Reitti: Joroinen-Pieksämäki-Mikkeli-Lappeen-
ranta

Matkan hinta:  320 euroa Rautu hotelli
  340 euroa Igora hotelli

sisältää kuljetuksen, viisumin hankinnan, 
majoitus/puolihoito

Ilmottautuminen viimeistään 30.5. 

pitajaseura@rautu.fi  tai Markku p. 044 925 9765

Kotiseuturetki Rautuun 

31.5-2.6.2019

Scandic Mikkeli, Mikonkatu 9
Sukukokouksessa käsitellään varsinaiselle suku-
kokoukselle kuuluvat asiat.

Kaikki sukuun kuuluvat ovat tervetulleita, ei 
velvoita sukuseuran jäsenyyttä.
Järjestelyjä varten ilmoitathan tulostasi, joko 
Tuomas Rastas  puh. 050 5430 400 tai 
Seija Räty   puh. 040 577 2728 
s-posti seija.raty@pp.inet.fi,
viimeistään 24.4.2019. 

Mahdollisuus ruokailuun klo 12. 

Tervetuloa Mikkeliin!

Rastaan sukuseura ry Hallitus

Rastaan sukuseura ry
Sukukokous ja sukutapaaminen 

la 4.5.2019 klo 13

  21



Rautulaisten lehti 2/2019

Rautuseuran ry:n vuosikokouksessa 7.11.2018 
valittiin seuran hallitukseen erovuorossa olleen 
Varpu-Leena Sumsan tilalle Ilmi Pesonen. Muutoin 
hallituksen kokoonpano pysyi samana.

Virkistystoimikuntaan ei tullut muutoksia vaan 
samat ihanat emännät tulevat huolehtimaan tari-
nailtojen tarjoilusta. Halutessasi osallistua tarinaillan 
tarjoiluun ota yhteys Eilaan (puh. 040 576 5264).

Rautuseura ry:n hallitus 2019
Raili Lameranta puheenjohtaja (2019) 
Kaarina Raatikainen varapuheenjohtaja (2019)
 Outi Ahponen sihteeri (2019 - 21)
 Irja Jantunen   (2017 - 19)
 Reino Pekkanen  (2018 - 20)
 Ilmi Pesonen   (2019 - 21)
 Hannu Tuomimaa  (2018 - 20)
 Tyyne Viljakainen  (2017 - 19)

Rautuseuran emännät 2019
 Sirkka-Liisa Helenius
 Aila Pekkanen
 Ritva Rantala
 Eila Savolainen

Jäsenrekisteri
Jäsenrekisteriä ylläpitää Veli Vanhanen (veli.vanha-
nen@reivel.fi), joten muista ilmoittaa Velille muut-
tuvat yhteystietosi.

Tervehdys Rautuseurasta
Jäsenmaksu
Rautuseura ry:n jäsenmaksu on 10 euroa ja vapaa-
ehtoinen Karjalan liitto ry:n jäsenmaksu 20 euroa.

Tarinaillat jatkuvat entiseen tapaan Karjalatalon 
Sortavala-salissa joka kuun ensimmäisenä keskiviik-
kona klo 18- 20.

Toimintaehdotuksia, tarinaillan aiheita, ideoita 
retkikohteiksi yms. toiveita voi kertoa hallituksen 
jäsenille.

Rautuseuralla myynnissä:
- Raudun historia 38 euroa
- Ei missiä muual [Liisa ja Vilho Kiesiläinen, toim. 
Marja-Liisa Kiesiläinen] 5 euroa, jäsenille ilmainen
- Kapteeni Metsola, rautulaisten ja sakkolalaisten 
päällikkönä 20 euroa
- Rajalla rauhatonta [Kaino Tuokko] 20 euroa
- Pöytästandaari 25 euroa
- Raudun vaakuna 38 euroa
- Suvannon seutu 1917 -1921 30 euroa, jäsenille 25 
euroa

Tuotteita voit ostaa tarinailloissa tai tilata Raililta. 
Postitettaessa hintaan lisätään postituskulut. 

  
Tervetulloo mei kans haastelemmaa!

Rautuseura ry:n hallitus

Rautuseura ry:n tapahtumakalenteri 2019

- 27.4. kevätretki Mannerheim-museoon 
- toukokuun tarinailta 8.5.
- 16.6. Karjalaiset kesäjuhlat Hämeenlinnassa
- Kihujuhlat Raudussa 26.-28.7.2019 
   (http://www.rautu.fi/Kalenteri/matkat.htm)
- syyskuun tarinailta 4.9. 
- lokakuun tarinailta 2.10. 
- marraskuun tarinailta 6.11. (Rautuseura ry:n syyskok.)
- joulukuun tarinailta 4.12. (pikkujoulupuuro)

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

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

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

Tarinailta 6.2.2019

22   



Rautulaisten lehti 2/2019

Onnittelemme

Tarinailta 6.2.2019

Perheuutisia 

Galina ja Ville Kopakkalan perheeseen on syntynyt 
tytär 7.2.2019.

Nimekseen hän on saanut Evelina Villevna.

Rautulaisjuurinen tekniikan tohtori 

Diplomi-insinööri Ville Olkkonen väitteli 8.3.2019 
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, 
konetekniikan laitoksella aiheesta Kotitalouksien ja 
palveluiden sähkön kysyntäjousto tehostaa ener-
giajärjestelmää ja vähentää päästöjä. Väitöskirjan 
ala on energiatekniikka.

Kansalliset energiajärjestelmät ovat siirtymävai-
heessa. Energiajärjestelmien muutosta ohjaavat 
Euroopan Unionin ilmastonmuutosta hillitsevät 
politiikkatoimet kasvihuonekaasujen vähentämi-
seksi ja uusiutuvien energialähteiden lisäämiseksi. 
Erityisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotetut 
sähkö- ja lämpöenergia ovat viime vuosien aikana 
kasvaneet merkittävästi Euroopan Unionin alueella.

Tässä väitöskirjassa on tutkittu, kuinka kysyn-
täjoustotoimenpiteet vaikuttavat tulevaisuuden 
energiajärjestelmien toimintaan. Näkökulmana tut-
kimuksissa oli erityisesti vaikutukset sähkö- ja läm-
pöenergian tuotannosta aiheutuviin hiilidioksidi-
päästöihin ja energiantuotannon kannattavuuteen.

Väitöskirjassa on tutkittu kysyntäjoustotoimen-
piteitä kotitalous- ja palvelusektoreiden osalta. Ko-
titalouksien lämmitysvaihtoehtoja arviotiin ottaen 
huomioon erilaiset tekniset, taloudelliset, ympäris-
tölliset ja käytettävyyskriteerit.

Tulokset osoittavat, että kuluttajan valitseman 
lämmitysratkaisun energiankulutuksesta aiheutu-
vissa hiilidioksidipäästöissä voi olla merkittäviä 
eroja. Energiankulutuksesta aiheutuvien päästöjen 
havaittiin vaihtelevan ajallisesti, erityisesti tulevai-
suuden energiajärjestelmissä vaihtelevan uusiutuvan 
energiantuotannon kasvun seurauksena.

Työssä on tutkittu myös sitä, miten kotitalous- 
ja palvelusektoreiden lämmitysenergian kulutusta 
voidaan hyödyntää lyhytaikaisten sähkön kysyn-
nän vaihteluiden tasaamiseen Suomessa. Tutkimus 
osoittaa, että kysyntäjoustotoimenpiteillä voidaan 
parantaa energiajärjestelmän tehokkuutta ja näin 
ollen vähentää energiankulutuksesta aiheutuvia 
hiilidioksidipäästöjä Suomessa.

Ville Olkkosen mummo Helka Sutinen os. Kupa-
rinen on syntynyt Raudun Vakkilassa, Kuparisen-
mäellä. 

Karjalaisten Mikkelin piirin 
kirkkopyhä

28.4.2019 kello 10.00
Pieksämäen Uudessa kirkossa, 

Keskuskatu 31

Karjalaisen kansan messu

Ylösnousseen todistajia

Karjala-Liiton Etelä-Savon Karjalaseurojen 
piiri ry:n alueellinen kirkkopyhä,

Anne Nousiainen, Ari Voutilainen,

messun jälkeen kirkkokahvit Kirkonmäellä

Oikeat vastaukset: BCA AAC BCCA

  23



Rautulaisten lehti 2/2019

Surunviestit

Olen keskittynyt muisteluissani pääasiassa enoni Toivo 
Kuparisen lapsuuteen. Juuri sitä aikaahan: ”siell koton 
Karjalas” Topi-eno eniten kaipasi ja ikävöi. Aina ne jutut 
kääntyivät sinne Vakkilaan.

Muisteluissani suurin osa on hänen omaa kerrontaansa 
eri kyläilyreissuilla enoni luona. Osa asioista on oman 
äitini Eeva Raution (os. Kuparinen) muistin mukaan.

Elokuussa 14. päivänä vuonna 1926 syntyi Raudussa, 
Helmi ja Heikki Kuparisen perheeseen toinen lapsi, 
toinen poika. Kasteessa hän sai nimekseen Toivo. Isoveli 
Tuomas oli silloin 1 vuotias. Poikien isä Heikki oli ollut 
tiukasti sitä mieltä, että nimillä ei koreilla ja yksi nimi 
riittää, vaikka Helmi-äiti olisi halunnut toisetkin nimet 
lapsilleen. 

Kuparisenmäki
Varhaislapsuutensa pikku Toivo sai viettää omassa turval-
lisessa maalaistalon pihapiirissä Vakkilan kylässä, lähellä 
Raudun keskustaa.

Myöhemmin perhe kasvoi vielä kahdella pojalla ja 
kolmella tyttärellä: Helka, Eeva, Martti, Maija ja Matti, 
joista pikku Maija kuoli jo kolmen kuukauden ikäisenä. 
Hän oli siis poikien Martin ja Matin välissä. 

Kuparisen mäellä riitti puuhaa ja tekemistä kaikenikäi-
sille. Helmin ja Heikin lapset kävivät aina kuuntelemassa 
radiosta ”lasten tuntia” samassa pihapiirissä, vanhassa 
Kuparisessa. Siellä kengät piti heti riisua porstuassa pois. 
Mieliin oli jäänyt myös tuvan seinällä oleva hieno kullan-
värinen poordi-nauha.

Vanhan Kuparisen, hienosti pukeutunut Aili Mörsky 
(kaikki Kupariset ainakin tiedämme paremmin, jos sanon 
Kuprun äiti) käyskenteli hienossa leningissään ja korko-
kengissään kori käsivarsillaan puutarhan luona ja antoi 
banaania lastenkin maistaa.

Helmi-äidin vanhemmat Anna ja Juho Koukonen 
asuivat aivan lähellä Kuparisia. Hiukan vain mäkeä alas 
mummolan lähteelle päin. Joka pyhäisistä kirkkoreissuista 
ei Anna-mummo halunnut luopua, vaan keppi toisessa 
kädessä hän marssi lastenlapsiensa kanssa kirkolle. Aina 
tämä porukka meni kirkossa samalle paikalle, alttarilta 
vinkkeliin, siihen poikittaiselle penkinnenälle istumaan. 
Eräänä sunnuntaina tapahtui poikkeus: Rakentelija Toivo 
sai houkuteltua Eeva-siskonkin jäämään pois kirkkoreis-
sulta ja tulemaan kaveriksi ”puintihommiin.” Hän oli ni-
mittäin nikkaroinut johonkin lasilaatikkoon separaattorin 
rattaat ja sai yllytyshullu Eevan hakemaan pellosta viljaa, 
jota sitten yhdessä puida jyskyteltiin. Eihän kukaan ollut 

edes vihainen, kun ymmärtämätön pikkutyttö katkoo 
kallisarvoista satoa pellon pientareella. Toivo-poika oli 
tosiaan niin innokas rakentelija, että Paavo-sedän piti 
kantaa naulalaatikot oman sänkynsä alle piiloon, ettei 
poika ihan kaikkia turhuuteen hakkaisi.

Lapsuus
Siihen aikaan kirkolla, koulussa olivat opettajina Rauha 
Lamppu, Lyyli Home ja yläluokilla Auvo ja Aune Kivi-
laakso. Koulutiellä Toivoa ja muita Kuparisen lapsia vas-
taan saattoi tulla mm. Veera Pietiäinen, (Seemi Pietiäisen 
vaimo) joka oli terveyssisarena kirkolla. Hän piti hyvää 
huolta koululaisista ja saattoi ohikulkiessaan kopaista 
milloin kenenkin repusta ja tunnustella, että oliko siellä 
varmasti maitopullo mukana. Hän oli sanonutkin, että 
kyllä Kuparisessa on varmasti aina maitoa ja sitä kyllä 
riittää, muistatte vain ottaa mukaan.

Kuparisen lasten Heikki-isä oli säntillinen ja rehti mies. 
Hän laittoi ison lapsikatraan jupisematta järjestykseen. 
Jos jotakin pientäkin häiriökäytöstä kuului koululta, hän 
marssi oitis sinne ottamaan asiasta selvää ja syyllinen tiesi 
heti, että seuraa kotona nurkassa seisomista. Topi-eno 
kertoi, että se oli n. 10 minuuttia ja sen jälkeen kysyttiin: 
” No mites on, joko muistat?” Jos yhtään epäröi, nurkkaan 
tuijotusta jatkettiin.

Elämässä aina sattuu ja tapahtuu. Niin sitä tapahtui 
Kuparisen mäelläkin. Kerran voita kirnutessa Toivo vei-
vasi kirnua ja Helka-siskolta jäi vahingossa kaksi sormea 
sinne väliin.

Kuoppamäki, tietä alas sinne tontertöllille päin, oli 
lasten mäenlaskupaikka. Topi-eno muistikin saaneensa 
siinä näystinsuksilla aina tosi hurjat vauhdit. Kerran 
siinä samassa suksimäessä, rinneladon luona Eeva-sisko 
ei osannut Toivon ja muiden poikien tapaan tehdä äkki-
kurvausta, vaan porhalsi suoraa päätä heinäseiväskasaa 
päin. Toivo kekseliäänä ja reippaana isona veljenä raahasi 
rääkkyvän pikkusiskon suksien päällä tuvalle Helmi-äidin 
lohdutettavaksi.

Toivo Kuparisen muistoksi

Kuparisen mäen vaiheita ja 
Vakkilasta Vehmaskylään

Toivo Kuparinen 
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Heikki-isän kuolema
Heikki-isän kuolema v.1936 järkytti kovasti koko Kupa-
risen perhettä. Olihan perheen kuopus, pikkuinen Matti 
vasta viiden päivän ikäinen ja uusi, rakenteilla oleva talo 
vielä pahasti kesken. Voimme vain kuvitella Helmi-äidin 
tuntoja. Siinä joutui 10-vuotias Toivo-poikakin aivan liian 
aikaisin ottamaan vastuuta nuoremmista sisaruksistaan ja 
miten milloinkin auttamaan äitiä ison talon askareissa.

Tila oli suuri, oli yli 10 lehmää navetassa, 4-5 sikaa 
sikalassa, yli 10 lammasta lampolassa, 5-6 hevosta tallissa. 
Ja olihan lapsiakin talossa kuusi. 

Kesäisin kaikki joutokarja vietiin Tyklä-järven rannalle 
laitumelle. Palvelijat ja Pien Pekka (Helmi-äidin veli, Pek-
ka Koukonen) hoitivat ja kuljettivat karjan sinne neljän 
kilometrin päähän.

Pien Pekan lisäksi perheen tuki ja turva oli Paavo-setä, 
Heikki-isännän veli. Hän oli myös kätevä käsistään ja teki 
erilaisia askareita ja oli hyvänä tukena nuorelle Toivollekin 
miesten töissä, vaikka Paavo-setää rasittikin sydänvika 
raskaimmissa hommissa.

Myöhemmin Rastaan miehet tekivät uuden talon 
valmiiksi. Se oli hirsirakennus ja hirret veistettiin siinä 
Kuparisen mäellä, perustusten vieressä. Puut olivat tietysti 
omasta metsästä. Väliseinät tehtiin myös hirrestä. Yläker-
taan olisi saatu kolme huonetta, mutta niitä ei vielä tehty 
valmiiksi. Kesäisin musikat nukkuivat yläkerrassa vintillä. 
Talossa oli tupakeittiö ja toisessa päässä kaksi kamaria. 
Rakennuksen keskiosassa oli yksi kamari, johon oli oma 
erillinen sisäänkäynti. Siinä asui Anu-karjakko. Talossa 
oli lasiveranta ja sen edessä kolmeen suuntaan kuljettavat 
ulkoportaat. Kellari oli vastapäätä taloa, puuliiterin alla. 
Uudessa talossa oli pärekatto.

Vakkilan lähde
Lähde-asia oli Topi-enollekin tärkeä. Yhä uudestaan ja 
uudestaan hän jaksoi kertoa Kuparisen miesten kekseliäi-
syydestä ja sen aikaisesta upeasta ratkaisusta. Kuparisen 
maillahan oli ainakin viisi lähdettä. Se oli isoin lähde, 
josta vesi virtasi Kuparisen pihakaivoon. Sumpulan kylästä 
kotoisin oleva kirvesmies Kalle Hollari sorvasi puuputket 
800-900 m:n pituiselle matkalle. Onneksi osa matkasta 
oli tasaista peltoa, kun Kuparisen miehet kaivoivat ojat 
putkille. Vuonna 1924 alkoi vesi virrata putkia myöten. 
Vesi tuli kovalla paineella, koska se lähde oli niin paljon 
ylempänä. Kun uusi talo, Helmin ja Heikin perheen koti 
rakennettiin, tehtiin sen viereen uusi kaivo ja vesiputket 
johdettiin siihen. Uusi talo, vanhan Kuparisen samaan 
pihapiiriin rakennettiin, kun Toivo oli koulussa alaluokilla.

Kuparisen pellon reunassa oli haka nimeltä Holman-
lehto. Se oli hyvä mansikka- ja sienipaikka. Se oli myös 
hevosten laidunalue ja sinne myös haudattiin Kuparisen 
hevosia. Viimeinen hevonen oli nimeltään Silkko, suo-
menhevonen, jolla Paavo-setä kävi raveissa.

Topi-enolle oli hevoset tärkeitä ja usein hän niistä 
kertoi. Vuonna 1939 Kaija-hevonen toi Kupariset Raudun 
asemalle. Viime hetkillä oli Anu-karjakon veli käymässä 
Kuparisessa ja otti Kaija-hevosen, kun oma oli niin hei-
kossa kunnossa, ettei sitä voinut rajalle viedä. Sota oli jo 
päällä, kun Helmi-äidin Toivo-veli näki rajalla, että Kupari-
sen hevonenhan se siinä ja tunsi nimensäkin. Helmi-äidin 

veli vei Kaija-hevosen sotarintamalle. Tätä Topi-eno itkien 
minulle kertoi. Myöhemmin Kaija myytiin Kouvolan to-
rilla, kuten myös Silkko-hevonen. Siru-hevosen kohtaloa 
enoni ei muistanut.

Evakkotie
Oma tarinansa on Kuparisen perheen evakkomatkat: 
Vuonna 1939 he tulivat ensimmäisenä Pieksämäen Ma-
taramäkeen, jossa olivat kuukauden verran. Helmi-äiti 
meni sieltä yksin takaisin Rautuun. Lapset saivat odot-
telupaikan Jäppilästä, Toukolassa Nestori Putkosella. 
Toinen evakkoon lähtö oli vuonna 1944 ja silloin perhe 
meni junalla Savonlinnan kautta Rantasalmelle. Kuparisen 
lapset majoitettiin seurojentalon näyttämölle. Siellä he 
olivat muutaman päivän. Seuraava evakkopaikka löytyi 
3 km Rantasalmen kirkolta, Pakomaan talosta. Sitten 
matka jatkui samalta kirkolta 10 km Kolkonhoviin, jossa 
perhe asui 2 vuotta. Keväällä 1946 Kupariset muuttivat 
Kolkonperästä Vehmaskylään, Myyrylän kartanoon. He 
saivat asua Myyrylän ruokasalissa. Vuonna 1947 Kupariset 
ostivat Myyrylän isäntäväeltä Tolvalan tilan.

Kuparisen perheen isän puuttuessa, Toivo kuskasi vielä 
Tolvalasta käsin pikku-siskoaan erilaisille käsityö- ja kuto-
makursseille ja kurssin loputtua haki taas hevoskyydillä 
kotiin.

Vehmaskylästä Toivo löysi myös oman rakkaansa Aune 
Mirjam Purhosen. Heille syntyi kolme lasta; Päivi, Pirjo 
ja Heikki.

Topi-enon kanssa usein noita Vakkilan asioita muistel-
lessamme jäi kerrankin Tolvalan pihakeinussa pillilupi sy-
tyttämättä, kun niin innoissaan mies kertoi ja oli ajatuksin 
täysillä siinä hetkessä ”siell koton Vakkilas”

Ja lopuksi: ”Aina kaipasit kotiin Karjalaan, nyt pääsit 
paikkaan parhaimpaan. Ei surua, murhetta taivaan tiellä, 
niin monet rakkaat, joita kaipasit, on vastassa siellä.”

Rakkaan enoni Toivo Kuparisen muistolle.
Ulla Nousiainen, Mikkeli 

  25



Rautulaisten lehti 2/2019

Surunviestit

Irma Raita Salmikoski (o.s. Raatikainen) syntyi 
23.03.1931 esikoiseksi Iisakki ja Martta Raatikaisen per-
heeseen Uuraassa, Johanneksen pitäjässä, jossa perhe asui.

Isä-Iisakki oli kotoisin Raudun Raasulista. Hän halusi 
palata kotiseudulleen ja niin perhe muutti Kannakselle 
vuonna 1932. Iisakki ja Martta olivat lunastaneet Iisa-
kin kotitilan Iisakin äidiltä Aunelta. Kotitila sijaitsi 350 
metrin päässä Venäjän rajalta. Tämä toi arkeen erilaisia 
tapoja ja määräyksiä kulkulupineen. Nämä oudoksuttivat 
uuraalaista Marttaa. ”Tääl ei sit olla niinku muuval”, sanoi 
mummo miniälleen.

Irma-tyttö oli vilkas ja seurallinen, kova kylän kävi-
jä. Miltei joka päivä hän karkasi naapuriin, sukulaisiin 
Paakkisille. Mikäli vettä tarvittiin, kipaisi hän 25 metriä 
syvästä rajakaivosta sitä vinttaamaan peltiämpärillä. Kotiin 
tuotiin kylän parasta vettä. Irmasta tuli isosisko, hän sai 
Kannaksella kolme sisarusta.

Irma aloitti kansakoulun Raasulissa. Hän ehti käydä 
alun toista luokkaa, kun lokakuun 10. päivänä 1939 perhe 
joutui lähtemään evakkoon talvisodan alta. Kahdeksan 
kilometrin matkan Raudun asemalle he matkasivat he-
voskyydillä ja jatkoivat siitä junalla Pieksämäelle. Siellä 
sijoituspaikaksi tuli Niskamäenkylässä oleva Viinikan 
maalaistalo. Myöhemmin evakkomatka jatkui Itälahdelle 
ja Nykälänkylään Rantalan taloon. Maaliskuun 13. 1940 
talvisota loppui. Rantalan talossa kuultiin isosta mustasta 
torvesta (radiosta) ”Rautukin jää rajan taakse”. Irma ker-
toi istuneensa lattialla kiikkutuolin takana ja itkeneensä, 
niin kuin muukin perhe. Evakkomatka jatkui aikanaan 
Kotkaan, Elimäelle ja Haukivuorelle.

Vuonna 1941 Irma lähetettiin sotalapsena Ruotsiin 
Oskarshamiin, josta hän palasi Suomeen 1942.

Koulua hän oli käynyt Ruotsissa ja jatkoi sitä Kotkassa 
Hovinsaaren kansakoulussa.

Koulun päätyttyä Irma lähti Nurmijärvelle Numlahden 
kartanoon lastenhoitoharjoittelijaksi toiveenaan jatkaa 
Lastenhoitajakouluun. Isä-Iisakilla oli hänen varalleen jo 
kuitenkin toinen suunnitelma.

Martta ja Iisakki olivat ostaneet järvenrantatilan Män-
tyharjun Kyttälän kylästä. Vanhemmat halusivat myös 
15-vuotiaan Irman Mäntyharjulle oman perheen pariin 
uuteen kotiin. Irma avioitui vuonna 1950 Mäntyharjussa. 
Salmikosken perheeseen syntyi kolme lasta.

Irman muistolle

Irma oli luonteeltaan voimakastahtoinen ja toimelias. 
Työuransa hän teki liike-elämässä ja palveluammateissa. 
Ne olivat hänelle luontainen valinta ja niissä hän viihtyi, 
ihmisten kanssa toimiessaan. Irma sai kolme lastenlasta 
ja viime vuosina kolme lastenlastenlasta. 

Eläkkeelle jäätyään hän osallistui Tavastilan Karjalaisten 
toimintaan. Hän kutoi mattoja, poppanoita ja matkusteli. 
Tärkein matkan kohde oli aina Karjalan kannas, Rautu.

Kotiin Raasuliin piti päästä miltei joka kesä. Perillä Rau-
dussa Aunelan entiseen puutarhaan, luosan tuntumaan 
heinikolle levitettiin merkattu liina, Suomesta tuodut 
eväät ja kahvi termarissa. 

Vennäiltä oli tietysti hankittu myös kuohari ja sitten 
istuttiin ja nautittiin, satoi tai paistoi. Näillä matkoilla 
Irma oli erityisen onnellinen.  

Irma Salmikoski siunattiin ja haudattiin Mäntyharjun 
seurakunnan Kopinkankaan hautausmaalle 10.11.2018.

Häntä kaipaamaan jäivät lapset perheineen, veli ja 
sisko, sukulaiset sekä laaja ystäväpiiri.

Kaarina Raatikainen 

Irma Salmikoski karjalaisten kesäjuhlilla Kouvolassa 2018.

Vuokrattavana
Mercedes-Benz Vito 1+8 hlo. vetokoukku.
Sopii pienille ryhmille, 
myös Venäjän liikenteeseen, B-kortti.

Tied. Ville Kopakkala
+358 50 3448396
ville.prokop@gmail.com
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Karjalaisten Mikkelin piirin kirkkopyhä 

 Karjalaisen kansan messu    Pieksämäellä   28.4. 

Orjansaaren koulupiiritapahtuma     Kangasniemellä  4.5. 

Talkoomatka        Rautuun   9.-11.5.

Kotiseutumatka       Rautuun   31.5.-2.6.

Karjalan liiton kesäjuhlat      Hämeenlinnassa  14.-16.6.

Kihujuhlat        Raudussa   26.-28.7.

Kaiken kansan karjalainen päivä     Mäntyharjulla   11.8. 

Kannaksen poikien konsertti Viipurissa,    Viipurin linna  11.8.

Rannaltaongintakilpailut      paikka auki  heinä-elokuussa

Sirkiänsaari-Huuhti-Korlee kylätapaaminen    Mikkelissä   7.9. 

Tervankeittokurssi      Pieksämäki   14.9. klo 10-16.

Perinneruokakurssi       paikka auki  syyskuussa 

Talkoomatka        Rautuun  syys-lokakuussa 

Perinteinen puurojuhla      paikka auki  23.11.

Talvisodan alkamisen muistotilaisuus     Rautu   29.11.-1.12.

Toimintakalenteri 2019

Toimintakalenteri on alustava ja se päivitetään jokaiseen lehteen.Tapahtumista ilmoitetaan hyvissä ajoin 
Rautulaisten lehdessä. Lisäksi tietoa löytyy Rautu.fi -sivuilla ja Raudun Facebook-ryhmässä. 

Päivi- siskomme muistolle

Nuorin sisaruksistamme Päivi Intke-Wasström nukkui 
pois 55 -vuotiaana 17.03.2019 nopeasti edenneeseen 
sairauteen. Hän oli syntynyt 01.09.1963 Joroisissa sisa-
rusparvemme nuorimmaiseksi. Päivin sukujuuret olivat 
Raudusta, vanhemmat isä Stepan Intke oli lähtöisin 
Vakkilan kylästä ja äiti Aini os. Komi Kuusenkannasta.

Päivi sai kotonamme Joroisissa Pasalankorvessa vahvan 
karjalaisluonteen ja rautulaisuutta henkineen perinnön. 
Kodin ilmapiiri ja saatu kasvatus, jossa periaatteina olivat 
hädässä olevien ihmisten auttaminen, toisten tukeminen 
ja muiden ihmisten huomioonottaminen, antoivat hyvät 
lähtökohdat myös myöhemmälle elämälle. Äitimme opet-
tama vieraanvaraisuus ja vieraista huolehtiminen näkyi 
siinä, että vieraillessamme Päivin perheen luona, oli pöytä 
aina runsain mitoin katettuna. Tästä muistoina ovat ne 
äitimme antamat rautulaiset ruokareseptit, joita Päivi jakoi 
myös meidän sisarustemme ja ystäviemme käyttöön. Myös 
Päivin oma perhe sai nauttia näistä herkuista ja perinteistä 
juhlapyhien aikana. Isämme takaa paljastuva kova ja sit-
keä työ sekä iloinen elämänasenne näkyi myös hänessä. 
Päivin iloisuus, määrätietoisuus ja periksiantamattomuus 
olivat verenperintöä. Vanhempiemme elämänkokemuk-
set antoivat uskoa ja vahvistivat luottamusta siihen, että 
maailmassa pärjää. 

Päivi sai elää hyvän elämän. Hän oli koulutukseltaan 
sosiaalikasvattaja ja hän teki pitkän uran päiväkodissa 
lasten parissa. Erikoisammattitutkinto puhevammaisten 

tulkkina ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen ja 
kehittäminen kuvaavat myös hänen lapsuudessaan saa-
maansa kasvatusta ja auttamisen haluaan hädässä olevia 
ihmisiä kohtaan.

Suurinta onnea elämässä Päiville toi perhe. Rakas puoli-
so Kai löytyi jo yli 30 vuotta sitten. Yhdessä he perustivat 
perheen ja kasvattivat kaksi tytärtä. Äiti piti tytöistä hyvän 
huolen ja ehti auttaa heitä oman elämän alkuun. Puolison 
kanssa Päivi nautti matkustelusta, mutta viihtyi myös ko-
tona sekä mökillä metsässä ja puutarhassa. Perheen kanssa 
hyvä arki, yhdessä syöminen ja perinteinen joulu olivat 
tärkeitä. Aiemmin perheen kanssa vietettiin monia kesiä 
Joroisissa ja myöhemmin Päivi ja Kai viihtyivät omalla 
kesäpaikallaan Kirkkonummella. Ystävien kanssa Päivi 
viihtyi erityisesti kulttuurin parissa. Päivi oli luonteeltaan 
vastuuntuntoinen ja auttavainen. Hän ajatteli aina muita 
ennen itseään.

Läheisten ja ystävien saattamana siunasimme Päivin 
haudanlepoon Helsingissä 04.04.2019. Nyt Päivillä on 
rauha, mutta hänestä luopuminen tekee kipeää. Me kii-
tämme kaikesta siitä rakkaudesta ja elämänilosta, mitä 
Päivi sai osakseen ja mitä hän perheelleen sekä sisaruksil-
lemme elämässään antoi. Raamattu kertoo Taivaasta vain 
vähän, mutta silti riittävästi. Taivaassa ei ole surua, kipua 
eikä ikävää. Se on paikka, jossa Päivillä on nyt hyvä olla. 

Lämmöllä muistaen läheisten ja sisarusten puolesta 
veljesi Pekka
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ASEMAN KOULUPIIRI
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418

MÄKRÄN KOULUPIIRI
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Tuija Alatalo, Saturannantie 1 D 18, 70260 Kuopio, puh. 0500 345974 

Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. 040 500 5648

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
Riitta Korpiluoma,Koppelonkatu 18, 50190 Mikkeli, puh. 040 8316982 

Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. 050 5242280 

Pirkko Pätynen, Korpikuja 9, 76100 Pieksämäki, puh. 0400 214415 

Jorma Partanen, Huuhantie 250, 77240 Halkokumpu, puh. 0400 953 839

PALKEALAN KOULUPIIRI
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RAASULIN KOULUPIIRI
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SUVENMÄEN KOULUPIIRI
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SIRKIÄNSAARI-HUHTI-KORLEE KYLÄTMK 
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puh. 0400 715 200, s-posti rauski38@gmail.com

Ilmi Pesonen, Porslahdentie 10 A 13, 00960 Helsinki puh. 040 730 6166, 

s-posti ilmi.pesonen@gmail.com 

Seija Räty, Liunantie 17, 79600 Joroinen

puh. 040 577 2728, s-posti seija.raty@pp.inet.fi

VAKKILAN KYLÄTOIMIKUNTA
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s-posti: pintke@suomi24.fi

Outi Ahponen siht. Ojalankatu 4, 05830 Hyvinkää, puh. 040 730 6125, 

s-posti: outi.ahponen@gmail.com

VEHMAIS-HAUKKALAN KYLÄTOIMIKUNTA 
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