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Rautulaisten Kihujuhlat 
olivat myös pukujuhlat. 

Pirjo Kuparinen ja Simo 
Tuokko olivat tyylikkäitä 
juhlan humussa. 
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Monia vuosia kestänyt laskusuunta Karjalan matkailussa näyttää ainakin tois-
taiseksi kääntyneen nousuun.  Heinäkuun alussa keskustelin Muolaan navet-
tamotellin isännän kanssa ja saman havainnon oli hänkin ilokseen todennut. 
Heinäkuun alkuun mennessä matkailijoita oli vieraillut motellissa silloin jo 
saman verran kuin koko viime kesänä yhteensä.

Ei katoa Karjala, ei häviä heimo

Matkailun lisääntyminen Luovutettuun Karjalaan ei välttämättä ole pelkästään 
karjalaisten tai juuriltaan karjalaisten ansiota. Karjalan matkailukohteena koke-
vat kiinnostavaksi jo muutkin heimot. Yksi merkittävä tekijä lienee google. Sitä 
kautta on helppo tehdä majoitusvarauksia ja löytää muutenkin kiinnostavia 
kohteita. Matkailun kasvu näkyykin eritoten omilla viisumeilla ja autoilla liikku-
vissa. Viisumin hankinta toki vaatii vielä pienen vaivannäön, mutta vuosiviisumi 
on ryhmäviisumiin nähden edullinen. Mikäli viisumin hankinta netin kautta 
toteutuu, niin on se varmaa, että Karjalaan löytävät yhä uudet matkailijat.

Uskoisin, että myös luontomatkailu tulee kiinnostamaan tulevaisuudessa, 
onhan luonto Karjalassa aivan omaa luokkaansa. Lisäksi sieltä löytyy kasvila-
jeja, jotka ovat tynkäsuomesta kadonneet. Merkillepantava on myös se, että 
ns. suuret ikäluokat ovat jääneet eläkkeelle ja nyt on aikaa lähteä vihdoinkin 
katsastamaan se isoisän taistelupaikka tai mummon mielenmaisema, jonne 
kaipaus oli loppumaton.

Karjalaisten pitäjäseurojen toiminnan pitäisikin mielestäni jälleen kerran 
lisätä näkyvyyttä, esimerkiksi oman pitäjänsä vielä löydettävistä entisistä, että 
myös uusista kohteista. Tämän kesän alussa tuli useampikin tiedustelu esim. 
kuinka löytää Rautu-Sakkola lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkille. Siksipä 
laadimme sinne ajo-ohjeen.

Viipuri ainutlaatuinen suomalainen kaupunki  

Viipurin monikerroksisen historian kohtaa matkailija helposti. Jos raaputtaa 
hieman pintaa syvemmältä, se on aarreaitta, joka myös alkaa pikkuhiljaa löytää 
matkailijan sydämen. Vielä 2000 luvun alussa suomalaiset tunsivat Viipurista 
vain Druzhba hotellin ja kauppahallin. Tämän päivän matkailija osaa jo hakea 
vähän muutakin. Valitettavaa on, että esim. kaupungin ravintolapalveluihin ei 
löydy riittävän paljon ammattitaitoista henkilökuntaa. Syynä siihen on koulu-
tuksen puute, elikkä sitä ei ole tarjolla. Ruokalistat onneksemme löytyvät jo 
useastakin paikasta suomeksi. Enää ei tarvitse olla hapankaalin varassa, tosin 
harvasta paikasta sitä herkkua löytyykään. Myös informaation tuottaminen eri 
kulttuuritapahtumista on edelleenkin hyvin heikolla tasolla. Toivokaamme, että 
kehitys kehittyisi ja Karjala löytäisi yhä uusien ja uusien ihmisten sydämeen. 
Paljon työsarkaa siellä vielä kyllä on.

Rautulaiset olivat kyllä löytäneet Kihujuhlat, väkimäärä oli lähes tuplaantu-
nut, se oli mielestäni aivan huippujuttu. Kiitos kaikille mukana olleille.

Elokuun iltoihin mukavaa loppukesää teille.   Markku

Karjala 
myötätuulessa
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Tarja Mankkinen

Kehittämispäällikkö, sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliiisi-

toiminnan ohjausyksikkö 

Tarja Mankkinen tuo työssään esille väkivaltaisen ekstre-

mismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisyn merkitystä. 

Hänen työnsä käsittelee: 

- väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä, niiden muo-

dostamaa uhkaa ihmisille ja yhteiskuntien turvallisuudelle, 

- väkivaltaista äärioikeistoa, - uusnatsismia, - väkivaltaista 

äärivasemmistoa, - radikaalia vaihtoehtoliikehdintää, 

- anarkismia, - uskonnolla perusteltua väkivaltaista ekstre-

mismiä, - yksittäisiä toimijoita, - terrorismia, - islamofobiaa, 

- rasismia, - syrjintää ja - vihapuhetta. 

Puheensa aluksi sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mank-

kinen totesi: ”Rautuun on aina hyvä palata ja me kaikki olemme 

varmasti koettu sama tunne. Varsinkin kun on tällaiset iloiset ja 

erityisen lämpimät Kihujuhlat.”

Ulkoilman oli helle kuumentanut yli 30 asteeseen. Tarja 

Mankkisen isän kotipaikka on Liippualla, juhlapaikasta noin pa-

rin kilometrin päässä. Hän kävi Liippualla isänsä kanssa viimeksi 

1990 luvun alussa. Paljon on muuttunut Karjalan Kannaksella ja 

Raudussa noista ajoista. 

Karjalaisuus, mitä ja miten
Tarja Mankkinen pohdiskeli puheessaan karjalaisuutta ja sen 

kokemista elämänsä erivaiheissa. Lapsuuden ajan kokemukset 

karjalaisessa perheessä kasvaessa, siirsivät tavat ja kokemukset 

sukupolvelta toiselle. Lapset saivat kuulla jännittäviäkin juttuja 

entisistä ajoista. Teini-ikä vei kiinnostuksen Karjalasta ja karjalai-

suudesta, mutta aikuisiässä karjalaisuus nousi tärkeään asemaan 

ja siitä tuli osa omaa identiteettiä myönteisellä tavalla. Sillä oli 

suuri merkitys, kun lopulta pääsi Karjalaan katsomaan lapsena 

kuultujen tarinoiden alkulähteitä. 

”Karjalan kunnaat ja siellä lehtivät puut, eivät enää olleetkaan 

vain laulujen sanoissa, vaan pystyi omin silmin näkemään tämän 

kaiken vihreyden ja kauneuden.”

Uusi ympäristö
Karjalaiset on hieno esimerkki siitä, miten heimo voi samaan 

aikaan säilyttää omat perinteensä ja kuitenkin tulla osaksi uuteen 

ympäristöön.

Karjalaisten tullessa uusille sijoilleen, oli Suomi kovin erilai-

nen. Karjalaiset olivat nykykielellä sanottuna maan sisäisiä pako-

laisia. Vaikka muutto tapahtui saman maan sisällä, oli kulttuu-

rierot suuria. Muualta tuleviin kohdistui paljon ennakkoluuloja, 

myös karjalaiset saivat tämän kokea. Kaikissa evakkoperheissä on 

tarinoita ryssittelystä ja muusta syrjinnästä. Samaan aikaan oli 

myös kokemuksia hyvistä ihmisistä, jotka auttoivat ja kohtelivat 

siten kuin ihmistä pitääkin kohdella.

Tarja Mankkinen pohti nykytilannetta, jossa edelleen vastak-

kainasettelu on olemassa ja on meitä ja muita. Vihaa ja ennak-

koluuloja levitetään nykyisin puheissa ja netissä, joskus ajattele-

matta, joskus tarkoituksella. Kuitenkin me kaikki olemme ihmisiä 

ja jokainen yksilö on erilainen. On tärkeää, että suhtaudumme 

ihmisiin yksilöinä, emmekä määrittele koko ryhmää yksittäisten 

ihmisten perusteella. 

Juhlapuhe Kihuilla

”Jokainen evakko olisi arvostanut kovasti suvaitsevaisuutta 

ja halunnut, että hänet kohdataan ihmisenä ja yksilönä, eikä 

häntä tuomita pahojen ennakkoluulojen tai pahojen huhujen, 

puheiden kautta.”

Karjalaiset selvisivät, kotiutuivat uusille kotipaikoille ja jat-

koivat elämäänsä. Karjalaisten asuttaminen oli todella vaativat 

tehtävä. Karjalaisista muodostui suuri voimavara koko Suomen 

elinkeinoelämälle ja kulttuurille. 

Jälleenrakennus
Yritteliäät ja toimeliaat karjalaiset tekivät varmasti enemmän 

kuin oman osansa Suomen jälleenrakentamisessa ja hyvinvoin-

tivaltion luomisessa. Eläväisten karjalaisten tulo näkyi kylissä ja 

kaupungeissa. 

Nyt Suomi on rikas ja yksi maailman parhaista maista. Suomi 

sijoittuu kärkeen lähes kaikissa vertailuissa, joissa mitataan hyvän 

elämän kannalta tärkeitä asioita. Suomi on myös maailman tur-

vallisimpia maita. Suomi on maailmassa harvinainen luottamus-

yhteiskunta. Osa tästä kehityksestä on myös karjalaisten ansiota. 

”Isovanhempamme, vanhempamme ja heidän jälkeensä me 

rakensimme tätä maata ja loimme elintason, josta täältä Raudusta 

sotaa pakoon lähteneet eivät olisi koskaan voineet edes uneksia.”

Lopuksi
”Rajamaana Karjala oli Suomen ehkä kansainvälisin alue ja tänne 

tuli vaikutteita niin idästä kuin lännestäkin. Tänään Suomi on 

osa kansainvälistä yhteisöä ja parhaillaan Suomi on Euroopan 

Unionin puheenjohtajamaa. Suomella on puheenjohtajana 

mahdollisuus vaikuttaa siihen mihin suuntaan koko Eurooppa 

kehittyy. Suomi tunnetaan siitä, että toimimme järkevästi ja te-

hokkaasti. Huolehdimme meille tärkeistä asioista mutta otamme 

myös muut huomioon. 

Meidän karjalaisten on omalta osaltamme pidettävä huolta 

siitä, että Suomi on hyvä maa myös jatkossa. Tässä karjalaisuus 

on valttia. Karjalaiset ovat iloisia, sanavalmiita, puheliaita ja 

positiivisia ja solahtavat sujuvasti mihin tahansa ympäristöön. 

Karjalaiset verkostoituivat jo silloin, kun kukaan ei edes tien-

nyt, mitä verkostoituminen on. Muuttuva maailma ja muuttuvat 

haasteet eivät ole ongelma meille, olemmehan me jo oman suvun 

kokemuksista oppineen, että kaikkea voi tapahtua ja kaikesta voi 

selvitä. Huolehditaan yhdessä siitä, että rautulaisuus ja karjalai-

suus elävät ja voivat hyvin myös tulevaisuudessa”, päätti Tarja 

Mankkinen juhlapuheensa.

Tarja Mankkinen

Markku Vauhkonen teksti ja kuva
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Ensimmäinen bussi lähti matkaan jo pari päivää muita ennen, 

heillä matkaohjelmaan kuului tutustuminen useampaan paik-

kaan: Käkisalmi ja Konevitsan luostari muun muassa ennen 

Raudun kihutunnelmia.  

Tänä vuonna ajettiin myös pitkä reitti aina Jyväskylästä alkaen, 

Lahden, Heinolan ja Helsingin kautta. Varkaus, Joroinen, Mikkeli 

sekä Pieksämäeltä lähtenyt reitti olivat tavanomaisia. 

Matka on osalla pitkä ja tänä vuonna erityisen helteinen sää 

antoi oman lisänsä bussimatkaan. Rajamuodollisuudet ja pape-

reiden tarkastukset vievät edelleen aikaa. Nyt uutiset kertovat 

mahdollisista helpotuksista viisumin saantiin, miten lie rajalla 

tapahtuvien tarkastusten sujuvuuteen. Suomen puolella vaivaa 

henkilökunnan vähyys joillain raja asemilla ja venäjän puolella 

on oma toimintatapansa, jossa varsinkin täyden bussin kanssa 

saa menemään aikaa. Tätä ei pidä ottaa esteenä vaan hidasteena. 

Tullista päästyään bussit kiertelivät eri reittejä pitkin kohti 

Rautua ja noin kuuden maissa illalla alkoivat kaikki olla jo mää-

ränpäässä. Osa majoittui Rautu-Hotelliin Sosnovon keskustassa ja 

suurin osa Igoraan, jossa oli normaalin huonemajoituksen lisäksi 

myös mökkimajoitusta. 

Kotipaikoilla
Kihumatkan yksi anti on kotipaikoilla käynti. Joka puolelle Rautua 

suuntautuivat bussien reitit ja lauantaipäivää vietettiin pelloilla 

ja kotipihoilla kuuman ja helteisen sään vallitessa. Joillakin oli 

viemisinä kukkia kotipihalle, kuka piti siellä syntymäpäiviä, jot-

kut etsivät omia kotitalojen kivijalkoja, toisaalla kokoonnuttiin 

isommalla porukalla tutuille keskeisille kohdille, käytiin uimassa 

ja eräs ryhmä käveli äitinsä käyttämää tietä Tykläjärven kesälai-

tumilta kotipihalle Kupariseen.

Monenlaisia tuntemuksia, silmien kostumisia, muistoja omista 

vanhemmista ja eka kertaa kävijän mieleen painuva kokemus 

tulla isän tai äidin, ehkäpä isovanhempien kotipaikalle, josta oli 

aiemmin kuullut vain nimiä. 

Varmaan moni hiljeni ajattelemaan niitä paikkoja, joista oli 

joskus lähdetty, sitä elämäntapaa, joka oli jäänyt taa, niitä ympä-

ristöjä ja olosuhteita, etäisyyksiä, elämisen edellytyksiä. 

Nyt kesän kirkkaudessa ja helteen helliessä elämisen hyvät 

puolet ovat varmasti ensin esillä, osasiko joku kuvitella syksyn 

Kihuilla Raudussa
Rautulaisten Pitäjäseura järjestää joka toinen vuosi Kihu-juhlat Raudussa, ny-
kyisessä Sosnovossa. Nyt matkassa oli suuri joukko juhlijoita yhteensä neljällä 
linja-autolla.

Jo ensimmäisen päivän iltana ehdittiin vierailla tärkeillä pai-
koilla. Tässä Leena Jäske Vakkilan Tsasounan muistoristin 
luona Vakkilassa, isänsä kodin vierellä. Kuva Leena Jäske.
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Vanhoja valokuvia vertaamalla on etsinyt nykyisestä jotain tuttua. 

Toivottavasti mahdollisimman moni löysi kotiinsa, pääsi käy-

mään tavoitteessaan. Jos nyt ei onnistunut, voi uudella reissulla 

todennäköisesti onnistua paljon paremmin.

Iltajuhla
Kihujen ohjelmaan kuuluu iltajuhla, joka tällä reissulla pidettiin 

Igorassa. Iltajuhlaan osallistui 178 henkilöä kaikkiaan. Pääosin 

busseilla tulleita, myös omilla autoilla saapuneita ja kutsuvieraita. 

Iltajuhlan teemana oli pukeutuminen 30-luvun malliin. 

Ilahduttavan moni oli tätä noudattanut ja pistänyt päälleen ajan 

hengen mukaisen kostyymin. Monella oli perittyjä pukuja, äidin 

kukkamekkoja, oli käyty pukuvuokraamosta oikeat vermeet, oli 

lotta-asua, 30-luvun hattuja. Joillakin oli vain osa asua tyylin 

mukaisesti ja sitten oli aivan täydellisiä upeita asuja. Kerrassaan 

hienon lisän juhlaan nämä erilaiset vanhat asut toivat. Ikään kuin 

vanhoista valokuvista olisi noussut henkilöitä mukaan juhliin ja 

asut veivät juhlaa tosiaan 30-luvulle.

Juhlapuhujaksi oli kutsuttu rautujuurinen sisäministeriön 

Poliisisosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, jonka isän 

koti on Igoran läheisellä Liippuan mäellä. Juhlapuheen kooste 

tämän jutun yhteydessä toisella sivulla.

Panoraama Tikatsun hautausmaalta, jonne Kihujen juhla-
väki kokoontui sunnuntaina laskemaan seppeleet Rautuun 
haudattujen rautulaisten ja Raudun Sankarivainajien muis-
tomerkeille. Kuva Markku Vauhkonen 

Tässä joukkoa Kiurulassa, Sirkiänsaarella. Lauantain koti-
paikkakäynneillä väki hajaantui eri kylille. Sinne heitä veivät 
bussit ja sovitun aikataulun mukaan sitten kaikki haettiin 
valmistautumaan iltajuhlaan. Kuva Jouko Räty.

Tämä seurue kulki Kuparisten taustalla näkyvän karjareitin 
läpi, nyt Tykläjärveltä Kuparisen mäelle. Aikoinaan lehmät 
olivat Tyklän karjamajalla koko kesän, jossa myös heidän 
äitinsä olivat nuorina tyttöinä. Matkaa yhteislaitumille oli 
noin neljä kilometriä. Lehmät laidunsivat metsässä koko 
kesän. Kuva MV

pimeyttä tai talven viimaa nurkkapieliin, kun perhe teki pimeäs-

sä tuvassa iltaisia toimiaan ennen nukkumaan menoa. Arkisia 

huolia, työn paljoutta, sairauksien vaivoja. Monenlaisia mietteitä 

niistä ajoista voi nousta mieleen kotitalon, mummolan pihalla 

istuskellessaan. 

Siinä istuskellessaan on saattanut saada katsella samoja maise-

mia. Joissakin paikoin maisemat ovat edelleen samat mutta toises-

sa ääripäässä ei kotipaikan ympäristöstä ole mitään jäljellä, vaan 

nykyiset asumukset tai muut rakennelmat ovat vallanneet koko 

tienoon. Silloin voi vain kuvitella millainen se paikka on ollut. 

Iltajuhlan juontaja ja koko Kihumatkan päävastuuhenkilö 
Pitäjäseuran puheenjohtaja Markku Paksu on tässä kap-
teenin asussa. Eija Vasenius oli pukeutunut lotta-asuun. 
Tällä pariskunnalla oli pieni esiintyminenkin yhdessä, kun 
he konserttiin kuuluvan valssin tanssivat. Kuva MV

>
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Ennen puheita syötiin kuitenkin juhlaillallinen, joka tällä 

kertaa oli venäläisen keittiön malliin tehty alkupaloja ja lihava-

teja sisältänyt erinomainen ja runsas kattaus. Luulisin kaikkien 

vatsan tulleen täyteen, sen verran paljon pöytäkuntaa kohden 

ruokaa oli tarjolla. 

Juhla jatkui sitten syömisen ja juhlapuheen jälkeen Kannaksen 

Poikien Ilta Kannaksella -konsertilla. Kannaksen Pojat on tam-

perelainen muusikkoryhmä, jonka keulahahmo on Juha Repo. 

Revon sukujuuret ovat lähtöisin Raudun naapurikunnan Sakkolan 

puolelta. Revon lisäksi yhtyeessä esiintyy Tuiki Järvensivu ja Jo-

hanna Lantto. Trion musikaalinen osaaminen on monipuolista, 

Tuiki Järvensivu laulaa ja soittaa viulua, hänet tunnetaan korkealla 

liitävästä sopraanostaan. Johanna Lantto on ansioitunut kuoron-

johtajanakin, mutta tässä yhtyeessä hän soittaa harmonikkaa 

ja pianoa. Juha Repo laulaa, soittaa huuliharppua, käyrätorvea, 

kitaraa, trumpettia, alttotorvea ja tenorisaksofonia. 

Kannaksen poikien esityksen juonsi Pitäjäseuran puheenjoh-

taja Markku Paksu. Esiintymisasuista sen verran, että juontajaa 

myöden heillä oli sotilas- ja lotta-asut, ja trio vaihtoi toiselle 

puoliajalle kansallispuvut ylleen.

Konsertti koostui ensimmäisellä osuudella sota-aikaan tehdyis-

tä tutuista iskelmistä ja lauluista, sota-ajan lauluista siis ja toinen 

puolisko koostui karjalaisista lauluista ja musiikista. 

Elämää juoksuhaudoissa, Kirje kotiin ja Laps Karjalan, Säkki-

järven polkka esimerkkeinä. 

Konsertin jälkeen ilta jatkui ja Kannaksen pojat jatkoivat 

soittoaan kepeämmän tanssimusiikin parissa ja lava täyttyi vii-

meistään silloin kihujuhlijoista. 

Tanssittiin sitä kyllä jo konsertin aikaankin mikä ei aivan ollut 

tarkoitus. Konsertin ohjelmaan kyllä kuului kapteeni Paksun ja 

Liisa Hämäläinen o.s. Määttänen oli yksi vanhimmista 
kihuille osallistujista. Hän on syntyperäinen rautulainen.

Ruokailun alkua odotellessa.

Juhlatila oli valoisa ja tilava.Iloisia karjalaisia.

Täysi sali. Kuin 30 -luvulta.
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lotta Vaseniuksen valssi, mutta näköjään karjalaiset eivät muuta 

vinkkiä tarvinneet ja valtasivat tanssilattian oitis. No, tulipahan 

nähtyä sekin, kun sotilaspukuinen herra ja lotta-asuinen rouva 

tanssivat jenkkana Muistoja Pohjolasta -marssin.

Kihujen historiaa 
Raudun Kihu-pyhät olivat Helatorstaina ja Mikkelinpäivänä. Päi-

vällä mentiin kirkkoon ja illalla oli tanssit. Kihupyhinä kokoontui 

monen pitäjän nuoriso. 

Kaikissa kulttuureissa ihminen on juhlia viettämällä halunnut 

nousta arjen yläpuolelle. Monet juhlista ovat tulleet merkityk-

seltään elämän merkkipaaluiksi. Ne rytmittävät elämänkulkua 

ja antavat omalta osaltaan elämälle mielekkyyttä ja tarkoitusta. 

Juhlien merkittävyyttä osoittaa, että niitä kovin odotetaan, nii-

hin valmistaudutaan huolella ja juhlia muistellaan pitkän aikaa 

jälkeenkin päin. ”Ne olivat ne ja ne kihut silloin ja silloin”. Näillä 

kriteereillä arvioituna kihut on hyvinkin merkkipaalun arvoinen 

karjalaisen kulttuurin juhlatapahtuma.

Karjalan Kannakselta periytyvien kihujuhlien vuosisatainen 

perinne on säilynyt elävänä nykypäiviin asti.  

Kihuilla on uskonnollinen tausta. Juhlien kaukaista alkuvai-

hetta on etsitty jopa suomalaisten muinaisuskonnosta. Silloisessa 

maatalousyhteiskunnassa väki kokoontui yhteisiin tapaamisiin 

rukoilemaan rankkoja ukkossateita viljan kasvun edistämiseksi. 

Menestystä ja hedelmällisyyttä pyydettiin sekä ihmisille että 

karjalle.

Uskonnollinen sisältö tuli selkeästi esille vasta kristilliselle ajal-

le tultaessa. Katolisella ajalla kihuja vastasivat kirkolliset pyhimys-

juhlat. Luterilaisessa kirkossa näiden vietto loppui 1700-luvulla.

Luterilaisten kihujuhlinta painottui tämän jälkeen kirkko-

Kannaksen pojat -trion kaksi naista, Tuiki Järvensivu ja 
Johanna Lantto lauloivat myös duettona.

Kannaksen Pojat, Tuiki, Juha Repo ja Johanna.

Hataran tyttöjä ja vähän poikiakin. Hännikäisen mäen joukkoa ja Potkelan porukkaa.

Tanssit lopuksi. Aukeaman kuvat Markku Vauhkonen.Venäläinen kattaus, ruoat ja juomat pöytäkunnittain.

>
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vuoden suuriin muistopäiviin, kuten pääsiäinen, helluntai, 

pyhäinmiestenpäivä ja erityisesti tietysti joulu. Yksittäisten kir-

kollisten juhlapyhien merkitys kuitenkin väheni, kun kirkkolailla 

vakiinnutettiin kansan säännöllinen ja jatkuva kirkossa käynti.

Karjalan Kannaksella luterilaisten perinteiset pitäjänpyhät 

muuttuivat sittemmin kihupyhiksi. Kirkkopyhimysten muis-

topäivien kalenterin tilalle tuli kihupyhäkalenteri. Ortodoksit 

vastaavasti viettivät praasniekkoja.

Kihupyhäkalenteriin merkityt juhlat aloitettiin Kolminaisuu-

denpäivästä (Isä, Poika ja Pyhä Henki). Tämä päivä oli ensim-

mäinen sunnuntai helluntain jälkeen. Kihupyhäkalenterissa oli 

kullekin pitäjälle oma kihujuhlapäivänsä. 

Kihujen kirkollinen luonne alkoi sittemmin maallistua, 

kuten on käynyt monelle muullekin alkujaan uskonnolliselle 

tapahtumalle. Mukaan tuli markkinahumua ja kaupustelu aloi-

tettiin jo heti juhlapäivän aamuna. Myyjillä oli kirkonmäellä 

tarjolla esimerkiksi limonadia, tupakkaa, tulitikkuja, jojopalloja 

ja paperikukkia. Myynnissä oli myös katajaolutta ja omenia 

kääreissään. Hevosiakin kaupattiin ja vaihdettiin samoin kuin 

satuloita ja kulkusia.

Juhlaohjelmaan saattoi joillain kihuilla sisältyä torvisoittoa, 

puheita, lauluja, kilpailuja, piirileikkiä ja jopa tanssia. Kirkon-

menot olivat toki edelleenkin keskeisellä sijalla. Osa papeista 

paheksui markkinameiningin vuoksi kihuja. Kansaa kuitenkin 

juhlissa riitti ja perinne jatkui.

Kihuihin kerääntyi paljon nuorisoa kuljeskelemaan kirkonrai-

tille. Sekä luterilaisten kihuissa että ortodoksien praasniekoissa 

nuoret haeskelivat myös sitä ”oikeaa” ja kosintojakin tehtiin. 

ja osoittamaan rakkautta myös vihamiehilleen.”  Jos oikea käsi 

sinua viettelee, hakkaa se irti. Sillä on parempi menettää vain 

yksi käsi kuin koko sielu. Näin sen ymmärsin. 

Jumalanpalveluksen päätyttyä seppelsaattue ja liput siirtyi-

vät kulkueena Tikatsun hautausmaalle. Turvallisuussyistä ei 

kulkueessa saanut olla koko seurakunta, vaan muut siirtyivät 

hautausmaalle busseilla. 

Tikatsun hautausmaalla kokoonnuimme ensin Raudun 

hautausmaahan haudattujen omaisten muistomerkin luo. Tuiki 

Järvensivu lauloi Johanna Lanton säestämänä Sunnutaiaamuna, 

On kesän kirkas huomen -laulun, jonka jälkeen Liisa Hämäläinen 

o.s. Määttänen tyttäriensä kanssa laski muistomerkille Rautu-

laisten Pitäjäseuran seppeleen menneiden vainajien muistoksi.

Toinen huomion osoitus ja seppeleen lasku tehtiin viereiselle 

Raudun sankarivainajien muistomerkille, jonne Raudun Pitäjä-

seuran, Rautuseuran ja entisten rautulaisten seppeleen laski Ilkka 

Pietiäinen, airueenaan Leena Jäske ja Ulla Nousiainen. Tilaisuus 

päättyi Karjalaisten lauluun.

Tikatsulla vietetyt hetket olivat varsin vaikuttavat, musiikki, 

laulut ja vakavat ilmeet kertoivat hartaudesta ja kokoontuminen 

haudoille jäi varmasti monen mieleen. 

Viime pyhän aikana oli

Raudun Kihupyhä, 

johon kansa joka vuosi

kokoontuupi yhä.

Kirkkomäki mustanansa 

kansaa kaikenlaista

oli, nuorta sekä vanhaa

miestä sekä naista.

Kirkon jälkeen kihuttiin ja

veljenkättä lyötiin.

Sajut juotiin sainoissa ja

omenoita syötiin.

Tyttöin posket hohtivat kuin

oivat omenaiset,

heitä hellin silmäilivät

sadat nuorukaiset.

Moni lemmenliittokin tais

syntyä nyt siellä,

Mikonpäivän syksyisellä 

Kihu-kirkkotiellä.

Runo, Lauluveikko, Käkisalmen sanomat 6.10.1934

Kihut elivät kukoistusaikaansa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 

alkupuolella. Perinne jatkui eteläisellä Kannaksella aina 1930-lu-

vun loppuvuosille ja sotien alkuun asti.

Sunnuntain hartautta
Kihujen sunnuntai vietettiin kirkollisimmissa merkeissä. Jumalan-

palvelukseen kokoonnuttiin Sosnovon Kulttuuritalolle aamulla. 

Kulttuuritalo on samoilla kohden kuin Raudun kirkko oli ollut 

vielä 1939. Jumalanpalveluksen pappina toimi Viipurin ev.lut. 

seurakunnan kirkkoherra, häntä avusti pianolla Johanna Lantto. 

Tilaisuuden aloitti Juha Revon käyrätorviesitys.

Wladimir Dordjin saarna oli väkevä. Hän puhui Rakkauden 

laista ja sen noudattamisesta: ”Kristus tuli täyttämään Jumalan 

tahdon ja käskyt, ei kumoamaan niitä. Siksi myös kristityn on 

noudatettava rakkauden lakia, vieläpä paremmin kuin lain-

opettajien ja fariseusten. Pyrkiessään tähän kristitty on valmis 

luopumaan jopa omista oikeuksistaan lähimmäistensä hyväksi 

Sunnuntain jumalanpalveluksen pappina oli Wladimir 
Dorodji, Viipurin ev.lut seurakunnasta.

Seurakunta, kihu-matkalaiset kuuntelivat hartaina väkevää 
saarnaa. Tässä kuitenkin taitaa olla jo synnintunnustus 
menossa.
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Kotimatkalle
Kihumatkan paluu alkoi saman tien Tikatsulta ja bussit ottivat 

suunnan kohti Viipuria.

Viipuriin tutustumiseen oli varattu aikaa ja siellä ehti hyvin 

käydä syömässä nykyisin niin erinomaisissa ravintoloissa ja 

tekemään edullisia ostoksia niin torilta, kauppahallista kuin 

kaupoistakin. 

Rajalla meni muodollisuuksien vaatima aika ja kotimatka 

päättyi kenellä illan aikana, kenellä vasta puolelta öin. 

Mitä reissu antoi ja mitä jäi mieleen. Seuraavana aamuna sain 

viestin Mamu Kääriäiseltä, joka oli ajatuksineen vielä Raudussa ja 

Kaskaalassa. Hän oli maanantaina herättyään niin täynnä Raudun 

ajatuksia, että ne oli pakko laittaa paperille ja Mamun juttu on 

tässä lehdessä toisaalla. 

Ulla Nousiainen viestitti ajatuksiensa jääneen Tyklälle, jossa 

sai uida elämänsä ensimmäisen kerran. Tätä ennen oli vain kuul-

lut aina siitä Tykläjärvestä puhuttavan, siellä vietetyistä kesistä 

karjamajalla lehmien kanssa ja Tykläjärvessä uimisesta.

Se mietiskely, mitä kenellekin matka vanhempien tai isovan-

hempien kotiseudulle antaa, jääköön tässä nyt näin. Jokainen sen 

tietää sisimmässään. Sen kuitenkin olen kuullut aikaisemmin, että 

nämä käynnit lisäävät tietoa, tieto lisää uteliaisuutta ja intoa ottaa 

asioista lisää selvää. Monet sanovat harmitellen, ettei tullut silloin 

kuunneltua, kun vanhemmat noista puhuivat, ei tullut silloin 

kyseltyä enemmän, kun vielä olisi ollut vastaajia. Onneksi vieläkin 

löytyy vastauksia, ne ovat vain siellä Raudussa, omilla mailla.

  

Liput ja seppelet menivät kulkueena tuulisessa säässä 
Tikatsulle.

Liisa Hämäläinen o.s. Määttänen laski seppeleen tyttärien-
sä kanssa Tikatsuun haudattujen rautulaisten muistoksi.

Kihukansaa Tikatsussa.

Raudun Sankarivainajien muistomerkille seppelen laskivat 
Ilkka Pietiäinen, Leena Jäske ja Ulla Nousiainen.
Aukeaman kuvat Markku Vauhkonen.
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Kovin helteisessä hotelli Igoran ravintolassa kihukansa kauniine 

juhla-asuineen nautti runsaasta paikallisesta ruokatarjonnasta, 

juhlapuheesta ja upeasta musiikista sekä ennen kaikkea hyvästä 

seurasta. Yleistänkö, mutta mielestäni karjalaiseen identiteet-

tiimme kuuluu ihmisenlukutaito, kyky aistia herkästi asioita ja 

tunnetiloja ympärillämme, itsessämme ja toinen toisissamme. 

Puhumme paljon, mutta sanojemme väliin mahtuu myös lau-

sumatonta. Kuoren alla olemme rakkautta ja rauhaa janoavia, 

”kaveria ei jätetä”-ihmisiä. Yhteinen on kipumme, kouraissut 

syvältä ja jättänyt jälkensä, kuten huumori on yhteinen, iloa 

tuottava voimavaramme.

Juhlaviikonloppuna sekä tuttujen että tuntemattomien kanssa 

syntyi välitön keskusteluyhteys yhdyssiteenä rautulaisuus. Pienet 

kohtaamiset ja tarinoinnit, iloiset tervehdykset ja halaukset. Yh-

teisöllisyys oli käsin kosketeltavaa ja mutkatonta.

Vuoden 2003 elokuun Rautulaisten lehdestä luin, kuinka 

Rautuseura ry:n silloinen puheenjohtaja Osmo Valkonen oli 

puhunut kihujuhlien tervehdyspuheessaan yhteenkuulumisen 

ystävyydestä. Juuri sitä sain kokea ja oppia tällä matkallani.

Kotipellon juhlaa
Ensimmäisestä kotiseutumatkastani Rautuun 2002 isäni Aaro 

Sappisen ja siskoni Anneli Janatuisen kanssa on kulunut 17 

vuotta. Tuon matkan ainutlaatuiset muistot palasivat mieleen 

selkeinä, kun 7 hengen seurueemme lauantaiaamuna pudottau-

tui bussista ja suuntasi kohti Kaskaalan kotikylää. Kesällä 2015 

kolusimme liki samalla porukalla paikkoja edellisen kerran etsien 

Taikinakaivon notkosta isäni kotipaikkaa ja Taikinakaivon lähdettä 

heikoin tuloksin.

Onhan noita heinäpeltoja nähty, vaan jälleen tuntuivat Kas-

kaalan peltoaukeat, äitini kotipaikka Siitosen mäki ja luosa tutun 

rakkailta, nenässä niitetyn heinän tuoksu, sirkkojen siritys ja 

mukavien ihmisten seura. +30 asteen helle hieman hidasti askelta 

ja vettä kului, mutta joka hetkestä nautin!

Iloinen puuhastelu alkoi heti serkkujeni Pekka Loposen ja Kai-

Raudun kihujuhlintaa ensikertalaisen silmin

Olen juuri palannut kolmannelta Kannaksen reissultani, kun tartun kynään ja annan matkatuoreiden 

ajatusten ja tunteiden virrata. Tajuan jälleen, kuinka syvältä luotaavaa oli juurillaan käyminen, kun 

kyyneleet virtaavat ja kynä sauhuaa. Tällä kertaa sain olla ensikertalaisena mukana kihujuhlilla.

ja Pöyhösen sekä Matti 

Loposen, Pirjo Loposen 
sekä Seppo Ramstedtin 

Notkolan mummolan 

pihapiiriin saavuttuam-

me. Sepon kainaloinen 

Riitta ”Ride” Häyri-

nen ja allekirjoittanut 

pääsimme nauttimaan 

Loposen sukuseuran ”juhlista”. Juhlaan oli aihetta, sillä Pekka ja 

Seppo tarjoilivat 120 v syntymäpäiväshamppanjat nuotiopuiden 

kotoisasti rätistessä vanhalla tutulla paikallaan. Sepon uutukainen, 

koottava saha tuli kokeiltua ja hyvin hoiti tehtävänsä. Ohjelmassa 

oli maljojen kohotus, makkaranpaistoa Matin vuolemilla mak-

karatikuilla, Pirjon tarjoamien eväsleipien syöntiä, nesteytystä, 

hien pyyhkimistä, hyttysten hätistelyä, valokuvausta ja tottakai 

tarinointia.

Pekka vei halukkaat pikkuretkelle lähiympäristöön, josta löy-

tyivät pähkinäpensas raakoine pähkinöineen, upeat maahumalan 

valtaamat puut, Riitan hoksaama liitan rinki ja Kaijan löytämä 

puukonkahva. Ala-Notkolan hyvin säilyneen syvän jääkellarin 

reunoilla astuttiin vakaasti – sinne pudottuaan ei olisi ylös päässyt.

Väsynyt mutta onnellinen seurue palasi helle niskassaan vilkas-

liikenteisen Rautu - Metsäpirtti tien bussipysäkille odottelemaan 

kyytiä Raudun keskustaan ja takaisin hotelli Igoraan.

Tunteita pinnassa
Helteisen sunnuntaiaamun aamiaisen ja autojen pakkaamisen 

jälkeen suuntasimme Raudun kirkonkylälle jumalanpalvelukseen. 

Kulttuuritalon yksinkertainen, saarnakeskeinen jumalanpalvelus 

oli ensikertalaiselle koskettava kokemus. Tutun virren 178 säkeis-

töt puhuttelivat: Hän, Kristus on toivo myös maamme, siis häntä 

me rukoilemme. Ja Herralta taas kevään saamme, hän kasvun suo 

kylvöllemme. Nyt Jeesuksen nimessä korkeassa me saarnaamme 

anteeksiantamusta. Kun syntinen armon näin turvaksi saa, hän 

kiittää vain armahtajaa.

Seppelten lasku Tikatsun hautausmaalla oli niin ikään tuntei-

kas tapahtuma. Saimme olla, ystäväni sanoja lainaten, arvokkaassa 

paikassa kunnioittamassa edesmenneitten rakkaittemme muistoa.

Iloiset kiitokset matkanjohtaja Ilkka Pietiäiselle, kuljetta-

ja-Markolle, tulkki-Riitalle, kihujuhlien ahkerille järjestäjille 

ja bussiseurueellemme. Erityiskiitokset omalle iloiselle seuru-

eelle, jonka kanssa pääsin Kaskaalaan ja jonka majoitusmökissä 

vierailin onnistuneilla kapselikahveilla lentomuurahaisparven 

saattelemana.

Kaskaalan tyttö Mamu Kääriäinen

Maahumalan valtaamassa ”puutarhassa” vas. Riitta Häy-
rinen, Pirjo Loponen, Kaija Pöyhönen ja Pekka Loponen

Notkolan pihapiirissä 
serkukset vas. Kaija 
Pöyhönen, Pekka Lo-
ponen ja Marjaleena 
Mamu Kääriäinen
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Kesällä 2018 Timo Ellinpoika alkoi houkutella serkkujaan, tätiään ja 

enoaan kesän 2019 Kihujuhlille Rautuun. Heti kävi selväksi, että täti ja 

eno ovat jo hyvästelleet synnyinpitäjänsä Raudun, eivätkä ole lähdössä 

matkalle. Serkkuja sen sijaan matka kiinnosti koko ajan enemmän ja 

enemmän. Lopulta yksitoista viidestätoista Matti ja Liisa Partasen lap-

senlapsesta olivat valmiita lähtemään. He ovat Anitta Einontytär ja Sirpa 

Einontytär, Timo Ellinpoika ja Liisa Ellintytär, Päivi Eevantytär, Matti 

Huugonpoika, Jari Huugonpoika, Eija Huugontytär, Sisko Huugontytär 

ja Ismo Huugonpoika sekä Taina Pekantytär. Neljä muuta serkusta eivät 

tällä kertaa päässeet mukaan. Mukana oli tietysti edellä mainittujen puoli-

soita, lapsia ja jopa lapsenlapsia. Ikä vaihteli kovasti alle kolmevuotiaasta 

yli seitsemänkymppiseen.

Vuoden 2018 lopulla joukko oli koossa ja Timo Ellinpoika perusti Whats-

App -ryhmän lähtijöille. Mitä lähemmäs matka tuli sitä enemmän viestitettiin 

käytännön asioita, suvun historiaa ja vanhoja valokuvia. Kun matkan aika 

koitti, kaikki olivat innoissaan tapaamaan toisensa ja tutustumaan tämän 

päivän Rautuun, jotkut konkarikävijöinä, jotkut ensikertalaisina. Matkasimme 

kaikki samassa Veijo Pulkan ohjaamassa linja-autossa, joka lähti Varkaudesta. 

Tulimme eri pysähdyspaikoilta, koska asumme eri puolilla Suomea. Matkan-

johtajamme oli ”serkku” Markku Paksu. Markun esivanhemmat ja Matti 

Partasen äiti Eeva ovat samoja Paksuja. Timo Ellinpoika ja Markku Paksu 

ovat joka kerta järjestäneet sukumme matkan erinomaisesti.

Tullimuodollisuudet olivat joustavat, ja matkan varrella pysähdyimme 

tsaijulle ja liköörille Muolaassa. Illansuussa olimme Raudussa ja ehdimme 

hyvin illalliselle. Ryhmä Partanen yöpyi hotelli Raudussa lähinnä sen vuoksi, 

että kotiseuturetkemme kohdistuivat kolmeen eri kohteeseen. Erinomaisen 

illallisen jälkeen lähdimme koko porukka, 23 henkilöä, tutustumaan Matti ja 

Liisa Partasen tattaripeltoihin, joilla nykyisin on muutama kerrostalo Raudun 

keskustassa. Tuntui siltä, että olimme valloittaneet Raudun, jopa mopopojat 

perääntyivät meidän joukkueen nähdessään.

Lauantaina aamupäivällä matkasimme Potkelaan, jonne Matti ja Liisa 

Partanen olivat rakennuttaneet 1930 -luvulla karjatilan: hirsirakenteisen talon, 

betonitiilisen navetan, saunan ja vajan. Alkumatka sujui mukavasti Pulkalla. 

Tien varresta alkoi peltotie, jota kuljimme jalkaisin runsaat 1,5 kilometriä 

Kolkkilaan. Tilan paikka on nykyisin ahomaata. Talvisodan jälkeen venäläiset 

olivat siirtäneet asuinrakennuksen hirret jonnekin kolhoosiin. Keväällä 1942 

Matti aloitti viljelyn Potkelassa ja laajensi saunarakennuksen asunnoksi. 

Liisa, nuorimmat lapset ja karja muuttivat Potkelaan vuoden 1943 alussa. 

Karja pääsi navettaan, jonka betoninen välipohja suojasi sitä. Nykyisin tuon 

betoninavetan jäännökset löytyvät notkelmasta pensaikon seasta. Puimakone, 

joka oli hankittu 1938, selvisi vajassa venäläisten ajan. Nykyisin se on Matti 

Huugonpojan tiluksilla kyljessään Suomen sotasaalisnumero 1082. Paikkaan 

tutustumisen ja eväiden syönnin jälkeen palasimme jalkaisin hotelli Rautuun. 

Parivuotiaan juniorin, Klaus Anittan tyttärenpojan matka taittui seurueen 

miesten olkapäillä istuen, hymyillen ja jopa torkahtaen. Juho Ismonpojan 

mukaan parasta koko reissulla oli tämä pellolla kävely.

Hotelli Raudun terassilla nautimme kylmiä juomia ja raportoimme Potke-

lan retkestä Pekalle Suomeen. Pian pääsimme taas Pulkan kyytiin ja nokka 

kohti Orjansaarta. Orjansaari on ollut Matti Partasen suvun kotikylä yli 230 

vuotta. Matkalla ohitimme viiden tien ristin ja ylitimme Pietari - Sortavala 

moottoritien. Kun tien kunto heikkeni, saavuimme Orjansaareen. Matti ja 

Liisa Partasen talo oli aivan kylän alussa, kansakoulun kohdalla, nykyisen 

tien alla. Kun perhe palasi Rautuun 1943, niin rakennuksista oli jäljellä 

tuhkakasat, jopa graniittiset perustan kivet oli viety pois. Nyt me jälkeläiset 

seisoimme tiellä ja kuvittelimme olevamme isovanhempiemme tuvassa 

Sirpa Einontyttären ehdotuksen mukaisesti: Taaksemme jäivät talousraken-

nukset, Partasen pellot ja kauemmas Saijanjoki. Edessämme oli puutarha, 

jonka takana kulki vanha tie. Tien toisella puolella näkyi koulurakennus. 

Orjansaaressa oli 1930 -luvulla paljon taloja, koulun lisäksi pari kaup-

paa, urheilukenttä jne. Nousimme linja-autoon ja ajoimme kylän läpi. 

Timo Ellinpoika kertoi, mitä missäkin oli ollut. Käännyimme takaisin 

kylän loppuessa sen kiven jälkeen, jonka kyljessä luki valkoisella maalattu 

Orjansaari. Ajoimme takaisin kohti Raudun kirkonkylää. Uimarannalla oli 

niin kova tungos, että uiminen jäi toiseen kertaan. Oli aika valmistautua 

Kihujuhlaan.

Joukossamme oli varakas isäntä kansallispukuisine rouvineen, talon-

poika, piika, pirtutrokari naisineen ja arvokkaita rouvia, joitakin asuja 

mainitakseni. Kihujuhlien anti oli illallisen lisäksi aivan erinomainen 

juhlapuhe ja hienot musiikkiesitykset. Porukkamme tutustui Potkelan 

peltonäkymään Igoran terassin näkökulmasta, päivällä olimme katselleet 

Igoran aluetta Potkelasta. Koska joukossamme oli lapsia ja paljon lapsen-

mielisiä, matkasimme tuolihissillä alas ja ylös, osa jopa kahdesti. Kihuista 

palasimme Raudun keskustan trooppiseen ja meluisaan yöhön.

Sunnuntaiaamuna monet meistä osallistuivat jumalanpalvelukseen. 

Timo Ellinpoika sai kunnian kantaa Raudun pitäjäseuran lippua lippusaa-

tossa Tikatsun hautausmaalle. Ennen seppelten laskua näimme Venäjän 

hävittäjien ylilennon. Tilaisuus ja aikamme Raudussa päättyi Karjalaisten 

lauluun. Monelle meistä jäi halu palata takaisin viimeistään kahden vuo-

den päästä. Anniina Sirpantytär sanoi palaavansa jo aiemmin. Anitta 

Einontytär perheineen totesi palaavansa omalla autolla. 

Matkasimme pysähtymättä Viipuriin, jossa söimme herkullisen lou-

naan ravintola Black Bullissa sekä kävimme Pyöreässä tornissa ja kauppa-

hallissa. Jotkut meistä kävivät myös muualla ostoksilla. Tullin jälkeen jutus-

telimme vielä, kuinka hieno reissumme oli ja miten Rautu on muuttunut 

niiden vuosikymmenten aikana, joina olemme siellä vierailleet. Seuraava 

oma retkemme voisi olla suvun kantapaikalle Orjansaareen Saijanjoelle 

saakka. Suomen puolella hajaannuimme omille teillemme ja totesimme, 

että serkkuporukalla on tiedossa syksyllä matkavideomme ensi-ilta.

Haluan kiittää kaikkia serkkujani perheineen kivasta matkasta. Kiitos 

myös Timo Ellinpojalle ja Markku Paksulle hyvin hoidetuista matkajär-

jestelyistä. Uskon, että jokainen meistä matkalaisista haluaa kiittää Liisa 

ja Matti Partasta lapsineen niistä hyvistä elämäneväistä, jotka olemme 

saaneet, vaikka heidän elämässään on ollut raskaita aikoja. Tiedän, että 

mummo ja äijä olisivat iloisia matkastamme ja ylpeitä meistä.

 Taina Partanen

Matti ja Liisa Partasen jälkeläisten matka Kihujuhlille Rautuun,

Potkelan pelloilla

Kuva Timo Nyyssönen
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Tänä vuonna Karjalan Liiton päätapahtuma, Karjalaiset kesäjuhlat 
pidettiin 14.-16.6. Hämeenlinnassa.
Jo perjantaina ohjelma oli varsin monipuolinen. 

Hämeenlinnan torilla aloitettiin toritapahtumana, 
jossa karjalaiset ja hämäläiset kohtasivat.

Juhlaseminaari Hämeen linnassa käsitteli siirto-
karjalaisten tien mutkaisuutta Viipurin menetyksestä 
evakkouden tunnemuistoihin. Samaan aikaan oli 
Museo Militariassa multimediaesitys Ihantalan ih-
meestä. Aloituspäivän sisältöä olivat lisäksi opastettu 
kierros taidemuseossa, yhteislaulutilaisuus torilla ja 
Klubi-ilta Palokunnantalolla.  

Lauantaina oli tapahtumia laidasta laitaan: Kesä-
juhlien avajaiset, näyttelyitä, Pitäjäinfoja, Sukutut-
kijoiden päivystys, Karjalan kielen paja, piirakka-
kilpailuja, lasten ohjelmaa, kyykkäkisat, urheilua, 
Vanajaveden risteily, konsertteja, jumalan palvelus, 
Klubi-ilta ja tanssit Katuman lavalla. 

Päätöspäivänä Karjalainen tori näyttelyineen 
jatkui, ortodoksinen jumalanpalvelus, paljastettiin 
Sota ja Rakkaus -patsas, kunniakäynnit Karjalaan 
jääneiden vainajien ja sankarivainajien muistomer-
keillä, hämäläis-karjalainen messu, juhlakulkue ja 
juhlat huipentuivat päiväjuhlaan Hämeenlinnan 
urheilupuistossa.

Karjalaiset kesäjuhlat 
Hämeenlinnassa

Juhlakulkuetta Hämeenlinnan torilla.
Kuva Tomi Vesaharju, Hämeen sanomat

Tässä Raudun Pitäjäseuran lippu, kantamassa Pekka Intke.
Kuva Taisto Virkki.

Markku Vauhkonen
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Raudun Pitäjäseura oli edustettuna parissa pistees-
sä Säästöpankki Areenalla. Pitäjäseurojen lehtiesittely 
yhdessä reilun kymmenen pitäjälehden kanssa oli 
lauantaina miehitetty lehden toimittajan toimesta. 
Lehtiä oli esittelyssä ja mukaansa sai näytekappalei-
ta, Rautulaisten lehden tuorein numero teki hyvin 

Taiteilija Tiina Torkkelin teos Sota ja rakkaus kuvaa eläinlää-
kintälottaa. Taideteos paljastettiin Kesäjuhlien yhteydessä. 
Kuva Eero Kantola, Hämeen sanomat

kauppansa, se oli juuri tullut painosta eikä vielä edes 
jaettu tilaajille. Lehtiä esitellessä moni kyseli oman 
pitäjänsä asioita, kaikkiin ei saanut heti vastausta, 
mutta koska lähes jokaisen pitäjän oma infopiste oli 
lähettyvillä, niin lisätietoja sai sieltä. Itse keskuste-
lin pitkään varsin mielenkiintoisen evakkotarinan 
tiimoilta. Miettilän asukkaita oli lähtenyt pakoon 
1918 kähinöitä ja lopulta kulkeutuneet Viroon ja 
jopa saaneet Stalinin vainon päälleen, joka pidensi 
paljon matkaa. Nyt suomalainen rouva kertoili 
kyyneleet silmissään asioitaan, etsimme Miettilän, 
Suurhousun ja Inkerin puolen kartoista Kirjasalon. 
Lehtipisteessä jaoin tietoa mitä muistin ja neuvoin 
Rautu-sivujen käyttöä sieltä erinomaisen helposti 
löytyvästä lisätiedosta moneen kysymykseen. 

Varsinainen Raudun Pitäjäseuran oma infopiste oli 
miehitetty Toivo Valkosen ja Pekka Intken voimin. 
Pekka vastaili ihmisten kysymyksiin, kertoi tulevista 
tapahtumista ja myi Pitäjäseuran artikkeleita, kirjoja, 
paitoja, mukeja. Toivo Valkonen oli asiantuntijan ja 
pienoismallien rakentajan ominaisuudessa esittele-
mässä Raudun pienoismalleja. Esillä olivat Palkealan 
kirkon, Vakkilan Tsasounan ja Raudun taistelun 1656 
muistomerkin pienoismallit. Lisäksi seuraavan pro-
jektin Raudun aseman havainnemalli oli jo mukana 
hahmottamassa seuraavan pienoismallin kokoa ja 
näköä. Näytti Toivollakin kiirettä pitävän. Raudun 
Pitäjäseura oli ainoa näytteilleasettaja, jolla oli oman 
pitäjän pienoismalleja esillä. 

Hämeenlinnan kesäjuhlien yleisömäärä oli yli 15 
000. Juhlat toteutettiin noin 200 talkoolaisen voi-
min. Ensi vuonna Karjalaisten kesäjuhlat pidetään 
Helsingissä 12.-14.6. 

Toivo Valkonen esitteli pienoismalleja, kävijöitä riitti, kysymyksiä sateli ja vastauksia annettiin. Kuva Markku Vauhkonen
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Löysin tai oikeammin havahduin katselemaan Kansallisarkiston 

valokuvaa, jossa on seuraava kuvateksti:

Raudun rautatieasemalta kirkolle johtava tie. Kuvan taakse 

kirjoitettu: ”Raudun asema-aluetta. Asemalta kirkolle johtava 

tie. Kylmänojan mylly sulkuineen. Kuvassa näkyvässä metsässä 

’on sen veri virrannut hyväksi meidänkin’ ”. Lisäksi merkintä: 

”Använd: del IV”, joka viitannee teossarjan Suomen vapaussota 

vuonna 1918/Finlands frihetskrig år 1918 kuvitukseen. Suo-

menkielisen version osassa V (s. 506) kuvaajaksi merkitty Lauri 

Halonen.

Kerrankin on kunnon kuva Kylmäojan myllyltä, jossa toimi 

myös limonaditehdas. Aikaisemmin on ollut kelpo kuva vain 

tuosta padon viereisestä rakennuksesta, jota kuvateksteissä ni-

metään limonaditehtaaksi.

Nyt näkyy koko myllyn tienoo ja muut rakennukset. Tulee 

väkisin mieleen sellainen asia, että noihin Rautu-sivujen kart-

toihin merkitty limonaditehdas ei ole tuo tuossa kuvassa oleva 

vaan alempana Kylmäojan varressa. Entinen Rautu kirja kertoon 

näin: Kylmänojan mylly, pärehöylä ja limonaaditehdas olivat 

1900-luvun alkupuolella kauppias Juho Kermisen omistuksessa. 

Myöhemmin oli kauppias Jussi Vaskelaisen limonaaditehdas 

saman ojan varrella, hieman alempana.

Kuvan myllyn paikka täytyy olla siinä, missä tie tänäkin 

päivänä kulkee. Eli tämän kuvaajan jalansijat ovat asemalle kään-

tyvän tien risteyksessä. Vertasin kuvassa näkyviä teitä karttaan 

ja hain sillä tavalla myllyn paikkaa. Tuon etummaisen myllytu-

van, silloisen limonaditehtaan editse menee tie myös, joka on 

kääntynyt kartankin mukaan etelään. Kirkolle johtava tie menee 

rakennusten välistä nousten ylös ja kaartaen loivasti vasemmalle.

Jotta asia ei olisi näin yksinkertainen, 1936 kartta ei tunne enää 

myllyä tuolla kohden, vaan se on jo purettu siitä pois.

Kävin keväällä limonaditehtaan paikalla, siinä Rautu-sivujen 

osoittamalla koordinaattipaikalla. Siellä oli kyllä jäänteitä ja tie-

noo oli kovin märkä ja upottava. Sitä paikkaa vertaamalla kuviin, 

loksahti ainakin tien muoto ja maaleikkaus sille kohdalle, mistä tie 

tänäkin päivänä kulkee. Ja mikäli näin on, tuo kuvan Kylmäojan 

myllylaitoksen paikka on jäänyt nykyisen tien alle. 

Historiaa ja merkittävä tapaus
Hieman aikaisempia vaiheita tuosta kohtaa Kylmäojaa. Rautu ja 

Rautulaiset 3 -kirja mainitsee 1818 Kylmäojassa olleen Fockilla 

vesimyllyn. 

Lehtileike Wiipurin sanomista paljastaa, että 1894 kesäkuun 

15. päivä Matti Rämö myy vapaaehtoisella huutokaupalla Rau-

dun Pitäjästä Kylmäojan vesimyllyn: yksi pari kiviä, riittävä vesi, 

sekä siihen kuuluva tontti suuren maantien varrella, 2 kilometriä 

kirkolta. 

Mylly on 1900-luvun alkupuolella siis Kermisen omistuksessa. 

Myllyn myöhemmistä vaiheista ei ole selkeää aineistoa. 

Sitten 1934 tapahtuu ylempänä Kylmäojalla Pyykön myllyllä 

isompi episodi, Käkisalmen sanomat 30.1.1934: Tammikuussa 

Kylmäojan tarinoita
Rautulaiset ovat monesti kuulleet limonaditehtaasta, joka oli Kylmäojan varrella, 
lähellä asemaa. Mitä muuta Kylmäojasta?
Tämän tyylisiä kokonaisuuksia on Raudun Facebook- ryhmässä yksi joka päivä, kuva 
päivässä -julkaisuna. Tämäkin oli menossa sinne, mutta laitankin malliksi lehteen.

Raudun asema-aluetta. Asemalta kirkolle johtava tie. Kylmänojan mylly sulkuineen. Kuvassa näkyvässä metsässä ’on sen 
veri virrannut hyväksi meidänkin’ ”. Lisäksi merkintä: ”Använd: del IV”, joka viitannee teossarjan Suomen vapaussota 
vuonna 1918/Finlands frihetskrig år 1918 kuvitukseen. Suomenkielisen version osassa V (s. 506) kuvaajaksi merkitty 
Lauri Halonen. Kuvausvuosi 1918.

Teksti Markku Vauhkonen
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1934 liikenneyhteys Raudun aseman ja kirkonkylän väliltä 

katkeaa. 

Syynä oli Martti Pyykön mylly yläjuoksulla, jonka patoa vesi 

oli kovertanut mutta reijät oli aina saatu tukittua. ”Kawala wesi 

oli kuitenkin heikontanut patoa siksi paljon, että wiime sunnun-

taina klo 5-6 wälillä herääwät erään myllyn lähellä olewan mökin 

asukkaat kowaan ryskeeseen. Tällöin he huomaawat, että Pyykön 

myllypato oli murtunut ja wesimassat wyöryiwät woimakkaana 

ojaa pitkin. Kun myllyn putouskorkeus oli kokonaista 8 metriä, 

ja Kylmäoja muuten warsin ahdas, ymmärtää, että äkkiä wa-

paaksi päässyt wesi raiwasi tieltään kaiken minkä suinkin irti sai. 

Niinpä se aseman luona tärweli asemalta kirkolle johtawan tien 

alikäytävän kohdalla olewan sillan, että aseman ja kirkonkylän 

liikenneyhteys taittui.” 

Seuraavalla viikolla Lauluveikko runoili Käkisalmen sanomissa: 

Raudun vedenpaisumus sai

aikaan pahan pillan, 

se kun mennessään on vienyt

Kylmäojan sillan.

Liekö tuolloin enää siinä paikalla ollut muuta kuin silta, myllyn 

jo kadottua ja limonaditehtaan muutettua alemmas.

Seuraavana vuonna valtio myönsi 184 000 markan määrärahan 

Raudun Kylmäojan sillan rakentamiseen.

Kylmäojan tarina 
Sitten hieman erikoisempaa tunnelmointia ja olisiko tarina Kyl-

mäojan nimen syntymisestä.

Mikko Uotinen 1916 Kannaksen joulu, Käkisalmen sanomain 

joululehti:

Ne kaksi elivät kerran… He rakastuivat… Siksi oli heistä maailma 

niin kaunis… Siksi he aurinkoa armastivat, siksi he kuuta kunnioitti-

vat… Siksi he vainioita kukkien valtakuntana kunnioittivat, siksi he 

kuusistoa haaveen kultatukkaisena kartanona katselivat.

Kylmäojan limonaaditehdas Raudussa 1920-luvulla. Hemmo Venesjärven kokoelmat. Tässä siis sama rakennus hieman 
myöhemmässä kuvassa. Kuvan rajaus vain on tiukka ja ei paljasta paikkaa enempää. Tässä kuvaaja on seissyt tuolla 
kumpareella, joka on toisessa kuvassa lähes keskellä.

Tuuli heille tarinoi tumman tarinan… Onni on valkovuokko, joka 

unelmien keväällä kukoistaa… Kukoistaa hellänä kuin Herran hymy; 

vallitsee valkeena kuin ensilemmen unelma, kuolee kuin morsian hää-

yönään… Ei ole muuta onnea kuin usko onneen… Kaikki katoaa… 

Muistojen tiuku helisee koittavan kaihon illan hämäryydessä kuin 

eksyneen leivon laulu syyspäivän sunnuntai-aamuna…

Se nuorukainen, se oli kaunis kuin kesäinen koivu. Terve kuin 

honka, joka harjanteella ajan tuulia uhmaa… Se neitonen oli lempeä 

kuin kesäinen ilta… Silmät kuni sinikellot pellon pientareella, kutret 

kuni oljen korret kellertivät… Hänen huuliaan hymy alati hyväili, 

hänen sydämessään unelmien velkoleivo lauloi riemukkaita säveliään…

Mutta yllä heidän onnensa unelman valvoi vainon viikate… Kuolo 

kuutamossa heidän kintereillään kulki…

Se sorea sulho, se sotateille sortui… Se ihana immyt se onnen 

valkean morsiusseppeleen tunsi tuskan tummaksi myrttikruunuksi 

vaihtuvan.

Meni vuosi, vieri toinen… Kylmäojan partaalla itki kalpea neitonen. 

Itki kuin yksinäinen rannan raita kesäöisiä unelmiaan, itki kuin Kuutar 

aurinkoa, kuin Aamutar iltaa…

Eräänä syksyisenä aamuna, kun koivunlehdet olivat langenneet, 

kuin kalpeus kukki taivaanrannoilla, löydettiin Kylmäojasta kuolleena 

immyt nuori. 

Kalpeampi kuin syysaamu… Lempeä hymy huulilla kuin sillä, joka 

onnensa löytää, satuisen unelmansa saavuttaa…

Kansa kutsuu ojaa Kylmäksi ojaksi, kuuluu syksyisenä iltoina sen 

partaalta hiljainen sävel… Surun kaunis ja surun syvä… Sanotaan: 

Immen sydän siellä laulaa lemmen lehtojen leppoisuutta…
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Orjansaaren koulupiiriläiset viettivät ”kevätjuhlaa” 
aikaisin toukokuussa Kangasniemellä. Edeltävinä 
päivinä maa oli saanut uudestaan lumipeitteen, 
mutta se ei haitannut tunnelmaa.

Mukana oli kuusi Orjansaaressa syntynyttä, tois-
ta ja kolmatta polvea runsaammin ja neljättäkin 
polvea viisi!

Kun kaikki 30 juhliin osallistujaa olivat saapuneet, 
lauloimme voimakkaasti Karjalaisten laulun ja sen 
jälkeen muistimme hiljaisella hetkellä kahden viime 
vuoden aikana joukostamme iäisyyskutsun saaneita 
rakkaitamme. Matkojenkin takaa saapuneelle juhla-
väelle maistuivat karjalaisen pitopöydän maukkaat 
ja runsaat ruuat ryyditettynä vilkkaalla keskustelulla 
pöydissä.

Kevätjuhlamme ohjelmassa oli paljon musiikkia 
– kuinkas muuten! Karjalasta kertovia yhteis- ja yk-
sinlauluja, haitarinsoittajan esittämiä kansanlauluja, 
ja taisivatpa pienimmät tanssahdellakin musiikin in-
noittamana. Kotiseutuneuvos Markku Paksu kertoi 
Raudun kuulumisista ja kesän kotiseutumatkoista, 
joihin moni meistäkin on osallistunut.

Suvivirren jälkeen erosimme tahoillemme odotta-

Kuvassa Orjansaaressa syntyneet vasemmalta lähtien:Laina 
Salo (Jantunen), Irja Jantunen, Salli Tenhunen (Kerminen), 
Pekka Partanen, Raili Neuvonen (Junni) ja Jorma Partanen.

Iloista puheensorinaa. Halauksia. Kyynelten pyyhkimistä silmäkulmista. Kuulu-
misten kertomista. Naurun remakkaa. Välitöntä yhdessäoloa. Karjalaisuutta par-
haimmillaan!

Orjansaaren koulupiiri vietti ”kevätjuhlaa” 

Kangasniemellä

maan seuraavaa koulutapaamista, joka järjestetään 
ensi keväänä Pieksämäellä.

Kiitos ihanasta tapaamisesta!

Mervi Tiihonen ja Paula Wathén – Junnin sukua

Rautulaisten lehti 3/2019 

postituksessa oli pieni 

sekaannus ja Ruotsiin lähteviä 

lehtiä jäi ilmeisesti muutamilta 

tilaajilta saamatta.  

Mikäli huomaat, että edellinen 

lehtesi 3/2019 ei jostain 

syystä tullutkaan, niin yhteys 

sähköpostilla: 

rautulaistenlehti@rautu.fi

Postitamme lehden           

jälkeen päin.
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Suomen sotasurmat 1914-1922 kertoo 

internetissä, että talollinen Simo Ju-

honpoika Rytty, s. 19.6.1882 Raajussa, 

asuinpaikka Raudun Suurporkun kylässä, 

ammuttiin 37-vuotiaana 30.6.1918 Venä-

jän rajalla ja haudattiin 6.7.1918. Hän oli 

naimisissa ja hänen vanhempansa olivat 

lampuoti Juho (Johan) Antinpoika Rytty 

ja Helena Paavontytär Ukkonen. Simo 

oli isäni isän isän Juho Yrjönpoika Rytyn 

serkku. Heitä yhdistävä esi-isä oli Antti 

Yrjönpoika Rytty (s. 1.1.1787). 

Simon sisaruksia olivat Anna (1872), 

Liisa (1874), kaksoset Maria ja Elisabeth 

(1876), Liisa (1878) ja Liisa (1879), joista 

vain kolmas Liisa ja Simo jäivät varhais-

vuosien jälkeen eloon.

Katiha-hakemiston mukaan Simo olisi 

muuttanut useaan kertaan Metsäpirtin ja 

Raudun välillä vuosina 1909-1916 ja että 

hän oli siihen aikaan vielä työmies ja nai-

maton. Vihkimisestä ja lapsista en löydä 

mitään tietoa.

Minulla oli kerran tilaisuus kysyä 

historioitsija Teemu Keskisarjalta, mistä 

mahtoi johtua moinen rajalla ampuminen 

Salakuljetusta rajalla

ja hän arveli, että syy oli salakuljetus, joka 

oli tuolloin yleistä. Suomen ja Venäjän 

rajamaan komendantin tehtävänä oli 

estää valtakunnalle vaarallisia henkilöitä 

ylittämästä raja ja ehkäistä salakuljetus. 

Minusta tuntui oudolta, että isäni isoisän 

serkku olisi ollut valtakunnalle vaarallinen 

henkilö. Ja miksi talollinen ja perheellinen 

henkilö halusi riskeerata henkensä.

Tutkin asiaa Kansalliskirjaston di-

giarkiston vanhoista sanomalehdistä ja 

Karjalan aamulehti 8.7.1919 kertoi, että 

jo pidemmän aikaa Simo oli kuljettanut 

ruokatavaraa ja savukkeita saman kyläläi-

sen Paavo Podushkinin ja palkealalaisen 

E. Nuijan kanssa Raasulissa olevalle bols-

hevikkikomissaarille. E. Nuija paljastui 

myöhemmin naiseksi, Emilia Nuijaksi. 

Kesäkuun alussa heiltä oli takavarikoitu 

42 kg silavaa ja 20 kg voita, josta johtuen 

heidät oli Käkisalmen raastuvanoikeudessa 

tuomittu suuriin sakkoihin, mutta silti he 

jatkoivat salakuljetusta. Tästä oli maininta 

Suomen Virallisessa Lehdessä 6.8.1919.

Kesäkuun loppupuolella, kun he jälleen 

olivat viemässä yli rajan Huhdin kylän 

kohdalta mm. lihaa, voita ja leipää, rajalla 

olevat suomalaiset sotilaat yrittivät ottaa 

heitä kiinni ja avasivat tulen, jolloin kaikki 

kolme saivat surmansa. Ei ole tietoa, kan-

toiko Simo tai Paavo asetta.

Tapaus sai suuren huomion valtakun-

nallisesti jopa 21 sanomalehdessä, joissa 

tuohon aikaan oli monesti katsauksia 

rajan tapahtumista. Artikkeleissa todettiin, 

että Venäjän puolelta salakuljettajat eivät 

pitkiin aikoihin olleet saaneet muuta kuin 

ruplia. Kävivätkö ne maksuvälineenä vielä 

Suomen puolella, ilmeisesti.

Tämä oli yksi kertomus ja ihmiskoh-

talo sisällissodan jälkeisiltä sekasortoisilta 

vuosilta, joka ansaitsi tulla kerrotuksi. 

Oliko salakuljetus todella riskinottamisen 

arvoista, jäin miettimään.

Mirja Antila os. Rytty

Haminan lehti 10.7.1919 no 73 Kansan työ no 149 5.7.1919

Raja kulkee Huhdissa välillä ojaa pit-
kin. Metsä on naapurin puolella.
SA-kuvat.
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Raudun pitäjäviiri lipputangon huipulla tervehti 
vieraita Veikko ja Leila Koukosen kauniilla pihalla. 
Kesän mansikkakakkukonserttiin kutsuttiin ystäviä 
kaukaa ja läheltä. Kutsuun vastasi noin viisikym-
mentä hyvää ystävää ja Raudun pitäjän aikaista 
koulupiiriläistä.

Vilkkaan keskustelun aikana selvisi Veikon teh-
neen tärkeän päätöksen.

- Minulla on ajokortti vielä taskussa, mutta päätin 
luopua autoilusta. Olen ajanut vuodesta 1943 asti 
ja ilman yhtään kolaria niin nyt tuli sopiva hetki 
luopua autoilusta. Ostin sähkömopedin ja käyn sillä 
verstaalla veistämässä lisää eläimiä eläintarhaamme.

Veikon ja Leilan pihassa on yli sata eläinveistosta. 
Tuon harrastuksen Veikko sanoo olleen hänen elä-
mänsä yksi tärkeimpiä virkistyksen ja hyvinvoinnin 
ylläpitäjä. Eläinveistosten dokumentoinnin aloitti 
kesän kynnyksellä Pieksämäen Mediapaja. Eläimet 
saavat oman sivun dokumenttiin. Siinä kerrotaan 
veistoksen nimi, numero ja hoito-ohjeet.

Musiikista vastasivat Markku Leppänen ja Sep-
po Pekkarinen, jotka ovat tuttuja Veikon ja Leilan 
vierailusta Lehmirannassa. Veikko sai Rautasäätiöltä 
seitsemän sadan euron virkistysrahan. 

- Käytin rahoista puolet Leilan kanssa lomailuun 
Lehmirannassa. Tanssimme siellä joka ilta ja pi-
dettiin hauskaa. Toisen puolen käytin hierontaan. 
Se virkistysraha tuli tarpeeseen ja siitä iso kiitos 
rautasäätiölle.

iloinen ja ahkera talon emäntä sai kiitosta järjes-
telyistä. Veikko halusi vielä erikseen kiittää kaikkia, 
jotka nyt vastasivat kutsuun. Ystävät ja tutut ovat 

Raudun Veikko

Veikko ja Leila kuuntelevat keskittyneinä duon esitystä, 
Karjalan kunnailla. Kuva Reijo Rissanen.

Pihan nurmikon penkeillä vieraat saivat nauttia yhteislau-
lusta ja musiikkiesityksistä.  Kuva Reijo Rissanen.

pitäneet yhteyttä ja käyneet kahvilla päiväseltään. 
Koulupiiriläisten ja ystävien humoristisesta ja 

kunnioittavasta keskustelusta jäi tunne, että on se 
aikamoinen velikulta tämä Raudun pitäjän Veikko.

Reijo Rissanen

Kuvat vas yllä ja oik: Veikko Koukosen taidetta on piha 
täynnä, suuriakin. Kirahvit ovat kooltaan suurimpia. Ensim-
mäisen kerran ohiajaessaan saa hieraista silmiään, mitä 
oikein näkyi. Eläimiä on paljon. Pihalle tulevat vierailijat 
eivät ole rasite vaan ilo. Kuvat Marja Vaikkinen.
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Pieksämäen Jäppilässä, vajaat 20 kilometriä Pieksämäen keskus-

tasta vanhaa tietä Varkauteen, voi satunnainen autoilija hieraista 

silmiään. Aivan tien vieressä näkyy outoja suurikokoisia eläimiä, 

jotka kaikki eivät kuulu Suomen luontoon. Taustalla näkyy hyvin 

hoidettu omakotitalo kauniilla paikalla. 

Talo eläinveistoksineen on rautulaissyntyisen Veikko Kou-

kosen ja hänen puolisonsa Leilan koti. Pariskunta on monille 

rautulaisille tuttu, ei vähiten juuri näiden patsaiden vuoksi. 

Ilmeisesti nähtyään kutsumattoman auton saapuneen, isäntä 

astuu sisältä pihalle ja tervehtii ystävällisesti. Saatuaan kuulla 

myös vierailijan olevan rautulaisjuurinen isännän ystävällisyys ja 

innostuneisuus lisääntyy entisestään. Hän vielä kertoo pitävänsä 

kaikkia rautulaisjuurisia lähes sukulaisinaan. 

Veikko Koukonen kertoo syntyneensä 7.11.1924 Raudun 

Savikkolassa, mutta perhe muutti myöhemmin Huhtiin. Koti 

oli melko tyypillinen rautulaiskoti ja sisaruksia oli kaikkiaan 

12, joista Veikko oli yhdeksäs. Jo isällä oli käsityötaitoa, jonka 

Veikko lienee perinyt. 

Evakkotie vei mutkien kautta 
Pieksämäen seudulle
Talvisodan syttyessä Veikko oli juuri täyttänyt 15 vuotta. Evak-

koon tultiin ensin Seinäjolle ja eräiden vaiheiden jälkeen Tampe-

reen seudulle. Asevelvollisuusaikansa hän palveli autojoukoissa 

Rissalassa. Sotatoimiin hän osallistui JR 33:n joukoissa Karhumäen 

ja Poventsan suunnalla vuosina 1943-44. Vielä Lapin sotaan oli 

osallistuttava. Sodan jälkeen oli vuorossa muutto Pieksämäelle 

Imatran Voiman palvelukseen. 

Puoliso löytyi 1945 ja avioliitto kesti puolison kuolemaan 

saakka 1996. Nykyinen vaimo, leski Veikon lailla, löytyi melko 

pian sen jälkeen. Avioliitosta päätettiin turhia aikailematta, kun 

asia oli jo niillä aamuilla ja elämänkokemuksella selvä.

Veikko oli aloittanut Jäppilässä ensin maanviljelyshommissa, 

mutta siirtynyt vähitellen 1950-luvun puolivälissä metallitöihin ja 

perustanut 1966 Jäppilään konepajan, jota piti runsaat 30 vuotta. 

Hätkähdyttävä näkymä 
suomalaisessa pihapiirissä
Monitaitoinen ja joutenoloon tottumaton mies alkoi konepa-

jatoiminnan jälkeen valmistaa 2000-luvun alussa puueläimiä 

ja puukukkia, joita käytiin myymässä erilaisissa tapahtumissa 

ympäri Suomea.

Vähitellen alkoi syntyä puusta suurempiakin eläinveistoksia 

pihamaalle. Tuli hirveä, sutta kettua, karhua, peuraa, saimaan-

norppaa, monenlaisia lintuja ym. Eikä tämä vielä mitään, ilmestyi 

myös ulkomaisia eläimiä, kuten kirahvi, strutsi, leopardi, kroko-

tiili, koala, leijona, riikinkukko, pelikaani ym. Joitakin eläimiä 

on useampia kuin yksi.

Veikko kertoo, että eläintarha ei ole vielä täysi. Nyt on suunnit-

teilla ainakin sarvikuono, metso ja joutsen. Veistokset on maalattu 

mahdollisimman aidoin värein ja kooltaan ne ovat luonnollisen 

kokoisia. Kirahviaikuisen korkeus on lähes viisi metriä. Tällä 

hetkellä eläinpatsaita on yli 100.

Kysymykseen patsaiden valmistamiseen käytetyistä työka-

luista Veikko vastaa, että niitä toki tarvitaan monenlaisia, mutta 

hänellä niitä on jo konepajan ajoilta. Samat työvälineet, jolla 

työstetään metallia, sopivat myös puun muotoilemiseen. Toki 

viimeistelyyn käytetään puumateriaaliin paremmin sopivia 

hionta- ym. työvälineitä. 

Veikko on saanut Maaseudun sivistysliitolta ITE-taiteilijan 

arvonimen. Tällä tarkoitetaan itseoppinutta taiteilijaa. Kirjaimet 

ITE tarkoittavat Itse Tehty Elämä. Siis läheinen synonyymi kan-

santaiteilijalle. ITE-taiteilijat eivät pidä ammattitaiteilijoita esi-

kuvinaan eivätkä tarvitse ulkoista ohjausta taiteensa tekemisessä.

Veikon pihapiiri on ollut avoin kaikille vuodesta 2016 lähtien, 

eikä varsinkaan kesäaikaan ole puute vierailijoista. 

Myös sisällä on nähtävää
Veikon taidonnäytteet eivät rajoitu pihalle. Sisällä on hänen 

tekemiään huonekaluja vuoteista, tuoleista ja pöydistä aina 

kaappikelloon saakka. 

”Kun itse tekee, niin saa tilaan sopivan ja mieleisensä”, Veik-

ko toteaa. Suuressa, 230 neliömetrin talossa näitä huonekaluja 

on kaikkialla. Veikko kertoo rakentaneensa lähes kokonaan itse 

talonsa, jonka ikkunoista aukeaa näkymä Syvänsijärvelle. Kun 

muut tekevät mitä osaavat, Veikko tuntuu tekevän mitä haluaa. 

Koukosen pariskunta kertoo olevansa ainakin ikäänsä näh-

den erinomaisessa kunnossa ja sen vieraskin huomaa. Jokaisena 

päivänä ollaan työn touhussa kiinni, ja nytkin heinäkuisena 

lauantai-iltapäivänä Veikko ottaa vieraansa vastaan työhousuissa 

puukko vyöllä. Siitä huolimatta kävijä tunteen olevansa terve-

tullut. Kodissa järjestetään erilaisia tilaisuuksia suuremmillekin 

ryhmille. 

Leila-rouva kertoo, että vierailijat eivät ole rasite, vaan ilo. 

Se kertoo jotain asenteesta. Lähtijäiseksi vierailija toivotetaan 

tervetulleeksi toistekin.

Veikko Koukonen – ITE-taiteilija Raudusta

Veikko Vaikkinen teksti  Marja Vaikkinen kuvat
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Entisen Metsäpirtin, Zaporozskojen kunnantalon 
viereen kohosi joitakin vuosia sitten soma mökki. 
Kerrottiin, että siitä tulee museo. Aikaa ehti kulua, 
mutta lopulta 11.6.2019 paikalla vietettiin iloista 
juhlaa. Käkisalmesta saapunut alueen edustaja lausui 
tervehdyksensä. Metsäpirtin kunnanjohtaja kiitteli 
hankkeen toteuttamisesta vastuussa olleita ja haus-
kutti yleisöä hieman uskalletulla vitsillä. Lapset tans-
sivat, aurinko paistoi ja oli todellista juhlan tuntua.

Takana oli pitkä rupeama päättäväistä työtä. Bo-
ris Shuiski kertoi nimittäin, että 15 vuotta sitten 
antamassaan haastattelussa hän oli ilmoittanut 
suuren tavoitteensa olevan, perustaa Zaporozsko-
jeen museo. Rakennus ei loppujen lopuksi täyttänyt 
rakennusteknisesti museolle asetettuja vaatimuksia, 
mutta kulttuurikeskukseksi se kelpaa ihan virallisesti. 

Kunnanjohtaja kiitti puheessaan museohankkeen 
äitiä Valentina Lestnikova, joka organisoi talon 
rakentamisen ja hankkeen isäksi hän nimesi Boris 
Shuiskin, joka on antanut museolle sisällön ja tar-
koituksen.

Boris Shuiski kiitti puheessaan paikkakuntalaisia, 
jotka ovat auttaneet museon kokoelman kartutta-
misessa.

Käkisalmen linnan museon edustaja Lihaja 
palautti mieliin alueen pitkän historian. Löydetty 
vanha kreikkalainen kolikko todistaa, että Laatokan 
ääreltä on oltu kauan vuorovaikutuksessa kaukaisten 
seutujen kanssa. Toinen merkittävä historiallinen 
tapahtuma oli 1939-1940 seudulla käydyt taistelut.

Lihaja korosti, että museo on tarkoitettu lapsille. 
Se ei ole paikka, jossa kuolleet esineet lojuvat pöy-
dillä. Museo on paikka, jonne voi tulla viettämään 
aikaansa, keskustelemaan historiasta ja oppimaan 
menneestä ajasta. Se ei ole vain museo, se on kaikille 
avoin kulttuurikeskus. Kun Boris Shuiski ja Valentina 
Lestnikova olivat leikanneet oven eteen pingotetun 
nauhan, niin heidän perässään rakennukseen ryntäsi 
suuri joukko kouluikäisiä.  

Ilmi Pesonen teksti, Boris Shuiski kuvat

Museosta tuli 
kulttuurikeskus

Museo eli kulttuurikeskus

Boris Shuiski avaa museon.

Kiinnostus oli suuri.Nimikyltti oven pielessä.

Museon sisätilat ennen yleosöryntäystä.
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Isä joutuu leipuriksi
Meidän äiti sairasti yleensä vähän. Silloin tällöin 
näin, kun hän hieroi jalkojaan linimentillä. Niitä 
särki, mikä johtui raskaasta vedenkannosta, kun hän 
korennon kanssa kantoi suuria vesiastioita olallaan. 
Mutta eräänä lauantaiaamuna, kun äiti oli alusta-
nut valtavasti erilaisia taikinoita illalla pidettäviin 
iltamiin, hän yks´kaks´ lyyhistyi lattialla ja voihki. 
Me kaikki pelästyimme. Isä hyppäsi pyörän selkään 
ja ajoi kirkonkylään. Osuuskaupassa oli puhelin ja 
sillä saatiin lääkäri Airola kiinni. Hänellä oli auto, 
ensimmäisiä Raudussa, ja pian lääkäri tulikin. Mutta 
tällä välin minä olin juossut - lentänyt - hakemaan 
Oravan Helenaa apuun. Saimme äidin sänkyyn, 
jossa hän oli muutaman päivän.

Monta kertaa päivässä kuuntelimme äidin hen-
gitystä, että elääkö hän, koska ei sanallakaan puut-
tunut meidän töihimme. Isä joutui nyt leipuriksi. 
Hän kääri hihansa, pesi kätensä ja alkoi leipoa, tai 
paistaa, kuten Raudussa sanottiin. Hän keitti vesirin-
kilät kattilassa ja paistoi munkit rasvassa. Me lapset 
pyöritimme munkit sokerissa. Lopuksi, kun hellassa 
oli ollut tuli pitkään ja uuni oli todella kuuma, isä 
kauli taikinan, pani sen pellille, laittoi päälle puoluk-
kamöllyä ja työnsi uuniin. Näin isä näytti taitonsa 
tälläkin alalla.

Ei me tiedetä
Meille lapsille oli opetettu, että jos joudumme käy-
mään jossakin kylässä asioilla ja jos joku kysyy, että 
mitä kotiin kuuluu tai mitä äiti tai isä tekee, niin piti 
sanoa: ”Ei me tiedetä.” Kotiin tullessamme äiti ei 

myöskään koskaan kysynyt, että mitä kylässä tehtiin 
tai puuhailtiin.

Äiti lähetti kerran lämpimäisiä, paistoksia, Jär-
veläisen rouvalle. Minä vein ne ja rouva sitten 
kertoi, että oikea tapa vastata uteluihin olisi: ”Kiitos 
hyvää, mutta muuta minä en tiedä.” Monta kertaa 
nauroin salaa tälle, koska sitähän ei voinut äidille 
kertoa, että Järvelän mummu oli minua opettanut. 
Kyllähän meidän piti aina kiittää kaikesta, se oli itses-
tään selvää, mutta tuntui siltä, että sana ”anteeksi” 
oli meidän, ainakin minun, eniten käyttämä sana 
äidin kanssa puhuttaessa.

Rehellisyys voittaa
Äiti lähetti minut kauppaan listan ja rahan kanssa. 
Näin listasta, että palkaksi saisin yhden rötkön ka-
ramellia. Samaan paperiin oli kierretty viisi karkkia, 
solmu vain välissä. Tulin kotiin ja äiti antoi karkki-
pussin minulle, katsomatta sinne sisään. Menin ulos 
rappusille herkutellakseni ja kuinka ollakaan - siellä 
oli kaksi rötköä. Tiesin, että nyt oli virhe tullut myy-
jälle. Itse paha henki alkoi kuiskuttamaan korvaani, 
että ”Syö, syö, eihän tätä kukaan tiedä.” Toinen 
henki sanoi: ”Älä syö.”

Lopuksi parempi henki voitti ja vein pussin äidil-
le. Sitten vein pussin kauppaan takaisin ja kerroin 
asiani. Muistan aina, miten myyjä katsoi minuun ja 
sanoi: ”Kerran olit näin rehellinen, niin saat pitää 
molemmat.” 

Voi sitä riemua ja iloa siitä, että olin voittanut 
riiviön! Silloin ymmärsin, että elämässä rehellisyys 
voittaa aina, samoin hyvä pahan.

Hyvä voittaa pahan
Raudun Kaskaalan kylässä syntyneen Irja Rastaan muistelukset jatkuvat. Edellinen 
osa julkaistiin lehdessä 6/2018. 

Raudun Osuuskauppa kirkkoaholla, kuva Voitto Haukka.
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Kymmenen kysymystä Raudusta

1. Lahjoitusmaat olivat venäläisten ruhtinaiden 
omistamia noin 150 vuoden ajan. 1880 luvun alusta 
maat palautettiin esi-isiensä maita viljelleille su-
vuille, he joutuivat lunastamaan maansa ottamalla 
velkaa. Lunastushinnat olivat tuhansia markkoja ja 
velkaa myönnettiin noin 40 vuodeksi. Raudussa oli 
näitä lunastettavia tiloja

a) 262 b) 363 c) 464

2. Lahjoitusmaahoveja, jotka lunastettiin ensiksi 
valtiolle ja sen jälkeen ositettiin talonpoikien tiloiksi 
oli Raudussa 7: Vehmainen, Sumpula, Leinikylä, 
Maanselkä, Vepsa, Miettilä ja Potkela. Eniten perin-
tökirjoja 164 kpl oli

a) Sumpulan mailta b) Potkelan mailta c) Leinikylän mailta

3. Larin Paraske on maamme kuuluisin runonlau-
laja. Hän eli 1833-1904. Hänet on haudattu

a) Raudun Palkealaan b) Metsäpirtin Vaskelaan c) Lempaa-

laan, Inkerinmaalle 

4. Raudussa on edelleen kaksi suomalaisten aikaista 
kansakoulurakennusta jäljellä. Ne ovat

a) Aseman ja Vehmaisten koulut b) Kirkonkylän ja Vehmais-

ten koulut  c) Suvenmäen ja Vehmaisten koulut

5. Raudussa oli monenlaista toimintaa ja teollisuutta. 
Mikä ei kuulunut Raudun toimintaan?

a) muurahaisen munien keräily b) limonadin valmistus teh-

taassa c) nuotan veto talvella

6. Mitä ovat kyty ja nato?
a) aviomiehen veli ja sisko b) vaimon veli ja sisko c) kytevä 

nuotio ja Pohjois-Atlannin liitto

7. Suvikas on 
a) Rukiin kannakselainen nimitys b) kesäkenkä c) kesävaat-

teissa kujasilla kulkeva neito

8. Raudun pitäjän alueella oli paljon hyviä puroja 
ja jokia, joista pyydettiin kaikenlaista:

a) rapuja b) lohia c) jokihelmisimpukoita

9. Martti Pyykkö oli yritteliäs mies, saha hänellä oli 
aseman luona ja mylly. Montako myllyä Pyyköllä oli 
ollut myllärin uransa aikana?

a) 1  b) 2 c) 3

10. Rautulaisissa sukunimissä on paljon sellaisia, 
joissa eläin on joko selkeästi omana nimenään tai 
hieman johdettu, tai ruotsiksi. Montako tällaista 
nimeä arvelet olevan:  

a) 15 b) 25 c) 35

   Oikeat vastaukset sivulla 27

Perinneruokakurssi

28.9.2019  kello 10-16

Myyrylän kartano

Vehmaskyläntie 93, 50100 Mikkeli

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Seija Räty 

puh 040 577 2728 tai seija.raty@pp.inet.fi
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Raudun pitäjän esittely

pienoismalleja ja kuvia 

Raudun pitäjästä

Paikka:  Joutsan kirjasto, Länsitie 6

Aika: 3.9. - 26.9.2019

Tervankeittokurssi

14.9.2019  alkaen kello 10

Sumpulan Savotta

Kesäkatu 6, Pieksämäki

Opetellaan rautulaistenkin käyttämä tervan kuivatislausmenetelmä.
 Tapahtuma on ulkona pellolla, sään mukaiset ulkoiluvarusteet mukaan. 

Mukaan pieni lasipurkki kotiin tuotavaa tervanäytettä varten. Tervakset on 
talon puolesta, mutta mukana tuotuja voidaan laittaa pannuun myös. 

Aloitetaan tervasten pilkkomisella ja tislausastian täytöllä. 
Itse keittäminen kestää useamman tunnin, 

jonka jälkeen ihmetellään aikaansaannoksia.

Tilaisuus kestää noin kello 16 saakka. Ruokailua ei paikan päällä voida jär-
jestää, mutta koska käytössä on suuret tulet tervapöntön ympärillä, nuotio-
makkaraa tai muuta evästä kannattaa ottaa mukaan. Sisätiloja on Sumpu-

lan sali ja navetan yliset.

Savusauna lämmitetään myös, joten halukkaat pyyhkeet mukaan. 
(Paikka on siis Rautulaisten Lehden toimitus, Tmi Sumpulan savotta.)

Lisätietoja Markku Vauhkonen 
044 270 3585
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Onnittelemme

Raudussa 7.7.1929 syntynyt Sotilaspoika Jaakko 
Kalevi Pekkanen täytti Mikkelissä pyöreät 90 vuot-
ta. ”Entsu” oli pysäyttänyt raivaussahan siksi aikaa, 
että ennätti syöttämään ja kahvittamaan lähimmät 
sukulaiset ja ystävät.

Rautujuurinen Kaisla Kupias valmistui vaatetusom-
pelijaksi 31.5.2019 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
Gradiasta. 
Kaislan äidinäidin vanhemmat Väinö Yrjänä Nah-
kuri ja Lempi o.s. Sumsa olivat lähtöisin Raudun 
Suvenmäestä.

Jaakko Pekkanen 90 v

Kaisla Kupias

Rautujuurinen  Karita Koskelainen valmistui 
17.06.2019 kasvatustieteen maisteriksi Helsingin 
Yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. 
Karitan äidin isän vanhemmat Väinö Yrjänä Nah-
kuri ja Lempi o.s. Sumsa olivat lähtöisin Raudun 
Suvenmäestä.

Karita Koskelainen

Lilli Mathilde Nevalainen

Pieni neito kastettiin Vakkilan lähteen vedellä 
14.7.2019 ja hän sai nimekseen Lilli Mathilde Ne-
valainen. Lilli syntyi 5.5.2019. Lillin juuret johtavat 
Rautuun, Vakkilaan, Kuparisenmäelle. Lillin äiti on 
Anna Olkkonen ja isä Mikko Nevalainen, äidinäiti 
Eeva-Kaarina Sutinen, äidin äidin äiti Helka Su-
tinen o.s. Kuparinen, joka on syntynyt Raudussa.

Kastevesi oli tuotu Vakkilan lähteestä, Lillin äidin 
äidin äidin entisiltä kotimailta. Vakkilan lähteen vesi 
tuli Kuparisen mäelle käyttövedeksi puisia putkia 
pitkin jo 1920 luvulta alkaen. Mikko Nevalainen, Anna Olkkonen, Eeva-Kaarina Sutinen, 

Lilli Nevalainen ja Kari Olkkonen.
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Kupariset pistivät pöydät koreiksi Myyrylän kartanossa ja juhlis-

tivat yhteistä 60 vuotta kestänyttä taivaltaan. Samalla vietettiin 

Annelin 80 vuotisjuhlat. 

Anneli o.s. Pekkanen on Raudussa Maanselällä syntynyt, hän 

ehti vain puolivuotiaaksi ennen evakkoon lähtöä. Matti Kupa-

rinen on syntynyt Raudussa 1936 Kuparisen mäellä Vakkilassa. 

Häitä tanssittiin 13.6.1959, kuuma kesäpäivä se oli ollut. 

Anneli ja Matti ovat aina pitäneet juhlia ja nytkin oli kutsuja 

mennyt pitkin poikin maata, valitettavasti osa kutsuista ei ollut-

kaan löytänyt perille, se huomattiin vasta jälkeen päin. Paikalla 

oli kuitenkin melkein sata henkeä, rautulaisia ja rautulaisjuurisia 

enin osa. 

Raudussa syntyneitä paikalla oli Annelin ja Matin lisäksi Liisa 

Hämäläinen o.s. Määttänen ja Kyllikki Lankinen. 

Juhla oli perinteinen karjalainen juhla, syötiin, laulettiin, 

pidettiin puheita, haasteltiin, hörpättiin, tanssittiin ja syötiin 

uudestaan. Matti viinin tekijänä oli varannut sen verran valkoista 

ja punaista pulloihin, että kielen kannat irtosivat. Vielä löytyi 

yksi alkuperäinen Vakkilan lähteen juhlaviinipullo, jonka Matti 

avasi vain Raudussa syntyneiden nautittavaksi. Sai siitä muutkin 

maistaa. Vakkilan lähteen juhlaviini on tehty muutama vuosi 

sitten Raudusta uudelleen löydetyn, hieman kadoksissa olleen 

Vakkilan lähteen veteen.   

Rautulaisten Pitäjäseuran puolesta juhlaparia puhees-

saan kehui ja lahjalla muisti Pitäjäseuran varapuheenjohtaja 

Pekka Intke. Anneli ja Matti Kuparinen ovat olleet Pitäjäseuran 

jäseninä ja aktiivisina osallistujina kymmeniä vuosia. Monet 

juhlat ja tapahtumat eivät ole olleet ilman Kuparisia, aina he 

ovat olleet milloin järjestämässä tarjoilua, milloin mukana jär-

jestelyissä ja aina osallistumassa. Pitäjäseura luovutti kiitokseksi 

rautulaisen kulttuuriperinnön vaalimisesta molemmille yhteisesti 

Karjala laatan. 

Matin siskon tytär Ulla Nousiainen o.s. Rautio kertoi pitkän 

muistelun niin Annelin kuin Matinkin elämää ja yhteistä taivalta. 

Anneli syntyi juuri sodan alla kesällä 1939, syntyminen oli vaikeaa 

ja onneakin taidettiin tarvita, että elämänlanka kesti. Seuraava 

koettelemus oli isän menehtyminen sodassa, kun Anneli oli vasta 

kaksi vuotias. 

Matin ja Annelin tiet yhdistyivät koulun käynnin alkaessa. 

Heille muodostui sama koulutie, kun Matti tuli kauempaa Ha-

lilan ohitse ja siitä sitten yhtä matkaa Alamaan kouluun. Häitä 

tanssittiin, kun Anneli oli juuri täyttänyt 20. Halilaan syntyi 

ensimmäinen lapsi Ilkka noin vuoden kuluttua ja siitä viiden 

vuoden kuluttua Ilkka kertoi naapurissa saaneensa nimipäivä-

lahjaksi pikkusiskon, Minnan.

Halila on ollut oikea karjalainen talo aina. Kun ohi kuljet ja 

sisään astut, et matkaa jatka, jos et suuhusi jotain laita. Anneli 

pitää huolen, on aina pitänyt, että niin naapurin koulutiellä olevat 

lapset kuin kylään poikkeavat tutut saavat suuhunpantavaa tai 

kahvit, milloin paistit, aina piirakat.

Sitten pieni muisto kesän Kihumatkalta Rautuun. Reijo 

Onikki oli kihuilla omalla autolla ja vei Annelin käymään koti-

pellolla, Pekkasen talolla Maanselällä Raudussa. Anneli oli siellä 

edellisen kerran käynyt jatkosodan aikaan. Nyt oli vasta kolmas 

kerta, kun Anneli sai olla kotipellollaan Petäjämäen talon luona. 

En ollut paikalla, mutta Annelin herkkyyden tiedän ja varmasti 

se on ollut nenäliinavarastoja kuluttava käynti. Yllättäen hirvi 

käyskenteli siinä samalla pellolla, liekö ollut Annelin isä Uljas tai 

isoisä Antti, kun kävi vieraita tervehtimässä.     

   Markku Vauhkonen teksti ja kuvat

Anneli ja Matti Kuparinen

Raudussa syntyneiden malja Vakkilan Juhlaviinillä: vas  
Liisa Hämäläinen o.s. Määttänen Matti Kuparinen, Anneli 
Kuparinen o.s. Pekkanen ja Kyllikki Lankinen. 

Kuvien välissä on vuosia reilut 70 vuotta. Vasemmalta serkku Eeva Pohjonen o.s. Sojakka, Anneli ja Anja alunperin Pekkasia.

Karjalan liiton 
Karjala laatta 
ja alkuperäi-
nen Raudun 
suojeluskun-
nan leima on-
nitteluadres-
sin kuoressa.

  25



Rautulaisten lehti 4/2019

Lähelle Maanselän entisen voimistelu- ja urheiluseu-
ra Tarmon talon paikkaa on pystytetty muistotaulu, 
jossa lyhyesti kerrotaan valokuvin, kartoin ja tekstein 
Raudun taistelusta ja sen etenemisestä aina karmeaan 
loppuun saakka. Tekstit ovat myös suomeksi. Taulu 
on Kuolemanlaakson vanhan tien eteläpuoleisessa 
päässä, kun noustaan Maanselän päälle.

Muistotaulun paikka on ilmeisesti valittu tuohon, 
koska Kuolemanlaakson tietä pitkin punaisten pää-
joukko yritti pakoon Raudun aseman piirityksestä 
5.4.1918 ja heidän etenemisensä estettiin Kylmäojan 
notkossa, joka muuttui noiden tapahtumien jälkeen 
Kuoleman laaksoksi. 

Muistotaulu on julkistettu jo, mutta Raudun 
pitäjäseuran edustusta ei ollut siinä tilaisuudessa. 
Muistotaulun puuhamies on viipurilainen Dmitry 
Odintsov. Olimme kyllä sinä päivänä Raudussa 
kuvausmatkalla, kun muistotaulun julkistustilai-

Raudun taistelun 1918 muistotaulu
suus oli. Emme voineet aikataulusyistä osallistua 
tilaisuuteen, eikä se ollut tarkoitus venäläisellä osa-
puolellakaan. Odintsov kertoi, että suurempi juhla-
tilaisuus järjestetään elokuussa, jolloin suomalaisten 
toivotaan olevan paikalla. 

Uusien tietojen mukaan tämä tilaisuus siirtyy 
eteenpäin, koska Kuoleman laakson alueella on aloi-
tettu tutkimukset hauta-alueella ja sieltä on löytynyt 
jäänteitä alueelle haudatuista. 

Muistotaulun tekstien osalta Rautulaisten Pitäjä-
seura oli aktiivinen jo taulun valmisteluvaiheessa, 
tekstejä tarkennettiin suomalaisten tiedossa olevan 
historiankulun mukaiseksi. Lisäksi Pitäjäseura huo-
lehti tauluun tullen tekstin suomentamisesta. Myös 
Pitäjäseuran hallussa olevia valokuvia on käytetty 
taulussa.

Tämän saman tutkimuksia tekevän ryhmän löy-
tämä on edellisessä Rautulaisten lehdessä kerrottu 
Nahkurin poikien hautapaasi noin 500 metriä Kuo-
leman laakson muistotaululta. Myös tämän hauta-
paaden osalta tietojen keruu ja tutkimukset jatkuvat.

Joka tapauksessa muistotaulu on paikallaan, sii-
hen voi tutustua helposti. Pitäjäseuralla on tarkoi-
tus saada isompi ryhmä matkaan, kun Kuoleman 
laakson muistotaulun juhlallisuudet järjestetään. 
Tällöin kokonaiskuva alueen tapahtumista ja siihen 
asti edenneistä tutkimustöistä on tarkentuneet ja 
mahdollista uutta tietoa on olemassa. 

Dmitry Odintsov esitteli taulua ennen sen julkistamista.

Markku Vauhkonen teksti ja kuvat
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Sirkiänsaari-Huhti-Korlee 

kylätapaaminen  Mikkelissä    7.9.2019 

Tervankeittokurssi Pieksämäki Kesäkatu 6 14.9. klo 10-16.

Raudun pitäjän esittely Joutsan kirjasto Länsitie 6 3.9. - 26.9.

Perinneruokakurssi  Mikkeli, Vehmaskylä 

   Myyrylän kartano  28.9. klo 10-16. 

Talkoomatka   Rautuun   syys-lokakuussa 

Perinteinen puurojuhla Mikkelin Upseerikerho 23.11.2019

Talvisodan alkamisen 

muistotilaisuus  paikka auki   29.11.-1.12.2019

Toimintakalenteri 2019

Toimintakalenteri on alustava ja se päivitetään jokaiseen lehteen.
Tapahtumista ilmoitetaan hyvissä ajoin Rautulaisten lehdessä.
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Sirkiänsaari – Huhti – Korlee

kylien koululaiset ja heidän 
jälkeläisensä 

Tapaaminen lauantaina 7.9.2019 klo 12 alkaen

Wanhassa Rokkalantallissa, 

Ratamokatu 5, Mikkeli.

Ota mukaan vanhat valokuvat ja perheen evakkotarinat!
Keskustellaan tekeillä olevasta kylien kirjasta.

Ruokailua varten ilmoittautumiset ruokavaliotietoineen 
30.8.2019 mennessä: 

Rauni Karjalainen p. 0400 715 200

Tervetuloa!
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Yleiskuva Petäjärven alueesta. Matkaa A129 tieltä muisto-
merkille on noin 2,7 kilometriä. Tienhaarassa ei ole opasteita, 
samasta liittymästä mennään Ojaniemeen. 
Heti käännyttyä isolta tieltä tulee kauppa vasemmalla puo-
lella, Magazin, kaupalta hieman eteenpäin ja oikealle Tsent-
ralnya ulitsalle. Tätä tietä sitten suoraan noin 2 kilometriä, 
järvi pilkahtelee oikealla. Järven uimarannan luona on risteys, 
josta mennään oikealle ---->

ja tullaan uuteen risteykseen, siitä oikealle kohti ylämäkeä, 
peltorinne etuvasemmalla. Tässä on mahdollisesti puomi 
kiinni, sen voi aukaista ja ajaa ylös PalaKarjalaa tontin viereen 
ja kävellen sitten Rautu-Sakkola Lahjoitusmaatalonpoikien 
muistomerkille. PalaKarjalaa tontti on 62 suomalaisen omis-
tuksessa, sen omistaa ryhmä rautulaisia ja sakkolalaisia.
Tontille tullaan asentamaan nimikyltti. 

Näkymä koko alueesta, Viipurista tullaan vasemman reunan tietä ja Raudun suunnasta alhaalta päin.

Rautu - Sakkola Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki 

ja PalaKarjalaa -tontti

Ohjeet muistomerkille ja PalaKarjalaa -tontille aut-
tavat siellä ensikertaa kulkevia. Omalla autolla mat-
kaavien joukko kasvaa ja tässä on hieman vaikeassa 
paikassa olevalle merkittävälle muistomerkille löyt-
tämistä helpottava kuvasarja.

Muistomerkille kävellään lopuksi rautulaisten ja 
sakkolalaisten muodostaman ryhmän ostaman tontin 

läpi. Tontti ostettiin viime vuonna turvaamaan läpi-
kulkua muistomerkille. Tällä hetkellä ei ole tehtyjä 
päätöksiä, kuinka tontin käyttö jatkossa mahdollisesti 
tullaan järjestämään.  

Lahjoitusmaa-aikakaudesta voi lukea Rautu.fi si-
vuilta löytyvistä Tallenne -osion kirjoista. 


